
Gençliğe harcıyoruz
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Konya’daki yatırımlarına 
devam ediyor. Şuanda 21 bin 
585 olan KYK yurt kapasiteleri 
2018 yılı yatırımları ile 27 bin 

677 olacak. Ayrıca 8 adet yeni 
gençlik merkezine 35 Milyon 

TL harcanacak

4 ADET KYK YURDU 
KAZANDIRILACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konya 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürlüğü, Konya’da ki yatırımlarına 
devam ediyor. Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü’nden alınan 
bilgilere göre Konya’da 2018 yılında 
Kredi Yurtlar Kurumu’na ait 4 adet 
yurt kazandırılarak şuanda 21 bin 585 
olan yatak kapasitesi 27 bin 677’ye 
çıkartılacak.

8 GENÇLİK MERKEZİ
DAHA YAPILACAK

Ayrıca Bakanlık gençlik merkezleri 
içinde atağa geçti. Konya’da aktif 
olarak 9 gençlik merkezi bulunuyor. 
Bu kapsamda yeni yapılacak 8 genç-
lik merkezi için 35 Milyon TL yatırım 
gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından düzenlenen 
gençlere yönelik projelerde Kon-
ya’da oldukça ilgi görüyor.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

Şiir için en güzel 
zaman Mart!

“Şiirin ruhuna uyan en güzel 
zaman dilimi Mart’tır” diyen 
Yazar Fatma Bardakçı’nın, “Öz-
gürlüğün korkularını devşirip, 
esaretin yüzünü ördüm. He-
diyem olsun, sana ve Mart’ın 
yüzüne” sözleriyle yayınladığı 
kitap oldukça dikkat çekiyor. 
n SAYFA 3’TE

İttifakın Konya 
aday adayları!

İşçiler mücadele
vurgusu yaptı

“Cumhur İttifakı” adı altında 
Cumhurbaşkanlığı için ortak 
aday üzerinde çalışmalar yürü-
tecek olan AK Parti ve MHP’nin 
Konya Milletvekili aday aday-
ları listesi netleşmeye başladı. 
Son bilgilere göre AK Parti’den 
170, MHP’den 27 isim aday 
adayı oldu.  n SAYFA 17’DE

1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü, Konya’da da kutlandı. 
Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda 
toplanan gruplar Alaaddin 
Bulvarı’nda yürüyüş yaptı. 
n SAYFA 16’DA

ANKARA ONAYLADI 
BÜYÜKŞEHİR’E ALTAY! 

BİLİM VE TEKNOLOJİDE
BÜYÜK ATILIM YAPTIK

Büyükşehir’e Altay geliyor 

Yatırımlar şehri daha da geliştirdi

Tahir Akyürek’in 
Milletvekili Aday 
Adayı olması 
nedeniyle boşalan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’na yapı-
lan temayül sonucu 
Selçuklu Belediye 
Başkanı U. İbrahim 
Altay’ın getirilmesi 
kararlaştırıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk TÜBİTAK des-
tekli bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi ve çok sayıda 
akıllı şehir yatırımı ile Konya’nın bilim ve teknoloji şehri ol-
masına katkı sağlıyor.

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 4’TE

Eller duaya açıldı
Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Konya’da huşu içerisinde idrak edildi. Genç-yaşlı, kadın-erkek 

demeden tüm vatandaşlar camilere akın etti, eller duaya açıldı, Allah’tan af istendi.  n HABERİ SAYFA 14’TE

Sert ve Ötügen’e yeni görev 
Konya Büyükşehir 
Belediyesi Emlak 
Yönetimi Dairesi 

Başkanı Fatih Sert, yeni 
kurulan Trafik İşleri 
Dairesi Başkanlığı 

görevine getirildi. Konya 
Büyükşehir Belediyesi 

Genel Sekreter 
Yardımcısı Abdülmelik 

Ötügen de Türkiye 
Belediyeler Birliği (TBB) 

Genel Sekreteri oldu. 
n SAYFA 17’DE

06 DEAŞ’e şafak 
baskını: 9 gözaltı! 06 İsrail zulmünü

sahnede anlattılar! 07 Şehrin en önemli 
sanatsal etkinliği 
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Fatih Sert Abdülmelik 
Ötügen

İrşad Vakfı, Berat Kandili vesi-
lesiyle Huzeyfe Camii'nde prog-
ramı düzenledi. İslam alemi ve 
ülkemiz için dua edildi Program-
da konuşan İrşad Vakfı Başkanı 
Ali Galip Doğan, “Hedefimiz 
vatana, milletine ve ülkesine 
bağlı bir gençlik yetiştirmek” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 14’TE

İRŞAD VAKFI BULUŞTURDU
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Konya’daki yatırımlarına devam ediyor. KYK Yurtlara ait yatak kapasitesi şuanda 21 bin 585 iken bu sayı 2018 yılı içeri-
sinde tamamlanacak olan yurtlar ile birlikte 27 bin 677 olacak. Ayrıca 8 adet yeni gençlik merkezi yapılacak, 35 Milyon TL yatırım gerçekleştirilecek

Gençliğe yatırımlar sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konya 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürlüğü, Konya’da ki yatırımlarına 
devam ediyor. Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü’nden alınan 
bilgilere göre Konya’da 2018 yılı 
içerisinde 4 adet Kredi Yurtlar Ku-
rumu’na (KYK) ait yurt kazandırıla-
cak. Konya’da şu anda mevcut yatak 
kapasitesi 21 bin 585 iken yeni ka-
zandırılacak olan yurtlar ile birlikte 
yatak kapasitesi 27 bin 677 olacak. 
Ayrıca Bakanlık gençlik merkezle-
ri içinde atağa geçti. Konya’da aktif 
olarak 9 gençlik merkezi bulunuyor. 
Bu kapsamda yeni yapılacak 8 genç-
lik merkezi için 35 Milyon TL yatırım 
gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından düzenlenen 
gençlere yönelik projelerde Konya’da 
oldukça ilgi görüyor.

2018 YILINDA 4 KYK YURT 
BİNASI HİZMETE GİRECEK

Konya’da Kredi ve Yurtlar Ku-
rumu’na ait toplam 26 adet yurt 
bulunuyor. Bunlardan; 10 tanesi kız 
yurdu (13 bin 414 kişi), 6 tanesi er-
kek yurdu(8 bin 171 kişi), 10 tanesi 
ise karma yurt (21 bin 585 kişi) şek-
linde. 2018 yılında Selçuklu İlçesinde 
5 bin kapasiteli yurt binası, Beyşehir 
İlçesinde 400 kapasiteli yurt bina-
sı, Selçuklu İlçesinde 392 kapasiteli 
yurt binası, Taşkent İlçesinde 300 
kapasiteli yurt binası hizmete gire-
cek. Şuanda toplam yatak kapasitesi 
21 bin 585. 2018 yılında bitecek olan 
yurtların yatak kapasitesi 6 bin 92. 
Bu kapsamda 2018 yılı Eylül Ayı iti-
bari ile oluşacak olan yatak kapasitesi 
27 bin 677 olacak. 

8 GENÇLİK TESİSİ İÇİN 
35 MİLYON TL YATIRIM

Konya’da 9 İlçede aktif olan 
Gençlik Merkezlerinin (Selçuklu, 
Meram, Ereğli, Karapınar, Akşe-
hir, Beyşehir, Halkapınar, Çumra 
ve Cihanbeyli) yanında Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 2018 yılı içerisinde 3 
Gençlik Merkezi tesisinin yapımını 
tamamlayıp, 4 Gençlik Merkezi te-
sisinin ise ihalesini bu sene içerisin-
de yapacak. Son yıllarda tesisleşme 
noktasında ülkemizde büyük yatı-
rımlar yapılırken, Konya’da Gençlik 
faaliyetlerinde kullanılacak büyük 

yatırımlar kazandı. 2018 yılında Boz-
kır Gençlik Merkezi, Meram Gödene 
Gençlik Merkezi ve Seydişehir Genç-
lik Merkezinin yapımı tamamlanarak 
gençlerin hizmetine sunulacak. Bu 3 
Gençlik Merkezlerinin toplam ma-
liyeti ise 11 Milyon TL. Yine 2018 
yılında Kadınhanı, Ilgın, Karatay ve 
Güneysınır Gençlik Merkezleri iha-
lesi yapılacak olup, bu tesisler ise 
yaklaşık 15 Milyon TL’ye mal olacak. 
Ayrıca Taşkent İlçesinde 9 Milyon TL 
maliyetli Gençlik Kampı olarak kulla-
nılacak olan 52 odalı sosyal tesisleriy-
le birlikte bungalov evlerinden olu-

şan bir tesiste 2018 yılında hizmete 
girecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından 2018 yılında Konya’da 
gençlerin sosyal ve kültürel etkinlik-
leri için kullanacağı toplam 8 gençlik 
tesisi 35 Milyon TL’ye mal olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tara-
fından ülkemizin tüm İllerinde ve 
Konya Gençlik Merkezlerinde yürü-
tülen gençlik projelerinden bazıları 
ise şu şekildedir:

Gençler Sabah Namazında Bulu-
şuyor: Gençlik Merkezine üye genç-
ler ile ortaöğretim yurtlarında kalan 
öğrenciler her hafta sonu bir camii 

’de sabah namazında buluşuyorlar. 
Namazdan sonra gençlere çorba ik-
ramı yapılıyor. Bu proje ile gençlere 
namaz ibadetinin önemini öğretmek 
amaçlanıyor.

Merkezim Her Yerde: Konya’da-
ki Gençlik Merkezleri tanıtılarak 
gençlerin gençlik merkezlerini ve 
orada yapılan faaliyetleri daha iyi 
tanımaları sağlanıyor. Gençler bu 
şekilde okullarına yakın merkezle-
re giderek gençlik merkezi ailesi ile 
tanışma fırsatı buluyor. Gençlik Mer-
kezine gelemeyen öğrencilere okul-
lara gidip onlarla oyunlar oynayıp 

faaliyet gerçekleştiriliyor. 
Kod Adı 2023 Projesi: Gençlik 

Merkezleri’nde Türkiye’nin 2023 
hedefleri doğrultusunda, bilişimde 
tüketen değil üreten nesillerin yetiş-
mesi için gençlere algoritma, prog-
ramlama, problem çözme ve analitik 
düşünme yeteneği, sayısal zekâ ve 
ürün geliştirme deneyimi kazandırıl-
ması hedefleniyor.

Gençlerin İyilik Ağacı: “İyilik 
sadece insana yapılmaz” düşünce-
sinden yola çıkan gençler bu proje 
kapsamında: çevre, halk sağlığı, gü-
venlik, eğitim, afet yardım, toplu-

mun geliştirilmesi ve iyilik yapmayı 
hayat felsefesi haline getirerek, gen-
cinden yaşlısına, sağlık sıkıntısı yaşa-
yanlardan toplumun tüm kesimle-
rine ülkemiz genelinde yaşayan çok 
sayıda insana yardım elini uzatıyor.

Sosyal Uyum ve Gençlik Katılım: 
Gençlik Merkezi tarafından yürütü-
len projeyle, Konya’da yaşayan Su-
riyeli ve Türk gençlerle sosyal uyum 
faaliyetleri, sanatsal, eğitsel ve kül-
türel faaliyetleri yürütülüyor. Proje 
kapsamında ayrıca, dil eğitimine ih-
tiyaç duyan Suriyeli gençlere Türkçe 
eğitimleri veriliyor.

Kıraathaneler Aslına Dönüşüyor: 
Gençlik Merkezi Üyeleri ve Gönüllü 
Gençler öncülüğünde gerçekleştiri-
len bu proje ile kahvehanelerde vakit 
geçiren gençler başta olmak üzere 
vatandaşların çay, kahve eşliğinde 
kitap okuması sağlanıyor.

Çaya Geliyoruz:‘Çaya Geliyoruz’ 
Projesi İle evlere misafir olunarak ai-
lelerin, Gençlik Merkezini ve çalışan-
larını tanıması ile aradaki bağların 
güçlenmesi sağlanıyor.

Kitap Okuma Halkaları: Gençleri 
okumaya teşvik etmek ve bilinçli bir 
birey olma yolunda 5’er kişiden olu-
şan halkalardaki gençlere kitapları 
okutup sonrasında kitap kritiği yapıl-
ması hedefleniyor. 

Atık Pil Projesi: Gençlik Merkezi 
Üyeleri ve Gönüllü Gençler tarafın-
dan doğaya zarar verilmesini önle-
mek amacıyla iş yerlerinden pillerin 
toplanıyor. 

Genç Dönüşüm: Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’nın ‘’Tek Kullanımlık San-
ma Sakın Çöpe Atmaya Kalkma’’ slo-
ganıyla başlattığı ‘’Genç Dönüşüm’’  
projesi kapsamında ÖSYM’nin yaptı-
ğı merkezi sınavlarda dağıttığı sınav 
setlerinde bulunan kalem, silgi, ka-
lemtıraş gibi araç ve gereçler, sınav 
sonunda Genç Dönüşüm kutuların-
da biriktirilip, il genelinde ve köyler-
de ihtiyacı olan okullara dağıtılıyor.  

Bağımlılıkla Mücadele: Gençlik 
Merkezleri, gençleri her türlü bağım-
lılıktan korumak ve farkındalık oluş-
turmak amacıyla harekete geçerek 
“Bağımlılıkla Mücadele” konusunda 
gençlere eğitimler düzenliyor.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Gençlik Merkezine üye gençler ile ortaöğretim yurtlarında kalan öğrenciler her hafta sonu bir camii ’de sabah namazında buluşuyorlar. Bu proje ile gençlere namaz ibadetinin önemini öğretmek amaçlanıyor.

Gençleri uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, bağımlı gençleri yeniden hayata 
kazandırmak için de çalışmalar aralıksız sürüyor.  “Bağımlılıkla Mücadele” konusunda gençlere eğitimler düzenleniyor.
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Sizi yüreğinizden tutup, günü-
müzün  sonu gelmeyen telaşından 
ve bitmeyen mücadelesinden, baş-
ka bir dünyaya çekmek istiyorum, 
bu söyleşimizde. Şiirin tadına ve 
keyfine… Ve biri ile tanıştırmak 
istiyorum sizi. Düşüncelerini, haya-
ta bakışını, duruşunu ve şiirini bu 
verimli toprakların bağrında oluş-
turmuş  bir Şair; Yazar Fatma Bar-
dakçı. Mart’ın Yüzü isimli şiir kitabı 
ile dikkatleri üzerine çekti. “Özgür-
lüğün korkularını devşirip, esaretin 
yüzünü ördüm. Hediyem olsun, 
sana ve Mart’ın yüzüne” sözleriy-
le Mart’ın Yüzü kitabını okurları ile 
buluşturan Yazar Fatma Bardakçı, 
şiirin tadına vardırıyor. Salon Yayın-
ları tarafından Mart ayında yayınla-
nan 142 sayfalık kitapta, 95 şiir yer 
alıyor. Mart’ın Yüzü ile herkesi şiirin 
labirentlerinde zorlu ama keyfili bir 
yolculuğa çağırıyor. Tanımaktan 
onur duyduğum Şairimizle, Şiir ve 
“Mart’ın Yüzü” üzerine, keyifle oku-
yacağınızı umduğumuz bir söyleşi 
gerçekleştirdik. 
Fatma Bardakçı Kimdir? 

1988 yılında Çumra’da doğdu. 
2002 yılında Okçu Şehit Mehmet 
Kefeli İlköğretim Okulu’ndan, 2006 

yılında ise Çumra Cumhuriyet Lise-
si içerisinde yer alan Süper Lise’den 
mezun oldu. Sonrasında iki üniver-
site bitirdi. Selçuk Üniversitesi Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi’nden 2010 
yılında mezun oldu. 2015 yılında ise 
yine Selçuk Üniversitesi’nden, Ede-
biyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümü’nü derece ile bitirdi. Şu 
anda memuriyet hayatını bir sağlık-
çı olarak devam ettiriyor. İlk kitabı 
“Yurdagül’ün Gerçek Düşü” 2016 
yılında yayınlandı. Mart’ın Yüzü ise 
ikinci kitabı. 

Neden şiir, diyerek başlayalım 
isterseniz.  

Şiir, insan duygu ve düşüncele-
rinin en derin, en saf, en yoğun nok-
talarında yeşerir. O noktaları görme-
ye olan tutku ve merakım sebebiyle 
şiiri seçtim diyebilirim. Yani, insanı 
ve özellikle de kendimi derinden ta-
nıyabilmek için şiiri seçtim.
Ve neden Mart?

Aslında her şairi etkileyen ve 
kullandığı zaman öğeleri arasında 
en sık adı geçen bir zaman dilimi 
vardır. Bunun her zaman somut bir 
nedeni olması gerekmez. Belki şai-
rin kendisinin bile net olarak tanım-
layamayacağı bir nedendir bu. Mart 
da benim için öyle. Martın bende 
özel bir yeri var ama gerekçesi tek 
bir neden değil. Belki birçok nede-
nin belli kısımlarının bileşkesi, bu 
bileşkenin bende net bir tanımı yok. 
Ama özel olarak Mart’ın Yüzü adlı 
şiir çerçevesinde bu soruyu yanıtla-
yacak olursam, şiirin ruhuna uyan 
en güzel zaman dilimi Mart’tı. Ya-
şadığımız coğrafyaya bakarsak, Mart 
ayı zıtlıklarla geçen bir ay. Bazen kar, 
bazen yağmur, bazen güneş… Aynı 
gün içinde dört mevsimi yaşatabilen 
bir ay. Güzellikleri de bu zıtlıklarda 

gizli olan bir ay. Bu şiirde de zıtlıklar 
var ve güzelliğinin de bu zıtlıklarda 
olduğuna inanıyorum, umarım öy-
ledir. Elbette bu şiirle Mart arasında 
daha birçok bağlantı kurmak müm-
kün. Ben en genel olanından ve en 
kolay göze çarpacak olanından bah-

setmek istedim.
Şiire olan ilginiz ne zaman nasıl 

başladı, böyle bir hikayesi , başlangıç 
noktası var mı?

Genel olarak Edebiyata ilgim, 
kendimi bildim bileli var. İlkokul-
dayken, öğretim yılı başında kitap-
larım elime geçer geçmez içlerinden 
Türkçe kitabını bulur, iştahla için-

deki metinleri okumaya başlardım. 
Okuduğum birçok masal kitabının 
yanında, Ömer Seyfettin’i bile erken 
bir yaşta bitirmiştim. Okumaya olan 
ilgimin farkındaydım ama yazabile-
ceğimin farkında değildim. Ortaokul 
yıllarındayken bir şarkı dinlemiştim, 
müziği beni çok etkilemişti. İlk defa 
dinlediğim bu şarkıyı mırıldanmaya 
çalışırken sözlerinin çoğunu hatırla-
madığımı fark ettim. Kendi kendime, 
melodiye uygun sözler türetmeye 
başladım. Orada, şiir yazabileceğimi 
düşündüm. Birkaç deneme yaptım 
ve Türkçe öğretmenime gösterdim. 
Bana geri dönüşü ‘’Öğretmenler 
odasında bir tanesini okudum. Se-
nin yazdığına inanamadılar. Çocuk 
şiirlerinin olduğu bir kitaptan almış-
tır dediler.’’ şeklinde oldu. Bu, bende 
şiir yazmaya karşı yeterli özgüveni 
oluşturmuştu, kendisine minnetta-
rım. Tabii o zamanlar yazdıklarım 
çocuk şiirleri tadındaydı. Ben büyü-
dükçe şiirlerim de büyüdü, umarım 
büyümeye de devam ederler.
Şiirlerinizi yaşadıklarınızdan mı/
yaşayamadıklarınızdan mı yoksa 
yaşamak istediklerinizden mi  , 
hareketle yazıyorsunuz?  Sizce şair 
yaşadığı için mi yazar, yaşayamadığı 
için mi? 

Aslında yerine göre şiirde bu söy-
lediklerinizin hepsinin söz hakkı do-
ğuyor. Birini diğerinden ayıramam. 
Genel olarak bakılınca, şiirin doğası 
gereği daha çok olumsuzluklardan 
söz edilir. Yaşanan olumsuzluklar ya 
da yaşamak isterken yaşanmayan 
olumlu şeylerin kaybının yarattığı 
olumsuzluklar. Olumsuzluklar bir 
şekilde insanı derinden etkilemeyi 
başarıyor, en azından şairi…
Şiir yazmak için neyi beklersiniz. Şiir 
mi kapınızı çalar yoksa siz mi sizi şiiri 
çağırırsınız, bu sizin elinizde olar bir 
şey mi?

Ruhumun gecesinde parlayan 
bir yıldız gördüğüm an fotoğrafını 
çekiyorum. Bazen o yıldız kendili-
ğinden gözüme çarpıyor, bazen de 
ben onu görmek için kendimi zor-
luyorum. Ama her iki durumda da 
şart olan bir şey var; o yıldıza odak-
lanmak. Zihni, bu odaklanmaya izin 
vermeyecek şeylerden arındırmak.
Serbest şiirler yazıyorsunuz. 
Bunun ifadede kolaylık ve 
düşüncede özgürlük sağladığını mı 
düşünüyorsunuz?

Şiirde içeriğe odaklanıldığı za-
man şekil kusurlarının arttığını, 
şekle odaklanıldığı zaman ise anlam 
kusurlarının arttığını düşünüyo-

rum. İkisinden birini bir miktar da 
olsa feda etmem gerekiyordu, ben 
de şekli feda etmeyi seçtim. Şekle 
odaklanmanın yarattığı gerginliği 
hissetmeden, söylemek istediğimi 
özgürce söyleyebilmek için. 
Dizelerinizin uzunluğu böyle bir 
anlayıştan mı kaynaklanıyor?

Evet, öyle.
Daha çok hangi konular ve duygular 
sizin için şiirde yer almaya değer, 
böyle bir ayrımınız var mı?

Estetik bir haz verebildiği süre-
ce her şey şiirin konusu olabilir. Bu 
konuda tek bir hassasiyetim var; şiir 
herhangi bir suçun propagandasını 
yapmamalı.
Şiirlerinizde hüznün, ayrılığın, 
mutsuzluğun ve umutsuzluğun 
yanında sitem ve yer yer öfkeye de 
rastlamak mümkün. Bu durum bir 
hayal kırıklığının sonucu mu, yoksa 
hayatımızda var olan yanlışları 
düzeltme çabası mı?

Bazen sadece ‘’Her duygunun 
şiirde ifadesini bulmaya hakkı var-
dır.’’ düşüncesiyle hareket edip ya-
zıyorum bazen de bir yanlışa dikkat 
çekmeyi amaçlıyorum. Bunu ya-
parken öğreticilik, bilgi verme gibi 
yollara sapmıyorum, bunların şiirin 
derinliğine zarar verdiğini düşünü-
yorum. Söylemek istediğimi sezdir-
mekle yetinmeyi tercih ediyorum.
Şiirlerinize  her ne kadar duygusallık 
hakim gibi görünse de, kararlı 
bir duruş da göze çarpıyor. Aklı 
duyguların önüne almaya çalışan ve 
okuyucuyu buna iten bir yanınız da 
var. Şiirinizin öncülü nedir, akıl mı, 
duygu mu?

Güzel bir soru. Bu sorunun ce-
vabı akıl da değil, duygu da değil, 
cevap ‘’akıl ile ifade edilen duygu. 
‘’ Aslında bundan sonraki aşamada 
bilinçli olarak kontrolden çıkmış bir 
aklın ifade ettiği daha karmaşık duy-
guları da yazmak isterim. Bilinçsiz 
bir kontrolsüzlük tehlikeli olabilir.

Şiir şairin iç dünyasıdır. İç dün-
yanızda yaşadıklarınızı dış dünyaya/
dizelere aktarırken okuyucuyu dik-
kate alır mısınız? Anlamaması/yan-
lış anlaması kaygısı taşır mısınız? 

Yanlış anlaşılması kaygısına ka-
pıldığım oluyor ama alelacele o kay-
gıdan kurtuluyorum. “Sanat sanat 
içindir” anlayışı hakim bende. Bu-
nun sebebi, toplum için olan sanatta 
sadece çağın gereklerini önemseme 
mecburiyetinin olduğunu, sanat için 
olan sanatta ise evrensel olanın en 
güzel şeklini yakalama amacının ol-
duğunu düşünüyor olmam.  Sanat 
için yapılan bir sanatta da toplum 
isterse zaten kendi yararına çok şey 
bulur. 
Şiirde anlam nerelerde olmalı; hemen 
elinizin altında mı, yoksa uzaklarda 
mı?

Uzaklarda olmalı. Hatta uzaklar-
da bir anlam değil, bir anlam öbeği 
olmalı. Bu, bence şiirin zenginliğinin 
ön şartı.

Elbette sevdiğiniz ve takip eteğiniz 
şairler vardır. Şiirinde kendinizi 

bulduğunuz ya da etkilendiğiniz şairler 
var mıdır, kimlerdir, desem?

Divan şiirinden Fuzuli, modern 
şiirden Necip Fazıl Kısa-
kürek en başarılı buldu-
ğum şairler. Bir şair beni 
ne kadar çok etkilerse 
etkilesin onu taklit etmek 
istemem, her şairin ken-
dine has bir özgünlüğü ol-
malı. Şunu da itiraf etmek 
isterim ki, Necip Fazıl’ın 
‘Kaldırımlar’ı için; “Keşke 
bıraksaydı da ben yazsay-
dım” demişliğim vardır. 
Üstadın eline sağlık, enfes 
bir şiir kaldırımlar.
Günümüzde şiire olan ilgiyi 
yeterli buluyor musunuz? 

Yeterli bulmuyorum 
açıkçası. Var olan ilgiyi 
de yanlış yöndeki bir ilgi 
olarak düşünüyorum. Bu 
yanlış ilginin de şairi değil 
müteşairi teşvik ettiğini 
düşünüyorum. Bahsetti-
ğim, insanların duymaya 
ihtiyaç duyduğu birkaç 
mevzunun sanat kaygısı, 
estetik kaygı güdülmeden 

defalarca söylenip durması, şiirin ti-
cari kaygılara alet edilmesi. Belki de 
benim bu konudaki aşırı hassasiye-
tim yanılmama sebep oluyordur, za-
ten yanılıyor olmayı umuyorum.
Bir de “Mart’ın Yüzü”nden önce , 2016 
yılında yayınlanmış masal kitabınız 
var: Yurdagül’ün Gerçek Düşü. Biraz 
da bundan bahsedelim isterseniz.

Bu kitapta, kahramanımız Yur-
dagül, saçlarının beyaz olması ve bo-
yunun kısa olması yüzünden çeşitli 
sorunlar yaşayan bir çocuk. Bir gün, 
Günışığı adındaki bir kuş, bu soru-
nunun çözülebileceğini ama önce-
likle kendisine yardım etmesi gerek-
tiğini söylüyor. Günışığı’nın yanında 
çeşitli zor durumlardan kurtardığı, 
şimdi onun evinde gerçekle düş 
arasında yaşayan, yeniden gerçek 
bir hayvan olabilmek için de dünya 
üzerinde güvenli bir yuvaya ihtiyacı 
olan hayvanlar var. Dünya üzerinde 
birtakım sorunları bu hayvanlarla 
birlikte çözecekler, sorun çözerken 
tanıdıkları güvenli ortamlara da bu 
hayvanları teker teker yerleştirip dö-
necekler. Ancak bu uzun bir yolcu-
luk. Bunun için Yurdagül’ün gerçek 
dünyadaki yatağında bir yıl süre ile 
uyurken aynı zamanda Günışığı’nın 
evinde gerçekle düş arasında ya-
şaması gerekiyor. Yurdagül bunu 
kabul ediyor ve macera başlıyor. 
Kitap bu temel çizgi üzerinde birle-
şen ama farklı konulardan bahseden 
masallardan oluşuyor. 7 bölüme ay-
rılan bu kitabın, kısmetse devamını 
da yazmayı düşünüyorum.
Masal  ile Şiir arasında nasıl bir 
yakınlık var?

Her ikisinde da fantastik ögeler 
önemlidir. Masalda olaylar fantas-
tiktir, şiirde ise gerçeklerin fantastik 
şekilde ifade edildiği kısımlar daha 
güzeldir. Şiirdeki  ‘’söz sanatları’’ nı 
anlamak için de genellikle fantastik 
olanı tekrar gerçeğe çevirme çabası 
içine gireriz. Bunun adını ‘’mecaz’’ 
da koysak sonuç değişmez.
Bundan sonraki yolculuğunuz hangi 
yönde sürecek; Masal mı, Şiir mi?

Zaman farklı bir şey gerektir-
mez de kısmet olursa bundan son-
raki planım Yurdagül’ün Gerçek 
Düşü’nün ikincisini yazmak. Daha 
sonraki zamanlarda da hem masal, 
hem şiir ile ilgilenmeye devam et-
mek istiyorum.

Aslında, daha çok şey sormak 
isterim size. Ancak yerimizin darlığı 
ve okuyucuyu daha fazla sıkmamak 
adına söyleşimizi burada bitirmek 
istiyorum.  İnşallah yakın zamanda 
yeni eserleriniz vesilesiyle sizi yine 
konuk ederiz. Benim gibi eminim 
Çumralılar da sizinle  gurur duyu-
yordur. Bu soylu eyleminizden do-
layı sizi tebrik , Söyleşi için teşekkür 
ediyorum. Son diyeceklerinizi almak 
için sözü size bırakıyorum.

Söyleşi için ben teşekkür ede-
rim. Sizin ve diğer hemşehrilerimin 
verdiği-vereceği değere layık ola-
bilmek, benim için en büyük gurur 
kaynaklarından biri olacaktır. Uma-
rım memleketimi en güzel şekilde 
temsil edebilirim. Saygı ve sevgiler-
le…

Şiir sevenler için Mart’ın Yüzü, keyifli bir kitap. “Şiirin ruhuna uyan en güzel zaman dilimi Mart’tır” diyen Yazar Fatma Bardakçı’nın, “Özgürlü-
ğün korkularını devşirip, esaretin yüzünü ördüm. Hediyem olsun, sana ve Mart’ın yüzüne” sözleriyle yayınladığı kitap oldukça dikkat çekiyor 

Şiirin ruhu; Mart’ın yüzü

Düşüncelerini, hayata bakışını, duruşunu ve şiirini bu verimli toprakların
bağrında oluşturmuş  bir Şair; Yazar Fatma Bardakçı.

Mart ayı zıtlıklarla geçen bir ay. Bazen kar, bazen 
yağmur, bazen güneş… Aynı gün içinde dört 
mevsimi yaşatabilen bir ay. Güzellikleri de bu 

zıtlıklarda gizli olan bir ay”

”
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Beyşehir İlçe Belediyesi, Bey-
şehir’in merkez ve dış mahal-
lelerine çok amaçlı spor sahası 
kazandırmaya devam ediyor. 
Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, yaptığı açıklamada, 
şehir merkezi ve ilçeye bağlı dış 
mahallelerde yapımı başlayan 8 
farklı çok amaçlı spor sahası ça-
lışmasının sürdüğünü belirtti. 
Beyşehir’e son 4 yıl içerisinde 
27 çok amaçlı spor sahası kazan-
dırdıklarını hatırlatan Özaltun, 
farklı mahallelerde de çalışmalar 
yürütüldüğünü söyledi. Göreve 
geldikten sonra toplumun tüm 
kesimini kucakladıklarını, özel-
likle dış mahallelerde çocuklar 

ile gençlerin taleplerine ayrı bir 
önem verdiklerinin altını çizen 
Özaltun, Gençlik ve Spor Bakan-
lığı’nın da destek ve katkılarıyla 
2016 yılında Aşağı Esence, Dam-
lapınar, Doğanbey, Gökçimen, 
Karaali,İçerişehir, Karadiken, 
Kayabaşı, Müftü, Sadıkhacı, Se-
vindik, Avşar, Üstünler, Yeni-
doğan ve Yeşildağ, 2017 yılında 
ise Adaköy, Akburun, Bayavşar, 
Bayındır, Çiçekler, Eğirler, Eylik-
ler,Gölyaka, Kurucuova, Üçpınar, 
Üzümlü gibi Beyşehir’in merkez 
ve dış mahallelerine futbol,voley-
bol  ve basketbol oynanabilecek 
EPDM zemine sahip çok amaçlı 
sahalar inşa ettiklerini söyledi. 

Beyşehir İlçe Belediyesi, Beyşe-
hir Gölü kıyısındaki kentin en bü-
yük parkına yeni nesil oyun parkları 
kuracak. Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, 
Vuslat Parkı’nda iki farklı alanda, 
çocukların oyun oynarken emni-
yet ve güvenliğinin en üst nokta-
da düşünüldüğü dizaynda, küçük 
çocuklarla engelli çocukların kay-
naştırılmasını sağlayacak farklı 
tasarımların yanısıra, ahşap oyun 
gruplarının da yer alacağı yeni park 
alanları oluşturacaklarını söyledi. 
Özaltun, Vuslat Parkı’nın girişinin 
sağındaki  çocuk oyun parkındaki 
mevcut oyun gruplarının tama-
men yenileneceğini belirterek, “Bin 

500 metrekarelik buradaki alanda 
çok farklı bir tasarımla çocuk oyun 
parkı sahası oluşturulacak. Özellik-
le, küçük çocuklarla engelli çocuk-
ların kaynaştırılmasını sağlayacak 
projede, standart oyun grupları yer 
almayacak. Burada, hepsi özel tasa-
rım, çocukların fiziksel ve eğitimine 
katkı sağlayacak, ailelerin çocukla-
rına oynarken çok fazla uzak olma-
yacakları, yani ailelerle çocukların 
iç içe olmasına imkan tanıyacak 
düzenlemelerin yer alacağı oyun 
grupları olacak. Bu parkın gelecekte 
üzerini de kapatarak her mevsim 
çocuklarımızın oyun oynayabileceği 
bir hale getirilmesini de hedefliyo-
ruz” dedi.

Beyşehir Belediyesi’nin 
eğitime desteği sürüyor

Özaltun’dan gölde 
zemin temizliği müjdesi

Beyşehir ilçesinde, Beyşehir 
Belediyesi’nin eğitim ve sportif 
yatırımlarına bir yenisi daha ek-
lendi. Bir okul bahçesinde çevre 
düzenleme çalışmaları ile birlikte 
yapımı kısa süre içerisinde ta-
mamlanan çok amaçlı spor sa-
hası, öğrencilere mangal keyfi 
imkanı da yaşatılarak büyük bir 
coşku içerisinde gerçekleşen tö-
renle açıldı. İhsan Kabadayı İlk ve 
Ortaokulu’nun bahçesinde yapımı 
15 günde bitirilen çok amaçlı spor 
sahası, TBMM Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Başkanı ve  
AK Parti Konya Milletvekili Meh-
met Babaoğlu’nun da katıldığı 
açılış töreninin ardından öğren-
cilerin hizmetine sunuldu. Okul 
bahçesinde, Beyşehir Belediyesi 
tarafından  yaptırılan çok amaçlı 
spor sahasının yanısıra, yürütü-
len  çevre düzenleme ve sıcak 
asfalt çalışmaları da tamamlandı. 
Çehresi tamamen değişen alana 
öğrencilerden ve okul idarecile-
rinden gelen talep üzerine kamel-

yalar da yerleştirildi.
Çalışmaların tamamlanma-

sının ardından okulda öğrenim 
gören öğrencilerin  futbol, basket-
bol ve voleybol oynayabilecekleri 
EPDM zemine sahip, çok amaçlı 
sahanın açılışı, şişme oyun par-
kının da kurulduğu okul bahçesi 
alanında büyük bir coşku içerisin-
de  gerçekleştirildi. Açılış törenin-
de kürsüye gelen Beyşehir Beledi-
ye Başkanı Murat Özaltun, 15 gün 
önce gerçekleşen okul ziyaretini 
hatırlattı. Bu ziyarette, okuldaki 
öğrencilerden gelen talepler üze-
rine birtakım sözler verdiğini vur-
gulayan Özaltun, “Okul bahçeni-
zin sıcak asfaltını yapacağız, çok 
amaçlı spor sahasını yapacağız, 
kamelyalar getireceğiz, demiştik. 
Üstüne ekstra da bugün şişme 
oyun parkı geldi okulunuza. Ve bir 
de mangal partisi sözümüz vardı. 
İşte bugün, o gün verdiğimiz bü-
tün sözleri 15 gün içerisinde ye-
rine getirmenin mutluluğunu hep 
birlikte yaşıyoruz” diye konuştu. 

Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren hububatçı esnafıyla biraraya gelen Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, Beyşehir Belediyesi olarak her alanda başlattıkları değişim ve dönüşümün devam ettiğini söyledi

Beyşehir dönüşüyor!
Belediye Başkanı Murat Özal-

tun, Beyşehir Belediyesi Sosyal 
Tesisleri’nden Taşköprü Aile Çay 
Bahçesi’nde ilçede faaliyet gösteren 
hububatçı esnafıyla kahvaltı prog-
ramında biraraya geldi. Belediye 
meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Teş-
kilatı yönetim kurulu üyelerinin de 
eşlik ettiği toplantıda konuşan Özal-
tun, sektörel bazda gerçekleştirdik-
leri buluşma programlarının devam 
ettiğini, son toplantıda ise hububat 
işi yapan ticaret erbabını ağırladık-
larını söyledi.

Beyşehir’de toplumun her ke-
simi gibi farklı sektörlerde faaliyet 
gösteren iş dünyasından temsilci-
lerle biraraya gelerek, onları din-
lediklerini, taleplerini not alarak 
isteklerini yerine getirebilmenin 
gayretini gösterdiklerini anlatan 
Özaltun, “İşte bu buluşmalar sa-
yesinde hem  4 yıllık süreçte neler 
yapıldığını anlatıyoruz, hem de ge-
lecekte yapılması istenilen konuları 
değerlendirip istişare ederek ona 
göre yeni yol haritamızı belirliyo-
ruz.”diye konuştu.

Konuşmasında, Beyşehir Bele-
diyesi’nin yanısıra Büyükşehir Bele-
diyesi ve devlet tarafından bugüne 
kadar ilçeye kazandırılan yatırımları 
anlatan ve bu yatırımlarla ilgili son 
durum ve gelişmeler hakkında ay-
rıntılı bilgilere yer veren Özaltun, 
Beyşehir’de devam eden yatırımlar-
la her alanda başlattıkları değişim 
ve dönüşüm çalışmalarının sürdü-
ğünü kaydetti. Amaçlarının, kenti 
ve ilçeyi daha ileri noktalara, Kon-
ya’nın parlayan bir yıldızı haline ge-
tirmek ve yöreyi daha vizyonu ge-
niş bir şekilde tanıtarak geliştirmek 
olduğunu dile getiren Özaltun, yeni 
büyükşehir belediye yasasının yü-
rürlüğe girmesinin ardından hizmet 
çapının çok daha genişlemesine 
rağmen Beyşehir Belediyesi olarak 
4 yılda hizmet götürmedikleri ma-
halle ve yerleşim kalmadığını anlat-
tı. Köyden mahalleye dönüşen yer-

lerde de 50-100 yılda yapılamayan 
hizmeti 4 yıla sığdırdıklarını anlatan 
Özaltun, “Köyden mahalleye dönü-
şen 35-40 nüfuslu köylerimizde bile 
50-100 yılda yapılmayan hizmetle-
rin, bizden 4 yılda yapılması istendi. 
Biz de yerine getirdik. Yollarına ge-
rek kilitli parkı, gerekse soğuk asfalt 
döşemesini yaptık. Artık, öyle bir 
noktaya geldik ki, köylülerimiz evle-
rinin önündeki şahsi alanlarına bile 
araç koyabilmek için kilitli taş dö-
şenmesini istemeye başladı. Ama, 
öncelikle sorumluluk alanımızda 
olan yollarımızı bitirmek durumun-
daydık. Öyle de yaptık. Sadece yol 

değil, çok amaçlı sahadır, halı sa-
hadır, çocuk oyun grubu ve parktır 
vb.çalışmaları da her mahallemizde 
gerçekleştirdik. Belediye olarak is-
tekler doğrultusunda tüm talepleri 
yerine getirdik”diye konuştu. Bey-
şehir’de, Beyşehir Belediyesi olarak 
bu yıl içerisinde gerçekleştirecekleri 
yatırımlara da değinen Özaltun,bu 
dönemde  ilçeye 40 milyon liranın 
üzerinde bir yatırımı kazandıracak-
larını söyledi. Bu çalışmalarla ilgili 
ihale süreçlerinin tamamlandığını 
vurgulayan Özaltun, yürütülecek 
sıcak asfalt çalışmaları için 11 mil-
yon, kilitli parke taşı ve döşeme ça-

lışmaları için 7 milyon,  dış mahal-
lelere kazandırılacak 12 adet düğün 
salonu için 2 milyon 400 bin lira, 
1,5 milyon liralık çocuk oyun grubu 
yatırımlarının da aralarında olduğu 
toplamda 42 milyon liralık yatırımı, 
5 yıllık hizmet döneminin son yılın-
da Beyşehir’le buluşturacaklarını 
belirterek, “Bu yatırımların hepsi 
2018 yılı içerisinde Beyşehir’imizin 
67 mahallesinde tamamlanıp inşal-
lah boy göstermeye başlayacak.”ifa-
delerini kullandı.

Özaltun, konuşmasının ardın-
dan sektör temsilcilerinden gelen 
talepleri de dinledi.

Beyşehir ilçesinde düzen-
lenen muhtarlar toplantısında, 
Beyşehir Gölü’nde yürütülecek 
zemin temizliği çalışmaları ile 
ilgili müjde verildi. Beyşehir 
Belediyesi Sosyal Tesisleri’nden 
Taşköprü Aile Çay Bahçesi’nde 
düzenlenen Beyşehir, Hüyük 
ve Derebucak ilçeleri mahalle 
muhtarları toplantısında ko-
nuşan Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, bölge adına birlik ve 
beraberlik mesajları verdi. Tek 
başına yapılabileceklerin her za-
man sınırlı olduğunu ancak bir-
likte olunursa ve güç birliği ya-
pılırsa gelen hizmetin daha fazla 
olacağına vurgu yapan Özaltun, 
şöyle konuştu: “Burada millet-
vekiliyle, kaymakamıyla, ilçe 
başkanlarıyla,  meclis üyeleriyle,  
muhtarlarla hep beraber şehri-
mize ve  bölgemize hizmet edi-
yoruz. Biz sadece Beyşehir değil, 
Beyşehir, Derebucak, Hüyük  
olarak bölgesel kalkınmanın ön-
cüsüyüz. Bu konuda bize des-
tek veren milletvekilimize çok 
teşekkür ediyorum. Dolayısıyla 
bundan sonraki süreçte şeh-
rimize hizmet etmeye devam 
edeceğiz. Önemli olan şu;  bir-
likteliğimiz, beraberliğimiz, şeh-
rimizin birlik ve beraberliğinden 
öte,  ülkemizin birlik ve beraber-
liği çok daha  fazla önemli.  Hep 
söylediğimiz bir konu var; Suri-
ye’yi  görüyoruz, fitneyle, fesatla 
insanlarını birbirlerine düşürdü-

ler ve şu anda tablo ortada.Ama 
inşallah onlar ne yaparlarsa yap-
sınlar, bizim  ülkemizi böleme-
yecekler, parçalayamayacaklar. 
Biz birlikte ve beraber olacağız, 
şehrimize, bölgemize, ülkemize 
inşallah  hizmet etmeye devam 
edeceğiz.”

TBMM Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Başkanı 
ve AK Parti Konya Milletvekili 
Mehmet Babaoğlu da, konuşma-
sında, Türkiye’nin en büyük tatlı 
su gölü olan Beyşehir Gölü’n-
de yapılması planlanan zemin 
temizliği konusunda bakanlık 
nezdinde ön çalışmaların başla-
dığını söyledi. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Mehmet Özhaseki 
ile iki hafta önce Meclis’te DSİ 
tasarısı görüşülürken gündeme 
gelen ve kendilerine arz ettik-
leri Mogan Gölü’nde yürütülen 
zemin temizliği çalışmalarının 
bir benzerinin de Beyşehir Gö-
lü’nde  gerçekleştirilmesi ilgili 
konuda başlatılan çalışmaların 
sürdüğünü söyledi.  Toplantı-
nın ardından, katılımcı mahalle 
muhtarları taleplerine ilişkin 
konuları dile getirdi. Toplantı-
ya, Derebucak Belediye Başkanı 
Ahmet Kısa, AK Parti Beyşehir 
İlçe Başkanı Mustafa Şenol, De-
rebucak İlçe Başkanı Adem Süt-
çü, Hüyük İlçe Başkanı Mahmut 
Büyükgündüz, belediye meclis 
üyeleri, partililer ve mahalle 
muhtarları katıldı.

8 çok amaçlı spor sahası Yeni oyun parkı geliyor

Beyşehir İlçe Belediyesi tarafın-
dan şehir merkezindeki muhtelif 
noktalarda toprakla buluşturulan la-
leler, görenleri adeta büyülüyor.

Beyşehir çiçek gibi
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İki aile arasında yaşanan silahlı 
çatışmada ağır yaralanan 19 yaşın-
daki genç, olaydan 21 gün sonra ha-
yatını kaybetti. Olay, 9 Nisan Pazar-
tesi saat 18.30 sıralarında merkez 
Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi 
Perçemli Sokak üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, daha 
önceden aralarında husumet bu-
lunduğu iddia edilen komşu iki aile 
tartışmaya başladı. Tartışmanın bü-
yümesiyle silahlı kavgaya dönüşen 
olayda, Polat Aslıvar bacağından, 
Nizamettin Aslıvar karnından ve 
kardeşi Bektaş Aslıvar ise başından 
yaralandı. Silah seslerini duyan va-
tandaşlar, durumu polis ve 112 Acil 
Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sü-
rede olay yerine gelen sağlık ekip-
lerinin ilk müdahalesinin ardından 

yaralılar ambulansla Konya Numu-
ne Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Konya Numune Has-
tanesindeki müdahalenin ardından 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesine kaldırılan Bektaş As-
lıvar bugün yaşam mücadelesini 
kaybetti. 

Polis ekipleri olayın ardından 
yaralıların ifadelerine başvurdu. 
Yaralılardan Polat Aslıvar’ın ifade-
sinde başka bir olayda bacakların-
dan vurulan oğluna geçmiş olsun 
ziyaretine gelmedikleri için komşu-
larıyla tartıştığını ve olayın bundan 
yaşandığını söylediği öğrenildi. Po-
lis ekiplerince yakalanan şüpheliler 
Kazım U. (32), Güven Y. (34) ve 
Yahya Y. ise çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı. n İHABu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Takla atan otomobilde
1 kişi hayatını kaybetti

Sürücüsünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybetmesi sonucu 
kontrolden çıkan otomobilin tak-
la atması sonucu meydana gelen 
kazada bir kişi hayatını kaybetti, 
bir kişi ağır yaralandı.  Kaza, saat 
18.30 sıralarında merkez Meram 
ilçesi Hatunsaray Caddesi üzerin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, cadde üzerinde seyir halin-
de olan Orhan Ö. idaresindeki 42 
BUG 19 plakalı otomobil sürücüsü-
nün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu kontrolden çıktı. 
Kontrolden çıkan otomobil takla 
atarak şarampole devrildi. Kaza 
sonrası araç sürücüsü Orhan Ö. 

ve yanında bulunan Güneş Düldül 
ağır yaralandı. Çevredekilerin kaza 
ihbarı üzerine olay yerine polis ve 
112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. 
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapı-
lan yaralılar ambulanslarla Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. Ya-
ralılardan Güneş Düldül hastanede 
yapılan tüm müdahaleye rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybet-
ti. Sürücü Orhan Ö.’nün hayati 
tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 
Kaza sonrası hurdaya dönen oto-
mobil olay yerine gelen çekiciyle 
otoparka çekildi. 
n İHA

Konya’da sahne alan oyuncular, İsrail tarafından sıkıştırılan ve küçültülen Filistin topraklarının sembolize 
edildiği bezin üzerinde, Avrupa ülkelerinde yükselen İslamofobi’ye ilişkin de mesajlar veriyor

Filistinli tiyatrocular, 
İsrail işgalini anlatıyor

Uluslararası Türkçe Tiyatro Ya-
pan Ülkeler Festivali kapsamında 
Konya’da “Filistin’e Dönüş” isimli 
oyunu sahneleyen Filistinli tiyatro 
ekibi, 3,5 metrekarelik beyaz bez 
üzerinde sergiledikleri performans-
la, İsrail’in sürekli genişleyen Filistin 
işgalini anlatıyor.

Mülteci kampındaki zulme ma-
ruz kalan Filistinlilerin yaşanmış hi-
kayelerini konu alan oyun, mülteci 
kampında kurulan 6 kişilik Filistin 
Özgürlük Tiyatrosu ekibi tarafından 
Konya Devlet Tiyatrosu’nda sahne-
lendi.

Filistin Özgürlük Tiyatrosu Di-
rektörü Nabil Elray, sahne öncesi 
yaptığı açıklamada, tiyatro ekibinin 
Cenin mülteci kampında, Filistin 
halkının yaşadıklarını tüm dünya ül-
kelerine anlatmak için kurulduğunu 
söyledi.

Türkiye’de ilk kez Filistinli bir 
ekibin tiyatro gösterisi yaptığını be-
lirten Elray, “İnanılmaz derecede 
heyecanlıyız. İlk defa buradayız ve 
bunu çok zamandır hayal ediyorduk, 
istiyorduk. Dünyanın bazı yerlerin-
de sahne aldık, ancak bugün ilk kez 
Türk halkı karşısında oyunumuzu 
sergileyeceğiz.” dedi. 

Festivale katılmaktan onur duy-
duklarını ifade eden Elray, bunu, asıl 
amaçları olan Filistin’in hikayesini 
tüm dünyaya anlatmanın yanı sıra 
Türk tiyatro kültürünü ve insanları-
nı anlayabilmek için bir fırsat olarak 
gördüklerini dile getirdi.

OYUNDA YAŞANMIŞ GERÇEK 
HİKAYELER ANLATILIYOR

Elray, oyunun Filistinlilerin ya-
şanmış hikayelerine dayandığına 

işaret ederek, şöyle konuştu:
“Bu, gerçek hayat hikayesi üze-

rine kurulu bir oyun. İsrail’in işgali 
altında, yurtlarını terk etmek zo-
runda kalanların hikayesi bu. 3 yıl 
önce, mülteci kampında yaşayan, 
zulme maruz kalmış insanlardan 
dinlediğimiz yaşanmış hikayeleri 
bir araya getirerek bu oyunu oluş-
turduk. Oyunu çok küçük bir alanda 
oynuyoruz, aynı Filistin gibi. Çünkü 
Filistin, gün geçtikçe küçülüyor, kü-

çülüyor, küçülüyor. Türkiye’nin her 
zaman Filistin’in yanında olduğunu 
biliyoruz ve bu destek için Türk hal-
kına minnettarız. Türkiye’nin bize 
verdiği bu desteği Arap ülkeleri ver-
miyor.”

Oyunda Avrupa’daki İslamofo-
biye de dikkati çektiklerini anlatan 
Elray, “Sanat bir mesaj vermelidir. 
Bizim oyundaki mesajımız; Filistin 
ve dünya insanlığının Filistin konu-
sundaki yaklaşımı. Bu mesajımızı 

dünyayla paylaşmak elbetteki çok 
önemli, çünkü bu Filistin’in gerçek 
hikayesi.” ifadesini kullandı.

“OYUN ÇOK ÖNEMLİ ANLAM VE 
MESAJLAR TAŞIYOR”

Konya Devlet Tiyatrosu Müdü-
rü Ferdi Dalkılıç da bu yıl 11’incisi 
düzenlenen festivale ilginin her ge-
çen yıl artığını söyledi. Festivale Öz-
bekistan, Kazakistan, Azerbaycan, 
Filistin, Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti ve Kosova’dan ekiplerin 
katıldığını belirten Dalkılıç, şunları 
kaydetti: “Filistin, devlet tiyatroları 
tarihinde Türkiye’de ilk kez bir fes-
tivale konuk oluyor. Bu bizim açı-
mızdan mutluluk verici bir gelişme. 
Filistin ekibinin oyunu çok önemli 
anlam ve mesajlar taşıyor. İşgal al-
tındaki topraklarda yaşayanların 
çektikleri sıkıntıları, onlarca yıldır, 
her geçen gün artan şiddetin üzer-
lerinde bıraktığı etkiyi, daraltılmış 
bir sahnede küçücük bir bez parça-
sının üzerinde sergiliyorlar. Kendi 
anlatımlarıyla, ‘Bizi küçücük bir yere 
sıkıştırmaya çalışıyorlar ama bizim 
alanımız o küçük yer değil. O bütün 
toprak parçası bize ait. Bizi baskı 
altına almaya çalışıyorlar ama biz 
baskı altına girmeyeceğiz, direne-
ceğiz, özgürlüğümüzü kazanacağız.’ 
diyorlar.” Yaklaşık 50 dakika süren 
Filistin’e Dönüş oyununda, ABD’de 
doğan bir Filistinli olan Jad’in Filis-
tin’e yaptığı seyahat anlatılıyor. 6 
oyuncuyla 3,5 metrekarelik kumaş 
üzerinde sahnelenen oyunda, Ce-
nin, Fasayel, Deyşeh mülteci kamp-
ları ile Mufakara ve Gazze’den hika-
yeler anlatılıyor.
n AA

Ereğli’de düzenlenen uyuşturucu operas-
yonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk 
edilen 9 şüpheliden 7’si tutuklandı, 2 
kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 
Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla 
Mücadele Şubesi ve Ereğli Emniyet Mü-
dürlüğü ekiplerinin, üç gün önce ortaklaşa 
düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 
kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri 
tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk 
edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 
7’si, uyuşturucu ticareti yapmak ve temin 
etmek suçundan tutuklanırken, 2 kişi ise 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. n DHA

Kulu’da başıboş ata çarpan otomobilde 
maddi hasar oluşurken, sürücü hafif yara-
landı. Kaza, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahal-
lesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, V.K. idaresindeki 42 FH 311 
plakalı otomobil seyir halindeyken önüne 
başıboş bir at çıktı. Bu sırada sürücü ma-
nevra yapmasına rağmen ata çarptı. Kaza 
sonrası hafif yaralanan sürücü Kulu Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kaza sonrası at telef olurken, otomobilde 
maddi hasar oluştu.
n İHA

Uyuşturucu taciri
7 kişi tutuklandı

Başıboş ata çarptı, 
1 kişi yaralandı

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, 
sosyal medyada DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı 
iddia edilen 10 kişiden 9’u yakalanarak gözaltına alındı.  
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terör-
le Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal 
medyada terör örgütü DEAŞ’a destek amaçlı propaganda 
yapan 10 kişi tespit edildi. Çalışmalar kapsamında kent 
merkezinde belirlenen 10 adrese özel harekat polisinin de 

desteğiyle sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Ya-
pılan baskınlarda evlerde örgüte ait dokümanlar ele geçi-
rilirken, 10 kişiden 9’u yakalandı. Gözaltına alınan 9 zanlı 
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontro-
lünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet 
Müdürlüğüne götürüldü. Adreste bulunamayan bir kişinin 
yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
n İHA

DEAŞ propagandası yapan 9 kişi gözaltında

Eve dönmek için intihar 
girişiminde bulundu

Birlikte yaşadığı kadına şiddet 
uyguladığı gerekçesiyle hakkında 
evden uzaklaştırma kararı verilen 
Ercan K. (39), bu kararın kaldırılma-
sı için bir inşaatın çatısına çıkarak 
intihar girişiminde bulundu. Olay 
yerine gelen Fatma D.’nin kendisini 
affedeceğini söylemesi üzerine Er-
can K. çıktığı çatıdan indirildi. Olay, 
saat 18.00 sıralarında merkez Sel-
çuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yonca 
Sokak üzerinde bulunan bir inşa-
atta meydana geldi. İddiaya göre, 
çobanlık yaparak geçimini sağlayan 
Ercan K., geçen yıl eşinden boşana-
rak Fatma D. ile yaşamaya başladı. 
Fatma D., bir süre sonra kendisine 
şiddet uyguladığını ileri sürerek 
Ercan K. hakkında polise şikayet-
te bulundu. Bunun üzerine Ercan 

K.’ya, şiddet uyguladığı gerekçesiy-
le evden uzaklaştırma kararı verildi. 
Karara sinirlenen Ercan K., Fatma 
D.’nin evinin karşısında bulunan 
inşaata çıkarak intihar edeceğini 
söyledi. İhbar üzerine olay yerine 
polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. İtfaiye ekipleri Ercan K.’nın 
atlama ihtimalini düşünerek hava 
yastığı açtı. Polisin ikna çabaları-
na yanıt vermeyen Ercan K., olay 
yerine Fatma D.’nin gelmesini ve 
kendisini affetmesini istedi. Kısa 
sürede olay yerine gelen Fatma D., 
bir süre Ercan K. ile görüştürüldü. 
Fatma D.’nin kendisini affedeceğini 
söylemesi üzerine Ercan K. çıktığı 
çatıdan indirildi. Ercan K. ifadesi 
alınmak üzere polis merkezine gö-
türüldü. n DHA

İki ailenin kavgasında
bir kişi hayatını kaybetti

Filistin Özgürlük Tiyatrosu 
Direktörü Nabil Elray

Konya Devlet Tiyatrosu 
Müdürü Ferdi Dalkılıç
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Meramlı gençler çocuklarla buluştu
Meram Belediyesi bünyesin-

de faaliyetlerini sürdüren Meram 
Gençlik Meclisi üyeleri, Kayalı Ma-
hallesi’ndeki çocukların yüzlerini 
güldürdüler. Gençler, öğrencilerle 
bir araya gelerek Kayalı İlkokulu’nu 
boyarken, okula mini kütüphane 
oluşturdular.

Meram Gençlik Meclisi, ger-
çekleştirdiği projelerle farkındalık 
oluşturmaya devam ediyor. Meram 
Belediyesi bünyesinde çalışmaları-
nı sürdüren Gençlik Meclisi üyeleri 
Meram’a bağlı Kayalı Mahallesi’n-
deki Kayalı İlkokulu öğrencilerini 
ziyaret ettiler. Büyükşehir yasası ile 
birlikte köy statüsünden mahalle 
statüsüne geçen Kayalı’daki öğren-
cileri ziyaret eden Meram Gençlik 
Meclisi üyeleri, Kayalı İlkokulu’nun 
dış cephesini boyadılar. Öğrenciler, 
gençlerle birlikte gerçekleştirdikleri 

boyama işlemi sırasında eğlence-
li dakikalar yaşadılar. Öte yandan 
Meram Belediyesi tarafından temin 
edilen kitaplarla Kayalı İlkokulu’na 
mini bir kütüphane de oluşturuldu.

BAŞKAN TORU’YA TEŞEKKÜR 
Meram Gençlik Meclisi Başkanı 

Sergen Gör, Berat Kandili’nde Me-
ram’a bağlı Kayalı İlkokulu’nu ziya-
ret ettiklerini belirtirken, “Hep bir-
likte okulumuzu boyayarak güzel 
vakit geçirdik. Ayrıca kütüphane-
mize kitaplar yerleştirdik ve büyü-
mesine yardımcı olacağız. Hep be-

raber güzel vakit geçirerek öğrenci 
kardeşlerimizle çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirdik. Desteklerinden 
dolayı Meram Belediye Başkanımız 
Fatma Toru Hanımefendi’ye teşek-
kür ederim” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya’nın en önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olan Konya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel 
Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, bu yıl “Selçuklu Saklı Değerler” temasıyla kapılarını açıyor

Şehrin en önemli 
sanatsal etkinliği

Konya’nın en önemli kültür-sa-
nat etkinliklerinden biri olan Konya 
Büyükşehir Belediyesi Geleneksel 
Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi 
Şöleni, bu yıl “Selçuklu Saklı De-
ğerler” temasıyla kapılarını 2 Mayıs 
Çarşamba günü açıyor. Sergi ve bil-
gi şöleninde birbirinden kıymetli el 
emeği göz nuru binin üzerinde eser-
le birlikte çok sayıda sanatsal faaliyet 
yer alacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) 
ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri 
(ASEM) tarafından geleneksel olarak 
düzenlenen Altın Dokunuşlar Sergi-
si ve Bilgi Şöleni, sanatseverlerle bu-
luşmaya hazırlanıyor. 

2004 yılından bu yana toplu-
mun her kesimi tarafından büyük 
ilgi gören ve 600 bini aşan mezunu 
ile Konya’nın en büyük ailesi konu-
munda olan KOMEK, 14. Altın Do-
kunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni’nin 
temasını “Selçuklu Saklı Değerler” 
olarak belirledi. Konya’nın en önem-
li kültür-sanat etkinliklerinden biri 
haline gelen sergi ve bilgi şöleninde 

20 branşta binin üzerinde birbirin-
den değerli el emeği göz nuru ürün-
ler sergilenecek. 

2 MAYIS ÇARŞAMBA 
GÜNÜ 10.30’DA AÇILIYOR 

Hazırlıkları tamamlanan 14. Al-
tın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şö-
leni’nin açılışı, 2 Mayıs Çarşamba 

günü saat 10.30’da Büyükşehir Be-
lediyesi İrfan Medeniyeti Araştırma 
ve Kültür Merkezi Konyanüma’da 
yapılacak. 

ÇOK SAYIDA PROGRAM VE 
SANATSAL ETKİNLİK YAPILACAK 
Birbirinden değerli eserlerin 

sergilenmesinin yanı sıra Uluslara-

rası Kadın İstihdamı Çalıştayı’nın da 
yapılacağı Altın Dokunuşlar Sergi-
si ve Bilgi Şöleni 12 Mayıs’a kadar; 
müzik ve şiir dinletileri, konserler, 
anlık yarışmalar, söyleşiler, paneller, 
uygulamalı gösteriler gibi çok sayıda 
sanatsal etkinliğe de ev sahipliği ya-
pacak. n HABER MERKEZİ

Karapınar’dan Mehmetçiğe süt desteği

Karapınar Süt Üreticileri Birliği 
öncülüğünde, Zeytin Dalı Hareka-
tı’na destek için toplanan yaklaşık 80 
ton süt, düzenlenen törenle Hatay’a 
gönderildi. Karapınar Süt Üreticileri 
Birliği bahçesinde düzenlenen töre-
ne İlçe Kaymakamı Mustafa Karaca, 

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe 
Jandarma Komutanı Astsubay Baş-
çavuş İsmail Yürekli, İlçe Müftüsü 
Kadir Demrilenk ile üreticiler katıldı.  
Süt Üreticileri Birliği Başkanı Meh-
met Tartan, törende yaptığı konuş-
mada, kampanyaya destek veren 

herkese teşekkür ederek, şunları 
kaydetti:

“Devletimizin her şeye gücü ye-
ter. Bizler devletimizin ve askerimi-
zin yanında olduğumuzu göstermek 
ve onlara destek vermek için böyle 
bir kampanya yaptık. Üreticilerimiz 

çok duyarlı davrandı. Birlik ve be-
raberlik adına yapılan faaliyetler bizi 
kenetlendiriyor. Allah ordumuzu 
muzaffer kılsın.” İlçe Müftüsü De-
mirlenk tarafından yapılan duanın 
ardından süt tankerleri Hatay’a ha-
reket etti. n AA

Bu davanın nefer-
leri olarak son nefe-
simize kadar sorum-
luluklarımız devam 
ediyor ve edecektir. 
O yüzden, son nefesi-
mizde iman ile ahirete 
göç etmek için dua 
ederiz. Zira kişi son 
nefesine kadar yüksek 
bir imana sahip ola-
bilir. Ya son nefesini 
verirken imansız giderse?

İşte hep bu düsturla yani havf 
ile reca (ümit ile korku) arasında 
olmalıyız. Kuran-ı Kerimde Bel-am 
Bin Baura isimli zat için özel ayet 
vardır  ki Rabbimiz bu şahsın naza-
rında bizi uyarmıştır. Kendisi duası 
çok özel kabul olunan Veli kullar-
dan iken şımarmış sonra Musa 
aleyhisselâma beddua etme edep-
sizliğinde bulunmuştur.Nitekim 
Rabbimiz Araf suresi ayet 175-176 
da şöyle buyurur;

“Onlara, kendisine ayetleri-
mizi sunduğumuz o adamın kıs-
sasını da anlat; ayetlerden sıyrılıp 
çıktı, derken onu şeytan arkasına 
taktı, en sonunda da helak olan-
lardan oldu.

Dileseydik elbette onu bu 
ayetler sayesinde yükseltirdik. 
Fakat o, dünyaya saplandı ve 
hevesinin peşine düştü. Onun 
durumu tıpkı köpeğin durumuna 
benzer: Üstüne varsan da dilini 
çıkarıp solur, bıraksan da dilini 
sarkıtıp solur. İşte ayetlerimizi 
yalanlayan kavmin durumu böy-
ledir. Kıssayı anlat; belki düşünür-
ler

*           *        *
Kıssadan Hisse:
Adamın biri bir gün gelir krala 

ben senden daha üstünüm der. 

Bunu duyan Kral çok 
öfkelenir ve sorar ada-
ma; Nasıl üstünsün? 
Ben ki koskoca Kra-
lım der. Adam Krala 
sorar;

-Bundan sonraki 
ulaşacağınız makam 
neresi Kralım? Kral 
cevap verir;

-Daha çok toprak 
fethederek daha bü-

yük Kral olmak. Adam tekrar sorar;
-Peki daha sonra?
Cihan imparatoru olmak.
Peki en son ne olacaksınız Kra-

lım? Kral uzunca düşünüp cevap 
verir;

-Hiiiç. Adam hemen yapıştırır 
cevabı;

-Ben şu anda koskoca bir Hİ-
Çim işte  der.

Abdullah Gül adaylık süreci ile 
ilgili yaptığı açıklamada;

Bir faninin ulaşabileceği her 
türlü makama ulaştım.Ülkede 
kutuplaşma ve kaygı ortamı var. 
Geniş mutabakat olsaydı aday 
olurdum. Ayrıca ben Ak Parti’nin 
kurucuları arasındayım demiş.

Acaba kendi döneminde ku-
tuplaşma yok muydu? 367 gara-
beti, Hayrunnisa Hanım üzerinden 
yapılan tartışmalar, e muhtıra 
bunlardan sadece bir kaç tanesidir. 
Tayyip Bey tüm varlığıyla karde-
şim dediği Abdullah Gül’ün arka-
sında durmuş ve asla geri adım 
atmamıştı.

Lâkin Abdullah Gül kendi de-
yimine göre eğer geniş mutabakat 
olsaydı kurucularındanım  dediği 
Ak Parti’ye ve Ak Parti’nin adayı 
Tayyip Erdoğan’a karşı aday ola-
caktı.

Selâm ve dua ile 

HİÇLİK VE VEFALI OLABİLMEK

Yolda yürüyen bir kişinin 
iş merkezinden düşen mermer 
parçasının altında kalmaktan sa-
niyelerle kurtulması güvenlik 
kameralarına yansıdı. Olay, mer-
kez Karatay ilçesi Şemsi Tebriz-i 
Mahallesi Şeref Şirin Sokak’ta 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, bir iş merkezinin ikinci ka-
tında bulunan mermer bloklar-
dan biri koparak yere düştü. Bu 
sırada sokak üzerinden geçen bir 
vatandaş düşen mermerin altında 
kalmaktan saniyelerle kurtuldu. 
Bir adım önüne düşen mermerin 
parçalanmasıyla birlikte kendisini 
geriye doğru adan adam şans ese-
ri ölümden döndü. Yaşanan anlar 
sokaktaki bir iş yerinin güvenlik 
kameralarına yansıdı.  Olayın iş 

yerinin hemen önünde yaşandığı-
nı söyleyen esnaf Armağan Öztaş, 
“İş yerinde oturuyorduk. Yukarı-
dan bir ses geldi. Büyük bir ihtimal 
benim levhaya değdi mermer. O 
sırada buradan bir arkadaş geçi-
yordu, tam önüne düştü. Saniyeyle 
kurtuldu. Bir adım fazla atsa gitti. 
Verilmiş sadakası varmış” dedi. 
Sokak üzerinde berber dükkanı 
olan Mehmet Mucan ise, “Sabah 
saat 09.30 sıralarında biz içeride 
otururken vatandaşın biri geçer-
ken bir adım kala mermerden kur-
tardı. Eğer bir adım daha atsaydı 
üstüne gelecekti. Adama bir su 
içirdik. Adamda hiçbir şey yok. Bu 
mermerlerin bir an önce yapılması 
lazım. Müteahhit zamanında nasıl 
yaptıysa yapmış” dedi. n İHA

Mermer az kalsın 
kafasına düşecekti!

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHMAN SORGUN

SİYASET ARENASI

Sergi ve bilgi şöleninde birbirinden kıymetli el emeği göz nuru binin üzerinde eserle birlikte çok sayıda sanatsal faaliyet yer alacak.
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Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

0332 239 19 08

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

0332 346 10 01

ATSANLAR MOTORLU ARAÇLAR 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

* BAY SATIŞ 
DANIŞMANI  

* BAY SATIŞ DESTEK
ELEMANI

ALINACAKTIR.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* PAKETLEME, 
* DEPO BÖLÜMÜNDE VE
* CNC OPERATÖRÜ  
BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: Büyükkayacık Mah. 3 Organize
Sanayi Bölgesi 15. Sokak No: 5 Selcuklu/KONYA

Tel :  0 332 345 28 59 - 0322 239 00 75
Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi

İmsan Sanayi Sitesi Yakamoz Caddesi No: 1/M Karatay/KONYA

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

---------
TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR

Servis Güzergahı: Otogar civarı, Sancak, Türmak, Yazır, 
Cumhuriyet, Binkonut ve Aydınlık

Nitelik durumuna göre Dolgun Maaş
 SSK + Yemek + Mesai + Servis

Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULANABİLEN 

ELEMAN 
* VE VASIFSIZ
ELEMANLAR

alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

ADRES: Fevzi Çakmak Mah. BÜSAN 4. Sanayi 
Sitesi 10670 Sokak No: 6  Selcuklu/KONYA

Tel :  0 332 345 28 59 

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.
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Gıda ( Süt-Zeytin ) ürünleri paketleme
bölümünde çalıştırılmak üzere 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

Asgari ücret + Ssk + Yemek + Servis
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Adres : Fetih Mah. Adana Çevre Yolu
No:98 Karatay / KONYA

(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158
SATILIK DAİRELER

Bosna Hersek  Mahallesi’nde  Satılık 
Kaloriferli, 

2+1 ve  3+1 daireler
0531 710 88 76

LABORATUAR 
TEKNİKERİ

VE
VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

DÜZGÜNLER MAK. MET. NAK. SAN
VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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TATLICAK MAH. ÜNEN SOK. NO:6
TEL: 0332 355 60 70      GSM: 0 549 249 02 43

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

TECRÜBELİ 
DEMİR 

DOĞRAMA 
USTALARI 

ALINACAKTIR
-Askerlik engeli olmayanların

Müracatları şahsen yapılacaktır
Adres: Büyük Kayacık OSB Mahallesi

404 Nolu Sokak No: 2/1 
Selçuklu/ KONYA

Tel: 444 75 92

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

- KAYNAKÇI 
- MONTAJCI 
- PLAZMACI

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.
Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde 
çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi 
alınacaktır.

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 
Selçuklu / KONYA

Tel: 0.332 239 20 20

ELEMAN
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak 
üzere vasıfsız 

işçi alınacaktır.

İNŞAATTA ÇALIŞACAK
VASIFLI-VASIFSIZ
BAY PERSONEL
ALINACAKTIR.

Müraacatların şahsen aşağıdaki 
adrese yapılması gerekmektedir

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren 
firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

ÇAY VE TEMİZLİK 
İŞLERİNE BAKACAK 

BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen aşağıdaki 
adrese yapılacaktır.

Kılıçaslan Mahallesi Beyşehir Çevre Yolu 
Caddesi Elmas Sitesi

No: 64/B-C Selçuklu / KONYA

Öğrencilikten atılan 
500 bin kişiye af!

Öğrenci affı kapsamında yapı-
lacak düzenlemenin yasalaşmasıyla 
öğrencilikle ilişiği kesilen 500 bini 
aşkın kişi, üniversite eğitimine de-
vam edebilecek.

AA muhabirinin Yükseköğre-
tim Kurulundan (YÖK) aldığı bilgi-
ye göre, TBMM’ye sunulan, Vergi 
ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlar-
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısında yer alan öğrenci 
affının detayları belli oldu.

Buna göre üniversitelerden 
hazırlık ve lisansüstü dahil kendi 
isteğiyle ilişikleri kesilenler, her ne 
sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler 
ile kazandıkları halde kayıt yaptır-

mayanlar, düzenlemenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde 
ilişiklerinin kesildiği üniversiteye 
başvurmaları halinde 2018-2019 
eğitim-öğretim yılında öğrenimleri-
ne başlayabilecek. Terör suçundan 
hüküm giyenler ile terör örgütleri-
ne veya Milli Güvenlik Kurulu ta-
rafından devletin milli güvenliğine 
karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplara 
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 
yahut bunlarla irtibatı olanlar bu 
düzenlemeden yararlanamayacak. 
Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 
öğrencilikle ilişiği kesilen 500 bini 
aşkın kişi, üniversite eğitimine de-
vam edebilecek.  n AA

AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı Ramazan Yaşar, “3 Kasım 2002’de baş-
layan sandık zaferlerine bir yenisini eklemek için yola çıkmış bulunuyoruz” dedi

Yeni bir zafer için yola çıktık
Kulu Cihanbeyli Yardımlaşma, 

Kültür ve Çevre Derneği Başkanı, 
İşadamı,  Gazeteci-Yazar Ramazan 
Yaşar AK Parti Konya Milletvekili 
Aday Adayı oldu. Yaşar, aday adaylı-
ğıyla ilgili bir basın toplantısı düzen-
leyerek, süreçle ilgili bilgi verdi. Tüm 
dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, 
özellikle İslam dünyasının acı ve 
gözyaşı içinde boğulduğuna dikkat 
çeken Yaşar, buna bir dur denme-
si gerektiğini söyledi. “Tüm bu sa-
vaşların planlayıcısı ve uygulayıcısı 
olan Emperyalistlerin ayağına diken 
batmıyorken; iç savaş batağına sap-
ladıkları İslam ülkelerinde kan göv-
deyi götürüyor” diyen Yaşar, buna 
dur diyecek tek ülkenin Türkiye 
olduğuna dikkat çekti. Bu noktada 
2003 yılının lider ülke Türkiye için 
devrim niteliğinde bir yıl olduğunu 
ifade eden Yaşar, sözlerine şöyle de-
vam etti, “2003 yılı Dünya ve Türki-
ye için tarihi bir dönüm noktasıdır. 
Milletimiz sandıkta yaptığı devrimle 
Türkiye’nin yönetimini siyasi haya-
tına yeni başlamış olan AK Parti’ye 
teslim etti. AK Parti’nin Lideri Re-
cep Tayyip Erdoğan, yeni dönemin 
mimarı olarak Türk siyasi hayatına 
damga vurmuştur. Türkiye, AK Par-
ti ve Lideri Erdoğan önderliğinde 
dünyaya açık bir meydan okumada 
bulunmuştur.  İMF ve Dünya Ban-
kası’nın kapısında bekleyen, memur 
maaşlarını ödeyemeyen, bankaları 
soyulmuş, ekonomisi ABD tarafın-
dan gönderilen kişiler tarafından 
yönetilen Türkiye, bugün bir anda 
dünyadaki güç dengelerini değişti-
recek noktaya gelmiştir. Üzerinde 
yaşadığımız coğrafyanın bize biçtiği 

rollerin farkındayız. Emperyalizmin 
bize biçtiği rollerin de farkındayız. 
Bu emperyal güçlere ve maşalarına, 
piyonlarına, Truva Atlarına karşı ve-
rilen mücadelede Türkiye’yi 15 yıl-
dır yöneten AK Parti ve Lideri Cum-
hurbaşkanımız, Genel Başkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği 
başarıyı tüm dünya hayret ve gıpta 
ile izlemektedir. İzlemeye de devam 
edecektir. Bu yolda ve bu mücadele-
de en önemli gücümüz, Hükümeti-
mizin ve Cumhurbaşkanımızın elini 
güçlendiren en etkili silahımız “milli 
birlik ve beraberliğimizdir.” Ülkemi-
zin ve halkımızın birlik, beraberlik 
ve kardeşlik bağlarını korumak ve 
güçlendirmek asli görevimizdir. Bu-
nun için çalışmayı bir görev biliyo-
ruz. Dün bu bilinçle çalıştık, yarın da 

bu misyonla çalışmaya devam ede-
ceğimizden kimsenin şüphesi olma-
sın. Bugün karşı karşıya olduğumuz 
terör sorununa, insanlarımız arasına 
etnik köken üzerinden sokulmak is-
tenen ayırımcılığa karşı; ülkemizin 
birlik ve beraberliğini savunmak, 
boynumuzun borcudur. Çocukları-
mıza bırakacağımız en değerli mi-
ras, birlik ve beraberlik içinde, hu-
zur ve refahın olduğu, dini ve milli 
kimliğimizin korunduğu, büyük ve 
güçlü bir Türkiye olacaktır.”

ZAFERE YENİSİNİ EKLEYECEĞİZ
24 Haziran’da yapılacak Cum-

hurbaşkanlığı ve milletvekili seçim-
lerinin oldukça önemli olduğunu 
vurgulayan Yaşar, “Bu seçim bize 
dışardan biçilen rolleri elimizin ter-
siyle geri çevirme günüdür. 3 Kasım 

2002’de başlayan sandık zaferle-
rine bir yenisini eklemek için yola 
çıkmış bulunuyoruz. Kendine hayrı 
olmayan muhalefet partilerinden bu 
ülkeye hayır geleceğini beklemek 
beyhude bir bekleyiştir.  AK Parti, 
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekil-
liği seçiminde elde edeceği zaferle 
dünyaya yeni bir meydan okumada 
bulunacaktır. Bu meydan okumada 
herkesi Liderimiz, Genel Başkanı-
mız ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan 
ve AK Parti etrafında kenetlenmeye 
davet ediyorum.  Bu duygu ve dü-
şüncelerle, 24 Haziran’da yapılacak 
olan milletvekilliği seçiminde Kon-
ya’dan aday adayı oldum. Allah, 
hayr olanı nasip etsin” diye konuş-
tu.n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı Ramazan Yaşar aday adaylığını açıkladı.
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ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/198971
1-İdarenin
a) Adresi : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322490175 - 3322491961
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@konya.bel.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 1720 m² bina inşaat alanına sahip şehir konağı yapımı
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Emirgazi, KONYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi
   yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 210 (iki yüz on) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale
   Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 
   Selçuklu/KONYA)
b) Tarihi ve saati : 24.05.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B/III Grubu işler ile yapılacak işe benzer 
nitelikteki işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü veya Mimarlık Bölümü mezuniyet belgeleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya 
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. 
Yeni İstanbul Caddesi No:64 Zemin Kat A4 Nolu Oda Selçuklu/KONYA) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 210 (iki yüz on) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
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BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI

KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Hollanda’da İslamofobik seçim 
kampanyası serbest oldu

Suriye’de koalisyon güçlerinin 
saldırısında 25 sivil öldü

Hollanda Savcılığı, 21 Mart’ta 
yapılan yerel seçim öncesi İsla-
mofobik seçim kampanyası filmi 
yapan ırkçı Özgürlükler Partisinin 
(PVV), yargılanmayacağını bildirdi. 

Savcılıktan yapılan açıklama-
da, ırkçı partinin kamu yayın ku-
ruluşu NPO’da yayınlanan filmi-
nin, bir gruba yönelik hakaret ya 
da ayrımcılık içermediği ve ayrıca 
nefrete, ayrımcılığa ve şiddete teş-

vik etmediği gerekçesiyle partinin 
yargılanmayacağı belirtildi.

Açıklamada, filmdeki ifadele-
rin İslam’a mensup olanlar hak-
kında değil, sadece İslam hakkında 
olduğu kaydedildi.  Eğitim, Kültür 
ve Bilim Bakanlığına bağlı kamu 
yayın kuruluşu NPO’da, 21 Mart’ta 
yapılan yerel seçim öncesi, siyasi 
partilere ayrılan zaman diliminde 
PVV’nin “İslam ölümcüldür” ifa-

delerinin yer aldığı reklam filmi 
yayınlanmıştı.

Hollanda’da ırkçı PVV’nin İs-
lamofobik seçim kampanyası fil-
minin kamu yayın kuruluşunda 
yayınlanması tepki çekmişti. Ül-
kede bazı siyasi partiler ve İslami 
kuruluşlar, PVV ve kamu yayın 
kuruluşu NPO hakkında suç duyu-
rusunda bulunmuştu.
n AA

ABD öncülüğündeki DEAŞ 
karşıtı koalisyonun, Suriye’nin 
Haseke ilinin 60 km güneydo-
ğusunda yer alan ve terör ör-
gütü DEAŞ işgalindeki El Fadıl 
köyüne düzenlediği hava sal-
dırısında 25 sivil öldü. Haseke 
iline 60 kilometre mesafede bu-
lunan DEAŞ işgalindeki El Fadıl 

köyüne, ABD öncülüğündeki 
koalisyonun düzenlediği hava 
saldırısı sonucu 25 sivil yaşa-
mını yitirdi.  Köy halkı, sabah 
saatlerinde gerçekleşen saldı-
rıya evlerinde uyuduğu esnada 
yakalandı. Saldırıda ölenlerinin 
büyük çoğunluğunu kadın ve 
çocuklar oluşturuyor. 

Koalisyon güçlerinin hedef 
aldığı bölge, Irak sınırı yakınla-
rında ve terör örgütü DEAŞ’ın 
elinde kalan son köylerden biri. 
DEAŞ, 2016’da Haseke’ye bağlı 
Şedadi ve Hol köylerinden çe-
kilerek bölgedeki en önemli iki 
kalesini kaybetmişti.
n AA

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu çok sayıda 
Filistinlinin ölmesinden ve yaralanmasından derin kaygı duyduğunu açıkladı 

Filistin’deki ölümlere 
İngiltere’den tepki

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 
İsrail askerlerinin ateş açması 
sonucu artan ölümlerden derin 
kaygı duyduğunu bildirdi. Ba-
kanlıktan yapılan açıklamada, 
‘’İşgal Altındaki Filistin Toprak-
larında yakın zamanda artan şid-
detten ve bunun sonucunda çok 
sayıda Filistinlinin ölmesinden 
ve yaralanmasından derin kaygı 
duyuyoruz’’ ifadesi kullanıldı.

Bütün taraflara uluslararası 
hukuk altındaki yükümlülükleri-
ne bağlı kalmaları çağrısı yapılan 
açıklamada, ‘’İsraillileri gerçek 
mühimmat kullanımını yeniden 

değerlendirmeye, Filistin liderli-
ğini de şiddet içermeyen göste-
ri çağrılarını sürdürmeye davet 
ediyoruz.’’ ifadeleri kullanıldı. 
Filistin’de son olarak İsrail as-
kerlerinin ateş açması sonucu 
başından yaralanan 15 yaşında-
ki Azzam Hilal Uveyda şehit ol-
muştu. 

FİLİSTİNLİLER 30 MARTTAN 
BU YANA BARIŞÇIL EYLEMLER 

DÜZENLİYOR
Filistinliler, Toprak Gü-

nü’nün 42. yılı kapsamında 30 
Mart Cuma gününden bu yana 
abluka altındaki Gazze Şeri-

di’nin İsrail sınırında Büyük 
Dönüş Yürüyüşü adı altında ba-
rışçıl eylemler düzenliyor. İsrail 
askerleri ise “sürgün edildikleri 
topraklarına geri dönmeyi ve 
2006’dan beri Gazze’ye uygula-
nan hukuksuz ablukanın kaldı-
rılmasını” talep eden sivil halkın 
üzerine gerçek mermilerle ateş 
açıyor.  Gösterilerin başından 
bu yana aralarında gazeteci ve 
18 yaş altındakilerin bulunduğu 
49 Filistinli İsrail askerleri tara-
fından şehit edilirken, 6 binden 
fazla Filistinli de yaralanmıştı.
n HABER MERKEZİ

Tüm dünyada kutlanan “1 Ma-
yıs Emek ve Dayanışma Günü”nde 
gözler bir kez daha İsrail’de çalışan 
Filistinli işçilerin maruz bırakıldığı 
hak ihlallerine çevrildi.  İşgal altın-
daki Batı Şeria’dan çalışmak için İs-
rail’e geçmek zorunda olan yakla-
şık 92 bin Filistinli işçi her gün sınır 
kapılarında saatlerce bekletilmek 
ve ayrıntılı aramalardan geçirilmek 
suretiyle bir takım aşağılanmalara 
maruz kalıyor.  “1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü”ne ilişkin dü-
şüncelerini paylaşan Filistinli işçi-
ler, adından başka bayrama dair 
hiçbir şey bilmediklerini söyledi. 

“Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 

evlerimizden çıkıyoruz. Sınır kapı-
larında her gün en az bir iki saat 
bekletiliyoruz ve aşağılayıcı bir ara-
maya maruz kalıyoruz.” diyen 43 
yaşındaki Usame Naci, yaşadıkları 
sıkıntının sınır kapısında gördükle-
ri muamele ile sınırlı kalmadığını, 
çalıştıkları yerlerde de işveren sö-
mürüsü olduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe çalışan 49 
yaşındaki Midhat Subhi de Filistinli 
işçilerin İsrail sınır kapılarında her 
gün türlü aşağılanmalara maruz 
bırakıldığını dile getirdi.

Subhi şunları söyledi: “Bazı 
günler sınırı geçmek için 3 saat 
beklediğimiz oluyor. Aşağılayıcı bir 

kontrol var. Işınlarla çalışan alet-
lerden geçiyoruz. Bazılarımız İsrail 
polisleri tarafından fiziksel arama-
ya tabi tutuluyor. Batı Şeria’da iş 
imkanı bulamıyoruz, çalışmak için 
İsrail’e gitmeye mecburuz.” 

İSRAİL’DE 92 BİN FİLİSTİNLİ İŞÇİ 
ÇALIŞIYOR

Filistin Merkezi İstatistik Ku-
rumu verilerine göre İsrail’de 20 
bini Yahudi yerleşim birimlerinde 
olmak üzere 92 bin Filistinli işçi 
çalışıyor.

Filistin’de ise 333 bini Batı Şe-
ria’da, 221 bini Gazze’de olmak 
üzere yaklaşık 600 bin işçi bulunu-
yor.  n AA

1 Mayıs’ta Filistinli işçilerin dramı
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‘Milletimize faydalı olmak için çalışacağım’
Eski Başbakan Başdanışmanı 

İsmail Küçükbayrak da AK Par-
ti’den milletvekili aday adayı oldu. 
“Yeni fikirler ve yeni bir vizyon ile 
24 Haziran’da fiilen başlayacak 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi’nin ilk milletvekillerinden birisi 
olma yolunda Yeni Türkiye vizyo-
nunu hayata geçirmek için aday 
adayıyım” diyen Küçükbayrak, 
“Bilindiği üzere, son dönemlerde 
yaşanılan ulusal ve uluslararası ge-
lişmelere karşı, Türk Milleti, tarihi 
bir kenetlenme içerisindedir. Yapı-
lacak seçimlerin de yardımıyla, Ül-
kemiz, karşılaştığı zorlukları aşacak 
güce ve birikime sahiptir. Liderimiz 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 
AK Parti’mizin kuruluşundan bu 
güne kadar birçok kademedeki 
farklı görevleri gururla üstlenerek, 

ülkemize ve milletimize faydalı 
olmaya çalıştım. 24 Haziran Se-
çimleri sürecinde de ülkemize ve 
milletimize faydalı olmak adına, 
AK Parti’miz için çalışmaya devam 
edeceğim. Sayın Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde güçlü bir irade ile bü-
yük badireler atlatan ülkemiz için 
birlik olma ve daha güçlü çalışma 
zamanıdır. Ben de bütün enerjim 
ile seçim bölgemizde bu bilinci 
yerleştirmek için çalışacağım. Ya-
pılacak olan seçimlerin ülkemize, 
milletimize, gönül coğrafyamıza ve 
Konya’mıza hayırlı olmasını diliyor, 
tüm Konyalı hemşerilerime selam 
ve saygılarımı sunuyorum” ifadele-
rini kullandı.  

İSMAİL KÜÇÜKBAYRAK KİMDİR?
1976’da Konya’da doğdu. 

Anne adı Fatma Dudu, baba adı 

Eyyüp’tür.
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 
“Uluslararası İlişkilerde Bir Dış Po-
litika Aracı Olarak Dış Yardımlar” 
başlıklı tezi ile Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslara-
rası İlişkiler Anabilim Dalı’nda yük-
sek lisans eğitimini tamamladı.

AK Parti Konya İl Gençlik Kolla-
rı Kurucu Siyasi ve Hukuki İşlerden 
Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve 
AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu 

Üyeliği görevlerinde bulundu.
Dış ticaret alanında faaliyet 

gösteren bir şirkette yönetici asista-
nı olarak çalıştı. Konya Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Danışmanı göre-
vinde bulundu. Konya Büyükşehir 
Belediyesi Teftiş Kurulu Müfettiş 
Yardımcılığı ve Müfettişlik yaptı.

Türkiye’deki ilk Bilim Merke-
zi olan Konya Bilim Merkezi Proje 
Yürütücülüğü görevini üstlendi ve 
Konya Bilim Merkezi Yönetim Ku-
rulu Üyeliği yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti 60. 61. 
Hükümetleri Dışişleri Bakanı Da-
nışmanı ve 62. 63. ve 64. Hükü-
metler Başbakan Başdanışmanı 
olarak çalıştı. AK Parti Genel Baş-
kan Danışmanlığı görevini yürüttü. 
İngilizce bilen Küçükbayrak, evli ve 
iki kız, bir erkek çocuk sahibidir.
n HABER MERKEZİ

Polat Madencilik,
bayileri ile buluştu

Polat Şirketler Grubu bünyesinde 
yer alan Polat Madencilik, bayileri ile 
Antalya’da biraraya geldi. Programa 
Kadınhanı’nda faaliyet gösteren Kö-
mürcü esnafı da katıldı. Polat Ma-
dencilik tarafından organize edilen 
‘Bayii Buluşması’ Antalya’da ger-
çekleşti. Polat Madencilik Yönetim 
Kurulu Başkanı Muzaffer Polat’ın da 

katıldığı buluşmada, Kadınhanı’nda-
ki Kömürcülerden Yalçın Dinç de yer 
aldı. Polat Madencilik Yönetim Kuru-
lu Başkanı Muzaffer Polat, “Sektörün-
de her zaman öncülük yapan, müş-
terilerine hizmet ve kaliteden ödün 
vermeyen bir anlayışla faaliyetlerine 
devam eden firmamız, grup şirketleri 
ile beraber bünyesindeki istihdamı 

ile ülke ekonomisine katkı sağlama-
ya devam etmektedir. Madencilik 
sektöründe bu güne kadar kaliteden 
ödün vermedik, gerek müşterilerimiz 
gerekse bayilerimiz devamlı iyi ilişki-
ler içinde olduk. Antalya’da düzenle-
diğimiz program ile de bayilerimiz ile 
biraraya gelmenin mutluluğunu ya-
şadık. Yeni ürünümüz olan mangal 

kömürünü de tanıttık. Bundan son-
ra da bu tür etkinliklerimiz sürecek” 
dedi. Firma, bayileri ile sezon de-
ğerlendirmesi yaptı ve yeni sezonun 
hazırlıkları için istişarelerde bulundu. 
Bayiler ise yılın yorgunluğunu Antal-
ya’da atarak, organizasyon için Polat 
Madencilik yetkililerine teşekkür etti.  
n TEVFİK EFE

CHP Meram İlçe Başkanı Saim 
Sezen’in 24 Haziran erken seçim-
lerinde Milletvekili adaylığı için İlçe 
Başkanlığı görevinden istifa etme-
siyle boşalan göreve İlçe yönetim 
kurulunun tamamının oyunu alan 
Ahmet Yiğit İlçe Başkanı seçildi. 

Cumhuriyet Halk Partisi 36. 
Olağan Kongresinde Meram İlçe 
Başkanı olarak seçilen Saim Se-
zen’in 24 Haziran erken seçim-
lerinde Milletvekili adaylığı için 
başvuruda bulunmak üzere İlçe 
Başkanlığı görevinden istifa etmiş-

ti. CHP Meram İlçe yönetim ku-
rulunda yapılan seçimde tek aday 
olan Ahmet Yiğit yönetim kurulu-
nun tamamının oyunu alarak İlçe 
Başkanı görevine seçildi. Daha 
önce CHP Konya Gençlik Kolları 
İl Yöneticiliği, Selçuk Üniversite-
si Genç Atatürkçüler Topluluğu 
Başkanlığı ve CHP Konya İl Eğitim 
Sekreterliği görevlerini yürüten 
Ahmet Yiğit, 26 yaşında İlçe Baş-
kanı olarak Cumhuriyet Halk Par-
tisi’nin en genç İlçe Başkanı oldu.
n HABER MERKEZİ

CHP Meram’a Ahmet 
Yiğit ilçe başkanı seçildi

Yine bir sağanak 
yağış… Akmaktan 
bıkmayan gözyaşları-
na ev sahipliği ediyor. 
Yüreğim sel olmuş, 
tüm güzel duyguları 
sürükleyip götürüyor. 

Yorulmanın acı-
sını iliklerime kadar 
hissediyorum katre-i 
baran… Sahi bu hen-
gâmenin arasından 
ellerimi kim tutup çıkarır? Kim kötü 
gün dostudur bana?.. Ya da bildi-
ğim tüm sevgiler hayatımda koca 
bir yalan mı?

Sen ki göklere yükselmişken, 
yanı başında olan arkadaşlarından 
kopup yere düşen katrem. Topra-
ğın üzerine sertçe çarpıp dağıldı-
ğın zaman yüreğin çok acıdı mı?.. 
Ölüm, izin aldı mı seni kendine ka-
tarken?..

Katre-i baran bir ateş damlası 
olarak akıyorduşimdi yüreğime… 

Evet, bugün çok soru soru-
yorum. Bazı zamanlar şu koca 
dünyada yapayalnız olduğumu his-
sediyorum da kalbim burkuluyor. 
Kimsesiz! Çaresiz!

Bunu derken utanıyorum. Fakat 
elmanın hep çürük, kurtlu olan ta-
rafı bize geldi be katrem...Tam koca 
bir ısırık alıp keyfini çıkaracakken, iç 
bulandırıcı bir hâl aldı yaşamak… 

Susuyorum. Zamanın sahibine 
sabırla umutlarımı emanet ediyo-
rum. O ki ne güzel vekildir. Gönlü-
mü bir dua ferahlığı ile dolduruyo-
rum. Çehremde ince, ıslak yollar 
açarak yerçekimine direnemeyerek 
aşağıya doğru akan gözyaşlarım 
umutlarımı suluyor. 

Dün rüya gördüm katrem… 
Küçük bir çocuğun cami avlusunda 
kendinden kat be kat heybetli bir 
şadırvandan avucunu doldurarak 
su içtiğini gördüm. Yalnız mıydı, 
annesi var mıydı bilmiyorum. Gü-
neşin yaktığı yüzünü, ufak ellerine 
su doldurarak sıvazladı. 

Sonra cıvıldayarak gelen bir 
kuş yanına kondu. Gözlerini koca-

man açtı. Cıvıltıların-
dan bir şeyler anlıyor 
gibiydi. Bir avuç da 
onun için su doldurdu 
ellerinin arasına, mi-
nik parmaklarını sıka 
sıka… Ve kuşa doğru 
uzattı. Kuş ise kendine 
anca güç yetiren cılız 
ayakları ile gelip ço-
cuğun minik parma-
ğına konduktan sonra 

görüntüsüyle yüzlerde tebessüm 
oluşturacak bir halde birkaç yudum 
su içti. Tekrar güzel cıvıltılarla bir 
şeyler söyleyerek oradan uzaklaştı.

Su görmek; “iyiye dalalet eder” 
derler. Allah bilir! Ama su yaşam-
dır. Su insana aynadır. Sen ona na-
sıl bakarsan oda sana onu yansıtır. 
Sevgiyle bakarsan sever, nefretle 
bakarsan nefret eder. Yaşamın yan-
sımasıdır belki de su… Şu dünya 
da bir yaşam köyü… 

Su ne güzel bir nimettir ki; “su 
içene yılan bile dokunmaz.” sözü ile 
seni emniyete alır. “Su gibi aziz ol.” 
Sözüyle seni yüceltir. Kimi zaman, 
“Aralarından su sızmaz.” denerek 
bir arkadaşlığın bağlılığını anlatır 
kimi zaman da, “Ayağı suya er-
mek.” ile gerçeği idrak etmene, ak-
lının başına gelmesine sebep olur. 

Şu yaşam köyüne canlılık veren 
de sudur. Her şeye sihri tesir eder. 
Hepimize bir parçasını bırakır. Ha-
yat olur, yaşam olur. 

Sende göklerden gönlüme dâ-
hil olan bir su damlasısın katrem. 
Sen geldin geleli yüreğim umut, 
hayal doldu. 

Sen ki bereketin, nezaketin ör-
neğisin. Sana ne de çok ihtiyacımız 
var aslında şu zamanda… 

“Makineleşmeyle geliştirdi-
ğimiz hızın içine sıkışıp kaldık. 
Bereket bizi terk etti. Bilgimiz 
bizi alaycı kıldı. Aklımız ise an-
laşılmaz ve kaba. Çok düşünüp 
az hissettik. Teknolojiden çok 
insanlığa, zekâdan çok nezakete 
ihtiyacımız yok mu?” diye sorar 
bir düşünür. Sizce de yok mu?

YAŞAM KÖYÜ

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Ahmet Yiğit

İsmail Küçükbayrak

KTB’de birlik ruhu ile çalışmaya devam

Konya Ticaret Borsası organ 
seçimlerinin tamamlanmasının 
ardından ilk meclis toplantısı ger-
çekleştirildi. KTB Nisan ayı meclis 
toplantısına yeni seçilen meclis 
üyeleri ile birlikte, görevden ay-
rılan meclis üyeleri de katıldı. 
Toplantıda, bir önceki dönem 
alan üyelere teşekkür plaketleri 
verildi. 

Toplantının açılış konuşması-
nı yapan KTB Meclis Başkanı M. 
Namık Köklüsoy: “Yeni dönemin 
hepimize hayırlar getirmesini, 
birlik ve beraberlik ortamı içeri-
sinde çalışmayı Cenab-ı Allah’tan 
niyaz ediyorum. Yönetimimizde 

ve meclisimizde bu dönem görev 
alan arkadaşlarımıza başarılar di-
liyorum. Değerli meclis üyeleri; 
bugüne kadar borsamız tarafın-
dan kazanılan başarının araka-
sındaki en büyük güç, birlik ve 
beraberliğimiz olmuştur. İnşallah 
bundan sonra da bir ve beraber 
karar almaya devam edeceğiz. Or-
tak akıl ile alınan kararları bir ve 
beraber olarak destekleyen, bor-
samız misyon ve vizyonuna katkı 
sağlayan; bu dönem meclisimiz-
de yer almayan arkadaşlarımıza 
çalışmalarından dolayı teşekkür 
ediyorum.Geçmişte olduğu gibi 
yeni dönemde de yönetimimizle, 

meclisimizle, şirketlerimizle bir 
ve beraber olacağımızı, istişare ve 
ortak aklın tek öncül olacağını be-
lirtmek istiyorum” dedi.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Çevik ise, “Borsa Mec-
lisi’nde görevlerini en iyi şekil-
de yapmış, Konya’mıza ve Türk 
Tarımına hizmet etmiş arkadaş-
larımızdan Allah razı olsun. Bor-
samız çalışmalarında esas aldığı-
mız üzere ortak akılla, birlik ve 
beraberlik ile her arkadaşımızla 
dayanışma içinde çalışmaya, ta-
rımına ve tarımsal ticarete katkı 
yapmaya devam edeceğiz. Bu çatı 
altında birlik ruhu, çalışma azmi 

hiç eksik olmamıştı, bundan son-
ra da olmayacak. Tüm çalışma 
arkadaşlarımıza başarılar diliyo-
rum” dedi.Toplantı sonunda gö-
revini devreden Meclis Üyelerine, 
Başkan Hüseyin Çevik ve Meclis 
Başkanı M. Namık Köklüsoy tara-
fından teşekkür plaketi verildi.

Plaket Alan KTB Meclis Üye-
leri;

Selçuk Öcal, Bayram Akan, 
Ahmet Yüksel, Ali Eser, Ali Os-
man Soydemir, Can Kılıç, Celal 
Küçükçöğen, Cemil Balcı, Muhit-
tin Doğan, Seyit Aslan ve Yaşar 
Yıldız.
n HABER MERKEZİ

Toplantı sonunda görevini devreden Meclis Üyelerine, Başkan Hüseyin Çevik ve Meclis Başkanı M. Namık Köklüsoy tarafından teşekkür plaketi verildi.

Polat Madencilik Antalya’da bayileriyle biraraya gelerek yeni sezonun istişarelerini yaptılar
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İslam alemi mübarek Berat Kandili dolayısı ile el açtı, dua etti. Camilere akın eden va-
tandaşlar mübarek gecenin, günahların affolunmasına vesile olmasını temenni etti

İrşad Vakfı, Berat Kandili vesilesiyle Huzeyfe Camii’nde programı düzenledi. İslam alemi ve ülkemiz için dua edildi 

Eller duaya açıldı, 
Allah’tan af istendi

İrşad, kandilde buluşturdu

Ramazan ayının habercisi ola-
rak kabul edilen Berat Kandili, Kon-
ya’da huşu içerisinde idrak edildi. 
Eller duaya açıldı, Allah’tan af isten-
di. İslam alemi yılın belli günlerinde 
hicri tarihlere göre kandilleri kutlu-
yor. Bu kapsamda Berat Kandili de 
Şaban ayının 14. gününü 15. güne 
bağlayan gece idrak edildi. Arapça-
da “temize çıkma”anlamına gelen 
Berat, günahlardan arınmak iste-
yen Müslümanlar için önemli bir 
gün olarak biliniyor. Berat Kandili 
günü İslam alemi çeşitli ibadetler 
yaparak, Allah’tan af diliyor, mağ-
firet istiyor.  Şaban ayına denk ge-
len Berat Kandili gecesi İslamiyet’e 
göre kulların bilmesi mümkün ol-
mayan şeyleri Allah’ın bilmesi ve 
bunu kayıtlara geçmesi gerçekleş-
mektedir. Bunun için Berat gecesini 
Müslümanlar ibadetle gerçekleşti-
rir. Bu anlamda Konya’da da vatan-
daşlar Berat Kandili münasebetiyle 
camilere akın etti. Her kandilde 
olduğu gibi manevi atmosfere gi-
ren Konya, geceyi ibadetle geçirdi. 
Özellikle Konya’nın önemli camile-
rinden olan Hacıveyiszade Camii, 

Kapu Camii, Aziziye Camii, Sultan 
Selim Camii gibi büyük camiler dol-
du taştı. Büyük-küçük, kadın-erkek 
demeden camilere akın eden va-
tandaşlar, kandil dolayısı ile verilen 
programlara katıldı, yatsı namazını 
kılarak camilerde Kur’an-ı Kerim 
okudu.

İKRAMLAR VERİLDİ
Her kandilde olduğu gibi bu 

Berat Kandili’nde de gelenek bo-
zulmadı. Kandil dolayısı ile ibadet 
etmek üzere camilere akın eden 
vatandaşlara çeşitli kurum ve kuru-

luşlar tarafından çeşitli ikramlarda 
bulunuldu. Yapılan ikramlar için 
teşekkür eden vatandaşlar, Berat 
Kandili gibi mübarek günlerin İs-
lam dünyasında paylaşmayı, kar-
deşliği, birliği ve beraberliği pekiş-
tirmesi anlamında önemli geceler 
olduğunu vurguladılar. 

HZ. MEVLANA UNUTULMADI
İslam alemi için önemli olan 

gecelerde veya günlerde türbe ve 
kabir ziyaretleri yapılarak geçmişle-
rin ruhuna dualar gönderilir. Berat 
Kandili’nde de bu durum değişme-

di. Konyalılar her kandilde olduğu 
gibi Berat Kandili’nde de Hz. Mev-
lana’yı unutmayarak türbesine akın 
etti. Yatsı namazını kılıp Hz. Mev-
lana’yı ziyaret eden vatandaşlar, 
gecenin ilerleyen saatlerine kadar 
müzede kaldı. Vatandaşlar, İslam 
aleminin Berat Kandili’ni kutlaya-
rak, “Rabbim bu günlere herkesin 
tekrar kavuşmasını nasip etsin, 
herkese sağlık sıhhat versin, bizleri 
de vatansız ve bayraksız bırakma-
sın” diye dua ettiklerini söyledi.
n TEVFİK EFE

İrşad Vakfı, Berat  kandili vesi-
lesiyle Huzeyfe Camii’nde iftar ve 
kandil  programı düzenledi. Akşam 
namazını müteakip düzenlenen iftar 
yemeğine Meram  Müftüsü Sab-
ri Kütükçü, İrşad Vakfı Başkanı Ali 
Galip Doğan,  İrşad Vakfı yönetimi 
ile çok sayıda vatandaş katıldı. Prog-
ramda konuşan İrşad Vakfı Başkanı 
Ali Galip Doğan, “Kandil programla-
rımız 1996 yılından beri geleneksel 
olarak devam ediyor. Cami yapıl-
dıktan bugüne 4 kandilde burada 
yemeklerimiz devam eder. Hayırse-
verlerimizin desteği ile bu ikramları 
yapıyoruz. Bugünkü iftar organizas-
yonunu Gazeloğulları üstlendi.  Bu-
raya her türlü insan, fakiri zengini 
geliyor.  Buraya davetli olan olma-
yan herkes geliyor. Düğün gibi de-
ğil. Camimizin arkasında kız Kur’an 
kursumuz var. 30 tane öğrencimiz 
hafız oldu. Diğerleri de hafız olmaya 
devam ediyor. Ayrıcı kız-erkek ev-
lerimiz ile birlikte öğrencilere karşı-
lıksız burs veriyoruz. Vakfımıza her 
türlü destek veren hayırsever va-
tandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Bütün hedefimiz vatana,milletine 
ve ülkesine bağlı bir gençlik yetiştir-

mek.Tüm Konyalı hemşerilerimizin 
ve Müslüman kardeşlerimizin, Berat 
Kandili’ni kutluyorum” ifadelerini 
kullandı.

Meram  Müftüsü Sabri Kütük-
çü ise, “Recep, Şaban ve Ramazan 
ayları ümmeti muhammetin affı-
na  ve marifetine vesile olan özel 
zamanlardan biridir. Cenab-ı Allah 
bazı zamanları ve bazı mekanları 
diğer zaman ve mekanlardan üs-
tün kırmıştır. Dolayısıyla senenin 
içerisinde 12 ay var. Ama bu 12 ay 
içerisinde Recep,Şaban ve Ramazan 

ayının ayrı bir yeri var. Yeryüzünde 
Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram gibi 
bir çok mescidimiz var ama Mes-
cid-i Aksa, Mescid-i Haram’ın ayrı 
bir önemi var. Dolayısıyla üç aylar 

içerisinde Cenab-ı Allah özel günler 
ve geceler ihsa etmiş. Ve bu gece-
ler içerisinde en makbul olan Berat 
Gecesi. Rabbim inşallah bu geceleri 
hakkıyla değerlendiren bu gecede 

affedilmeyi ve bağışlanmayı bilen 
kullarından eylesin. Bu vesile ile tüm 
din kardeşlerimizin Berat Kandilleri-
ni tebrik eder, bu gecenin ülkemizin 
ve İslâm âleminin birlik ve dirliğine, 

barış ve huzuruna, tövbe ve duala-
rın kabulü ile beratımıza ve affımıza 
vesile olmasını kudreti sonsuz yüce 
Allah’tan temenni ederim” dedi.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ali Galip Doğan

Berat Kandili dolayısı ile Mevlana Müzesi 
ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar burada 

Hz. Mevlana’nın ruhuna Fatiha gönderdi.
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Ribat Eğitim Vakfı tarafından 
Konya’da her yıl gerçekleştirilen 
yaz kurslarında kayıtlar başladı. Ri-
bat Eğitim Vakfı’nın, öğrencilerin, 
bir taraftan spor, gezi, kamp akti-
vitelerine katıldıkları, bir taraftan 
ise Kuran’ı Kerim, Siyer, Ahlak, 
İbadetler gibi konuları hem öğren-
dikleri hem de içselleştirdikleri Yaz 
Okulları programı için kayıtlar baş-
ladı. 01 Mayıs’ta başlayan yaz okulu 
kayırları 18 Haziran’a kadar süre-
cek olup  kurs tarihleri ise 18 Hazi-
ran ile 10 Ağustos tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek.

Konya’da uzun yıllardır vakıf 
çalışmalarıyla kendini ispat etmiş 
Ribat Eğitim Vakfı, Yaz Okulları 
kayıtları dün itibarıyla başladı.  Ri-
bat Eğitim Vakfı Yaz Okulları, din 
ve değerler ve kamplarıyla tercih 
edilen okullar oldu. Kur’an’ı Kerim, 
Siyer, Ahlak, İbadetler gibi birçok 
alanda eğitimin verildiği Ribat Yaz 
Okullarına bu ilgi büyük olurken, 
öğrencilere sosyal faaliyet çalış-
maları yaptırılıyor. Sanat, Din ve 
Değerler derslerinin yanı sıra yüz-
me, futbol, voleybol, masa tenisi, 
satranç gibi sportif faaliyetlerle de 
öğrenciler yaz tatilini daha sağlıklı 
geçiriyor. Kız ve erkek öğrenciler 
için farklı yerlerde eğitim sağlanan 
ve yurt imkânının da sunulduğu 
yaz okullarında kurumsallaşmanın 
rahatlığını yaşadıklarını ifade eden 
Ribat Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Küçüktoka, “Ge-
leneksel olarak düzenlediğimiz yaz 
okullarımıza halkımızın teveccühü 
bu yıl da son derece yüksek ve biz 
de hazırlamış olduğumuz program-
larla bu teveccühe layık olmaya çalı-
şıyoruz.  Yaz Okullarımız Ribat Eği-
tim Vakfımızın yıllarca oluşturduğu 
deneyimler sayesinde öğrencileri-

mizi geleceğe hazırlama noktasında 
çok önemli bir işlev üstlenmektedir. 
Bu yıl için de kayıtlarımızın yeni 
başlamasına rağmen oldukça yo-
ğun bir başvuru var. Gençlerimizin 
milli ve manevi değerler eğitimiyle 
süslenmesi için tüm öğrencileri-
mizi bekliyoruz” şeklinde konuştu. 
‘Çocukların zamanını daha iyi de-
ğerlendirmesi, güvenli ortamlarda 
eğitim alması, gelecekte kendisine 
faydalı olacak yakınlıklar kurması 
açısından önemli olduğunu’ vurgu-
layan Mehmet Küçüktoka, “çocuk 
psikolojisine, değerlerimize uygun 
bir eğitim programı hazırladık. Bu-
nun yanında öğrencilerin Kur’an-ı 
Kerim ve dini bilgilerini takviye 
edecekleri, değerler eğitimi, yaban-
cı dil, şehir kültürü ve spor gibi dolu 
dolu bir yaz yaşayacaklarını”  da 
sözlerine ekledi.

Öte yandan 1000’e yakın öğ-
renci Lale Eğitim Kurumları, Ribat 
Gençlik Merkezi, Gökkuşağı Hatıp 
Kuran Kursu, Aymanas, Durun-
day, Suffe, Kevser Kuran Kursları 
ile ANADER’in hizmet binalarında 
eğitim görecekler.
n HABER MERKEZİ 

Emekliler, Ramazan ve Kurban 
bayramları öncesi kendilerine bin 
lira ikramiye verilecek olması do-
layısıyla hükümete teşekkür etti. 
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) 
Genel Başkanı Kazım Ergün, uzun 
zamandır Ramazan ve Kurban bay-
ramları öncesi emeklilere ikramiye 
verilmesi yönünde talepleri bulun-
duğunu hatırlattı. Derneğin Baş-
kanlar Kurulu sonuç bildirgelerin-
de bu talebi sürekli yinelediklerine 
işaret eden Ergün, Başbakan Binali 
Yıldırım’ın Ramazan ve Kurban 
bayramları öncesi emeklilere bin 
lira ikramiye verilmesi müjdesini 
sevinçle karşıladıklarını belirtti. Er-
gün, şöyle devam etti: “Kamuoyu-
nun hatırlanacağı üzere emekliye 
aylıkları karşılığında banka promos-
yonu verilmesi de yine derneğimi-
zin ilk defa gündeme getirdiği bir 

talepti. Sesimize kulak veren, talep-
lerimizi dikkate alan hükümetimiz, 
o talebimizi de geçen yıl hayata ge-
çirmişti. Gerek banka promosyonu 
gerekse bayram ikramiyesi düşük 

aylık alan emeklilerimiz için önemli 
bir kazanım olmuştur. Başta hükü-
metimiz olmak üzere emeklilerin 
yanında olan herkese teşekkürü 
borç biliyoruz.” Ergün, üç ayda bir 

ödenen “65 yaş aylığı”nın 266 li-
radan 500 liraya yükseltilmesinin 
de memnuniyet verici olduğunu 
dile getirerek yaklaşık iki katlık bu 
artışın hiçbir gelire sahip olmayan 
yaklaşık 600 bin yaşlıya iyi bir gelir 
olacağını söyledi.

TÜED’in Türkiye’nin dört bir 
yanındaki şubeleriyle emeklilerin 
hak ve hukukunu korumak ve ge-
liştirmek için yorulmadan çalıştığı-
nı kaydeden Ergün, “Derneğimiz 
bugün 1 milyonu aşkın üyesiyle 
Türkiye’nin en büyük sivil toplum 
kuruluşlarından bir tanesi. Üyeleri-
mizden aldığımız güçle taleplerimi-
zi dile getiriyoruz. Bu taleplerimiz 
karşılandıkça da memnun oluyo-
ruz. Her kim emeklinin yüzünü gül-
dürüyorsa Allah ondan razı olsun” 
dedi.
n AA 

Emekli polis Hamit 
Bakiler vefat etti

RİBAT yaz okulları 
kayıtları başladı

Konya’nın tanınmış simala-
rından ve eski emniyet amirle-
rinden olan emekli Başkomiser 
Hamit Bakiler 88 yaşında Hakka 
yürüdü. Hayatını insanlığa hiz-
mete adayan, yoksul ve gariplerin 
cansuyu olarak bilinen Bakiler, 
Pazartesi günü ikindi namazını 
müteakipHacıveyis Camii’nde kı-
lınan cenaze namazı sonrası Üçler 
Mezarlığı’na defnedildi. Merhum 
Bakiler’in cenazesine ailesi, yakın-
ları ve çok sayıda seveni katıldı. 
Yenigün Gazetesi olarak merhum 
Hamit Bakiler’e Allah’tan rahmet, 

sevenleri ve yakınlarına başsağlığı 
diliyoruz.  n TEVFİK EFE

Görme engellilerin taleplerini dikkate alan Konya Büyükşehir Belediyesi, hem engelli kartları hem de 
elkartları ile toplum taşımayı kullanabilmelerinin yolunu açtı. Engelliler düzenleme için teşekkür etti

Büyükşehir, görme 
engellileri mutlu etti

Görmeyenleri Korumu Derneği 
Konya Şubesi Başkanı Veli Özağan  
15 Ocak 2018 tarihinde düzenle-
dikleri basın toplantısında görme 
engelli vatandaşların Konya’da top-
lu ulaşım araçlarındaki yaşadıkları 
sorunlara dile getirmişti. Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri ile yapılan gö-
rüşmenin ardından görme engelli-
ler, Konya’da bulunan toplu ulaşım 
araçlarından hem engelli kartları, 
hem de elkartları ile ulaşım sağlaya-
cak. Görmeyenleri Korumu Derneği 
Konya Şubesi Başkanı Veli Özağan, 
Belediye Tramvay Durağı’nda üye-
leri ile elkart sevincini paylaştı.  

Görmeyenleri Korumu Derne-
ği Konya Şubesi Başkanı Veli Öza-
ğan, Elkart uygulamasına gereken 
desteği veren Büyükşehir Beledi-
yesi yetkililerine teşekkür ederek, 
“Konya’da engelliler ulaşımı toplu 
ulaşım araçlarında elkart ile ulaşım 
sağlıyordu. 2014 yılında engelli 
kimlik kartında yapılan bir değişik 
ile yönetmenliğe toplu ulaşım araç-
larına engelli kartı ile binilebileceği 
maddesi yer almış ve 2014 bu yana 
engelliler engelli kimlik kartlarını 
göstererek, tolu ulaşım araçları-
nı kullanıyorlardı. Tabii bu durum 

toplu ulaşım araçlarına binişte sı-
kıntılara neden oluyordu. Otobüs ve 
tramvayda kimlikleri gösterdiğimiz-
de çevredeki vatandaşlardan gelen 
tepkiler bizleri olumsuz etkiliyordu. 
Konu ile ilgili Büyükşehir Belediye-
si yetkilileri ile yapmış olduğumuz 
görüşme sonucunda tekrar elkart 

uygulamasına geçilmiş oldu. Görme 
engelliler elkart kullanabilecekler. 
İstedikleri zaman hem engelli kimlik 
kartlarını hem de elkartlarını kulla-
nabilecekler. Umut ediyorum ilerde 
diğer engelli grupları da elkart kulla-
nıma geçmiş olur. Elkart çıkartmak, 
isteyenler Konya Büyükşehir Bele-

diyesi elkart bürosuna sağlık grubu 

raporu, 1 fotoğraf ve nüfus cüzdanı 

ile başvurabilirler. Büyükşehir Bele-

diyesi yetkilerine görme engellileri-

ne göstermiş oldukları hassasiyetten 

dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Emeklilerden bayram ikramiyesi teşekkürü

Şehit Caner Çelik dualarla anıldı ‘Rüyalar bir takım mesajlar içeriyor’
19 Şubat 2004 tarihinde Bingöl 

Devlet Hastanesi’ne yaralı bir askeri ta-
şırken, helikopterin düşmesi sonucu 5 
arkadaşıyla birlikte şehit olan Kara Pilot 
Teğmen Caner Çelik, ailesi tarafından 
düzenlenen hatim programı ile bir kez 
daha dualarla anıldı. Konya Şehit Ai-
leleri Derneği tarafından her pazartesi 
günü geleneksel olarak düzenlenen 
hatim programlarının bu hafta ki ismi 
Şehit Caner Çelik idi. 19 Şubat 2004 
tarihinde helikopterin düşmesi sonu-
cu şehit olan Kara Pilot Teğmen Caner 
Çelik için ailesi tarafından düzenlenen 
hatim programına şehidin yakınları 
ile çok sayıda davetli katıldı. Okunan 
Kuran-ı Kerim ve hatim programının 
ardından misafirlere geleneksel Kon-
ya Düğün Pilavı ikram edildi. Şehidin 
ailesi evlatlarının acısını ilk günkü gibi 
yüreklerinde hissettiklerini ifade eder-
ken bu anlamlı günde kendilerini yalnız 
bırakmayan herkese teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen 
“Yaşam Boyu Başarı Ödülü” konferansı Prof. 
Dr. Malik Badri’nin katılımıyla Süleyman De-
mirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İs-
tanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde ders 
veren Prof. Dr. Malik Badri’nin katılımıyla ger-
çekleşen “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” konfe-
ransına akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 
Prof. Dr. Malik Badri, İslâmi psikoloji ve bir 
kaynak olarak Kur’an-ı Kerim’deki Peygamber 
kıssalarından söz etti.  Prof. Dr. Malik, Sigmund 
Freud’un rüyalarla ilgili düşüncelerinin kabul 
edilebilir olmadığının da altını çizerek rüyaların 
birtakım mesajlar taşıdığını söyledi.

Yusuf Sûresi’nde bazı ilhamlar olduğunun 
altını çizen Prof. Dr. Malik, “Bu surede psiko-
somatik hastalık izlerini de görüyoruz. Yani 
psikolojik sebeplerle ortaya çıkan bedensel ra-
hatsızlıklar vardır. Örneğin; öfke nedeniyle tan-
siyonu sürekli yükselen bir insanda zamanla 
tansiyon hastalığı görülebiliyor. Dolayısıyla psi-
kolojik durumlar insanlarda birtakım bedensel 
rahatsızlıklara sebep olabiliyor” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ 

Mehmet Küçüktoka 
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Türk-İş: Emek en yüce değerdir

Türk-İş Konya İl temsilcisi Ab-
dülkadir Tamak ve Türk-İş’e bağlı 
sendikaların Konya Şube Başkanları 
ve yönetim kurulu ve sendika üyeleri 
birlikte 1 Mayıs İşçi Bayramı nede-
niyle Atatürk Anıtına çelenk sunumu 
yaparak, 1 Mayıs’ı kutladılar. Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşının okunma-
sının andırandan konuşan Türk-İş 
Konya İl Temsilci ve Tarım-İş Sendi-
kası Konya Şube Başkanı Abdülkadir 
Tamak, tüm emekçilerin ve sendika  
başkanları Türk-İş’e bağlı  Tes-İş 
Şube Başkanı Behçet Şenbilir ,Türk 
Haber-İş Şube Başkanı Ömer Şener, 
Şeker-İş Şube başkanı Metin Kunter 
, Yol –İŞ Şube Başkanı Ali Kalkan ve 
diğer sendika başkanları ile   üyele-
rinin 1 Mayıs İşçi Bayramına katıldı-

lar. Konuşma yapan Türk-İş Konya İl 
temsilcisi Abdülkadir Tamak:’’İnsana 
Yakışır iş ve yaşam şartlarını sağla-
mak için tüm emekçiler dayanışma 
içinde bir aradayız. Bizler emeği ile  
geçinmeye çalışan milyonlarız, Kamu 
Kurumlarındaki taşeron işçilerinin 
kadroya alınması önemli bir kazanım 
olması karşısında bir çok tartışmayı 
ve yeni sorunları da beraberinde ge-
tirdi. Bu sorunların en önemlisi kap-
sam dışında kalan taşeron işçilerdir. 
Diğer bir sorunda işçiler arasında 
ücret ve çalışma şartlarının adil olma-
masıdır. Güvencesizliği sürekli hale 
getiren geçici ve mevsimlik işçilik 
uygulamalarında iyileştirme yapılma-
sına rağmen daha sözleşme yapılma-
mıştır” dedi.  n HABER MERKEZİ

Kral Yolu üzerindeki 
tarihi miras; Kilistra

Milattan önce 3. yüzyılda yerle-
şim yeri olarak kullanılmaya başla-
nan ve tarihi “Kral Yolu” üzerinde 
Kapadokya benzeri dokusu ile dik-
kati çeken “Kilistra Antik Kenti”, 
Haç Planlı Şapel, Sümbül Kilise ve 
Büyük Su Sarnıcı ile ziyaretçilerine 
tarihsel yolculuk yaptırıyor.

Helenistik ve Roma dönem-
lerinde yoğun yerleşimin olduğu, 
erken Hristiyanlık döneminde hız-
la büyüyen Kilistra, tarihi Kral Yolu 
üzerinde yer alıyor.

Konya kent merkezine 50 kilo-
metre uzaklıktaki antik kent, Me-
ram ilçesi Gökyurt Mahallesi sınırı 
içinde bulunuyor.

Kiliseler, şapeller, manastır-
lar, gözcü kuleleri, sığınaklar, an-
tik yollar gibi mimari örnekleriyle 
inanç turizmi açısından önemli 
potansiyele sahip Kilistra, modern 
yerleşim yerlerinin uzağında yer 
alması sayesinde bozulmamış do-
kusuyla da ziyaretçilerini bekliyor.

Kurtarma kazısı çalışmaları 
kapsamında temizlik, restorasyon 
ve çevre düzenlemesi yapılan antik 
kentin, tanıtım çalışmaları ile daha 
fazla yerli ve yabancı turisti çekebi-
leceği belirtiliyor.

- Birçok medeniyetten izler ta-
şıyor

Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
ve Jeoloji Mühendisleri Odası Kon-
ya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah 
Arık, Kilistra’nın milattan önce 3. 
yüzyıla kadar uzanan kayıtları ol-
duğunu söyledi.

Tarihi yerleşim yerinin Antik 
Roma döneminden günümüze 
kadar birçok medeniyetin izlerini 

taşıdığını vurgulayan Arık, “Böl-
gede daha çok kaya oyma yapılar 
bulunuyor. İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü burada çalışma yaptı. 
Çalışmalar sonrasında burada Haç 
Planlı Şapel ve yerleşim alanları 
bulunmuş, temizleme çalışmala-
rından sonra da ziyarete açılmıştır. 
Ancak halen destek beklemekte-
dir.” diye konuştu.

 Kilistra’nın güzergah üzerinde 
gizli bir nokta olarak değerlendi-
rilebileceğine dikkati çeken Arık, 
“Bu bölgeden Beyşehir’e kadar 
giden bir hat var. Bu hat üzerin-
de tıpkı Kapadokya’da olduğu gibi 
volkanik tüflere oyulmuş yapılar 
içinde yaşamışlar. Belki de savun-
ma amacıyla buraları kullanmış-
lar” dedi.

 Kaya oyma yapıların insan 
eliyle kazıldığını ve o günden gü-
nümüze kadar korunduğunu anla-
tan Arık, şunları kaydetti: “Bölgede 
yaptığımız incelemeler sırasında 
özellikle şapelin olduğu kısımda 
yukarıdan aşağıya doğru inen bir 
kırık gördük. Bu kırık çevresinde 
aşınmalar mevcut. Bölgenin biraz 
daha korunması gerektiğini dü-
şünüyoruz. Yörede yaşam devam 
ediyor. Kilistra, Gökyurt yerleşim 
alanı içerisinde. Halen vatandaş-
lar tarihi yapılardan yiyeceklerini 
depolamak için yararlanıyorlar. 
Bölgede doğal yaşam devam ettiği 
için Avrupa’da örneklerini görmüş 
olduğumuz, belirli bir zamana sa-
bitlenerek dondurulmuş yerleşim 
alanları şeklinde bir yapı inşa edile-
bilirse ciddi anlamda turizmin ilgi-
sini çekebileceğini düşünüyorum.”
n AA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Konya’da da kutlandı. Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda toplanan gruplar Alaaddin Bulvarı’nda yürüyüş yaptı, 
KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü-BES Konya Şube Başkanı Yakup Çetinkaya, “1 Mayıs’ı kutluyor ve bu alanları dolduruyoruz” dedi

1 Mayıs’ta mücadele vurgusu!
Emek ve Dayanışma Günü olan 

1 Mayıs, tüm yurtta olduğu gibi 
Konya’da çeşitli etkinliklerle kut-
landı. CHP, KESK ve DİSK’e bağlı 
sendikalarla, çeşitli gençlik kuru-
luşları katıldı. Gruplar, önce polisin 
geniş güvenlik önlemi oluşturduğu 
arama noktalarından geçerek Kılı-
çarslan Şehir Meydanı’nda toplan-
dı. Gerçekleştiren programa  CHP 
Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, 
CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, 
DİSK ve KESK başkanları,yönetici-
leri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

1 MAYIS’TA MEYDANLARI 
DOLDURUYORUZ

Tertip  komitesi adına konuşan 
KESK Şubeler Platformu Dönem 
Sözcüsü-BES Konya Şube Başkanı 
Yakup Çetinkaya, “Ülkemizde, iş 
kazalarının örtbas edildiği, sendi-

kasız, sigortasız, güvensiz çalıştır-
manın kalıcı hale getirmek istedi-
ği, OHAL ile kazanılmış haklarının 
ortadan kaldırıldığı bir ortamda, 
tek adam rejimi önündeki tüm en-
gelleri kaldırmak için, son hamle-
lerin yapıldığı, baskının, şiddetin, 
yasaklama ve keyifliliklerin artığı, 
hukukun ayaklar altına alındığı 
bir ortamda, 1 Mayıs’ı kutluyor ve 
bu alanları dolduruyoruz. Demok-
ratik çalışma koşullarının ortadan 
kaldırıldığı bir ortamda baskılar 
artarken, devletin küçültülmesi 
bahanesiyle, kamusal hizmetler 
her geçen gün azaltılıyor. Ülkede, 
eğitim ve sağlık sisteminde,emek-
çilerin zararına düzenlemeler ya-
pılıyor, muhalif basın susturuyor. 
Bütün demokrasi kazanımları tas-
fiye edilerek, tek adamın ağzından 

çıkan sözün yasa haline getirildi-
ği bir dönemde, iktidarın işçilere, 
emekçilere vaat ettiği, daha fazla 
işsizlik, daha fazla yoksulluk, daha 
fazla şiddet, daha fazla baskı ve zü-
lümdür” ifadelerini kullandı.

YILGINLIK YOK MÜCADELEMİZE 

DEVAM DİYORUZ
1 Mayıs’ın işçi sınıfının birlik, 

beraberlik ve dayanışma ve mü-
cadele günü olarak kutladıklarını 
ifade eden Çetinkaya, “Bizlere vaat 
edilen ne yazık ki daha fazla yok-
sulluk, daha fazla sömürü, daha 

fazla işsizlik, daha fazla kadın ve 
çocuk istismarı daha fazla genç 
ölümüdür. Bu haksız ve hukuksuz 
ve adaletsiz gidişe dur  diyecek 
emekçilerin mücadelesi olacaktır. 
1 Mayıs, kazanılmış hakların sa-
vunulması, çalışma ve yaşam ko-

şullarının iyileştirilmesi, özgürlük-
lerin ve demokratik kazanımların 
korunup, geliştirilmesinin, hükü-
metlerin savaş politikalarına ve bu 
politikaların işçi sınıfına ve hakla-
rına fatura edilmesine karşı talep-
lerimizin haykırıldığı, mücadeleyi 
yükseltmenin ve birleştirmenin 
bir başlangıcı olmalıdır. 1 Mayıs’ta 
alanları dolduranlar, gelecek kaygı-
sı çekenler, bu zülüm bitsin diyen-
ler, yılgınlık yok. Mücadeleye de-
vam diyoruz” ifadelerini kullandı. 
1 Mayıs kutlamalarına katılanlar. 
Yaşasın emekçilerin birliği,Yaşasın 
iş,ekmek özürlük mücadelemiz, 
Yaşasın 1 Mayıs sloganları attı. 1 
Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 
kutlamalarını tamamlayan gruplar 
daha sonra sessizce dağıldı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

 Emek ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs, tüm yurtta olduğu gibi Konya’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
CHP, KESK ve DİSK’e bağlı sendikalarla, çeşitli gençlik kuruluşları katıldı.
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Sert ve Ötügen’e yeni görev Ankara Altay’ı işaret etti
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Emlak Yönetimi Dairesi Başka-
nı Fatih Sert, Trafik İşleri Dairesi 
Başkanlığı görevine getirildi. Fatih 
Sert, 24 yıllık görevi boyunca bin-
lerce kamulaştırma gerçekleştire-
rek, önemli hizmetlerde bulundu. 
Konya Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Abdülme-
lik Ötügen de Türkiye Belediyeler 
Birliği (TBB)Genel Sekreteri oldu. 
Uzun dönemdir Konya Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardım-
cılığı görevini yürüten Ötügen’in 
de TBB Genel Sekreterliği görevine 
getirilmesi memnuniyetle karşılan-
dı. Bu durum AK Parti’den millet-
vekili aday adayı olan Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Başkanı Tahir 
Akyürek’in de istifasının ardından 
TBB’de Konya’nın öneminin vur-
gusu açısından büyük önem taşıdı. 

FATİH SERT KİMDİR? 
971 yılında Isparta İline bağ-

lı Yalvaç İlçesinde doğan M.Fatih 
Sert, ilk, orta ve Liseyi Konya’da 
tamamladı. 1995 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotoğrametri Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1994 yılında 
Emlak Kamulaştırma Şefi olarak 
Büyükşehir Belediyesinde göreve 
başladı. 1998 yılında Harita Emlak 
ve Kamulaştırma Müdürlüğüne 
atandı. Ağustos, 2013’de Emlak 
Yönetimi Dairesi Başkanlığına ata-
nan Sert, evli ve 2 çocuk babasıdır.

ABDÜLMELİK ÖTÜGEN KİMDİR?
İlkokulu Kayseri(Develi)’de, 

orta öğrenimini Ankara Tapu ve 
Kadastro Meslek Lisesi ile Ankara 
Atatürk Lisesinde tamamladı. Yük-
sek öğrenimini; Gazi Üniversitesi 
Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek 
Okulu, Gazi Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu 
Yönetimi Bölümünü bitirdi. Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü’nde (Yönetim Bilimleri-Mas-
ter) yaptı. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün değişik birimlerin-
de; Harita Teknisyenliği, Kadastro 
Fen Memurluğu, Tapu Sicil Müdür 
Yardımcılığı, İmar ve İskan Bakan-
lığı Belediye Teknik Hizmetler Ge-
nel Müdürlüğü’nde Harita Teknis-
yenliği, Fen Kontrol Memurluğu ve 
Emekli Sandığı ortaklığı olan Emek 

İnşaat A. Ş. Bünyesinde Başkan 
Danışmanlığı görevlerinde bulun-
du. Ankara Büyükşehir Belediye-
si’nin toplu ulaşım faaliyetlerini 
yürüten BUGSAŞ (Başkent Ulaşım 
A.Ş.) Genel Müdürlüğü’nde Genel 
Müdür Yardımcılığı görevinde iken 
Konya Büyükşehir Belediyesi’n-
de Genel Sekreter Yardımcılığına 
atandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

27. Dönem Milletvekili seçim-
lerinde aday adayı olmak üzere 
Tahir Akyürek’in Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığından istifa etmesinin 
üzerine, Büyükşehir Belediyesi’ne 
gelecek isim konusunda çalışmalar 
başlatılmıştı. Bu kapsamda geçtiği-
miz hafta sonu AK Parti tarafından 
temayül yapılmıştı. Yapılan tema-
yülden Selçuklu Belediye Başkanı 
U. İbrahim Altay’ın isminin ön pla-
na çıktığı bilgisi kamuoyunda yer 
almıştı. AK Parti Genel Merkezi’nin 
yaptığı değerlendirmeler sonu-
cunda Altay’ın Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı olmasının onaylandığı 
bilgisine ulaşıldı. Başkan Altay’ın, 
önümüzdeki günlerde toplanacak 
Büyükşehir Belediyesi Meclis Top-
lantısı’nda Büyükşehir Belediye 
Başkanı olarak seçilerek görevine 
başlaması bekleniyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

“Cumhur İttifakı” adı altında Cumhurbaşkanlığı için ortak aday üzerinde çalışmalar yürütecek olan AK Parti ve MHP’nin Konya 
Milletvekili aday adayları listesi netleşmeye başladı. Son bilgilere göre AK Parti’den 170, MHP’den 27 isim aday adayı oldu 

İttifakın Konya aday adayları!

AK PARTİ’NİN ADAY ADAYLARI 
Abdullah Ağralı
Abdullah Güzeldülger
Abdullah Çavuşoğlu
Abdullah Sami Acar
Ahmet Sarıdoğan
Ahmet İzi
Ahmet Özdoğan
Ahmet Kağan Karabulut
Ahmet Mürsel Doğan
Ahmet Nihat Baysal
Ahmet Şükrü Kılıç
Ahmet Vejdi Çınar
Ali Sürücü
Ali Kaya
Ali Akmaz 
Arif Kıyak
Aslı Gönüllü Tamer
Aslı Yanık
Asuman Kökten
Aygül Erdem
Aykut Takımcı
Aynur Bakırcı
Ayşe Türkmenoğlu
Ayşe Atsan
Batuhan Aşıcı
Batuhan Onur Kolçak
Bayram Çelmeli
Bekir Alboğa

Bülent Aycan
Celal Candan
Cem Zorlu
Cemil Er
Cengiz Yalınız
Cihangir Ergün
Cihat Özkan
Durul Türkmen
Ecevit Öksüz
Edip Yıldız
Ercüment Sarıkafa
Erdinç Akca
Eyyüp Özpınar
Fatih Nükte
Fatih Özdemir
Fatma Başaralı
Fatma Nur Özoğul
Goncagül Çok
Gülay Samancı
Gürsoy Bilgin
Hacı Ahmet Şimşek
Hacı Ahmet Özdemir 
Hacı Ali Özel 
Halil Etyemez 
Hamdi Turşucu 
Hasan Uzman 
Hasan Yel 
Hasan Yaşar 
Hasan Küçükkendirci 

Hasan Uysal 
Hasan Çağlayan Dündar 
Hasan Hüseyin Aydın 
Hayati Arık 
Hülya Tuğyan 
Hülya Gök 
Hüseyin Keleş 
Hüseyin Üzülmez 
Hüsnüye Erdoğan 
İbrahim Büyüktorun 
İbrahim Kılınç 
İbrahim Erol 
İbrahim Türkan 
İbrahim Kürşat Göçergi 
İhsan Kara 
İlker Yalçın 
İsmail Küçükbayrak 
İsmail Afşar 
İsmail Selçuk Atçeken 
Kadriye Erdoğan 
Keziban Bayık 
Kudret Bülbül
Kübra Solak 
Ladiger Özdemir 
Leyla Şahin Usta 
Leyla Erdal 
Mahmut Cavit Büyükcengiz 
Mehmet Babaoğlu 
Mehmet Çalık 

Mehmet Önal 
Mehmet Özlü 
Mehmet Ergül 
Mehmet Özdemir 
Mehmet Acar 
Mehmet Akay 
Mehmet Akif Yılmaz 
Mehmet Akif Sönmez 
Mehmet Ali Şahin 
Mehmet Ali Kabak 
Mehmet Celalettin Ergene 
Mehmet Hamdi Yıldırım 
Memiş Taşpınar 
Muhammed Zeren 
Muhammed Ali Ekinalan 
Muhammed Furkan Asilkan 
Muhammet Fatih Şahin 
Muhammet Uğur Kaleli 
Muharrem Kayacık 
Murat Özdemir 
Murat Selçuk Güçlü 
Mustafa Ulu 
Mustafa Çetin 
Mustafa Ersöz 
Mustafa Hançer 
Mustafa Hamurcu 
Mustafa Efe 
Mustafa Kaya 
Mücteba Gökşen 

Mürsel Kartal 
Müzeyyen Yalçın 
Nadir Paksoy 
Naile Şeker 
Namık Güler 
Nazire Gündoğdu 
Nesrin Sert 
Orhan Erdem 
Osman Yavuz 
Osman Uyar 
Ömer Ünal 
Ömer Aktürk 
Ömer Faruk Kanı 
Özay Arslan 
Pervin Dilek 
Ramazan Turan 
Ramazan Yaşar 
Ramazan Poçan 
Ramazan Sodan 
Remzi Çetin 
Rifat Yüzbaşıgil 
Salih Yılmaz 
Salim Özdemir 
Selman Özboyacı 
Seyit Yaylacı 
Seyit Ali Kurtuluş 
Sıttıka Yalçı 
Soner Özdere 
Sultan Uysal 

Sultan Işık 
Şaban Topal 
Şamil Ersin Güngör 
Şecaattin Küçükdağ 
Şükran Akıncı 
Şükrü Metin 
Taha Kadir Mısırlıoğlu 
Tahir Akyürek 
Turgay Özcan 
Turgut Murat Dirik 
Tülay Çakır 
Tülay Oruç 
Uğur Ayhan 
Vehbi Özalp 
Vehbi Özdemir 
Veli Tolu 
Veyis Karani Çiftci 
Yahya Özüdoğru 
Yakup Özkurt 
Yaşar Toy 
Yılmaz Altunsoy 
Yusuf Cihan Kaya 
Yücel Sevinç 
Zerrin Özel 
Zeynep Nur Tuncer 
Züleyha Tekdemir 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
Abdullah Buksur
Adnan Kurban 

Ahmet Yücel
Ali Yakıcı
Ali Naci Kılınçaslan
Ayhan Tekin
Aytekin Mart 
Bulduk Özdemir
Celil Çalış
Cumali Ünver
Esin Saat
Fatih Satılmış
Faruk Sonkaya
Fikret Küçükmumcu
Hüseyin Korkmaz 
Halil Ayhan
Salih Akça
Sedat Göncü
Sefa Lök
Şükrü Portakal
Mustafa Kalaycı
Mustafa Aygün
Nuran İpek
Nurettin Özerdem
Türker Aydoğdu
Temmuz Şemin 
Pınar Günseven
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

24 Haziran’da gerçekleştirilecek 
olan Milletvekili ve Cumhurbaşkan-
lığı seçimleri için çalışmalar hızla 
sürüyor. Erken seçim kararı alınma-
sıyla süreç oldukça hızlı işletiliyor. 
Bu nedenle seçim takvimi de yoğun 
olacak. Siyasi partilerin 27. Dönem 
milletvekili aday adaylık başvurula-

rının başlamasıyla geçtiğimiz hafta 
hareketlilik hızlanmıştı. Aday aday-
ları partilerinin il başkanlıkları ve ge-
nel merkezlerine giderek aday aday-
lık için resmi müracaatlarını hızla 
gerçekleştiriyor. Özellikle ‘Cumhur 
İttifakı’ adı altında Cumhurbaşkan-
lığı seçiminde ortak aday üzerinde 

çalışmalar yürüten AK Parti ve Mil-
liyetçi Hareket Partisi (MHP)’nde ça-
lışmalar hızla sürüyor. AK Parti’nin 
aday adaylık başvurusunda son tarih 
29 Nisan olarak belirlenmişti. Ancak 
bu tarih 2 Mayıs’a kadar uzatıldı. Bu 
kapsamda AK Parti’nin aday adalık 
başvuruları bugün 19:00’da sona 

erecek. MHP’de ise 3 Mayıs’ta aday 
adaylık başvuru süresi bitmiş olacak.

AK PARTİ 170, MHP 27
Aday adaylık süreci devam eder-

ken AK Parti ve MHP’nin Konya 
Milletvekili aday adayı olarak resmi 
başvurusun yapan isimler de şekil-
lenmeye başladı. Bu kapsamda AK 

Parti’de dün itibari genel merkez 
ve il başkanlığına yapılan başvuru-
lar olmak üzere toplamda başvuru 
yapanların sayısı 170 olarak duyu-
ruldu. Bu isimlerin 35’i kadın, 12’si 
genç, 11’i engelli, 110’u erkek ola-
rak belirtildi. Başvuruların 2’si ise 
başka il üzerinden yapıldı. Son gün 

de dahil olmak üzere aday adaylık 
sayısının 200’ü geçmesi bekleniyor. 
MHP’de ise aday adaylık başvuru sü-
resi 3 Mayıs’ta sona erecek. MHP’de 
dün itibari ile Konya’dan aday adayı 
olanların sayısı 27 olarak belirtildi. 
MHP’de de sayının 40’ı aşacağı tah-
min ediliyor. İşte son listeler; 

Fatih Sert Abdülmelik Ötügen
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Beşiktaş, 31. haftalar dikkate alın-
dığında dış sahada oynadığı 16 maçta 
6 galibiyet, beşer beraberlik ve yenil-
giyle 23 puan topladı. Teknik direktör 
Şenol Güneş yönetiminde şampiyon 
olduğu geçen sezonun 31. haftasına 
kadar yine 16 deplasman karşılaş-
masına çıkan Beşiktaş; 9 galibiyet, 
4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 31 puan 
elde etti. Güneş’in ilk şampiyonluğu 
yaşadığı 2015-2016’da daha başarılı 
bir görüntü çizen siyah-beyazlılar; 10 
galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 
dış sahada 33 puan çıkarmayı başar-
dı. Beşiktaş, Hırvat teknik adam Sla-
ven Bilic’in görev aldığı 2014-2015 
sezonunda ise daha başarılı bir grafik 
çizdi. Siyah-beyazlı ekip, 31. haftalar 
dikkate alındığında deplasmanda 12 
galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgi 
sonunda 37 puan topladı.

ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ 
VERDİĞİ TAKIMLARA YENİLDİ
Siyah-beyazlı ekip, bu sezon 

şampiyonluk mücadelesi verdiği 
Galatasaray, Medipol Başakşehir ve 
Fenerbahçe ile dış sahada oynadığı 
maçlarda puan çıkarmayı başarama-
dı.

Sezonun ilk yarısında rakip sa-
hada Fenerbahçe’ye 2-1 yenilen Be-
şiktaş, ikinci yarıda ise deplasmanda 
Medipol Başakşehir’e 1-0 ve Galata-
saray’a 2-0 mağlup oldu. Siyah-be-
yazlılar, bu üç maçta sadece bir gol 
atabilirken, kalesinde 5 gol gördü. 
Beşiktaş, dış sahada oynadığı son 10 
maçta sadece 3 galibiyet alabildi.
5 SEZONUN GERİSİNDE KALABİLİR 

Süper Lig’de bu sezonki son dep-
lasman maçını 33. haftada Osman-
lıspor ile yapacak Beşiktaş, rakibi kar-

şısında puan veya puanlar kaybettiği 
takdirde önceki 5 sezonun da gerisin-
de kalacak.

Şampiyonluk umutları azalan ve 
önemli oyuncularının sakatlığı nede-
niyle de sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı 
ekip, Osmanlıspor ile berabere kalır-
sa ya da rakibine yenilirse 2013-2014 
ve 2012-2013’ün de gerisine düşecek. 

PEPE DE SEZONU KAPATTI
Beşiktaş’ta şansızlıklar bir türlü 

bitmiyor. Galatasaray-Beşiktaş derbi 
maçında sakatlan Negredo’nun dün 
yapılan kontrollerinden sonra sezo-
nu kapattığı belirtilmişti. Bugün de 
yapılan tetkiklerden sonra Pepe’nin 
sakatlığının kalan üç haftada forma 
giymesine engel olduğu öğrenildi. 
Böylelikle Negredo’dan sonra Pepe 
de sezonu kapatmış oldu.
n AA

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Başakşehir 
hazırlıklarının sürdüğü antrenman öncesi yaptığı açıklama-
da, sadece futbolu düşenin iyi bir takım olduklarını söyle-
di. Sivasspor, deplasmanda karşı karşıya geleceği şampi-
yonluk adayı Medipol Başakşehir müsabakası hazırlıklarına 
başladı. Bugün Sivasspor Tesislerinde Teknik Direktör Sa-
met Aybaba nezaretindeki antrenmana sakatlığı süren Dya-
kov katılmadı. Isınma ve kondisyon çalışması ile başlayan 
antrenman dar alanda pas çalışması ve çift kale maç ile de-
vam etti. İdman öncesi genç taraftarlar, futbolculara forma 
imzalatarak fotoğraf çektirdi. Sivasspor’un yıldız oyuncusu 
Robinho taraftarları, “Selamun aleyküm” şeklinde selam-
ladı. 
n İHA

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon için kolları erken 
sıvayan yönetimin, Erol Bulut’un belirleyeceği yol haritası-
na göre hareket etme kararı aldığı belirtiliyor. Evkur Yeni 
Malatyaspor, Süper Lig’in 32. haftasında 7 Nisan Pazartesi 
günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı müsabakanın 
hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. 
Geçen haftayı sahasında aldığı 0-0’lık Akhisarspor bera-
berliğiyle kapatan sarı-kırmızılılar puanını 39 yaparak, 
düşme korkusunu üzerinden tamamen attı. Oynadığı 31 
karşılaşmadan 39 puan çıkarmasını bilen Malatya ekibi, 
Süper Lig’deki ilk sezonunda belirlediği hedefi yakalarken, 
yönetimin önümüzdeki sezonun planlaması için de kolları 
erkenden sıvadığı bildirildi. Gelecek yıl için sözleşmesi 
devam eden Erol Bulut ile yola devam kararı alan Malatya 
yönetiminin, genç hocanın belirleyeceği yol haritasına göre 
hareket edeceği ifade edildi. 
n İHA

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş ile 
karşılaşacak olan Kayserispor’da maçın hazırlıkları başla-
dı. Geçtiğimiz hafta sonu sahasında konuk ettiği Aytemiz 
Alanyaspor’a 2-1 mağlup olan Kayserispor, 2 günlük iznin 
ardından önümüzdeki hafta deplasmanda karşılaşacakları 
Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Marius 
Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan oyuncu-
lar, bir süre ısınma hareketlerinin ardından düz koşu yaptı. 
n İHA

Sivasspor’da Başakşehir 
hazırlıkları başladı

Malatyaspor yeni 
sezonu düşünüyor

Kayseri’de Beşiktaş 
mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig’de derbi maç-
ta Beşiktaş’ı 2-0 yenerek liderliğini 
sürdüren Galatasaray, son yılların en 
başarılı iç saha performansını sergile-
yen takım oldu.

Beşiktaş karşısında elde ettiği gali-
biyetle Türk Telekom Stadı’ndaki pua-
nını 46’ya çıkartan sarı-kırmızılı takım, 
Süper Lig’de son 12 sezonda iç sahada 
en fazla puan elde eden ekip olmayı 16 
maçta başardı.

Galatasaray, şampiyon olduğu 
2005-2006 sezonunda taraftarı önünde-
ki 17 müsabakada 46 puan kazanırken, 
sonraki sezonlarda hiçbir takım evinde-
ki maçlarda bu puana ulaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, 33. haftada 
sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 
oynayacağı maçı kazandığı takdirde bu 

sezon iç sahadaki puanını 49’a çıkara-
cak.

Puanların yüzde 70’i iç sahada
Galatasaray, Süper Lig’de bu se-

zonki puanlarının çok büyük bölümünü 
taraftarı önünde elde etti.

Süper Lig’de 66 puanla zirvede yer 
alan sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom 
Stadı’nda oynadığı maçlarda 46 puan 
topladı.

Taraftarı önündeki 16 maçtan 15 
galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan 
sarı-kırmızılı takım, puanlarının yüzde 
70’ini bu müsabakalarda kazandı.

Galatasaray, kötü bir performans 
sergilediği 15 deplasman maçında ise 
6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi so-
nucunda 20 puan alabildi.
n AA

Son kez adayım!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi’nin mayıs sayısında yazdığı yazıda, haziran ayındaki 

seçimde son kez Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olacağını ifade etti. Yıldırım, kalan tüm işlerimi tamamlamak 
için bir kez daha bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu hepinizin huzurunda geçtiğimiz ay açıkladım” dedi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi’ne yazdığı ya-
zıda şu ifadeleri kullandı:  “Sevgili Fenerbahçeliler, Fenerbahçe Başkan-
lığı gibi, şahsımın kutsal olarak addettiği bir görevde 20 yılı büyük bir onur 
ve gururla geride bıraktım. Önümüzdeki Haziran ayında Kulübümüzün Se-
çimli Olağan Genel Kurulu var ve ben Fenerbahçe için yarım kalan tüm 
işlerimi tamamlamak için bir kez daha bu onurlu göreve yeniden aday 
olduğumu hepinizin huzurunda geçtiğimiz ay açıkladım. 

Özellikle, henüz tamamlanamayan 3 Temmuz süreci ve kumpasın 
meydana getirdiği maddi zararların temin edilmesi için ilk adımların atıl-
ması gibi, kulübümüzün en önemli gündem maddelerinden biri olan bu 
konu, benim adaylık sürecimi şekillendiren başlıca etkenlerden biridir ve 
bu durum yıllardır dile getirdiğim öncelikli hedefimdir. Bununla birlikte, 
3 Temmuz öncesinde yakaladığımız, Avrupa’nın birçok prestijli mecrası-
na konu olan sportif ve ekonomik başarılarımızın tekrar yakalanması için 
gerekli çalışmaların başlatılması, yine birincil hedeflerimin içerisinde yer 
almakta. Fenerbahçe Başkanlığım döneminde başımıza gelen bu kum-
pasın tüm çıplaklığıyla ortaya çıkması, akabinde de zararların tazmini 
ve futbol başta olmak üzere tüm branşlarda zirve, hali hazırdaki başarı-
lı branşlarımızın bu durumunun stabil kalması için gerekli ekonomik ve 
sosyal zeminin sağlanması adına ilk girişimlerin yapılması boynumun 
borcudur. Bu sebeple, tekrar belirtmek isterim ki; Haziran ayında son kez 
Fenerbahçe Başkanlığına adayım. 

DEĞERLİ FENERBAHÇELİLER
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tüm takımları ve tüm sporcuları başarılı 

bir sezonu daha sonlandırmak üzereler. Profesyonel Futbol Takımımız 
Lig’de ve Kupa’da şampiyonluk iddiasını sürdürmektedir ve bu mücade-
le son maçın son düdüğüne kadar devam edecektir. Fenerbahçe Doğuş 
Basketbol Takımımız üst üste dördüncü kez Final-Four arenasında bulun-
makta ve üst üste ikinci kez Avrupa’nın en büyüğü olmak için mücadelesi-
ni sürdürmektedir, tüm amatör sporcularımız Fenerbahçe ve milli forma 
altında Türkiye’ye gururlar yaşatmak için mücadelelerine devam etmek-
tedir; tüm emeği geçenleri kutlar ve teşekkür ederim. Fenerbahçe arması 
ve Türkiye için yarışan tüm takım, sporcu, antrenör ve yöneticilerimize 
şampiyonluklar, kupalar, madalyalar ve başarılar dilerim. 

Türk milletine bağımsızlığı, çağdaşlığı ve demokrasiyi getiren kutlu 
zaferimiz Kurtuluş Savaşı’mızın kıvılcımlarının başladığı ve Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusuna inancı ve kararlılığı ile Samsun’a çıktı-
ğı tarih olan 19 Mayıs 1919’un 99. yıldönümünü yaşayacağız. Bu anlamlı 
günü Türk Gençliği’ne armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 
silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; 
Ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kut-
luyorum. 

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 3 Mayıs 1918 günü, İstanbul 
işgal altındayken Fenerbahçe Spor Kulübü’nü ziyaret etmiş ve kulüp def-
terine “Fenerbahçe Kulübü’nün her tarafa mazhar-i takdir olmuş bulunan 
asari mesaisini işitmiş ve bu Kulübü ziyaret ve erbab-i himmeti tebrik 
etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser ola-
bilmiştir. Takdirat ve tebrikatimi buraya kayd ile mübahiyim.” ifadelerini 
yazmıştı. 

Kulübümüz için gurur kaynağı olan bu ziyaretin 100. Yıldönümü olan 3 
Mayıs 2018 günü, saat 09.00’da kalbimizdeki tüm saygı, sevgi ve özlemle 
Atamızın ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret edip, Atamızın mozo-
lesine çelenk bırakacağız. Tüm Fenerbahçelilerin katılımını bekliyorum” 
n İHA

Beşiktaş dış sahada kayboldu

Galatasaray iç sahada rakipsiz
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GÜMÜŞHANE 33 19 7 7 55 27 28 64
2.ALTAY 33 18 9 6 59 32 27 63
3.SAKARYASPOR 33 17 10 6 54 35 19 61
4.BANDIRMA 33 18 7 8 51 33 18 61
5.ŞANLIURFA 33 18 6 9 52 33 19 60
6.HACETTEPE 33 15 11 7 48 30 18 56
7.BUGSAŞ SPOR 33 15 10 8 54 34 20 55
8.A.SELÇUKSPOR 33 14 10 9 49 44 5 52
9.NİĞDE B. 33 13 7 13 40 42 -2 46
10.KIRKLARELİSPOR 33 10 9 14 40 50 -10 39
11.K.MARAŞSPOR 33 9 12 12 37 49 -12 39
12.ZONGULDAK 33 9 11 13 25 36 -11 38
13.PENDİKSPOR 33 9 9 15 34 47 -13 36
14.FETHİYESPOR 33 8 11 14 39 48 -9 35
15.O.KARAGÜMRÜK 33 10 5 18 32 48 -16 35
16.NAZİLLİ 33 6 8 19 30 57 -27 26
17.KARŞIYAKA 33 6 9 18 30 51 -21 21
18.SİLİVRİ 33 2 11 20 25 58 -33 17

Konya’nın Seydişehir İlçe Bele-
diyesi tarafından 2’ incisi düzenle-
nen Yağlı Pehlivan Güreşleri kortej 
yürüyüşü ile başladı. 

15 Temmuz Milli İrade Meyda-
nı’ndan başlayan, Seyyid Harun Veli 
Bulvarı, Uludağ Caddesi ve Seyyid 
Harun Veli Camii’nde sona eren yü-
rüyüşe, müsabakaya katılacak gü-
reşçiler ile birlikte İlçe Kaymakamı 
Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdü-
rü Kasım Özdemir, İlçe Jandarma 
Komutanı Üstğm. Burak Çelik, İlçe 
Müftüsü Kemal Demirel, Siyasi Parti 
İlçe Başkanları, STK Örgüt temsilci-
leri, geçen yıl ki güreş müsabakala-
rında güreş ağası seçilen Mustafa 
Başer ve vatandaşlar katıldı. Kuğulu 
Park’ta 1 Mayıs Salı günü Er mey-

danında güreşecek İsmail Balaban, 
Hamza Köseoğlu, İsmail Koç, Şükrü 
Kazan, Osman Özgün ve İsmail Gü-
zel de yürüyüşe katılanlar arasında 
yer aldı. Yürüyüşün ardından Adile 
Baysal Kültür Sanat Evinde Cazgır-
ların katılımı ile Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal himayesinde il ve ilçe 
dışında katılan işadamları arasında 
ağalık yarışı yapıldı. 

“Milli ve yerli olmayı biz Seydi-
şehir’de sporlarda da başlatalım is-
tedik” diyen Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, “Bizim çocukluğumuz ve 
tarihi geleneklerimizde güreş sporu 
var ve devam ediyor. Seydişehir 
Etibank döneminde güçlü sporcular, 
milli güreşçiler çıkarmıştı. Biz bunu 
Seydişehir’de yeniden canlandıralım 
dedik. Birçok imar değişikliği yap-

tık, yapmamızda normal ama kendi 
kültürünüze, kendi milli ve manevi 
değerlerinize hizmet edemiyorsanız, 
fiziki değişikliklerin bir anlamı olmaz 
diye düşündük ve bu ilke ile hareket 
ettik” dedi. 

Yağlı güreşleri Seydişehir’de 
kendilerinin başlattıklarını ifade 
eden Başkan Tutal, “İnşallah önü-
müzdeki yıllarda devam edeceğine 
inanıyoruz. Allah emanetini alma 
burada olursak şartlarımızı zorlamak 
suretiyle inşallah devam ettireceğiz. 
Çünkü kendi gençlerimizi, kendi 
kültürümüze aşık etmemiz, kendi 
kültürümüzü onlara enjekte etmemiz 
gerekiyor. Başkalarının kültürü ile bir 
yere gidemeyeceğimizi biz son 150 
yıldır gördük, görmeye de devam 
ediyoruz. Yağmurlu bir hava olma-

sına rağmen, Seydişehirli geçen yıl 
bu organizasyonu beğendi. Bizlerin 
davetine icabet ettiğiniz için teşekkür 
ediyoruz. Bu tür sosyal faaliyetler sa-
dece belediye başkanı, kaymakamla 
değil el ele, gönül gönüle verilerek 
yapılır. Ata sporlarımızın gelişmesi 
veya milli değerlerimizin toplumdan 
silinmemesi noktasında beraberce 
çalışmalıyız. Geçen yıl bizlere des-
teklerinizi esirgemediniz, bu yılda 
inşallah ağalık noktasında gerekli 
desteği vereceğinize biz inanıyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Başkan Tutal, 2018 yılı ağalık 
ihalesi rakamını 25 bin lira olarak 
açıklayarak, ağalık yarışını başlattı. 
Yaklaşık 20 kişinin katıldığı ağalık 
ihalesi iş adamı Osman Nuri Bakır-
cı’da 150 bin lirada kaldı. 1 Nisan 

2018 Salı Günü yapılacak olan Sey-
dişehir Belediyesi 2. Yağlı Pehlivan 
Güreşlerinin ağası Osman Nuri Ba-
kırcı oldu. Ağalık yarışlarının ardın-
dan Başkan Tutal, günün anısına 

yarışa katılan iş adamları ile birlikte 
hatıra fotoğrafı çekildi. Yağlı Pehli-
van Güreşlerinin yarın saat 10:00’da 
Kuğulu Park’ta gerçekleştirileceği 
belirtildi.  n İHA

Seydişehir’de yağlı pehlivan güreş heyecanı başladı

Okçuluk yarışları
Konya’da yapıldı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonunun organize ettiği Üniversiteler Arası Ge-
leneksel 3. Türk Okçuluğu Şampiyonası gerçekleştirildi. Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Ömer Koç, Okçuluk 

adına seneler evvel üniversitelerimizde dikmiş olduğumuz fidanların yeşerdiğini görmek bizleri memnun ediyor” dedi

NEÜ 15 Temmuz Yerleşkesinde ya-
pılan şampiyonanın açılış programında 
konuşan Geleneksel Türk Okçuluğu Fe-
derasyonu Başkanı Ömer Koç, “Okçuluk 
adına seneler evvel üniversitelerimizde 
dikmiş olduğumuz fidanların yeşerdiğini 
görmek bizleri memnun ediyor. İnşallah 
geleneksel Türk okçuluğunu sadece bir 
spor maksadıyla değil aynı zamanda 
kültürel bir amaç olarak hayatınızın diğer 
dönemlerinde de kullanabilmenizi umu-
yorum. 3.’üncüsünü yapmış olduğumuz 
şampiyona aslında farklı ülkelere de 
ışık olmuş vaziyette. Türk Okçuluğu yeni 
yeni canlanma süreci yaşadı. Tabii buna 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın ve oğlu Bilal Erdoğan Beyin ciddi 
katkıları var. İnşallah bu anlamda Ge-
leneksel Türk Okçuluğunu bizden sonra 
gelecek kuşaklara aktarma sorumlu-
luğumuzu da yerine getirmiş olacağız. 

Katkılarından dolayı emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘HAYATLARI BOYUNCA 
HEDEFLERİ VURACAKLAR’
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ta-

hir Yüksek ise, “Kültürümüzde, ‘Attığını 
vurmak’ diye bir tabir vardır. Bu hakika-
ten de okçuluktan gelen bir tabir. Yine 
‘12’den vurma, turnayı gözünden vurma’ 
gibi tabirlerimiz var. Bunların tabii me-
caz anlamları da var. Gayretli çalıştı ve 
isabet etti gibi anlamlara gelir. Okçuluk-
ta da bu çok önemli bir husus. Karşıya 
konulan hedef sabit olabilir, hareketli 
olabilir. Bu hedefe ulaşmak adına bir 
takım hazırlıklar yapmak, o hedefe ulaş-
mak için gösterilen çaba, bütün bunlar 
çok faktörün etki ettiği olaylar zinciridir. 
Buradaki arkadaşlarımın da hayatları 
boyunca hedefleri doğrultusunda attık-
larını vuracaklarına inanıyorum. Oku 

hedefine atarmış-
çasına hedefle-
rinize bağlanın. 
Okulunuz bitti-
ğinde yaptığınız işi 
en iyi şekilde yerine getirin. Her birinize 
başarılar diliyorum” diye konuştu. 

NEÜ 2., SELÇUK 3.
Konuşmaların ardından şampiyona-

ya geçildi ve yarışmacılar arasında kıya-
sıya bir mücadele yapıldı. Üniversiteler 
Arası Geleneksel 3. Türk Okçuluğu Şam-
piyonası Kadınlar Takımının birincisi 
150 puanla Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi oldu. Kadınlar Takımı ikincisi 78 
puanla Bozok Üniversitesi, üçüncü ise 
56 puanla Osmangazi Üniversitesi oldu. 
Üniversiteler Arası Geleneksel 3. Türk 
Okçuluğu Şampiyonası Erkekler Takımı-
nın birincisi 178 puanla Osmangazi Üni-
versitesi, 157 puanla Necmettin Erbakan 

Üniver-
sitesi ikinci, Selçuk Üniversitesi ise 138 
puanla üçüncü oldu. 

BİREYSELDE NEÜ BAŞARISI
Bireysel olarak kazananlar ise, ka-

dınlarda üçüncü NEÜ öğrencisi Meliha 
Günaydın, ikinci NEÜ öğrencisi Sena 
Çalışkan, birinci ise NEÜ Öğrencisi Buse 
Yazar oldu. Erkeklerde üçüncü Osman-
gazi Üniversitesi Mert İmrağ, ikinci NEÜ 
öğrencisi Fatih Özpamuk, birinci ise Os-
mangazi Üniversitesi öğrencisi Üsame 
Ömer Osmanoğlu oldu. Genç okçulara 
ödüllerinin takdiminin ardından prog-
ram sona erdi. 
n İHA

Selçuklu gözünü Play – Off ’a dikti
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu 

Belediyespor, ligi tamamlayarak Play – Off’a ka-
tılmaya hak kazandı. Mavi beyazlılar, oynanan 34 
maçın ardından 23 galibiyet alarak lig sıralamasın 
4. oldu. Konya ekibi, Play – Off’ta Bandırma Kırmı-
zı ile eşleşti. 3 maç üzerinden oynanacak olan ilk 
turda ilk müsabaka Konya’da oynanacak. İki karşı-
laşmayı kazanan takım yarı finale yükselecek. Sel-
çuklu, saha avantajın kullanarak üst tura yükselmek 
istiyor.

‘MÜTEVAZI OLUP İŞİMİZE BAKACAĞIZ’
Selçuklu Belediyesi Basketbol Takımı Başant-

renörü Serkan Erdoğan 4 Mayıs’ta başlayacak 
Play – Off maçları öncesi açıklamalarda bulundu. 
Erdoğan, “Normal sezonu bitirmiş bulunuyoruz. 23 
galibiyetle bitirdik ve bence olabileceğin en iyisi 
oldu. 23 galibiyet almak bu lig de gerçekten kolay 
değil. O yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum. 
Play-Off’ta Bandırma Kırmızı ile eşleştik. Elimizden 
gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İddialı ol-
maktansa daha mütevazi olup sahada işimizi yap-
maya çalışacağız. Play-Off maçlarında keşke genç 
oyuncular bir adım atsa çünkü ben onlara hep şans 
veriyorum. Çünkü onlara her gün güveniyorum her 
gün şans veriyorum yine vermeye de devam ede-
ceğim. Onlar da katkı verirse yapabileceğimiz en 
iyisini yapmaya çalışacağız. Şu an olduğu gibi ve 
bundan sonra da olacağı gibi sezonu başımız dik bir 
şekilde tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. Hafta mücadelesinde Hacettepe’yi 
konuk edecek Konya Anadolu Selçukspor’da hazırlıklar bugün 
başlayacak. Pazar günü deplasman Bugsaşspor ile karşılaşan 
Anadolu Kartalı 2 günlük iznin ardından bugün Karatay Belediyesi 
Kayacık Tesislerinde toplanacak. Bugün öğleden sonra başlaya-
cak antrenmana tüm takımın katılması bekleniyor. Öte yandan 
Uefa Pro Lisansı için eğitimde bulunan Teknik Direktör Alper Avcı 
takıma Cuma günü katılacak. 
n SPOR SERVİSİ

Alper Avcı, UEFA Pro Lisans 3. Etap kursu için  İsviçre’nin Ce-
nevre kentine gitti.

Geçtiğimiz Temmuz ayında UEFA Pro Lisans 1. Etap kursuna 
katılan Konya Anadolu Selçukspor Teknik Direktörü Alper Avcı, 
2017 - 2018 futbol sezonu devre arasında Antalya’da 2. etap kur-
sunu tamamlamıştı. Cuma gününe kadar sürecek UEFA Pro Li-
sans 3. etap kursuna katılacak teknik direktör Alper Avcı, haftanın 
son çalışmasında takıma katılacak.
n SPOR SERVİSİ

Hacettepe hazırlıkları
bugün başlıyor

Alper Avcı, Pro
Lisans kursuna gitti



RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 31 21 3 7 70 32 38 66
2.BAŞAKŞEHİR FK 31 20 5 6 56 31 25 65
3.FENERBAHÇE 31 18 9 4 66 33 33 63
4.BEŞİKTAŞ 31 18 8 5 59 27 32 62
5.TRABZONSPOR 31 13 10 8 55 45 10 49
6.GÖZTEPE 31 13 8 10 48 48 0 47
7.DG SİVASSPOR 31 14 5 12 41 45 -4 47
8.KAYSERİSPOR 31 12 8 11 41 48 -7 44
9.KASIMPAŞA 31 11 7 13 47 52 -5 40
10.BURSASPOR 31 11 6 14 41 42 -1 39
11.EY MALATYASPOR 31 10 9 12 35 41 -6 39
12.TM AKHİSARSPOR 31 9 9 13 39 49 -10 36
13.A.ALANYASPOR 31 10 5 16 49 54 -5 35
14.ANTALYASPOR 31 9 8 14 37 54 -17 35
15.A. KONYASPOR 31 8 8 15 34 38 -4 32
16.OSMANLISPOR FK 31 8 8 15 45 54 -9 32
17.GENÇLERBİRLİĞİ 31 7 9 15 35 50 -15 30
18.K. KARABÜKSPOR 31 3 3 25 20 75 -55 12  

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Dün sahasında aldığı Konyaspor galibiyetiyle alt sıralardan 
uzaklaşan ve derin bir nefes alan Bursaspor, 144 gün sonra ligde 
iki maç üst üste galip gelmeyi de başardı. 

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında dün sahasında Atiker 
Konyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-1 galip ayrılarak 
puanını 39’ya yükseltti. Çıktığı 31 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik 
ve 14 mağlubiyet elde eden Timsah, düşme hattıyla arasındaki 
puan farkını da 7’ye çıkardı. Ligde son 3 haftaya girilirken, alt sı-
ralardan uzaklaşan Timsah, derin bir nefes aldı. 

144 gün sonra ilk 
Yeşil-beyazlılar, ligin 13 ve 14’üncü haftalarında oynadığı 

Karabükspor ve Konyaspor maçlarında üst üste iki galibiyet al-
mıştı. Ardından çıktığı 15 maçta da üst üste iki maçta galibiyet 
elde edemeyen Timsah, bu şanssızlığını dün alınan Konyaspor 
galibiyetiyle bozdu. 144 gün sonra yine Karabükspor ve Kon-
yaspor maçlarında seri galibiyetler elde eden Bursaspor, ligin 
32. haftasında ise zorlu Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. 
n İHA

Bursaspor’dan uzun 
süre sonra bir ilk

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Karde-
mir Karabükspor’un teknik direktörü Ünal 
Karaman, kalan haftalarda kendilerine ya-
kışan mücadeleyi göstermeye devam ede-
ceklerini söyledi. Karaman, Çamlık Spor 
Tesisleri’nde gazetecilere yaptığı açık-
lamada, geldikleri günden bu yana aynı 
şeyleri söylediklerini belirtti. Basının kar-
şısına geçmeye çekindiğini ifade eden 
Karaman, “Çünkü söyleyecek çok farklı bir 
şey yok. Sezonu bitirmeye gayret gösteri-
yoruz. Kulübümüzün geleceğiyle ilgili daha 
fazla planlamanın içerisine gireceğimiz 
bir dönem var. Bu ara dönemde ise bize 
yakışan mücadeleyi göstermeye devam 
edeceğiz. İyi sonuçlarla ligi tamamlamaya 
çalışacağız.” diye konuştu.

Oyuncularının işlerine biraz daha 
saygı duyarak sahiplenmelerini istedi-
ğini aktaran Karaman, şunları kaydetti: 
“Oyuncularımla ilgili 

fikrim oluştu. Yönetimle beraber bundan 
sonrasının planlanması içerisinde istişare 
edip, inşallah geleceğe daha güvenli emin 
adımlarla gitmeye gayret göstereceğiz.”  
Karaman, hafta sonu oynayacakları Ati-
ker Konyaspor maçına aynı ciddiyetle ha-
zırlandıklarını sözlerine ekledi.

Kırmızı-mavili ekip, Spor Toto Süper 
Lig’in 32. haftasında 5 Mayıs Cumartesi 
günü sahasında oynayacağı Atiker Kon-
yaspor maçının hazırlıklarına sürdürdü. 
Çamlık Spor Tesisleri’nde teknik direktör 
Karaman yönetiminde ısınma koşusuyla 
başlayan antrenmanda futbolcular, istas-
yon ve yarım saha çift kale maç yaptı.

İdmanda, sakatlığı bulunan Alexe 
katılmazken, Ferhat Görgülü, Olafur Sku-
lason, Adam Stahl, Murat Akın ve Osman 
Çelik takımdan ayrı koştu.
n AA

Ünal Karaman: İyi
sonuçlarla tamamlayacağız

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 
deplasmanda Bursaspor’a 2-1 mağlup olduğu 
maçta uzun süre forma şansı bulan Eren Albayrak 
açıklamalarda bulundu. Maçın ilk yarısında kötü 
bir oyun ortaya koyduklarını ancak ikinci devrede 
iyi mücadele ettiklerini ifade eden Albayrak, son 
dönemde eleştirilen kendi performansı hakkında 
da konuştu.

‘EĞER GOLÜ ERKEN BULSAYDIK…’
Maça iyi hazırlandıklarını ancak deplas-

manda olmanın psikolojisi ile geri çekildiklerini 
belirten tecrübeli sol bek Eren Albayrak, “Bu-
rada kazanmak istiyorduk çünkü kendi adımıza 
avantaj sağlayacaktık. Bu maçı kazansaydık eğer 
önümüzdeki hafta matematiksel olarak ligde 
kalmayı garantileme ihtimalimiz vardı. 5 hafta-
dır iyi top oynuyoruz. Bugün özellikle ilk yarı çok 

kötü oynadık. İstediğimiz oyunu sahaya yansıta-
madık. Aslında maça da iyi hazırlanmıştık ama 
deplasmanda olduğumuz için psikolojik olarak 
biraz kendimizi geri çekmiş olabiliriz. İkinci dev-
re ise iyi mücadele ettik. Eğer golü daha erken 
bulsaydık skoru da eşitleyebilirdik ve belki de 
galibiyet de alabilirdik. Üzgünüz tabi ki ama artık 
önümüzdeki maçlara bakacağız. Karabük’ü ve 
Göztepe’yi mağlup ederek önümüze bakacağız 
ve Konyaspor’u ligde tutacağız. Elimizden geldiği 
sürece özverili çalışıyoruz hocamız da bu şekilde 
çalışıyor. İnşallah biz bu şekilde devam ederek 
önümüzdeki maçları kazanacağız” ifadelerini 
kullandı.

‘İYİ MÜCADELE ETTİĞİMİZ 
DÜŞÜNÜYORUM’

Ferhat Öztorun’un sakatlığı nedeni ile Bur-

saspor maçında uzun süre sonra forma şansı 
bulan Eren Albayrak, son dönemde sıkça eleştiri-
lerin odağı olmuştu. Kendi performansını da de-
ğerlendiren Albayrak, “Tabi ki ister istemez maç 
eksikliği oluyor. Fiziksel olarak da düşük olabili-
yorum ama ben bugün iyi mücadele ettiğimi dü-
şünüyorum. Uzun süredir oynamama rağmen iyi 
mücadele ettiğimi düşünüyorum. Elimden gelen 
tüm performansı da sahaya yansıttım. Dediğim 
gibi maç eksikliği ister istemez sıkıntı yaratabi-
liyor. Ama elimden geldiğince Konyaspor için 
mücadele etmeye çalışıyorum. Bazen oluyor 
bazen olmuyor ama ben en iyisini vermeye ça-
lışıyorum. Tabi ki istediğim performans bu değil 
daha fazlasını da verebileceğimi düşünüyorum. 
Hep beraber Konyaspor’u inşallah ligde tutaca-
ğız” dedi.  n MUHAMMED SAYDAM

Eren Albayrak: İstediğim
performans bu değil!

‘BURSA MAÇI KAZA’
Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte takımın farklı bir kimliğe büründüğünü 
söyleyen Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Celalettin Çakıcı Bursaspor maçını 
kaza olarak değerlendirdi. Çakıcı, ligde kalacaklarından emin olduğunu söyledi
 Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Celalettin Çakı-

cı, “Sergen Yalçın’ın gelişiyle Konyaspor farklı bir kimliğe 
büründü. Bunu zaten son oynadığımız 6 maçın 5’inde gol 
yemeyerek gösterdik. Bursaspor maçını bir kaza ola-
rak nitelendiriyoruz.” dedi. Çakıcı, Atiker Kon-
yaspor’un Spor Toto Süper Lig’in 31. hafta-
sında dün deplasmanda Bursaspor ile 
yaptığı ve 2-1 mağlup olduğu karşılaş-
mayı değerlendirdi.

Bursaspor ile zor bir karşılaşma ger-
çekleştirdiklerini belirten Çakıcı, “Rakip 
takım ev sahibi olmanın avantajıyla, maçı 
kazanıp önümüzdeki haftalara rahat girmek 
istiyordu. Biz de bu maçı kazandığımız veya 
puanla döndüğümüz takdirde önümüzdeki haf-
talar için daha rahat bir pozisyonda maçlara çıka-
caktık. Onun düşüncesiyle geldik ama istediğimiz 
gibi gitmedi.” ifadelerini kullandı. İkinci yarı daha iyi 
oynayıp 1 gol atsalar da beraberliği yakalamak için za-
man kalmadığını dile getiren Çakıcı, şöyle devam etti:

“Eğer bu maçı kazansaydık olağanüstü derecede 
avantaj yakalayacaktık. O avantajı kaybettik ama ipler 
bizim elimizde. Neticede önümüzde Karabükspor maçı 
var.”  Çakıcı, Karabükspor’un genç oyunculara ve iyi bir 
teknik heyete sahip bir takım olduğuna dikkati çekerek, 
“İyi mücadele ediyorlar. O yüzden Karabükspor karşılaşma-
sı da bir önceki maçlar gibi en ciddi şekilde hazırlanacağımız 
ve kazanmaktan başka çaremizin olmadığı bir maç gibi görünü-
yor. Futbolcu arkadaşlar, hem Bursa mağlubiyetini unutturacaklar 
hem de bir sonraki Göztepe maçına moral motivasyon anlamında, 
maçı kazanıp çıkacaklar.” diye konuştu. 

Sergen Yalçın’ın takımın başarı ivmesini yükselttiğini söyleyen Çakıcı, 
“Konyaspor’a can suyu oldu. Sergen Hoca, uzun yıllar futbol oynamış ve oy-
nadığı dönemlerde zekasıyla ön plana çıkmış bir yetenektir Türk futbolu için. 
Bu zekasını teknik anlamda da devam ettirmesi Türk futbolu adına önemli. Ser-
gen Yalçın’ın gelişiyle Konyaspor farklı bir kimliğe büründü. Bunu zaten son oy-
nadığımız 6 maçın 5’inde gol yemeyerek gösterdik. Bursaspor maçını bir kaza 
olarak nitelendiriyoruz. O yüzden Sergen Hoca bizim için çok önemli bir teknik 
adam ve farkını da geldiğinden bu yana takım üzerinde hissettirdi. Özellikle 
takım içerisindeki arkadaşlık bağları daha da kuvvetlendi. İnanıyorum ki bu 
kalan 2-3 haftada da o futbol zekasıyla takımı ve taraftarı mutlu edecek bir 
pozisyonda ligi sonlandıracaktır.” yorumunu yaptı.

Çakıcı, Konyaspor taraftarının ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini vur-
gulayarak, şunları kaydetti:

“Konyaspor taraftarı özellikle Konya’da oynanan milli maçlarla birlikte 
Türk futboluna taraftar olarak damga vurdu. Her ne kadar bu yıl sıkıntılı 
bir süreçten geçsek de bizi bu yolda hiçbir zaman yalnız bırakmadılar ve 
bundan sonra da bırakmayacaklarına inancımız sonsuz. Umutsuzluğa ka-
pılmasınlar. Çünkü biz Konyaspor takımıyız. Teknik heyetimizle, futbolcu-
larımızla iyi bir takımız. Önümüzdeki maçları kazanarak, ligde kalmanın 
zevkini taraftarımıza yaşatacağız.”  n AA
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