
Çözüm bekleniyor!
Demir fiyatlarının 3 bin 
TL’yi görmesi piyasayı 

olumsuz yönde etkiledi. 
Esnaflar yükselen fiyat 

karşısında işçilikten 
fedakarlık ettiklerini belirtti. 
İnşaat sektörü ise demirde 

KDV indirimi bekliyor 

DEMİR FİYATLARI 
SEKTÖRLERİ VURDU

Artan demir fiyatları karşısında kendi 
işçiliklerinden fedakarlık ederek para 
kazanma uğraşı içerisinde olan esnaflar 
devletten yardım istedi. Demirden en faz-
la etkilenen sektör inşaat oldu. KOMÜT 
Başkanı Şaban Topal, demir fiyatlarının 
bahane edilerek diğer ürünlere de zam 
geldiğini söyleyerek, “Hükümetimizin 
müdahale etmesi gerekiyor” dedi.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

DEMİRİN TONU 
3 BİN TL’Yİ GÖRDÜ

İç piyasadaki hurda sıkıntısı, kur 
baskısı ve üretimin ağırlıklı olarak 
dış piyasaya gitmesi demir fiyat-
larını artırdı. 2017 yılının başından 
bu yana yaklaşık olarak yüzde 80 
oranında artan demir fiyatları tüm 
piyasayı olumsuz şekilde etkile-
di. Geçen sene tonu yaklaşık 2 
bin TL civarında satılan demirin 
fiyatı bu sene 3 bin TL’yi gördü.
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Feyap’ta 25. 
Yıl mutluluğu

Çağlak, herkesin 
mutfağında

3 mahalleyi 
kapsayan tesis 

Konya’nın köklü firmalarından 
Feyap Mekanik, 250 kişiden 
oluşan mekanik ustalarıyla 
beraber Alanya Bera Otel de 
ustalar buluştu, 25. yılını kutladı.   
n HABERİ SAYFA 2’DE

Çağlak Süt Ürünleri, düzenlemiş 
olduğu kampanya kapsamında 
her geçen gün başka bir ailenin 
mutfağında yer alıyor. Şirket Yet-
kilisi Mustafa Çağlak, “Çekilişler 
ile ailelerin mutfağında Çağlak 
Süt Ürünler yer alıyor” dedi.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Lalebahçe, Gülbahçe ve 
Harmancık mahallelerinde ika-
met eden vatandaşların ihtiyacı 
olan donatıları büyük bir komp-
leks içerisinde topladıklarını 
ifade etti.  n HABERİ SAYFA 17’DE

‘HAYALLERİ GERÇEĞE 
DÖNÜŞTÜRÜYORUZ’

KOMEK, EKONOMİYE
DEĞER KATIYOR 

Fuzulev, ev hayallerini gerçekleştiriyor

Hem öğreniyorlar hem kazanıyorlar

Kira öder gibi uygun 
taksitli ödeme sistemi-
ni Türkiye’de yaygın-
laştıran marka olma 
özelliğini koruyan 
Fuzulev, Konyalıları ev 
sahibi yapıyor. Fuzulev 
Meram Şube Müdürü 
Mehmet Cemil Şim-
şek, “Sistemin temeli 
yardımlaşma” dedi.

KOMEK ve ASEM’den mezun olan kursiyerler, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından kurulan mefruşat, giyim ve makine na-
kışı atölyelerinde üretim yaparak hem mesleklerinde ustala-
şıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 17’DE

02 Büyükşehir’den 
ecdada vefa 06 ByLock’tan 59

gözaltı kararı 13 14Karatay’dan kan 
bağışına destek

KOSKİ’den su  
kesintisi uyarısı

Beyşehir’de hizmet
kalitesi gelişiyor 

Beyşehir kent merkezinde sıcak 
asfaltla kaplanan yollarda çizgi 
uygulamaları artık, belediyenin 
bünyesine kazandırdığı yeni 
yol çizgi makinesi ile yapılmaya 
başlandı.  n HABERİ SAYFA 5’TE

Şehri süsleyen laleler
bahar güzelliği yaşattı 
Lalenin, Anadolu’daki vatanı 
olan Konya’da lalelerin yeniden 
canlanması için çalışmalar yapan 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya’yı bir gelin gibi laleler ile 
süsledi. Dikilen laleler şehirde 
bulunan park ve bahçelerde görsel 
şölen oluşturdu. Şehir merkezinde 
başta Alaaddin Tepesi ve Kültürpark 
olmak üzere İstanbul ve Ankara Yolları 
ile tarihi mekânların çevresinde, 
ana arterlerde, yeşil alanlara dikilen 
milyonlarca lale renk cümbüşü sundu. 
 n HABERİ SAYFA 3’TE

Demirin tonu 
3 bin TL’ye 
çıktı, piyasa 

olumsuz 
etkilendi
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Feyap, 25. Yıl mutluluğu yaşadı Büyükşehir’den ecdada vefa

Konya’nın köklü firmalarından 
Feyap Mekanik Ltd Şti, 250 kişiden 
oluşan mekanik ustalarıyla beraber 
Alanya Bera Otel de ustalar buluştu. 
Üretici Firmalar, çalışanları ve müş-
terileri ile birlikte Feyap, 25. yılını 
kutlamanın da mutluluğunu yaşadı. 
Her yıl geleneksel olarak düzenle-
nen etkinliğe; üretici firma temsil-
cileri, Feyap çalışanları ve sektörün 
önde gelen ustaları katıldı. 

Feyap Yönetim Kurulu Başkanı 
Rauf ve Sami Büyüktermiyeci yap-
tıkları konuşmada firmanın 25. yılını 
gururla kutladıklarını, başarılarının 
büyük olduğunu fakat hayallerinin 
daha büyük olduğunu söylediler, 
sektörde öncü olmanın sorumlu-

luğuyla hareket ederken sürekli 
gelişme içinde olduklarını belirtti. 
Program hediye çekilişleri çiğ köf-

te ikramı ve sıra gecesi etkinliği ile 
sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Konya genelindeki tarihi eser-
lerin restorasyonuna büyük önem 
veren Konya Büyükşehir Belediye-
si, Konya Valiliği yanında bulunan 
Ulvi Sultan Türbesi ve Mescidinde 
de restorasyon çalışması yapıyor.  
Konya genelinde binlerce tarihi 
eseri restore eden ve restorasyon 
çalışmalarını artırarak sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, Valilik bi-
nası yanında bulunan Ulvi Sultan 
Türbesi ve Mescidini restore ediyor.  
2015’te Konya Valiliği hizmet bina-
sı yanında yapılan kazı sonrasında 
ortaya çıkarılan türbe ve mescidin 
temelleri sonrası Valilik desteği ile 
restorasyon çalışması başlattıkla-
rını kaydeden Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
“Ulvi Sultan Türbe ve Mescidi res-
torasyon çalışmalarını 300 günde 
tamamlamayı planlıyoruz. Top-
lamda 1 milyon 300 bin liraya mal 
olacak bu çalışma ile Selçuklu payi-
tahtı Konyamızda tarihimize, mede-
niyetimize ve ecdadımıza olan vefa 
borcumuzu ödemeyi amaçlıyoruz. 

Bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da tarihi eserlerimizin ve bu 
tür değerlerimizin korunması, gele-
cek kuşaklara aktarılması için çalış-
malarımızı sürdüreceğiz” dedi. Sel-

çuklu Dönemi’nin tanınmış şeyh ve 
velilerinden biri olarak kabul edilen 
Ulvi Sultan’ın adını taşıyan türbe ve 
mescit, 13’üncü yüzyıl nadide eser-
lerinden biri. n HABER MERKEZİ

Kira öder gibi uygun taksitli ödeme sistemini Türkiye’de yaygınlaştıran marka olma özelliğini koruyan
Fuzulev, Konyalıları ev sahibi yapıyor. Fuzul Ev şimdiye kadar binlerce ailelinin hayallerinin gerçekleşmesini sağladı. 

Fuzulev Meram Şube Müdürü Mehmet Cemil Şimşek, “Sistemin temeli yardımlaşma” dedi

‘Hayaller gerçeğe dönüşüyor’
1992 yılından beri faaliyet gös-

teren Fuzul Grup’un markası Fuzu-
lEv, isteyen herkesi kendi bütçesine 
göre dilediği yerde ev sahibi yapıyor. 
Anadolu’nun imece kültüründeki 
yardımlaşma geleneğinden esinle-
nerek bugüne kadar yüzlerce aileyi 
eve kavuşturan Fuzulev, Türkiye’de 
herkesi ev sahibi yapmak amacıyla 
şubeleşmeye ağırlık veriyor. Temeli 
yardımlaşmaya dayanan ve ev al-
mak için bir araya gelerek grup oluş-
turan kişilerin faizsiz, vade farksız 
ev sahibi olmasını sağlayan sistemi 
devreye sokan Fuzul Ailesi, her gün 
onlarca vatandaşı ev sahibi yapıyor. 
1992 yılında otomotiv sektöründe 
faaliyet göstermeye başlayan şirket; 
çok kısa bir zaman süreci içerisinde 
Çekilişli Ev ve Otomobil Kampanyası 
düzenleyen firmalar arasında Fuzul 
Ev lider konuma geldi. Fuzul Ev 26 
yıldır faizsiz ve kredisiz şekilde va-
tandaşı ev ve araba sahibi yapmaya 
devam ediyor.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE
 HİZMET VERİYORUZ

Küçük birikimleriyle faiz ödeme-
den ev sahibi olmayı hayal edenler 
bugünlerde Fuzulev’in yolunu tutu-
yor. Temeli yardımlaşmaya dayanan 
ve Ev ve Araç almak için bir araya 
gelerek grup oluşturan kişilerin fa-

izsiz, vade farksız ev ve araç sahibi 
olmasını sağlayan sistemi devreye 
sokan Fuzul Ailesi, her gün onlarca 
vatandaşı ev sahibi yapıyor. 26 yıldır 
ev sahibi olmanın en kolay yolunun 
Fuzulev sistemiyle geçtiğini belirten 
Fuzulev Meram Şube Müdürü Meh-
met Cemil Şimşek, “Gayrimenkul 
veya araç düşüncesi olan, fakat ala-
cak kadar yeterli nakdi veya peşinatı 
olmayan aynı zamanda bunları alır-
ken faiz ödemek istemeyen aileleri-
mizi elbirliği ve dayanışma sistemi 
ile biraraya getiriyoruz ve aylık öde-
me gücüne göre gruplandırıyoruz. 
Grup üyeleri tarafından toplanan 
taksitlerin toplamı bir konut bedeli 
ediyor, böylece teslimat sırası gelen 
ailemiz Türkiye’nin her yerinden di-
lediği konutu alabiliyor. Türkiye’nin 
hemen hemen her noktasında hızla 
yer alan Fuzulev toplamda 50’ye ya-
kın şubesiyle Türkiye’nin her yerine 
hizmet veriyor. Vatandaşlarımızın 
Fuzul Ev’e göstermiş oldukları ilgi-
den memnunuz” dedi.

SİSTEMİN TEMELİ 
YARDIMLAŞMAYA DAYANIYOR
Fuzul Ev sisteminin temelinde 

bayanların altın günü mantığı ile 
yardımlaşma, dayanışma olduğu-
nu ifade eden Şimşek, “Fuzul Grup 
1992 yılında İstanbul Fatih’te bir 

imece uslu ile başlanılan bir yol. İn-
sanların o zamanda araba sahibi ol-
ması kolay değildi. Fuzul ev ve Fuzul 
otomotiv hayal olan Fuzulev bayan-
ların altın günü mantığı ile yardım-
laşma, dayanışma halinde grupları 
bir araya getirerek on binlerce aile-
yi otomobil ve Ev sahibi yapmıştır. 
Bu sistem toplumumuzda var olan 

dayanışma ve destek kültüründen 
esinlenmiştir. Fuzulev, ev sahibi ol-
mak isteyen ancak, birikim güçlüğü 
çeken veya banka faizine bulaşmak 
istemeyen bireyleri ev sahibi yap-
mayı amaçlamıştır. Temelinde yar-
dımlaşma olan sistem; ev almak için 
bir araya gelerek grup oluşturan ki-
şilerin, birbirlerine destek olarak; fa-

izsiz, vade farksız ev sahibi olmasını 
sağlar. Amacımız Türkiye genelinde 
şehir ayırmadan vatandaşlarımızı 
ev ve araç sahibi yapmak. Türkiye 
genelinde yer alan 50’ye yakın şu-
bemiz ile her ay düzenli olarak belir-
lenen gruplar sonucunda çekilişleri-
miz gerçekleştiriyoruz.  Sistemimize 
giren müşterilerimiz kendilerini zor-
lamadan belirledikleri minimumun 
rakam üzerinden ödemelerini ger-
çekleştiriyorlar” ifadelerini kullandı. 

MÜŞTERİLERİMİZİN SİSTEME 
KATILMALARI İÇİN ELİMİZDEN 

GELENİ YAPIYORUZ 
Sektörde diğer firmalara göre 

her ay çekiliş yaptıklarını ifade eden 
Şimşek, “ Müşterilerimiz alacakları 
evin fiyatlarını kendileri belirliyor. 
Bizler de müşterilerimizin belirle-
dikleri rakamlar üzerinden sisteme 
kayıt yapıyoruz. Peşinat zorunlulu-
ğumuz yok. Ancak müşterilerimiz 
peşinat verirse teslim tarihini öne 
alınmış oluyor. Evi veya aracı daha 
kısa sürede alıyor. Eğer peşinat ve-
remez ise bütün elbirliği yapanlar 
ile belirlediğimiz yarı sistemli tarihe 
kadar ödemesini yaparak kuralara 
katılır. Bizim sistemimizle çalışan 
ve aylık çekilişleri yapan tek firma 
biziz.  Bizler müşterilerimize her ay 
çekiliş yaparak şanslarını artırıyoruz.  

Fuzul Ev ve Fuzul Oto’dan ev ya da 
araç sahibi olmak isteyenler sisteme 
katılırken bir katılım bedeli var. Bu 
da maksimum yüzde 5 -9 gören bir 
bedel.  Bu katılım bedeli için müşte-
rilerimize özel kampanyalar sunuyo-
ruz. Fuzul Ev ve Fuzul Oto’dan ev ya 
da araç sahibi olmak isteyenler sis-
temde hak sahibi olduktan sonra be-
ğendikleri evi ya da aracı ekiplerimiz 
kontrol ederek teslimatı gerçekleşti-
riyorlar.  Şuanda katılım bedelimiz 
ile ilgili 3-14 ay arasında taksitlendi-
ğimiz bir sistemimiz mevcut. Müş-
terilerimizin sisteme katılabilmesi 
için elimizden geleni yapıyoruz. Bu 
kampanyamız ile sistemimize bir-
çok kişi katıldı. Müşterilerimiz taksit 
miktarlarını ödeme gerçekleştirir-
ken sıkıntı yaşıyor ise müşterimizin 
ödediği miktarın değişmesine yar-
dımcı oluyoruz. 100 kişilik gruptan 
120 geçmek isterse bu kolaylığı da 
müşterilerimize sağlıyoruz. Müşteri-
lerimiz taksitleri öderken dondurma 
işlemi yapıyoruz. Bu işlemi yapan 
müşterilerimiz çekilişe katılma şans-
ları devam ediyor. Bu taksitlerini de 
ödemesi bitiminin ardından alıyo-
ruz. Tüm Konyalı hemşerilerimizi 
hayallerini gerçekleştirmek için şu-
belerimize bekliyoruz” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Fuzulev Meram Şube Müdürü Mehmet Cemil Şimşek, “Müşterilerimizin 
sisteme katılmaları için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
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Baharın müjdecisi laleler Kon-
ya’nın dört bir yanını süsledi. Şehrin 
çeşitli noktalarında toprakla buluşan 
milyonlarca lale soğanı çiçek aça-
rak, renkleri ve zarafetiyle Konyalı-
lara bahar coşkusu yaşattı. Lalenin, 
Anadolu’daki vatanı olan Konya’da 
lalelerin yeniden canlanması için 
çalışmalar yapan Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Konya’yı bir gelin gibi la-
leler ile süsledi. Dikilen laleler şehir-
de bulunan park ve bahçelerde gör-
sel şölen oluşturmaya devam ediyor. 
Konya Büyükşehir Belediyesi şehir 
estetiğine katkı sağlamak amacıyla 
park, refüj, kavşak ve ana arterle-
re diktiği lale soğanları açması ile 
birlikte Konya sokakları rengarenk 
laleler ile süsledi. Şehir merkezinde 
başta Alaaddin Tepesi ve Kültürpark 
olmak üzere İstanbul ve Ankara Yol-
ları ile tarihi mekânların çevresinde, 
ana arterlerde, yeşil alanlara dikilen 
milyonlarca lale renk cümbüşü sun-
du. 

LALELER İLGİ ODAĞI OLDU
Şehir genelinde açan yaklaşık 3 

milyon lale, en güzel fotoğraflar için 
de görkemli bir dekor oluşturdu. 
Laleler renkleri ve zarafetiyle vatan-
daşların anı fotoğraflarındaki yerini 
aldı. Birbirinden güzel lale çeşitle-
ri fotoğraf meraklılarının ilgi odağı 
oldu. Lalelere farklı gözlerle bakan 
fotoğraf tutkunları, ya laleleri tek 
başına fotoğraflayarak lalelerin gü-
zelliğini ortaya koyuyor ya da farklı 
lale içerikli kompozisyonlarla orijinal 
görüntüler ortaya çıkarıyorlar. Ha-
vaların ısınmasıyla park ve bahçe-
lere akın eden vatandaşlar, mis gibi 
kokusunun yanı sıra görüntüsüyle 
de beğeni toplayan laleler arasında 
keyifli saatler geçirdi. Çeşitli renkler-
deki lalelerin oluşturduğu görüntü 
Konyalının ilgisini de çekti. 

Rengarenk laleler arasında fo-
toğraf çekilen vatandaşlar, vatan-
daşların laleleri koruması gerekti-
ğine dikkat çektiler. Vatandaşlar, 
“Laleler zaten ömürleri kısa çiçekler-
dir. Bu nedenle onlara zarar verme-
den güzelliklerini izlemek daha keyif 
verici” ifadelerini kullandı. 

LALELERİN RESMİNİ ÇİZDİLER
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Meslek Edindirme Kursları Yağlı 
Boya- Resim  kursu öğrencileri ders-
lerini Alaadin Tepesi’nde işledi. Kurs 
öğrencileri öğretmenlerinin gözeti-
minde Alaeddin Tepesi’ni süsleyen 

lalelerin resmini çizdiler. 
KONYA LALE ÜRETİMİNDE 

İLK SIRADA 
Konya son yıllarda lale üretimin-

de ciddi bir hamle gerçekleştirdi. 
Ova’da bulunan rengarenk lalelerle 
bezenen tarlalar, günden güne artış 
gösterdi Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü’nün 

hazırladığı lale üretimi istatistikle-
ri, Konya’nın lale üretiminde hangi 
noktaya geldiğini açıkça ortaya koy-
du. Konya lale üretiminde Türki-
ye’nin lider şehri oldu. Yaklaşık 80 
çeşit rengiyle tarlaları oradan da şe-
hirleri ve bahçeleri süsleyen laleler, 
Konya’da ihraç edilen bir ürün hali-
ne geldi. Geniş arazilerle yetiştirilen 

laleler bugün dünyanın farklı ülke-
lerine ihraç ediliyor hem Konya’nın 
hem de Türkiye’nin ekonomisine 
katkı sağlıyor. Bunun yanında Konya 
lale üretiminde sahip olduğu liderlik 
konumundan dolayı Türkiye’nin 
diğer illerine de lale göndererek, iç 
piyasada da üretilen laleler satılıyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Nisan ayında şehri süsleyen rengarenk laleler, Konya adeta  ‘lale mevsimi’ yaşatıyor. 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin farklı noktalarında diktiği lale soğanları baharla 

birlikte şehri süsledi. Çeşit çeşit laleler fotoğraf tutkunlarının, vatandaşların ilgi odağı oldu 

Laleler şehri süsledi 

Konya’da Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin farklı yerlerine dikilen milyonlarca lalenin açmasıyla kentte rengarenk
 bir güzellik ortaya çıktı. Alaaddin Tepesi, Kültürpark, Mevlana civarı gibi şehrin önemli tarihi 

mekanların yanı sıra parklar, meydanlar, refüjler laleler ile süslendi.. 



4 NİSAN 20184 HABER 

Çağlak Süt Ürünleri, düzenle-
miş olduğu kampanya kapsamın-
da her geçen gün başka bir ailenin 
mutfağında yer alıyor. Açıklama-
larda bulunan Çağlak Süt Ürünleri 
Sosyal Medya Sorumlusu Mustafa 
Çağlak ileriye dönük farklı proje-
lerinin olduğunu da dile getrerek, 
“Bizi hiç bilmeyen insanların bizim 
ürünlerimizi tanıyıp tadını öğren-
dikten sonra daha ilgili davranma-
ları da bizi mutlu ediyor. Herkesin 
mutfağında Çağlak Süt Ürünleri 
olarak bulunmaktan mutluluk du-
yuyoruz. Düzenlemiş olduğumuz 
çekilişler ile ailelerin mutfağında 
Çağlak Süt Ürünler yer alıyor. İlk 
başlarda herkes bu duruma tep-

kiyle yaklaştı ama sonradan olum-
lu tepkiler almaya başladık. Herkes 
anlayış ile karşılayarak bize destek 
bile oluyorlar” dedi.
n TEYFİK EFE 

Çağlak Süt Ürünleri,
herkesin mutfağında

Demir fiyatlarının 3 bin TL’leri görmesi piyasayı olumsuz yönde etkiledi. Esnaflar yükselen fiyat 
karşısında işçilikten fedakarlık ettiklerini belirtti. İnşaat sektörü ise demirde KDV indirimi bekliyor

Demir 3 bin TL’yi gördü,
piyasa olumsuz etkilendi

İç piyasada ki hurda sıkıntısı, 
kur baskısı ve üretimin ağırlıklı 
olarak dış piyasaya gitmesi de-
mir fiyatlarını artırdı. 2017 yılının 
başından bu yana yaklaşık olarak 
yüzde 80 oranında artan demir 
fiyatları tüm piyasayı olumsuz 
şekilde etkiledi. Geçen sene tonu 
yaklaşık 2 bin TL civarında satılan 
demirin fiyatı bu sene 3 bin TL’yi 
gördü.  Yükselen inşaatlar dur-
ma noktasına gelirken, sanayide 
ki demirci esnaflar da çalışamaz 
hale geldi. Demirci esnaflar yük-
selen fiyatlardan şikayetçi oldu ve 
vatandaşların fiyatları duyduğu 
anda iş yaptırmaktan vazgeçtiğini 
söyledi. Kendi işçiliklerinden feda-
karlık ederek para kazanma uğraşı 
içerisinde olan esnaflar devletten 
yardım istedi. Alp Metal, Demir, 
Çelik Çatı ve Ferforje İşletme Sa-
hibi Süleyman Göral, “demir fi-
yatları bu şekilde devam ederse 
bir çok esnaf kaybolacak. Eskiden 
aldığınız en kaliteli kilit 20 TL iken 
şuanda 40 TL” dedi. 
“DEĞİŞMEYEN BİR TEK ŞEY VAR; O 

DA BİZİM İŞÇİLİĞİMİZ!”
Demirciler sanayisi esnafla-

rı demir fiyatlarının yükselme-
sinden dolayı mağdur durumda 
kaldı. Açıklamalarda bulunan 
Alp Metal, Demir, Çelik Çatı ve 
Ferforje İşletme Sahibi Süleyman 
Göral demirin neredeyse altın ile 
eş değer olduğunu vurgulayarak 
sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Biz işyerimizde çelik çatı, ferfor-
je, demir doğrama üzerine faaliyet 
veriyoruz. Şuan saç, ton hesabı 3 
bin TL, demir ise 2 bin 700 TL. Bu 
şekilde biz işlerimizi yürütemiyo-
ruz. Hammaddenin bir kısmını 
Konya’dan bir kısmını da Kocae-
li’nden temin ediyoruz. En büyük 
sıkıntılarımızdan birisi zaten ele-
man yetersizliği. Eleman sorunu-
nun üzerine bir de demir fiyatla-
rında ki artış eklenince çok zorluk 
çekiyoruz. Demirciler Sanayi’sinin 
durumuna bir baksınlar. Eskiden 
bu sanayi böyle miydi? Tabi ki de 
değildi çünkü sokaklardaki dük-
kânlardan kesim sesleri eksilmez-
di. Şimdi ise her taraf bomboş. 
Esnafın şuandaki beklentisi demir 
fiyatlarının bir an önce düşmesi. 
Bunu da büyüklerin yapması ge-
rekiyor. Zaten demir fiyatları bu 
şekilde devam ederse bir çok es-
naf kaybolur. Zaten şuan bundan 
dolayı bütün piyasa durgun. Va-
tandaş bize geldiği zaman 1 sene 
önceki demir fiyatını beklerken 
muazzam bir fiyatla karşılaşıyor. 
1 sene önce 40 TL’den almış ol-
duğumuz saç şuan 72 TL. Eskiden 
aldığınız en kaliteli kilit 20 TL iken 

şuanda 40 TL. Her ürün birbirine 
bağlantılı olduğu için aynı oranda 
yükseliyor. Bir tek değişmeyen 
varsa oda bizim işçiliğimiz. Örne-
ğin daha önceden bir bahçe kapı-
sını 200 TL’ye yapıyorduk. Şuan 
vatandaşa bahçe kapısını 400 
TL’ye yapıyoruz dediğimiz zaman 
işten vazgeçiyor ve almak istemi-
yor. Bu kapının bize maliyeti 260 
TL zaten. Bunun üzerine biz de 
para kazanıp evimize ekmek gö-
türeceğiz”

“PARA KAZANAMIYORUZ, 
İŞÇİLİKTEN FEDAKÂRLIK 

EDİYORUZ”
Demir fiyatlarının yükselme-

sinden dolayı işçilikten fedakarlık 
ederek ürünleri müşteriye sat-
tıklarını dile getiren Çeçen Metal 
Ferforje İşletme Sahibi Hazim 
Çeçen, “Demirciler Sanayi içeri-
sinde hem ferforje hem de dekor 
işleri yapmaktayım. Eskiye oran-
la baktığımız zaman yaptığımız 
işler şuanda yüzde 80’ler den 
yüzde 30’lara kadar düştü. Bu-
nun da sebebi tamamen demir 
fiyatlarının yükselmesidir. Biz 
bunu müşteriye yansıtamadığımız 
için tamamen işçilikten fedakâr-
lık yapıyoruz bunun sonucunda 
da emeğimizin bilek gücümüzün 
karşılığını alamıyoruz. Aldığımız 
malzemenin fiyatı 2 bin 800 TL ile 
3 bin 200 TL arasında değişiyor. 
Daha önceki fiyatlar 1000 TL ci-
varındaydı. Geçen seneki fiyatlar 
1800 TL ile 2 bin TL civarındaydı. 
Bu yıl çok büyük artış oldu ve bizi 
tamamen olumsuz olarak etkiledi. 
Fiyatların düşeceğini tahmin et-
miyoruz eğer yerinde kalırsa biz 
buna da şükredeceğiz. Eğer üreti-
ci maliyetleri düşürürse ucuz ürün 
satar. Müşterilere biz fiyat verdi-
ğimiz zaman bizleri neredeyse 

dövmeye kalkıyorlar. Hammadde-
yi ise demir tüccarlarından temin 
ediyoruz. Zaten parayı kazanan 
da tüccarlar oluyor. Gücümüz 
olsa fabrikadan getireceğiz ama 
gücümüz yok. Eleman sorunu da 
çekiyoruz ve bulamıyoruz. Eğiti-
me önem verdiğimiz için kimse 
çocuklarını sanayiye göndermi-
yor. Alt yapı olmadığı için eleman 
noktasında sıkıntı çekiyoruz. Belli 
bir zaman sonra bu işleri yapacak 
ustalar kalmayacak. Herkes ağa 
olursa çobanlığı kim yapacak!” 
diye konuştu. 

“DEMİR FİYATLARI BAHANE 
EDİLEREK DİĞER ÜRÜNLERE DE 

ZAM GELDİ!”
Konya Müteahhitler Birliği 

Başkanı Şaban Topal ise demir 
fiyatlarının bahane edilerek diğer 
ürünlere de zam geldiğini söyleye-
rek cümlelerini şu şekilde aktardı: 
“İnşaat demiri olmak üzere demir 
ile ilgili bütün malzeme fiyatların-
da bir kıpırdama meydana geldi. 
Yüzde 50 hatta yüzde 70’lere va-
ran artışlar oldu. Bu da hem inşaat 
sektörünü hem de piyasayı olum-
suz yönde etkiledi. Bunun yanında 
inşaatlar bakımından arsa oranları 
da yüksek. Hükümetimizin bu 
konuda bir müdahale etmesi ge-
rekiyor. Bu gözüken şartlarda ko-
nut fiyatlarının da düşme imkânı 
yok. Herkesin bu konuda istifade 
edebilmesi için KDV indirimini 
gidilmesi gerekiyor. Eğer böyle 
bir şey gerçekleşirse piyasa biraz 
hareketlenebilir. 2019 yılı iyi ola-
cak diye umutluyuz inşallah. Şu 
anda demir bahane edilerek her 
şeye yüzde 40’ın üzerinde zam 
geldi. Demir iki gündür geriliyor 
fiyat 2 bin 780 TL’ye düştü ama 
diğer ürünlere hiçbir yönde indi-
rim yok.”  n HÜSEYİN MENEKŞE 

Otizmli bireyler 
hayata tutunuyor

2 Nisan Otizm Farkındalık 
Günü sebebiyle Karatay Özel 
Eğitim İş Uygulama Merkezi 
farkındalık etkinliği düzenlendi. 
Düzenlenen programa Karatay 
Kaymakamı A. Selim Parlar, 
Konya İl Milli Eğitim Müdür Yar-
dımcıları Servet Altuntaş, Ah-
met Ciğerci,Yusuf İpek , Karatay 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer 
Büyükmanav, Karatay İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Mehmet 
Daban , okul müdürleri ve veli-
ler katıldılar. Otizmli bireylerin 
eğitim ortamlarında Konya’da 
çekilen ilk kısa film davetliler 
tarafından izlenildi. Otizmli bir 
birey sorulan bilmecelere yanıt 
vererek salondan alkışları aldı. 
Otizmli bir öğrenci, kaligrafi ile 
‘otizmi fark et’ yazarak duygu-
larını ifade etti. Otizmli bireyler 
kısa bir spor etkinliği ile spor 
engel tanımazı ortaya koyarken, 
oluşturdukları ritim grubu ola-
rak salonu coşturdular. Down 
sendromlu ve zihin engelli arka-
daşları; müzik grubu ve potpori-
ler ile otizmli arkadaşlarına des-
tek verdiler. Otizmli bireylerin 
aileleri tek tek sahneye çıkarak 
duygularını ifade ettiler. Karatay 
Özel Eğitim İş Uygulama Mer-
kezi (Okulu) öğrencisi, otizmli 
Ramazan Faruk Doğan’a Özel 
Eğitim Öğretmeni İsmail Tuna 

tarafından fotoğraf çekme be-
cerisi öğretildi. Ramazan Faruk 
Doğan, 2 Nisan Dünya Otizm 
Farkındalık Günü’nde, Konya’da 
otizmli bir birey tarafından açı-
lan kişisel fotoğraf sergisi ile 
Konya’da bir ilke  imza attı. Fo-
toğraf çekme becerisi ile otizmli 
birey; toplumda ‘ben de varımı’ 
ortaya koyuyor, boş zamanlarını 
değerlendirmeyi öğreniyor, yeni 
öğrenme yaşantılarına tepki ve-
riyor, kendini ifade etme bece-
risini geliştirerek davranışlarını 
kontrol etmeyi öğreniyor. Ka-
ratay Özel Eğitim İş Uygulama 
Merkezi el sanatları atölyesinin 
tefrişatını yapan iş adamı Muh-
sin Başarı’ya katkılarından dola-
yı, Karatay Kaymakamı A.Selim 
Parlar tarafından plaket verildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Karatay Özel Eğitim İş Uygulama Mer-
kezi’nde farkındalık etkinliği düzenlendi. Otizimli bireyler yaptıkları 

etkinlik ile katılımcılardan tam not aldı.

Çağlak Süt Ürünleri düzenlemiş olduğu kampanya ile çekiliş sonucu her 
gün farklı bir ailenin mutfağında yer alıyor.

Şaban Topal

Süleyman Göral 

Hazim Çeçen
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Beyşehir İlçe Belediyesi, Selçuk 
Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat 
Kampüsü’nde yer alan fakülte ve yük-
sekokullarda öğrenim gören ve bu yıl 
mezun olmaya hazırlanan öğrencilere 
yönelik olarak düzenlediği kültür ve 
doğa gezilerini sürdürüyor.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sos-
yal İşler Müdürlüğü tarafından orga-
nize edilen kültür ve doğa gezisine SÜ 
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakülte-
si’nden mezun olacak yükseköğrenim 
gören öğrenciler katıldı. Sosyal Kültür 
İşleri Müdürlüğü görevlilerinin neza-
ret ettiği gezi çerçevesinde öğrenciler, 
Beyşehir’in tarihi mekanlarını ziyaret 
etti. Bu çerçevede, kendilerine tahsis 
edilen otobüsle tarihi Kubadabad Sa-
rayları, Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı 
ve Havuzu’nu gezen öğrenciler, gezi 
güzergahındaki Beyşehir Gölü kıyıla-
rında yer alan seyir terasları ile doğal 
güzellikleri ile dikkat çeken göl ve ada-
larını, milli park sahasını ve en büyük 
ada olan Mada Adası’nı görme imkanı 
buldu. Leylekler Tepesi ile ünlü Adaköy 

Mahallesi’ndeki tarihi su değirmenini 
de ziyaret eden öğrenciler, Hüyük ilçe-
sinde ünlü sanatçılara ait kerpiç evlerin 
yer aldığı Sonsuz Şükran Köyü’nü de 
gezdi. Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, “Selçuklu Sultanı Alaaddin 
Keykubat’ın ‘Cennet ya burası, ya da 
buranın altındadır’ dediği, keşfedilme-
miş ve saklı cennet olarak nitelendir-
diğimiz, son dönemde ise ‘Konya’nın 
denizi ve Akdeniz’in yaylası’ olarak 
adını duyurmaya başlayan güzel ilçe-

mizi, Beyşehir’de öğrenim görmüş ve 
mezun olmaya hazırlanan öğrencileri-
mize daha yakından tanıtmak istiyoruz. 
Biliyoruz ki, Beyşehir’de üniversite öğ-
renimi nedeniyle uzun yıllardır bulun-
masına rağmen, birçok öğrencimiz bu 
katıldıkları gezi noktalarını maalesef 
bugüne kadar mezun oluyor olmalarına 
karşın görmediklerini söylüyor, anla-
tıyor. İşte onlara hem birer mezuniyet 
hediyesi olarak, hem de ilçemizden ay-
rıldıklarında buranın birer kültür elçisi 

olarak bu görmedikleri ama ismini çok 
duydukları, merak ettikleri bu mekan-
ları ziyaret etmelerini sağlamayı amaç-
lıyoruz” diye konuştu. Kültür ve doğa 
gezisine katılan üniversite öğrencileri 
de, yükseköğrenim gördükleri 4 yıl 
boyunca görme imkanı bulamadıkları 
tarihi mekanlar ile doğal güzellikleri 
mezun olmaya hazırlandıkları dönem-
de görme ve ziyaret etme fırsatı sun-
masından dolayı Beyşehir Belediyesi’ne 
teşekkür etti.

Gençler için sentetik 
futbol sahası

‘Direniş Karatay’ Beyşehirli 
sinema severlerle buluştu

Özaltun, umre yolcusu 
vatandaşları uğurladı

Beyşehir İlçe Be-
lediyesi’nin Antalya 
Şehircilik ve Teknoloji 
Fuarı’nda açtığı stant, 
ziyaretçilerin ilgi odağı 
oldu. Türkiye Beledi-
yeler Birliği, Akdeniz 
Belediyeler Birliği ve 
Antalya Büyükşehir 
Belediyesi işbirliği ile 
ANFAŞ Expo Cen-
ter’de açılan fuara 
Beyşehir Belediyesi de 
oluşturduğu stantla 
katıldı. Üç gün süreli 
fuarda Beyşehir Bele-
diyesi’nin açtığı stant 
büyük ilgi gördü. Fuarın açılış progra-
mına Beyşehir Belediyesi Başkanı Murat 
Özaltun ile kendisine eşlik eden Beyşehir 
Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk 
Koçer, bazı mahalle muhtarları ve AK 
Parti İlçe Teşkilat mensupları da katıldı. 
Açılışın ardından kapılarını ziyaretçileri-
ne açan fuardaki stantları gezen Antalya 
Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Beledi-
yeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı 
Hakan Tütüncü ve protokol mensupları 
ile birlikte Beyşehir Belediyesi standını 
da ziyaret etti.  Vali Karaloğlu ve berabe-

rindeki protokole Beyşehir ilçesi ve özel-
likle fuar alanında yoğun ilgi uyandıran 
yerli üretim av tüfekleri ile ilgili bilgiler 
veren Özaltun, Beyşehir yöresinin Huğlu 
ve Üzümlü mahalleleri ile birlikte silah 
sektöründe geldiği noktaya dikkat çek-
ti. Beyşehir Belediyesi olarak ilçeye her 
alanda hizmet verirken şehrin tanıtımı 
noktasında da son dönemde büyük bir 
gayret içerisinde olduklarını vurgulayan 
Özaltun, bu çerçevede gerek yurtiçinde, 
gerekse yurtdışında açılan fuarlara  aç-
tıkları stantlarla katılmaya büyük önem 
verdiklerinin altını çizdi.

Beyşehir ilçe merkezinde, 
mahalle aralarındaki sokak-
larda ya da uygun boş alanlar-
da futbol oynayan çocuklar ve 
gençler, bundan böyle mahal-
lelerine yapılan sentetik saha-
larda top koşturacak. Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, Beyşehir Belediyesi’nin 
de verdiği destekle Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan kent merkezindeki farklı 
mahallelerde yapılması plan-
lanan sentetik 4 futbol saha-
sından 1’inin tamamlandığını, 
diğerlerinin yapımına başlan-
dığını söyledi. TOKİ konutları-
nın bulunduğu Avşar Mahal-
lesi’ndeki ilkokul bahçesine 
yaptırılan sentetik sahanın 
mahallede öğrenim gören öğ-
renciler ile gençlerin hizmeti-
ne girdiğini belirten Özaltun, 
konuyla ilgili şu bilgileri verdi: 
“Bu çerçevede Beyşehir’imi-
zin merkez mahallerinden 
Bahçelievler Mahallesi’ne 2, 
Hamidiye Mahallesi’nde de 
1 sentetik çim sahanın ya-
pımına ilkbahar mevsimiyle 
birlikte başlanmış bulunuyor. 
42x21 ebadında alanlara ya-
pılan sentetik sahaların etra-
fı 6 metre uzunluğunda tel 
örgüyle çevriliyor. Sentetik 
çim sahaların tamamlanması 

sonrasında bu alanların çev-
resinde park düzenlemelerini 
de hayata geçirmeyi planlı-
yoruz. Bu sportif yatırımların 
devreye girmesinin ardın-
dan mahallelerimizde sokak 
aralarında ya da uygun boş 
alanlarda futbol oynayan ço-
cuklarımız, gençlerimiz artık 
olması gerektiği gibi modern 
sentetik sahalarda top koş-
turmaya başlayacak. Futbol 
alanlarının gerçek sahalara 
taşınmasıyla bu gençlerimiz 
ve çocuklarımız muhtemel 
trafik kazası riskinden de 
kurtulmuş olacak. Sentetik 
sahalarımız, gençlere futbol 
oynama imkanı sağlarken, 
etrafındaki park donatılarıyla 
küçük yaştaki çocuklarımıza 
oyun alanı olarak, ailelerine 
ise yeşil alan dokusu ile hiz-
met vermeye başlayacak. İl-
gili mahalle muhtarlıkları ve 
mahalle sakinlerinden gelen 
bu talepleri dikkate alarak 
bu yatırımları Belediyemizin 
girişimleri sonucunda hayata 
geçiren Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Tahir Ak-
yürek’e ve emeği geçen her-
kese ilçemize kazandırılan ve 
kazandırılacak sportif yatırım-
larından ötürü şehrim adına 
teşekkür ediyorum.”

Beyşehir ilçe-
sinde, havaların 
ısınmasıyla birlikte 
başlatılan larva mü-
cadelesi seferber-
liği devam ediyor. 
Beyşehir Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü’nün Ve-
teriner Müdürlüğü 
işbirliği içerisinde, 
ilkbahar mevsimi-
nin gelmesi ile be-
raber başlattığı siv-
risinek, kronomit, 
similium, karasinek ve diğer haşereler-
le ilgili mücadele sürüyor. Konuyla ilgili 
yapılan açıklamada, ekiplerin başlattığı 
haşerelerin uçkun evresi öncesi larva 
mücadelesinin devam ettiği belirtilerek, 
“Yaz döneminde ilçe halkımızın sinek 
ve haşere ile ilgili herhangi bir sorun 
yaşamaması ve rahatsızlık duymama-
sı için önlemimizi yıl başından itibaren 
almaya başladık. Haşereyle mücadele 
ederken yağmur suyu drenaj hatları, 
sazlık ve bataklık kesimler, fosseptik-
ler, kanallar, mazgalar, durgun sular 
ve açık alanlarda başlatılan ilaçlama 
çalışmalarımız sürüyor. Amacımız, lar-

va döneminde mücadele ile sinek po-
pülasyonunda muhtemel artışın önüne 
geçilmesidir” denildi. Belediye Başkanı 
Murat Özaltun da, Belediye ekipleri ta-
rafından Şubat ayında başlatılan ilaçla-
ma çalışmalarının ilkbahar mevsiminin 
gelmesi ve havaların ısınması ile birlik-
te yoğunluk kazandığını belirterek “Ba-
har mevsimi ile beraber ilçemizin dört 
bir yanında larva ilaçlamasına başlandı. 
Ekiplerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da 
larva ve haşere mücadelesinde Sağlık 
Bakanlığı’nın  onay verdiği ilaçları kul-
lanıyor. Hedefimiz; Beyşehir’de vatan-
daşlarımızın rahat ve sağlıklı bir şekilde 
yaz dönemini geçirmesidir”dedi.

Beyşehir İlçe Belediye-
si, ‘Ücretsiz sinema günleri’ 
kapsamında, yönetmenliğini 
Selahattin Sancaklı’nın üst-
lendiği vizyona yeni giren 
“Direniş Karatay-Son Sel-
çuklu Kahramanı” adlı sine-
ma filmini sinemaseverlerle 
buluşturdu. Beyşehir Kültür 
ve Yaşam Merkezinde, 6 gün 
boyunca akşam saatlerinde 
ücretsiz olarak gösterime 
giren Direniş Karatay filmi-
ne aileleriyle birlikte salona 
gelen her yaştan Beyşehirli 
sinemasever yoğun ilgi gös-
terdi. Filmi, Beyşehir Beledi-
ye Başkanı Murat Özaltun da 
sinemaseverlerle birlikte izle-
di. Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, “Konya tari-

hinin destansı sinema filmi 
haline getirildiği Direniş Ka-
ratay, Kültür ve Yaşam Mer-
kezimizde 6 gün boyunca her 
akşam saat 20.30’da Beyşe-
hirli sinemaseverlerimiz için 
ücretsiz olarak gösterime 
girdi. Bu önemli filmle, hem 
çocuklarımızın ve gençleri-
miz ile yetişkinlerimizin Bey-
şehir’de sinema özlemini de 
bir nebze de olsa gidermeyi 
hedefledik” dedi. Vizyona bir 
süre önce giren Karatay Dire-
niş filmini, Beyşehir’de ücret-
siz olarak izlemenin keyfini 
yaşayan Beyşehirli sinema 
severler de Beyşehir Beledi-
yesi’ne teşekkür ederken, bu 
tür filmlerin devamını bekle-
diklerini söyledi. 

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, umreye gide-
cek vatandaşları uğurladı.

Umre ziyareti yapacak olan 
vatandaşlar için Merkez Çar-
şı Camii önünde düzenlenen 
uğurlama programına katılan  
Başkan Özaltun, vatandaşla-
ra “hayırlı yolculuklar” diledi, 
“Kutsal topraklarımızda kutsal 
bir göreve gidiyorsunuz. He-
pinizin yolu açık olsun. Orada 
hem ülkemiz hem de ilçemiz 
için de dua etmenizi diliyoruz. 
Kutsal yolculukta Allah’ım 

herkesin dualarını kabul etsin. 
Sağlıklı, sıhhatli ve hayırlısıyla 
gitmeyi, gelmeyi nasip etsin. 
Bizim için de dualarınızı eksik 
etmeyin inşallah” diye konuş-
tu.   Uğurlama töreninde, ai-
lelerin heyecanına ortak olan 
Özaltun, din görevlileri tara-
fından okunan Kur’an-ı Kerim 
ve yapılan duaların ardından 
umre yolcularıyla tek tek ve-
dalaştı. Uğurlama törenine,-
belediye meclis üyeleri, birim 
müdürleri, mahalle muhtarları 
da katıldı.

Beyşehir kent merkezinde sıcak asfaltla kaplanan yollarda çizgi uygulamaları artık İlçe 
Belediyesi’nin bünyesine kazandırdığı yeni yol çizgi makinesi ile yapılmaya başlandı

Yol çizgi makinesi 
mesaisine başladı 

Beyşehir Belediyesi, kent içi ve şehir-
ler arası yollarda yol çizgi uygulamalarını 
gerçekleştirebilmek için bünyesine son 
teknoloji ürünü olan kendinden yürür 
yol çizgi makinesini dahil etti. Beyşehir 
kent merkezinde sıcak asfaltla kaplanan 
yollarda çizgi uygulamaları artık İlçe Be-
lediyesi’nin bünyesine kazandırdığı yeni 
yol çizgi makinesi ile yapılmaya başlandı. 
Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı 
açıklamada, şehir merkezinde ana arter-
lerde bir süre önce başlattıkları sıcak as-
falt seferberliğinin devam ettiğini söyledi. 
İlçe merkezinde ana caddelerde eskiyip 
yıprandığı için vatandaşlardan gelen talep 
üzerine sökülen kilitli parke taşlarının ye-
rine sıcak asfaltla kaplama dönemini baş-
lattıklarını vurgulayan Özaltun, asfalt se-
rim faaliyetlerinin ardından yürütülen yol 
çizgi uygulamalarında ise bundan böyle 
ilçeye kazandırdıkları kendinden yürür 
yol çizgi makinesinin kullanılmaya baş-
landığını söyledi. Sıcak asfaltla kaplanan 
yol ve caddelerde düzgün araç parkının 
sağlanması, seyir halindeki araçların takip 
edeceği şeridinin belirlenmesine ihtiyaç 
olduğunu bunun da yol çizgileri ile sağ-
landığını anlatan Özaltun, şunları kaydet-
ti: “Geçmişte çizgi ihtiyacı için farklı be-
lediyelerden yol çizgi makinesi talebimiz 
oluyordu. Belediyemize kazandırdığımız 
yeni yol çizgi makinesiyle artık bu tür ta-

leplere gereksinimimiz kalmayacak. Kon-
ya’da 28 taşra ilçesi içerisinde şu anda 
yol çizgi makinesi olan tek ilçe Belediyesi 
Beyşehir Belediyesi oldu. Şehir içi ve şe-
hirler arası yollarda, hava limanlarında 
yol çizgi uygulamaları için tasarlanmış 
olan kendinden yürür bu çizgi makinesi 
ile artık yollarımızda, caddelerimizde ke-
sik  çizgi ve kesiksiz çizgileri çizebilir hale 
geldik. Bu makine ile cadde ve kavşaklar-
da çizgi ile yaya geçitleri  de oluşturabili-
yor, kaldırımları boyama imkanına sahip 
oluyoruz. Belden kırma özelliği sayesinde 
yüksek manevra kabiliyetine sahip olan 
kendinden yürür yol çizgi makinemiz, il-
çemizdeki dar ve küçük yollarda da çizgi 
çalışması yapabilme özelliğine sahip bu-
lunuyor.” 

Özaltun, daha modern bir şehir 
oluşturmak için uğraş verdiklerini, bu 
çalışmaları da Beyşehir Belediyesi’nin 
araç filosunu yenileyerek, filoyu daha da 
güçlendirerek sağladıklarını dile getirdi, 
“İlklerin öncüsü olan Beyşehir Belediyesi, 
bundan sonra da ilçede yeni ilkleri yap-
maya devam edecek. Bu anlamda, yeni 
yol çizgi makinemiz de ilçemize hayırlı 
uğurlu olsun.   İlçemizde yürüttüğümüz 
sıcak asfalt çalışmalarının akabinde bun-
dan böyle yol çizgi uygulamalarında yeni 
makinemiz mesai yapmaya başlayacak” 
dedi.

Beyşehir’i tanıtacak kültür ve doğa gezisi

HAZIRLAYAN
RASİM ATALAY

Antalya’da Beyşehir 
standı ilgi odağı oldu

Havaların ısınması ile  
larva mücadelesi başladı
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
4 Nisan 2018 Çarşamba  • Yıl: 10 • Sayı: 3309

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN

Konya merkezli 3 ilde düzen-
lenen uyuşturucu operasyonunda 
adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 
9’u tutuklandı. Operasyon, Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suç-
larla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 
Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 30 Mart tarihin-
de gerçekleştirildi. 

Konya’da uyuşturucu ticareti 
yaptığı öne sürülen şahıslara yö-
nelik yürütülen soruşturma kap-

samında bir süredir devam eden 
teknik ve fiziki çalışmanın tamam-
lanmasının ardından polis ekipleri 
harekete geçti. Konya’nın Beyşe-
hir ilçesi merkezli yürütülen “Gün 
doğumu” adı verilen operasyon 
kapsamında Hüyük, Seydişehir il-
çeleriyle Antalya ve Burdur illerin-
de daha önceden belirlenen farklı 
adreslerde yapılan aramalarda 17 
kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 
ikametlerinde polis narkotik köpeği 

Oskar’ın da katılımıyla yapılan ara-
malarda 1 paket 1,7 gram eroin, 1 
paket halinde 4 gram esrar madde-
si, 22 adet uyuşturucu hap maddesi 
ele geçirildi. 

Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğünde sorgulamaları ta-
mamlanan 17 şüpheli getirildiği 
Beyşehir ilçesinde “Uyuşturucu 
imalatı ve ticareti” suçlamasıyla ad-
liyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 

zanlılardan 3’ü savcılık sorgulama-
sının ardından serbest bırakıldı. Nö-
betçi mahkemeye sevk edilen E.K., 
U.S., A.A., Ş.T., E.K., İ.S., H.K., K.K. 
ve U.B. tutuklanarak Seydişehir 
Cezaevine gönderilirken, 5 kişi de 
adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 
Yürütülen soruşturma kapsamında 
şüpheli konumunda bulunan 2 kişi-
nin de halen cezaevinde bulunduğu 
öğrenildi.
n İHA

Kazada ölen aynı aileden
3 kişi dualarla defnedildi

Bahçesine giren kangal
köpeğini tüfekle vurdu

Beyşehir’de iki otomobilin çar-
pışması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında hayatını kaybeden 
aynı aileden 3 kişi, son yolculukla-
rına uğurlandı.

Beyşehir-Isparta karayolunun 
3’üncü kilometresinde dün akşam 
meydana gelen kazada, Mehmet 
E. idaresindeki 42 AAR 097 plakalı 
otomobil ile Fuat Işık (43) yöneti-
mindeki 42 DKL 28 plakalı oto-

mobil çarpıştı. Kazada aynı aileden 
Fuat Işık, Hilal Işık (40) ve 4 ya-
şındaki Umay Bendiz Işık hayatını 
kaybetti. Hayatını kaybeden aile 
için Konya’da ikindi namazını mü-
teakip Hacıveyis Camii’nde cenaze 
namazı kılındı. Kılınan namazın 
ardından Fuat, Hilal ve Umay Ben-
diz Işık’ın cenazeleri Üçler Mezarlı-
ğı’na defnedildi.
n İHA

Sahibinin elinden kaçan 2 ya-
şındaki ‘Aslan’ isimli Kangal cinsi 
köpek, girdiği bahçenin sahibi tara-
fından av tüfeğiyle vuruldu. Yaralı 
köpek tedaviye alındı. Olay, geçen 
cuma günü merkez Selçuklu ilçesi 
Tatköy Mahallesi Baraj Caddesi’n-
de meydana geldi. Ali Döğer, 4 ay-
lıkken alıp beslediği ‘Aslan’ isimli 
köpeği, zinciriyle gezdirdiği sırada 
elinden kaçıp komşuları Ali Y.’nin 
bahçesine girdi. Köpeğin saldırma-

sından korkan Ali Y., av tüfeğiyle 
7 el ateş açtı. Yaralanan köpek, sa-
hibi tarafından Selçuk Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi’ne götürüldü. 
Tedaviye alınan köpeğin sağlık du-
rumunun iyi olduğu belirtildi. Ali 
Döğer, olayın ardından polis mer-
kezine giderek komşusu hakkında 
şikayette bulundu. Polisteki ifade-
sinin ardından serbest bırakılan Ali 
Y. hakkında soruşturmanın sürdü-
ğü belirtildi. n DHA

‘ByLock’ kullanan farklı meslek gruplarından aralarında kadınların da bulunduğu 59 
şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 30’u yakalanarak gözaltına alındı

ByLock soruşturmasında
59 gözaltı kararı verildi

Fetullahçı Terör Örgütüne 
(FETÖ) yönelik soruşturma kapsa-
mında, örgütün şifreli haberleşme 
uygulaması ‘ByLock’ kullanan farklı 
meslek gruplarından aralarında ka-
dınların da bulunduğu 59 şüpheli 
hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 
Şüphelilerden 30’u yakalanarak gö-
zaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığınca yü-
rütülen soruşturma kapsamında, 
FETÖ/PDY ile bağlantılı ve “Bylock” 
programı kullandıkları iddia edilen 
öğretmen, avukat, doktor gibi farklı 
meslek gruplarından aralarında ka-
dınların da bulunduğu 59 kişi hak-
kında yakalama kararı çıkarıldı. Kon-
ya merkezli İstanbul, Ankara, Muş 
ve Elazığ’da düzenlenen operasyon-
da Terörle Mücadele Şube Müdürlü-
ğü ekipleri tarafından daha önceden 
belirlenen adreslere sabah saatle-
rinde eş zamanlı operasyon gerçek-

leştirildi. Operasyon kapsamında 30 
kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde sağlık 

kontrolünden geçirilen 30 şüpheli, 
sorgulanmak üzere emniyete götü-
rüldü. Adreslerinde bulunamayan 

29 şüphelinin ise yakalanması için 
çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
n İHA

Uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Karapınar’da Afganistan uyruklu kişi 
bıçakla yaralandı. İddiaya göre, Hacı İsa 
Mahallesi Meram Caddesi’nde Afganistan 
uyruklu göçmenler Esedullah Tacik (32) ve 
M.T. (33) arasında tartışma çıktı. Kavgaya 
dönüşen olayda, Esedullah Tacik bıçakla 
yaralandı.  Karapınar Devlet Hastanesine 
kaldırılan Tacik, burada yapılan müdahale-
nin ardından Konya’ya sevk edildi. Kaçan 
Afgan şüpheli M.T’nin yakalanması için 
güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.
n AA

Kulu ilçesinde, Afrin’deki Mehmetçiğe 
destek amacıyla düzenlenen kan bağışı 
kampanyası ilgi görüyor. Kan bağışı kam-
panyası ile ilgili bilgi veren Kızılay yetkilisi 
Dr. Leyla Şahin Özdemir, iki gün süre ile 
kan alımı yapacaklarını belirterek, “Önceki 
kan bağışı kampanyalarına göre kan veren 
vatandaşlarımızın sayısında artış yaşanıyor. 
Kulu’da kampanya düzenlediğimizde yakla-
şık 100 ila 120 ünite kan bağışı yapılıyordu. 
Bu kampanyada ise 140 ünite üzerinde kan 
alımı yapacağımızı tahmin ediyoruz” dedi.
n İHA

Çıkan kavgada
bıçakla yaralandı

Kan bağışı 
yoğun ilgi gördü

Demir korkuluklara çarpan otomobil takla atarak ters 
döndü. Kaza Selçuklu’daki Sanayi Köprülü Kavşağı’nda 
meydana geldi. Sami Mete idaresindeki 42 CLJ 95 plakalı 
araç sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu 

korkuluklara çarparak ters döndü. Kazada can kaybı yaşan-
mazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri yol üzerine akan yağı ve cam kırıkları 
temizleyerek yolu trafiğe açtı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Korkuluklara çarptı, ters döndü
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Diş Hekimleri’nden eczacılara ziyaret

Erasmus ile yurtdışına gidecekler

Diş hekimleri Konya Şube Başka-
nı Gürbüz Eldeniz ve yönetim kurulu 
üyeleri Konya Eczacılar Odası Başka-
nı Ecz. Adem Acıkgöz’e nezaket ziya-
retinde bulundular

Diş Hekimleri Odası Başkanı 
Dt. Gürbüz Eldeniz, Yönetim kurulu 
üyesi DT.Şaban Harun, Disiplin Ku-
rulu Başkanı Nejdet Güz’den oluşan 
heyet, Konya Eczacılar Odası Başkanı 
Ecz. Adem Açıkgöz ve yönetim kuru-

lu üyelerini odadaki makamında zi-
yaret ettiler.Samimi bir hava içerisin-
de gerçekleştirilen ziyarette kısa bir 
konuşma yapan Diş Hekimleri Odası 
Başkanı Gürbüz Eldeniz, Konya Ec-
zacılar Odası Başkanı Adem Açıkgöz 
ve ekibine yeni görevlerinin hayırlı 
ve uğurlu olmasını ve başarı dileğin-
de bulundu. Ziyaretten dolayı mem-
nuniyeti dile getiren Konya Eczacılar 
odası Başkanı Ecz. Adem Açıkgöz, “ 

Dişhekimleri Odası Başkanı Gürbüz 
Eldeniz ve yönetim kurulu üyeleri-
nin bizleri ziyaret etmesinden dolayı 
kendilerine teşekkür ediyorum. Biz-
lerde onların mesleki çalışmalarında 
başarılı olmalarını temenni ediyoruz, 
Çalışmalarımız her zaman birlik ve 
beraberlik içinde olacaktır” dedi. Zi-
yaret günün anısına çektirilen toplu 
fotoğraf ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Erasmus+ 
Kurum Koordinatörlüğü’nce 2018-
2019 Akademik Yılı Erasmus Öğ-
renci Değişim Programı’na hak 
kazanan öğrencilere oryantasyon 
eğitimi verildi.

Selçuk Üniversitesi Erasmus+ 
Kurum Koordinatörü Dr. Öğretim 
Üyesi Arif Behiç Özcan, Süleyman 
Demirel Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen programın açılışında yaptığı 
konuşmada, Erasmus Öğrenci De-
ğişim Programı’na hak kazanan öğ-
rencilerini tebrik etti. Koordinatörlük 
çalışanlarının, başvuruların alımı, 
değerlendirmelerin yayınlanması ve 
sonraki süreçlerde önemli emek sarf 
ettiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi 
Özcan, “Yaklaşık 870 kişi içerisinde 
başarılı olarak Erasmus hakkından 
faydalanmak üzere süreci başlatmış 
bulunuyorsunuz. Erasmus hareket-
liliğinin, Avrupa’daki ülkelerin bü-
yük bir kısmında, hatta ortak ülkeleri 
de katacak olursak çok ciddi bir ülke 
yelpazesi var. Her bir ülkenin, her bir 
aktörün içerisinde farklı üniversite-
lere, farklı kurumlara öğrencilerimizi 

gönderiyoruz. Biz burada, genelde 
sistemle ve sistemin işleyişiyle ilgili 
size bilgilendirme yapacağız. İşimi-
zin bize düşen boyutu itibariyle sizle-
re elimizden gelen yardımı yapmaya 
çalışacağız. Erasmus süreci hepimiz 

için hayırlı, uğurlu olsun” diye ko-
nuştu. Program, açılış konuşmasının 
ardından, öğrenim hareketliliğinden 
199, staj hareketliliğinden 34 öğren-
ciye yönelik sunumlarla devam etti.
n HABER MERKEZİ 

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçede görev yapan din görevlileri ile biraraya geldi. Camilerin önemine değinen Başkan Altay, “Şehirlerin 
imar edilmesinde,  birlik ve beraberliğin tesis edilmesinde, ilim ve irfan kaynağı olarak camilerimiz medeniyetimizin baş tacı olmuştur” dedi

‘Camiler medeniyetimizin baştacı’
Selçuklu’da Belediyesi tarafın-

dan kurumlar arasındaki iş birliğini 
geliştirmek amacıyla başlatılan “Ye-
rel Buluşmalar “ilçede görev yapan 
din görevlileri ile devam etti. 

Selçuklu Belediyesi toplumun 
her kesimini yakından ilgilendiren 
ve ilçenin gelişimini doğrudan etki-
leyen konularda başlattığı yerel bu-
luşmalar istişare toplantılarına ilçe 
müftülüğü bünyesindeki din görev-
lileri ile devam etti. 

Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
programa Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Ak Parti İl Baş-
kan Yardımcısı Seyit Mehmet Sü-
mer, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer,  Ak Parti İl ve 
İlçe Teşkilatı,  Selçuklu İlçe Müftüsü 
Nusret Karabiber ve ilçede görev ya-
pan çok sayıda din görevlisi katıldı. 

Açılış konuşmasında, din görev-
lilerinin toplumda örnek alındığı ve 
toplumu aydınlatmada önemli rolü 
bulunduğunu ifade eden Selçuklu 
İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, Sel-
çuklu Belediyesi öncülüğünde ilçede 
bulunan camilerle ilgili çok yönlü 
faaliyetlerin yürütüldüğünü söyledi. 

Toplumun her ferdi tarafından 
camilerin çok iyi değerlendirilmesi 
gerektiğine dikkat çeken Karabi-
ber, “Camilerimiz birlik ve beraber-

liğin yaşandığı en güzel yerlerdir. 
Yapılan etkinliklerle camilerimiz 
çocuklarımızla şenlendi. Selçuklu 
Belediyemiz bu güzide mekanlarda 
çok güzel programlar yaptı. Çocuk-
larımıza camii alışkanlığının yanı sıra 
önemli meziyetler kazandırıldı.  Bize 
destekleri ile sürekli yanımızda olan 
Selçuklu Belediye Başkanımıza has-
saten teşekkür ediyorum” dedi. 

Selçuklunun gelişimine katkı 
sağlayacak fikirlerin hayata geçiril-
mesi amacıyla “Yerel Buluşmalar” 

başlığı altında istişare toplantıları 
düzenlediklerini ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, öğretmenlerle başlayan istişare 
toplantılarının sivil toplum kuruluş-
ları ve din görevlileri ile devam et-
tiğini söyledi. İslam medeniyetinde 
camilerin ayrı bir öneme sahip oldu-
ğunu ifade eden Başkan Altay, “Şe-
hirlerin imar edilmesinde,  birlik ve 
beraberliğin tesis edilmesinde, ilim 
ve irfan kaynağı olarak camilerimiz 
medeniyetimizin baş tacı olmuştur” 

dedi.
9 yıl içerisinde Sille’de bulunan 

tarihi camilerin restorasyonları ile 
tekrar kullanıma hazır hale getirildi-
ğini ifade eden Altay, “Sille’de bulu-
nan 8 cami ile Sarayköy’de 1 mes-
cidin restorasyonunu tamamlandık. 
Sızma’da da çalışmalarımız devam 
ediyor. Ayrıca cami yapımı için imar 
planlarında gerekli düzenlemeleri 
yaptık. İhtiyaç olan yerlerde mevcut 
imar planlarında gerekli düzenleme-
ler yapılıyor.  Camilerimiz için fiziki 

anlamda hazır betondan iç tefrişatta 
kullanılan halıya kadar destek olma-
ya çalışıyoruz. Çevre düzenlemeleri 
için yakından ilgileniyoruz. Hem-
şehrilerimizin istifadeleri için cami-
lerimizde Diyanet Vakfından temin 
ettiğimiz kitaplarımızdan oluşan kü-
tüphaneler kurduk” dedi. 

“GÜLE OYNAYA CAMİYE GEL”
Camilerin çocuklar içinde en 

iyi sevgi mekanları olduğunu ifa-
de eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Çocuklarımızı 
cami sevgisiyle donatmak,  onları 
din görevlilerimiz nezdinde büyük-
lerini örnek alarak sevgi-saygı çerçe-
vesinde hayata hazırlamak amacıyla 
Güle Oynaya Gel cami projesinin 
ilkini gerçekleştirdik. 60 gün boyun-
ca 40 gün sabah namazına devam 
eden 6 -14 yaş arası kız ve erkek ço-
cuklarımızı toplamda 1723 bisikletle 
ödüllendirdik. Bu yıl projenin 2. eta-
bını düzenlemek istiyoruz. Camilerle 
ilgili muhtelif etkinlikler ve fiziki des-
tek için 9 yıl içerisinde toplam 17,5 
milyon TL harcama gerçekleştirdik”

Selçuklu da birlik ve beraberlik 
ilişkilerinin gelişmesine vesile olan 
Cuma Buluşmaları ile her hafta il-
çedeki bir mahallede gerçekleştiri-
len Cuma Buluşmalarına değinen 
Başkan Altay, “Cuma Buluşmaları 
ile hem mahallelerin ihtiyaçları ye-

rinde tespit ediliyor,  hem de yapılan 
çalışmalar istişare edilerek belediye 
hizmetlerimiz konusunda hemşeh-
rilerimiz bilgilendiriliyor. Sabah na-
mazlarında teravih namazlarında 
din görevlilerimizin misafiri oluyo-
ruz. Bizleri güler yüzle karşılıyorlar 
ilgilerinden dolayı imam-hatipleri-
mize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, sorum-
lu oldukları camilerle ilgili taleplerini 
ileten din görevlileri, Selçuklu Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a 
istişare toplantısı ile birebir görüş 
alışverişinde bulunma imkânı sağla-
dığı için teşekkür ettiler. 

Selçuklu Belediyesi tarafından 
farklı meslek gruplarına yönelik ola-
rak düzenlenen yerel buluşmaların 
ilçeye değer kattığını ifade eden Ak 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer,”Mahalle kavramından 
uzaklaştığımız şu günlerde cami-
lerimiz insanımızla olan irtibatın 
sağlaması adına büyük önem arz 
ediyor ve bu noktada imamlarımıza 
da büyük görevler düşüyor. İmam-
larımızın öncülüğünde  yapılacak fa-
aliyetler mahallelerimiz için kazanç 
olacaktır. Bu vesile ile Selçuklu Be-
lediyemiz tarafından gerçekleştirilen 
istişarelere toplantılarının hayırlı ol-
masını diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu’da Belediyesi tarafından kurumlar arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla 
başlatılan “Yerel Buluşmalar “ilçede görev yapan din görevlileri ile devam etti.
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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.

SAHİBİNDEN
SATILIK TARLA
Aliya İzzetbegoviç

Caddesine
cepheli

10.000 m²’lik
arsa satılıktır.

Adres: Aşağı Pınarbaşı Mahallesi
Selçuklu/ KONYA

Telefon: 0533 322 95 68

ADA: 29879  PARSEL: 110
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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.

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

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

• CNC Operatörü
• Üniversal Torna

Operatörü
• Kaynakçı

• Boyacı
• Vasıfsız Elemanlar

 Alınacaktır
Adres : Vatan Sanayi Hasmavi Sokak No:43 

Karatay/KONYA 
Tel: 0332 355 20 00 - 355 23 66 

Gazzeliler, Birleşmiş Millet-
ler Filistinli Mültecilere Yardım 
Kuruluşu'nun (UNRWA) engelli-
lere yönelik merkezlere sağladığı 
hizmetleri durdurmasını protesto 
etti.

Gazze Şeridi'ndeki Dir el-Belh 
Engelliler Rehabilitasyon Merkezi 
önünde bir araya gelen onlarca 
engelli, "Onurlu bir hayat benim 
de hakkım" "Elektrik kesintisi ve 
jeneratörleri çalıştıracak yakıtın 
olmaması sebebiyle hizmetlerin 
durmasından dolayı özür diliyo-
ruz" yazılı dövizler taşıdı. Filistin 
Mülteci Kampları Rehabilitasyon 
Merkezleri Koordine Komitesi 
Başkanı Halid Ebu Şuayb, "UN-

RWA'nın yaşadığı kriz, Gazze'deki 
8 mülteci kampında bulunan re-
habilitasyon merkezlerine sağla-
dığı hizmetleri olumsuz etkiledi. 
Rehabilitasyon merkezlerinde 
sunulan hizmetlerin çoğunun baş 
finansörü UNRWA idi." dedi.

Bu durumun engelli çocukla-
ra eğitim veren okulları da etki-
lediğini aktaran Ebu Şuayb, Dir 
el-Belh Engelliler Rehabilitasyon 
Merkezi'nde 186 işitme engel-
li öğrencinin eğitim gördüğünü 
ancak yaşanan elektrik sıkıntıları 
nedeniyle hizmetlerin neredeyse 
durma noktasına geldiğini ifa-
de etti. Ebu Şuayb, uluslararası 
toplumdan hizmetlerini sürdü-

rebilmesi için UNRWA'yı finanse 
etmesini istedi.  Filistin İstatistik 
Kurumu verilerine göre, işgal al-
tındaki Batı Şeria ve abluka altın-
daki Gazze'de 18 yaş üstü yaklaşık 
17 bini fiziksel, 27 bin engelli bu-
lunuyor. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın 
geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü 
"İsrail'in başkenti" olarak tanıdı-
ğını duyurmasının ardından ABD 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü He-
ather Nauert, 16 Ocak'ta yaptığı 
açıklamada, UNRWA'ya verilecek 
125 milyon dolarlık yardımın 65 
milyon dolarlık bölümünün "tek-
rar gözden geçirilmek üzere" as-
kıya alındığını bildirmişti.
n AA

Gazze'deki engellilerden 'UNRWA protestosu'
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 “Ekli listede Esas numarası, bulunduğu yer, Ada Parseli, malikinin adı yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespititescili 
için davacı idare tarafından mahkememizde yine aşağıdaki listede esas noları yazılı dava dosyaları ile dava açılmıştır. 4650 
sayılı yasanın 7. maddesi ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca 30 günlük yasa 
sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıdamaddi hatalara karşı adli yargıda iptal ya düzeltme davası açmanız halinde dava 
açtığınızyürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecekmahkememizce 
tespitedilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin 
adınıza T.C Ziraat Bankası Hadim Şubesine yatacağı, konuyataşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delillerinizi iş bu ilan 
tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz İLAN olunur.”

ESAS NO DAVACI DAVALI İL İLÇE MAH. ADA PARSEL
2017/363 DSİ AHMET ÇELTEK VD KONYA HADİM DEDEMLİ 244 44
2017/365 DSİ MUSTAFA AKBAŞ V.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 247 37

2017/367 DSİ AYŞE ÖKSÜZV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ

248
248
248
248
248

73
69
87
79
54

2017/369 DSİ   MEHMET BAKIR V.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 246 58
2017/371 DSİ   HAMDİ CAN V.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 242 9

2017/373 DSİ   HAYRİYE SELÇUKV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 244
244

15
60

2017/375 DSİ   GÜLSÜM ÖZDEMİR V.D. KONYA HADİM DEDEMLİ
244
319
319

68
74
73

2017/377 DSİ   FATMA ÜNÜVAR V.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 240 46
2017/379 DSİ   AHMET KARAKURTV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 249 53
2017/381 DSİ   NUH AVCIV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 243 13
2017/383 DSİ   MENEVŞE KORKUTV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 246 14
2017/385 DSİ   MEHMET TEKDAMARV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 242 16
2017/387 DSİ   MAHMUT SERTV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 246 62
2017/389 DSİ   KEZİBAN ÖZERV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 290 9
2017/391 DSİ   KEZİBAN BAYLANV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 247 35
2017/393 DSİ   MEHMET GEDİKV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 323 10
2017/395 DSİ   MUSTAFA CANV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 228 27
2017/397 DSİ AHMET YILMAZV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 248 28
2017/399 DSİ MEHMET YILMAZ V.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 248 23
2017/401 DSİ HALİL İBRAHİM TARÇINV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 247 1
2017/403 DSİ ESME BAYLANV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 388 118
2017/405 DSİ FATMA BAKIRV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319 77
2017/407 DSİ FATMA NAZİLLİV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 323 11
2017/409 DSİ GÜNAY FIRATV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 388 97
2017/413 DSİ    MEVLÜT KÜÇÜKDEMİRV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 248 18
2017/415 DSİ OSMAN CEVİZDİĞERLER KONYA HADİM DEDEMLİ 328 8
2017/417 DSİ ÖMER ZEYBEKV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 248 15
2017/419 DSİ RAMAZAN YANIKV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 248 83
2017/421 DSİ RAMAZANZEYBEKV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 248 50
2017/423 DSİ SULTAN BAKIRV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 248 52
2017/425 DSİ MUSTAFA SELÇUKV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 247 36

2017/427 DSİ DAVALI ŞERİFE 
KÜÇÜKDEMİRV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319

319
72
75

2017/429 DSİ ŞÜKRÜ CANV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319 28
2017/431 DSİ   ŞERİFE ASLANV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 249 79
2017/433 DSİ   ŞERİFE FIRATV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319 34
2017/435 DSİ ÜMMÜGÜLSÜM DEREV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 323 7
2017/437 DSİ   MEHMET CANV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 288 13
2017/439 DSİ   ABİDİN YANIKV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 248 72
2017/441 DSİ   AHMET UĞURV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 249 78
2017/443 DSİ   AYŞE ADARV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 323 23
2017/447 DSİ   AHMET YALÇINV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319 49
2017/449 DSİ   AYŞE B.CAVLAKV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319 44
2017/451 DSİ   ŞERİFE GÖKSU V.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 321 43
2017/453 DSİ MUSTAFA DİVRİKİV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 323 28
2017/455 DSİ   AYŞE SERCANV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 323 13
2017/457 DSİ   ABDULLAH ÖZALTINV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 388 102
2017/459 DSİ   EMİŞ TAŞATAN V.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 389 2
2017/461 DSİ   ERCAN ÖZERV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 321 14
2017/463 DSİ   ZELİHA ÖZDEMİRV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319 22
2017/481 DSİ   RAMAZAN GÖKV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 387 36

2017/483 DSİ   AHMET KARAKURTV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 248
248

25
36

2017/485 DSİ   ABDULLAH ŞENELV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ
319
249
248

19
46
30

2017/487 DSİ   ANAKIZ BİLİR V.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 249 43
2017/467 DSİ   KAZİM KAHRAMANV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 113 56
2017/469 DSİ   TURGUT ARDIÇV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 104 103

2017/471 DSİ   ELİF ERSARIV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN
180
180
180

207
232
224

2017/479 DSİ NAZİF DÖNMEZV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 141 253

2017/489 DSİ   ANAKIZ GÜNDÜZV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319
319

12
35

2017/491 DSİ   HACER SUKUTİV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ

248
248
248
248
248
249

58
71
74
85
82
75

2017/493 DSİ   İBRAHİM DİKMENV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 248
247

33
2

2017/495 DSİ   MUSTAFA GÜNDOĞDUV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ

321
321
321
321

1
17
12
8

2017/497 DSİ   MEVLÜT PINARBAŞIV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 389 23
2017/577 DSİ   RECEP ARICIV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 106 83
2017/499 DSİ   MEHMET KARAHANV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 248 65
2017/501 DSİ   MUSTAFA GÖKV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 247 14

2017/503 DSİ   MUSTAFA GEDİK KONYA HADİM DEDEMLİ 323
323

5
4

2017/505 DSİ DAVALI ÖMER ZEYBEKV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 249
248

64
63

2017/507 DSİ   SAFİYE BAKIRV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319
319

71
78

2017/509 DSİ   ZEYNEP ÜNLÜV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 323
323

15
17

2017/511 DSİ   YUSUF ÜNÜVARV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 243
243

112
16

2017/513 DSİ CANAN ORHANV.D. KONYA HADİM GEZLEVİ 217 87
2017/515 DSİ   HURİYE ÖZERV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 246 24
2017/517 DSİ   ABDULLAH AYBATTIV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 245 1
2017/519 DSİ   MEHMET SERİNV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 244 64

T.C. 
HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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‘Asıl olan Yaradan Rabbin 
adıyla okuyabilmektir’

Konya Valiliği ile 
Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) 
Uluslararası Rumi 
Medeniyetler Uygu-
lama ve Araştırma 
Merkezi ve Kütüp-
hane Dokümantas-
yon Daire Başkan-
lığı 54. Kütüphane 
Haftası kapsamında 
İnce Minareli Med-
rese’de “İlim-Öğ-
renme ile İlgili Bir 
Hadis Oku, Öğren 
ve Paylaş” etkinliği 
düzenledi. 

Programın mo-
deratörlüğünü ya-
pan NEÜ İlahiyat 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Adil 
Yavuz, “İslamiyet 
bir hayat tarzıdır. Bunun 3 aşa-
ması var ve birincisi kişinin gön-
lünde imanın yer etmesidir. İkin-
ci aşama insanın aklının, zihninin 
Müslümanlaşması gerekiyor. Bu 
zihniyet dönüşümü insanın haya-
ta bakış açısını ve nasıl bir hayatı 
takip edeceğinin karar mekaniz-
masını oluşturduğu için bu da 
son derece önemli. Üçüncüsü ise, 
kişinin pratik hayatının dönüşü-
müdür. 

Bunları yönlendiren en önemli 
şeyler samimiyet, iyi niyet ve ih-
lastır. Büyük hadis alimleri kitap-
larında ihlasın önemini vurgula-
mışlardır” diye konuştu. 

“BÜTÜN KİTAPLAR BİR KİTABI 
ANLAMAK İÇİN OKUNUR” 

Konuşmasında okumanın 
öneminden bahseden Konya 
Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar, 
“Bugün seküler mantıkla okuyan, 
yalan okuyan, bir sürü bilgi yük-
lenen insanların insanlığın başına 
nasıl bela olduklarını görüyoruz. 
Asıl olan Yaradan Rabbin adıyla 
okuyabilmektir. Yani Yüce Allah 
ile irtibat kesilmeden okumanın 
sağlanmasıdır. İnsan kendini ta-
nımak için okuyacak, Rabbini 
tanımak için kendini tanıyacak, 
kâinatın yaratıcısını tanımak için 

kainatı okuyacak. Dolayısıyla ‘Ya-
radan Rabbinin adıyla oku’ emri 
önemli. Kur’an, bir ucu tabiri ca-
izse Allah’ın elinde, bir ucu da 
insanlığın kurtuluşu için yeryü-
züne sarkıtılmış olan bir iptir. Bu 
tutunma, kulun yaratıcısıyla irti-
batını kurması anlamına gelmek-
tedir. Yaradan Rabbi unutmadan, 
ondan kopmadan okuyabilmektir 
önemli olan. Bütün kitaplar, bir 
kitabı anlamak için okunur ama 
biz bazen şaşırıyoruz herhalde, 
bütün kitapları okuyacağız diye o 
bir kitaba hiç sıra gelmiyor. Asıl 
olan o bir kitabın kıraat, tilavet ve 
tertil üzere okunmasıdır” şeklin-
de konuştu. 

Daha sonra İlahiyat Fakültesi 
öğretim üyeleri hadisler okuyup 
anlattı. 

Program sonunda konuşan 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
“Sözlerin güzeli ifade edildikten 
sonra üzerine başka bir şey söyle-
meye bence gerek yok. Herkesten 
Allah razı olsun. Rabbim hayırlı, 
bereketli eylesin, Darul Hadisin 
kıyamete kadar ayakta kalmasını 
nasip eylesin” dedi. 

Programda katılımcılara ‘Ha-
dis Günlüğü’ kitabı dağıtımı ya-
pıldı.
n İHA 

NEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Yavuz, 
“İslamiyet bir hayat tarzıdır” dedi.
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2017/529 DSİ   MUSTAFA ÖZERV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 321 6
2017/531 DSİ   MUSTAFA GÜNDÜZV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319 40

2017/533 DSİ   MUSTAFA KILIÇKANV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319
319

38
53

2017/535 DSİ   MEHMET GÜNDÜZV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 286 8
2017/537 DSİ   SULTAN CAVLAKV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319 24
2017/539 DSİ   MEHMET YANIKV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 388 88
2017/541 DSİ   MEHMET BAKIRV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 288 9
2017/543 DSİ   KADİR İLKERV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 388 117
2017/545 DSİ   İBRAHİM ŞEKERV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 388 95
2017/547 DSİ   HASAN GÜMÜŞLÜV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 325 2
2017/549 DSİ   HAVVA KARAHANV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319 42
2017/551 DSİ   HÜSEYİN BİLİRV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 322 20
2017/553 DSİ   HÜSNİ BAYLANV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 325 6
2017/555 DSİ   H.HÜSEYİN BAKIRV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 248 20
2017/557 DSİ   MEHMET CANV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 288 29
2017/559 DSİ   HASAN ÖZDENV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 323 33
2017/561 DSİ   AHMET GEDİKV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 323 9
2017/563 DSİ   EMİNE ADARV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319 81
2017/565 DSİ   AYŞE GÜNV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 247 8
2017/567 DSİ   KAMİL ÜNALV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 388 41

2017/569 DSİ   AYŞE ÇİÇEKV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN

113
187
102
187

64
67
16
65

2017/571 DSİ   ŞEVKET KORKMAZV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 180
180

248
249

2017/573 DSİ MÜTEFFA ARİF TEKİNV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 113 61

2017/575 DSİ DAVALI ABDURRAHMAN 
KILINÇV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 180 251

2017/577 DSİ   RECEP ARICIV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 106 83
2017/581 DSİ   HÜSEYİN ARMAĞANV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 176 30
2017/583 DSİ   HÜSEYİN ARMAĞANV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 175 20

2017/587 DSİ   DURALİ PEKMEZCİV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN

104
113
113
113
113

99
11
112
60
128

2017/589 DSİ   BAYRAM TAŞDELENV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN

180
180
180
180
180
141
141

13
44
173
3
42
265
259

2017/591 DSİ   HATİCE YILMAZV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN

141
141
180
141

311
313
2

317

2017/593 DSİ   HATİCE YILMAZV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 141
141

319
173

2017/599 DSİ   GÜLŞEN SAYARV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN
180
180
180

115
113
236

2017/465 DSİ   ÜMMÜHAN YAVUZV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 106 229
2017/477 DSİ   FATMATEKİNV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 180 257
2017/473 DSİ   KARA HÜSEYİNV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 180 5
2017/579 DSİ   DURSUN AYDOĞDUV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 176 35

2017/475 DSİ   MEVLÜT SERİNV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 106
106

86
92

2017/585 DSİ   ESMEHAN KARAHANV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 180 6
2017/595 DSİ   MEHMET SAYARV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 176 16
2017/597 DSİ   MEHMET KILINÇ KONYA HADİM İĞDEÖREN 176 32

2017/364 DSİ   ALİ AKBAŞ KONYA HADİM DEDEMLİ 241
249

9
83

2017/366 DSİ   AYŞE ÖKSÜZ KONYA HADİM DEDEMLİ 319 26
2017/368 DSİ   OSMAN KARAZORV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319 56
2017/370 DSİ   MUSTAFA ÇELTEKDİĞELERİ KONYA HADİM DEDEMLİ 244 62

2017/372 DSİ   H.HÜZEYİN UÇARV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 246
246

35
32

2017/374 DSİ GÜLÜZAR SERTV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 242 8
2017/376 DSİ FATMA ÖZERV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 246 42

2017/378 DSİ   MEVLÜT TARÇINV.D.    KONYA HADİM DEDEMLİ 217 37

2017/380 DSİ   SELVİNAZ GÖKSUV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 246 38
2017/382 DSİ NERİMAN TEKDAMARV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 242 3
2017/384 DSİ   MUSTAFA YILMAZV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 246 57
2017/386 DSİ   MUSTAFA ZEYBEKV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 246 1
2017/388 DSİ KEZİBAN SERCANV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 288 20
2017/390 DSİ KADİR TOPALV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 388 142
2017/392 DSİ MUSTAFA ÖZERV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 321 16
2017/394 DSİ MEHMET BAYLAN V.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 325 1
2017/396 DSİ MUSTAFA FIRATV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 389 20
2017/398 DSİ   MEHMET DEREV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 288 25
2017/400 DSİ   MEHMET ZEYBEKV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 248 60
2017/402 DSİ   MEVLÜT DİKMENV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 247 7
2017/404 DSİ   EŞREF ÖZERV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 321 5
2017/406 DSİ   FATMA FIRATV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319 59
2017/408 DSİ FEHMİ TOPALV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 388 141
2017/410 DSİ   MEHMET EMİN GÜLV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 321 44
2017/414 DSİ MEHMET ADARV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 248 57

2017/416 DSİ   OSMAN ZEYBEKV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 248
248

61
55

2017/418 DSİ MÜTEFFA RECEP GEDİKV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 323 8
2017/420 DSİ   RAMAZAN ADARV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319 25
2017/422 DSİ RAMAZAN ÜNALV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 327 1
2017/424 DSİ MEVLÜT KÜÇÜKDEMİRV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319 79
2017/426 DSİ   SULTAN ZEYBEKV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 248 19
2017/428 DSİ ŞEHRİYE NAZİLLİV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 389 21
2017/430 DSİ ŞERİFE ÖZDENV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319 90
2017/432 DSİ ŞERİFE TARIMV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319 23
2017/434 DSİ ABDULSELİM ZEYTİNV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 328 1
2017/436 DSİ ÜMMÜ CANV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 248 21
2017/438 DSİ ALİ TUZLAV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 288 64
201/440 DSİ AHMET YILMAZV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 249 44
2017/442 DSİ ABDURRAHMAN PINARBAŞIV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 248 34
2017/444 DSİ   AHMET TUZLAV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 248 53
2017/446 DSİ ABDULLAH UÇARV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 247 9
2017/448 DSİ MEHMET ADARV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319 50
2017/450 DSİ   ALİ İHSAN AĞARTANV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 323 19
2017/452 DSİ AHMET GÜNV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 321 45
2017/454 DSİ   HASAN GÜMÜŞLÜV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 325 5

10’UNCU SAYFADAKİ 779699 NO’LU İLANIN DEVAMI

779699 NO’LU İLANIN DEVAMI 12’İNCİ SAYFADA

ABD, Suriye’nin kuzeyinde Fı-
rat Nehri’nin batı yakasında terör 
örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan 
Menbiç ilçesinde iki üs inşa edi-
yor.  ABD, ilçenin kuzeyinde Dadat 
köyünün güneydoğusunda göz-
lem noktası olarak kullandığı bir 
alanı genişleterek üsse çeviriyor. 
ABD ordusu bu amaçla bölgeye 
çok sayıda inşaat malzemesi ve iş 
makinası yönlendirdi. Söz konusu 
üs, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi 
içindeki Cerablus ilçesi ile Menbiç 
cephe hattını birbirinden ayıran 
Sacu Çayı’na 8 kilometre uzaklıkta. 
ABD, diğer üssü, cephe hattına 4 
kilometre uzaklıkta inşa ediyor. Bu-
radaki üs noktası Dadat köyünün 
güneyine denk düşüyor. Nuaymi-
ye isimli bir çiftliğe yerleşen ABD 
unsurları, alanı üsse çevirmek için 
çalışma yürütüyor. 

Tamamlanması halinde Nu-
aymiye, Fırat Kalkanı unsurlarına 
en yakın ABD üssü olacak.  Türki-
ye’nin Fırat Nehri’nin batısındaki 
Menbiç’e yönelik operasyon işaret-
lerinin artmasının ardından, ABD 

ordusu önceki gün bölgedeki güç-
lerini takviye etmişti.

Bölgeye, zırhlı araçların bulun-
duğu konvoyla 300 kadar ABD as-
keri gelmişti. 

ABD güçleri, Fırat Kalkanı böl-
gesi ile YPG/PKK arasında cephe 
hattını oluşturan Fırat Nehri’nin 
kolu Saçu Çayı boyunda haftalık 
devriyeleri günlük sıklıkla yapmaya 
başlamıştı. 

Halihazırda ABD’nin, muhalif-
lerin kontrolündeki Fırat Kalkanı 
bölgesiyle sınır hattında Tuhar, 
Hilvanci ve Dadat olmak üzere 3 
gözlem noktası bulunuyor. YPG/
PKK, Halep iline bağlı Menbiç il-
çesini Ağustos 2016’da ABD’nin 
desteğiyle terör örgütü DEAŞ’tan 
alarak işgal etmişti. Terör örgütü 
DEAŞ’a karşı mücadele bahanesiy-
le YPG/PKK’ya desteğini sürdüren 
ABD, ilçe merkezinin DEAŞ’tan 
temizlenmesinin ardından YPG/
PKK’nın ilçeden çıkacağı konusun-
da Türkiye’ye garanti vermiş ancak 
bunu yerine getirmemişti.
n AA

Güvenlik ve terör uzmanı 
emekli İstihbarat Albay Coşkun 
Başbuğ, Türk Silahlı Kuvvetleri-
nin (TSK) Sincar’a yönelik olası 
operasyona ilişkin yaptığı değer-
lendirmede, Suriye’nin ve Irak’ın 
kuzeyinde terör devleti kurulması 
yönünde büyük bir tezgah oluştu-
rulduğuna dikkati çekti. 

“Sincar olayı”nın Türkiye’nin 
hassas konusu olduğunu vurgu-
layan Başbuğ, Suriye’nin kuzeyin-
de uygulanmak istenen projenin 
Kandil, Afrin ve Sincar’da oluştu-
rulacak üçlü tepe yapılanmasıyla 
aşılmak istendiğini belirtti.  “Eğer 
proje tutsaydı terör koridorunun 
Kandil’i, Sincar olacaktı; iki ülke-
nin tam orta noktası olması nede-
niyle” ifadesini kullanan Başbuğ, 
bunu Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın görüp, “Orayı yeni 
bir Kandil yaptırmam.” diyerek 
Sincar üzerindeki kararlılığını or-
taya koyduğunu ifade etti.

Başbuğ, ABD Merkez Kuv-
vetler (CENTCOM) Komutanı 
Orgeneral Joseph Votel’in yakın 
zamanda Irak’a gittiğini ve sonra-
sında Irak Başbakanı İbadi’nin bir 
açıklama yaparak, Sincar’da gü-
venliği sağlamak için bölgeye bir 
tümen ve bir tugay gönderecekle-
rini söylediğini anlattı.  Sincar’da 
şu an İbadi’nin belirttiği sürecin 

yaşandığını, bölgeye hesapta as-
kerin geldiğini fakat ortada bü-
yük bir oyunun döndüğünü ifade 
eden Başbuğ, şunları kaydetti: 
“Bu oyunu Başbakan Yıldırım ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan gördü. 
Açıklamalarında, ‘harf, elbise de-
ğişikliğine seyirci kalamayız’ de-
diler. PKK Sincar’ı boşaltmıyor. 
Orada teröristlerin elbise ve kılık-
larının değiştirilmesi sağlanacak, 
Irak ordusu bünyesine girmiş gibi 
kabul ettirilecek. Irak’ın çifte oyu-
nu var, Amerika ile iş birliği var. 
Sincar’a olası operasyonu kesmek 
için bu yapılıyor. Bunun da sebe-
bi, Irak’tan dünya kamuoyuna, 
‘Sincar’da terörist var diyordunuz 
çekildi, daha neyin operasyonu 
bu’ denilecek. Tezgah bu. ‘PKK’lı-
lar konvoylar halinde Sincar’ı terk 
ediyor’ deniyor. Aynı Afrin’de 
YPG üzerinden yapıldığı gibi YBŞ 
adı altında, teröristler orada kala-
cak.” Sincar’da samimi işlerin ya-
pılmadığına ve büyük bir tezgah 
kurgulandığına işaret eden Baş-
buğ, “Bu tezgah, Türkiye’nin olası 
Sincar operasyonunu kesmek için 
yapılıyor. Bi gidişle oraya ope-
rasyondan başka şans kalmıyor. 
Bu, Türkiye’nin istikbali için şart. 
Oraya operasyon yapılırsa bütün 
koridor çöker.” değerlendirmesin-
de bulundu.  n AA

ABD, Menbiç bölgesine
iki ayrı üs kuruyor

‘Sincar operasyonu ile
terör koridoru çöker’

Coşkun Başbuğ
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2017/456 DSİ ABDULLAH ÖZALTINV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 388 101
2017/458 DSİ   EMİN GÜL V.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 321 51
2017/460 DSİ   EMİNE TUZLAV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 248 51
2017/462 DSİ   ERDOĞAN GEDİKV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 323 6
2017/464 DSİ   ÜMMÜHAN ARDIÇV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 113 54
2017/466 DSİ   RUKİYE GÖZELV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 180 203
2017/468 DSİ   İLYAS ŞEKERV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 180 132
2017/470 DSİ ÜMMÜ DÖNMEZV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 176 6
2017/472 DSİ   İLYAS KILIÇV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 176 34
2017/474 DSİ İBRAHİM TORUSV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 220 35
2017/476 DSİ MÜTEFFA DURALİ ÖZKANV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 176 16
2017/478 DSİ   FATMA TOPAKV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 113 63
2017/480 DSİ   HÜSEYİN KILINÇV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 176 31

2017/482 DSİ   ADEM KOCAV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 249
248

57
40

2017/484 DSİ ALİ ÖZERV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 248
249

49
60

2017/486 DSİ   ALİ KIRIŞIK KONYA HADİM DEDEMLİ

388
319
319
247

42
11
1
5

2017/490 DSİ   AYŞE TOPAK KONYA HADİM DEDEMLİ 322
322

10
26

2017/492 DSİ DAVALI İBRAHİM ÖKSÜZ KONYA HADİM DEDEMLİ 319
249

62
76

2017/494 DSİ DAVALI KAZIM ÖTER KONYA HADİM DEDEMLİ 249
248

55
38

2017/496 DSİ   MUSTAFA ADAR KONYA HADİM DEDEMLİ

248
248
248
248
248

84
81
77
59
56

2017/498 DSİ   MEHMET ZEYBEKV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ
248
248
248

47
42
58

2017/500 DSİ   MENEKŞE DEMİR KONYA HADİM DEDEMLİ 321
388

40
94

2017/502 DSİ   MEHMET ALİ GÜNDOĞDU KONYA HADİM DEDEMLİ 321
321

15
2

2017/504 DSİ   MUSTAFA ALİ ÜNAL KONYA HADİM DEDEMLİ 247
247

34
33

2017/506 DSİ   RAMAZAN ADAR KONYA HADİM DEDEMLİ

248
248
248
248
248
249

66
68
75
80
86
74

2017/508 DSİ   SULTAN CAVLAK KONYA HADİM DEDEMLİ
249
248
248

73
76
67

2017/510 DSİ   VAHAP DEREV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 246 59
2017/512 DSİ   HAYATİ ÖZDİL KONYA HADİM DEDEMLİ 394 100
  017/514 DSİ   AYŞE TÜRKMENV.D. KONYA HADİM GEZLEVİ 220 32
2017/516 DSİ   MEHMET AYDINV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 243 38
2017/518 DSİ   ŞERİFE AYBATTI KONYA HADİM DEDEMLİ 241 7
2017/530 DSİ   MÜMİNE ÖZDEN KONYA HADİM DEDEMLİ 323 1
2017/532 DSİ   MÜMİN DEDE DİKMEN KONYA HADİM DEDEMLİ 388 95
2017/534 DSİ   MUSTAFA YANARTAŞV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319 20
2017/536 DSİ   AYŞE ADARV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319 70
2017/538 DSİ   MUSTAFA ÖKSÜZ KONYA HADİM DEDEMLİ 247 27

2017/540 DSİ   MUSTAFA ZEYTİN KONYA HADİM DEDEMLİ 328
328

10
4

2017/542 DSİ   MAHMUT GÖKSU ALİ 
GÖKSUV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 321 41

2017/544 DSİ   MEHMET ALİ ŞEKER KONYA HADİM DEDEMLİ 249 28
2017/546 DSİ   HALİS B. CAVLAK KONYA HADİM DEDEMLİ 288 30
2017/548 DSİ   HALİL İBRAHİM KILINÇV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319 45
2017/550 DSİ   MÜMİN ÖZDENV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 323 34
2017/552 DSİ   HASAN HÜSEYİN KARAPINAR KONYA HADİM DEDEMLİ 319 88

DSİ KAMİL ÜNALV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 388 98
2017/554 DSİ   H.ALİ ŞAHİNV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 319 67
2017/558 DSİ   GÜLESER YANARTAŞ KONYA HADİM DEDEMLİ 328 2
2017/560 DSİ   ABDULLAH GÖKSU KONYA HADİM DEDEMLİ 319 68
2017/562 DSİ   EYUP KULAKLIV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ 388 99

2017/564 DSİ   ADALET AKDAŞV.D. KONYA HADİM DEDEMLİ
322
323
323

12
26
29

2017/566 DSİ    KADİR KARAKURT KONYA HADİM DEDEMLİ 248
249

39
56

2017/568 DSİ   MUSTAFA KAYACIN KONYA HADİM DEDEMLİ
248
249
248

46
63
62

2017/570 DSİ   RİFAT TEKİNV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 144
144

4
6

2017/572 DSİ   MÜSLİME KILINÇV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 180 16
2017/574 DSİ   ALİ KILINÇ KONYA HADİM İĞDEÖREN 176 29
2017/576 DSİ   ALİ YILMAZV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 113 110

2017/578 DSİ   DURMUŞ KARAV.D. KONYA HADİM İĞDE ÖREN 112
113

3
49

2017/580 DSİ   HALİL KARADAĞV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 180 175
2017/582 DSİ   MUSTAFA TEKDAMARV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 180 4

2017/584 DSİ   FATMA GÜNV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 106
106

75
85

2017/588 DSİ   BAYRAM TAŞDELENV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN
176
180
180

9
46
24

2017/590 DSİ   HAVVA KURTARV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 180
180

19
261

2017/592 DSİ   HALİL ÖZDEMİRV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 113 62

2017/594 DSİ       KAMİL UÇAR KONYA HADİM İĞDEÖREN 106
106

78
82

2017/596 DSİ      MUHARREM UÇAR KONYA HADİM İĞDEÖREN 106 77
2017/598 DSİ      MUSTAFA TEKDAMARV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 180 229
2017/600 DSİ      SEFER ARDIÇV.D. KONYA HADİM İĞDEÖREN 113 132
2017/521 DSİ   NASİF SÖYLEMEZ KONYA TAŞKENT AFŞAR/TEPECİK 134 114
201/523 DSİ   MÜMÜNE YERLİKAYA KONYA TAŞKENT AFŞAR/TEPECİK 134 126
2017/525 DSİ   ABDULKERİM BERBERV.D. KONYA TAŞKENT AFŞAR/TEPECİK 134 125
201/527 DSİ   MUSA ÖZSOY KONYA AFŞAR/TEPECİK 119 100
2017/522 DSİ MERYEM AKTAŞV.D. KONYA TAŞKENT AFŞAR/TEPECİK 134 118
2017/524 DSİ HİDAYET SÖYLEMEZ        KONYA TAŞKENT AFŞAR/TEPECİK 119 99

2017/528 DEVLETSU 
İŞLERİ ABDULKERİM BERBER KONYA TAŞKENT AFŞAR TEPECİK 134 124

2017/520 DSİ BEKİR SARI VD KONYA TAŞKENT AFŞAR/TEPECİK 134 117
Basın 779699 - www.bik.gov.tr

11’İNCİ SAYFADAKİ 779699 NO’LU İLANIN DEVAMI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Selçuk Üniversitesi Reklamcılık 
Bölümü’nün geleneksel etkinliği olan 
Reklam Kafası, bu yıl Görsel Kafa te-
masıyla nasıl daha iyi fotoğraflar çeker 
ve görsel hikayeler üretirim sorusunu 
yanıtlıyor. Hayat; fotoğraflamak, gör-
selleştirmek, tasarlamak ve paylaş-
mak için her türlü malzemeyi bizlere 
sunmaktadır. Bize düşen iyi bir bakış 
açısı, tasarım yeteneği ve bir miktar 
teknik bilgidir. Sosyal medya hayatı-
mızın bu kadar içindeyken artık adeta 
profesyonel reklam fotoğrafı çeker gibi 
kendi fotoğraflarımızı ve içeriklerimizi 
iyileştirmenin peşindeyiz. Bunu nasıl 
yaparım diyenler için Reklam Kafası 4 
Nisan Çarşamba günü Selçuk Üniver-
sitesi’nde Yemekumbara.com spon-
sorluğunda gerçekleşecek Reklam 
Fotoğrafçılığı ve Görsel Hikayeleştir-
me Workshop&Söyleşisi’nde Cihan 

Ünalan’ı konuk ediyor. 
Reklamcılık bölümü öğretim üyesi 

Doç. Dr. Duygu Aydın koordinatörlü-
ğünde 2016 yılından bu yana düzen-
lenen Reklam Kafası etkinliği her yıl 
iletişim alanında öne çıkan bir konuya 
odaklanarak bilgilenme yollarını arıyor 
ve tartışıyor. ‘Yaratıcılık’ ve ‘Dijitalleş-
me’ temalarının ardından bu yıl ‘Gör-
selleştirme’ üzerine kafa yoran etkin-
lik Süleyman Demirel Kültür Merkezi 
Malazgirt Salonunda 13.30’da başla-
yacak. Birçok ünlü marka ile çalışmış 
ve başarılarıyla reklamcılık sektörün-
de adından söz ettiren Cihan Ünalan, 
konusu yemek fotoğrafı olarak belir-
lenen workshop uygulamasını öğren-
cilerle gerçekleştirecek. Birinci seçilen 
fotoğrafın sahibi olan öğrenci Yeme-
kumbara tarafından ödüllendirilecek.
n HABER MERKEZİ 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Faruk Özlü, Türk Sanayicileri ve 
İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) KOBİ 
Çalışma Grubu etkinlikleri kapsamın-
da Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Re-
kabet Forumu tarafından hazırlanan 
“Sıçrama Yapan Şirketler” raporunun 
tanıtımında düzenlenen panel kapsa-
mında KOBİ’lere verilen desteklerle 
ilgili bilgi verdi.

Bakan Özlü şunları söyledi: “2029 
yılına kadar 4,7 milyar liralık Türki-
ye’de GSM operatörlerinin kullana-
cakları, satın alıcı olacakları, müşte-
risi hazır, Türkiye’de KOBİ’lere, yerli 
sanayimize iş imkanı sağlayacak bir 
anlaşma yaptık. KOBİ’lerin gücü çok 
yerinde değil, 2018 yılında bakanlık-
tan bu kapsamda 253 milyon lira yer-
li üretici KOBİ’leri desteklemek için 

ayırdık, bu seneki rakam 253 milyon 
lira. Somut ve net. İster buna yerlileş-
tirme, ister KOBİ’lerin desteklenmesi 
ya da Ar-Ge deyin ama bu destek so-
mut ve net.”

Bakan Özlü geçen günlerde Yerli-
leştirme Yürütme Kurulu oluşturuldu-
ğunu anımsatarak, buna yönelik gelen 
eleştirilere şu yanıtı verdi: “Buna bazı 
ekonomi yazarlarımız ‘Acaba ithal ika-
mesi mi?’ eleştirileri getirdiler. Asla. 
Yaptığımız her şeyi küresel pazara en-
tegre olarak yapacağız. Yaptığımız her 
faaliyette küresel başarı hedefleye-
ceğiz. Dolayısıyla bu bir ithal ikamesi 
değil, geriye dönüş değil. Ciddi bir cari 
açığımız var. Türk sanayisinin Türki-
ye’de üretebileceği ne varsa yapılması 
için çalışacağız.”
n AA 

Reklamcılık öğrencilerinden
reklam fotoğrafı söyleşisi 

‘KOBİ’lere 253 milyon 
lira destek ayırdık’

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
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Karatay Belediyesi ve Konya 
İl Sağlık Müdürlüğü arasında ger-
çekleştirilen kanser tarama işbirliği 
protokolü ile kanserde erken teşhis 
için kurumlar arası işbirliği daha da 
güçlendi. Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli ve  Konya İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ta-
rafından imzalanan protokol gereği 
kanser taraması yaptıracak vatan-
daşların KETEM’e (Kanser Erken 
Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) 
ulaşımları, kamuoyunun bilinçlen-
dirilmesine yönelik faaliyetlerin du-
yurulması ve eğitim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi gibi konularda 
kurumlar birlikte hareket edecekler.

Başkan Hançerli imzalanan pro-
tokol ile ilgili açıklamasında Karatay 
Belediyesi tarafından yapımı gerçek-
leştirilen Karatay KETEM’de (Kan-
ser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim 
Merkezi) son teknoloji ürünü cihaz-
larla kanser taramaları gerçekleşti-
rildiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın 

önemle üzerinde durduğu KETEM 
ile Aile Sağlığı Merkezleri ve Karatay 
Belediyesi’nin katkılarıyla koordineli 
yürütülen kalın bağırsak, rahim ağzı 
ve meme kanseri taramaları Ka-
ratay’da ücretsiz olarak yapıldığını 
ifade eden Başkan Hançerli, İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından organize edi-
len, kanser taramasından geçmek 
isteyen vatandaşların Karatay Bele-
diyesi tarafından ulaşımlarının sağ-
lanarak Karatay Kanser Erken Tara-
ma ve Eğitim Merkezi (KETEM)’de 
kanser taramasından geçirildiğini 
belirtti.

 Başkan Hançerli kanserde er-
ken tanının önemine dikkat çekerek 
çalışmaların aynı kararlılıkla devam 
edeceğini söyledi. Tüm kanser has-
talarına acil şifalar dileyen Başkan 
Hançerli 1-7 Nisan Kanser Hafta-
sı’nda kanserle mücadele için ger-
çekleştirilen protokolün çok büyük 
önem taşıdığını belirtti.
n HABER MERKEZİ

‘Anneler çocuklarını bilişim
çağında çok iyi korumalı’

57 kadın fotoğrafçı 
Beyşehir’i fotoğrafladı

Beyşehir’de, “bilişim çağında 
hayırlı evlat yetiştirmek” konulu 
konferans düzenlendi.

Eğitimci-Yazar Nurten Ceceli 
Alkan, Beyşehir Belediyesi tara-
fından Beyşehir Kültür ve Yaşam 
Merkezi’nde düzenlenen konfe-
ransa konuşmacı olarak katıldı.

Alkan, konferanstaki sunu-
munda ebeveynlere bilişim çağın-
da hayırlı evlat yetiştirmenin püf 
noktalarını anlattı. Bu çağda çocuk 
yetiştirmenin ve iyi bir anne baba 
olmanın önemine değinen Alkan, 
“Günümüzde çocukların hayatın-
da televizyon ve internet kadar 
yer alamıyorsak, onları televizyon, 
sinema ve dizi filmler, internet 
ve müzikler yetiştiriyordur” diye 
konuştu.  Alkan, yetişkinlere de 
sosyal medyayı kullanırken yaptığı 
paylaşımlara çok dikkat etmesi ge-

rektiğini hatırlatırken,yaklaşık iki 
saat süren sunumunda şu uyarıları 
yaptı: “Bizim evimize 13 yaşın-
da iken televizyon girdi. 40 yıldır 
televizyonun olduğu bir dünyada 
yaşıyorum. Bilgisayarın adını ‘bil-
gisavar’ koysaydık daha yerinde 
bir isim olurdu. Çünkü, bilgisayar 
kullanmayı bilmeyen anne baba-
lar çocuklarının bilgisayarda ders 
çalıştıklarını sanıyor. Bilmiyorlar ki, 
akşama kadar oyun oynadıklarını. 
Zamanımızın en önemli aktörlerin-
den birisi internet. Çocuklarınızın 
hangi internet sitelerine girdiğini 
takip etmeyi kesinlikle ihmal et-
meyin. Annelerimiz ise, Allah’ın 
en büyük emaneti olan çocuklarını  
bilişim çağında gelebilecek tehlike-
lerden çok iyi korumalı, aksi halde 
hüsrana uğrayabilirler.”
n HABER MERKEZİ 

Kızılay Konya Şubesi, ‘Gönüllü Kan Bağışı’ kampanyası çerçevesinde Karatay Beledi-
yesi’nde bir etkinlik gerçekleştirdi. Belediye personeli kan bağışı için seferber oldu

Karatay’dan ‘Gönüllü 
Kan Bağışı’na destek

Kızılay tarafından Karatay Bele-
diyesi bina girişinde gerçekleştirilen 
kan bağışı kampanyasına destek 
amacıyla Karatay Belediyesi çalışan-
ları kan bağışında bulundu. Başkan 
Hançerli tüm Konyalıları kan bağışı 
kampanyasına destek vermeye ça-
ğırdı.

 Türkiye’nin dört bir yanında 
kampanyalar düzenleyen Türk Kızı-
layı, gönüllü bağışçılardan kan top-
lamaya devam ediyor. Kızılay Konya 
Şubesi, ‘Gönüllü Kan Bağışı’ kam-
panyası çerçevesinde Karatay Bele-
diyesi’nde bir etkinlik gerçekleştirdi. 
Belediye bina girişinde gerçekleşti-
rilen kan bağışı kampanyasına Ka-
ratay Belediyesi çalışanları, Kızılay 
ekipleri tarafından koordine edilen 
“Gönüllü Kan Bağışı” kampanyasına 
büyük destek verdi. Doktorlar tara-
fından yapılan sağlık kontrollerinin 
ardından kan vermesinde herhangi 
bir sakınca görülmeyen gönüllü per-
sonel kan bağışında bulundu. Kızı-
lay’ın kan bağışı kampanyasına çalı-
şanların yanı sıra vatandaşlar da kan 
bağışında bulunarak destek verdi. 

 KARATAY BELEDİYESİ 
PERSONELİ SEFERBER OLDU
Kan bağışı kampanyasına ka-

tılan personelleri kutlayan Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli 
bağışlanan kanın hayat kurtaracağı-
nı belirterek “Kan acil değil sürekli 
ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılamanın 
tek yolu da kan bağışı yapmaktır. 
Kan bağışını hem yapmalıyız, hem 
de özendirmeliyiz. Bir gün kendimiz 
ya da bir yakınımız için de kan gere-
kebilir. İleride keşke dememek için 
şimdiden tedbirlerimizi almalı ve 
gönüllü kan bağışçısı olmalıyız. Bu 
hem ihtiyacı olan kişilere kan temin 
etmek acısından önemlidir hem de 
kan veren kişinin sağlığı açısından 
önemlidir. Bu nedenle kan verme-
sinde sakıncası olmayan her sağlıklı 
kişi kan vermelidir. Personelimiz; 
kan bağışı konusunda oldukça du-
yarlı ve kan vermek için adeta se-
ferber olmuş durumda. Kan bağışı 
kampanyasına destek veren perso-

nellerimizi kutluyorum” dedi. 
 BAŞKAN HANÇERLİ’DEN 

KIZILAY’A TEŞEKKÜR
Gönüllü bağışçıları sayesinde 

Türkiye’nin ihtiyacı olan kanı karşı-
lamak için titiz bir çalışma gerçekleş-
tiren Türk Kızılay’ına teşekkür eden 

Başkan Mehmet Hançerli, “Kızılay’ı-
mız; gururumuz ve bayrağımızı dal-
galandıran bir kurumumuz. Yurt içi 
ve yurt dışı evrensel hizmet veren 
Türk Kızılay’ına teşekkür ediyorum” 
diyerek duygu ve düşüncelerini dile 
getirdi. Başkan Hançerli ülkesini ve 

insanını seven, sorumluluk sahibi, 
tüm insanların gönüllü kan bağışçısı 
olmak için Türk Kızılay’ına başvur-
maları gerektiğini de vurguladı. 

Belediye binası girişinde düzen-
lenen bağış kampanyası gün boyu 
devam etti. n HABER MERKEZİ

Beyşehir’e gelen 57 kadın fo-
toğrafçı, ilçenin tarihi mekanları 
ve doğal güzelliklerini fotoğrafladı. 
Türkiye’nin farklı illerinden ve Ku-
zey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetin-
den “Sarayın sultanları buluşması” 
etkinliği için Konya’ya gelen kadın 
fotoğrafçılar Beyşehir ilçesini ziya-
ret etti.  Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, ulusal kadın fotoğ-
rafçıları, Beyşehir Belediyesine ait 
Taşköprü Aile Çay Bahçesi’nde ver-
diği yemekte misafir etti.

 Sille Sanat Sarayı Kurucusu 

ve Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı 
Reha Bilir, Özaltun’a ilçede ger-
çekleştirilen fotoğraf etkinliklerine 
verdiği destekten ötürü teşekkür 
ederken, günün anısına Sille Sanat 
Sarayı madalyası verdi. 57 kadın 
fotoğrafçı, daha sonra ilçedeki Ye-
şildağ Leylekler Vadisi, tarihi Eşre-
foğlu Camisi, göl sularına ağ atan 
balıkçılar ile günbatımı fotoğrafları 
çekti. Toplantıya, Beyşehir Fotoğraf 
Topluluğu (BEYFOT) Başkanı Seyit 
Konyalı ile Beyşehirli fotoğrafçılar 
da katıldı. n HABER MERKEZİ

Kanserde erken teşhis için hizmet  

Yeniden başla; umutla, aşkla… 
Yeniden başla; sevgiyle, hayalle… 
Yeniden başla; ilkbaharla, çiçekle-
nen ağaçlarla… 

Doğanın yine, yeni, yeniden 
yaşama başladığı gibi; bizde hayata 
güzel bir adımla bugünden itibaren 
en baştan merhaba diyelim.

Bugün anneme bakkala gidi-
yorum deyip, güzel günlere doğru 
ilerleyesim var. İki pamuk arasına 
hayallerimi koyup, filizlenmesi için 
her gün umut suyuyla sulayasım... 

Bir Hıdırellez’in arifesinde top-
rağa; taşla, çubukla hayallerimi tek 
tek itina ile çizdiğim, umutla onları 
hülyalarıma taşıdığım bir günün 
tozpembe anlarını yaşamak istiyo-
rum. 

Hayat, iniş ve çıkışlarla dolu… 
Kimi zaman geliyor mevsimlerin de 

kendini unutup, diğer arkadaşları-
na benzediği gibi; sabahın güne-
şiyle harika bir güne başlasak da 
gün bitiminde gök gürültülü zem-
heri gecenin koynunda uyumak 
zorunda kalabiliyoruz. 

Hayatın karşımıza neler çıkara-
cağı meçhul. Zaman hortumunun 
içine kapılmış, gün gün savrulu-
yoruz. Fakat özel bir güce de sahip 
olabiliriz!.. İnsan düşüncelerinden 
ve yapmak istediklerinden ibarettir. 
Bazen bir şeylerin olmasını isteriz 
ama sadece bu eylemi düşünmek-
le kalır çabamız… Çoğu zaman bu 
tür arzular karşılıksız çek gibi geri 
döner bize… Bazen de cân-ı gönül-
den bağlanarak, emek sarf ederek 
bir yola baş koyarız. Eee, bu yolun 
sonucu mutlak vuslat olacaktır.

İnsan hayatı boyunca çoğun-

lukla yaşamın kural-
larına göre ilerlemek 
zorunda kalır. Kimi 
zaman düşünmesine, 
kendini dinlemesine 
fırsat verilmeden iler-
leyeceği yol başkaları 
tarafından çizilir karşı-
sına… Çoğunlukla bu 
yolun doğru olduğuna 
inanırız. Lâkin sonucu 
hüsranla bitebilir. 

Yeniden ve yeniden başlangıç-
lar yapmak zorunda kalmamızın 
nedeni de bu sanırım. 

Bugün yeni bir başlangıç yap-
mak istiyorum. Sabah uyandığımda 
güneşin çoktan ömrüme doğmuş 

olduğunu görmek, ko-
caman bir gülümseme 
ile kulağına yeni ezan 
okunup adı konulan 
bir bebek gibi ismimin 
mutluluk olmasını ve 
tüm sıfatlarının fiile dö-
külmüş halini taşıyarak 
bir günaydın ile başla-
mak…Her kelamımda 
ilkbahardaki çiçekler 
gibi renk cümbüşü ya-

ratmak… 
Gecenin bir yarısı dışarıya çı-

kıp, bütün dünya benden ibaretmiş 
gibi uzun tenha yollarda yürümek 
isterdim. Uykum gelince uyumak, 
vücudum beni uyandırdığı zaman 

ise uyanmak. Ama bunlar bile ha-
yallerden ibaret işte… 

En büyük hayalim ise karşılaş-
tığım insanların; hüzün yağmurun-
dan korunabileceğim gönül sığı-
naklarına sahip kişiler olmasını... Bu 
hayat yolunda insanlarla bir şekilde 
yollarımız kesişmek zorunda… 
Herkes farklı kişiliklere sahip,  ken-
di düşüncelerinin doğru olduğunu 
savunan bireyler… İstisnalar tabi 
ki söz konusu olabilir. Fakat zaman 
geçtikçe insanın dinleneceği liman-
lar azalıyor. 

Denizin akıntısına kapılıp gidiyo-
ruz. Kurtulmak için çaba sarf etme-
den… Kimi zaman ummanın gün-
düzü gibiışıl ışıl masmavi parlıyor 
yüzlerimiz, kimi zaman ise gecesi 
gibi kaskatı, simsiyah kesiliyor…
Şöyle bir doğaya göz gezdirdiğimiz 

zaman ne de çok gizem saklıyor 
içinde… Aslında gizlemiyor da, 
gözümüze sokarcasına önümüze 
seriyor ama biz at gözlüklerimiz sa-
yesinde hiçbir şeyi fark edemiyoruz. 

İnsan, insanın sığınağıdır, yol-
daşıdır, kader arkadaşıdır. O kadar 
halden anlamayan sağır kişiler ol-
duk ki bu beni çok rahatsız etmeye 
başladı. Oysa gelip göreceğimiz bir 
ömür miktarı; ezan ile salâ arası… 
Bu neyin hırsı, neyin çabası, neyin 
kaçışı… 

Ve yazıma okuduğum ufak bir 
yazı ile nokta koymak istiyorum; 
“Bir Müslüman olarak, Allah’a 
inanan insanların birbirleri için de 
güvenli sığınaklar olabilmelerini 
diliyorum yeniden… “Daha güzel 
bir hayata yeniden başlayabilmek 
umuduyla… Selam ve dua ile…

YENİDEN BAŞLA

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Karatay 
Belediye Başkanı
Mehmet Hançerli
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‘Konya en çok proje üreten 2. il’
Tüm Sanayici ve İşadamları 

Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube-
sinde düzenlenen, ‘Kamu-Üniver-
site-Sanayi İşbirliği’ toplantısında 
Ar-Ge destekleri hakkında bilgi 
verildi. 

Toplantının açılışında konuşan 
TÜMSİAD Konya Şube Başkanı 
Berdan Aktan, üyelerin bilgilendi-
rilmesi konusunda son derece is-
tekli ve hevesli olduklarını, bunun 
için başka programlarda düzenle-
yeceklerini söyledi. 

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Kamu-Üniversite-Sanayi 
İşbirliği Temsilcisi Prof. Dr. Meh-
met Karalı, işletmelere verilecek 
Ar-Ge projelerinin yenilikçi ve 
teknoloji yönü ile iki temel kavra-
mı olduğunu söyledi. 

Prof. Dr. Mehmet Karalı ör-

nekler vererek, “Ulusal pazarlar-
da ürün benzerlerinden üstünlü-
ğü olan iyileştirilmiş ürün veya 
süreç geliştirebilirsiniz. Ya da 

ulusal pazarda benzeri olmayan 
yeni bir ürün geliştirebilir veya 
kuruluşa benzer ürün fikri varsa 
sizin projenizde destek alabilir. 

Ar-Ge için yaptığınız bütün har-
camaların yıl sonu hepsini gider 
olarak gösterebiliyorsunuz. 

Sigorta prim desteği sağlanı-

yor. Gümrük ve bazı vergilerde 
de Ar-Ge için yapılan destekler 
arasında ve sizi muaf ediyor” 
dedi. 

“KONYA 220 PROJE İLE 
TÜRKİYE’DE İKİNCİ” 

KOSGEB İl Müdürü İsmail Öz-
demir, Ar-Ge desteklerinden ya-
rarlanmak için kendilerine ulaşan 
220 projeyle Konya’nın en çok proje 
üreten ikinci il olduğunu kaydetti. 
Destek içeriklerini anlatan Özdemir, 
“Orta yüksek teknoloji sektörlerinde 
300 bin liraya kadar hibe, 1 milyon 
200 bin liraya kadar geri ödemeli 
kredi, diğer sektörler de yine 300 
bin lira hibe, 700 bin liraya kadar 
geri ödemeli kredi verilebiliyor. Bu-
rada işletmeler ortak problemlerini 
çözmek için ne tür bir firma veya ne 
tür bir proje yapacaklar onun baş-
vurusunu yapıyor. Başvuru kabul 
olduktan sonrada 60 gün içerisinde 
yeni işletmeyi kurarak işe başlama-
ları gerekiyor” şeklinde anlattı. n İHA

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) ile Endonezya The Instıtute 
Pesantren Mathalıul Falah In Cent-
ral Of Java arasında araştırma ve 
akademik etkinliklerde işbirliği yap-
mak amacıyla anlaşma imzalandı.  
Endonezya The Instıtute Pesantren 
Mathalıul Falah In Central Of Java 
Rektörü Prof. Dr. Abdul Ghaffarro-
zin, Tasavvuf ve Mevlana Rumi Dü-
şünce Merkezi Başkan Yardımcısı  
Ulin Nuha, Tarih Bölümü Araştırma 
Görevlisi Aniqa Zahratul Aini’den 
oluşan heyet ilk olarak Ahmet Ke-
leşoğlu İlahiyat Fakültesinde Cuma 
namazı kıldı.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan 
Altıntaş ve Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuş-
pınar’ın da eşlik ettiği heyet daha 
sonra İnce Minare Medresesinde 
yapılan Darulhadis’te Kitap Okuma 
etkinliğine katıldı. Ardından Rektör 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e yapılan zi-
yarette iki üniversite arasında anlaş-
ma imzalandı. İmzalanan protokole 
göre üniversiteler arasında öğrenci 
değişimi fırsat programı, ortak semi-
nerler, sempozyumlar çalışma atöl-
yeleri ve kursların organize edilmesi 
gibi çalışmaların yapılacağı belirtildi. 
Ziyaret, hediye takdimlerinin ardın-
dan sona erdi.  n İHA

Mart’ta fiyatı en çok artan 
ürün karnabahar oldu

KOSKİ’den su 
kesintisi uyarısı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü, 
TÜİK Başkanlığı tarafından 2018 
yılı Mart ayına ilişkin açıklanmış 
olan Tüketici Fiyatları Endeksi 
(TÜFE) değişim oranlarından ya-
rarlanarak TR52 Konya, Karaman 
bölgesi için bir basın bülteni hazır-
ladı. Bu basın bültenine göre Tü-
ketici Fiyatları Endeksinde (TÜFE) 
aylık değişim oranı Konya, Kara-
man bölgesinde  yüzde 0,96 olarak 
gerçekleşti. “2018 yılı Mart ayında 
İstatistiki Bölge Birim Sınıflama-
sı (İBBS) TR52 Konya, Karaman 
Bölgesinde 2003=100 Temel yıl-
lı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Genel 
Endeksi’nde bir önceki aya göre 
yüzde 0,96, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 2,91, bir önceki 
yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 
10,83 ve on iki aylık ortalamalara 
göre yüzde 12,15 oranında artış 
gerçekleşmiştir” denilen açıklama 
şöyle: “Konya, Karaman Bölge-
sinde aylık bazda en yüksek artış 
Giyim ve Ayakkabı ana harcama 
grubunda gerçekleşti. 2018 yılı 
Mart ayında Ana harcama grup-
larına göre; aylık bazda en yük-
sek artış yüzde 3,03 ile Giyim ve 
Ayakkabı grubunda gerçekleşmiş 
olup, bunu yüzde 2,26 ile Eğitim 

grubu ve yüzde 1,99 ile Gıda ve 
Alkolsüz içecekler grubu izlemiştir. 
Aylık olarak en çok düşüş gösteren 
grup ise yüzde 1,88 ile Eğlence ve 
Kültür grubu olmuştur.” Konya, 
Karaman bölgesinde fiyatı en çok 
artan ürünün ise karnabahar ol-
duğu belirtilerek, “2018 yılı Mart 
ayında fiyatı en çok artan ürünler; 
Karnabahar (yüzde 79,45), Sivri 
Biber (yüzde 30,77) ile Ayakkabı 
(Erkek için) (yüzde 20,85) olup, fi-
yatı en çok düşüş gösteren ürünler; 
Salatalık (yüzde 16,69), Spor Mü-
sabakalarına Giriş Ücreti (yüzde 
11,65) ve Kaban Yünlü (Erkek için) 
(yüzde 11,25) olmuştur. TÜFE’de 
Türkiye geneline bakıldığında 
2018 yılı Mart ayında fiyatı en çok 
artan ürünler Karnabahar  (yüzde 
54,57), Sivri Biber (yüzde 23,40) 
ve Mandalina (yüzde 17,18) olup, 
fiyatı en çok düşüş gösteren ürün-
ler; Salatalık (yüzde 13,42), Kazak 
(erkek için) (yüzde 6,27) ve Kaban 
(kadın için) (yüzde 5,97) olmuştur. 
Mart 2018’de endekste kapsanan 
407 maddeden; 34 maddenin 
ortalama fiyatlarında değişim ol-
mazken, 297 maddenin ortalama 
fiyatlarında artış, 76 maddenin or-
talama fiyatlarında ise düşüş ger-
çekleşti” bilgisi verildi. n TEVFİK EFE

“Sağlıklı ve kesintisiz su” slo-
ganıyla çalışmalarını sürdüren 
KOSKİ, çalışmalar nedeniyle su ke-
sintisi uyarısında bulundu. “Konya 
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Ge-
nel Müdürlüğü, hizmet alanında 
bulunan yerleşim yerlerinde suyu 
daha sağlıklı ve kesintisiz ulaştır-
mak için çalışmalarını tüm hızı ile 
sürdürüyor”  açıklamasında bu-
lunan KOSKİ, su kesintisinin uy-
gulanacağı mahalleleri şu şekilde 
belirtti: “Bu kapsamda; Selçuklu 
ve Meram ilçeleri birleşiminde bu-
lunan Çevreyolu Caddesi, Beyşehir 
Caddesi ve Fatih Caddesi kesişi-
minde bulunan su şebeke hattımız, 
altgeçit çalışması nedeniyle deplase 
yapılacaktır. Yapılacak çelik boru 
hattı deplase çalışmaları nedeniyle 

4 Nisan 2018 Çarşamba gecesi saat 
23.00’ten itibaren 5 Nisan 2018 
Perşembe akşamı saat 19.00’a ka-
dar su hizmeti verilemeyecektir. 
Belirtilen sürede su hizmeti alama-
yacak mahalleler şöyledir: Meram 
ilçesi Alavardı, Necip Fazıl, Aşkan, 
Ateşbazı Veli, Kürden, Hacı Şaban, 
Selver, Çandır, Osman Gazi, Gül-
bahçe, Lalebahçe, Melikşah, Kirazlı, 
Armağan, Dedekorkut, Süleyman-
şah, Yunus Emre mahalleleri ve 
civarları, Selçuklu ilçesi Mehmet 
Akif, Hüsamettin Çelebi, Akıncılar, 
Esenler, Akşemsettin, Selçuk, Şe-
ker mahalleleri ve civarları. Bundan 
dolayı, bu bölgelerde ikamet eden 
abonelerimizin mağdur olmama-
ları için gerekli tedbirleri almaları 
önemle duyurulur.” n İHA

Baskı ve zulmün hafiflemeksizin sürdüğü Doğu Guta’ya, Dost Eli Derneği yardım elini uzatmayı 
sürdürüyor. Dernek, 130 acil yardım TIR’ını Doğu Guta halkı için bölgeye gönderdi

Doğu Guta’da binlerce
insan zulüm altında

Suriye’de Esed rejiminin abluka-
sında bulunan Doğu Guta şehrinde 
sivil halkın yönelik abluka her geçen 
gün şiddetini artırarak devam edi-
yor.

Baskı ve zulmün hafiflemeksizin 
sürdüğü Doğu Guta’dan ayrılmak 
zorunda kalan Doğu Guta halkı gü-
venli bölge olarak belirlenen İdlib ve 
Halep’in batı kırsalına sığınmaya de-
vam ediyor.

Çoğunluğu kadın ve çocuklar-
dan oluşan aralarında çok sayıda 
yaralının da bulunduğu Doğu Guta 
halkına dağıtılmak üzeren sığınma 
bölgelerine insani yardım malze-
meleri gönderen Dost Eli Derneği 
zor durumdaki mültecilere desteğini 
devam ettiriyor.

Bölgeye gönderilen yardımlar 
hakkında bir açıklama yapan Dost 
Eli Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Seçer, “Yaşadıkları toprak-
lardan göçe zorlanan binlerce insan 
geçici barınma merkezlerinin dol-
ması nedeniyle başta okul ve cami-
ler olmak üzere sığınabilecek uygun 

mekânlara yerleştiriliyor. Sadece 
üzerlerindeki kıyafetlerle yollara dü-
şen bu kardeşlerimizin gıda başta 
olmak üzere her şeye ihtiyaçları var. 
Dış kıyafetten iç çamaşırına yata-
cakları minderden üzerlerine örte-
cekleri battaniye ye kadar acil birçok 
ihtiyacı olan bu kardeşlerimize şuan 
kendileri de vaktinde güvenli bölge-

lere yerleşen mülteci kardeşlerimiz 
kucak açmış durumda. Doğu Guta-
lı mültecilere yine o bölgelere daha 
önce yerleşen mülteciler sahip çıkı-
yor kısıtlı imkânlarını evlerini sahip 
oldukları sınırlı gıdayı zor durumda 
olan kardeşleriyle paylaşıyor. Suri-
ye’de Esed rejiminin kural tanımaz 
zulmü başladığından beri mazlum-

ların yanında olmaya devam ettik. 
Bu günde zulme sesiz kalmayan 
kardeşlerimizden gelen destekle 
mazlum Doğu Guta halkı için sefer-
ber olduk. 130 acil yardım TIR’ını 
Doğu Guta halkı için bölgeye gön-
derdik. Acil ihtiyaçlar için sınır ötesi 
yardımlarımız devam edecek” dedi.
n HABER MERKEZİ

NEÜ ve Endonezya arasında işbirliği gelişiyor

TÜMSİAD Konya Şubesinde düzenlenen, ‘Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği’ toplantısında Ar-Ge destekleri hakkında bilgi verildi.

Baskı ve zulmün hafiflemeksizin sürdüğü Doğu Guta’dan ayrılmak zorunda kalan Doğu Guta 
halkı güvenli bölge olarak belirlenen İdlib ve Halep’in batı kırsalına sığınmaya devam ediyor.
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Dr. Dizdar: Kaliteli ekmek obezite yapmaz
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp 

Fakültesi öğretim üyesi Onkoloji 
Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Diz-
dar, kaliteli ekmeğin obezite yap-
madığını söyledi. Kalitesiz ve zirai 
ilaçları barındıran ham maddeden 
yapılan ekmeklerin obezite yapabi-
leceğini belirten Dizdar, ‘’Ekmekle 
obezite arasında hiçbir ilişki yok. 
Kalitesiz ekmekle obezite arasında 
ilişki olabilir’’ dedi. 

Ekmeğin obeziteye neden olup, 
olmadığına ilişkin tartışmaları de-
ğerlendiren Yrd. Doç. Dr. Dizdar, 
buğdayın, tohumundan yetişme 
ve un haline gelmesi evresinde 
usulüne uygun yapılan ekmeklerin 
besleyici ve sağlıklı olduğunu kay-
detti. Ekmeğin son derece besleyici 
gıda olduğunu vurgulayan Dizdar, 
şöyle konuştu: ‘’Ekmek bir şekilde 
bizim beslenmemiz için şart; ama 

nasıl ekmek olacak, gerçek ekmek 
olacak. Tam buğday ekmeği veya 
çavdar ekmeği olabilir. Ekmek iyi 
yaparsanız çok iyi bir şey, yapamı-
yorsanız gidin alın. Aldığınız yerde, 
ekmeği iyi yapıyorsa yine sorun 
yok. Glisemik indeksi yükseltir, 

şeker hastalığına zemin hazırlar, 
gibi sorunların nedeni ekmek değil. 
Gıda maddelerinin içerisinde başta 
tarım ilaçlarının uygunsuz kulla-
nımı nedeniyle çok fazla vücuda 
toksin alınıyor. Ekmeğin zararı o 
toksinlerin vücutta birikiyor olma-
sından çıkıyor. Ekmekte kaynak-
lanmıyor. Daha çok ürün almak için 
tarım ilaçları bolca atılıyor. Bu ilaç-
lar bitkinin bünyesinden atılmadan 
biz yersek, bizim de vücudu çöz-
meye başlıyor. Çözünce de ekmek 
alerji yapmazken, alerji yapmaya 
başlıyor. Ekmeğin mayalanması 
gerekiyor. Mayalandığı taktirde 
ekmek son derece besleyici; çün-
kü mayalama sindirim için değil, 
zenginleşme için gerekiyor. Aksi 
taktirde buğdayın doğrudan ununu 
tüketerek aynı zenginlikte besini 
temin edemiyorsunuz.” 

‘KALİTESİZ EKMEK OBEZİTE YAPAR’
Ekmekle obezite arasındaki iliş-

kiyi de açıklayan Yrd. Doç. Dr. Diz-
dar, kaliteli ekmeğin kilo yapma-

yacağını; ancak kalitesiz ve içinde 
katkı maddesi bulunan ekmeklerin 
obeziteye neden olabileceğini be-
lirterek, şunları söyledi: “Ekmekle 

obezite arasında bence hiçbir ilişki 
yok. Kalitesiz ekmekle obezite ara-
sında ilişki olabilir. Bir hamburger 
ekmeğinden hiçbir şey olmaz. Bo-
zulmaz, içerisinde bir yığın katkı 
maddesi var. Ekmek deseniz zaten 
ekmek değil. Ama doğru düzgün 
bir ekmek yerseniz zaten doyarsı-
nız. İki dilimden fazla da yenmiyor. 
Alsınlar lütfen denesinler verdikleri 
parada da gözleri kalmasın. Kalite-
li ekmeği keser keser bütün hafta 
yersiniz. Öbür ekmek zaten kuru-
yor içi boş. Kaliteli ekmek kilo yap-
maz. Çok yüksek basınçlı değirmen 
kullanmayın diyoruz. Bembeyaz 
bir un elde ederseniz onun artık 
besleyici bir unsuru kalmıyor. Top-
rakla ilgili sorun olmadığı sürece 
buğdaydan kilo ya da sağlık sorunu 
oluşturacak ekmek olmaz.”
n DHA

Suriyeli ailenin yapışık ikizleri ameliyatla ayrıldı ancak biri hayatını kaybetti. Dr. Murat Konak, “Omurga-
sında eğrilik bulunan ve sağ kalbi gelişmemiş olan bebeğimiz maalesef hayata tutunamadı” dedi

Yapışık doğan ikizlerden
biri hayata tutunamadı

Dünyaya gelen Suriyeli yapı-
şık ikizler Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde alanında 
uzman kalabalık bir ekibin katıldığı 
cerrahi operasyonla birbirinden ay-
rıldı. 

Altı yıl önce Suriye’deki iç sa-
vaş nedeniyle Türkiye’ye gelen ve 
Konya’da yaşayan Muhammed ve 
Ziyade El Mustafa adlı Suriyeli çiftin 
15 Mart tarihinde Konya’da ikizleri 
dünyaya geldi. Karın bölgelerinden 
yapışık olan ikizler doğumun hemen 
akabinde Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. 

KONYA’DA İLK KEZ SELÇUK TIP’TA
Yapılan tetkikler neticesinde, 

yapışık olarak uzun süre hayatlarını 
devam ettirebilme şansları görün-
meyen ikizlerin cerrahi operasyonla 
ayrılmasına karar verildi. Karaciğer-
leri yapışık olan, kalplerinde gelişme 
bozukluğu tespit edilen, sindirim 
sisteminde ciddi sorunları bulunan 
yapışık ikizler çok sayıda cerrahın 
bulunduğu kalabalık bir ekiple Kon-
ya’da ilk kez gerçekleşen ve saatler 
süren operasyonun ardından başa-
rılı bir şekilde birbirinden ayrıldı. 

Ameliyat, Selçuk Üniversite-
si Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. İlhan Çiftçi’nin başkanlığında, 
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabi-
lim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Öç, Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Bahar Öç, Genel Cerrahi Ana-
bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Hüseyin Yılmaz, Çocuk Cerrahisi 
Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üy. 
Tamer Sekmenli ve Dr. Öğr. Üy. 
Metin Gündüz tarafından başarılı 
bir şekilde gerçekleştirildi. Ameliyat 
sonrasında her iki bebek Yenidoğan 
Yoğun Bakım Servisi’ne alındı. 

Ameliyat esnasında öncelik-
le kalpleri birbirinden ayrılan be-
beklerin daha sonra karaciğer ve 
bağırsakları da ayrılarak kalp zarı, 
karaciğer ve bağırsakların gerekli 

yerlerinde onarımlar yapıldı. 
Bebekler daha sonra Yenidoğan 

Yoğun Bakım’da Prof. Dr. Hanifi 
Soylu ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Ko-
nak tarafından takibe alındı. 

ACİLEN AYRILMALARI 
GEREKİYORDU

Konuyla ilgili bilgi veren Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Dr. Murat Konak, 
“Tıp Literatüründe Siyam İkizleri 
olarak da adlandırılan ve halk ara-
sında yapışık ikizler olarak bilinen 
bu durum bildiğimiz kadarıyla 
Konya’da ilk kez meydana gelmiş-
tir. Bebekler doğumun ardından 
hastanemize sevk edildiler ve aci-
len tomografi ve tahliller akabinde 
ilk değerlendirmeleri yapıldı. Şunu 
belirtmek gerekir ki, bu şekilde ya-
pışık olarak dünyaya gelen bebek-
lerin bir arada ve ayrı ayrı yaşama 
şansları oldukça düşüktür. Milyonda 

bir görülen bu durumda doğan be-
beklerimizin karaciğerleri yapışıktı. 
Her ikisinin de ciddi kalp sorunları 
vardı. Özellikle sindirim sisteminde 
de önemli bir sorun tespit ettik. Ço-
cuklardan biri gaita yaparken, diğeri 
ise idrar yapabiliyordu. Bağırsak sis-
temleri ve böbrekleri de ayrı olması-
na rağmen böyle bir durum saptan-
dı. Bunun yanı sıra ilginç bir şekilde 
dolaşım sistemi ayrı olan bebeklerin 
nabızları ve kan değerleri birbirinin 
aynıydı ve birbirinden etkileniyor-
du. Birinin kan değeri bozulsa diğeri 
de bundan etkileniyordu. Dolayısıy-
la yapılan konsültasyon sonrasın-
da acilen ayrılmaları, zira ayrı ayrı 
yaşama şanslarının daha yüksek 
olduğu değerlendirildi. Neticede 
bebeklerimiz başarılı bir şekilde bir-
birinden ayrıldı. Ancak ameliyatın 
akabinde geçen birkaç gün sonra 
omurgasında eğrilik bulunan ve sağ 
kalbi gelişmemiş olan bebeğimiz 

maalesef hayata tutunamadı. Diğer 
bebeğimiz ise böbrek yetmezliği 
problemi ve diğer bir takım kompli-
kasyonlarla beraber şu anda hayata 
tutunmaya devam ediyor.”

“BEBEKLERİMİN ADINI HALEP VE 
ŞAM KOYMAK İSTİYORDUM”
Bebeklerin babası Muhammed 

El Mustafa, eşinin hamileliği süre-
since bebeklerin yapışık oldukları-
nı bildiklerini ancak buna rağmen 
hamileliği sonlandırmayı bir an için 
bile düşünmediklerini belirtti. Mu-
hammed El Mustafa sözlerine şöyle 
devam etti: “Biz bunun Allah’tan 
geldiğine inanıyoruz. Hiç tereddüt 
etmeden çocukların doğumunu 
bekledik. Çocuklarımdan birinin 
adını Şam diğerini ise Halep koyma-
yı istiyordum. Bu süreçte bizim her 
an yanımızda olan Selçuk Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Hastanesi doktor-
larına çok teşekkür ediyorum.”
n HABER MERKEZİ

Yalıhüyük’te çiftçilere nohut dağıtıldı
Yalıhüyük Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık İlçe Müdürlüğünce çiftçile-
re nohut tohumu dağıtıldı. 

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma 
Projesi (GTHKP) 2018 yılı 1. Hibe 
Programı kapsamında Yalıhüyük 
ilçesinde Antraknoza Dayanıklı No-
hut Çeşitlerinin Tanıtılması ve Yay-
gınlaştırılması Projesi uygulamaya 
konuldu.  Projede, Yalıhüyük’te 
nohut üretimi yapan 17 çiftçiye 
antroknoza dayanıklı sertifikalı “Az-
kan” çeşidi bin 750 kilogram nohut 
tohumluğu dağıtıldı.  Yalıhüyük İlçe 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdü-
rü Mevlüt Semerci, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, şunları kaydet-
ti:  “Bölgemiz geçmiş yılda önemli 
nohut üretim yapılan alanlardan 
biri iken çeşitli hastalık, zararlılar 
ve yanlış çeşit seçimi nedeni ile 
nohut üretimi gitgide azalma gös-
termiştir. Nohut yetiştiriciliğinde 
tohumluk sertifikası ve vasfı belli 

olmayan çeşit kullanımı yaygındır. 
Bu durum başta antroknoz olmak 
üzere çeşitli hastalıkların yaygın-
laşmasına neden olarak verimi ve 

üretimi düşürmektedir. Bu nedenle 
üreticilerimize vermiş olduğumuz 
tohumlarla bölgemizde nohut ve-
rimini ve üretimini arttırarak nadas 

alanlarının azaltılması ve etkin mü-
navebe yöntemlerinin yaygınlaştı-
rılması sağlanacaktır.”
n AA

Türkiye’de aktif 
tam 86 siyasi parti 
var. Bunların yaklaşık 
50 tanesi 2010’dan 
sonra kurulmuş. En 
son Meral Hanım 
İYİ Parti’yi kurdu. 
Hakkında birçok kişi 
birçok söylemde 
bulundu ve hala da 
bulunmaya devam 
ediyor.

Bilgi ve belge olmaksızın sırf 
düşünceleri uymuyor diye birile-
rine etiket yapıştırmak, hatta ifti-
ra atmak bize yakışmaz elbette. 
Daha çok fakirane prensibim ayi-
nesi iştir kişinin lafına bakılmaz 
tarzıdır. Yani icraatlarına bakar 
ona göre eleştiririm.

Meral Hanım Partisini kur-
duğu günden bu yana milliyetçi, 
laik, muhafazakâr, vatanperver 
tutumlara girmeye çalışıyor. Lâ-
kin çalışırken de çelişiyor.  Me-
sela Anıtkabir’e iman tazelemeye 
falan gidiyor. 

Geçtiğimiz günlerde yapılan 
Olağanüstü Kurultayda Akşener 
yeniden Genel Başkanlığa seçil-
di. Kurultayın ana teması İYİ’ler 
kazanır. Dikkatimi çeken bir kaç 
hususu sizinle paylaşayım.

• Davetliler arasında Abdulla-
tif Şener’in olması ve görüntüsü 
ekrana yansıtılınca büyük alkış 
toplaması.

En çok dikkatimi çeken ise 
Akşener’in; ‘’15 Temmuz’da 
uçaklarla kaçıp, güvende oldu-
ğunu anlayınca kahramanlık 
taslayan lideriniz var sizin’’ açık-
laması.

Bu tarz nefret dolu söylem-

lerle hiç İYİ gitmiyor-
sunuz Meral Hanım. 
Sizin ‘’sizin’’ ifadesini 
kullandığınız kitle bir 
defa halktır dikkatini-
zi çekerim. Hele hele 
Tayyip Erdoğan’ın 
bu halkın %50 sinin 
oyunu aldığını göz 
önünde bulundurur-
sanız.

Siz halka neler 
yapabileceğinizden, projeleriniz-
den bahsetseniz daha etkileyici 
olmaz mı? Bu halk 15 Tem-
muz’da Havaalanında askerlerle 
pazarlık yapıp geri dönenleri de 
Milleti meydanlara çağırıp kendi-
si de bizzat komuta eden lideri de 
çok iyi tanıyor, çok iyi görüyor. O 
yüzden siz bağcıyı dövmeyi bıra-
kın da biraz üzüm yemeye çalışın 
derim.

Hem diyelim ki Erdoğan rol 
yaptı. Güvende olduğunu an-
layınca kahramanlık yapmaya 
kalktı. Sizin daha çok 15 Tem-
muz’u bize yaşatanlara vurma-
nız, lanet okumanız gerekmez 
mi? Daha bir kez olsun FETÖ’ye 
vurduğunuzu görmedik. Bu şe-
kilde İYİ milliyetçi olamıyorsunuz 
onu da hatırlatmak isterim Meral 
Hanım.

Ayrıca ticarette bir esas 
vardır. Rakip firmanın malını 
sürekli kötülemek müşterinin bi-
linçaltında o firmaya dair merak 
uyandırır. O yüzden siz kendini-
ze en büyük rakip gördüğünüz 
AK Parti’ye ve Erdoğan’a çamur 
atmayı bırakıp da ‘’İYİ’’ olmayı 
deneseniz.

Selam ve dua ile.

 ‘’İYİ’’LER KAZANACAK MI?

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Başkanla Hasbihal 
buluşmaları kapsamında Sofuha-
ne Mahallesinde vatandaşlarla bir 
araya geldi.  Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal’ın mahal-
le buluşmalarına belediye meclis 
üyeleri, birim müdürleri ve Sofu-
hane Mahallesi Muhtarı ile sakinle-
ri katıldı. Programda konuşan Baş-
kan Tutal, “Yaptığımız çalışmaları 
sizlerle birlikte gözden geçirmek 
ve kalan eksikliklerimizi, sizlerden 
gelen talepler doğrultusunda de-
ğerlendirmek için birlikteyiz” dedi. 
Başkan Tutal, “Birim müdürleri-
miz buradalar. Sizden taleplerinizi 
alacaklar, 2018 programı ve yaz 
döneminde eksiklerimizi tamam-
layarak devam edeceğiz. Seydi-
şehir boyutunda 55 mahallemi-
zin kırsal ve merkez olmak üzere 

52’sinde Hasbihal programlarımızı 
gerçekleştirdik. Kırsal mahallele-
rimizi tamamladık. Merkezde üç 
mahallemiz kaldı. Bu mahallele-
rimizden de taleplerimizi alarak 
çalışmalarımıza hızlı bir şekilde 
devam edeceğiz. Seydişehir’de 
hizmetlerimizi değerlendirdiğimiz 
zaman son 4 yılda yaptığımız ça-
lışmalar ortada.  Büyük projelerle 
geldik ve elhamdülillah projeleri-
mizi başlattık, tamamladık, devam 
ediyoruz. Belediyecilik hizmetle-
rini sizlerin ihtiyaçlarını dikkate 
alarak yaptık, yapmaya da devam 
ediyoruz. Seydişehir’de hayata ge-
çirdiğimiz projeler ve çalışmalarla 
hemşehrilerimize sunduğumuz 
farklı hizmetler ve sizlerden aldı-
ğımız destekle Seydişehir’i yaşam 
kalitesi yüksek bir şehir haline ge-
tirdik” dedi. n İHA 

‘Büyük projelerle geldik,
çalışmaya devam ediyoruz’

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHMAN SORGUN

SİYASET ARENASI

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar

Dünyaya gelen Suriyeli yapışık ikizler Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 
alanında uzman kalabalık bir ekibin katıldığı cerrahi operasyonla birbirinden ayrıldı.
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Ereğli’de kentsel dönüşüm yıkımları başladı
Hamidiye, Hıdırlı ve Dalmaz Ma-

hallelerinde bulunan 14,6 Hektar-
lık(146 bin metrekare) alan “6306 
sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” 
kapsamında Bakanlar Kurulunca 
07.11.2016 tarihinde Riskli Alan ilan 
edilmiş ve 26.11.2016 tarih ve 29900 
sayılı Resmi Gazete’de 2016/9508 ka-
rar sayısı ile ilan edilmiştir. Ereğli Bele-
diyesi bu kanun çerçevesinde söz ko-
nusu alanda metruk binaların yıkımına 
başladı.

 Ereğli’mizde atıl bölge bırakma-
yacağız diyen Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: “Şehrimizde kötü görüntü 
oluşturabilecek ya da kötü amaçlarla 
kullanılabilecek hiçbir yer bırakmaya-
cağız. Bu kapsamda metruk yapıların 
yıkımını gerçekleştiriyoruz. Ereğli’mize 
daha modern ve estetik bir kent hüvi-
yeti kazandırmaya devam edeceğiz” 

şeklinde konuştu.
 Kentsel Dönüşümün önemine 

vurgu yapan Özgüven, “Şehirlerin 
yenilenmesi ve modernize edilmesi 
gerekir. Göreve geldiğimizden beri bu 
konuda hassas davranıyor ve çalışma-
lar yürütüyoruz. 27 İl’den büyük olan 
İlçemizi Anadolu’nun Parlayan Yıldızı 
haline dönüştürdük. Cazibesi ve ya-
şam kalitesi noktasında önemli mesafe 
kat ettik. Bunların yanında Fatih Camii 
önünde Kentsel Dönüşüm Ofisi kur-
duk. Hamidiye, Hıdırlı ve Dalmaz Ma-
hallelerimizi kapsayan 14,6 Hektarlık 
bir alanda proje çalışmalarımız olacak. 
Bu bölgedeki kötü görüntü teşkil eden 
ve riskli alanlar ortadan kalkmış olacak. 
Belediye olarak tabiri caizse halının al-
tına süpürülen, yıllardır yapılmayan 
ve Ereğli’mizde ilk olan birçok önemli 
hizmet gerçekleştirmenin mutluluğu 
içerisindeyiz. Mesai mefhumu gözet-

meksizin yoğun olarak çalışıyoruz. 
Amacımız Ereğli’ye layıkıyla hizmet et-
mek, şehrimizi hak ettiği yerlere ulaş-
tırmak. Bu noktada vatandaşlarımızın 

da desteği ve güvenini hissediyoruz. 
Bize inanan ve destek olan tüm hem-
şehrilerimize teşekkür ederim” dedi.
n HABER MERKEZİ 

‘İtfaiyecilik birçok 
riski taşıyan meslek’

TIR’ın çarpması sonucu 
yaşlı kadının ayağı koptu

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal,  İtfaiye Müdürlü-
ğü’nü ziyaret ederek personel ile 
birlikte sohbet etti. İtfaiyeciliğin 
birçok risk taşıyan zor bir meslek 
olduğunu kaydeden Başkan Tu-
tal,  görevlerini yerine getirirken 
gösterdikleri büyük çaba ve özveri-
den dolayı tüm itfaiye personeline 
teşekkür  etti. İtfaiye Müdürlüğü 
ekiplerinin yangın, deprem,sel ve 
birçok felakette vatandaşların yar-
dımına koştuğunu kaydeden Baş-
kan Tutal “7 gün 24 saat boyunca 
her türlü duruma hazırlıklısınız ve 
olay yerine kısa sürede ulaşıyorsu-
nuz.

24 saat halkın emrinde olan 
İtfaiye çalışanlarımız büyük ve 
önemli bir görevi yerine getirmek-
tedir. İtfaiye çalışanlarımız, insanı-
mız ve tüm canlıları, başta yangın 
felaketi olmak üzere, deprem, sel 
gibi birçok doğal afete karşı koru-
yup onlara siper olmaktadır. Bu  
çalışmalarınızdan dolayı sizleri kut-
luyorum. Arsa tahsisi Belediyemiz 
tarafında yapılan Konya Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından yapımı-
na başlanılan yeni itfaiye merkez 
binamız tamamlanınca daha rahat 
ve sağlıklı bir hizmet vereceksiniz” 
dedi.
n HABER MERKEZİ 

Minibüsten indikten sonra 
yolun karşısına geçmek isterken 
TIR’ın çarpması sonucu ayağı 
kopan 75 yaşındaki kadın, has-
taneye kaldırılarak tedavi altına 
alındı.  Kaza, saat 15.00 sıraların-
da Konya-Ankara karayolu Kır-
kahvesi Kavşağında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı 
ışıkta bekledikten sonra yeşil ışı-
ğın yanmasıyla hareket eden H.T. 
idaresindeki 42 GA 400 plakalı tır, 
minibüsten indikten sonra yolun 
karşısına geçmek isteyen Yeter 

K.’ye (75) çarptı. TIR’ın altında ka-
lan yaşlı kadının sol ayağı üzerin-
den tekerin geçmesiyle sol bacağı 
dizinin altından koptu. Olay yerine 
çağrılan ambulansla Kulu Devlet 
Hastanesine kaldırılan Yeter K., 
yapılan ilk müdahalenin ardından 
Konya’ya sevk edildi. Kaza sonrası 
olay yerinde bulunan yaşlı kadının 
ayakkabısı görenlerin yüreklerini 
burktu. Tır şoförü kazanın ardın-
dan polis tarafından ifadesi alın-
mak üzere emniyete götürüldü.
n İHA

Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu, “Nizâmiye Medreseleri, eğitimde eşitliği sağlayarak sadece 
İslam Dünyası’nda değil Avrupa’da kurulan medreselere de model teşkil etmiştir” dedi

‘Nizâmiye Medreseleri
Avrupa’ya model oldu’

Selçuk Üniversitesi Selçuklu 
Araştırmaları Merkezi tarafından 
“Doğumunun 1000. yılı münasebe-
tiyle Selçuklu Devlet Adamı, Nizâ-
mülmülk ve Nizâmiye Medreseleri” 
Paneli düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi Selçuklu 
Araştırmaları Merkezi tarafından 
“Doğumunun 1000. yılı münasebe-
tiyle Selçuklu Devlet Adamı, Nizâ-
mülmülk ve Nizâmiye Medreseleri” 
Paneli Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Prog-
rama Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut, Prof. Dr. Özdemir Ko-
çak, Genel Sekreter İbrahim Halıcı, 
Atatürk Kültür Dil Tarih ve Yüksek 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya 
Örs, Selçuklu Araştırmaları Merkezi 
Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ali Hacı-
gökmen, dekanlar, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı.

Moderatörlüğünü Selçuk Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Özde-
mir Koçak’ın yaptığı panele konuş-
macı olarak İstanbul Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem 
Kesik, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Erkan Göksu, 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ocak, 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Piya-
deoğlu, Türk Tarih Kurumu Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık 
katıldı. 

Programın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Selçuklu Araştırma-
ları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meh-
met Ali Hacıgökmen, Nizâmülmülk 
ortaya koyduğu dini, siyasi, askeri 
fikirlerle sadece o dönemde değil, 
ondan sonraki Türk Devletleri’nden 
ve Osmanlı Devleti’ne kadar etkisi-
ni sürdüren önemli bir şahsiyet ol-
duğunu dile getirdi. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ah-
met Kağan, “Selçuk Üniversitesi, 
ismine yakışır bir şekilde Selçuklu 
tarihine de sahip çıkarak birtakım 
faaliyetler düzenlemekte bugün 
belki de bunun en önemlisini birlik-
te gerçekleştiriyoruz. Selçuklu’nun 
başkentinde bunun yapılmış olma-
sı ayrı bir güzellik, maalesef bizim 
tarihimizde Osmanlı’nın gölgesi al-
tında kalan bir Selçuklu’yu bugüne 
kadar yaşadık, gördük. Belki bunun 
telafi çabalarından birini bugün 
konuşuyoruz, Selçuklu medeniyet 
kuran bir devlettir. Zamanın bütün 
âlimlerini çağırmış, istihdam ederek 

medreseler kurmuştur. Şimdilerde 
Selçuklu Devleti’yle ilgili filmler ve 
diziler de çekiliyor. Zor şartlarda na-
sıl bir medeniyet kurulduğunu bi-
lir daha da bilinçleniriz” ifadelerini 
kullandı.

“NİZÂMÜLMÜLK, ÖNEMLİ BİR 
DEVLET ADAMIDIR”

Atatürk Kültür Dil Tarih ve 
Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Derya Örs, “Selçuklu tarihi, kültü-
rü ve medeniyetinin henüz ülke-
mizde yeterince anlaşılmadığını ve 
tanınmadığını görüyoruz. Tabii bu 
tarihi şartlarla ilgili bugün için artık 
Selçuklu Devleti, Beylikler Dönemi, 
Osmanlı Devleti ve Türkiye Cum-
huriyeti’ni tarihi bir bütünlük için-
de değerlendirebileceğini kesintisiz 
bir devamlılık arz ettiğini görebili-
yoruz. Bu anlamda Nizâmülmülk, 
Melik Şah döneminin büyük vezir-
lerinden, devlet adamı ve büyük 
bir düşünürdür. Selçuklu Devleti 
bir medeniyet tasavvuruna sahip 
olan o dönemde Türk İslam Kültür 
Medeniyeti’nin öncülüğünü yapmış 
bu anlamda İslam Coğrafyasındaki 
eğitime öğretime kurumsal geliş-
melere ve bugün belki de sahip 
olduğumuz pek çok mimari esere 
damgasını vurmuş bir dönemden 
söz ediyoruz. Bir insanın 1000 yıl 
sonra anılıyor olması demek ölüm-
süzlük demektir. Bu anlamda bizim 
tarihimizde nice büyük devlet ada-
mı var. Mutlaka geçmişimizi tanı-
mak durumundayız. Çünkü zafer-
lerimiz olduğu kadar yenilgilerimiz 
de var. Tarihten ibret alarak inşal-
lah ülkemizi güzel, aydın, yarınlara 
taşımak için çalışmak, üretmek bi-
rarada yaşama kültürümüzü geliş-
tirmek durumundayız. Bu anlamda 
Selçuklu Devleti de kendi coğrafya-
sında bir arada yaşattığı pek çok dili, 

dini, etnik topluluklarıyla önemli bir 
tecrübedir. Bundan da yararlanmak 
gerektiğini düşünüyorum” diye ko-
nuştu.

Programın Moderatörlüğünü 
yapan Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak, 
“Doğumunun 1000. yılı münasebe-
tiyle Selçuklu Devlet Adamı, Nizâ-
mülmülk ve Nizâmiye Medreseleri” 
Paneli’nin oturumu açtı.

İstanbul Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Muharrem Kesik, 
Selçuklu Devleti’nin Büyük Veziri 
Nizâmülmülk’ü tanıtarak şunları 
söyledi: “Nizâmülmülk, 10 Nisan 
1018 yılında Horasan’ın Tus ken-
tinde doğmuştur. Babası üst düzey 
memur ve âlimdir. Annesini bebek 
yaşta kaybetmiştir. İlk eğitimini ba-
bası gözetiminde almış çeşitli dini 
ilimler tahsil etmiş, 12 yaşında hafız 
olmuştur. Kendisini her bakımdan 
iyi yetiştirmiştir. Selçuklu Devle-
ti’nin ilk atabeyidir. Melikşah’ın 
atabeyi olarak bilinir, vezirine baba 
olarak hitap etmiştir. Vezir Nizâ-
mülmülk’i bir batinî fedaisi hançer-
leyerek ortadan kaldırmıştır, 1 ay 
arayla 19 Kasım 1092 tarihinde ise 
Sultan Melikşah’ın ölümü meydana 
gelmiştir. Büyük Selçuklu Devleti’ni 
ayakta tutan bu ikilinin peş peşe bir 
ay içinde vefat etmesi gerçekten 
Selçuklu Devleti’ne büyük bir darbe 
olmuştur” ifadelerini kullandı.

“NİZÂMÜLMÜLK, DEVLET 
TECRÜBESİNİ KALEME ALMIŞTIR”

Nizâmülmülk’ün Siyasetnâmesi 
ve Devlet yönetimi hakkında bilgi 
veren Dokuz Eylül Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Erkan Göksu,  
Nizâmülmülk’ün günümüze kalan 
eseri Siyasetname’de devlet adam-
larına öğütlerin yer aldığını belirtti. 
Nizâmülmük’ün Siyasetname’de 

devlet tecrübesini kaleme aldığını 
dile getiren Doç. Dr. Göksu, ese-
rin 39 fasıldan oluştuğunu ifade 
ederek, Batılılar tarafından tercü-
me edildiğini ancak ülkemizde bu 
eserlerin tanıtımına geç kalındığını 
söyledi.

Nizâmülmülk’ün fikri ve dini 
hayatını anlatan Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Ocak, Nizâmiye Medresele-
ri’nin Şafi mezhebi üzerine açıldı-
ğını dile getirerek “Türkler Hanefi 
Mezhebi olmasına rağmen Nizâmi-
ye Medreseleri Şafi Mezhebine göre 
açılmıştır. Çünkü Nizâmiye Medre-
seleri’nin ana fonksiyonu Fatîmile-
rin oluşturduğu tehlikeyi bertaraf 
etmektir” dedi

“İSLÂM’IN İLK SİSTEMLİ 
MEDRESELERİDİR”

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Piya-
deoğlu, Nizâmiye Medreseleri’nin 
kuruluşu ve önemini vurgulayarak, 
“Nizâmiye Medreseleri İslâm’ın ilk 
sistemli medreseleridir. Bu med-
reselerde devlet kademelerinde 
hizmet veren çok sayıda öğrenci ye-
tiştirilmiştir. Nizâmiye Medreseleri, 
eğitimde eşitliği sağlayarak sadece 
İslam Dünyası’nda değil Avrupa’da 
kurulan medreselere de model teş-
kil etmiştir” diye konuştu.

Nizâmiye Medreseleri’nin yayıl-
dığı coğrafyayı anlatan Türk Tarih 
Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Güray Kırpık, Nizâmiye Med-
reseleri’nin Selçuklu Devleti’nin 
hâkimiyeti altında olan bölgelerde 
kurulduğunu söyleyerek, “Nizâmi-
ye Medreseleri’ni uzun bir zaman 
diliminde değerlendirmek gereki-
yor. Nizamiye Medreseleri’nin ku-
rulduğu çağ 11. asırdır. Nizâmiye 
Medreseleri’nin yayıldığı coğrafya-
ya baktığımız zaman Büyük Selçuk-
lu Devleti, 1090 yılına geldiğinde 
Doğuda Doğu Türkistan, Batıda ise 
Anadolu’da İznik’in Başkenti’nde 
bir Türkiye Selçuklu Devleti kurul-
muş bulunuyordu. Yani Güneyde 
Yemen’e kadar uzanan bir hâki-
miyet söz konusuydu. Yani Arap 
Yarımadası’nın büyük bir kısmı da 
büyük Selçuklu Devleti’nin hâki-
miyeti altında bulunuyordu. Doğu 
Akdeniz’de bir etki alanı söz konu-
suydu. Burada Osmanlı Devleti ve 
Beylikleri de dikkate almak lazım” 
dedi. Panel, konuşmacılara plâket 
takdiminin ardından sona erdi.
n HABER MERKEZİ 
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15 adet okuma köşesinin toplu açılışı Yukarı Pınarbaşı İlkokulu’nda gerçekleşen törenle gerçekleştirildi

Okuma kültürünü
geliştirecek proje

Selçuklu’da eğitime olan destek 
10 okula kazandırılan “Değerler So-
kağı” ile 15 okulda açılan “Okuma 
Köşeleri” ile devam etti. Yapılan 
hizmetlerin toplu açılışı Yukarı Pı-
narbaşı İlkokulu’nda düzenlenen 
programı ile gerçekleştirildi.  

Selçuklu’da eğitime olan des-
tek ilçenin her noktasında aralıksız 
devam ediyor. Selçuklu Değerler 
Eğitimi Programı kapsamında, 10 
adet okulda gerçekleştirilen “Değer-
ler Sokağı” ile “KOP la Okuyorum 
Hayallerim Zenginleşiyor” projesi 
kapsamında 15 adet okuma köşe-
sinin toplu açılışı Yukarı Pınarbaşı 
İlkokulu’nda gerçekleşen törenle 
gerçekleştirildi. SEDEP Mehteran 
Takımı’nın gösterisi ile başlayan 
programda Tarihçi Yazar Yavuz Ba-
hadıroğlu da öğrencilerle söyleşi ve 
imza etkinliği gerçekleştirdi.

Toplu açılış programına Selçuk-
lu Kaymakamı Sabit Kaya, Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy, Selçuklu İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, 
Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu, 
Yukarı Pınarbaşı Mahalle Muhtarı 
Mıstık Alım, okul idarecileri, öğret-
men ve öğrenciler katıldı.  

Açılış ve söyleşi öncesinde bir 
selamlama konuşmasını yapan Yu-
karı Pınarbaşı İlkokul Müdürü Ali 
Palta, okula kazandırılan Değeler 
Sokağı ve Yazar Yavuz Bahadıroğlu 
söyleşisi için Selçuklu Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay ve emeği 
geçenlere teşekkür etti.  

Selçuklu Değerler Eğitimi Prog-
ramı’nın (SEDEP) sadece Konya’nın 
değil Türkiye’nin önemli markala-
rından birisi haline geldiğini ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “SEDEP ku-
rumların bir arada çalışma kül-
türünde geliştirdikleri önemli bir 
proje. Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve 

Selçuklu Belediyesi ile birlikte yürü-
tülen program gün geçtikçe kendini 
yenilemeye devam ediyor. Bugün 
yine iki güzel iş yapıyoruz. Birincisi 
SEDEP Sokaklarının ve koridor kü-
tüphanelerimizin açılışını yapacağız. 
İkincisi de kıymetli hocamız Yavuz 
Bahadıroğlu Beyi öğrencilerimizle 
buluşturacağız. Projelerimizde Kon-
ya KOP İdaresinin de çok büyük 
desteği var. Aynı zamanda maddi 
bir destekleri de söz konusu. Ayrıca 
KOP İdaresi ile birlikte de bir çocuk 
kütüphanesi kurmak için çalışma 
yürütüyoruz. İnşallah yine Konya’ya 
çok güzel bir eser daha kazandırmış 
olacağız. Programa katılan herkese 
teşekkür ediyor SEDEP Değerler 
Kütüphanemizin ve SEDEP sokakla-
rının hayırlı olmasını temenni ediyo-
rum” dedi.

Yapılan çalışmaların hayırlı ol-
ması temennisinde bulunan Konya 
İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder 
Gürsoy, “Değerler Eğitimi Sokak-
larımızın bütün okullarımızı renk-
lenmesini ve sokakların çalışır hale 
gelmesini, öğrencilerimizin o so-
kaklardaki sözcükleri hayata geçir-
melerini arzu ediyorum. Özellikle 

Selçuklu ilçemizde bu faaliyete reh-
berlik eden Sayın Kaymakamımıza 
ve tüm işerin finansmanını sağlayan 
ve her etkinliğimize bizzat katılarak 
aramızda bulunan Değerli Selçuklu 
Belediye Başkanımıza da teşekkür 
ediyorum. Eğitim önceliğimiz olma-
lı. Eğer insanımızı ve neslimizi eğite-
bilirsek birçok sıkıntıdan kurtulmuş 
olacağız. Böylece sokakta rahat ede-
ceğiz, evde rahat edeceğiz, ülkemiz 
ve dünyada rahat edecek” dedi. 

Kendi tabiriyle yazarlık serüve-
nine nasıl başladığını değinen Yavuz 
Bahadıroğlu, çocukluk zamanında 
bir kitapçıda yaşadığı olayı anlattığı 
konuşmasında; “Hiç bilenlerle bil-
meyenler bir olur mu?” sözünün te-
cellisi olarak “O zamanlar haremden 
çıkmayan romanlar vardı. Doğruları 
yazmak üzere o gün karar verdim. 
Her şeyin doğrusunu yazacağım di-
yerek. İki tür tepki gösterebilirsiniz. 
Beğenmediğiniz şeyler olur hayatta. 
Tepkiyi homurdanarak gösterme-
yin. İyisini yaparak gösterin. Nasıl 
yapıldığını gösterin” dedi. 
“YÜREKLERDE YÜREK İZİ BIRAKIN”

Dünyaya gelen her insan dünya-
nın bir yerlerine muhakkak bir ayak 

izi bıraktığını ifade eden Yazar Ya-
vuz Bahadıroğlu,  bazı insanların da 
yüreklerde yürek izi bıraktığına dik-
kat çekerek, tarihin sadece yürek izi 
bırakan insanları andığını kaydetti. 
Bahadıroğlu, “İşte benim yüreğim-
deki izlerden biri ilkokul öğretme-
nim Hikmet bey, ortaokul Edebiyat 
öğretmenim Cafer bey, hep elinde 
kitapla gördüğüm kaptan babam 
Yusuf amca hayatımı şekillendirdi-
ler. Bu çalışmalar gelecek nesilleri 
inşa edecek. Belki yeni nesillerin 
yükü bizimkinden ağır olacak. Bu 
yüzden yeni nesillerin çok iyi ye-
tişmesi lazım. Selçuklu ve Osman-
lı coğrafyasını turlayacağız. Belki 
antlaşmalarla yeni bir Türk Birliği 
oluşacak. Yeni nesiller  görecek in-
şallah. Ayasofya’da da namaz kılarız 
inşallah.”Protokol konuşmalarının 
ardından okula kazandırılan “De-
ğerler Sokağı” ve “Okuma Köşesi”-
nin açılışı programa katılan protokol 
üyeleri tarafından yapıldı. Açılış son-
rası değerler sokağını gezen heyet 
kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. 
Program Yavuz Bahadıroğlu söyleşi 
ve imza etkinliği ile sona erdi. 
n HABER MERKEZİ

Halkın ihtiyaçlarını 
karşılayacak tesis

Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, Harmancık Mahal-
lesi’nde yapımına devam edilen 
kompleks inşaatı inceledi. Baş-
kan Toru, Lalebahçe, Gülbahçe 
ve Harmancık mahallelerinde 
ikamet eden vatandaşların ih-
tiyacı olan donatıları büyük bir 
kompleks içerisinde topladıkları-
nı ifade etti.  Meram Belediyesi, 
halkın ihtiyaçları doğrultusunda 
yatırımlarına hız kesmeden de-
vam ediyor. Harmancık Mahal-
lesi’nde, daha önce pazar alanı 
olarak kullanılan alanda, farklı 
sosyal donatıların yer alacağı 
tesisin inşaatı devam ediyor. La-
lebahçe, Gülbahçe ve Harman-
cık’ta ikamet eden vatandaşların 
ihtiyacı olan, kapalı Pazar yeri, 
emekliler lokali, kapalı halı saha, 
zabıta karakolu, ve işyerlerinin 
yer alacağı tesisin yıl sonuna ka-
dar tamamlanarak vatandaşlara 
hizmet vermesi hedefleniyor.   

İnşaat alanında inceleme-
lerde bulunarak bilgi alan Me-
ram Belediye Başkanı Fatma 

Toru, ihtiyaçlar doğrultusunda 
çalışmalarını sürdürdüklerini 
belirtirken, “Meram bölgesin-
de halkımızın hayat standardını 
yükseltmek, yaşam kalitesini 
yükseltmek üzere yaptığımız 
çalışmalar devam ediyor. Bu 
kapsamda Lalebahçe, Gülbahçe 
ve Harmancık Mahallelerinin 
ihtiyacı olan sosyal donatıları 
büyük bir kompleks içerisinde 
topladık.” dedi. Tesis hakkın-
da bilgiler veren Başkan Toru, 
“Tesisimiz, Hatıp yolu üzerinde 
7600 metrekare arsa üzerine 
gerçekleştiriliyor. Kapalı pazar 
yeri, emekliler için lokali, ka-
palı halı sahası, zabıta karako-
lu ve ticari üniteleriyle birlikte 
toplamda 5000 metrekarelik 
kapalı inşaat alanına sahip olan 
kompleksin yapımı hızla devam 
ediyor. İnşallah 2018 yılı sonun-
da da inşaatımız tamamlanarak 
halkımızın hizmetine sunulmuş 
olacak.  Şimdiden hayırlı uğurlu 
olsun.” şeklinde konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Ekonomiye değer katan kuruluş; KOMEK
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Meslek Edindirme Kursları ile Aile 
Sanat ve Eğitim Merkezlerinden 
mezun olan kursiyerler, Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından kurulan 
mefruşat, giyim ve makine nakışı 
atölyelerinde üretim yaparak hem 
mesleklerinde ustalaşıyor hem de 
aile bütçelerine katkı sağlıyor. Seri 
üretim yapabilme kapasitesine sa-
hip atölyelerde hastaneler ve birçok 
şirket için üretim yapılıyor. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Mer-
kezleri’nden (ASEM) mezun olan 
kursiyerlere atölyelerinde iş imkanı 
sunarak istihdama katkı sağlıyor. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, KOMEK’in 
Yeni Büyükşehir Yasasıyla ilçelerde 
de her geçen gün güçlenerek büyü-
düğünü belirterek, Konya genelin-
de 568 bin kursiyerin KOMEK’ler-
den mezun olduğunu kaydetti. 

Kursların yanı sıra kurulan atöl-
yelerde fabrika gibi üretim yapıl-
dığını kaydeden Başkan Akyürek, 
aynı zamanda KOMEK ve ASEM 
kursiyerlerinin ürünlerinin onlar 
adına satış merkezlerinde satılarak 
bütçelerine katkı sağlandığını dile 
getirdi. 

KOMEK ve ASEM’lerde mefru-
şat, giyim ve makine nakışı kurs-

larından mezun olan kursiyerlerin 
atölyelerde çalıştığını belirten Baş-
kan Akyürek, “2015 yılında Saman 
Pazarı Mefruşat Atölyesi, 2016 
yılında ise Büyük Sinan Giyim ve 
Makine Nakışı Atölyesi hizmet ver-
meye başladı. Yoğun talebin olduğu 
atölyelerde en az 2 dönem kurslara 
devam eden kursiyerlerimiz fayda-
lanabiliyor. Şu an aktif olarak çalı-
şan 3 atölyede kursiyerler İŞKUR 
destekli üretim yapıyor. Atölyelere 
gelemeyen ev hanımları ise atöl-

yelerden sipariş alarak evlerinde 
üretim yapıyor. Atölyelerimizde 
Türkiye geneli siparişler alınıyor. 
Seri üretimin yanı sıra özel tasarım 
ve fason çalışmalar yapılıyor. Yine 
mefruşat, nakış ve giyim atölyeleri-
nin yanı sıra halı, kilim ve seramik 
atölyeleri de KOMEK kursiyerlerine 
hizmet veriyor. Atölyelerde üretilen 
ürünlerin satışı, KOMEK Koope-
ratifi www.komekpazari.com web 
sitesi aracılığıyla yurt içine ve yurt 
dışına yapılıyor” dedi. 

Atölyelerde hastanelerin çar-
şafları, ameliyat önlükleri, doktor 
hemşire önlükleri, fabrikaların tek 
kullanımlık steril önlük ve boneleri, 
özel okulların üniforma ve çantala-
rı, çeyiz ürünleri, mefruşat, giyim 
ve nakışa dair her şey üretiliyor. 
KOMEK atölyelerindeki çalışmalar 
kursiyerlerin aile bütçelerine katkı 
sağlamasının yanın da Konya’nın 
ekonomisine ve istihdamına da kat-
kı sağlıyor.
n HABER MERKEZİ

KOMEK ile ASEM mezun olan kursiyerlere atölyelerinde iş imkanı sunarak istihdama katkı sağlıyor.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru
“Değerler Sokağı” ile “KOP la Okuyorum Hayallerim Zenginleşiyor” projesi kapsamında 15 adet 
okuma köşesinin toplu açılışı Yukarı Pınarbaşı İlkokulu’nda gerçekleşen törenle gerçekleştirildi. 
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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplas-
manda Göztepe’yi 2-0 yenen Kasımpaşa’da, Mısırlı 
futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (Treze-
guet) gösterdiği performansla dikkati çekiyor.

Ligin ikinci yarısında oldukça formda bir görün-
tü sergileyen Mısırlı oyuncu, performansının yanı 
sıra skora verdiği katkıyla da takdir topluyor. İsmi 
transfer gündeminden düşmeyen 23 yaşındaki oyun-
cu, teknik direktör Kemal Özdeş’in hücumda en çok 
güvendiği isimler arasında bulunuyor.

Kasımpaşa’nın sahasında Teleset Mobilya Ak-
hisarspor’u 2-0 yendiği karşılaşmada ağları 2 kez 
sarsan genç futbolcu, deplasmanda Evkur Yeni Ma-
latyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları müsabakada 
da takımının tek golünü kaydetti. Son olarak dep-
lasmanda Göztepe’yi 2-0 mağlup eden lacivert-be-
yazlıların 2. golüne adını yazdıran Mısırlı futbolcu, 
Beşiktaş’a 2-1 ve Kayserispor’a 3-2 kaybettikleri 
karşılaşmalarda da fileleri birer kez havalandırdı ve 
ligin ikinci yarısında 6. golüne ulaştı.

İLK YARIDA 3 GOL ATMIŞTI
Ligin ikinci yarısında skorer bir kimliğe bürünen 

Trezeguet, ilk yarıyı 3 golle tamamlamıştı. Süper 
Lig’de forma giydiği ilk karşılaşma olan Aytemiz 
Alanyaspor maçında attığı golle takımının 3-1’lik 
galibiyetine katkı sağlayan Trezeguet, sahalarında 
Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelede de 
bir kez fileleri havalandırmıştı. Evkur Yeni Malat-
yaspor’u sahalarında 3-2 yendikleri maçta da bir 
gol atan Trezeguet, böylece ligin ilk yarısında 3 gol 
kaydetmişti.

TAKIMININ EN SKORER İSMİ
Trezeguet, Süper Lig’de geride kalan 27 haftada 

takımında en çok gol sevinci yaşayan isim oldu. Mı-
sırlı futbolcu, kanat oynamasının yanı sıra bu sezon 
rakip fileleri 9 kez havalandırmayı başardı. Treze-
guet’den sonra takımın en çok gol atan isimleri ise 
Samuel Eduok ile ligin ikinci yarısında takıma dahil 
olan Mbaye Diagne oldu. Samuel Eduok, attığı 7 gol-
le lacivert-beyazlılara katkı sağlarken, yeni transfer 

Diagne Kasımpaşa adına 6 kez fileleri sarstı. Treze-
guet, bu sezon kaydettiği 9 golle Süper Lig’deki kanat 
oyuncuları içerisinde en golcü üç isimden biri oldu. 
Bu kulvarda Mısırlı futbolcuya Beşiktaş’tan Ryan Ba-
bel ile Osmanlıspor’dan Serdar Gürler, eşlik etti.

ÖZDEŞ EN ÇOK ONA GÜVENİYOR
Kasımpaşa’nın teknik direktörü Kemal Özdeş, 

ligde geride kalan 27 haftada hücum oyuncuları 
arasında en çok Trezeguet’ye forma şansı tanıdı. 
Tecrübeli teknik adam, Mısırlı futbolcuyu 27 maçın 
25’inde sahaya sürdü ve 2 bin 121 dakika sahada 
tuttu. Süper Lig’in 11. haftasında Bursaspor ile oyna-
nan maçta gördüğü kırmızı kart sebebiyle Kardemir 
Karabükspor ve Atiker Konyaspor müsabakalarında 
cezalı duruma düşen genç oyuncu, bu müsabakalar 
dışında kalan tüm lig maçlarında forma giydi. Ka-
sımpaşa’nın hücum hattında Trezeguet dışında Ber-
nard Mensah (1646), Jhon Murillo (1410), Samuel 
Eduok (1345), Mbaye Diagne (557) ve Fode Koita 
(350) bulunuyor.  n AA

Kasımpaşa’yı Mısırlı Trezeguet taşıyor

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Galatasaray’ın 
27. hafta itibariyle 39 bin 441 taraftar ortalamasıyla son 4 
sezonun rekorunu kırdığını açıkladı. Passolig Genel Müdürü 
Ceyhun Kazancı, Galatasaray Televizyonu’nda bir progra-
mının konuğu oldu. Spor kulüplerinin gelir kaynaklarından, 
Passolig hakkında yeniliklere kadar bilgiler veren Kazancı, 
son 4 sezonun seyirci sayıları ile ilgili önemli veriler pay-
laştı. Ceyhun Kazancı, 3.7 milyon Passolig Kart arasında ilk 
sırada 705 bin ile Galatasaray’ın yer aldığını belirtirken, Ga-
latasaray taraftarının son 4 yılın seyirci rekorunu kırdığını da 
ifade etti. Buna göre 27. hafta itibarıyla Galatasaray, 39 bin 
441 taraftar ortalamasıyla son 4 sezonun rekorunu kırmış 
oldu. Ceyhun Kazancı, bu sezon bu sayının daha da yukarı 
çıkacağını beklediklerini sözlerine ekledi. 

Hatırlanacağı üzere 2014-2015’te en fazla seyirci orta-
laması 21 bin ile Galatasaray’da, 2015-2016’da 24 bin 900 
ile Fenerbahçe’de, 2016-2017’de ise 30 bin 446 ile Beşik-
taş’taydı. 

Ceyhun Kazancı, aynı zamanda Fatih Terim’in Galata-
saray’a imza attığı 21 Aralık 2017 gecesi, Göztepe maçı için 
10 bin civarında bilet satıldığını ve bunun da son dönemin 
önemli sayılarından olduğunu paylaştı. 
n İHA

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. 
haftasında Cumartesi günü saat 13.30’da Dr. Necmettin 
Şeyhoğlu Stadyumu’nda Antalyaspor ile oynayacağı mü-
sabakanın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde Çamlık 
Sahası’nda gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Tek-
nik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yaklaşık 1,5 saat 
süren antrenmanda, takım ısınma hareketlerinin ardından 
koordinasyon çalışması ve 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. 
Antrenmanı kulüp başkanı Mehmet Aytekin ve futbol şube 
sorumlusu Erkan Özcan da takip etti.  Antrenman öncesinde 
Yenice Trabzonspor Taraftarları Dayanışma ve Kültür Birliği 
Derneği Başkanı İbrahim Yaylı, antrenör Ünal Karaman’a 
çiçek takdim ederek hoş geldiniz dileklerinde bulundu. 
n İHA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında saha-
sında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı. Ant-
renman öncesinde Özel Çengelköy Anadolu Lisesi öğrenci-
leri Teknik Direktör Şenol Güneş’e plaket ve çiçek verirken, 
Kocaeli’den gelen bir grup taraftar da çalışmayı takip etti. 

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan 
antrenman ısınma koşularıyla başladı. Ardından 3 gruba 
ayrılan futbolcular dar alanda değişmeli top kapma ve pas 
çalışması yaptı. Yarı sahada 3 minyatür kale ile oynanan 
maçın ardından antrenman sona erdi. Antrenmanın ar-
dından Larin, Quaresma ve Jeremain Lens şut çalışması 
gerçekleştirirken, Gary Medel de bireysel olarak bir süre 
çalışmasına devam etti.   n İHA

Galatasaray 
rekor kırdı

Karabükspor’da 
Antalya hazırlıkları

Beşiktaş, Göztepe
hazırlıklarına başladı

Bursaspor’dan sezon sonu 
ayrılacağını açıklayan Arjantinli 
yıldız Batalla’nın, yeşil-beyazlı 
formayla Bursa’da son iki maçı 
kaldı. Kasımpaşa maçında ceza-
sı sebebiyle forma giyemeyecek 
olan deneyimli oyuncu, iç sahada 
Konyaspor ve Trabzonspor maç-
larında son kez taraftarların karşı-
sına çıkacak. 

Yeşil-beyazlı kulüpte birçok 
ilke imza atan ve kulübün efsane-
leri arasında yerini alan Arjantinli 
yıldız Pablo Martin Batalla, sezon 
sonunda takımdan ayrılacağını 
açıklamıştı. Arjantin’de futbola 
başladığı yerde kariyerini nokta-
lamak isteyen 34 yaşındaki oyun-
cu, yeşil-beyazlı takımdaki son 
günlerini yaşıyor. 

BURSA’DAKİ SON İKİ MAÇI 
Deneyimli oyuncu, sarı kart 

cezası sebebiyle Bursa’da haf-
ta sonu oynanacak Kasımpaşa 

karşılaşmasında forma giyeme-
yecek. Ligin bitimine kalan 7 
haftalık periyotta iç sahada yal-
nızca Konyaspor ve Trabzonspor 
maçlarına çıkacak olan Batalla, 
bordo-mavililere karşı oynanacak 
maçta ise Bursa’da son kez taraf-
tarın karşısına çıkmış olacak. 

ADINI ALTIN 
HARFLERLE YAZDIRDI 

Bursaspor ile 2009-2010 se-
zonunda Süper Lig’de şampiyon-
luk yaşayan Batalla, kulüp kariye-
rine adını altın harflerle yazdırdı. 
Taraftarların her maç yoğun ilgi 
gösterdiği deneyimli oyuncu, ye-
şil-beyazlı formayla çıktığı 244 
maçta 67 kez gol sevinci yaşadı. 
Bursaspor’daki en golcü sezonu-
nu 2012-2013 sezonunda çıktığı 
41 maçta 19 gol atarak yaşayan 
Batalla, bu sezon ise 4 gol, 5 
asistlik katkı sağladı. 
n İHA

Batalla’nın Bursa’daki son iki maçı

Memnun değilim!
Trabzonspor’un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, performansından memnun olmadığını ancak elinden 

geleni yapmaya çalıştığını söyledi. Sosa, Trabzonspor dergisinin 151. sayısında yer alan röportajında, 
bordo-mavili takıma transfer olma hikayesi, kulüp ile taraftar hakkındaki düşünceleri

ve performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu
Trabzonspor’a transfer olmasın-

da Olcay Şahan’ın etkisi olduğunu 
belirten Sosa, transfer sürecini şöyle 
anlattı: “Açıkçası en başta Milan’dan 
ayrılmak gibi bir düşüncem yoktu. 
Türkiye ve başka ülkelerden çeşitli 
teklifler aldım. Sonra devreye Olcay 
Şahan girdi ve bana Türkiye’de çıkan 
transfer haberlerinden bahsederek, 
‘Trabzonspor’a gelmelisin. Çok iyi bir 
takım kuruluyor ve sen de aramızda 
olmalısın. Burada olmana ihtiyacımız 
var’ dedi. Bu görüşme sonrası mena-
jerimle bağlantı kuruldu. İş ciddiye 
binince başkanımız devreye girdi ve 
benimle görüşmek üzere Milano’ya 
geldi. Başkanımızı görünce benimle 
ne kadar çok ilgilendiklerini ve ciddi-
yetlerini anladım. Hızlı, etkili ve olum-
lu bir süreç oldu.” 

“TRABZON’DA SADECE 
TRABZONSPOR VAR” 

Sosa, Trabzon’a gelmeden önce 
Trabzonspor’un büyük bir kulüp oldu-
ğunu bildiğini vurgulayarak, “Buraya 
gelince takım ve şehir hakkındaki dü-
şüncelerin bambaşka bir hal aldı. İs-
tanbul çok büyük bir şehir. Bu şehirde 
çok takım var ve bu takımların fanatik 
taraftarları mevcut ancak Trabzon’da 
sadece Trabzonspor var. Bu da beni 
çok şaşırtmıştı. Maçları kazandığımız 
zaman insanların ne kadar mutlu oldu-
ğuna şahit oldum. Kaybettiğimizde de 
tam tersi oluyor. Şehrin takımı olması 
bana göre çok önemli. Trabzonspor’un 
stadyumu ve antrenman sahaları ha-
rika durumda. Kulübün büyüklüğünü 
hemen hissediyorsunuz. Ayrıca etra-
fınızda oyuncuların rahatı için çalışan 
insanları görüyorsunuz. Yaşadığımız 
evler ve sokakta insanların bize olan 
ilgisi çok güzel. Buraya geldikten son-
ra daha önce tahmin edemediğim şey-
leri gördüm. Bu konudaki görüşlerim 
oldukça olumlu” dedi. 

“ÇOK İYİ OYUNCULARDAN 
KURULU BİR TAKIMIZ” 

Çok iyi oyunculardan kurulu bir 
takım olduklarını belirten Sosa, “Fut-

bolda yeni kurulan takımların hemen 
büyük başarılar kazanmasının garanti-
si yok. Oyuncuların birbirine alışması 
gerekiyor. Saha dışındaki karakterleri-
nin bile alışması zaman alabiliyor. Biz 
bu süreci büyük ölçüde atlattığımızı 
düşünüyorum. Oyuncuları tek tek ele 
aldığımızda belki de ülkenin en iyileri 
bizde. Hem gençlerin hem de tecrübe-
lilerin büyük potansiyele sahip olduk-
larını ve büyük işler başarabilecek-
lerini görüyoruz. Bu takımın zamana 
ihtiyacı vardı. Ben de ilk geldiğimde 
oyunculara, takıma ve şehre alışmak-
ta zorluk çektim. Bu normal bir geçiş 
sürecidir. Bu süreci tamamladığımızı 
düşünüyorum. Artık saha içindeki oyu-
numuz ve aldığımız sonuçlarla birlikte 
bunun fark edildiğini düşünüyorum. 
Genelde bu kadar yetenekli ve büyük 
oyuncuyu buluşturduğunuzda bazı so-
runların ortaya çıkması muhtemeldir. 
Çünkü futbolun içinde gelişen, kişilik 
çatışmaları ve birçok şey olabilir. Bi-
zim takımımızda bu yok. Bu durum 
beni çok mutlu ediyor” ifadelerini kul-
landı. 

“PERFORMANSIM BENİ
 MUTLU ETMİYOR” 

Performansından mutlu olmadığı-
nı belirten Sosa, “Bunu söylerken yan-
lış anlaşılmak istemem. Kötü olduğum 
veya takım olarak kötü olduğumuz an-
lamına gelmesin. Ben kişisel olarak 
her zaman bir adım fazlasını isteyen 
biriyim. Futbolda ne kazanmış olursa-
nız olun hep bir adım sonrası vardır. 
Daha iyisini yapmanız gerekebilir. Ka-
zandığımız ve çok iyi oynadığım maç-
lardan sonra bile hep kendimi eleşti-
ririm ve daha iyi olabileceğimi, işimi 
daha iyi yapabileceğimi düşünürüm. 
Bunu isteyen biri olarak kendi perfor-
mansımdan memnun değilim ancak 
elimden geleni yapmaya çalışıyorum, 
kötü olduğumu düşünmüyorum, sade-
ce hep daha iyi olmak istiyorum” açık-
lamasını yaptı. 
n İHA
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Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Be-
lediyespor, ligde yaşanan hakem hataları ile ilgili 
bir açıklama yayınladı. Son olarak oynanan Türk 
Telekom maçında hataların en üst seviyeye çıktığı 
belirtilen açıklamada, “Öncelikle Türkiye Basketbol 
Ligi 30.hafta maçında karşılaştığımız Türk Telekom’u 
haklı galibiyetinden ve şampiyonluğundan dolayı teb-
rik ederiz. Sezon başından bu yana aleyhimize yapılan 
hakem hataları, Türk Telekom ile oynadığımız karşı-
laşmada en üst noktaya ulaşmıştır. Bu nedenle açık-
lama yapma ve görüntüleri kamuoyuyla paylaşma 
zorunluluğu doğmuştur. Oyuncumuz Will Daniels’a 
verilen iki hatalı sportmenlik dışı kararı, oyuncumuzun 
haksız bir şekilde oyundan ihraç edilmesine neden ol-

muştur. Oyuncumuz İzzet Türkyılmaz’a verilen hatalı 
teknik faul kararı ve bu kararın haklı itirazı sonucunda 
ise Baş Antrenörümüz Serkan Erdoğan, teknik faul ve 
yanlış diskalifiye kararı sonrası oyundan ihraç edil-
miştir. Verilen bu hatalı kararlar sonrası karşılaşmayı 
centilmen bir şekilde rakip takım seyircisiyle birlikte 
yan yana takip eden taraftarlarımız, hakemin üst 
üste verdiği yanlış kararlar sonrası  tepki göstermiş-
tir. Play-Off’a kalma, ligde kalma, ve sonrasında lige 
çıkma mücadelelerinin verileceği bu kritik haftalarda, 
hakemlerimizin çok daha dikkatli olmalarını kulübü-
müz ve tüm takımlar adına temenni ederiz” ifadele-
rine yer verildi.  
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor Kulübü 
Sporcusu Mehmet Efe Eker, Minik-
ler Türkiye Şampiyonası’nda gümüş 
madalyanın sahibi oldu. Mehmet Efe, 
Nisan ayında düzenlenecek Balkan 
Şampiyonası’nda Milli Takım için 
mücadele edecek. Türkiye Karate Fe-
derasyonu’nun faaliyet programında 
yer alan Minikler ve Yıldızlar Türkiye 
Karate Şampiyonası Gaziantep’te 
59 ilden 1260 erkek, 944 kız sporcu 
toplam 2204 sporcunun katılımıyla 
gerçekleşti. Şampiyonada Konya’yı 
temsil eden Selçuklu Belediyespor, 
şampiyonadan bir gümüş madalya 
ile döndü. Selçuklu Belediyespor 
Kulübü sporcusu Mehmet Efe Eker, 
Minik Erkekler 30 Kg kategorisinde 79 
sporcu arasından Türkiye ikincisi ola-
rak gümüş madalyanın sahibi oldu. 
Mehmet Efe elde ettiği bu başarıyla 
birlikte 26-28 Nisan 2018 tarihleri 

arasında Sırbistan’da yapılacak olan 
Balkan Çocukları Karate Şampiyo-
nası’nda Milli Takıma gitmeye hak 
kazandı. Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Türkiye ikincisi 

olarak gümüş madalya kazanan ve 
Milli Takımda mücadele edecek olan 
Mehmet Efe’yi tebrik ederek başarıla-
rın devamını diledi.
n SPOR SERVİSİ

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet 
Karahan, bu yıl 7’ncisi düzenlenen 
spor turnuvalarına “Zeytin Dalı Spor 
Turnuvaları” ismini verdiklerini be-
lirtti. Fahrettin Altay Paşa Parkı’ndaki 
“Zeytin Dalı, Mehmetçik’e Destek 
Halı Saha Futbol Turnuvası” mehte-
ran gösterisi ile başladı. Ilgın Kayma-
kamı Yücel Gemici, turnuvanın her yıl 
olduğu gibi centilmenlik ruhu içerisin-
de geçmesi temennisinde bulundu. 
Başkan Mehmet Karahan da etkin-
likte 32 takımın mücadele edeceğini 
söyledi.
‘KAHRAMANLIK DESTANIMIZ’

Belediye ile bütünleşmiş ve artık 
geleneksel hale gelmiş spor turnu-
valarının 2018 sezon açılışını gerçek-
leştirdiklerini belirten Karahan, şöyle 
konuştu: “Bu yıla damgasını vuran 

kahramanlık destanımızın ismini ver-
diğimiz, ‘Zeytin Dalı, Mehmetçik’e 
Destek Halı Saha Futbol Turnuva-
sı’nın açılış törenindeyiz. Güzel bir 
turnuva olması dileğiyle tüm sporcu-
larımıza başarılar diliyor, turnuvanın 
ilçemize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Futbolu seven birisi olarak 

tüm takımlarımıza başarılar diliyo-
rum. Turnuvanın ismine yakışır şe-
kilde centilmenlik yarışı içerisinde ta-
mamlanmasını temenni ediyorum.” 
Karşılaşmalar, Kaymakam Gemici 
ile Belediye Başkanı Karahan’ın açılış 
vuruşu ile başladı.
n AA

Konya’yı milli takımda temsil edecek Ilgın’da Mehmetçik’e 
Destek Turnuvası düzenlendi

Bahar Kupası Badminton Şampiyonası 31 Mart – 1 
Nisan 2018 tarihleri arasında Meram Halk Eğitim Mer-
kezi Spor Salonunda yapıldı. Bahar Kupası Badminton 
müsabakalarına 47 bayan ve 45 erkek olmak üzere 
toplam 92 sporcu katıldı. Oldukça çekişmeli geçen mü-
sabakalarda dereceye giren sporculara Konya Gençlik 
Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından madalya verildi.

Konya Badminton İl Temsilcisi Mehmet Zeki Erkan 
müsabakaların ardından basın mensuplarına konuştu. 
Erkan, “Sporcularımızın maç tecrübelerini arttırmak ve 
Türkiye Şampiyonalarına hazır hale getirmek üzere dü-
zenli olarak il birincilikleri yapmaktayız. Sporcularımız 
bu müsabakalarda kendilerine güven kazanırlarken Tür-
kiye Şampiyonaları için de teknik ve taktik yönden ken-
dilerini geliştirmektedirler. Müsabakalarda dereceye 
giren tüm sporcuları kutluyorum, onların yetişmelerinde 
katkı sağlayan antrenörleri de emeklerinden dolayı te-
şekkür ediyorum. Her daim bizlerin yanında olan Konya 
İl Müdürü Sayın Ömer Ersöz’ e, Spor Şube Müdürü Ali 
Kanber’ e ve müsabakaları özveriyle yöneten hakemle-
re teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Badmintonda 
Bahar Kupası yapıldı

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya 
Anadolu Selçukspor’un kurmayları Ku-
lüp Başkanı Mehmet Güney öncülüğün-
de Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin’i ziyaret etti. Yapılan 
ziyarette, yeni sezonda maçlarını Sel-
çuklu Üniversitesi sahasında oynayacak 
olan Konya Anadolu Selçukspor’un son 
durumu konuşuldu.

GÜNEY DESTEK İSTEDİ
Ziyarette Konya Anadolu Selçukspor 

Kulüp Başkanı Mehmet Güney’e Mali 
İşlerden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi 
Kazım Küçükçöğen ve Basın Sözcüsü 
Prof. Dr. Hakan Salim Çağlayan eşlik 

etti. Ziyaret sırasında Kulüp Başkanı 
Mehmet Güney, kulübün son durumu 
hakkında bilgi aktarırken bu güne ka-
dar vermiş oldukları destek nedeniyle 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin’e teşekkür etti. Kulüp 
Başkanı Mehmet Güney, “Atiker Kon-
yaspor’un pilot takımı olarak amacımız 
futbolcu yetiştirebilmek. Bunun yanı sıra 
ligde üst sıraları hedefleyen bir yapı ile 
Konya’mızı temsil etmek istiyoruz. Son 
haftalarda yakaladığımız çıkış ile taraflı 
tarafsız herkesin beğenisini kazanan fut-
bolcularımıza manevi destek olunması 
adına Konya şehrini yanımızda görmek 

istiyoruz” dedi
ŞAHİN’DEN TEŞEKKÜR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin de genç yete-
nekleri futbola kazandırmak, Atiker Kon-
yaspor’a ilerleyen dönemlerde forma-
sını giyecek oyuncular yetiştirebilmek 
adına verilen mücadeleden ötürü Konya 
Anadolu Selçukspor yönetim kurulu ve 
teknik heyetine teşekkür etti. Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin kalan haftalarda üst sıralar için 
verilen yarışta başarılar diledi.

SAHANIN SON DURUMU 
GÖRÜŞÜLDÜ

Samimi bir ortamda geçen ziyarette 
yeni sezonda Konya Anadolu Selçuks-
por’un maçlarını oynanabilmesi için 
çalışmaların sürdüğü Selçuk Üniversi-
tesi Futbol Sahası’nın son durumu ve 
yapılması gereken çalışmalar hakkında 
da görüş alış verişinde bulunuldu. Yeşil 
beyazlı kulüp başkanı Mehmet Güney, 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin’e üzerinde isminin yazılı 
olduğu 42 numaralı Konya Anadolu Sel-
çukspor formasını hediye etti.
n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da Kulüp Başkanı Mehmet Güney ve yönetim kuru-
lu üyeleri Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’i ziyaret etti. Mustafa Şahin’e 42 numa-

ralı forma hediye edilirken, Rektör Şahin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Selçuklu’dan hakem
hatalarına tepki

S Takım O G M A Y Puan

1 TÜRK TELEKOM 29 27 2 2512 2118 56

2 BURSASPOR 29 22 7 2404 2183 51

3 SELÇUKLU BELEDİYESİ 29 21 8 2304 2206 50

4 AFYON BELEDİYESİ 29 20 9 2421 2260 49

5 ANTALYASPOR 29 19 10 2272 2231 48

6 BANDIRMA KIRMIZI 30 17 13 2372 2368 47

7 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 29 17 12 2328 2283 46

8 OGM ORMANSPOR 29 15 14 2125 2159 44

9 AKHİSAR BELEDİYE 29 15 14 2301 2325 44

10 İSTANBULSPOR 29 14 15 2250 2247 43

11 BAKIRKÖY BASKET 29 13 16 2246 2302 42

12 KARESİ SPOR 30 12 18 2328 2448 42

13 DÜZCE BELEDİYE 29 12 17 2196 2306 41

14 TED ANKARA KOLEJLİLER 29 8 21 2236 2339 37

15 YALOVA BELEDİYE 29 8 21 2349 2455 37

16 PETKİM SPOR 29 8 21 2160 2274 37

17 ANKARA DSİ 29 8 21 2184 2322 37

18 SAMSUN ANAKENT 29 6 23 2116 2278 35

Yavru Kartal’dan 
Şahin’e ziyaret

1 TÜRK TELEKOM 30 28 2 2602 2198 58
2 BURSASPOR 30 23 7 2497 2265 53
3 SELÇUKLU BELEDİYESİ 30 21 9 2384 2296 51
4 AFYON BELEDİYESİ 30 21 9 2513 2328 51
5 ANTALYASPOR 30 19 11 2354 2324 49
6 BAHÇEŞEHİR KOLE Jİ 30 18 12 2422 2348 48
7 BANDIRMA KIRMIZI 30 17 13 2372 2368 47
8 OGM ORMANSPOR 30 16 14 2215 2245 46
9 İSTANBULSPOR 30 15 15 2330 2311 45
10 AKHİSAR BELEDİYE 30 15 15 2365 2405 45
11 BAKIRKÖY BASKET 30 13 17 2321 2380 43
12 KARESİ SPOR 30 12 18 2328 2448 42
13 DÜZCE BELEDİYE 30 12 18 2274 2390 42
14 PETKİM SPOR 30 9 21 2238 2349 39
15 ANKARA DSİ 30 9 21 2268 2400 39
16 YALOVA BELEDİYE 30 8 22 2435 2545 38
17 TED KOLEJLİLER 30 8 22 2301 2433 38
18 SAMSUN ANAKENT 30 6 24 2184 2370 36

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, li-
gin 30.hafta maçında iç sahada Silivrispor ile karşı karşıya 
gelecek. Pazar günü oynanan Sakaryaspor maçının ardın-
dan iki günlük izne ayrılan yeşil beyazlı takımın oyuncuları, 
bugün yeniden biraraya gelerek, bu maçın hazırlıklarına 
başlayacak. Tatlıcak Tesisleri’ndeki antrenman Teknik Di-
rektör Mustafa Alper Avcı gözetiminde gerçekleştirilecek. 
Konya Anadolu Selçukspor, Silivrispor maçını kazanarak 
yeni bir seri yakalamak istiyor.
n SPOR SERVİSİ

Kartal’da hazırlıklar 
bugün başlıyor



RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 27 18 3 6 63 29 34 57
2.BAŞAKŞEHİR FK 27 17 5 5 48 27 21 56
3.BEŞİKTAŞ 27 15 8 4 48 23 25 53
4.FENERBAHÇE 27 14 9 4 54 30 24 51
5.TRABZONSPOR 27 11 9 7 46 39 7 42
6.SİVASSPOR 27 12 5 10 37 38 -1 41
7.KAYSERİSPOR 27 11 8 8 36 37 -1 41
8.GÖZTEPE 27 11 7 9 39 41 -2 40
9.YENİ MALATYASPOR 27 10 7 10 33 36 -3 37
10.KASIMPAŞA 27 9 7 11 43 46 -3 34
11.AKHİSARSPOR 27 9 7 11 37 42 -5 34
12.BURSASPOR 27 9 6 12 34 37 -3 33
13.ANTALYASPOR 27 8 7 12 33 47 -14 31
14.ALANYASPOR 27 8 4 15 41 48 -7 28
15.OSMANLISPOR 27 7 7 13 38 45 -7 28
16.GENÇLERBİRLİĞİ 27 6 9 12 32 43 -11 27
17.ATİKER KONYASPOR 27 6 7 14 26 36 -10 25
18.KARABÜKSPOR 27 3 3 21 18 62 -44 12
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SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Atiker Konyaspor’da hafta sonu oynanacak Sivasspor maçının hazırlıkları sürüyor. Yeşil 
beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, Osmanlı maçından alınan 1 puanın küçümsen-
memesi gerektiğini söyledi. Yalçın, ligde kalma konusunda umutlu olduklarını da ifade etti

Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta-
sında evinde Sivasspor’u konuk edecek 
olan Atiker Konyaspor’da bu zorlu ma-
çın hazırlıkları başladı. Dün yapılan ant-
renman öncesi konuşan teknik direktör 
Sergen Yalçın ligde kalma konusunda 
umutlu olduklarını ifade etti. 

Sivasspor maçında taraftar desteği-
ni ihtiyaçları olduğunu belirten Sergen 
Yalçın şöyle konuştu; 

PUAN FARKI 
İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE

Oynadığımız her müsabakaya ka-
zanmak için çıkıyoruz. Hiç kimse bera-
berlik için sahaya çıkmaz. Osmanlıspor 
maçı stratejik olarak çok önemli bir 
müsabakaydı. Kazanmak isterdik fakat 
kaybetmek de çok büyük sıkıntıya so-
kardı. Psikolojik açıdan zor bir müsa-
baka oynadık. Oyuncularımız da bunun 
farkındaydı. Biraz oyun mantalitemiz 
kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz şek-
lindeydi. Fakat oyununun tamamında 
önde olan taraf bizdik. Net pozisyonları 
bulan da bizdik. Maçı kazanabilirdik. 
Fakat dediğim gibi, direk rakibimizle 
oynuyoruz. 1 puan kötü değil. Sonuçlar 
istediğimiz gibi giderse bu 1 puanın fay-
dasını sezon sonunda göreceğiz. O yüz-
den bu hafta oynayacağımız  Sivasspor 
maçı çok önemli. Bu maçı kazanmak 
zorundayız ve kazanmak için elimizden 
gelen gayreti göstereceğiz. İçerde oy-
nadığımız maçları kazanmaktan başka 
çaremiz yok. Dışarıdan alınan 1 puan 
kötü değil ancak bu içerdeki 3 puan ile 
anlam kazanır. O nedenle dışarıda ka-
zanmak zorundaydık cümlesi pek doğru 
değil. Kazanmayı deneyip başaramı-
yorsak kaybetmeyeceğiz. Kaybetsey-
dik 6 puanlık bir fark olacaktı arada. O 
saatten sonra o farkın kapanması pek 
mümkün olmazdı. O yüzden puan farkı 
istediğimiz seviyede. Sonuçlar istediği-
miz gibi giderse, puan farkını kapatabi-
lecek pozisyondayız. Çok zor bir periyot 
yaşıyoruz. Sıkıntılı dönem yaşamaya 
devam edeceğiz. Göreve başladığımız-
da da söyledim. Kayserispor maçı da 
bir final maçıydı. Oradan aldığımız bir 
galibiyetle nefes aldık. Şimdi Sivasspor 
maçı ile taçlandırmak istiyoruz.

ÖNCE YAKALAYIP SONRA 
ÜSTE ÇIKACAĞIZ

Biz küme düşme grubunda bir takım 
değiliz. Biz küme düşme hattının altında 
bir takımız. Önce bunu anlaması gere-
kiyor herkesin. Biz önce o grubu yaka-
lamak istiyoruz. O grubu yakalarsak 
onlarla mücadele etme şansı daha yük-
sek olacak. Dediğim gibi ilk hedefimiz 
üst grubu yakalamaktı. Şimdi o grubu 
yakalama şansı elimize geldi. Eğer bu 
hafta o grubu yakalarsak ondan sonra 

da o gruptan çıkmak için bir mücadele 
vereceğiz. İki etaplı düşünüyoruz. Gel-
diğimizde o grubun altındaydık. Önce 
yakalayıp sonra da üste çıkacağız inşal-
lah. Bütün konsantrasyonumuz bunun 
üzerine. Bütün günümüzü, bütün hafta-
mızı bunları düşünerek ve planlayarak 
geçiriyoruz. Önümüzdeki süreç her şeyi 
gösterecek. Tabi kolay değil. Oyun-
cularımız için de kolay değil. Seviyesi 
yüksek ve stresli maçlar oynuyoruz. 
Atlatacağız inşallah. Taraftarımızla, 
yönetimimizle birlikte hareket edersek 
inşallah atlatırız diye düşünüyoruz. Bu 
haftaki maçta taraftarımıza çok ihtiya-
cımız var. Sivasspor maçında bütün 
Konya’yı stadyumda görmek istiyoruz. 
Bundan sonra takımın onlara çok ihti-
yacı olacak. Özellikle içerde oynanan 
müsabakalarda. 

FİKSTÜR AVANTAJI 
KAĞIT ÜZERİNDE

Fikstür avantajımız görünüyor. An-
cak bu kağıt üzerinde sadece. Maçlar 
sahada kazanılıyor. Sahada kazanmaz-
sanız fikstür avantajının hiçbir avantajı 
olmaz. Bizim ilk hedefimiz önümüzdeki 
maçı kazanmak. Bunu kazanırsak ancak 
o zaman fikstür avantajının bir anlamı 
olur. Futbolcularımızla iyi hazırlanıyo-
ruz maçlara, iyi konsantre oluyoruz. 
Kendimizi, rakibimizi analiz ediyoruz. 
Ne yapmalıyız, nasıl hazırlanmalıyız ve 
nasıl oynamalıyız. Hepsinin planlama-
sını yapıyoruz. Ama kolay değil. Hele 
bu zorluk seviyesinde, bu kadar stresli 
maçları ardı ardına oynamak hiç kolay 
değil. Osmanlı maçı oyun anlamında 
zor olduğu gibi psikolojik anlamda ağır-
dı. Mağlubiyet çok geriye atardı. Öyle 

bir senaryoda mevcut durumdan en az 
iki kat performans göstermemiz gere-
kirdi. Şimdi daha planlı programlı gitme 
imkanımız var. Sivas maçı çok değerli. 
Bu sefer tek hedefimiz oynayacağımız 
müsabakayı kazanmak. Bu maçı alırsak 
bundan sonra maç maç gidip gereken 
noktaya ulaşacağız.

UMUDUMUZ OLMASA 
GÖREVE BAŞLAMAZDIK

Umutluyuz. Umutlu olmasak göreve 
başlamazdık. Çok zor süreç geçireceği, 
kolay değil. Kredimiz yok bir kere. Her 
oynadığımız maçtan puan ya da puanlar 
almak zorundayız. Ligin bu zamanında 
bu kolay iş değil. Biraz sabır, biraz mü-
cadele ve taraftarın desteği ile oyuncu-
lar bu işi başaracaktır.
n YUNUS ALTINBEYAZ/
MUHAMMED SAYDAM

Osmanlıspor maçının ardından bir gün izin yapan Ati-
ker Konyaspor, Süper Lig’in 28. haftasında Demir Grup 
Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. 

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında D.G. Sivasspor 
ile 8 Nisan Pazar günü sahasında karşılaşacak Atiker 
Konyaspor, hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri’nde 
Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler yö-
netiminde yapılan antrenman, koşu ve 6’ya 3 ile başladı. 
Osmanlıspor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncuların 
koşu ile antrenmanı tamamlarken, diğer futbolcular ise 
dar alanda oyun oynadı. Antrenman interval koşu ile sona 
erdi. 

Osmanlıspor maçının son dakikalarında sakatlanarak 
oyundan çıkan ve durumu çekilecek MR sonucunda netlik 
kazanacak Wilfred Moke idmana katılmadı. 
n İHA

Sivasspor maçı 
hazırlıkları başladı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü 
Samet Aybaba, Atiker Konyaspor maçında 
kendilerini zorlu bir atmosfer beklediğini ifade 
ederek, deplasmandan 3 puanla dönmeye he-
deflediklerini söyledi. 

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında dep-
lasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak 
D.G. Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını 
bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik 
Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçek-
leştirilen idman, ısınma hareketleriyle baş-
ladı. Daha sonra top kapma ve pas çalışması 
yapıldı. 

Antrenman öncesi basın mensuplarına 
açıklamalarda bulunan Aybaba, ligin ikinci 
yarısı ile birlikte kulüplerin hedeflerinin belir-
ginleştiğini belirterek, karşılaşmaların daha 
zor geçtiğini söyledi. Ligde zorlu 7 maçın ken-
dilerini beklediğini ifade eden Aybaba, “Bizim 
biraz daha direnç kazanmamız lazım. Bütünlük 
halinde de bir şeyleri doğru yaptığımızı an-

latmaya çalışıyoruz. İyi hazırlanacağız, ça-
lışacağız. Zor bir atmosfer bizi bekliyor. 
Konya deplasmanında çıkıp o maçtan 
3 puanla dönmeyi düşünüyoruz” 
dedi. 

Avrupa kupalarına ka-
tılma mücadelesi ve-
ren kırmızı-beyazlı 
ekibin rakiplerinin 
puan kaybettiğinin 
hatırlatılması üze-
rine Aybaba, “Futbol 
bu, rakipler kaybedince siz 
yukarı çıkıyorsunuz. Onlar ka-
zanınca da siz kaybedince aşağıda 
kalıyorsunuz. Önemli olan sonuçta 
nereye vardığınız, nerede bitirdiğiniz. 
Her takımın farklı düşünceleri ve hedefleri 
var. O doğrultuda herkes çalışmaya devam 
ediyor” diye konuştu. 
n İHA

Sergen Yalçın: 
UMUTLUYUZ

Aybaba: Zorlu atmosfer bizi bekliyor
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