
Şehrin üreten güçleri fuardan umutlu Tarihi mirası yüzüklere sığdırıyor
Türkiye ve Konya için 
üreten, ülke ekonomi-
sine katkı sağlamayı 
ilke edinen üreticiler, 
21-24 Kasım 2018 ta-
rihleri arasında gerçek-
leştirilen 17. MÜSİAD 
EXPO Fuarı’ndan mutlu 
ayrıldı. Yerli ve yabancı 
ziyaretçilerin dikkatini 
çekmeyi başaran Kon-
yalı firmalar, önümüz-
deki dönemlerde fuarın 
olumlu yansımalarını 
bekliyor. n SAYFA 2’DE

Takı tasarımcısı Servet 
Küçükdemirel, Bursa 
Ulu Cami, Ayasofya 
ve Taç Mahal gibi 
tarihi eserleri yüzük-
lere sığdırıyor. Hiçbir 
makine kullanmadan 
tamamen el emeğiyle 
eserleri yüzüklere nak-
şettiğini belirten Kü-
çükdemirel, “Görenler 
‘bunları yüzüğün içine 
nasıl sığdırdın’ diyerek 
hayrete düşüyor” dedi. 
n SAYFA 5’TE

‘Peygamber sevgisi
ortak paydamız’

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi’nde Türk ve Arap 
Edebiyatında Ortak Değerler ele alındı. Prof. Dr. Ahmet Kazım 
Ürün, Türk ve Arap edebiyatında ortak paydanın Peygamber 

sevgisi olduğunu vurguladı. n SAYFA 11’DE

Aile şirketlerinde
kurumsallık artacak

Sanayi ve Teknoloji Konya İl Müdürlüğü tarafından, Mevlana 
Kalkınma Ajansı 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında 

ajansa sunulan “Konya Sanayisi Aile Şirketlerinde Kurumsallaş-
ma Uygulama Projesi” destek almaya hak kazandı. n SAYFA 13’TE

05 Kazayı ucuz atlattı,
şokunu atlatamadı 06 Güvercin sevdası 

arabasını sattırdı 07 11Öğretmenlik vatan ve
bayrak sevgisi ister

Altınekin ekonomiye
katkıda 5. sırada

KONYA’YA VE 
ÜLKEYE İHANET!

GELECEĞİN BEYİNLERİ
ÖDÜLLERİNİ ALDI

İş dünyasından sert tepki!

47 ilden 480 makale yarıştı

Konya iş dünyası, son dönemde artan ve firmaların iti-
barını zedeleyerek ticari hayatlarını zora sokan asılsız 
iddialara dikkat çekerek, “Firmalarımızın itibarını ze-
delemek, Konya’ya ve ülkemize ihanettir” açıklaması 
yaptı. Açıklamada asılsız iddialara karşı her türlü yasal 
hakkın kullanılacağına dikkat çekildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, 
TÜBİTAK, Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen, 47 ilden 480 ma-
kalenin katıldığı “Konya Bilim Merkezi Sosyal Bilimler 
Makale Yarışması”nda dereceye giren öğrencilere 
ödülleri verildi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 13’TE

Kültür ve sanat
mekanı olacak

Karatay’dan 
okumaya destek

Mühendisliğe 
ilk adım

Kadına şiddete 
dikkat çektiler

Engelleri yazdığı 
şiirlerle aşıyor 

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, sonuna gelinen tarihi 
Tantavi Ambarı restorasyon 
çalışmalarını yerinde inceledi. 
Çalışmaların kısa bir süre sonra 
tamamlanacağını belirten Baş-
kan Toru, Tantavi Ambarı’nın 
kültür ve sanata katkı sunacağı-
nı söyledi.  n HABERİ SAYFA 4’TE

Karatay Belediyesi ile Konya 
İl Kültür ve Turizm Müdürlü-
ğü arasında gerçekleştirilen 
işbirliği ile eğitim camiasına 
kazandırılan Karatay İlçe Halk 
Kütüphanesi öğrencilerden 
ve vatandaşlardan yoğun ilgi 
görüyor. n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Rektörü Prof. Dr. 
Babür Özçelik, Karatay Hürriyet 
Ortaokulu ve Uluırmak Hürriyet 
İmam Hatip Ortaokulu bün-
yesindeki STEM +A sınıfını 
ziyaret etti. Özçelik, “İnşallah 
geleceğin iyi mühendisleri 
buradan çıkacak” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

AK Parti Konya 
İl Kadın Kolları 
Başkanlığı, 25 
Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslara-
rası Mücadele 
ve Dayanışma 
Günü dolayısıyla basın açıklama-
sı yaptı. Açıklamada kadına şid-
detin bir insan hakkı ihlali olduğu 
vurgusu yapıldı. n SAYFA 4’TE

Bedensel en-
gelli şair Hasan 
Ukdem, en-
gelleri yazdığı 
şiirlerle aşıyor. 
Yayınlanan 
ikinci kitabının 
heyecanını ya-
şayan şair, gençlere teknolojinin 
esareti altında kalmaktansa şiir 
okumayı tavsiye etti. n SAYFA 10’DA
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Yol haritası hazır
Yerel seçimin yol haritasını 

belirlediklerini ve aday 
belirleme çalışmalarını 

tamamlamak üzere 
olduklarını dile getiren MHP 

İl Başkanı Murat Çiçek, 
Büyükşehir Belediyesi ile 31 

ilçeye talip olduklarını söyledi 

BÜYÜKŞEHİR VE 
31 İLÇEYE TALİBİZ 

MHP Konya İl Teşkilatı olarak 24 Haziran se-
çimlerinin akabinde yerel seçim çalışmalarının 
hazırlıklarına başladıklarını kaydeden MHP İl 
Başkanı Murat Çiçek, bu anlamda büyük yol 
katettiklerini dile getirdi. Konya’da Büyükşehir 
ile tüm ilçelerde aday çıkaracaklarını ve iddialı 
bir şekilde seçime gireceklerinin altını çizen 
Çiçek, “Başta Büyükşehir olmak üzere 31 ilçe-
nin de alayına talibiz” dedi.

CUMHUR İTTİFAKI
YERELDE DE KAZANMALI

“Önceliğimiz hep devletin bekası olmuştur” 
diyen Başkan Çiçek, bunun sonucu olarak 
“Cumhur İttifakı”nın yerel seçimlerde de de-
vam edeceğini söyledi. Çiçek, “Partili Cum-
hurbaşkanlığı Sisteminin yeni yeni oturduğu 
bir dönemde yerelde de cumhur ittifakının 
kazanması gerekiyor. Aksi durumda siyasi an-
lamda bir kaos oluşturmak adına adımlar atıla-
cak” diye konuştu.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Bebek gibi bakıyorlar
Avrupa’nın en büyüğü “Konya Tropikal Kelebek 
Bahçesi” nadide kelebeklerin yanında 2 bin 
metrekare alanda yağmur ormanlarının örneğini 
oluşturan bitki örtüsünü de barındırıyor. Kelebekler 
Vadisi, doğal yaşam alanı yağmur ormanları olan 
15-45 türde kelebeğe, ana vatanlarının örneğini 
oluşturan bitki örtüsü ve özel iklimlendirme 
sistemleriyle yaşam alanı sunulurken, bu yaşam 
alanına özenle bakılıyor. Kelebekler kadar bitkilerin 
de dikkat çektiği Tropikal Kelebek Bahçesi, yılda 
ortalama 350 bin ziyaretçi alıyor. 
n HABERİ SAYFA 5’TE
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Türkiye ve Konya için üreten, ülke ekonomisine katkı sağlamayı ilke edinen üreticiler, 21-24 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 17. MÜSİAD EXPO Fuarı’n-
dan mutlu ayrıldı. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çekmeyi başaran Konyalı firmalar, önümüzdeki dönemlerde fuarın olumlu yansımalarının olmasını bekliyor 

Konya’nın üreten güçleri
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 

(MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenle-
nen uluslararası MÜSİAD EXPO’nun 17.’si 
İstanbul CNR Fuar Merkezi’nde 21-24 Kasım 
2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. MÜ-
SİAD’ın en büyük şubelerinden biri olan MÜ-
SİAD Konya, High Tech Port’ta 4 firma olmak 
üzere, toplamda 16 firma ile fuarda Konya’yı 
temsil etti. Konya’nın üreten güçleri olan bu 

firmalar, MÜSİAD EXPO Fuarı’nda ürünle-
rini tanıtarak, yerli ve yabancı ziyaretçilerin 
dikkatini çekmeyi başardı. Yoğun bir katılı-
mın olduğu fuarın, üreticilere önümüzdeki 
dönemlerde olumlu yansımalarının olması 
bekleniyor. Türkiye ve Konya için üreten, 
ülke ekonomisine katkı sağlamayı ilke edinen 
üreticiler, fuardan oldukça memnun ayrıldı. 
n ONUR KALKAN

İttifak Holding’e MÜSİAD EXPO’da yoğun ilgi
Birlikte iş yapma kültürünün 

ülkemizdeki en önemli temsilci-
lerinden biri olan İttifak Holding, 
uluslararası deneyimini ve yenilikçi 
çalışmalarını 21-24 Kasım 2018 ta-
rihlerinde İstanbul CNR Fuar Mer-
kezi’nde düzenlenen 17. MÜSİAD 
EXPO’da katılımcılar ile paylaştı. 
“Birlikte Daha İyisini Yapabiliriz” 
mottosu ile uluslararası arenada-
ki iş birliklerine yenilerini eklemeyi 
hedefleyen İttifak Holding, 17. MÜ-
SİAD EXPO’da Selva Gıda ve Selet 
şirketleri ile yer aldı. Orta Doğu, Afri-
ka ve İslam ülkeleri ile olan ticaretle-
rinin güçlendirilmesinde katkısı olan 
MÜSİAD Fuarı’nı İttifak Grubu ola-
rak önemsediklerini dile getiren İtti-
fak Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili ve CEO’su Tahir Atila, ulusla-
rarası iş birlikleri ve ortaklıklara im-
kan sunan 17. MÜSİAD EXPO’nun 
oldukça verimli geçtiğini söyledi. 

Farklı sektörlerdeki faaliyetleri 
ve uluslararası alandaki deneyimi ile 
katılımcıların dikkatini çektiklerini ve 

gördükleri ilgiden memnun kaldıkla-
rını belirten Tahir Atila; “120 ülkeye 
ihracat gerçekleştiren grubumuzun 
çalışmaya ve üretmeye olan isteği, 
yeni iş birlikleri oluşturma arzusu her 
zaman diri ve canlı olmuştur. İttifak 

Holding olarak azimle ve kararlılıkla 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tür-
kiye ve dünyadaki iş insanlarını aynı 
çatı altında buluşturan Müsiad Expo 
bir taraftan çok verimli ve güzel iliş-
kilerin başlangıcına vesile olurken 

diğer taraftan da mevcut müşterile-
rimiz ve dostlarımızla bir araya gel-
memizi sağlıyor. Dünya genelinde 
gönül ve fikir birliği yapmış kişi ve fir-
maların bir araya gelmesi de ayrı bir 
mutluluk vesilesi. Bu birliktelik hem 

işini büyütmek isteyenler için bir fır-
sat sunuyor, hem de ülke ekonomi-
mize büyük katkılar sağlıyor” dedi. 
İttifak Holding’in ve MÜSİAD’ın ku-
ruluş amaçlarının birbirine çok yakın 
olduğunu belirten Atila; Memleket 

sevdalısı kuruluşlarız. Ortak ama-
cımız Türkiye için değer üretmek, 
memleketimizin insanına kazandır-
mak. Özellikle içinde bulunduğumuz 
ekonomik koşulları aşmamız, Büyük 
ve Güçlü Türkiye hedefine ulaşma-
mızın yolu; yerli üretimden, yerli ya-
tırımlardan, yerli kaynak kullanımın-
dan ve ihracata dayalı büyüyen bir 
ekonomi oluşturmaktan geçiyor. Biz 
de İttifak Holding olarak bu toprak-
larda üreten ve 120 ülkeye ihracat 
gerçekleştiren, sürekli yeni pazarları 
hedefleyen, bu vizyondan hareket-
le geçtiğimiz yıl ihracatını yüzde 33 
artıran bir grubuz. Pek çok coğrafya 
ile ticaret halindeyiz ve her geçen 
gün bunlara yeni pazarlar ekliyoruz. 
Bu anlamda binlerce iş insanını bir 
araya getiren, ihracat, ithalat, yatırım 
ortaklıkları, teknoloji alışverişi gibi 
alanlarda uluslararası iş birlikleri ve 
ortaklıklara imkân sunan 17. MÜSİ-
AD Expo Fuarı’nı da önemsiyor ve ilk 
günden bu yana destekliyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

ALIŞAGELMİŞİN DIŞINDA ÜRETİM

ENDER, DÜNYAYI SÜPÜRÜYOR SAVUNMADAKİ YÜZAKIMIZ 

AKILLI ŞEHİRLER İNŞA EDER GÜVENİLİR ÜRÜNLER ÜRETİYOR

Şerit testere tezgahları ve boru 
bükme makinelerinin seri üretimle-
rini faaliyet alanı olarak belirleyen 
Hamme de MÜSİAD Expo Fuarı’nda 
Konya’yı temsil etti. Her biri ken-
di alanında deneyimli tasarım ve 
kalite mühendisleriyle,üç yıl süren 
Ar-Ge çalışmaları sayesinde alışıla-
gelmişin dışında bir ürün yelpazesi 
oluşturan Hamme, şerit testere tez-
gahları ve boru bükme makineleri 

üretiyor. Orijinallik, farklılık, deği-
şiklik ve yenilikleri hayata geçirmek 
için emek harcayan Hamme, bu an-
layışını fuarda ortaya koydu.  Temel 
gücünü müşterileri ile arasındaki 
dayanışmadan alan Hamme, yakın 
gelecekte, geliştireceği yenilikçi,-
verimli,kaliteli,yüksek kapasiteli ve 
çevre dostu makineleri ile yurtiçi ve 
yurtdışı pazarlarda tüm profesyonel-
lerin tercihi olmayı hedefliyor.

Akşehir’de üretim gösteren En-
der Fırça da MÜSİAD Expo Fuarı’nda 
yerini aldı. Sektörde tanınan adı ile 
Ender Fırça, kaba alan ve yol sü-
pürme fırça imalatında 25 yılı aşan 
tecrübesi ile kamu kurumlarının ve 
bu alanda hizmet veren özel sektör 
kuruluşlarının fırça ihtiyaçlarını kar-
şılıyor. 

1996 yılında atölye bazında Ak-
şehir merkez sanayisinde imalata 
başlayan Ender Fırça, sektörde uzun 

yıllar emek sarf ederek Türkiye’de, 
markasını benimsetmeyi başardı. 
Akşehir Organize Sanayi Bölgesinde 
6000 metrekare alan içerisinde üre-
timini sürdüren Ender Fırça, üretim 
ve pazarlama konusunda gerekli 
yatırımları yaparak iç pazarın yüzde 
50’sine hitap etmeyi başardı. Başa-
rısını yurt dışı satışlarıyla da göster-
meyi amaçlayan Ender Fırça, bu ne-
denle uluslararası fuarlara katılarak 
kendini gösteriyor.

Savunma sanayide önemli 
üretimler gerçekleştiren Konya’nın 
markası Husan Arms da MÜSİAD 
Expo Fuarı’nda yer aldı. Fuarla 
ilgili düşüncelerini aktaran Husan 
Arms Yurt Dışı Satış Sorumlusu 
Gökhan Yavuzdilek, fuarın olduk-
ça verimli ve güzel geçtiğini söy-
ledi. Yavuzdilek, “Hüsan olarak 
savunma sanayide yaptığımız 
çalışmaları burada sunmaya ça-
lışıyoruz. Amacımız ülkemize ve 

yurt dışına daha iyi ürünler üret-
mek. Hüsan olarak av tüfekleri ve 
modellerini üretiyoruz. Bunlar yivli 
mekanizmalar değil. Yivli silahlar 
modelleri üzerinde de çalışıyoruz. 
İzinleri var, bu izinleri de aldıktan 
sonra yaklaşık 2 ay sonra bu silah-
larımızın da üretimini yapıp satışa 
sunacağız. Bu tür fuarların daha da 
geliştirilerek, desteklenerek ge-
lecek yıllarda da devam etmesini 
arzuluyoruz” dedi.

Konya’nın önemli markala-
rından biri olan LOGIBA, MÜSİAD 
Expo Fuarı’nda yerini aldı. Aydın-
latma alanında elektronik ürünler 
geliştirip üreten bir teknoloji şir-
keti olan LOGIBA, gerçekleştirdiği 
AR-GE yatırımıyla Türkiye’de ilk 
kez HID lambaların dim edilebil-
mesini sağlayan elektronik balastı 
üretti. Dünyada harcanan ener-
jinin yüzde 20’sinin aydınlatma 

alanında kullanılmasından yola 
çıkarak enerji verimliliğini birincil 
hedef belirleyen LOGIBA mühen-
disleri, TÜBİTAK desteği ile geliş-
tirdikleri patentli EZDIM teknolojisi 
ve uluslararası standartlarda üre-
tilen N-Rdr Balastların ardından 
Akıllı Şehir Aydınlatma Sistemi’ni 
(ASAS) geliştirdiler. LOGIBA bu 
başarısını fuarda sergileyerek gü-
cünü göstermiş oldu.

MÜSİAD Expo Fuarı’nda Kon-
ya’yı temsil eden firmalardan biri 
de Özbey Hijyenik. 70 bin metre-
karelik bir alanda üretim gerçek-
leştiren Özbey Hijyenik, Türkiye 
genelinde distribütörlük sistemi 
ile çalışan Özbey Hijyenik Ürünleri 
bayilik sistemini oluşturarak 14 yıl-
dır Balkanlar, Doğu Avrupa, Türki 
Cumhuriyetleri, Yakın Doğu ülke-
leri, Orta Doğu ülkeleri, Batı Afrika 
ve Doğu Afrika ülkeleri, Mağrib Ül-

keleri ve Güney Amerika ülkelerine 
ihraç ederek yüz binlerce kullanıcı 
ile ürünlerini buluşturdu. Sahip ol-
duğu değer ve ilkeler ışığında üre-
timine devam eden Özbey Hijyenik 
Ürünleri son teknolojiler kullanıla-
rak güvenilir, sağlıklı ve konforlu 
ürünleri tüketici ile buluşturmayı 
sürdürüyor. Özbey Hijyenik bu an-
layışını fuarda da gelen davetlilere 
anlatarak yeni pazarlar için çaba 
gösterdi.

TRAFİK GÜVENLİĞİ ONLARIN İŞİ

Trafik güvenliği ürünleri ile 
üretimini sürdüren Konya’nın 
markası Yükselen Grup da MÜSİ-
AD Expo Fuarı’nda yerini alarak 
Konya’yı temsil etti. 1988 yılında 
metal kalıp üretimi ile başlayan 
Yükselen Grup, bu alandaki tec-
rübesini 2000 yılından sonra trafik 
güvenliği ürünleri ile taçlandırdı. 
Üretimdeki teknolojik yatırımları 
ve vizyoner işletmecilik anlayışıy-

la bugün sektörün öncü kuruluşu 
konumuna gelen Yükselen Grup, 
Türkiye’de ve dış piyasada yerli 
ve yabancı bayi ağlarıyla büyük bir 
pazar payına sahip. Uluslararası 
fuarlara katılarak bu başarısını ar-
tırmak ve pazardaki payını daha da 
genişletmek adına çalışmalarını 
yürüten Yükselen Grup, MÜSİAD 
Expo Fuarı’nda Konya’yı başarıyla 
temsil etti.
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Yerel seçimin yol haritasını belirlediklerini ve aday belirleme çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını dile 
getiren MHP İl Başkanı Murat Çiçek, Büyükşehir Belediyesi ile 31 ilçeye talip olduklarını söyledi 

İddialı adaylar olacak

31 Mart’ta gerçekleştirilecek 
olan yerel seçimler için takvim iş-
lerken, partilerde de hareketlilik 
artarak devam ediyor. Siyasi parti-
ler biryandan aday adayı belirleme 
noktasında çalışmalar yaparken 
diğer yandan 24 Haziran seçimle-
rinde ortaya konulan ittifak sürecini 
görüşüyor. Bu kapsamda daha önce 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Ge-
nel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
“Yerelde ittifak olmayacak” kararı, 
geçtiğimiz günlerde yapılan gö-
rüşmenin ardından yeni bir boyut 
kazanmıştı. İki liderin görüşmesi-
nin ardından MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli haftasonu partisinin 
İl Başkanları ve Belediye Başkanları 
Toplantısı’nda yaptığı açıklamayla 
İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday 
çıkarmayarak bu illerde AK Parti’nin 
adayını destekleyeceklerini bildir-
mişti. Yapılan açıklamalarla AK Parti 
ve MHP tarafından kurulan “Cum-
hur İttifakı”nın  yerel seçimlerde de 
işletileceği ortaya konmuş oldu. 

YOL HARİTASI BELİRLENDİ 
Yerel seçimlerde uygulanacak 

olan Cumhur İttifakı ile ilgili yol ha-
ritasını MHP Lideri Devlet Bahçeli 
İl Başkanları ve Belediye Başkan-
ları Toplantısı’nda teşkilatlarına ve 
kurmaylarına anlattı. MHP Konya İl 

Başkanı Murat Çiçek, hem toplan-
tının detaylarını hem de MHP’nin 
Konya’daki yerel seçim çalışmalarıy-
la ilgili önemli bilgiler aktardı. Yapıla 
toplantının oldukça verimli geçtiğini 
dile getiren Çiçek,  “Hem çalışma 
şeklinin belirlenmesi açısından hem 
de sürecin nasıl yürütülmesi gerek-
tiğiyle ilgili önemli bilgiler verildi. 
Alanında uzman akademisyenler 
bilgiler verdi. Genel Başkan Yardım-
cılarımızın sunumları oldu. Ciddi 
anlamda faydalı bir toplantı gelişti. 
Yerel ittifakla ilgili süreç tam bitti 
derken liderimiz Devlet Bahçeli’nin 
tekrar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’la yaptığı görüşmesi oldu. 
Bu görüşme sonucu ittifakın tekrar 
canlanması noktasında hemfikir 
olundu. Ankara, İstanbul, İzmir’de 
liderimiz MHP’nin aday çıkarmaya-
cağını söylemiş, Cumhur İttifakı’nın 
ruhuna uygun hareket edeceklerini 
söylemişti. Bu açıklamayı yaparken 
liderimiz önemli bir cümle söyledi; 
“zillet ittifakı nerde Cumhur İttifa-
kı’nın karşısında bir blok oluşturursa 
orda biz Cumhur İttifakı’nın ruhuna 
uygun olarak hareket ederiz” mesa-
jını vererek bu ittifakın aslında ge-
nişleyeceğinin sinyalini vermiştir” 
diye konuştu. 

‘BÜYÜKŞEHİR VE 
İLÇELERİN ALAYINA TALİBİZ’
MHP Konya İl Teşkilatı olarak 

24 Haziran seçimlerinin akabinde 
yerel seçim çalışmalarının hazır-
lıklarına başladıklarını kaydeden 
Çiçek, bu anlamda büyük yol ka-
tettiklerini dile getirdi. MHP olarak 
Konya’da büyükşehir ve tüm ilçe-
lerde aday çıkaracaklarını ve iddialı 
bir şekilde seçime gireceklerinin 
altını çizen Çiçek, sözlerine şöyle 
devam etti, “Şuanda ilçeleri büyük 
oranda tamamladık. Hatta Büyük-
şehir Belediyesi Adayımızla ilgili 
çalışmalarımız da tamamlanmak 
üzereydi. Şuan ittifakla ilgili durum 
da göz önüne alındığında biz birkaç 
haftaya kadar büyükşehir de dahil 
bütün ilçe adaylarımızı açılayaca-
ğız. Zaten kamuoyuna da yansıdı, 
8 kadar ilçemizin belediye başkan 
adayları belli olmuştu. Kalan ilçe-
lerimizi de birkaç haftaya kadar 
netleşip açıklanacak. Partimiz ve li-
derimiz hiç bir zaman şahsi çıkarlar 
doğrultusunda hareket etmemiştir. 
Hep önceliğimiz devletin bekası ol-
muştur. Bekamızın sağlanması için 
hangi adımlar atılması gerekiyorsa 
liderimiz bu adımları atmıştır. Yeni 
bir sistem var, partili cumhurbaş-
kanlığı sisteminin yeni yeni oturdu-
ğu bir dönemde yerelde de cumhur 
ittifakının kazanması gerekiyor ki 
bu sistem ayakları üzerine daha 
iyi basabilsin. Aksi durumda siyasi 
anlamda bir kaos oluşturmak adına 

adımlar atılacak. Liderimiz bunu 
görmüştür ve Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’a da bu konu-
da telkinlerde bulunmuştur. Konya 
özelinde önceki açıklamalarımızın 
arkasındayız. Başta Büyükşehir 
olmak üzere 31 ilçenin de alayına 
talibiz.”

‘BİZİM TARAFIMIZ MİLLET’
MHP’nin AK Parti ile yaptığı 

Cumhur İttifakı’nın çıkış noktası 
ve MHP’nin bu ittifak üzerinde 
neden durduğuyla ilgili hatırlatma 
da yapan Çiçek, “Bizim partimiz ve 
liderimiz hiç bir zaman siyasi kay-
gılarla hareket etmez. Biz bu ne-
denle doğruya doğru yanlışa yan-
lış diyebiliyoruz. Biz AK Parti’nin 
her yaptığına doğru demiyoruz 
zaten. Yanlış gördüğümüz şeyleri 
söylüyoruz. Ama biz şuanda 15 
Temmuz’la birlikte oluşan “Yeni-
kapı ruhu” ve sonrasında oluşan 
“Cumhur İttifakı’na” karşı bir de 
zillet ittifakı oluştu. Bizim tarafı-
mız belli, biz milletimizden tarafız.
Ekonomi olmak üzere gündemde 
ülkemizin gündeminde bazı sıkın-
tılar var. Elbette bu sıkıntılar da 
bizim gündemimizde, bu konular-
la ilgili de biz parti olarak gerekli 
çalışmaları yapıyoruz yapmaya da 
devam edeceğiz” değerlendirme-
sinde bulundu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Karatay Halk Kütüphanesi
yoğun ilgi görüyor

Karatay Belediyesi ile Konya 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
arasında gerçekleştirilen işbirliği 
ile eğitim camiasına kazandırılan 
Karatay İlçe Halk Kütüphanesi 
öğrencilerden ve vatandaşlardan 
yoğun ilgi görüyor. Karatay Be-
lediyesi Ana Hizmet Binası giriş 
katında yer alan kütüphane, ku-
rumlar arası işbirliğine güzel bir 
örnek oluşturuyor. Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli 
Karatay İlçe Halk Kütüphanesi’nin 
Karatay Belediyesi Hizmet Bina-
sının giriş katında bulunmasının 
çok önemli olduğunu belirterek; 
hizmet binasına günlük ortalama 2 
bin 500 kişinin geldiğini vurguladı. 
Kütüphanenin konum olarak çok 
işlek bir yerde olmasının okur sa-
yısını olumlu etkilediğinin altını çi-
zen Başkan Hançerli,  internet or-
tamında doğru bilgiye ulaşmanın 
güçlüğüne dikkat çekti. İnternette 

pek çok bilgi kirliliği olabileceğini 
belirten Başkan Hançerli, kitap-
ların her zaman en doğru kaynak 
olduğunu hatırlattı. Kitap okuma-
nın önemini vurgulayan Başkan 
Hançerli “İlk emri ‘Oku’ olan yüce 
bir kitaba tabi olmak, en çok oku-
yan, en çok araştıran dünyaya ve 
insanlığa hayırlı insanlar olmamızı 
gerektirir” dedi. Başkan Hançerli 
göreve geldiği ilk günden itibaren 
eğitime büyük önem verdiklerini 
söyleyerek; pek çok okulu eğitime 
kazandırmanın mutluluğunu yaşa-
dıklarını belirtti. Eğitime verdikleri 
desteğin sadece okul yapmakla 
sınırlı kalmadığını vurgulayan 
Başkan Hançerli; öğrencilerin spor 
ihtiyacını da göz önünde bulundu-
rarak 5 okula 5 spor salonu 27 suni 
çim saha yaptıklarını; ayrıca 75 
okula 75 kütüphane 75 bin  kitap 
hediye edildiğini belirtti
n HABER MERKEZİ

Geleceğin mühendisleri burada yetişiyor

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Öz-
çelik, Karatay Hürriyet Ortaokulu 
ve Uluırmak Hürriyet İmam Hatip 
Ortaokulu bünyesindeki STEM +A 
sınıfını ziyaret etti. Okul yönetici-
lerinden STEM +A sınıfı hakkında 
bilgi alan Prof. Dr. Özçelik, projeler 
üreten öğrencilerle bir süre sohbet 
etti. Ziyarete, Konya İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş, 
Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ömer Büyükmanav katıldı. 

KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür 
Özçelik, STEM +A sınıfını ziyaret 
etmekten mutluluk duyduğunu 
ifade ederek, ortaokul düzeyinde 
bu tür bir laboratuvarın bulunma-
sının kendisinde büyük ilgi uyan-
dırdığını söyledi. Öğrencilerin öz-
verili şekilde önemli çalışmalara 
imza attığına şahit olduğunu akta-
ran Prof. Dr. Özçelik, “Öğrencileri-
mizin daha ortaokul düzeyinde bu 
çalışmaların içerisinde olması aka-
binde lise ve sonrasında üniversite 
öğrencisi olduklarında ne kadar iyi 
işler çıkaracaklarını gösteriyor. İn-
şallah geleceğin iyi mühendisleri, 
öğretmenleri, bilim insanları olma-
larının temellerini STEM +A sını-
fında atmış olacaklar.” dedi.

‘OKULLARIMIZ LABORATUVAR 
FABRİKASI HALİNE GELMELİ’
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 

Servet Altuntaş, öğrencileri yaşaya-
cakları çağa göre yetiştirme hede-
fiyle hareket ettiklerini belirterek, 
“Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni 
2023 Vizyonunda da okullarımıza 
bu tür laboratuvarların kurulması 
öngörülüyor. Global dünyanın bu 
gidişatına elbette ülkemizin de ayak 

uydurması gerekiyor. Bu manada 
okullarımızda son zamanlarda bu 
tür çalışma ortamlarını sık sık gör-
me imkanımız var. Sadece bu okul 
değil, diğer okullarımızda da belki 
bundan biraz daha düşük seviyede, 
belki üst seviyede bu tür atılımları 
görebiliyoruz. Okullarımız artık la-
boratuvar fabrikası haline gelmeli.” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Hamdiye - Bayram Ali Yılmaz çiftinin kızı Münevver ile Hatice - Musa 
Sarı çiftinin oğlu Mehmet düzenlenen düğün ile dünya evine girdi

Bayram Ali Yılmaz
kızını evlendirdi

Hamdiye- Bayram Ali Yılmaz 
çiftinin kızı Münevver ile Hatice- 
Musa Sarı çiftinin oğlu Mehmet 
Atiker Deluxe Toplantı ve Düğün 
Merkezinde düzenlenen düğün 
töreni ile dünya evine girdi. Genç 
çifti ve ailelerini mutlu günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bırak-
madı. Münevver ve Mehmet misa-
firlerini, “ İki cihan mutluluğu duası 
ile birlikteliğimize ilk adımı atarken, 
sizleri de aramızdan görmekten 
onur duyarız” mesajı ile davet etti. 
Yılmaz ve Sarı aileleri misafirlerini 
kapıda karşılayarak ‘Hayırlı Olsun’ 
dileklerini kabul etti. Yenigün Gaze-

tesi olarak Münevver ve Mehmet’e 
bir ömür boyu mutluluklar dilerken 

ailelerini tebrik ederiz.
n MEVLÜT EGİN

Murat Çiçek 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 gün süren toplantıyla partisinin 

teşkilatlarına ve kurmaylarına yerel seçimlerde izlenecek yol haritasını anlattı.



26 KASIM 20184 HABER

Büyük restorasyonda sona yaklaşıldı
Meram Belediye Başkanı Fat-

ma Toru, sonuna gelinen tari-
hi Tantavi Ambarı restorasyon 
çalışmalarını yerinde inceledi. 
Çalışmaların kısa bir süre sonra 
tamamlanacağını belirten Baş-
kan Toru, restorasyon çalışmaları 
sonunda Konya’nın ve Meram’ın 
sempozyumlar, konferanslar, de-
fileler, müzayedeler ve sergiler 
için eşsiz ve ideal bir mekana ka-
vuşacağının altını çizdi.  

Tantavi Gösteri Sanatları Mer-
kezi restorasyon çalışmalarında 
sona gelindi. Tarihi binadaki res-
torasyon çalışmalarını yerinde in-
celeyen Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, Meram bölgesinde 
ihtiyaç olan planlama, mülkiyet, 
kentsel dönüşüm, asfalt, altyapı, 
sosyal tesis, park bahçe ve sportif 
çalışmaların yanı sıra şehrin tarihi 
ve kültürel mirasına da sahip çık-
tıklarını hatırlattı. Bu kapsamda 

Mahmuriye Mahallesinde 1850’li 
yıllarda inşa edilen ve günümü-
ze kadar atıl bir halde bulunan 
Tarihi TantaviAmbarı’nı Meram 
Belediyesi olarak aldıklarını ve 
yürüttükleri çalışmalar ile şehre 
kazandırma aşamasına geldikleri-
ni ifade eden Başkan Fatma Toru, 

“Şu anda binamızdaki restorasyon 
çalışmalarında da sona gelindi. 
Tarihi bina çok kısa bir süre sonra 
hizmet vermeye başlayacak” dedi.

‘ŞEHRİN SANAT VE KÜLTÜRÜNE 
KATKI SAĞLAYACAK’

Başkan Fatma Toru, düzenle-
menin sadece tarihi yapıda değil 

aynı zamanda bina çevresinde 
de gerçekleştirildiğini belirterek, 
“Sadece bina değil, çevresinde-
ki park, şadırvan, muhtarlık ofisi 
ve kafeteryanın düzenlenmesi de 
yapılarak bölge tam anlamıyla bir 
cazibe merkezi haline getirildi. 
Bu restorasyon çalışması ile hem 

tarihi mirasımıza sahip çıkıyor 
hem de şehre sempozyumlar, 
konferanslar, defileler, müzaye-
deler ve sergiler için önemli bir 
alan kazandırıyoruz. Önemli gün 
ve gecelerde de gerçek anlamıyla 
değerlendirilebilecek bir mekan. 
Şehrin merkezinde 900 m²’lik 
tek parça halinde böyle bir yapı 
Meram adına büyük bir avantaj-
dı, bizde bu avantajı en iyi şekil-
de değerlendirdik. Giriş bölümü 
konferans, seminer, defile ve 
sergiler için özel dizayn edildi. Ze-
minde hidrolik bir asansörü mev-
cut. Yapılacak faaliyet için sahne 
gerekli olduğunda bu asansör sa-
yesinde alanımız sahneye de ka-
vuşuyor. Tarihi binanın teras ka-
tında ise kitap kafe oluşturularak 
halkımızın istifadesine sunacağız. 
Tüm bu özellikleriyle restoras-
yonun sonunda Tantavi Gösteri 
Sanatları Merkezi şehrin kültürel 

hayatına büyük katkı sağlayacak 
önemli bir alan haline gelecek” 
diye konuştu.   

‘TARİHİ TANTAVİ AMBARI BU 
PROJE İLE EN GÜZEL ŞEKİLDE 
DEĞERLENDİRİLMİŞ OLDU’
Tantavi Ambarı gibi tarihi 

mekanın şehre kazandırılmasının 
önemine değinen ve bunun ken-
dilerine nasip olduğunu belirten 
Başkan Toru, “Daha önce bu bina-
yı şehrimize kazandırmak için faz-
lasıyla girişimde bulunuldu. Ama 
çok şükür bize nasip oldu. Böyle 
güzel bir yapının spor merkezi 
yada alış veriş merkezi gibi asli 
hüviyetinden uzak bir şekilde de-
ğerlendirilmesine razı olamazdık. 
Bu şekilde değerlendirerek hem 
tarihe hem kültürümüze sahip 
çıktık. Hem de şehrin önemli bir 
eksikliğini en iyi şekilde tamamla-
mış olduk” şeklinde konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik 
Vergisi’nin ikinci taksitleri için ödeme süresinin 
30 Kasım Cuma günü sona ereceğini hatırlattı. 
Selçuklu Belediyesince yapılan açıklamada, Em-
lak ve Çevre Temizlik Vergisinin Mayıs ve Kasım 
aylarında olmak üzere 2 taksitte ödendiği hatırla-
tıldı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi; “Vatan-
daşlarımız 30 Kasım Cuma günü mesai bitimine 
kadar emlak vergisinin ikinci taksitini, TC kimlik 
numarası veya mükellef sicil numarası ile Selçuk-
lu Belediyesi hizmet binası, KOSKİ hizmet bina-
sı içerisinde yer alan veznelere, nakit veya kredi 
kartı ile ödeyebilecekler. Ayrıca kredi kartı ile 
yapılan işlemlerde isterlerse anlaşmalı bankalara 
hiçbir vade farkı oluşmadan taksitle ödeme im-
kânından faydalanabilirler. Yine Türkiye’nin her 
yerindeki postanelerden 474142 numaralı posta 
çeki hesabına mükellef sicil numarası ve TC kim-
lik numarası eklenerek ödeme yapılabileceği gibi, 
isteyen mükelleflerimiz e-belediyecilik uygula-
ması kapsamında internet üzerinden www.sel-
cuklu.bel.tr web adresinden de kredi kartı veya 
banka kartı ile vergilerini ödeyebilirler” denildi.
n HABER MERKEZİ

‘Kadına şiddet insan 
hakkı ihlalidir’

AK Parti Konya İl Kadın Kol-
ları Başkanlığı, 25 Kasım Kadı-
na Yönelik Şiddete Karşı Ulusla-
rarası Mücadele ve Dayanışma 
Günü dolayısıyla basın açıkla-
ması yaptı. Açıklamada kadına 
şiddetin bir insan hakkı ihlali 
olduğu vurgusu yapıldı. 

AK Parti İl Başkanlığı önün-
deki basın açıklamasında ko-
nuşan İl Kadın Kolları Başkan 
Yardımcısı Cihat Özkan, kadına 
yönelik şiddetin dünyanın her 
yerinde olduğunu, aile içi şidde-
tin hala en yaygın şiddet biçimi 
olmaya devam ettiğini söyledi. 

AK Kadınlar olarak, kadına 
yönelik şiddetin bir insan hakkı 
ihlali olduğunu dün olduğu gibi 
bugün de dile getirmekten vaz-
geçmeyerek, ekonomik ya da 
kültürel hiçbir gerekçenin ar-
dına sığınılmasına müsaade et-
meden kadına yönelik her türü 
şiddete karşı turuncu çizgi çek-
tiklerini ifade eden Özkan, “Me-
deniyetimizin yüzyıllar boyunca 
barındırdığı din, ahlak, şuur ve 
vicdan öğretilerinin tümünde, 
kadına ve kız çocuklarına karşı 
yapılan herhangi bir kötü mu-
ameleye kati suretle karşı çı-
kılmıştır. Yüzyıllar öncesinden, 
henüz İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi yokken kadın erkek 
ayrımı yapmadan insani bir me-
sajın dünyaya yayılmasına öncü 
olan Hz. Peygamber’in sözünü 
hatırlamak ve hatırlatmak he-
pimizin üzerine üşen önemli bir 

vazifedir; ‘İnsanlara merhamet 
etmeyene, Allah da merhamet 
etmez.’ Hiçbir ayrım gözetmek-
sizin yaşam biçimi olarak tüm 
insanlığa karşı kötü muame-
leyi bizlere men eden dinimi-
zin, kadına ve kız çocuklarına 
uygulanacak kötü muameleyi 
kabul etmesi de mümkün de-
ğildir. Ülkemizde ve dünyada 
kadınlar yıllardır sürdürdükleri 
çeşitli muameleler ile kadına 
ve aslında insana yakışır, hak 
ve adalet talepleriyle oldukça 
büyük kazanımlar elde etmiştir. 
Ülkemiz, bu anlamda kadınların 
yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli 
hukuki düzenlemelerle yıllardır 
tüm kadınların yanında olarak, 
güçlenme ve kendilerini ger-
çekleştirme süreçlerine katkı 
sağlamıştır. Toplumsal cinsi-
yet eşitliğini sağlamak adına 
hem uluslararası düzeyde kabul 
edilen anlaşmalara imza atmış 
hem de kendi mevzuatında 
köklü değişiklikler yapmıştır” 
dedi. 

İl Kadın Kolları Başkan 
Yardımcısı Cihat Özkan, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın ‘Kadınlara karşı ay-
rımcılık, ırkçılıktan beterdir’ 
anlayışıyla gösterdiği özveriyi, 
kadına yönelik şiddetin orta-
dan kalkması için hep birlikte 
gösterilmesinin bu mücadelede 
kendilerine başarıyı getirecek 
en önemli unsur olduğunu söz-
lerine ekledi. n HABER MERKEZİ

Konya iş dünyası, son dönemde artan ve firmaların itibarını zedeleyerek ticari hayatlarını zora sokan asılsız 
iddialara dikkat çekerek, “Firmalarımızın itibarını zedelemek, Konya’ya ve ülkemize ihanettir” açıklaması yaptı

İtibarı zedelemek
Konya’ya ihanettir!

Konya Ticaret Odası, Konya 
Ticaret Borsası ve Konya Sanayi 
Odası tarafından yapılan ortak 
açıklamada, son dönemde Kon-
yalı firmaların itibarını zedele-
yen, ticari hayatlarını zora sokan 
asılsız iddiaların arttığı ifade edi-
lerek buna karşı her türlü yasal 
hakkın kullanılacağı ifade edildi.

Konya Ticaret Odası Başka-
nı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret 
Borsası Başkanı Hüseyin Çevik 
ve Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü tarafından ya-
pılan ortak açıklama şu şekilde: 
“Ülkemizin bir süredir içinden 
geçmekte olduğu bu zor dönem-
de, Konya’mızın en kıymetli de-
ğerleri olan işletmelerimizle ilgili 
bazı kişi veya kişiler tarafından 
sorumsuzca yapılan dedikodular 
artarak yayılmaya devam etmek-
tedir.

Listeler yayınlayarak, özellik-
le konkordato konusunu sürekli 
gündemde tutarak firmalarımı-
zın hedef alınmasını hem Kon-
yamıza hem de ülkemize ihanet 
olarak görmekteyiz. 25 binin 
üzerinde firmaya sahip olan Kon-
ya’da konkordato ilan eden firma 
sayısı 19’dur. Firmasını onuru 
gören hiç bir müteşebbisimizin 

konkordato ilanı ile fırsatçılık 
yapmayacağı aşikardır. 

Diğer taraftan konuyu sürekli 
gündemde tutmak her şeye rağ-
men çalışan üreten 25 bin firma-
mızın emeğini hiçe saymaktır. 
Konya özel sektörü olarak şeh-
rimiz ve ülkemiz için her şartta 
çalışma kararlılığımız devam et-
mektedir. Bu inancımıza gölge 

düşüren her duruma karşı bugün 
de birlikte hareket etmekte ka-
rarlıyız.

Firmalarımıza yönelik saldırı 
olarak nitelendirdiğimiz bu süre-
ci yakından takip etmekteyiz. Bu 
tür asılsız söylentilere karşı bu 
son uyarımızdır.

Her türlü hukuki hakkımı-
zı kullanacağımızı açıkça ifade 

etmekteyiz. Tarihinde olduğu 
gibi bugün de kardeşlik hukuku 
ile birbirine bağlı olan Konya-
lı müteşebbislerimizle birlikte 
bu zorlu dönemi de atlatacağız. 
Geçmişte firmalarımıza karşı hiç 
bir art niyeti unutmadığımız gibi 
bunu da unutmayacağımızın bi-
linmesini isteriz.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi’nden önemli hatırlatma
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Tarihi yapıları yüzüklere sığdırıyor

Takı tasarımcısı Servet Küçük-
demirel, Bursa Ulu Cami, Ayasof-
ya ve Taç Mahal gibi tarihi eserleri 
yüzüklere sığdırıyor. Hiçbir makine 
kullanmadan tamamen el emeğiyle 
eserleri yüzüklere nakşettiğini be-
lirten Küçükdemirel, “Bu yüzükler, 
tasarımından yapımına kadar tama-
men kendi eserim. Görenler ‘bunları 
yüzüğün içine nasıl sığdırdın’ diye-

rek hayrete düşüyor” dedi.
1980 yılında mesleğe çırak ola-

rak başlayan Servet Küçükdemirel, 
daha sonra Konya ve İç Anadolu 
Bölgesi’nde birçok kuyumcuya özel 
tasarımlı yüzükler yaptı. Şimdi müş-
terinin talepleri doğrultusunda ve 
kendisinin özel tasarımlı yüzüklerini 
üreten Küçükdemirel, şunları söyle-
di: “Bu işe çıraklıktan girdim ve 38 

yıldır bu işi yapıyorum. Konya’nın ve 
İç Anadolu’daki birçok kuyumcunun 
özel işlerini yapıyordum. Baktım iki-
si birlikte yürümüyor. 21 yıldır kişiye 
özel tasarımlar yapmaya başladım. 
Birçok ünlünün, sanatçının, siyaset-
çinin işini yapıyorum. Aklınıza ge-
lebilen tüm eserleri yapabiliyorum. 
Müşteri Ayasofya’yı istiyor ya da 
Sultan Ahmet Camii’ni istiyor, bizde 

onları yapıyoruz. Kişi ne isterse onu 
yapıyoruz. Bunun bir maddesi yok. 
Tamamen elde yapılan bir şey. Çok 
ayrıntılı ya da detaylı yapılamıyor 
bunlar. Taktir edersiniz ki tüm de-
tayını işleyemeyiz. Ama istediğimiz 
yeri rahatlıkla işleyebiliriz.”

‘İLK BAŞTA MAKET SANIYORLAR’
Yüzükleri görenlerin ilk başta 

maket sandıklarını belirten Küçük-

demirel, “Bugüne kadar Mevlana 
Türbesi, Bursa Ulu Camii, Bursa Ye-
şil Türbe, Ayasofya, Sultan Ahmet 
Camii, Taç Mahal gibi ürünleri işle-
dik. Yüzükleri görenler önce maket 
olduğunu sanıyorlar. Onlara sistemi 
anlatınca inanılmaz derecede hayre-
te düşüyorlar. Gerçekten zor bir iş 
ve makine değmeden yapılıyor. Çok 
sert bir taşı, oyarak  işliyoruz” diye 

konuştu. Küçükdemirel, tasarımı 
çizdikten sonra 1 hafta içinde bitire-
bildiğini de sözlerine ekledi. Servet 
Küçükdemirel, MHP Genel  Başka-
nı  Devlet Bahçeli’ye üzerinde MHP 
liderinin kullandığı 1982 model 
otomobilin figürüyle, ülkücülüğün 
ilkesi 9 ışığı sembolize eden yıldızla-
rın bulunduğu  yüzük yapıp hediye 
etmişti. n DHA

Ocakta unutulan 
yemek mutfağı yaktı

Kazayı ucuz atlattı,
şokunu atlatamadı

Karaman’da Afganistanlı aile-
nin kaldığı evin mutfağında çıkan 
yangın itfaiye tarafından büyü-
meden söndürüldü. Olay, öğle sa-
atlerinde Larende Mahallesi 586 
Sokak’ta bulunan tek katlı evde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, seyyar tüplü ocağa yeme-
ği koyan kadın, dışarıda oynayan 
çocuklarının yanına gitti. Bir süre 
sonra seyyar ocağın yanında bulu-
nan dolap kapakları aşırı sıcaktan 
tutuşarak yanmaya başladı. Alev-
ler daha sonra mutfaktaki diğer 
malzemelere de sıçrayarak büyü-
dü. Oturdukları evden dumanla-

rın yükseldiğini gören aile fertleri 
durumu itfaiye ve polise bildirdi. 
Tedbir amaçlı yangın yerine sağlık 
ekibi de çağrıldı. 

Olay yerine gelen itfaiye ekip-
leri yangına müdahale ederek kısa 
sürede söndürürken, yangının çık-
masına yol açan ocakta takılı piknik 
tüpünü sökerek dışarıya attı. Yan-
gında mutfaktaki eşyalar tamamen 
yanarak kullanılamaz hale geldi. 
Aile yangın nedeniyle kimseden 
şikayetçi olmazken, iki odası bu-
lunan evde 11 kişilik Afganistanlı 
ailenin kaldığı öğrenildi.
n İHA

Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 5-10 bin arası kelebeğin 
yanı sıra 50’si Türkiye’de sadece burada görülebilecek 195 civarında bitki türüne ev sahipliği yapıyor

Çiçeklere bebek
gibi bakıyorlar

Avrupa’nın en büyüğü “Konya 
Tropikal Kelebek Bahçesi” nadide 
kelebeklerin yanında 2 bin metre-
kare alanda yağmur ormanlarının 
örneğini oluşturan bitki örtüsünü 
de barındırıyor. Kelebekler Vadisi, 
doğal yaşam alanı yağmur orman-
ları olan 15-45 türde kelebeğe, ana 
vatanlarının örneğini oluşturan bitki 
örtüsü ve özel iklimlendirme sis-
temleriyle yaşam alanı sunuyor.

Türkiye’de sadece bu bahçede 
görülebilecek endemik türlerin de 
aralarında olduğu 195 bitki türü, 
kelebeklerin sunduğu görsel şöleni 
tamamlıyor. Özelikle tropikal bölge 
ülkelerinde hayranları bulunan, özel 
bahçeler oluşturulan “Heliconia” 
bitkisi Türkiye’de sadece Tropikal 
Kelebek Bahçesi’nde görülebiliyor. 
Kökeni Karayipler, Arjantin ve Bre-
zilya olan, gövdesi tamamen diken-
lerle kaplı, halk arasında “maymun 
çıkmaz” olarak bilinen Floş İpek 
Ağacı’nın boyu 8 metreye kadar 
ulaşabiliyor. Yine sadece Muğla’nın 
Datça ilçesi ve çevresinde görüle-
bilen endemik palmiye türü “Datça 
Hurması” da bahçede ziyaretçiler 
tarafından görülebiliyor.

‘BİTKİLER İÇİN İKİ 
YIL HAZIRLIK YAPILDI’

Konya Tropikal Kelebek Bahçe-
si’nin Koordinatörü Yasin Selvi, bah-
çede küçük bir yapay ekolojik sistem 
oluşturduklarını söyledi. Kelebekle-
rin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak 
için bitkilerin şart olduğunu belirten 
Selvi, ziyaretçilerin öncelikle dünya-
nın dört bir tarafından getirilen kele-
beklere ilgi gösterdiğini, ancak aynı 
bölgelerden getirilen bitkilerin de 
çok değerli olduğunu anlattı. Misa-
firlerin, bu bitkilerin çoğunu sadece 
burada gördüklerine işaret eden Sel-
vi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sucul, 
tropikal ve endemik olan bitkileri-
miz var. Hem renk cümbüşü sağla-
mak açısından hem de kelebeklerin 
hayatlarını sürdürebilmeleri için en 

yoğun çalıştığımız konulardan birisi 
bitki tür seçimleri ve bunların Tür-
kiye’ye getirilmesi. Görünen tarafın 
arkasında büyük bir prodüksiyon 
var. Uzun yıllar çalışmanız gereki-
yor. Bahçe hazırlanmadan önce bit-
kiler Türkiye’de yetiştirilmeye baş-
lanmıştı. Bitkiler için iki yıl hazırlık 
yapıldı. Halen bahçe içinde istediği-
miz gelişime ulaşmamış bitkilerimiz 
mevcut. Tam anlamıyla bu bitkilerin 
‘generatif dönem’ dediğimiz çiçekli 
döneme geçebilmesi için bazı türle-
rin birkaç yıla daha ihtiyacı var.”

‘YILDA ORTALAMA 350 BİN 
ZİYARETÇİ ALIYORUZ’

Selvi, bahçede bir tropik bitki 
uzmanı ve 6 bahçıvandan oluşan 
ekibin bu bitkilerin yetiştirilme-
siyle ilgilendiklerini dile getirerek, 
şunları kaydetti: “Bunlar direkt 
bahçeyle ilgilenen arkadaşlarımız. 
Dolaylı olarak da biyolog, veteriner 
ve diğer ekipler bahçenin bakımı 
ve korunmasına yönelik çalışıyor. 
Yılda ortalama 350 bin ziyaretçi 
alıyoruz. Ziyaretçi yoğunluğu ne-
deniyle bahçenin korunması için 

daha titiz çalışmamız gerekiyor. 
Bahçe içinde kelebekleri barındır-
dığımız için ilaç kullanamıyoruz. 
Bunun için çocuğunuzla ilgilen-
diğiniz gibi birebir bu bitkilerle 
ilgilenmek durumundayız. Tabiri 
caizse bitkinin gözünün içine bakı-
yoruz. Hastalık veya zararlı olduğu 
zaman buna kimyasal olarak mü-
dahale edemiyoruz. Bitkilerin ba-
kımları için geleneksel veya doğal 
diyebileceğimiz yöntemleri kulla-
nıyoruz.”
n AA

Aksaray’da sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybettiği 
otomobil şarampole düşerek müs-
takil evin balkonuna çarptı. Kaza-
yı burnu bile kanamadan atlatan 
sürücü kazanın sokuyla araç içine 
yatarak kendine gelmeye çalıştı. 
Kaza, Hasas Mahallesi Nevşehir 
Yolu Ihlara Bulvarı üzerinde ya-
şandı. Edinilen bilgiye göre, Nev-
şehir istikametine seyreden Meh-
met Dinç (56) idaresindeki 68 BF 
610 plakalı otomobil, sürücüsünün 

direksiyon hakimiyetini kaybetme-
si sonucu şarampole düştü. Hızını 
alamayan otomobil bir süre şaram-
polde gittikten sonra yol kenarında 
bulunan müstakil evin balkonuna 
çarparak durabildi. Hava yastıkla-
rı açılan otomobil hurdaya döner-
ken, sürücüsü kazayı burnu bile 
kanamadan atlattı. Her ihtimale 
karşı olay yerine gelen sağlık ekip-
leri sürücüyü sağlık kontrolünden 
geçirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili 
araştırma başlattı. n İHA
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Konya’da drift yaparken su-
çüstü yakalanan sürücüye 6 bin 
12 lira ceza kesildi. Otomobil 60 
gün süreyle otoparka çekilirken, 
sürücünün ehliyetine 8 aylığına el 
konuldu. Sürücünün arkadaşı ise 
gözyaşlarına hakim olamadı. 

Olay, merkez Meram ilçesi Is-
parta-Konya yolu Akyokuş mev-
kisinde meydana geldi. Edinilen 

bilgiye göre, yol üzerinde devriye 
gezen polis ekibi 42 KK 610 plaka-
lı otomobilin drift yaptığını gördü. 
Video kaydı alınarak durdurulan 
otomobil sürücüsü Onur K. (23) 
ile yanındaki arkadaşı araçtan in-
dirildi. Kontrollerde 0,80 promil 
alkollü olduğu belirlenen sürücü-
ye alkollü araç kullanmak ve drift 
yapmaktan 6 bin 12 lira ceza ke-

sildi. Otomobil çekiciye alınarak 
60 gün süreyle otoparka çekilerek 
trafikten men edildi. Otomobilin 
arka camında bulunan “Keyfimiz 
kimlere dert olmadı ki..” yazısı ise 
dikkat çekti. 

Sürücünün arkadaşı ise oto-
mobile el konulduğu için gözyaş-
larına hakim olamadı. Polislerin 
teselli ettiği genç, “Kusura bak-

mayın abi. Ben arabamı bağlatmı-
şım, madara olamam abi” diyerek 
ağlayarak uzaklaştı. 

Ehliyetine 8 ay süreyle el ko-
nulan sürücü Onur K. suçunu ka-
bul ederek, “Drift yapmaktan ceza 
yedim, drift yapıyordum. Cezama 
razıyım, sıkıntı yok. Pişmanım, bir 
daha yapmayacağım” dedi.
n İHA

Testereli kavgada 
2 kişi yaralandı

Takla atan otomobilin
sürücüsü yaralandı 

Aralarında husumet bulunan 
iki grubun karıştığı testereli bıçak-
lı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, 
merkez Meram ilçesi Aladdin 
Bulvarı Zafer Meydanında mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Mehmet Ç. ile Mehmet Ali K. yü-
rüdüğü sırada aralarında husumet 
bulunduğu öğrenilen şahıslarla 
karşılaştı. Bunun üzerine ikili ve 
grup tartışmaya başladı. Tartışma-

nın büyümesi üzerine çıkan kavga-
da Mehmet Ç. testereyle, Mehmet 
Ali K. ise bıçaklanarak yaralandı. 
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay 
yerine polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin 
ilk müdahalesinin ardından ambu-
lansla Konya Numune Hastanesi-
ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Polis şüphelileri yakalamak için ça-
lışma başlattı. n İHA

Çeltik ilçesinde meydana gelen 
trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 
Çeltik istikametinden Yunak yönü-
ne giden 42 Y 7895 plakalı otomo-
bil sürücüsü Ali Gürlek (44) yolda 
aracın kontrolden çıkması sonucu 
takla atarak tarlaya girdi. Çevre-

dekilerin haber vermesiyle kaza 
yerine gelen ambulansta ilk müda-
hale yapılan sürücü hastaneye kal-
dırıldı. Yaralı sürücünün tedavisi 
sürerken kaza ile ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Televizyonda gördüğü Aksaray Silik güvercinine hayran kalan kuş sevdalısı Ramazan 
Şafak, 20 bin TL’ye arabasını satarak güvercin ihalesinde 20 bin TL’ye 4 kuş satın aldı 

Güvercin sevdası 
arabasını sattırdı

Güvercin sevdalısı kişi, otomobi-
lini 20 bin liraya satarak parasıyla 4 
güvercin satın aldı. Aksaray’da her 
hafta güvercin alım ve satım me-
zadı gerçekleştirildiğini ve Aksaray 
yöresine özgü ‘Silik güvercin’i gören 
Yozgatlı kuş sevdalısı Ramazan Şa-
fak (44), hayran kaldığı kuşları ala-
bilmek için 20 bin liraya otomobilini 
satarak Aksaray’a geldi. 

Aksaray’da gerçekleştirilen gü-
vercin ihalesine katılan Ramazan 
Şafak, 25 bin lira istenen 4 Aksaray 
güvercinini pazarlık yaparak 20 bin 
liraya satın aldı. 

Birbirinden güzel güvercinlerin 
açık artırma usulüyle satışa çıkarıl-
dığı mezat salonunda güvercinler 
10 TL’den 30 bin TL’ye kadar satışa 
sunuluyor. 

‘EMEKLİ MAAŞIMI 
KUŞLARA HARCIYORUM’

Şahinler Tüm Kanatlı Kümes 
Hayvanları Koruma ve Yaşatma 
Derneği Başkanı Hasan Ilgın (57), 
kuş ilgisinin adeta bir hastalık, bir 
sevda olduğunu belirterek, “10 li-
radan 20 bin, 30 bin liraya kadar 
kuşlarımız var. Bu bizde bir hobi, bir 
sevda. Kuş almak için Konya’dan, 

Kırşehir’den, Kayseri’den, Nevşe-
hir’den, Niğde’den gelen arkadaşla-
rımızla her hafta burada toplanırız. 
Kuş alışverişlerini burada yaparız. 
Kısacası kuş sevdasını burada idrak 
ediyoruz. Kuş sevdası tamamen bir 
hastalıktır. Sevgi olmazsa olmaz. 40 
senedir bu hayvanları besliyorum. 
Çok büyük zevk ve keyif alıyorum. 
Emekli paramı da kuşlarıma harcı-
yorum” dedi. 

‘ARABAYI SATTIK, 
4 KUŞU 20 BİN TL’YE ALDIK’

Yozgat’ta arabasını 20 bin lira-
ya satarak hayran kaldığı Aksaray’a 
özgü güvercini almak için Aksaray’a 
gelen Ramazan Şafak, kuşların baş-
ka bir sevda olduğunu belirterek, 
“Ben Yozgat’tan Aksaray’a, Aksa-
ray’ın kendi yöresel kuşu olan Silik 
Güvercini almaya geldim. Şu anda 
da değerine 20 bin lira diyorlar. Ben 

arabamı sattım geldim ve almaya ça-
lışacağım. Pazarlık yapacağız. 4 tane 
kuş alacağım. 4 kuşa 20 bin lira para 
vereceğiz eğer verirlerse. Arabayı 
sattık, cebimize parayı koyduk gel-
dik. İşte bu bir sevda. Kuş, insanda 
ayrı bir zevk. Kuşlara baktığın, uçur-
duğun, oynattığın, beslediğin, yavru-
larını alıp büyüttüğün zaman insana 
başka hiçbir şeyi hatırlatmaz. Sadece 
kendini hatırlarsın” dedi. n İHA

Drift yaparken yakalandı, arkadaşı ağladı!

Kablo hırsızlarına suçüstü Kimliğini düşürünce yakalandı

Cihanbeyli’de jandarma ekip-
leri 10 bin lira değerinde kablo 
çalan hırsızlık şüphelilerini yaka-
layarak gözaltına aldı. Olay, 20-23 
Kasım tarihlerinde ilçe genelinde 
meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 
3 günde bir telekomünikasyon 

şirketine ait enerji nakil kabloları 
kimliği belirsiz şahıslar tarafından 
çalındı. İhbar üzerine Cihanbeyli 
İlçe Jandarma Komutanlığı ekip-
leri çalışma başlattı. İlçeye bağlı 
Pınarbaşı Mahallesinde yine kablo 
kesen 3 şüpheli jandarma ekiple-
rince 10 U 2706 plakalı kamyonet-

le suçüstü yakalandı. Araçta ara-
ma yapan ekipler yaklaşık 10 bin 
lira değerinde bin 500 metre kablo 
ve demir testeresi ile demir maka-
sı ele geçirdi. Şüpheliler M.K., Z.F. 
ve M.K. ifadesi alınmak üzere gö-
zaltına alındı.
n İHA

Konya’da 3 camiden hır-
sızlık yapan Suriye uyruklu 16 
yaşındaki V.H., camilerden bi-
rinde kimliğini düşürünce ya-
kalandı. V.H.’nin ifadesinde, 
‘Pişmanım. Bir daha yapmam’ 
dediği belirtildi. Merkez Meram 
ilçesinde son 1 ayda 3 farklı ca-
miden saat ve 171 lira para ça-
lındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri ihbar üzerine çalışma 
başlattı. Hırsızlık olayının ya-
şandığı camilerden Necip Fazıl 
Camii’nde imam, odasını toplar-
ken Suriye uyruklu V.H.’ye ait 
kimlik bulup, polise teslim etti. 
Çalışmalarını V.H.’nin üzerinde 
yoğunlaştıran polis, şüpheliyi 
merkez Meram ilçesi Büyükko-
vanağzı Mahallesi’ndeki evinde 
gözaltına aldı. İfadesi alınmak 
üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne 
götürülen V.H., suçunu itiraf 
ederek “Pişmanım. Bir daha 

yapmam” dediği belirtildi. V.H. 
hakkında Ankara’da karıştığı bir 
hırsızlık olayı nedeniyle de 3 yıl 

kesinleşmiş hapis cezası olduğu 
da tespit edildi.
n DHA



26 KASIM 2018 7HABER 

Eğitime adanan ömürleriyle gurur duyuyorlar
Konya’da yaşayan 80 yaşındaki 

emekli öğretmen Demir Ali Göker 
ile eşi 77 yaşındaki Düriye Göker, 
eğitime adanmış ömürleriyle gurur 
duyuyor.  Bozkır ilçesine bağlı Yel-
beği köyünde dünyaya gelen Demir 
Ali ve Düriye Göker çiftinin yolu 
köy okulunda kesişti. Burada birlik-
te okuyan çift, Demir Ali Göker’in 
öğretmen babasının nasihatiyle bu 
mesleği seçmeye karar verdi.

Üniversite eğitiminin ardın-
dan öğretmenliğe başlayan Göker 
çifti, evlenerek ilk görev yerleri 
olan Adana’ya birlikte gitti. Bura-
da bir süre görev yaptıktan sonra 
memleketleri Konya’ya dönen çift, 
uzun yıllar mesleği aşk ve tutkuyla 
sürdürdükten sonra emekli oldu. 
Ömürleri öğretmenlikle geçen, 
binlerce çocuğun, gencin hayatı-
na dokunan Göker çifti, kara tahta 
ve mavi önlüklü geçmişe özlemle 
bakarken, insan yetiştirme odaklı 
meslekleriyle gurur duyuyor.

‘BİRLİKTE O KÖY 
OKULUNDA OKUDUK’

Emekli edebiyat öğretmeni 
Demir Ali Göker, babası Abdur-

rahman Göker’in çabalarıyla 1945 
yılında köylerine bir okul yaptırıl-
dığını söyledi. Okulda aynı köyde 
yaşayan eşiyle tanıştığını anlatan 
Göker, “Birlikte o köy okulunda 
okuduk, yetiştik. Daha sonra Balı-
kesir Necati Eğitim Enstitüsü’nden 
mezun oldum. Eşimle aynı köyün 
çocuğuyduk. Okul bitince evlendik, 
Adana’ya birlikte gittik. Daha son-
ra Konya’ya tayinimiz çıktı. Emekli 

olana kadar burada görev yaptık.” 
diye konuştu. 

Mesleğini 45 yıl gururla yap-
tığını belirten Göker, şöyle devam 
etti: “Bir ömrü öğretmen olarak 
geçirmek bizim için büyük onur. 
Çünkü öğretmen, emekli olduktan 
sonra da öğrencileriyle ilişkilerini 
kesmiyor. Yürüyoruz, bir öğren-
cimiz karşımıza çıkıyor, ‘Buyrun 
hocam, bir çayımızı için.’ diyor. 

Öğretmenlik ömür boyu gurur du-
yulan bir meslek. ‘İyi ki öğretmen 
olmuşuz.’ diyoruz. Bugün bize tek-
rar, ‘Hangi mesleği seçmek ister-
siniz?’ deseler, biz yine öğretmen 
olmayı düşünürüz.”  Göker, bir in-
sanın hayatına dokunmanın önemli 
bir hizmet olduğuna işaret ederek, 
“Emekli olduktan sonra eşimle bü-
tün zamanımızı birbirimize ayır-
dık. Her günümüz birlikte geçiyor. 

Birlikte kitaplar yazıyoruz. Bugüne 
kadar 11 kitabımız yayınlandı. Acı-
larımız, sevinçlerimizle hayat hika-
yemizi, öğretmenlik anılarımızı bu 
kitaplarla anlatıyoruz.” ifadelerini 
kullandı.
‘ÖĞRENCİLERİMİ ÖYLE SEVERDİM’

Emekli ilkokul öğretmeni Dü-
riye Göker de öğrencilerini ve oku-
lu çok özlediğini, öğretmenliğin 
emekliliğe kadar değil yaşam boyu 

süren bir meslek olduğunu aktardı. 
Her zaman öğrencilerini çocuk-
larından ayırmayan bir öğretmen 
olduğunu vurgulayan Göker, “Oğ-
lum Levent ilkokul 3. sınıfa kadar 
öğrencimdi. Diğer öğrencilerime 
ilgimi kıskanır, ‘Anne senin çok oğ-
lun, kızın var’ derdi. Öğrencilerimi 
öyle severdim.” dedi. 
‘İLKOKUL ÇOCUĞU ÇOK HASSASTIR’

Öğretmenlik yaptığı günlere 
özlemini anlatırken gözyaşlarını 
tutamayan Göker, şöyle konuştu: 
“En çok özlediğim şey ilkokul öğ-
rencilerimin içtenliği. İlkokul çocu-
ğu çok hassastır. Rahatsızlığınızı, 
üzüntünüzü anlayabilir, size ona 
göre davranır. Genç öğretmenlere 
daha öğrencilik yıllarında zamanla-
rını, eşyalarını, paralarını iyi kullan-
malarını tavsiye ediyorum. Derse, 
şartlar ne olursa olsun hazırlıksız 
gelmemeliler. Plansız programsız 
hareket etmemeliler. Öğrencile-
rinin hiçbirini birbirinden ayırma-
sınlar. Mesleklerinin kıymetini bil-
sinler. Her öğrenciye güzel sözle, 
gülen yüzle yaklaşsınlar.”
n AA

Peygamber ve Gençlik
Konferansı buluşturdu

‘Ereğli güvenli ve 
modern yollara kavuştu’

Ereğli Belediyesi refüj ve asfalt 
hizmetleriyle saha çalışmalarına 
aralıksız devam ediyor. “Hizmet 
noktasında her anımız değerli” 
diyen Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven, “Kış aylarına girmemize 
rağmen çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Hizmet noktasında her 
anımızın değerini bilerek daha çok 
hizmet götürmenin çabası içerisin-
deyiz. Bu noktada Belediye ekip-
lerimiz ve Karayolları ekiplerimiz 
özverili bir şekilde çalışmaya de-
vam ediyor. Türbe Mahallemizde 
yürüttüğümüz sıcak asfalt çalışma-
mızla ve Adana Çevre yolu orta re-
füj yeşillendirme çalışmalarımızla 
Ereğlimizin yeşiline yeşil katmanın 
yanında şehir için yol ağımızı sıcak 
asfaltla hem daha güvenli hem de 
modern bir yapıya kavuşturduk” 

ifadelerini kullandı. 
Sıcak ve soğuk asfaltta kırıl-

ması zor bir rekora imza attıklarını 
belirten Özgüven; “Bir önceki dö-
neme göre sıcak asfalta yüzde 440, 
soğuk asfaltta yüzde 270 artışla 
kırılması zor bir rekora imza attık. 
Göreve geldiğimizde yaptığımız 
ilk hizmet alt yapı oldu çünkü alt 
yapı düzenli olmadan yapılan hiç-
bir hizmet kalıcı olmaz. Bu bilinçle 
hareket ederek şehrimizde uzun 
yıllar devam eden alt yapı soru-
nunu tamamen ortadan kaldırdık. 
Günü kurtarmak değil geleceğe 
taşınacak kalıcı hizmetler yapma-
ya gayret gösteriyoruz. Ereğlimizin 
değerine katmak adına gayretle, 
sevgiyle, samimiyetle çalışmaları-
mıza devam ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

24 Kasım Öğretmenler Günü, Konya’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Öğretmenliğin 
kutsiyetine vurgu yapılan etkinliklerde öğretmenlerin geleceğe tohum serptikleri belirtildi

Öğretmenler unutulmadı

24 Kasım Öğretmenleri Günü 
programı Atatürk Anıtına Çelenk 
sunumu ile başladı. Çelenk sunu-
munun ardından saygı duruşunda 
bulunularak İstiklal Marşı okundu. 
Program, Selçuklu Kongre Merke-
zinde düzenlenen etkinlikle devam 
etti. 

Öğretmenler tarafından hazır-
lanan resim sergisinin açılışı yapan 
Konya protokolü sergiyi gezerek 
eserler hakkında öğretmenlerden 
bilgi aldı. Tablolardan bir tanesi 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak’a hediye edildi.

Programda konuşan Vali Cü-
neyit Orhan Toprak, öğretmenlik 
mesliğinin tarihin en eski dönemle-
rinden beri en kutsal ve ulvi meslek-
lerin başında geldiğini söyledi. Vali 
Toprak, “Gençler, çocuklar, tama-
men onlara emanet edilmektedir. 
Çünkü 20 sene sonra, 40 sene sonra 
belki şu salonda olan kimse hayat-
ta olmayacak ancak gençlerimiz, 
çocuklarımız ülkemizi, vatanımızı, 
bayrağımızın özgürce dalgalanma-
sını, bağımsızlığımızın, istiklalimizin 
ebediyen sürdürülmesi görevini biz-
lerden teslim almış olacaklar” dedi. 

‘ÖĞRETMENLİK, VATAN, 
BAYRAK SEVGİSİ 

GEREKTİREN BİR MESLEKTİR’
Öğretmenlerin fedakarlıklarının 

saymakla bitmeyeceğini belirten 
Vali Toprak, “Sabah erken gidip 
okulun sobasını yakıyorlar çocuk-
lar üşümesin diye. İcabında 2 bin 

500, 3 bin metre rakımda, 3- 4 ay 
ulaşımın olmadığı yerlerde yaşayıp 
oradaki çocuklarla ve aileleriyle bir 
hayat geçiriyorlar. Bunlar öyle basit 
şeyler değil. Benim ablam da abim 
de öğretmendi. Ağrı’nın bir köyün-
de, bundan 20-30 sene önce öğret-
menlik yapar, bende onları ziyarete 
giderdim. Ve çokta özenirdim. Sı-
nıfa girip ders anlatmaları, çocukla-
rın onların etrafında koşturmaları, 
gerçekten özenilecek bir meslek, 
hakkıyla yapan ve kıymetini bilen-
ler için. Biliyorsunuz bazı meslekler 
veya işler ekmek parası için yapılır, 
ekmek kazanayım, hayatımı devam 
ettireyim diye. Öğretmenlik için bu, 
bu kadarla sınırlı değildir. Ekmek 
parası için veya para kazanmak için 

yapılan bir iş değildir. Onun çok 
ötesinde bir iştir. Çok ötesinde ide-
alistlik gerektiren, insan sevgisi ge-
rektiren, hoşgörü gerektiren, vatan, 
bayrak sevgisi gerektiren bir mes-
lektir” şeklinde konuştu. 

‘BUGÜNÜN ÇOCUKLARI, 
YARININ BÜYÜKLERİNİN TÜM 

SORUMLULUĞU OMUZLARINIZDA’
İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder 

Gürsoy ise, “Gönül coğrafyamızın 
kuşattığı her bir karış toprakta kut-
lu medeniyetimizi ulu bir çınar gibi 
yeşerten ömrünü ilim öğretmeye ve 
güzel ahlaklı insan yetiştirmeye ada-
yan, sabır, azim, gayret ve fedakar-
lıkların sahibi meslektaşlarıma bu 
anlamlı gün vesilesiyle şükranlarımı 
sunuyor, tüm öğretmenlerimizi gö-

nülden tebrik ediyorum. Bizler öyle 
önemli bir mesleğin mensuplarıyız 
ki, içinde yaşadığımız toplumun tüm 
sorunları bizden önceki eğitimcilerin 
eseri olarak önümüzde, bugünün 
çocukları ve yarının büyüklerinin 
tüm sorumluluğu da yine bizlerin 
omuzlarında. Bedir Savaşından son-
ra 10 Müslümana okuma, yazma 
öğreten her bir esir serbest kalacak-
tır buyuran Peygamber efendimiz, 
eğitimin önemini anlamamıza, bana 
bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olu-
rum diyen Hazreti Ali ve öğretmen-
ler gelecek nesil sizlerin eseri ola-
caktır sözüyle Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, mesleğimizin ve sorumlu-
luğumuzun ne anlama geldiğini en 
veciz şekilde ifade etmişlerdir. 24 
Kasım Öğretmenler Gününü tekrar 
tebrik ediyor, mesleğe yeni başlayan 
arkadaşlarımı da en kalbi duygularla 
kutluyorum” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından mes-
leğe yeni başlayan öğretmenlerin 
yemin töreni gerçekleştirildi. Daha 
sonra Meram 75. Yıl Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri-
nin hazırladığı ‘Vefa’ isimli tiyatro 
oyunu sahnelendi. Tiyatro oyunu-
nun ardından, resim yarışmasında 
dereceye giren öğrencilere ve şiir 
yarışmasında dereceye giren öğret-
menlere hediyeleri verildi. Emekli 
öğretmenlere Hizmet Şeref Belge-
lerinin verilmesinin ardından prog-
ram, günün anısına hatıra fotoğrafı 
çekilmesiyle sona erdi. n İHA

Karapınar’da Mevlid-i Nebi 
Haftası kapsamında “Peygamber 
ve Gençlik” adlı konferans düzen-
lendi. Merkez Kuran Kursu Top-
lantı Salonunda düzenlenen “Pey-
gamber ve Gençlik” konferansının 
açılışı Kuran-ı Kerim tilavetiyle 
yapıldı. Konferansa konuşmacı 
olarak katılan Konya İl Müftü Yar-
dımcısı Musa İmamoğlu, yaptığı 
konuşmada, gençliğin bir milletin 
geleceğe uzanan eli olduğunu be-
lirterek, şunları kaydetti: “Bu el ne 

kadar güçlü ve uzun olursa o millet 
o kadar güçlü olur. Genç  heyeca-
nı olan insandır. İdeal genç doğru 
düşünür, imanlıdır ve rehberi ku-
ran ve sünnettir. Bizler evlatla-
rımızı Peygamberimizin yaşamı 
öğreterek hayata hazırlamalıyız. 
Peygamberlerin çocuklarla veya 
gençlerle olan diyaloglarının günü-
müzde insanlığa rehberlik edecek 
örneklerle doludur. Onu kıymetini 
bilmeliyiz.”
n AA
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın 
alüminyum döküm 

bölümüne EL 
HADDESİNDE tecrübeli 
(en az 3 yıl tecrübeli) 

25 - 40 yaş arası  
3 personel alınacaktır.

MAAŞ: 1900 + SGK + AGİ + Servis + Yemek
Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 

birimine şahsen yapılacaktır.

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM 
MERKEZİ
444 
51 58

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

İlçesi Mah. Mevkii� Ada� Parsel� m²’si Hisse� Vasfı� İmar�Durumu � Muhammen�
Bedeli

Geçici�
Teminat

Ödeme�Şekli İhale�
Saati

Beyşehir� Üzümlü� Koruiçi� -� 12045� 9.228,61� Tam� Arsa� Sanayi�alanı�:0.40,�
Yençok:9.50

730.000,00�TL.�
(KDV’den�muaftır)

21.900,00�TL. 1�Taksit�Peşin�
kalanı�5�taksit

15.00

T.C.�
KONYA�BÜYÜKŞEHİR�BELEDİYE�BAŞKANLIĞINDAN

GAYRIMENKUL�SATIŞ�İLANI

Resmi�İlanlar�www.ilan.gov.tr’de� Basın:�897772

1.�Mülkiyeti�Belediyemize�ait,� yukarıda� tapu� kaydı� belirtilen�gayrimenkul,� 2886� sayılı�Devlet� İhale�Kanununun�35� (c)�maddesi� ve� İhale�Şartnamesi�
dahilinde�açık�teklif�(artırma)�ihale�usulü�ile�satılacaktır.
2.�İhale,�04.12.2018�Salı�günü�Belediyemiz�encümeni�tarafından�Belediye�Sarayı�6.�Kattaki�Encümen�Toplantı�Salonu’nda�yapılacaktır.�İhaleyi�yapıp-
yapmamakta�ve�uygun�bedeli�tespitte�Belediye�Encümeni�tamamen�serbesttir.
3.�Gayrimenkulün�muhammen�bedeli,�geçici�teminatı,�ödeme�şekli�ve�ihale�saati�yukarıda�belirtilmiştir.
4.�İsteklilerin,�04.12.2018�Salı�günü�en�geç�14:30’a�kadar�istenen�belgeleri�Mali�Hizmetler�Dairesi�Başkanlığı�Gelir�Şube�Müdürlüğüne�bağlı�Gelir�Vergi-
Tahakkuk�Şefliğine�vermeleri�şarttır.�Belirtilen�saatten�sonra�gelen�teklifler�ve�posta�ile�başvurulması�halinde�postadaki�gecikmeler�kabul�edilmeyecektir.
5.�İsteklilerin�ihaleye�katılabilmeleri�için�istenen�belgeler:�
5.1�Dilekçe,
5.2�Tebligat�için�adres�beyanı,
5.3�Gerçek�kişi�olması�halinde:
5.3.1�Nüfus�Cüzdan�fotokopisi�(TC�Kimlik�Numaralı),
5.3.2�İmza�beyannamesi,
5.4�Tüzel�kişi�olması�halinde:
5.4.1� İlgisine�göre� tüzel� kişiliğin�ortakları,�üyeleri� veya�kurucuları� ile� tüzel� kişiliğin�yönetimdeki�görevlileri�belirtilen�son�durumu�gösterir�Ticaret�Sicil�
Gazetesi�veya�bu�hususları�tevsik�eden�belgeler,
5.4.2�Ticaret�ve/veya�Sanayi�Odasından�ihaleye�ilişkin�ilanın�yapıldığı�yıl�içerisinde�alınmış�belge,
5.4.3�Tüzel�kişiliğin�imza�sirküleri,
5.5�İhaleye�katılacak�olan�gerçek�veya�tüzel�kişilerin�Konya�Büyükşehir�Belediyesine�herhangi�bir�borcu�bulunmadığına�dair�belge,
5.6�İstekliler�adına�vekâleten�iştirak�ediliyor�ise,�istekli�adına�ihaleye�katılan�kişinin�ihaleye�katılmaya�ilişkin�Noter�tasdikli�vekâletnamesi�ile�Noter�tasdikli�
imza�beyannamesi,
5.7�Ortak�girişim�olması�halinde�ortak�girişim�beyannamesi,
5.8�Geçici�teminat�olarak�belirtilen�bedeli�Belediyemiz�veznesine�ya�da�Vakıflar�Bankasında�ki�TR�880001500158007290051109�Nolu�İban�hesabımıza�
yatırarak�aldıkları�makbuz�veya�2886�sayılı�D.İ.Kanununun�26.�maddesinde�belirtilen�teminat�yerine�geçen�belgelerden�herhangi�birisi.�(Teminat�mektubu�
verilmesi�halinde�geçici�teminat�mektubunun�süresiz�ve�limit�içi�olması,�2886�sayılı�D.İ.K.na�göre�düzenlenmiş�olması�gerekmektedir.)
6.�Şartname,�mesai�saatleri�içerisinde�Mali�Hizmetler�Dairesi�Başkanlığı�Gelir�Şube�Müdürlüğüne�bağlı�Gelir�Vergi-Tahakkuk�Şefliğinde�bedelsiz�olarak�
görülebilir.
İlan�olunur.

  Resmi�İlanlar�www.ilan.gov.tr’de�� � � � � � ����Basın:�903509

İHALE�İLANI
1-�İHALE�SAHİBİ�ŞİRKETİN:

a)�ADI: MERAM�ELEKTRİK�DAĞITIM�A.Ş.

b)�ADRESİ: Sancak�Mah.�Yeni�İstanbul�Cad.�No:92�Selçuklu�/�KONYA

c)�TEL: 0�850�251�30�00���FAX:�0�332�255�00�85

d)�KAYITLI�E-POSTA: meram.dagitim@hs02.kep.tr

2-�İHALE�KONUSU�İŞİN:

İHALE�NO ADI�(TÜRÜ,�NİTELİĞİ)
2018/YP-413 ELEKTRİK�SAYACI�ALIM

a)�İHALE�USULÜ: Açık�İhale

b)�İHALE�
DOKÜMANINA�
ULAŞIM:
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Yine bir öğretmenler gününü kut-
luyoruz.Kutladık.

Gün geldi. Kutlamalıyız,çünkü 24 
Kasım. 

24 Kasım geldiğine göre öğret-
menler günümüz kutlu olsun.

Başta eşim, kardeşim arkadaşla-
rım, Atatürk başta olmak üzere şehit 
ve vefat etmiş bütün öğretmenlerimi-
zin öğretmenler günü kutlu olsun.

Oh be bu konuyu da çözdük. Çok 
rahatladım. Görevimi yaptım.

Eğitime değer verdim. Öğretmen-
lere saygımı gösterdim.

Yarın peki… Tabi ki öğretmenler 
günü kutlu olsun. Hatta her gün kutlu 
olsun.

Yani bundan şunu anlamak lazım;
Ben okulda öğrenmeyi çok sevi-

yordum. Hep sevdim, çok da öğren-
dim . Hala öğreniyorum.

Bilmediğimin peşindeyim. Her bi-
leni görünce öğretirse öğrenirim. 

Bu biraz ütopik oldu.
Öğretmenlerimiz kutlanmayı hak 

etti. Her zaman hak ediyorlar. Dirsek 
çürütüyorlar.

Bütün ruhlarıyla kedilerini mesle-
ğe veriyorlar. Öğretmenin zamanı yok. 

Öğretmenlerimiz de hayat boyu 
öğrenci olarak, bilmediklerini öğren-
mek için çabalıyorlar, bir bileni bu-
lurlarsa hemen öğrenmek istiyorlar, 
diyelim. 

Görüyorum, okuyorum bazı öğ-
retmenlerimiz var her şartta hiç bekle-
meden vermeyi yaşamın ruhu yapmış. 
İnsanların ruhlarına dokunarak gelece-
ğe mesajlar yolluyorlar.

Biliyorlar ki  bir ana okulunda 

çocuğun ruhuna fısılda-
nan bir gelecek tohumu 
, gelecekte insanlığa 
pencereler olacak, farklı 
farklı bakış açıları geliş-
tirecek.

İyi bir öğretmenle 
çocuğun okumaya ve 
yazmaya öğrenmeye 
ilgisi artacak. 

Gençliğe geçen bir 
öğrenci yeteneklerini, 
becerisini, kendini bula-
cak. Net hedefleri olacak.

Ama 24 Kasım kutlansa da fena 
olmaz. Keşke her gün çiçek getiren 
olsa diyenler de az değil.

Öğretmen sadece memurdur 
diye bakan bir devleti düşünün.  Şu 
kadar atama, şu kadar maaşta iyileştir-
me. Öğretmenlerin oyu çantada keklik.

Öğretmenlerin ruhu mu, öğret-
menin toplumsal ağırlığı mı? Daha 
henüz oraya gelmedik.

Eğitim kötü, devlet eğitime okula 
önem vermiyor bu hükümette de hayır 
yok. Ya da seviyorsak maaşını artırıyor 
ya, yetmez mi diyen bir savunma.

Öğretmek mi? Öğrenme  mi? 
Eğitim mi? Geleceği planlamak, proje-
lendirmek, inşa etmek mi?

O uzun mesele..
Biz öğretmeni seviyoruz. 
Maaşımızı arttırsınlar özlük hakla-

rımızı bir iyileştirsinler, bakarız.
Ha bir de yazboz tahtası olmasak.  
Devlet süreklilik demek. Demek 

de sürekli bir eğitim 
politikamız neden yok. 
Her gelen bakan ken-
dini göstermek için bu 
milleti deneme yanılma 
ile oyalamaktan vazgeç-
mez mi?

Toplum olarak 
evladımızın geleceği 
önemli ise öğretmen-
den, devletten önce 
neden biz öğretmeyi , 
eğitmeyi sahiplenmi-

yoruz? İşin içine biraz daha girmiyo-
ruz? Neden okullarımızla daha sıcak 
işbirlikleri kurmuyoruz.  Evladımızın, 
toplumumuzun geleceğini böyle mi 
koruyacağız.

Olur mu öyle başkası gelsin çocu-
ğumun geleceğini düşünsün?

Ya da öğretmenler olarak say-
gın olmak istiyoruz? Olur mu öyle. 
Zil çalmadan çocuktan evvel sınıftan 
okuldan ayrılmayı düşünerek, hiç öğ-
renmeyerek,proje üretmede  bahane-
ler üreterek ne kadar saygın olabiliriz?

Saygın olmayanlar sayılırlar mı? 
Değer üretmeyenler değerli olur mu?

Ya devletimiz, milyarlarca dolar 
bütçeler yapılıyor.2019 yılı bütçesi 885 
milyar lira. O kadar yatırım harcama 
planlanırken insan kaynağı eğitim öğ-
retim neden planlanmıyor?

Bir tarafta fazla mezun meslek 
sahipleri bir tarafta kaliteli iş gücü ek-
siği; bu dengesizlik   plansızlık değil de 
nedir?

Öyle mış gibi 24 Kasım olmaz.  
Seviyormuş gibi sayıyormuş gibi, se-
viliyor ve sayılıyormuş gibi 24 Kasım 
olur mu.

Bir kere önce öğretmenlerimiz 
mesleğini saygın hale getirecek. Veliler 
öğretmenlerine sahip çıkacak, Birlikte 
doğru projeler üretip devleti harekete 
geçireceğiz.

Eğitim bilinci okul ve aile çevresin-
den başlar.

Çocuğu ile kitap okuyan bir veli, 
öğrencisinin kalbine giren bir öğret-
men  ve velisini birlikte motive eden 
toplumun devleti de eminim güzel 
projeler üretir.

Tabii önce öğretmen kendini ha-
fife almayacak. Hafif olmaması içinde 
dolu olacak. Bir ağırlığı olacak. Gerçek 
öğretmen ağırlığını kendisi inşa eder.

Devlet öğretmeni öyle bir memur 
olarak görmeyecek.  Özellikle iyi ile kö-
tüyü ayıracak mekanizmaları kuracak.

Veli öğretmeni bakıcı olarak gör-
meyecek. Öğrencinin bütün eksikliğini, 
yanlışını öğretmenin sırtına yükleme-
yecek. 

Bir kere çocuk ana rahmine dü-
şüp, okul seviyesine gelinceye kadar 
çocuktaki iyi ve kötü bütün davranış-
lar velinin sorunu. Okula geldiğinde 
çocukta hala sorun varsa kendisinden 
kaynaklanan bu durumu okuldan des-
tek alıp, okula destek vererek birlikte 
çözecek.

Öğretmen veli,aile, toplum ve  
devlet, öğretmenlik mesleğini hafife 
alarak öğretmenlik mesleğini kutsa-
maya çalışırsak, bu işi fazla hafife al-
mış oluruz. Sadece rol yaparız.

ÖĞRETMENLİĞİN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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Göğsüne kesici alet saplanan
mermer işçisi hayatını kaybetti

Altgeçitte geri geri gidip, 
trafiği tehlikeye düşürdü

Karaman’da çalıştığı mermer 
ocağında mermer kesme maki-
nesinden fırlayan kesici aletin 
göğsüne saplanması sonucu ağır 
yaralanan Osman Demirkol(20), 
tedavi gördüğü hastanede haya-
tını kaybetti. 

Olay, Özdemir Köyü’ndeki 
mermer ocağında meydana gel-
di. Ocakta mermer kesen işçi 
Osman Demirkol, makinenin 
içindeki ‘elmas’ denilen kesici 
aletin yerinden fırlayıp, göğsüne 
saplanmasıyla yere yığıldı. Arala-
rında ağabeyi Halil Demirkol’un 
da bulunduğu mesai arkadaşları, 
genç işçinin yanına koştu. Ağa-
bey Demirkol, kardeşini otomo-
bille hastaneye götürmek için 
yola çıktı. Yaralı Osman Demir-
kol, yolda, çağrılan ambulansa 

alındı. Ancak bu sırada kalbi 
durdu. Sağlık görevlilerin mü-
dahalesiyle hayata döndürülen 
Demirkol, Karaman Devlet Has-

tanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına 
alınan Demirkol, bu sabah saat-
lerinde hayatını kaybetti. 
n DHA

Otomobil sürücüsü, alt geçit-
te geri geri giderek, trafiği tehli-
keye düşürdü. Sürücünün trafik 
kurallarını hiçe saydığı anlar, 
cep telefonu kamerasıyla diğer 
sürücüler tarafından kaydedildi. 
Sosyal medyadan paylaşılan gö-
rüntüler, tepki çekti. 

Selçuklu ilçesine bağlı Horoz-
luhan Mahallesi Lamcı Alt Geçi-
di’nde dün çekildiği belirtilen 
görüntülerde, beyaz otomobilin 
sürücüsünün, alt geçitte geri geri 
gittiği görülüyor. 

Sürücünün trafiği tehlikeye 
düşürüp, kuralları hiçe saydığı 
anlar, cep telefonu kamerasıyla 
diğer sürücüler tarafından kay-
dedildi. Sosyal medyadan pay-
laşılan görüntüleri izleyenler ise 
otomobil sürücüsüne tepki gös-

terdi. 
Sosyal medya kullanıcıları, 

sürücünün kimliğinin belirlenip, 

yakalanması için yetkililere yö-
nelik mesajlar yayımladı.
n DHA

Konya Hospital Diyetisyeni 
Tuğba Baldede, Selçuklu Özel Eği-
tim Mesleki Eğitim Merkezinde 
down sendromlu çocuklara ve ai-
lelerine yönelik sağlıklı beslenme 
semineri verdi. Katılımın yoğun 
olduğu seminerde Tuğba Balde-
de’nin sunumundan sonra çocuklar 
ve aileleri, sağlıklı beslenme adına 
merak ettikleri ne varsa diyetisyene 
sorma imkanı buldu. Özel çocuk-
lara eğitim verdiklerini ve sağlıklı 
beslenme adına genel hatlarıyla 
neleri yapmaları, neleri yapmama-
ları gerektiğini konuştuklarını an-
latan Diyetisyen Tuğba Baldede, 
“Bu proje de velilerimiz de yer aldı. 
Bu bizim için çok önemliydi, çünkü 
özel çocukların yaşantısında anne, 
babalar diğer çocuklara göre çok 
daha etkililer, çok daha rol model-
ler çocuklarımız için. O yüzden hem 
onlarla sohbet edip, he çocuklarla 
konuştuk” dedi. 

‘AİLE DE BESLENME BİLİNCİNİN 
OLUŞMASI ÇOK KIYMETLİ’

Özel çocuklarda genetik yatkın-
lığın yanı sıra beslenme düzenin 
de çok önemli olduğunu söyleyen 
Diyetisyen Baldede, “Çünkü diğer 
çocuklardan farklı bir büyüme, ge-

lişmesi olsa da yine onu ilerletmek, 
geriletmek de bizim elimizde. O 
yüzden aile de beslenme bilincinin 
oluşması çok kıymetli. Bunun üze-
rine konuştuk bizde beraber. Gün 
içerisinde nasıl beslenilmeli, neler 
de hata yapıyoruz, öğün atlamak, 
öğün geçiştirmek doğru mudur, 

kahvaltı yapıyor mu çocuklarımız, 
bunları konuştuk beraber. Ve veli-
lerimizden, çocuklarımızdan gelen 
soruları aldık. Çok verimli bir ko-
nuşmaydı bizim için. Özel çocukla-
rımızın ve velilerimizin olduğu bu 
projede yer almak bizim için de çok 
mutluluk vericiydi. Umarım bun-

dan sonraki yaşantılarda da bu kısa 
konuşmanın etkileri devam eder 
ve hayatlarını adapte ederler diye 
umuyoruz” ifadelerini kullandı. 
Program, okul müdürünün Diyetis-
yen Tuğba Baldede’ye plaket tak-
dim etmesinin ardından sona erdi.
n İHA

Korkuluğa sıkışan
köpek kurtarıldı

Aksaray’da, başı demir kor-
kuluğun boşluğuna sıkışan sokak 
köpeği, itfaiye görevlilerinin de-
mirleri kesmesiyle kurtarıldı. Olay, 
sabah saatlerinde, Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (OSB) meydana geldi. 
Fabrikanın önündeki demir korku-
luğun boşluğuna, sokak köpeğinin 
başı sıkıştı. Köpeğin havlamasını 

duyan çevredekiler, hayvanı kur-
tarmaya çalıştı ancak başarılı ola-
madı. Bunun üzerine itfaiyeden 
yardım istendi. İhbarla bölgeye ge-
len itfaiye görevlileri, demir kesme 
makasıyla korkuluğu kesti. Sıkıştı-
ğı yerden kurtarılan köpek, yara-
sının olmadığı anlaşılınca fabrika 
sahiplerine verildi.  n DHA

Evdeki yangın camiye
sıçramadan söndürüldü

Karaman’da bir evin bahçesin-
de çıkan yangın, evin bitişiğindeki 
camiye sıçramadan söndürüldü. 
Edinilen bilgiye göre, Tapucak 
Mahallesi 366. Sokak üzerinde 
bulunan Hasan Solmaz’a ait tek 
katlı binanın bahçesinde bulunan 
plastik kasalar yanmaya başladı. 

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri 
yangına müdahale ederken, polis 
ekipleri de evin çevresinde güven-
lik önlemi aldı. 

Yangın, evin bitişiğinde bulu-
nan Gölyeri Boyacı Camisi’ne sıç-
ramadan söndürüldü
n AA

Pencereden düşen
alzheimer hastası öldü

Karaman’da evinin pencere-
sinden düşen 92 yaşındaki alzhe-
imer hastası adam hayatını kay-
betti. Alınan bilgiye göre merkeze 
bağlı Medreselik köyünde hava 
almak için evinin penceresinden 
dışarı sarkan Ahmet Şafak (92), 

dengesini kaybederek 4 metre 
yüksekten düştü. Yaralı olarak Ka-
raman Devlet Hastanesinde tedavi 
altına alınan Şafak, yapılan tüm 
müdahalelere rağmen hayatını 
kaybetti. Şafak’ın alzheimer hasta-
sı olduğu öğrenildi. n AA

Bedensel engelli şair Hasan Ukdem, engelleri yazdığı şiirlerle aşıyor. Yayınlanan ikinci kitabının 
heyecanını yaşayan şair, gençlere teknolojinin esareti altında kalmaktansa şiir okumayı tavsiye etti

Engelleri yazdığı 
şiirlerle aşıyor

Konya’da yaşayan 51 yaşındaki 
Hasan Ukdem, 9 aylıkken geçirdiği 
ateşli bir hastalık sonrasında teda-
vi gördüğü hastanede bir doktorun 
yanlış müdahalesiyle bedensel en-
gelli oldu. Genç yaşta şiirle tanışan 
Ukdem, hayatının merkezine kitap 
okumayı ve şiir yazmayı koydu. Yal-
nız yaşayan şair, geçtiğimiz günlerde 
ikinci şiir kitabını yayınladı. Şiirle-
rinin genellikle aşk, maneviyat ve 
şehir üzerine olduğunu belirten Ha-
san Ukdem, “Şiirlerimdeki aldığım 
esinler de buralardan kaynaklanıyor. 
Zaten ilk şiire başlama sebebim de 
bir gönül hikayesi, güzel bir duygu. 
Oradan başladım, 1985’ten beri şiir 
yazıyorum. Bu ikinci kitabım, ‘Dün, 
Bugün ve Sen’ Konyalıya ve tüm 
edebiyat severlere hayırlı olur inşal-
lah” dedi. 

‘TAMAMEN YAZMAYA, 
ŞİİRE BIRAKTIM HAYATIMI’

Hiç okula gitmediğini ve 7 ya-
şından itibaren ailesinin yardımıyla 
okuma yazmayı öğrendiğini söyle-
yen Ukdem, “Onun ardı sıra okuma-

yı çok sevdim. Gazeteler, hikayeler, 
romanlar, onlar hayal dünyamı ge-
nişletti. Şiirlerimin kaynakları oradan 
geliyor. Bunun yanı sıra uzun yıllar 
Araplar Mahallesinde bakkal dükka-
nı işlettim. Kasada otururdum, bira-
derim ve babam vardı. Beraber çalı-
şırdık. Ben kasada otururken yine şiir 
yazardım. Hayatım öyle devam etti. 
2009 yılında emekli oldum, 2010 yı-
lında da dükkanımızı kapattık. Artık 
tamamen yazmaya, şiire bıraktım 
hayatımı” diye konuştu. 

‘ÖZELLİKLE GENÇLERE 
ŞİİRİ SEVİN DİYORUM’

Yeni yayınlanan şiir kitabının 
heyecanını yaşadığını dile getiren 
şair Hasan Ukdem, gençlere tekno-
lojinin esareti altında kalmaktansa 
şiir okumayı tavsiye etti. Ukdem, 
“Mehmet Akif’i, Necip Fazıl’ı, Ümit 
Yaşar’ı, Faruk Nafiz Çamlıbel’i, Atilla 
İlhan’ı mutlaka gençlerin tanımaları-
nı isterim. Yani şiirler başka bir alem, 
başka bir dünya. İnsana, insanlığını 
hatırlatan, güzelliği, estetiği anlatan 
muhteşem mısralar, bunlardan uzak 

durmasınlar derim. Teknolojinin 
esareti altında kalmasınlar isterim. 
Gençlerin maneviyatımıza, geçmi-
şimize saygılı olmasını, maneviya-
tımıza sahip çıkmasını çok isterim. 
Çünkü bizi biz yapan değerler, bu 
topraklar boşuna, durup dururken 
bize verilmedi. Bizler çok büyük be-
deller ödedik, hala ödüyoruz. Atala-
rımızın dağdaki çobanından, saray-
daki padişahına kadar şair olduğu bir 
milletin şiire daha çok sahip çıkması 
gerektiğini düşünüyorum. Bu yüz-
den de özellikle gençlere şiiri sevin 
diyorum” şeklinde konuştu. 

Şiir yazmaya başlayan kişilerin 
hemen kitap çıkarmayı düşündükle-
rini anlatan Ukdem, “İlk şiirimi yaz-
dığımda dedim ki, ben mutlaka bir 
kitap çıkaracağım ve kitabımın ismi 
de ‘Kırık Bir Aşkın Gözyaşları’ olacak. 
Tabii ki yaşadıklarımızın etkisiyle 
böyle bir çıkarımda bulundum her-
halde. 1985’ten 1994’e kadar olan 
bölümdeki şiirlerimi, ‘Kırık Bir Aşkın 
Gözyaşları’ ile yayınladım. Kendi im-
kanlarımızla oldu o biraz, zor oldu. 

24 yıllık bir külliyatta masamda bi-
rikti. Onunda 1994’ten 2000’e ka-
dar olanı yeni kitabımda yayınladım. 
Ondan sonraki şiirlerim yine depoda 
bekliyor diyelim. İnşallah onları da 
bir gün kitaplaştırırım” ifadelerini 
kullandı. 

‘MÜHİM OLAN İNSANLIĞA GÜZEL 
ŞEYLER SÖYLEYEBİLMEK’

Engelinden çok eserinin ko-
nuşulmasını istediğini vurgulayan 
Ukdem, “Engelleri aşmak, engeller 
içerisinde belki böylesine bir şeyi 
başarmak kolay değil. Bunu başaran 
çok arkadaşlarımız da var. Onlara 
da başarılar diliyorum yazın hayat-
larında. Yalnız şu var, mühim olan 
insanlığa güzel şeyler söyleyebilmek, 
insanlığı sevgiye çağırabilmek, in-
sanlığı barışa çağırabilmek. Onun 
için gençlerimizin önce kalplerini 
imar etmelerini sonra dünyayı imar 
etmeye çıkmalarını isterim. Çünkü 
sadece bilgiyle beslenen bir beyin 
kendi başına bir şey yapamaz. Sev-
giyle beslenen bir kalpte onun yar-
dımcısı olması lazım” dedi. n İHA

Özel çocuklara sağlıklı beslenme semineri
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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi’nde Türk ve Arap Edebiyatında Ortak Değerler ele alındı. Prof. 
Dr. Ahmet Kazım Ürün, Türk ve Arap edebiyatında ortak paydanın Peygamber sevgisi olduğunu vurguladı

Peygamber sevgisi 
ortak payda oldu

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi ile Konya Büyükşehir Bele-
diyesinin birlikte düzenlediği 2018 
yılı kültürel etkinlikleri çerçevesinde 
Kılıçarslan Konferans Salonu’nda 24 
Kasım 2018 Cumartesi günü yapı-
lan toplantıda Türk ve Arap Edebi-
yatında Ortak Değerler ele alındı. 
Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller 
Yüksek Okulu Müdürü ve Türk Ta-
rih Kurumu Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Kazım Ürün “Mensubu olmakla if-
tihar ettiğimiz İslam bayrağı altında 
asırlardır kültürel iç içelik yaşadığı-
mız ve ecdadın elsine-i selase (üç dil) 
olarak adlandırdığı Türkçe, Arap-
ça ve Farsça konuşan toplumların 
edebiyatlarında sayısız ortak değer 
oluşmuştur. Bu toplumlar, bu dinin 
dünyaya yayılmasında aracı olan Hz. 
Peygamber’e ayrı bir sevgi ve saygı 
duymuşlardır. Emiru’ş-şu’ara diye 
anılan Ahmed Şevki Edirne’nin düş-
man tarafından işgal edilmesi üzeri-
ne “Yeni Endülüs” adlı bir şiirin yanı 
sıra Atatürk’ü Halid b. Velid’e ben-
zettiği bir şiir kaleme almıştır.” dedi.
PEYGAMBER SEVGİSİNİN TEZAHÜRÜ

Peygamberimize övgü niteli-
ğinde mısraların Ka’b b. Zuheyr ta-
rafından yazıldığını belirten Ürün, 
Hz. Peygamberin bundan hoşnut 
kalarak hırkasını hediye ettiğini “Ka-
side-i Bürde / Hırka Kasidesi” adı 
verilen şiir ilk örnektir, dedi. Ürün, 
şiirden “Duydum ki Resulullah et-
miş beni tehdit. Umuyorum ki eder 
beni mağfiret / Resul ışığına muhtaç 
olduğumuz bir nur. Kınından çıkarı-
lış ilahi bir kılıç” mısralarını okudu. 
Memlukluler döneminde yaşamış 
İmam Busiri de benzer özellikler ta-
şıyan bir kaside kaleme almıştır.
ORTAK PAYDA PEYGAMBER SEVGİSİ

Türk edebiyatında da ortak bir 
değer olan Hz. Peygamber’e methi-
ye niteliğinde kaleme alınmış eser-
ler arasında en öne çıkanı Mevlid 
diye bilinen Süleyman Çelebi’nin 
Vesiletü’n-Necat adlı eseri üzerinde 
duran Ürün “Peygamberimize olan 
sevginin bir başka tezahürü olarak 
Mekke’den Medine’ye hicret esna-
sında Medineli Ensar’ın kendisini 
karşılarken söyledikleri “Talaelbed-

ru” ilahisi her iki toplum tarafından 
benimsenmiş ve çeşitli vesilelerle 
söylenmektedir. Hz. Hüseyin’in 
Kerbela’da şehit edilmesi konusu da 
belki daha çok Türk edebiyatında ol-
mak üzere her iki edebiyatın konusu 
olmuştur. Arap dünyasında bu konu 
daha çok Şiî Arapların ilgi duyduğu 
bir konu olmuştur”

Arap şiirinde “Emiru’ş-şu’ara /
Şairler prensi” diye adlandırılan 
Ahmed Şevki Edirne’nin düşman 
tarafından işgal edilmesi vesilesiyle 
“el-Endelusu’l-Cedide/ Yeni Endü-
lüs” adlı bir şiirin yanı sıra Atatür-
küHalid b. Velid’e benzettiği bir şiir 
kaleme almıştır. Darü’l-fünun (İs-
tanbul Üniversitesi) da müderrislik 
yapmış, Meclis-i Mebusan millet-
vekili olan Cemil Sıdki ez-Zehâvî ve 
Ma’ruf er-Rusafî gibi şairler Türkiye 
ve Türkleri birçok yönüyle şiirlerine 
taşımışlardır. Libyalı şair Süleyman 
Başa el-Baruni, 1911 de İtalyanların 
Libya’yı işgali üzerine sakal bırakmış 
ve düşman kuvvetleri ülkesinden 
ayrılmadığı sürece sakalını kesme-
meye yemin etmiştir. Ölünceye ka-
dar sözüne sadık kalmış ve 30 yıl 
boyunca sakalını kesmemiştir. Şair, 
şiirlerinde Osmanlı yönetimine olan 
özlemini, vatan sevgisini ve özgür-
lük mücadelesini işlemektedir.

AFGÂNÎ’NİN ETKİSİ
CemaleddinAfgânî’nin, Türk 

aydınları üzerinde etkisi üzerinde 
duran Ürün, Mehmet Emin Yurda-
kul, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, 
Mehmet Akif, Ahmed Hamdi Akse-
ki, Said Nursi, Seyyid Bey ve Şem-
seddin Günaltay’ın onun toplantıla-
rına katıldıklarını, Yahya Hakkı’nın 
1931-1935 yılları arasında Mısır’ın 
İstanbul konsolosluğuna sekreter 
olarak görev yaptığı sırada Mustafa 
Kemal Atatürk hakkında bilgi edin-
diğini, Türkiye’nin Shakespeare’i 
diye tanımladığı Abdulhak Hamit ve 
Yahya Kemal ile tanıştığını söyledi.

İsrail işgali altında bulunan Ku-
düs ile ilgili Mahmud Derviş, Emel 
Dunkul, NizarKabbani; Necip Fazıl ( 
Büyük Doğu), Sezai Karakoç (Diriliş), 
Nuri Pakdil (Edebiyat) ve Cahit Zari-
foğlu (Mavera) İsrail’e tepki duyan 
şahsiyetlerdir.  Ürün, konuşmasının 
sonunda ortak bir geçmiş kültüre 
sahip Türkler ve Araplar arasında 
müzik, sinema, mutfak,  benzeri bir-
çok alanda sayısız ortak değer oluş-
tuğunu, izlenen Türk dizilerinin de 
yakınlaşmada önemli faktörler oluş-
turduğunu belirtti. 

Konya eski Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve eski Konya Milletvekili 
Doç. Dr. Halil Ürün ile Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Basın ve Halkla 
İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Köse-
oğlu tarafından günün anısına Prof. 
Dr. Ahmet Kazım Ürün’e Katılım 
Belgesi takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

TEYAD’da şiirlerle ruh 
dünyasına seslendiler

Tüm Eğitim Yardımlaşma 
Araştırma Derneği (TEYAD) nin 
Cuma sohbetlerinde Konyalı şair-
ler İsmail Detseli, Kazım Öztürk, 
Osman Uzunkaya ve Tayyar Yıl-
dırım dinleyicilere şiirlerinden 
seçkiler sundular.  Ömer Lütfi Er-
söz:“İnsanın ruh dünyasına sesle-
nen şiirler yoluyla Anadolu irfanını 
izleyicilerimize aktaracağız.” dedi.

ŞİİR ŞÖLENİ
Ömer Lütfi Ersöz’ün modera-

törlüğünde yapılan panelde Kon-
yalı şairler; İsmail Detseli, Kazım 
Öztürk,Osman Uzunkaya ve Tay-
yar Yıldırım kendi şiirlerinden bir 
demet sunarken şiir dostlarına 
keyifli bir akşam yaşattılar. Gaze-
teci İsmail Detseli “Konya” şiiriyle 
dinleyicilere seslendi. Detseli Daha 
sonra “Demedim mi, Sen Varsın” 
şiirlerini okudu.

Ömer Lütfi Ersöz, Cengiz Nu-
manoğlu’nun Bursa için yazdığı şii-
ri Konya’ya uyarladıktan sonra ikici 
şair İlahiyatçı-Yazar Kazım Öztürk 
sırasıyla “Selam Olsun, Hoşgeldi-
niz, Mevsimler Gibi, Nazar Etsin, 
Zümre-i Muhabbet, Beklerim Sizi, 
Aşığım Sana Konya, Tarihe Not, 

Toprağımız Bizim” şiirlerinden 
sonra Hak Dava şiiriyle sona erdi:

Ömer Lütfi Ersöz Mevlid-i Nebi 
Haftası dolayısıyla dünyayı şeref-
lendiren peygamberimize salat ve 
selam göndererek “Ümmetim” 
şiirini okuduktan sonra Osman 
Uzunkaya “Vakit Geç Oldu” şiirini 
okudu.  “Zaman” şiiriyle başlayan 
Tayyar Yıldırım askerlerimiz için 
yazdığı” Şehidim”, “Mahzun Ge-
celer, Beni de Götür, Hayata Dair” 
şiirlerini okudu. 

Ömer Lütfi Ersöz “Hakk’a Bağ-
lan” şiirinde gaflet uykusundaki 
Müslümanlara seslenirken 20 yıl 
Müslümanlığını gizleyen Yaman 
Dede’nin “Naat”ını İsmail Detseli 
seslendirdi.

Program sonunda TEYAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Oğuz tarafından İsmail Detseli’ye, 
Başkan Yardımcısı Mustafa Eroğlu 
tarafından Kazım Öztürk’e, Akören 
İlçe MEM Ahmet Baştürk tarafın-
dan Osman Uzunkaya’ya, Gazeteci 
Hikmet Peker tarafından Tayyar 
Yıldırım’a günün anısına hediyeleri 
takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

Altınekin’in en büyük sorunu eğitim!
Ahmet Köseoğlu: “Konya ilçeleri 

arasında nüfus olarak 19. sırada olan 
Altınekin katma değerde ekonomik 
katkısı ile 5. sıradadır. İlçemizin en 
önemli sorunu eğitim olarak görül-
mektedir. Elde edilen gelir eğitim 
yetersiz olunca yatırıma dönüştürü-
lememektedir. ”

Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
Konya Fikir Sanat Kültür Adamları 
Birliği Derneği ve Altınekin Beledi-
yesinin ortaklaşa düzenlediği Yaşa-
yan Konya Hafızası İkindi Sohbet-
lerinde bu hafta Konya Büyükşehir 
Belediyesi Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Kö-
seoğlu, Konya Büyükşehir Belediye-
si Personeli Latif Yerli ve Koyunoğlu 
Müzesi Personeli Ayşe Kalaycı tara-
fından “Geçmişten Günümüze Altı-
nekin” konulu bir panel düzenlendi. 
Altınekin Belediye Başkanı Muhar-
rem Dere selamlama konuşmasında 
tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan 
eski ismi “Zıvarık” olan Altınekin’in 
tarımcılıkla uğraştığını belirterek 
ilçenin çok hızlı değiştiğini ve geliş-
tiğini söyledi.

EĞİTİM EN BÜYÜK SORUNUMUZ
Açış konuşmasını yapan Ahmet 

Köseoğlu 1987 yılında ilçe olan Al-
tınekin’in nüfusunun az olmasına 
rağmen Konya ekonomisine katma 
değer olarak ilk beşte olduğunu ifa-
de ettikten sonra “Pancar ve buğday 
en önemli gelir kalemlerimizdendir. 
Son yıllarda ayçiçeği ve mısır üreti-
minde önemli artış olmuştur.İlçemi-
zin en önemli sorunu eğitim olarak 
görülmektedir. 1996’da kurulan 
Altınekin Sosyal ve Yardımlaşma 
Derneği şu anda 200 üniversite öğ-
rencimize burs vermektedir. Eğitim 
alanların oranı Konya ve ülke orta-
lamasının altında bulunmaktadır. 
Eğitim ve istihdam sağlanamayınca 

taşradan şehre kayış olmaktadır.” 
Nüfus yönünden ilçeleri ele alan Kö-
seoğlu “Beyşehir, Ereğli, Akşehir ve 
Sarayönü nüfuslarını korurken Altı-
nekin’de bu durumu göremiyoruz. 
Yeni yasayla Büyükşehir Belediye-
si’nin yatırımlarından ilçemiz büyük 
pay almıştır.”

Allah Dostu Zıvarıklı Ahmet 
Ağa hakkında bilgi veren Köseoğlu 
“1911 yılında doğup 88 yıl yaşayan 
Ahmet Ağa’yı Tahir Hoca’nın vaaz-
larından tanıdım. Allah dostları kın-
daki kılıç gibidir. Terkidünya ettikten 
sonra daha çok konuşuluyor ve daha 
çok istifade ediliyor” dedi.

ALTINEKİN’İN MORFOLOJİK YAPISI
İkinci konuşmacı Latif Yerli Altı-

nekin’i coğrafi, tarihi ve örf- âdetler 
açısından ele aldı. Konya’nın kuze-
yinde ve Konya’ya 66 km mesafede 
bulunan Altınekin’i slayt eşliğinde 
anlatan Yerli “İlçenin taban formas-
yonunda genel olarak 1.jeolojik za-
manda oluşmuş mermerler bulunur. 
Altınekin’in ortasından geçen dağ 
sırası, Altınekin’i doğu-batı yönünde 

iki ayrı havzaya bölmektedir. Bunun 
doğuda kalan bölümü Aşağı Köyler 
Ovası olarak adlandırılırken batıda 
kalan bölümü ise Tıngır Ovası ola-
rak adlandırılmaktadır. Altınekin’in 
ortalama yükseltisi 950-1000 met-
re aralığında olan arazilerden oluş-
maktadır. Morfolojik yapı itibariyle 
son derece sade bir görünüme sahip 
olan Altınekin’de eğim değerleri de 

çok azdır. Araştırma sahasındaki 
toplam arazinin % 97’sinde eğim 
değerleri 0-3 derece aralığındadır.”

YERALTI SULARININ ÇEKİLMESİ
Yağış rejimi üzerinde duran Yer-

li “Altınekin’de 30 yıllık meteoroloji 
istasyonu verilerini incelediğimiz-
de yıllık ortalama sıcaklık 11,38 ºC 
dir. Altınekin’de verilere göre göre 
yıllık ortalama yağış miktarı 348,2 

mm’dir. Altınekin’de tarımın sulama 
ile yapılmasından dolayı ve sulama 
tekniklerinde genel olarak yağmur-
lama sulama tekniklerinin kullanıl-
ması ilçede birçok sondaj kuyusu-
nun açılmasına sebep olmuştur. Bu 
sondaj kuyuları ise yeraltı su seviye-
sini gün geçtikçe aşağıya çekmek-
tedir.” Altınekin’de yer alan toplam 
4129 adet su kuyusunun yanında 
kaçak su kuyularında bulunduğunu 
belirten Yerli,  ovanın delik deşik ol-
duğunu söyledi.

TARIMSAL ZENGİNLİK
Yerli, Altınekin’de en fazla yetiş-

tirilen tarla ürünleri buğday, arpa ve 
şeker pancar olduğunu, son yıllarda 
yağlık ayçiçeği başta olmak üzere, 
çerezlik kabak çekirdeği, fasulye, 
mısır ve kavun gibi ürünlerinin hem 
kalitesiyle hem de yoğun üretimiyle 
adından söz ettiren Altınekin, Kon-
ya’nın üretim deposu haline gelmiş-
tir. Altınekin’de tarım ve hayvancı-
lıkta kullanılan modern makinaların 
toplam sayısı 47.163’tür. Bu da bir 
kişiye üç makine düştüğünü gösterir 

ki; tasarruftan çok uzak olan ilçe çift-
çisi için tarım topraklarını kontrollü 
işletmeye yönelik oluşturulacak bir 
kooperatif ile ilçede büyük bir tarım 
reformu gerçekleştirilmesi gerekti-
ğini ifade etti.

ALTINEKİN’DEKİ SANAT YAPILARI
Son konuşmacı Ayşe Kalaycı 

dini yapılar; Ali Paşa Camisi ilçe 
merkezinde 1854 yılında inşa edil-
miş ahşap destekli bir camidir. 
Caminin giriş cephesindeki ahşap 
direkli revaklı bölümün batı ucun-
da kesme taştan yapılmış güdük bir 
minaresi bulunmaktadır. Caminin 
harim kısmı mihrap duvarına dik 
beş sahından oluşmaktadır. Oğu-
zeli Büyük Camisi, Oğuzeli kasaba-
sında yer alan cami, 1865 yılında 
yapılmıştır. Mimarının Rum olduğu 
ve yaptıranın da Hacı Mustafa oldu-
ğu söylenmektedir. Oğuzeli Küçük 
Camisi , Oğuzeli kasabasında yer 
alan cami, 1881 yılında yapılmıştır. 
Mimarının Rum olduğu, banisinin 
de Deli Hacılar olduğu söylenmek-
tedir.

Altınekin’deki hanları̧  Zıvarık 
Zulmanda, Dedeler Hanları son yıl-
larda Kültür Bakanlığı tarafından 
restore edildiğini ifade eden Kalaycı 
Taşgun Baba, Koçyaka Anonim Tür-
beleri ve Kale Höyüğü, Zengicek Ka-
lesi’nin kültürel değerler olduğunu 
belirtti. 

Program sonunda Gazeteci- Şair 
İsmail Detseli Altınekin için yazdığı 
şiiri okudu. Latif Yerli’ye Konya Sa-
nayi Odası Başkan Vekili Mustafa 
Veli Tekelioğlu, Ayşe Kalaycı’ya Al-
tınekin Belediye Başkanı Muharrem 
Dere tarafından günün anısına he-
diyelerin takdim edilmesi ve toplu 
fotoğraf çekilmesi ile toplantı sona 
erdi.
n HABER MERKEZİ

Ahmet Köseoğlu Latif Yerli

Prof. Dr. Ahmet Kazım Ürün
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Eğitim Danışmanı 
Rıdvan Peker’in babası ve 

Özel Medova Hastanesi Cildiye Uzmanı 
Dilek Peker’in kayınbabası

Mustafa 
PEKER’in

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Çelebiler Hidrolik ve 
Çelebi Hidrocel’in sahibi,

Mehmet ve Mustafa ÇELEBİ’nin
babaları

İbrahim 
ÇELEBİ’nin

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Eğitim Danışmanı Rıdvan Peker’in babası ve Özel Medova Hastanesi Cildiye 
Uzmanı Dilek Peker’in kayınbabası Mustafa Peker 82 yaşında vefat etti 

Peker ailesinin acı kaybı

Eğitim Danışmanı Rıdvan 
Peker’in babası ve Özel Medova 
Hastanesi Cildiye Uzmanı Dilek 
Peker’in kayınbabası Mustafa Pe-
ker 82 yaşında vefat etti. 

Merhum Mustafa Peker’in 
cenazesi Cumartesi günü İkin-
di Namazına müteakip Parsana 
Camiinde kılınan cenaze nama-
zının ardından Musalla Mezar-
lığına defnedildi. Peker ailesini 
acı günlerinde İYİ Parti Konya 
Milletvekili Fahrettin Yokuş, İYİ 
Parti Konya İl Başkanı Gökhan 
Tozoğlu, Konya Tabip Odası Baş-
kanı Dr. Seyit Karaca ile Peker 
ailesinin sevenleri ve yakınları 
katıldı. Merhum Mustafa Peker 

4 erkek çocuk sahibiydi. Yenigün 
Gazetesi olarak Merhum Mustafa 
Peker’e Allahtan rahmet, yakın-

larına ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İbrahim Çelebi 86 yaşında vefat etti. Merhum İbrahim 
Çelebi dualarla ve tekbirlerle Harmancık Mezarlığına defnedildi 

İbrahim Çelebi’ye son görev
Çelebiler Hidrolik ve Çelebi 

Hidrocel Mehmet ve Mustafa Çe-
lebi’nin babaları İbrahim Çelebi 86 
yaşında vefat etti. Merhum İbrahim 
Çelebi dün öğlen namazına mü-
teakip Harmancık Kuba Camiinde 
kılınan cenaze namazının ardından 
Harmancık Mezarlığına defnedildi. 
Çelebi ailesini acı günlerinde seven-
leri ve yakınları yalnız bırakmadı. 
Merhum İbrahim Çelebi 2 erkek 2 
kız çocuk sahibi idi. Yenigün Gaze-
tesi olarak Merhum İbrahim Çelebi-
2ye Allahtan rahmet sevenlerine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz. 
n MEVLÜT EGİN 
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Dış ticaret sürecinde en zor ve ma-
liyetli kısım, potansiyel müşteri bulma 
ve ihracatın gerçekleştirilme diğer bir 
ifadeyle uluslararası pazarlama süreci-
dir diyebiliriz. İşte bugünkü yazımda bu 
süreçleri gerçekleştirebilmek için fay-
dalanacağımız bir modelden( e ihracat)  
ve bu modelin hazır olarak kullanabile-
ceğimiz bir portal olan PTTtrade.com 
sitesinden bahsedeceğim.

AMA ÖNCESİNDE 
Öncelikle ihracatta lider konumu-

nu koruyan, yıllardır dünya ticaretine 
ve direkt yatırımlara ev sahipliği yapan 
Çin devletinden ve Çin’in bu süreçleri 
gerçekleştirebilmek için desteklediği iki 
temel unsurdan bahsetmek istiyorum. 
Genellikle herkesin bildiği  “alibaba” 
sitesi vardır. Hani uluslararası alım 
satım portalı olan site. Şu an itibariyle 
baktığımızda ise, dünya da kendi klas-
manında lider. Başlangıcı ve kuruluşu-
nun Çinliler (özel sektör)  olduğundan 
yola çıkarsak, bu firma nasıl buralara 
kadar gelebildi? Elbette ki ilk başlardan 
beri Çin devletinin desteği fazlasıyla 
olmuş. Bir diğer konu ise, özellikle 
numune gönderimlerinde yapılan “kar-
go süreci” Çin ile ticaret yapan çoğu 
firma özellikle önceki yıllardan bilir ki, 

Çin’den gelen numunelerin paraları 
çok fazla tutmaz hatta ne kadar tutu-
ğunu bilmezlerdi bile, çoğunlukla Çinli 
firmalar bunun masrafını bile alıcıdan 
istemezdi. Çünkü bu gibi gönderimler 
için Çin devletinin firmalara verdiği ayrı 
bir destek vardı. 
PEKİ, NEREYE GELMEK İSTİYORUM 

Geçen hafta Perşembe günü İz-
mir’de Meclis başkanımız Binali Yıldı-
rım ile Ulaştırma Bakanımız Mehmet 
Cahit Turan’ın katılımı ile PTT Trade.
com sitesinin tanıtım toplantısı İzmir 
Ticaret Odasında geniş bir katılım ile 
yapıldı. Öncelikle PTT nezdinde devle-
timize ve tüm ihracatçılarımıza hayırlı 
olsun. Ptttrade.com sitesi, uluslararası 
B2B (Business to Business/ İşletme-
den İşletmeye) özellikle dış ticaret fir-
maları için dizayn edilmiş uluslararası 
bir portal sitesi AMA onun çok daha 
ötesinde. Detaylara girmeden önce,  
Çin ile karşılaştırma yapmak istiyo-
rum. Alibaba Çin’de kurulmuş bir özel 
teşebbüs iken, ptttrade.com ise bir 
nevi devlet iştiraki yani PTT’nin vermiş 
olduğu bir hizmet. Dolayısıyla devleti-
miz bu olayı gecikmeli de olsa ne kadar 
ciddiye aldığının göstergesi ama yeterli 
mi? Örneğin, Alibaba gibi birçok ulus-

lararası B2B sitesine rakip 
olarak ortaya çıkan ptttra-
de.com sitesi henüz Tica-
ret Bakanlığının Ön Onay 
Almış E Ticaret siteleri 
içinde değil. Yani ihracatçı 
firmamız bu siteye paralı 
olarak tüm hizmetlerinden 
faydalanmak istediğinde 
(şu an için) ödemiş oldu-
ğu ücret için devletten teş-
vik alamıyor. Tam tersine 
rakip sitelere üye olanlar ise, bu teş-
vikten fazlasıyla faydalanıyorlar. Göre-
ce olarak haksız rekabet gibi gözüken 
bu durum karşımızda dikilmiş ve bize 
bakarak duruyor.  Dolayısı ile en kısa 
sürede hatta hemen ptttrade.com si-
tesi bu alan içerisine dahil edilmelidir. 
(Elin oğlu; kastım Çin devleti, kendi 
firmalarını yıllardır desteklerken, bizde 
acilen devletimizin iştiraki olan bu siteyi 
destek kapsamına almalıyız)  

PTTTRADE.COM 
SİTESİNİN FARKLILIKLARI 

PTTtrade.com, klasik olarak tüm 
sitelerin vermiş olduğu uluslararası 
alım satım ilanlarının ve sanal ürün 

kataloglarının ötesinde 
birçok farklılık yaratan 
hizmetleri ihracatçı 
veya potansiyel ihra-
catçılarımıza sunmuş 
bulunmakta peki bunlar 
nelerdir? 

 • 10’dan fazla ya-
bancı dil tercümanlık 
desteği ile ihracatçıları-
mızın en büyük sıkıntı-
larına çözüm oluyor. Bu 

diller arasında; İngilizce, Rusça, Çince 
Arapça Fransızca, Farsça,  Almanca vb. 
birçok dil var.

 • (SEO hizmeti) belki de en önem-
lilerinde birisi; özellikle ihracatçı firma-
larımızı hedef pazarlarında en aktif olan 
arama motorlarında öne çıkarılma ve 
bulunabilirliğini artırma çalışmaları ay-
rıca hedef ülkeler bazında sosyal med-
ya pazarlama çalışmaları 

 • Dış ticaretin temel konularında 
sistem üzerinde eğitim ve bilgilendir-
me videolarına ulaşma imkânı 

 • Ülke raporları
 • Firma istihbarat bilgilerinin sağ-

lanması (En kısa ifade ile görüştüğü-

nüz firma gerçekten var mı? Yoksa 
fake yani gerçekte olmayan bir firma 
ile mi iletişime geçiyorsunuz sorusu-
nun cevabı 

 • Sistem üzerinden yapılan görüş-
me raporları 

 • Sistem üzerinden e fatura kese-
bilme ve birçok farklı hizmeti aynı anda 
alabilme imkânı

Maalesef sayfa sınırını aşmamak 
için öne çıkan farklı hizmetlerin ancak 
bir kısmını paylaşabiliyorum. 
PTT BUNDAN SONRA NE YAPMALI? 

Aslında PTT yapmış olduğu iş iti-
bariyle rakiplerine nazaran birçok “stra-
tejik yeteneği” bünyesinde barındırıyor 
ve bu farklı yeteneklerini PTTtrade.
com üzerinden ihracatçılarımızla pay-
laşmalı ki hem kendi karlılığını artırsın, 
hem rakiplerinin önüne geçsin hem 
de ihracatçılarımıza farklı hizmetleri İle 
uluslararası pazarlarda öne geçirsin. 
Peki, PTTtrade.com kapsamında bun-
lar neler olabilir? 

• “Para transferlerinde”
• “Kargo gönderimlerinde” vb. 

kendi bünyesindeki “stratejik yetenek-
lerini”  PTTtrade. com üzerinden ihra-
catçı firmalarımıza ayrıcalık tanımalıdır. 
En basitinden bile bir evrakın yurtdışına 

gönderimi kargo ile piyasada ortalama 
100 Euro civarında, bunlar ihracatçıla-
rımız için önemli ve süreklilik gösteren 
maliyet kalemlerini oluşturmakta. Eğer 
bunları da sağlayabilirse, süreçlerdeki 
“görece rekabet avantajı” ihracatçı fir-
malarımıza da otomatik olarak yansı-
yacaktır.

SONLARA DOĞRU 
Konya Yeni Gün gazetesinin katkı-

ları ile geçen haftaki 17. Müsiad EXPO 
fuarına özel çıkarmış olduğu dergideki 
performansları ve katkıları için tebrik 
ederim. Dergide çıkan “İHRACAT 4.0” 
başlıklı yazımda ifade ettiğim gibi gü-
nümüz rekabet unsurlarından biriside, 
ihracatçılarımızın dijitalleşmeye ayak 
uydurabilme yeteneği ve dijital firma-
larımızın dünya piyasasında öne çıkma 
durumları. İşte bu kapsamda, PTTtra-
de.com sitesi ayrı bir önem taşımakta 
olduğunun altını tekrardan çizmek 
isterim. Hem devletimiz hem de dış ti-
caret firmalarımızın PTTtrade.com gibi 
rekabet avantajı oluşturacak yapılara 
destek vermesi gerekmekte. PTTtrade.
com sitesinin ülkemize ve tüm ihracat-
çılarımıza hayırlı olması dileği ile. 

SONUÇ: “ Sen kendi malına sahip 
çıkmazsan, kimse çıkmaz” 

YENİ NESİL DIŞ TİCARET 

Sanayi ve Teknoloji Konya İl 
Müdürlüğü tarafından, Mevlana 
Kalkınma Ajansı 2018 yılı Tek-
nik Destek Programı kapsamında 
ajansa sunulan “Konya Sanayisi 
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma 
Uygulama Projesi” destek alma-
ya hak kazandı. Proje sözleşmesi 
Mevlana Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreter V. Savaş Ülger ve Sana-
yi ve Teknoloji Konya İl Müdürü 
Uğur Özalır tarafından imzalandı. 
İmzalanan teknik destek projesi ile 
Konya sanayisinde faaliyet gösteren 
firmaların kurumsallaşarak kısa ve 
orta vadede büyümeleri, yerel ve 
bölgesel kalkınma farklarının orta-
dan kaldırılması amaçlanıyor. Pro-
je kapsamında Konya merkezinde 
seçilecek sanayi işletmelerinin ku-
rumsallaşma konusundaki analizle-
rinin yapılması, eksik yönlerin tespit 
edilmesi ve elde edilecek sonuçlar 
doğrultusunda birebir profesyonel 
danışmanlık hizmetinin verilmesi 
gibi faaliyetler yürütülecek. Tek-
nik destek projesi ile ayrıca Sanayi 

ve Teknoloji İl Müdürlüğü çalışan-
larının, Konyalı firmaların ve ilgili 
paydaşların insan kaynakları ve ku-
rumsallaşma konusundaki çalışma-
larına katkı sağlaması hedefleniyor. 
Projeyle ilgili değerlendirmelerde 
bulunan MEVKA Genel Sekreter V. 
Savaş Ülger “Günümüzde, dünya 
ekonomisinde olduğu gibi ülkemiz 
ekonomisinde de baş aktör ve itici 

güç özel sektör ve bu sektörü oluş-
turan aile işletmeleridir. Ülkemiz 
ekonomisinin yüzde 95’ini oluştu-
ran bu işletmelerin varlıklarını de-
vam ettirebilmesi ve sonraki nesil-
lere aktarılması hem bölgesel hem 
de ulusal açıdan büyük önem arz 
etmektedir. Ekonomimizde bu denli 
öneme sahip olan aile işletmelerinin 
nesiller boyu varlıklarını sürdürebil-

melerindeki en önemli unsurlardan 
biri kurumsal yapının sağlamlığıdır. 
Sürdürülebilir büyüme ve krizlere 
karşı etkin korunma, ancak işletme-
ler için vazgeçilmez bir süreç halini 
alan kurumsallaşma düzeyinin artı-
rılması ve iyi bir yönetim ile müm-
kündür. Genel manada, şirketlerin 
kuralları, standartları, kendisine 
özgü değerleri, iş yapma usul ve 
yöntemleri, çalışma biçimleri olması 
ve kişilerden bağımsız kalması, yet-
ki ve sorumlulukların dağıtılması, 
profesyonel bir yönetime geçilmesi 
olarak tanımlanan kurumsallaşma 
kavramının amacı, firmanın patron, 
yönetici, kritik personel vb. kişiler-
den bağımsız hale gelmesi ve sü-
rekliliğinin sağlanmasıdır. Kurum 
olarak bizler de bölgemizde kurum-
sallaşma konusunda farkındalığın 
artması ve bölgemizde faaliyet gös-
teren firmaların bu konuda yaşadık-
ları sorunların tespit edilerek çözüm 
üretilmesi noktasında çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz” ifadelerini kul-
landı. n HABER MERKEZİ

Derbent’te peygamber
sevgisi salona sığmadı

Yenikapı’daki Ereğli 
standına yoğun ilgi

İstanbul Yenikapı’da KON-
SİAD öncülüğünde düzenlenen 
Yöresel Konya Günleri’nde Ereğ-
li’nin yöresel ürünlerinin sergi-
lendiği Ereğli Belediyesi standına 
ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. 
İlgiden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven, “Ereğli’miz yöre-
sel ürünler bakımından oldukça 
zengindir. Siyah havucuyla, be-
yaz kirazıyla, koyun yoğurduyla, 
uzun kabağıyla şehrimize özgü 
ürünler ülkemizin birçok yerinde 
ilgi ile takip ediliyor. Son yıllarda 
Belediye olarak değerlerimize sa-
hip çıkmak adına yürüttüğümüz 
patent çalışmaları ve ulusal kanal-
larda yapılan yayınlarla değerle-
rimizi daha da ön plana çıkardık. 

Bu kapsamda siyah havuç ve Be-
yaz kirazımıza patent aldık, diğer 
ürünlerimiz için de çalışmaları-
mız devam ediyor. Bu duygularla 
İstanbul Yenikapı’da KONSİAD 
öncülüğünde düzenlenen Yöresel 
Konya Günleri’nde Belediye stan-
dımıza yoğun ilgi gösteren tüm 
ziyaretçilere teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.  Özgüven: “Biz-
ler değerlerimize sahip çıkmak ve 
bu şehre layıkıyla hizmet etmek 
için bu yola çıktık. Görev süremiz 
boyunca Ereğli’mize önemli hiz-
metleri kazandırmanın mutluluğu 
içerisindeyiz. Gayret, Sevgi ve sa-
mimiyetle Ereğli’mizi daha değer-
li hale getirmek için canla başla 
çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, SÜ ve NEÜ işbirliğinde düzenlenen ‘Konya 
Bilim Merkezi Sosyal Bilimler Makale Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödüllendirildi

Ödüllerini aldılar

Milli Eğitim Bakanlığı, Konya 
Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, 
Selçuk Üniversitesi ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi işbirliği ile 
Türkiye’deki liseler arasında düzen-
lenen “Konya Bilim Merkezi Sosyal 
Bilimler Makale Yarışması” ödül tö-
reni gerçekleştirildi. 

Konya Bilim Merkezi’ndeki tö-
rende konuşan Milli Eğitim Bakan-
lığı Bakan Danışmanı Dr. Necdet 
Subaşı, Konya Bilim Merkezi’nin ha-
yata geçmesinde emeği geçen her-
kese teşekkür ederek, yarışmanın 
öneminden bahsetti. Subaşı, “Bu 
yarışma vesilesiyle ne tür faaliyetler 
yürüttüğümüzü ve nereye doğru 
gittiğimizi, insan yetiştirme düzeni-
mizin nasıl bir durumda olduğunu 
çok önemli örneklerle görmüş ol-
duk” dedi. 

Konya Vali Yardımcısı Mehmet 
Aydın, “Bu yarışma da mevcut bil-
gimize değer katıyor, anlam katıyor. 
Sizler bu değerlerle bayrağı daha 
yukarı çıkaracaksınız. İstikbalimiz 
de çok daha güzel olacak” diye ko-
nuştu. 

AK Parti MKYK Üyesi ve Konya 
Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet 
Özdemir, geçmişte bir dönem tek-

nik, fen veya sosyal bilimlerin ikinci 
plana atıldığını ama bu yanlışın bu-
gün düzeltildiğini belirterek, “Fen 
liselerinin yanında sosyal bilimler 
liseleri de faaliyetlerini sürdürü-
yor. Önümüzde 2023 hedefi var. 
Yetmedi 2053 hedefi var. Yetmedi 
2071 hedef var. 2071’in de yeniden 
hedefe kilitlendiğimiz geleceğe yü-
rüdüğümüz ve insanlığa çok güzel 
hizmetler sunduğumuz bir başlan-
gıç yılı olmasını temenni ediyorum.” 

KONYA BİLİM MERKEZİ 
ÖNEMLİ BİR MİSYONA SAHİP 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen ödül töreni-
ne ev sahipliği yapan Konya Bilim 
Merkezi’nin TÜBİTAK destekli Tür-
kiye’nin ilk bilim merkezi olduğunu 
hatırlatarak, “2014’te Cumhurbaş-
kanımız tarafından açılan ve o gün-
den beri de 1 milyon 200 bin ziya-
retçiyi ağırlayan bir merkez. Konya 
Bilim Merkezi uluslararası standart-
larda olan ilk bilim merkezi aynı 
zamanda. Bilim Merkezimiz sadece 
ziyaretçilerimiz için değil festivaller-
le, bugün yaptığımız bu etkinlikle de 
ülkemizde önemli bir misyon sahi-
bi” dedi. 

HEPİNİZ ÜLKEMİZİN ÖNEMLİ 
İNSANLARINDAN OLACAKSINIZ 
Başkan Altay, yarışmaya katılan 

öğrencilere yönelik de şunları söyle-
di: “Zirveye çıkmak için tırmanmak 
gerekiyor ve tırmanış da her zaman 
yukarıya doğru olmaz. Bazen yatay 
seyirde bazen inişli çıkışlı ama he-
defe doğru kilitlenip oraya doğru 
ilerlediğinizde zafer Allah’tandır. 
Hiç merak etmeyin, bir gün hepiniz 
ülkemizin önemli insanlarından ola-
caksınız. Buna hepimiz inanıyoruz.” 

YARIŞMAYA 47 İLDEN 
480 MAKALE GÖNDERİLDİ 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğ-
retim Genel Müdürlüğü tarafından 
yarışmanın ulusal çapta duyurulma-
sının sağlandığını kaydeden Altay, 
“Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarış-
maya 47 ilden 480 makale gönderil-
miş. 2016’da 39 ilden 400 makale, 
2017’de 42 ilden 450 makale, bu yıl 
da hem katılımcı il hem de makale 
sayısı olarak en yüksek rakama ulaş-
mış bulunuyoruz. 6 farklı bölümde 
gençlerimiz makalelerini gönderdi-
ler. Jüri üyelerimiz bunları titizlikle 
değerlendirdiler. Ben dereceye giren 
tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum” 
ifadelerini kullandı. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
“Türkiye’de son dönemlerde çok 
ciddi ve belirgin bir programa dayalı 
stratejik uygulamalar gerçekleştiri-
liyor. Bu yarışma da onlardan birisi. 
Sosyal Bilimler Lisesi ile başlayan bu 
maya giderek toplumda da karşılığı-
nı bulmasıyla geniş halkalara yayıl-
mış durumda” dedi. 

Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve 
Konya Bilim Merkezi Danışma Ku-
rulu Üyesi Prof. Dr. Ertan Özensel, 
“Kadim kültürümüzün ve medeni-
yet tasavvurumuzun kazandırılması 
konusunda, her şeyden önemlisi bu 
ülkeye aidiyet kazandıracak gençler 
yetiştirmek amacıyla sosyal bilimler 
alanında da bir çaba içerisine girdik. 
Bu çabadan birisi de bu yarışmadır” 
diye konuştu. 

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy da yarışmanın 
öğrencilerin hayatında önemli bir 
iz bırakacağını ifade etti. Konuşma-
ların ardından Konya Bilim Merkezi 
Sosyal Bilimler Makale Yarışması’n-
da dereceye girenlere ödülleri tak-
dim edildi. 
n HABER MERKEZİ

Derbent Belediyesi’nin Mevlidi 
Nebi Haftası dolayısıyla düzenledi-
ği “Ömer Döngeloğlu ile En Nezir” 
konulu söyleşi belediye kültür mer-
kezinde gerçekleştirildi. Peygam-
ber sevgisinin salonlara sığmadığı 
programda kısa bir selamlama ko-
nuşması yapan Derbent Belediye 
Başkanı Hamdi Acar; “Peygamber 
Efendimizi her fırsatta ne kadar 
çok anabilirsek bizim için o kadar 
çok hayırlı olacak. Bu sayede dün-
ya ve ahiret mutluluğunun kapısı 
da bizlere açılmış olacak” dedi. Sa-
lonun hınca hınç dolmasından do-
layı Derbentlilere teşekkür ederek 
konuşmasına başlayan İlahiyatçı 
Yazar Ömer Döngeloğlu, “Pey-

gamber Efendimizin pek çok ismi 
vardır, bu isimlerinden biri de ‘En 
Nezir’dir.Yani ikaz eden, korkutan, 
uyaran, hatırlatan, sarsan demek 
anlamına geliyor. Sizden tek ricam 
Peygamber Efendimizin ismini 
andıkça mutlaka salavat getirin. 
“Allahümesalliâlaseyyidina Mu-
hammed” demeyi ihmal etmeyin. 
Çünkü Rasulullah Efendimiz bunu 
hak etmiştir. Peygamber Efendimi-
zi tanıdıkça daha çok seveceksiniz. 
O’na yaklaştıkça anlayacaksınız ki 
bizi internetle, bilgisayar oyunları 
ile kandırıyorlarmış” dedi. Prog-
ram sonunda Başkan Hamdi Acar, 
Döngeloğlu’na hediye takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Teknik destekle kurumsallık artacak

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 14 9 4 1 29 4 25 31
2.MENEMEN BLD. 14 8 5 1 30 19 11 29
3.MANİSA BŞB 14 7 5 2 24 9 15 26
4.FATİH KARAGÜMRÜK 14 8 2 4 26 17 9 26
5.ŞANLIURFASPOR 14 7 4 3 18 16 2 25
6.PENDİKSPOR 14 6 5 3 22 17 5 23
7.TARSUS İY 14 6 4 4 24 21 3 22
8.KIRKLARELİSPOR 14 5 3 6 17 18 -1 18
9.SİVAS BLD. 14 5 3 6 15 18 -3 18
10.DARICA GB 14 4 5 5 15 15 0 17
11.KAHRAMANMARAŞ 14 4 5 5 13 14 -1 17
12.ZONGULDAK KÖMÜR 14 4 4 6 16 20 -4 16
13.BUGSAŞ SPOR 14 4 3 7 14 25 -11 15
14.ETİMESGUT BLD. 14 3 5 6 13 20 -7 14
15.K.A. SELÇUKSPOR 14 2 7 5 19 25 -6 13
16.FETHİYESPOR 14 1 8 5 11 19 -8 11
17.BANDIRMASPOR 14 2 4 8 15 28 -13 10
18.TOKATSPOR 14 1 4 9 7 23 -16 7

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M.BAŞAKŞEHİR 12 8 3 1 17 5 12 27
2.GALATASARAY 13 7 3 3 23 15 8 24
3.KASIMPAŞA 12 7 1 4 26 19 7 22
4.EY MALATYASPOR 12 6 3 3 19 10 9 21
5.BEŞİKTAŞ 13 6 3 4 24 17 7 21
6.ANTALYASPOR 13 6 2 5 16 19 -3 20
7.ANKARAGÜCÜ 13 6 1 6 16 17 -1 19
8.ATİKER KONYASPOR 13 4 6 3 18 15 3 18
9.GÖZTEPE 12 6 0 6 15 14 1 18
10.TRABZONSPOR 12 4 4 4 19 18 1 16
11.BURSASPOR 13 3 7 3 14 13 1 16
12.DG SİVASSPOR 13 3 6 4 15 19 -4 15
13.A. ALANYASPOR 13 5 0 8 11 18 -7 15
14.ERZURUMSPOR 13 3 5 5 11 14 -3 14
15.FENERBAHÇE 12 3 4 5 11 15 -4 13
16.AKHİSARSPOR 13 3 3 7 15 24 -9 12
17.KAYSERİSPOR 13 3 3 7 10 22 -12 12
18.Ç. RİZESPOR 13 1 6 6 14 20 -6 9

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

39 ülkeden 222 sporcunun katıldığı 2018 Dünya 16 
Yaş Altı Satranç Olimpiyatları Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak’ın hamlesiyle Selçuklu Kongre Merkezinde baş-
ladı.

25 Kasım - 02 Aralık tarihleri arasında devam edecek 
olan 2018 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları açılış 
seremonisine Konya Valisi Sayın Cüneyit Orhan Toprak, 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, 
Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Avrupa Satranç Birliği 
(ECU) Başkanı Zurab Azmaiparashvili, Türkiye Satranç 
Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Ömer Ersöz ve protokol üyeleri katıldı.
n SPOR SERVİSİ

Dünya 16 Yaş Altı
Satranç Olimpiyatları

Konya’da başladı

Selçuklu Belediye farklı geçti Akşehir galip Sarayönü kayıp
Basketbol 1. Lig temsilcimiz Sel-

çuklu Belediyespor Edirnespor’u farklı 
geçti. 3 maçlık galibiyet serisine geçen 
hafta Ormanspor mağlubiyeti ile ara 
veren Selçuklu Edirnespor 88-66 mağ-
lup ederek 7. Maçta 5. galibiyetini aldı.

Temsilcimiz  maça hızlı başladı. 
İlk periyodu 21-15 önde tamamlayan 
Selçuklu’nun devleri ikinci periyotta 
da farkı korumayı başardı ve ilk yarıyı 
43-35 önde bitirdi. Mavi beyazlılar asıl 
patlamayı ise 3. Çeyrekte gerçekleştir-
di. Rakip potaya 30 sayı atan Selçuklu 
Belediyespor rakibini de 13 sayıda tut-
tu. 3. Çeyrek sonucu 73-48 olarak kayıt-
lara geçerken maçın sonucu ise 88-66 
Selçuklu lehine tamamlandı.

7. maçında 5. galibiyetini alan tem-
silcimiz bu sonuçla zirve iddiasını da 
sürdürdü. Selçuklu Belediyespor Ban-
dırma Kırmızı deplasmanına gidecek.
n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 
temsilcilerimiz Akşehirspor ve Sa-
rayönü Belediyespor ligin 10. haf-
tasında zorlu deplasmanlara çıktı. 
Akşehirspor evine mutlu dönerken 
Sarayönü Belediyespor farklı mağlup 
oldu. 

Temsilcilerimizden Akşehirspor 
Bolu Yaniçağaspor’a konuk oldu. 
Kırmızı beyazlı ekip maçtan 3-1 galip 
ayrılmayı başardı. 

Konya temsilcisi bu sonuçla pua-
nını 22’ye yükseltti.

Bir diğer temsilcimiz Sarayönü 
Belediyespor ise Kırıkkale Büyük 
Anadoluspor ile karşılaştı. Sarayönü 
ekibi maçtan 4-1’lik mağlubiyetle ay-
rıldı ve 12 puanda kaldı.

Karapınar Belediyespor ise Salı 
günü evinde 1926 Polatlı Beledi-
yespor’la oynayacak.
n SPOR SERVİSİ 

Hani evlenen erkeklere sorarlar 
ya; annenin yemeklerini özlüyor mu-
sun? Çoğu erkek kem küm etse de 
dayanamaz itiraf eder: ‘’Evet eşim de 
çok güzel yemek yapıyor ama an-
nemin yemekleri bir başkaydı.’’ Bazı 
büyük gıda devleri de bu durumdan 
istifade malzemeler çıkartıp ‘’anne eli 
değmiş’’ gibi sloganlar da kullanır. 
Şimdi gelelim Konyasporla bu duru-
mun ilgisine. Konyaspor’un mevcut 
kadrosunda Aykut Kocaman ile daha 
önce çalışmış 13-14 futbolcu var. Üstelik bu oyuncu 
grubunu yekpare eden de tam olarak kendisi. Kaldı ki 
Aykut Kocaman ile daha önce çalışmamış futbolcu-
lara, onun hocalığı öylesine anlatılmış ki onlar da en 
az bu 13 14 futbolcu kadar sevindiler hatta şükrettiler 
Hoca’nın gelişine. Birbirini tanıyan, birbirine inanan 
bir teknik heyet ve futbolculardan kurulu bir aile ha-
line geldi Konyaspor. Daha ilk haftadan hatta bir hafta 
dolmadan bu durum bir patlama etkisi yarattı. Gerek 
oyuncular, gerek yönetim, gerekse taraftar, İstanbul 
deplasmanından alınan bir puana sevinmediler bile. 
Farklı kazanılabilecek maçta, yenilen kaza golü İs-

tanbul’da iki puan bıraktı çünkü.  Sahaya 
inanarak çıkan, korkmayan, savaşan, çok 
koşan, daha inançlı, daha kendini göster-
mek isteyen, galibiyeti sürekli kovalayan 
bir Konyaspor vardı. Hazır değil mi ki diye 
düşünülen Traore bile, ikinci yarı maçı tek 
başına domine etti. Konyaspor atakları 
Traore ile olgunlaştı. Defans, talihsiz gol 
harici eksiksiz oynadı. Orta saha takım 
bütünlüğü adına gereken herşeyi yaptı. 
Birde ileri uçlarımız kendilerine daha çok 
güvense ortaya harika bir sonuç çıkabilir-

di. Olsun daha yolun başında olan, yeni bir sayfa açan 
Konyaspor, devre arasına kadar palazlanıp, devre ara-
sı küçük dokunuşlarla daha güçlü bir hale gelecektir.  

Tüm bu gelişmeler içerisinde, taraftara büyük gö-
revler düşecektir: Tribünleri doldurmak ve sabretmek. 
Hatırlayalım; Aykut Hoca döneminde iki maç arka ar-
kaya 5 yediği de oldu Konyaspor’un. Taraftar isyan et-
medi sabretti ve Türkiye Kupası dahası lig üçüncülüğü 
geldi. Şayet hedef yükseltilip, şampiyonluk isteniyorsa 
taraftar daha çok sabretmeyi başarmak zorundadır. 

Yürünen bu dikenli yolda ayaklar kanamalı, gere-
kirse feda edilmelidir. Hiçbir başarı zahmetsiz değildir.

SEN GELDİN BAHAR GELDİ

spor@konyayenigun.com
ALİ DOLAPÇI

Müthiş düello!
TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor evinde Karagümrük’ü ağırladı. Gol düellosu şeklinde 
geçen maçta 2 kez öne geçen Yavru Kartal galibiyeti korumayı başaramadı. Müthiş maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı

Teknik Direktör Alper Avcı’nın takımın 
başına gelmesinin ardından çıkışa geçen ve 
Tarsus İdmanyurdu galibiyeti ile kendine ge-
len Anadolu Kartalı evinde Fatih Karagüm-
rük’ü ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen 
karşılaşmada iki kez öne geçen Yavru Kartal 
galibiyeti korumayı başaramadı. Düello 3-3 
berabere tamamlanırken Anadolu Selçuks-
por bu sonuçla puanını 13’e yükseltti.

ANADOLU GOLLE BAŞLADI
Geçen Hafta Tarsus deplasmanından 

3 puanla dönen Konya Anadolu Selçukspor 
Fatih Karagümrük maçına hızlı başladı. 
Maçın hemen başında Kadir Kaan Özdemir 
ile öne geçen yeşil beyazlılar, üstünlüğünü 
korumayı başaramadı. 

İstanbul temsilcisi Erkan Zengin ile ce-
vap verirken Youssef Yeşilmen’in golü ile 
de öne geçmeyi başardı. İlk yarı rakibi kar-
şısında zorlanan Yavru Kartal asıl patlamayı 
ikinci yarı yaptı.

YİNE KORUYAMADI
İkinci yarıya daha etkili başlayan Anado-

lu Selçukspor bir çok pozisyon yakalaması-
na rağmen bunları değerlendiremedi. Ara-
dığı golü ise 80. Dakikada Fatih Kuruçuk’un 
kendi kalesine atması ile buldu. Hemen 
ardından Alpay Cin ile bir kez daha öne ge-
çen Anadolu Selçukspor bur kez daha skoru 
korumayı başaramadı. 

Anadolu’yu öne geçiren golün hemen ardından maçın sko-
runu ilan eden gol geldi. Karagümrük’ün beraberlik sayısı Ufuk 
Akyol’dan geldi. 

ALPER AVCI ETKİSİ
Sezona kötü bir başlangıç yapan ve düşme hattına kadar ge-

rileyen Anadolu Selçukspor’a Alper Avcı eli değdi. Geçen sezon 
Anadolu’ya tarihinin en önemli başarılarından birini yaşatan genç 
teknik adam gelir gelmez etkisini gösterdi. Tarsus galibiyetinin 
ardından ligin güçlü ekiplerinden Karagümrük’ü de elinden kaçı-
ran Yavru Kartal gelecek haftalar için umut verdi.
n SPOR SERVİSİ 

Stad: Selçuk Üniversitesi 15  Temmuz
Hakemler: Cihan Aydın, Musa Murat Emre, Mahmut Gülle
Konya Anadolu Selçukspor’umuz: Alp Tutar, Kadir Kaan Özdemir, Maksut  Taşkıran, 
Recep Metin (77’ Yılmaz Kılıç) Samet Bulut (75’ Deniz Yaldır) Sinan Özkara, Sertan 
Yiğenoğlu, Emre Torun, Çağatay Kader (46’ Alpay Cin) Alpay Koldaş, Emre Can Atilla
Fatih Karagümrük: Tarık Çetin, Adil Demirbağ, Yiğitcan Erdoğan, Turgut Doğan Şahin 
(85’ Emir Gökçe) Youssef Yeşilmen, Erkan Zengin, Ufuk Akyol, Bilal Aziz Özer, Fatih 
Kurucuk, Abdülhamit Yıldız (75’ Ramazan Civelek) Selçuk Alibaz
Sarı Kartlar: 37’ Abdülhamit Yıldız, 55’ Adil Demirbağ (Fatih Karagümrük), 67’ Maksut 
Taşkıran, 85’ Kadir Kaan Özdemir, 90’ Alpay Koldaş (Konya Anadolu Selçukspor’umuz)
Goller: 8’ Kadir Kaan Özdemir, 80’ Yılmaz Kılıç , 83’ Alpay Cin (Konya Anadolu Selçuks-
por’umuz), 31’ Erkan Zengin, 34’ Youssef Yeşilmen, 85’ Ufuk Akyol (Fatih Karagümrük)
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Mustafa Cengiz’den TFF ve üç hakeme istifa çağrısı
Galatasaray Kulübü Başkanı Mus-

tafa Cengiz, Türkiye Futbol Federas-
yonuna (TFF) tüm kurullarıyla istifa 
etme, Süper Lig hakemleri Fırat Aydı-
nus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek’i 
de hakemliği bırakma çağrısında bu-
lundu. Mustafa Cengiz başkanlığında-
ki Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, 
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında 
1-1 sona eren Atiker Konyaspor maçı-
nın 87. dakikasında aleyhlerine verilen 
penaltının ardından, Türk Telekom 
Stadı’nda olağanüstü topladı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının 
ardından Cengiz, GS TV’den açıkla-
mada bulundu. Atiker Konyaspor ma-
çında penaltı kararını “sportif cinayet” 
olarak nitelendiren Cengiz, “Dün sa-
hada herkesin gördüğü sportif bir cina-
yet işlenmiştir. Kendi evimizde, seyir-
cimiz önünde kulübümüze, takımımıza 
hak gaspı yapılmıştır. Bu hak gaspı ne-
deniyle bu zorunlu açıklamayı yapmak 
durumunda kaldık.” diye konuştu.

Göreve geldikleri günden itibaren 
dostluk mesajları verdiklerini aktaran 
Mustafa Cengiz, “Göreve geldimiz 
günden bu yana Türk sporunun barış, 
dostluk, kardeşlik içinde ve rekabette 
eşitlik, kararlarda adalet beklentimizi 
sürekli vurguladık. Rakibe saygı, ken-

dine saygı anlayışımızdan asla uzak-
laşmadık. Rakiplerimize, futbolun tüm 
paydaşlarına ve TFF’ye hep dostluk 
mesajları verdik. Ne yazık ki bu yak-
laşımımızın zayıflık, basiretsizlik ve 
hatta acizlik gibi algılandığını gördük. 
Bu samimi yaklaşımımız maalesef 
spor camiasından hak ettiği karşılığı 
görmedi.” ifadelerini kullandı.

Başkan Cengiz, Video Yardımcı 
Hakem (VAR) uygulamasının hayata 
geçirildiği andan itibaren aleyhlerine 
haksızlık yapıldığını savunarak, şunları 
kaydetti: “Türkiye’de VAR uygulaması-
nın başladığı Süper Kupa finalinden bu 
yana açıkça Galatasaray aleyhine dü-
zenli ve sürekli haksızlıklar yapıldığını 
gördük. Tüm spor kamuoyu da buna 
şahit oldu. Kasıtlı eylemlerin sürekli 
tekrarlanarak, hem de saha içinde se-
yirciyi tahrik edici şekilde dakikalarca 
kararsız kalınıp bekletilmekle ne he-
deflenmektedir. Oysa IFAB’ın VAR ile 
ilgili maddesi açıkça; ‘Hakem kararsız 
kalmamalıdır. Şüpheye düştüğü anda 
VAR kontrolünü hem duysal hem de 
görsel olarak yapmalıdır.’ diyor. Aklı-
selim sahibi hiçbir insan ve sporseve-
rin kabullenemeyeceği haksız kararın 
korkmadan, çekinmeden, onbinlerce 
seyircinin önde, kışkırtıcı şekilde uy-

gulanmasının nasıl bir hedefi, nasıl 
bir açıklaması vardır? Merak ediyoruz. 
Burada hata değil, kasıt olduğuna ina-
nıyoruz.”

Süper Lig’in 11. haftasındaki Fe-
nerbahçe derbisinde de aleyhlerine 
hata yapıldığını ileri süren Cengiz, söz-
lerini şöyle sürdürdü:

“VAR sistemi son oynanan derbi-
de rakip oyuncu maçın 87. dakikasın-

da oyuncumuza ceza alanı içinde yap-
tığı faulde kullanılmadı. Hakem VAR’a 
gitmedi. Hakem Fırat Aydınus, itirazla-
rı duymazdan geldi. VAR’dan kontrole 
tenezzül dahi etmedi. Biz açıklamayla 
bu duruma itiraz ettik, VAR kayıtlarının 
açıklanmasını istedik, üstüne gariptir 
ceza aldık. Atiker Konyaspor maçının 
88. dakikasında yine VAR hakemle-
riyle çok tartışmalı bir karar alındı. 

Hakem yine görüntüleri izlemeye dahi 
tenezzül etmedi. Yaklaşık 4 dakika 
boyunca kulaktan iletişimle saha içi, 
saha dışı tahrik sebebi oldu. Yetmez-
miş gibi yanlış kararından dönmedi. 
Açıkça tekrarlardan görüldü ki tartış-
malı pozisyon Galatasaray aleyhine 
asla penaltı olmamalıydı.”

“ÜÇ HAKEM, DERHAL HAKEMLİK 
MESLEĞİNİ BIRAKMALIDIR”
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Fı-

rat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin 
Göçek’in hakemliği bırakmasını istedi. 
TFF’nin Atiker Konyaspor maçındaki 
VAR kayıtlarını resmen açıklamama-
sı durumunda IFAB, FIFA ve UEFA’ya 
başvuracaklarını dile getiren Cengiz, 
“Dürüstlük, şeffaflık gerektirir. Dürüst 
olmak için öncelikle açık olmak gere-
kir. Bu kavramlar maalesef şu anda 
karşılığını bulamamıştır. Penaltı ol-
mayan pozisyonda VAR ile sahadaki 
hakemin konuşmalarının hemen de-
şifre edilip ve resmen açıklanmasını 
istiyoruz. Bu konunun netleşmesi için 
TFF gereğini yapmadığı takdirde IFAB, 
FIFA ve UEFA nezdinde derhal hareke-
te geçilecektir. Galatasaray’ın hakları-
nı gasp eden üç hakem Fırat Aydınus, 
Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek, ha-
kemlik camiasının dışında kalmalıdır. 

Bu üç hakem, derhal hakemlik mes-
leğini bırakmalıdır.” şeklinde görüş 
belirtti.

TFF’nin şüpheyle yaklaşılan bir 
kurum olduğunu savunan Mustafa 
Cengiz, “Güvenilirliği sürekli olarak 
tartışılan bir kurum haline gelen TFF, 
bu durumun baş sorumlusudur. TFF, 
dünyanın gündemindeki ‘football 
leaks’ belgelerini neden yok say-
maktadır. Bu federasyon 2002 dünya 
üçüncüsü, 2008 Avrupa üçüncüsü olan 
Türkiye’yi bugün 3. Lig’e düşürmüştür. 
Bu federasyon, içeride ve dışarıda 
Türkiye’yi temsil edememektedir. Son 
aldığı kararların tümü tartışılan TFF, 
şüphe ile yaklaşılan bir kuruma dönüş-
müştür. TFF, tüm kurullarıyla derhal 
istifa etmelidir. Bu istifa, Türk futbo-
lunun gelişebilmesi için gereklidir ve 
elzemdir. Camiamız, içeriden ve dışa-
rıdan her türlü kışkırtmaya karşı uyanık 
olmalıdır. Geri çekilmeyeceğiz. Taraf-
tarımızla sonuna kadar mücadeleye 
devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. 
Cengiz, açıklamasını “Kenetlenin, 
başka Galatasaray yok.” ifadesiyle ta-
mamladı. Açıklama sırasında Mustafa 
Cengiz’e sarı-kırmızılı kulübün yöne-
tim kurulu üyeleri de eşlik etti. 
n AA

Birilerinin adalete ihtiyacı var!
Sonunda bu da oldu! Yıllardır Anadolu takımları üzerinde kurdukları haksız hegemonya ile Türk futbolunu tiyatroya 
çeviren İstanbul büyütülmüşleri, adalet peşine düştü. Konyaspor maçındaki tartışmalı bir penaltı kararı üzerinden 

fırtına koparan Galatasaray ve İstanbul medyası yakın tarihteki rezaletleri çok çabuk unutmuş görünüyor
Atiker Konyaspor’un deplas-

manda Galatasaray’ı elinden ka-
çırdığı maçtaki penaltı pozisyonu 
tartışılmaya devam ediliyor. Ga-
latasaray ve İstanbul medyasının 
bir kaşık suda kopardıkları fırtına 
zihnini hegemonyaya teslim etme-
miş futbol severler tarafından gü-
lünç bulunuyor. Adalet nidaları ile 
ortalığı birbirine katan hegemonya 
temsilcileri çok de temiz olmayan 
geçmişlerini çabuk unutmuş görü-
nüyor. 

TARİHİN EN REZİL 
HATALARI HEP KONYASPOR’A

Atiker Konyaspor’un onurlu 
mücadelesini görmezden gelenler 
Konyaspor’un haksız 1 puan kazan-
dığı iddiasında bulunuyor. Oysa flu 
bir pozisyon için yeri göğü inleten-
ler, Türk futbol tarihinin en komik 
ve ahlaksız hatalarının Konyaspor 
maçlarında yaşandığını unutuyor. 
Yakın tarihte bir çok örneği olan 
skandal kararlara maruz kalmış ve 
bu süreçte hiçbir destek görmemiş 
Konyaspor camiası ise tartışmalı 
bir hakem kararı karşısında çıkarı-
lan kaosa anlam vermekte zorlanı-
yor. Gelin yakın zamanda yaşanmış 
Anadolu takımları için normal! Ha-
kem skandallarını birlikte hatırla-
yalım. 

GOMİS OFSAYTTAN ATTI
CAROLE’ÜN ELİ ES GEÇİLDİ
Geçen sezonun 8. Haftası. Zor 

günler geçiren Konyaspor Galata-
saray’ı ağırlıyor. İlk yarı golsüz ta-
mamlanırken 54. Dakikada Gomis 
takımını öne geçiren golü atıyor. 
Hem de 30 cm ofsayttan. Kimse 
konuşmuyor. Dile getirmiyor. Spor 
kamuoyu ayağa kalkmıyor. Çünkü 
Anadolu aleyhine yapılanlar sorun 
teşkil etmiyor.

2016-2017 sezonunun 17. Haf-
tası. Konyaspor yine Galatasaray’ı 
ağırlıyor. Hakem Mete Kalkavan re-
zalet bir maç yönetiyor. Konyaspor 
takım kaptanı Ali Çamdalı’nın ‘Kor-
kaksınız’ tepkisine kırmızı kart ile 
cevap veriyor. Maçın son bölümün-
de Galatasaray ceza sahası içinde 
Carole’ün bariz elle oynamasını da 
es geçiyor. Ortalık yıkılmıyor. Med-

ya savaş pozisyonu almıyor. 
FENERBAHÇE’NİN EL ALIŞKANLIĞI

Hegemonyanın bir başka tem-
silcisi Fenerbahçe ile de olduk-
ça temiz! bir tarihi mevcut Kon-
yaspor’un. 

Komedi filmlerine konu olabi-
lecek skandalların en barizi Anel-
ka’nın Konya’da elle attığı gol. 
Diğer skandallara göre bir nebze 
biraz daha fazla konuşulsa da genel 
tavrı değiştiremiyor. Değiştirileme-
diğini ise birkaç yıl sonra aynı Fe-
nerbahçe’nin Önder Turacı’nın elle 
attığı golden anlıyoruz.   

Yakın zamanda Konya’da oy-
nanan maçta Martin Skrtel’in elle 
oynamasını milyonlarca insanın 
görürken hakemlerin görememesi-
ni hatırlatmaya bile gerek yok. 

YA DİĞER SACAYAĞI?
Türk futbol tiyatrosunun üçüncü 

ayağı ile olan skandallar da adalet-
sizlik terazisinde diğerlerinden ha-
fif kalmıyor. 2006-07 sezonu. He-
nüz hakemlerle olan pozitif ilişkisi 
tescillenmemiş Burak Yılmaz Be-
şiktaş forması giyiyor. Konyaspor 
maçında eli ile düzeltip golü atıyor. 
Medya susuyor. Sözde futbolsever-
ler susuyor. Adalet susuyor…

AYAK KIRMANIN 
CEZASI SARI KART

Geçen sezonun başı. Konyaspor 
Trabzonspor deplasmanında. Ma-
çın hakemi de bugünlerde tartışılan 
Hüseyin Göçek. Konyaspor hızlı 

çıkarken Trabzonspor’un kasap sa-
vunmacısı Traore’yi indiriyor. So-
nuç: Ayakta parçalı kırık. 1 yıl futbol 
oynayamama. Ceza: Sarı kart…

TÜRK HAKEMLİĞİNİN 
YÜZ AKI CÜNEYT ÇAKIR!

Yine yakın tarihten. Konyaspor 
Sivas deplasmanında. Maçın yö-
neten de dünyaca ünlü Türk hakem 
Cüneyt Çakır. Sivassporlu futbol-
cu Konyaspor ceza sahası içinde 
Konyasporlu Eren’in ayağına basıp 
kendini yere bırakıyor. Eren’in mü-
dahalesi, hamlesi yok. Konyaspor 
lehine faul beklerken Cüneyt Çakır 
penaltı noktasını gösteriyor. 

Bu rezaletin faturası olmuyor. 
Kimse düdüğünü as çağrısı yap-
mıyor. Medya linç etmiyor. Kon-

yasporluların çığlığı adaletsizliğin 
karanlığında yitip gidiyor. Unutu-
luyor…

ADALETE İHTİYAÇ DUYUNCA…
Türk futbolu bunun gibi skan-

dallarla dolu. Sadece Konyaspor 
aleyhine de değil. Pek çok Anadolu 
takımı bugüne kadar başrolünü İs-
tanbul takımlarının oynadığı Türk 
futbol tiyatrosunda figüran yapıldı. 
Kıyıma uğratıldı. 

Anadolu devriminin konuşul-
maya başladığı bir dönemde İs-
tanbul takımlarının sözde adalet 
kampanyaları ise komik bulunuyor. 
Adaleti sadece ihtiyaç hissettik-
lerinde hatırlayanlar hiçbir kesim 
tarafından samimi bulunmuyor. 
n SPOR SERVİSİ 



RPS Bugün deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak olan 
temsilcimiz Atiker Konyaspor’da 2. Başkan Selçuk 

Aksoy, katıldığı bir radyo programında İstanbul 
ekibinin eksiklerinin olduğunu ancak rakiplerine 

saygı duyduklarını belirtti. Aksoy, “Galatasaray’dan 
çekincemiz yok” dedi.  n HABERİ SPOR 2’DE

Çekincemiz yok!

Skubic: Galibiyeti 
kaçıran taraf bizdik

Ömer Ali:
2 puan bıraktık

Galatasaray karşılaşmasında Kon-
yaspor’un beraberlik golünü atan Nejc 
Skubic, girilen pozisyonlara bakıldığında 
galibiyeti kaçıran takımın Atiker Konyaspor 
olduğunu herkesin gördüğünü söyledi. Pe-
naltı pozisyonunu değerlendiren Nejc Sku-
bic, “Pozisyonda Amir gerçekten güzel bir 
pas verdi. Ceza sahası içerisinde rakibin 
yaptığı hareketle yerde kaldım. Pozisyon 
penaltı oldu ve sonrasında da beraberliği 
yakaladık. Mutluyuz. 1 puan aldık. Ama 
oyunun geneline bakıldığında galibiyeti 
kaçıran tarafın biz olduğunu herkes gördü. 
Hocamız gelişi ile birlikte takıma çok pozitif 
bir enerji getirdi. 3 gün gibi kısa bir sürede 
fazla bir çalışma imkanımız olmadı. Ama 
zaten oyuncularımızın birçoğu hoca ve 
ekibini daha önceden tanıyordu. Bunun 
takımımıza gerçek anlamda olumlu bir 
etkisinin olduğunu söyleyebilirim. Bu po-
zitif durumun etkilerini ilerleyen haftalarda 
daha fazla göreceğimize ve karşılığında da 
puanlar toplayacağımıza inanıyorum” diye 
konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Kon-
yaspor’da kaptan 
Ömer Ali Şahiner, 
Galatasaray ma-
çında takım ola-
rak iyi mücadele 
ettiklerini ve net 
pozisyonlar bulduk-
larını ancak bunları 
şanssızlıktan dolayı 
değerlendiremediklerini belirtti. 

Hafta başında bir hoca değişikliği yaşa-
dıklarını ve kendileri için hem fiziksel hem 
de mental olarak zor bir hafta olduğunu 
söyleyen takım kaptanı Şahiner, “Aslında 
takımın yarısı daha önce birlikte çalıştığı 
için hocayı tanıyordu. Ama diğer yarısı için 
hem saha içerisinde hem de saha dışında 
uyum ve adapte sorunu yaşamamaları adı-
na elimizden geldiğince yardımcı olmaya 
çalıştık. Çünkü yeni bir sistem, yeni bir 
düzen. Bu anlamda kısa bir sürede saha 
içerisinde istediklerimizin birçoğunu yap-
maya çalıştık. Hep birlikte iyi mücadele 
ettik. Kontra ataklardan yakaladığımız iyi 
pozisyonlar var. Bunları değerlendirebil-
seydik sonuç daha farklı olabilirdi. Bence 
biraz da şanssızlık vardı. Bu maçta 2 puan 
bıraktık diye düşünüyorum. Saha içerisin-
de mücadele eden tüm takım arkadaşları-
mı tebrik ediyorum. Buraya kadar gelerek 
bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür 
ediyorum. İnşallah sahamızda oynayaca-
ğımız Alanyaspor maçından taraftarları-
mızın desteğiyle galip ayrılırız” ifadelerini 
kullandı. n İHA

‘Disiplinli ve nitelikli futbol’
Atiker Konyaspor’da Galatasaray deplasmanında ortaya konulan iyi mücadelenin yankıları sürüyor. ikinci başkanı Selçuk Aksoy, 

“Galatasaray karşısında ortaya konulan disiplinli, iradeli ve nitelikli futbol gelecek adına camiayı umutlandırdı” dedi
Spor Toto Süper Lig’in 13. Haftasında 

deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabe-
re kalan Atiker Konyaspor’da alınan 1 pu-
anın ve ortaya konulan iyi futbolun mutlu-
luğu yaşanıyor. Maçı değerlendiren Atiker 
Konyaspor ikinci başkanı Selçuk Aksoy iyi 
mücadele için teknik heyet ve oyunculara 
teşekkür ederken ortaya konulan futbolun 
gelecek adına umut verdiğini belirtti.

DİSİPLİNLİ, İRADELİ 
VE NİTELİKLİ FUTBOL

Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Sel-
çuk Aksoy Galatasaray deplasmanında 
oynanan futbol ve alınan bir puanı değer-
lendirdi. Aksoy “Bilindiği üzere hafta ba-
şında teknik direktör değişikliğine giderek 
takımımızın başına sayın hocamız Aykut 
Kocaman’ı getirdik. Milli takımlardan 
dönen futbolcularımızla birlikte tam kadro 
sadece bir kaç gün çalışma fırsatı yakala-

yabildik. Ancak buna rağmen 
Galatasaray karşısında ortaya 
koyduğumuz disiplinli ve ira-
deli futbol ve nitelikli müca-
dele gelecek adına hepimizi 
umutlandırdı” dedi.

PENALTI TARTIŞMALARI 
MÜCADELEYİ GELGELEDİ

Penaltı tartışmaları ne-
deniyle Konyaspor’un iyi 
oyununun yeterince konu-
şulmadığını belirten Aksoy, 
“Rakibimize maç boyunca sadece bir tek 
pozisyon verdik. Yanı sıra takımımız çok 
net 4-5 pozisyona girdi. Yediğimiz gol ise 
büyük talihsizlikti. Tüm bunlar göz önüne 
alındığında rahatlıkla üç puanı kaçıran ta-
raf bizdik diyebiliriz. 

Maçın başından sonuna kadar saha-
da ne yaptığını bilen ve oyun disiplininden 

taviz vermeyen bir Atiker 
Konyaspor vardı. Müsaba-
kanın önüne geçen tartış-
maların, futbolcularımızın 
ortaya koyduğu mücadele-
yi ve futbolu gölgelediğini 
görüyoruz. Oysa en az bu 
tartışmalar kadar bir ta-
kım deplasmanda yoğun 
baskı altında nasıl futbol 
oynar, nasıl onca net po-
zisyon yakalar ve rakibine 

fırsat tanımaz, bunlar konuşulmalıydı. 
Geldiğimiz noktada yeni teknik direktör, 
yeni heyecan, yeni anlayışla çıktığımız ilk 
sınavı başarıyla geride bırakmamız bizim 
için son derece önemliydi. Bundan sonra-
ki süreçte de hedefimiz, futbolumuzun ve 
mücadelemizin üzerine her geçen hafta 
daha fazlasını koyarak çok daha iyi bir ta-

kım olabilmek” ifadelerini kullandı.
TARAFTARA DAVET

Teknik heyet ve futbolcuları tebrik 
eden Aksoy Alanyaspor maçı için de taraf-
tara çağrıda bulundu. Aksoy, “Atiker Kon-
yaspor Yönetim Kurulu olarak, zor dep-
lasmandan puanla ayrılmamızda önemli 
katkıları olan başta sayın teknik direktörü-
müz Aykut Kocaman ve ekibi olmak üze-
re, sahada son dakikaya kadar iradeli bir 
mücadele sergileyen tüm futbolcularımı-
za ve bizi İstanbul’da yalnız bırakmayan 
taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. 

Bu hafta evimizde oynayacağımız 
Alanyaspor maçında tüm taraftarlarımızı 
yeni bir anlayışla sahada varını yoğunu 
ortaya koyan takımımızı desteklemeye 
davet ediyoruz. Onların bu desteği hak et-
tiğini düşünüyoruz” dedi.” diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Selçuk Aksoy
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