
MHP’den Milletvekili aday 
adayı olan 18 yaşındaki 

Rıza Doğan ve AK 
Parti’den milletvekili aday 

adayı olan 20 yaşındaki 
Tuba Doğan kardeşler, 

Cumhur İttifakı’nın 
tabana yansıması olarak 

yorumlanıyor

İKİ KARDEŞ FARKLI 
PARTİLERİ SEÇTİ

Seçilme yaşının 18’e düşürülmesinden 
bu yana ilk seçimin 24 Haziran seçim-
leri olması, bu seçimi renkli bir havaya 
da bürümüş durumda. 18 yaşındaki Rıza 
Doğan ve 20 yaşındaki Tuba Doğan 
kardeşler 27. Dönem Konya Milletvekili 
Aday Adayı oldu. Rıza Doğan Milliyetçi 
Hareket Partisi (MHP)’den aday adayı 
olurken, Tuba Doğan ise AK Parti’den 
aday adaylık başvurusunu yaptı. 

GÖRÜŞ FARKLILIĞI
ENGEL DEĞİL!

AK Parti ve MHP’nin Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri için ortaya koydukları ‘Cum-
hur İttifakı’nın tabandaki en güzel örneği 
olarak yorumlanan bu durumu Doğan 
kardeşler, “Görüş farklılıkları kardeş 
olmamıza, kardeş olmamız da görüş 
farklılığına engel değil. Ülke menfaatleri 
için, ülkenin birliği, dirliği için yapılan 
birliktelik ülkeye başarı kazandırır” diye 
yorumluyor.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Sufisin daha 
da büyüyecek

Teknik üniversite
değer katacak

Poçanoğlu, İl 
Müftüsü oldu

İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar , “Sufisin Sufi 
Sinema Günleri Hz. Mevla-
na’nın Konya’ya teşrifleri olan 
3-5 Mayıs’ta bundan böyle bu 
şehirle bütünleşerek” dedi. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Konya Teknik Üniversitesi’nin 
kurulması iş dünyasınca 
memnuniyetle karşılandı. 
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 
Konya Teknik Üniversitesi’nin 
Konya’nın marka değerini 
artıracağını ifade ederek teknik 
üniversitenin kurulmasında 
katkı sağlayanlara teşekkür etti. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Konya bugünden 
daha güzel olacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Mevlana Müzesi, Bedesten civarında esnafları ziyaret ederek 

vatandaşlarla buluştu. Başkan Altay, “Konya’nın geleceği 
bugünden daha güzel olacak” dedi. n SAYFA 4’TE

‘100 bin imza’ için 
sıraya girdiler

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olanların ihtiyaç duyduğu 
100 bin imza süreci başladı. Adaylara imza ile destek vermek 
isteyenler ilçe seçim kurullarına gitti. Adayların partileri de 

kurdukları stantlarla vatandaşlara yardımcı oldu. n SAYFA 5’TE

04 Otopark yönetmeliği 
masaya yatırıldı 06 Karlı dağlarda 

terör operasyonu 15 AK Parti ve MHP
başvuruyu yaptı
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KONYA NEZİH BİR 
KAFEYE KAVUŞTU

Aziziye Kafe dualarla açıldı

Aziziye Kafe,  Mevlana  Çarşısı karşında düzenlenen tören 
ile  açıldı. Alemdar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adem 
Alemdar,  “Aziziye Kafe olarak müşteri memnuniyeti ön 
planda tutuyoruz” dedi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

Kardeşlik ittifakı!

Görsel şölen sunuyor 
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme 
Kursları’nın Geleneksel 14. Altın Dokunuşlar Sergisi ve 
Bilgi Şöleni “Selçuklu Saklı Değerler” temasıyla yoğun 
ilgi görüyor. Selçuklu’nun işlendiği sergi ziyaretçilerini 
hem tarihsel hem de görsel şölen sunuyor.

El sanatlarını geçmişten bugüne yansıtmak amacıyla keçe 
sanatı, Maraş işi, divan işi, tel kırma, ahşap okuma, el 
boyama, el nakışı,  Türk el sanatında nakışın tüm ürünler, 
nakışa dahil bütün ürünler sergide öne çıkıyor. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Diyanet İşleri Başkanlığınca 22 
ile yeni müftü atandı. Alınan ka-
rarla Konya’nın yeni İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu oldu.  
n HABERİ SAYFA 13’TE



Erken seçim kararının alın-
masıyla birlikte Türkiye seçim 
atmosferine girdi. Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) hızlı bir şekilde se-
çim takvimini yayınlarken, siyasi 
partiler aday adaylık başvurula-
rını alacakları süreleri yayımladı. 
Hızlı ilerleyen süreç içerisinde 
AK Parti ve Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP)’nde aday aday-
lık başvuruları da sona erdi. AK 
Parti’den rekor aday adaylık baş-
vurusu yapıldığı belirtildi. Tüm 
bunların yanında, 24 Haziran’da 
yapılacak seçimler, bazı ilkleri de 
içerisinde barındırıyor. Seçilme 
yaşının 18’e indirildiği yasal dü-
zenlemenin ardından yapılacak 
ilk seçimin 24 Haziran seçim-
leri olması, seçimleri şimdiden 
renklendirmeye başladı. 18-25 
yaş arası birçok genç aday aday-
lık başvurusunda bulunuyor. Bu 
durum siyasi havaya olumlu yan-
sırken, bu olumlu tabloyu daha 
dikkat çeken boyutlara taşıyan 
aday adaylar da var. 18 yaşındaki 
Rıza Doğan ve 20 yaşındaki Tuba 
Doğan kardeşler 27. Dönem 
Konya Milletvekili Aday Adayı 
oldu. Rıza Doğan Milliyetçi Hare-
ket Partisi (MHP)’den aday ada-
yı olurken, Tuba Doğan ise AK 
Parti’den aday adaylık başvuru-
sunu yaptı. AK Parti ve MHP’nin 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 
ortaya koydukları ‘Cumhur İttifa-
kı’nın tabandaki en güzel örneği 
olarak yorumlanan bu durumu 
Doğan kardeşler, “Görüş farklı-
lıkları kardeş olmamıza, kardeş 
olmamız da görüş farklılığına en-
gel değil” olarak yorumluyor. 

‘TÜRK GENÇLİĞİ BURADA’
Konuyla ilgili açıklamalarda 

bulunan MHP Konya Milletveki-
li Aday Adayı Rıza Doğan, resmi 
başvurusunu yaptığı söyledi. Bu 
memlekete hizmet etmek için 
Milletvekili Aday Adayı olduğunu 
belirten Doğan, “Devlet bize bir 
imkan tanıdı. Seçilme yaşını 18’e 
düşürdü. Ben de bunu değerlen-
dirmek istedim. Konya’mıza ve 
ülkemize hizmet etmek istiyo-
rum. Bunun için aday adayı ol-
dum” dedi. Kendisinin milliyetçi 
biri olduğunu, siyasi partiler içe-
risinde de MHP’nin kendi düşün-
celerini yansıttığını dile getiren 
Doğan şöyle devam etti, “Lideri-
miz Dr. Devlet Bahçeli beyefen-

di her zaman devleti ve milleti 
düşünen bir lider olarak izinde 
gittiğim bilge bir kişi benim için. 
Merhum Başbuğumuz Alparslan 
Türkeş’in açtığı bu yolda, Bilge 
liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin 
izinde yürümeye devam edece-
ğiz. 2 bin yıllık geleneğimizden 
ayrılmadan, ülkeme ve memle-
ketime hizmet etmeye hazırım. 
Ülkücüler bu vatan bu millet için 
binlerce şehit verdi. Liderimiz 
her zaman şunu der: “Bu dava 
dualı, kutsal bir dava.”Evet bu 
dava gerçekten dualı bir dava. 
Ben inanıyorum ki, bu dava son-
suza dek yaşayacak ve ülkücüler 
bu vatana bu millete her zaman 
hizmet edecek. Ben de bu uğur-

da, hizmet etmeye 18 yaşında 
bir genç olarak varım. Kimse 
gençleri küçük görmesin, kimse 
gençlere yukarıdan bakmasın. 
Türk gençliği binlerce yıllık gele-
neğini asla unutmuyor ve omuz-
larındaki yükün farkında olarak 
geleceğe yürüyor. Ben bu yükü 
omuzlamaya hazırım. Konya’dan 
bildiğim kadarıyla MHP’nin en 
genç aday adayı ben oldum. Teş-
kilatlarımızın ve tüm Konyalıla-
rın desteğini bekliyorum.”

‘KARDEŞLİĞİMİZİ 
BOZMADAN YÜRÜYECEĞİZ’
MHP ve AK Parti’nin Cum-

hurbaşkanlığı seçimlerine ‘Cum-
hur İttifakı’ adıyla birlikte gir-
diklerinin hatırlatılması üzerine 
Doğan, bu çerçevede elinden 
gelen gayreti göstererek çalışma-
larını yürüteceklerini dile getirdi. 
“Bu ittifak elbette bize de yan-
sıdı. Yansıması da gerekiyordu” 
diyen Doğan, Türkiye’nin bü-
yük bir tehdit altında olduğunu 
vurgulayarak şöyle devam etti, 
“Türk ve Türkiye düşmanları bizi 
yıldırmak, yıkmak için elinden 
geleni yapıyor. 

Ancak Türk milletinin bu 
oyunları bozacağını, yıkılamaya-
cağını bir türlü öğrenemediler. 
15 Temmuz’da ülkemizi içerideki 
uşakları ile bölmeye, parçalama-
ya çalıştılar. Ancak liderimiz Dr. 
Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşka-

nı Recep Tayyip Erdoğan’ın dik 
duruşları, milletimizin azmi ve 
gayreti ile buna fırsat vermedik. 
Sonrasında güzel bir birliktelik 
ortaya çıktı. Türk ve Türkiye düş-
manlarının oyunları, Liderimiz 
Devlet Bahçeli ve Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
birlikteliğiyle bozuldu. Yenikapı 
ruhu ile bugün de Cumhur İttifa-
kı ile Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan MHP ve AK Parti’nin 
adayı olarak gösterildi. 

Bizler de yukardaki bu olum-
lu havayı, milletimize yansıtıyo-
ruz. Kardeşimle siyasi düşünce-
lerimiz farklı olsa da, amacımız 
aynı. Bu devlete ve millete en iyi 
şekilde hizmet etmek istiyoruz. 
Siyasi partilerimizin birlikteliği-
nin bir sonucu olarak biz de iki 
kardeş, kendi partilerimiz adına 
aynı amaç doğrultusunda birlik-
te çalışmalarımızı kardeşliğimizi 
bozmadan yürüteceğiz. Olumlu 
tepkiler alıyoruz. Mutluyuz.”
BU ÜLKE İÇİN ADAY ADAYI OLDUM

Selçuk Üniversitesi İngilizce 
İşletme Bölümü 1. Sınıf öğren-
cisi olan 20 yaşındaki Tuba Do-
ğan da, yaptığı açıklamada AK 
Parti’den 27. Dönem Milletveki-
li Aday Adayı olduğunu söyledi. 
Vatana ve millete hizmet için 
aday adayı olduğunun altını çizen 
Doğan, “15 Temmuz FETÖ darbe 
girişimine kadar her Türk genci 

gibi “iyi bir üniversite kazanıyım-
da üniversite okuyum, iyi bir işim 
olsun” düşüncesindeydim. Fakat 
15 Temmuz olduğunda bu ülke 
için ne yaptım diye kendime soru 
sordum. Baktım ki bu ülke için 
sadece okuyorum. Bunun yeter-
li olmadığını düşündüm. Ülkem 
ve milletim için elimden geleni 
yapacağım. Bunun için AK Par-
ti’den aday adayı oldum” ifadele-
rini kullandı. 

‘GÖRÜŞ FARKI KARDEŞLİĞE 
ENGEL DEĞİL’

Kardeşinin de MHP’den mil-
letvekili aday adayı olduğunun 
hatırlatılması üzerine Tuba Do-
ğan, bu durumun kendilerinde 
bir sorun oluşturmadığını belir-
terek şöyle devam etti, “Karde-
şimle olan görüş farklılığı bizde 
çatışmaya sebep olmuyor. Ai-
lemiz görüş farklılığına açık bir 
aile. Görüş farklılıkları kardeş ol-
mamıza, kardeş olmamız da gö-
rüş farklılığına engel değil. Ülke 
menfaatleri için, ülkenin birliği, 
dirliği için yapılan birliktelik ül-
keye başarı kazandırır. Bunun 
için Cumhur İttifakı’nı olumlu 
görüyoruz. Kardeşim de ben de 
kendi partilerimizin başarılı iş-
ler yaptıklarını gördüğümüz için 
destekliyoruz.”

OLUMLU TEPKİLER ALIYORUZ
İki kardeş olarak farklı par-

tilerden genç birer milletvekili 
aday adayı olmalarının çevrele-
rince olumlu karşılandığını sözle-
rine ekleyen Doğan, “Farklı parti-
lerden olduğumuz için şaşıranlar 
oluyor. 

Cumhur ittifakı olduğu için 
yadırganmıyor ama. Çünkü aynı 
cumhurbaşkanını seçmeye ça-
lışıyoruz. Zor olmuyor, Güzel ve 
olumlu tepkilerle karşılaşıyo-
ruz.AK Parti’nin destekçisiydim 
ama teşkilatlarında yer almadım. 
Aday adaylığımı bir başlangıç 
olarak görüyorum. 

Ama AK Parti’den aday adayı 
olmamın nedeni zaten beni ileri 
taşıyabilecek, birlikte yan yana 
yürüyebileceğim bir parti oldu-
ğunu düşündüğüm için AK Par-
ti’den aday adayı oldum. Tema-
yülde tüm teşkilat mensuplarını 
standıma bekliyorum” açıklama-
sında bulundu.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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    Gece Gündüz
Konya                   14°C   27°C

Karaman             12°C 27°C 
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Ankara                 13°C 26°C
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MHP’den Milletvekili aday adayı olan 18 yaşındaki Rıza Doğan ve AK Parti’den milletvekili aday adayı olan 20 yaşındaki Tuba Doğan 
kardeşler, Cumhur İttifakı’nın tabana yansıması olarak yorumlanıyor. Tuba ve Rıza, gençlere siyasette ihtiyaç olduğuna da dikkat çekti 

Kardeşçe yürüyorlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, ‘Cumhur İttifakı’ adı altında Cumhurbaşkanlığı seçiminde aynı 
adayda birleşmesi; MHP’li Rıza Doğan ve AK Partili Tuba Doğan kardeşlerin de milletvekili aday adayı olarak kardeşçe yürümelerini sağladı.

Düğün sezonunun başlaması 
ile birlikte çarşı pazar hareket-
lendi. Esnaflar yeni ürünlerini 
getirerek raflardaki yerini aldı.  
Gelinlikçilerden, çeyizcilere, mo-
bilyacılardan, kuaförlere kadar 
birçok esnaf düğün sezonunun 
bereketinden nasibini almak için 
yoğun tempo çalışıyor.  Yusuf 
Candan Alışveriş Merkezi sahibi 
Yusuf Candan gazetemize düğün 
sezonunu değerlendirdi. Candan, 
“Züccaciye sektöründe perakende 
yönelik faaliyet gösteriyorum. 6 
yıldır sektörün içerindeyim. Ge-
nel olarak kırtasiye zücaciye ve 
oyuncak işyerlerimde mevcut. 
Konya genelinde iki tane şubem 
var. Düğün sezonun açılması ile 
birlikte işlerimiz hareketlendi. 
Buda bizleri memnun ediyor. Ba-
har ayları ve düğünlerin yapılma-
ya başlanması bizim işlerde bir kı-
pırdama yaşanmasına sebep oldu. 
Yeni sezondan umutluyuz, biz de 
en iyi şekilde çeşitli kampanyalar 
hazırladık, hazırlamış olduğumuz 
bu kampanyalarda öncelikli hede-
fimiz gelen damat adaylarını en 
iyi şekilde ağırlamak ve ihtiyaçla-
rına cevap verebilmektir. Konyalı 
bayanlar porselen ürünlerine yo-
ğun ilgi gösteriyor. Bayanlar cama 
aşıktır. Bayanlar için alacakları 

ürünün renkli olması yeterli. De-
deman Oteli ve Emniyet civarın-
da bulunan iki şubemiz ile hizmet 
veriyoruz. Konyalıların mağazala-
rımıza göstermiş oldukları ilgiden 

memnunuz. Tüm müşterilerimizi 
ve düğün hazırlığı yapan vatan-
daşlarımızı mağazalarımıza bekli-
yoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Düğün sezonunun başlaması
ile işlerimiz hareketlendi

Yusuf Candan Alışveriş Merkezi sahibi Yusuf Candan, “2 şubemiz ile Konyalılara 
hizmet veriyoruz. Düğün sezonun açılması ile birlikte işlerimiz hareketlendi” dedi.



Konya Büyükşehir Belediye-
si ile Konya Meslek Edindirme 
Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim 
Merkezleri kursiyerleri ve öğret-
menlerinin el emeği göz nuru na-
dide eserlerinden oluşan 14 Altın 
Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöle-
ni İrfan Medeniyeti Araştırma ve 
Kültür Merkezinde kapılarını açtı. 
Kursiyerler tarafından hazırlanan 
eserler ziyaretçilerden ve pro-
tokol üyelerinden tam not aldı. 
Sergi her gün saat 10:00 20:00 
arasında ziyarete açık. 
SERGİ MEVLEVİLİK VE SELÇUKLU 

TEMASI İLE HARMANLADI
KOMEK  Alavardı Aile Sanat 

ve Eğitim Merkezi (ASEM) Yöne-
ticisi ve KOMEK Sergi koordina-
törü Nefise Doğru ile 4 Altın Do-
kunuşlar Sergisi ve Bilgi Şölenini 
gezdik. Doğru, tek tek sergide 
yer alan bilgiler ve detaylar pay-
laştı. Doğru, “KOMEK olarak 14 
yıldır Altın Dokunuşlar Sergisini 
ve Bilgi Şölenini gerçekleştiriyo-
ruz. Bu sergilerimizi yaklaşık 6 
yıldan beri temalar ile gerçekleş-
tiriyoruz. Her yıl farklı temalar ile 
vatandaşlarımız ile buluşuyoruz. 
Bu yılda geçmişi gelecek nesille-
re aktarmak amacıyla geçmişteki 
sanatımızı mimari eserlerimizi 
gelecek nesillere aktarabilmek 
amacıyla Selçuklu temasını ele 
aldık. Sergi hazırlıklarımız 5 ay 
öncesinde başladı. Öğretmen ve 
öğrencilerimize hangi tema ile 
çalışacağımızı aktardık. Temayı 

belirlerken yerimizi de belirledik. 
Buranın fiziki yapısı sebebi ile 
Mevleviliği ele aldık. Derviş kı-
yafetleri, semazen kıyafetleri, örfi 
destarlar, haydariler gibi serleri 
projelendirdik ve öğrencilerimiz 
hazırladık. Sergimizi Mevlevilik 

ve Selçuklu teması ile harmanla-
dık” dedi.

KOMEK KÜLTÜRÜ YAŞATIYOR 
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK) tarafından hazırlanan 14. 
Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilim 
Şöleni, İrfan Medeniyeti Araştır-
ma ve Kültür Merkezinde kapı-
larını açtı. Bu yıl serginin teması 

“ Saklı Değerler” teması ile ha-
zırlandı. Birbirinden farklı sanat 
dallarından oluşan eserler, sergi-
deki yerini aldı. Sergi gezilmeye 
başlandığı an itibari ile zaman ve 
tarihe yolculuğa çıkarıyor. Sergi-
ye gezerken Selçuklu dönemine 

ait izleri görmek mümkün.
 KOMEK kursiyerleri tarafın-

dan başarılı ve güzel çalışmalar 
ortaya çıkarılmış.  KOMEK, ku-
rulduğu günden bu yana Konya 
için önemli merkezler haline gel-
di.KOMEK hazırladığı organizas-
yonlar ile insanlara yepyeni ufuk-
lar kazandırılmasına vesile olmya 
devam ediyor.KOMEK yaptığı et-

kinlikler ile ecdadımızdan ka-
lan değerleri yozlaştırılmadan 
muhafaza edilmesi, yaşatılması 
sanatlarımızın yozlaştırılmadan 
muhafaza edilmesi ,yaşatılması 
geliştirilmesi ve daha büyük kit-
lelere ulaştırılmasını hedefliyor.

 ALTIN DOKUNUŞLAR GEÇMİŞTEN 
GELECEĞE IŞIK TUTUYOR 

14. Altın Dokunuşlar Sergi-
sinde hat, tezhip, ebru, çini ve 
seramik eserler daha ön plana 
çıkıyor. 

El sanatları geçmişten bugü-
ne yansıtmak amacıyla keçe sa-
natı, Maraş işi, divan işi, tel kır-

ma, ahşap okuma, el boyama, el 
nakışı,  Türk el sanatında nakışın 
tüm ürünler, nakışa dahil bütün 
ürünler sergimizde çıkıyor. Ser-
gide resim alanında da ürünler 
yer alıyor. Resimler Mevlevilik ve 
semazen figürleri ortaya çıkıyor. 

Sergide iğne oyası eserle de öne 
çıkıyor.  Temaya uygun olarak  
Konya evinde de Konya kültü-
ründe önemli bir yere sahip olan 
çeyiz çakma kültürü  de canlan-
dırıyor.  Yine sergide halı, kilim 
dokuma, takı tasarımı ürünleri 
sergileniyor. Takı tasarımında 
da tema ile uygun Selçuklu ta-
kıları tasarlandı.  Yine sergi bo-

yunca her gün saat 10:00-18:00 
arasında ahşap yakma,altın işi,-
çini,dival işi,ebru,halı-kilim do-
kuma,hüsn-i hat,iğne oyası,kağıt 
rölyef, kağıtkari, keçe yapımı,-
kırkyama,kırkyama,tel kırma ve 
tezhip sanatları sergi boyunca 
uygulamaları olarak ziyaretçiler 
ile buluşacak.
BİLGİ ŞÖLENLERİ DÜZENLENİYOR 

14 Altın Dokunuşlar Sergisi 
ve Bilgi Şöleni İrfan Medeniyeti 
Araştırma ve Kültür Merkezinde 
12 Mayıs’a kadar devam edecek 
bu kapsamda 10 gün boyunca 
bilgi şölenleri içerisinde çalıştay-
lar ve yarışmalar gerçekleşecek. 
Şiir dinletileri ve anlık yarışmalar 
gerçekleşecek.  Yapılan yarış-
malarda dereceye giren isimler 
çeyrek altın, gram altın ve çeşitli 
hediyeler ile ödüllendirecek. Ser-
gide Hz. Mevlana ve Mevlevilik 
ile ilgilide özel ürünlerden oluşan 
ürünler sergileniyor.

SERGİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR
14 Altın Dokunuşlar Sergisi 

ve Bilgi Şöleni İrfan Medeniyeti 
Araştırma ve Kültür Merkezinde 
2 Mayıs Çarşamba günü kapıları-
nı aşmış ve sergi 12 Mayıs’a ka-
dar ziyaret edilebilecek. Sergi ka-
pılarını açtığı an itibariyle yoğun 
ziyaretçi akınına uğruyor. Ger-
çekleşen sergiye yerli ve yabancı 
vatandaşlar yoğun ilgi göstere-
rek, sergilenen ürünler hakkında 
görevlilerden bilgi alıyorlar.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK)’nın Geleneksel 14. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni “Selçuk-
lu Saklı Değerler” temasıyla yoğun ilgi görüyor. Selçuklu’nun işlendiği sergi ziyaretçilerini hem tarihsel hem de görsel şölen sunuyor 

Göz kamaştıran sergi 

14. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilim Şöleni, Saklı Değerler teması ile hazırlandı. Birbirinden farklı sanat dallarından oluşan eserler, sergideki yerini aldı. Sergi gezilmeye başlandığı an itibari ile zaman ve tarihe yolculuğa çıkarıyor.

Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilim Şöleni kapsamında çeşitli el sanatları da uygulamalı olarak ziyaretçilere gösteriliyor.
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Konya Mimarlar Odası komisyonu 1 Haziran’da yürürlüğe girecek olan “Otopark 
Yönetmeliği”ni görüşmek üzere toplanarak öneri ve teklifleri masaya yatırdı  

Otopark yönetmeliği 
masaya yatırıldı

Konya Mimarlar Odası bünye-
sinde oluşturulan Serbest Çalışan 
Mimarlar Komisyonu ile Yasa-Yönet-
melikler Komisyonu 1 Haziran’da yü-
rürlüğe girecek olan “Otopark Yönet-
meliği”ni görüşmek üzere toplandı. 

Mimarlar Odası’ndan alınan bilgi-
lere göre yönetmelik maddelerinin ele 
alındığı toplantıda; kentlerde insan 
odaklı, sorunsuz ulaşım ve erişim ta-
sarımı yapılabilmesine ilişkin uygula-
nabilir bir yönetmelik ortaya çıkması 
için üyelerden görüş, öneri ve teklifler 
alındı. Komisyon toplantısında alınan 
bu tekliflerin Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığına iletilmesi kararlaştırıldı. 

3. ULUSAL ENGELLİLEŞTİRİLENLER 
PANEL VE ÇALIŞTAYI

Konya Mimarlar Odası üniversite 
öğrencileri ile işbirliği içerisinde prog-
ramlar da düzenliyor. Bu kapsamda 
Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakül-
tesi ve Konya Mimarlar Odası işbir-
liği ile 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde 
3. Ulusal Engellileştirilenler Panel ve 
Çalıştayı Selçuk Üniversitesi Mimar-
lık Fakültesi Mimar Muzaffer Yerleş-
kesi’nde düzenlendi. 2 gün süren ve 
ana teması “ Evrensel Tasarım İle 
Düşünmek” olan etkinlik ile evrensel 
tasarımı anlamak, evrensel tasarım 
ilkeleri ile düşünebilmek ve kente/
mekanadair çözüm önerileri sunul-
masının hedeflendiği belirtildi. 

Etkinlikte her türlü mekan ve kent 
için evrensel tasarım okumaları, ula-
şılabilirlik, erişilebilirlik, modelleme 
teknikleri ile ilgili paneller gerçekleş-
tirildi. Ayrıca mimarlık, iç mimarlık, 
şehir planlama ve endüstri ürünleri 
tasarımı bölümündeki öğrencilerle 
evrensel tasarım odaklı çeşitli atölye 
çalışmaları gerçekleştirildi. 
n TEVFİK EFE

‘Birlikte Konya’yı 
geleceğe taşıyacağız’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mev-
lana Müzesi, Bedesten civarında 
esnafları ziyaret ederek vatandaş-
larla buluştu.  Konya Büyükşehir 
Belediye Meclisinde dün yapılan 
seçimle Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı seçilen Uğur İbrahim 
Altay, ilk mesai gününde Mevlana 
Müzesi, Mevlana Çarşısı, Bedesten 
ve Sarraflar Çarşısında civarında 
esnafları ziyaret ederek vatandaş-
larla buluştu. İlk olarak Mevlana 
Müzesi’ni ziyaret ederek Hazreti 
Mevlana’nın kabri başında dua 
eden Başkan Altay, daha sonra 
Mevlana Çarşısı, Sarraflar Çarşısı 
ve Bedesten esnafını ziyaret etti. 

Toplumu ayakta tutan en 

önemli unsurların başında dua 
ve iletişimin geldiğini kaydeden 
Başkan Altay, “İyi niyetle karşılıklı 
konuşarak ve kalpten dualaşarak 
her zorluğu aşarız inşallah. Cuma 
günü toplumsal beraberliğin en 
yoğun olduğu gündür. Kapu Ca-
mi’nde ve çevresinde hemşehrile-
rimizle buluşmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Konya’nın geleceği bu-
günden daha güzel olacak inşal-
lah. Birlik ve beraberlik içinde hep 
birlikte Konya’yı geleceğe taşıya-
cağız” dedi.  Ziyaretleri esnasında 
esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet 
ederek dualarını alan Başkan Al-
tay, Cuma namazını da Kapu Ca-
mi’nde kıldı.
n İHA 

Aziziye Kafe dualarla açıldı
Farklı konsepti ile dikkat çeken Aziziye Kafe hizmete açıldı. Alemdar Grup Yönetim Kurulu Başkanı 

Adem Alemdar, “Aziziye Kafe olarak  müşteri memnuniyeti ön planda tutuyoruz” dedi 

Alemdar Grup bünyesinde yer 
alan Aziziye Kafe hizmete girdi. 

Aziziye Kafe,  Mevlana  Çarşı-
sı karşında düzenlenen tören ile  
açıldı. Düzenlenen açılışa Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi 
Başkanı Ahmet Köseoğlu, Kon-
ya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Sefa Özdemir, Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan, Başbakanlık Basın Yayın 
ve Enformasyon Konya  Müdürü 
Abdurrahman Cüneyd Fidancı, 
Basın İlan Kurumu Konya Şube 
Müdürü Özden Konur, AK Parti 
Konya Tanıtım ve Medyadan So-
rumlu Başkan Yardımcısı  Ahmet 
Fatih Özboyacı, Konya Müteahhit-
ler Birliği (KOMÜT)  Başkanı Şaban 
Topal, Dünya Erdemli Sanayici ve 
İş Adamları Derneği Başkanı Musa 
Özkan, Girişimci İşadamları Vakfı 
(GİV) Konya Şube Başkanı Fatih 
Ceylan, İŞKUR İl Müdürü Emrah 
Keleş ile çok sayıda protokol üyesi 
ile davetli katıldı. 

ÖNCELİĞİMİZ MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ 

Açılış öncesi misafirlere hitap 
eden Alemdar Grup Yönetim Ku-
rulu Başkanı Adem Alemdar, “ Bu 
bölgede eksikliği hissettiğimiz, bu 
bölgeye uygun nezih bir mekan 
açmak için uzun zamandır çalışı-
yorduk. 

Aziziye Kafe olarak müşterile-
rimize kaliteli, nezih  ve ferah me-
kan sunuyoruz. 

Aziziye Kafe olarak uygun fi-
yatlar ile müşterilerimize hizmet 

vereceğiz. Burada hiç bir şeyden 
kaçınmadan elimizden gelen her 
şeyi yaptık. 

Aziziye Kafe olarak  müşteri 
memnuniyetini ön planda tutu-

yoruz. Konya halkının da hizmet-
lerimizden memnun olmasını 
diliyoruz. İnşallah başarılı oluruz. 
Damak tadına önem veriyoruz ve 
kullandığımız tüm ürünler kalite-

lidir. Böyle bir günde kendilerini 
yalnız bırakmayan siz kıymetli mi-
safirlerimize teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Mimarlar Odası’nda Serbest Çalışan Mimarlar Komisyonu ile Yasa-Yönetmelikler Komisyonu toplandı.
 Ayrıca SÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri ile  3. Ulusal Engellileştirilenler Panel ve Çalıştayı düzenledi.

Adem Alemdar
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Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olanların ihtiyaç duyduğu 100 bin imza 
süreci başladı. Adaylara imza ile destek vermek isteyenler ilçe seçim kurulları-
na gitti. Adayların partileri de kurdukları stantlarla vatandaşlara yardımcı oldu

İmza ile adaylara 
destek oluyorlar 
24 Haziran’da yapılacak Cum-

hurbaşkanlığı seçimleri için 100 bin 
imzayla aday olacaklar için imza sü-
reci başladı. Mesai saatiyle birlikte 
Konya’da bulunan  seçim kurulla-
rında yoğunluk yaşandı. Türkiye’nin 
dört bir yanında olduğu gibi Kon-
ya’da da Cumhurbaşkanlığı aday 
adayları çıkaran siyasi partiler stant-
lar kurdu. İl ve İlçe seçim kurulları-
na giden vatandaşlar Vatan Partisi 
Genel Başkanı Doğu  Perinçek, İyi 
Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel 
Karamollaoğlu ve Adalet Partisi Ge-
nel Başkanı Vecdet Öz’ün  cumhur-
başkanlığı adaylığı için imza verdi. 
Adaylık için imza verme işlemi 9 
Mayıs’ta sona erecek. 

SEÇİM KURULLARINDA İMZA 
YOĞUNLUĞU YAŞANDI 

Yüksek Seçim Kurulu, 100 bin 
imzayla aday olabilmek için başvu-
ruda bulunan isimlerin belgelerine 
dair incelemelerini tamamlaması-
nın ardından 100 bin imzayla aday 
olabilmek için başvuruda bulunan, 
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu  
Perinçek, İyi Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener, Saadet Partisi Genel 
Başkanı Temel Karamollaoğlu ve 
Adalet Partisi Genel Başkanı Vec-
det Öz’ün adaylıklarına onay veril-
mesinin ardından adaylara vatan-
daşların destekleri ile imza verme 
süreci başladı. Bu kapsamda Konya 
Adliyesi’nde partiler sabahın erken 
saatinde gererek  adaylarına destek 
olmak için ilçe seçim kurullarına 
imza verdi.  Seçim takvimine göre, 
seçmen tarafından cumhurbaşkanı 
adayı gösterilecek isimler için imza 
verme işlemi 4-9 Mayıs tarihlerinde 
yapılacak. Vatandaşlar, aday göster-
mek istedikleri isim için bağlı bu-
lundukları ilçe seçim kuruluna imza 
verecek. Belirlenen süre içinde 100 
bin seçmen tarafından teklif edilen 
kişiler, geçici aday listesinde göste-
rilecek. 

STANTLAR KURULDU 
Konya Adliyesi içersinde bulu-

nan seçim kurullarına adaylarına 
imza  vermek  amacıyla gelen va-
tandaşlara yardımcı olmak amacıyla 
Saadet Partisi Konya İl Teşkilatı ve 
Gençlik Kolları, Vatan Partisi Konya 
İl Başkanlığı ve İyi Parti Karatay İlçe 

Teşkilatı tarafından standartlar ku-
ruldu. Stantlarda adayların broşür-
leri ve imza süreci hakkında bilgi-
lendirme broşürleri yer aldı. Ayrıca 
adliye içerisinde partiler tarafından 
görevlendiren parti temsilcileri se-

çim kurullarına yönlendirdi.
İMZA VERME İŞLEMİ, 

9 MAYISTA SONA ERECEK 
Cumhurbaşkanı adayları için 

gerçekleşecek imza süreci boyunca 
Konya’nın 31 İlçe Seçim Kurulu’nda 

imzalar verilebilecek.  Konya mer-
kez ve 31 ilçesinde bulunan ilçe se-
çim kurullarına vatandaşlar  08.00 
– 20.00 saatleri arasında imza vere-
bilecek. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

YENİGÜN’ ün 
sizlere sağlık, huzur 
ve mutluluk getir-
mesi niyazlarımla   
merhaba diyerek sa-
tırlarıma başlıyorum, 
saygı değer okurla-
rım.

Geçtiğimiz dö-
nemlerdeki prog-
ramlar ile günümüz 
programlarını ve dizilerini kıyas-
layarak, toplumsal olarak nereye 
gitmek üzere olduğumuzu, siz-
lerle birlikte irdelemek isterim. 
Özellikle genç nesillerimiz bu 
programlar ve dizilerle adeta 
asimilize edilerek, kültür eroz-
yonuna maruz bırakılarak, milli 
benliğimizden uzaklaşması, beni 
gerçekten üzmektedir.

Evlerimize girerken ayak-
kabılarımızı çıkarmadan içeriye 
girmek, yakın akrabalar arası  il-
legal ilişkilerin kanıksanır duruma 
gelmesi  ve sigarayla birlikte içki 
içme alışkanlığının topluma lanse 
edilmesi gibi örnekler, entelektü-
el olmanın bir gereği olarak gös-
terilmesi ne büyük yanılgıdır... 
Entelektüel olabilmenin ilk adımı 
çok okumakla ve muntazam bir 
muhakeme yeteneğiyle kazanılır.

Radyo ve Televiz-
yon Üst Kurulu kısa 
adıyla RTÜK şimdi-
lerde nerededir ve 
bu kurulun üyeleri ne 
iş yapar(?) diye sık 
sık düşünür oldum. 
Zannedersem; dini-
küm para, imanıküm 
para göreviyle pa-
radan başka bir şey 

düşünemez olmuşlar, toplumun 
ahlakını ve psikolojisini bozacak 
her türlü yayına icazet verir hale 
gelmişlerdir.

Halbuki; toplumdaki ahlak 
kurallarına aykırı yayınlar yapan 
kanalların, yayınını sonlandırabi-
lir, bu kanallara ihtar gönderebilir 
ve para cezaları kesebilirler. Ya-
kın geçmişimizde böyle bir ceza 
örneğini duydunuz mu ?

Eskiden genel kültür yarış-
maları sık sık yayınlanırdı. Günü-
müzde   Survivor,  Ben Bilmem 
Eşim Bilir gibi  beyinleri boşaltan 
ve uyuşturan yarışma program-
larına ağırlık verilmektedir.

Kısacası toplumun bilgisiz, 
şuursuz olmaları  el birliğiyle 
sağlanmaktadır. Şimdi sorarım 
sizlere, toplum olarak nereye gi-
diyoruz?(!)

NEREYE GİDİYORUZ!

İl ve ilçe nüfus müdürlük-
leri, 24 Haziran seçimleri do-
layısıyla vatandaşların iş ve 
işlemlerinin yürütülebilmesi 
için hafta sonu hizmet vere-
cek. Cumhurbaşkanı ve 27. 
Dönem Milletvekili Genel Se-
çimleri dolayısıyla vatandaş-
ların iş ve işlemlerinin yürü-
tülebilmesi için hafta sonu il 
ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 
hizmet vereceği bildirildi.  Nü-
fus ve Vatandaşlık İşleri Genel 

Müdürlüğünün Twitter’daki 
hesabından yapılan açıklama-
da, “24 Haziran Pazar günü 
yapılacak Cumhurbaşkanı ve 
27. Dönem Milletvekili Genel 
Seçimi nedeniyle vatandaş-
ların iş ve işlemlerinin yürü-
tülebilmesi amacıyla 5 Mayıs 
Cumartesi ve 6 Mayıs Pazar 
günleri il ve ilçe nüfus müdür-
lükleri hizmet verecektir” ifa-
desi kullanıldı.
n AA

Nüfus müdürlüklerinde 
seçim mesaisi başladı

‘Türkiye inşallah bu süreçten sonra normalleşecek’
Cumhurbaşkanlığı adayla-

rına seçim kurullarında imza 
verme süreci başlamasının ar-
dından Saadet Partisi Konya İl 
Teşkilatı da Konya Adalet Sara-
yı’na gelen vatandaşların her-
hangi bir sorun yaşamamaları 
için stant kurdu. Ayrıca görevli 
gençler seçim kurullarına kadar 
vatandaşlara eşlik etti. Seçim 
kurullarının bulunduğu koridor-
larda zaman zaman yoğunluk 
yaşandı. Saadet Partisi İl Başkan 
Vekili Hüseyin Saydam, Adalet 
Sarayı önünde imza süreci ile 
ilgili bir basın açıklaması yap-
tı. Saydam, “Türkiye yeni bir 
seçime gidiyor. Ülkemiz için, 

milletimiz için hayırlı olsun” 
dedi.  Saydam, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bugün burada mec-

lis dışındaki partilerin 100 bin 
imzaya ihtiyaç duymasından 
dolayı Konya Adliyesi’ndeyiz. 

Akın akın teşkilatlarımız ve va-
tandaşlar imza için buraya geli-
yorlar. Türkiye 15 yıldır hemen 

hemen her gün yaşadığı gergin-
liklerden kurtulmak için bu im-
zaları veriyor. Cumhurbaşkanı 

adayımız Temel Karamollaoğlu. 
Biz de teşkilatımız olarak  des-
tek için buradayız. 

İmza süreci 4-9 Mayıs tarih-
leri arasında 08.00-20.00 ara-
sında yapılacak. Seçim kurulla-
rımız bu saatler arasında hizmet 
verecek. Türkiye inşallah bu sü-
reçten sonra normalleşecek diye 
umut ediyoruz. 

Temel Karamollaoğlu başka-
nımızın kazanması ile hem üslu-
bu hem dili hem de duruşu ile, 
siyaseti ile inşallah ülkemiz için 
daha iyi günler olacak. Tüm va-
tandaşlarımızı seçim kurullarına 
imza vermeye davet ediyoruz.”
n MEVLÜT EGİN

Mesai saatiyle birlikte Konya’da bulunan  seçim kurullarında yoğunluk yaşandı. Türkiye’nin dört bir yanında 
olduğu gibi Konya’da da Cumhurbaşkanlığı aday adayları çıkaran siyasi partiler stantlar kurdu.

haber@konyayenigun.com
FATMA JÜLİDE SEVİŞ
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Türk Çocuk Ürolojisi Konya 
Toplantısında konuşan Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet 
Mesut Pişkin, çocuklarda idrar 
yolları taş hastalığının tedavi edil-
mediği takdirde uzun dönemde 
böbreğin çalışmasını bozup böb-
rek yetmezliğine sebep olabilece-
ğini söyledi. 

Bir otelde düzenlenen, Türk 
Çocuk Ürolojisi Konya Toplantısı-
nın açılış konuşmasını Türk Çocuk 
Ürolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Yüksel Cem Aygün yaptı. Daha 
sonra oturum başkanlığını Prof. 
Dr. Giray Karalezli’nin yaptığı 
toplantıya geçildi. Toplantının 1. 
oturumunda ilk olarak konuşan 
Doç. Dr. Mehmet Mesut Pişkin, 
“Pediatrik böbrek taşlarında mi-
nimal invazif yaklaşımlar” konulu 
sunumunu yaptı. Doç. Dr. Piş-
kin, ülkemizin çocuk idrar yolları 

taş hastalığının sık görüldüğü bir 
coğrafyada yer aldığını belirterek, 
“Tedavi edilmediği takdirde idrar 
yolları taş hastalığı uzun dönemde 
böbreğin çalışmasını bozup böb-
rek yetmezliğine sebep olabilir. 
Bu hastalığın tedavisinde ülke-
mizde en yeni yöntemler başarı 
ile uygulanmaktadır. Türk Çocuk 
Ürolojisi Derneği çocuklarda gö-
rülen ürolojik sağlık problemleri 
ile ilgili bilimsel faaliyetler gös-
termekte, hekimlerin temel bilgi 
ve birikimlerinin arttırılması ve 
güncellenmesine yardımcı olmak-
ta ve alanında ülkemizde öncülük 
etmektedir” dedi. 

Daha sonra toplantıda, Prof. 
Dr. Esra Baskın “Enurezis nok-
turna”, Prof. Dr. Cem Aygün “Sık 
yapılan bir çocuk üroloji cerrahisi: 
Sünnet ve komplikasyonları” ve 
Prof. Dr. Berk Burgu “Distal hş-
pospadiasta nelere dikkat edilme-
li” konulu sunumlarını yaptı. n İHA 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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‘İdrar yolları taş hastalığı 
mutlaka tedavi edilmeli’

Van’ın Başkale ve Gürpınar ilçeleri kırsalındaki karla kaplı dağlarda terör örgütü 
PKK’ya yönelik operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen iki sığınak imha edildi

Karlı dağlarda 
terör operasyonu

Beyşehir’de seyir halinde olan 
otomobil, kontrolden çıkarak önce 
üç tekerlekli bir bisiklete daha sonra 
bir iş yerine çarptı. Kazada sürücü 
yaralandı.  Kaza, Atatürk Cadde-
si üzerinde saat 03.00 sıralarında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Alper K. (23) idaresindeki 34 
BOU 34 plakalı otomobil, seyir ha-
lindeyken kontrolden çıkarak önce 
yolun sağında park halinde duran üç 
tekerlekli bir bisiklete, ardından kal-
dırıma çıkarak alışveriş merkezinin 
önündeki buzdolabına ve iş yerinin 
kepengine çarptı. Kazada alışveriş 

merkezinin yerinden kopan kepengi 
otomobilin üzerine düşerken, araç-
ta ve iş yerinde maddi hasar oluştu. 
Kazada yaralanan sürücü, Beyşehir 
Devlet Hastanesinde tedavi altına 
alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan 
sürücü, yapılan müdahalenin ardın-
dan hastaneden taburcu edildi. 

Sürücünün bir kişiden kaçarken 
kazanın yaşandığı yönünde polise 
bilgi verdiği ve 1.11 promil alkollü 
olduğu tespit edilince de polis tara-
fından cezai işlem uygulanarak ehli-
yetine el konulduğu öğrenildi.
n İHA 

Aksaray merkezli 13 ilde Fe-
tullahçı Terör Örgütü/Paralel Dev-
let Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 
mahrem ağabeylerine yönelik ger-
çekleştirilen operasyonda gözaltı 
sayısı 15’e çıkarken, şüphelilerin 
askeri okul, polis okulu ve ortao-
kulların bölge sorumlusu oldukları 
ortaya çıktı.  Operasyon, dün sabah 
saatlerinde gerçekleştirildi. Edini-
len bilgiye göre, Aksaray Cumhu-
riyet Başsavcılığı tarafından yü-
rütülen soruşturma kapsamında, 
FETÖ/PDY öğrenci yapılanması-
nın mahrem ağabeyleri oldukları 
belirlenen ve aralarında Anadolu 
Ajansı (AA) muhabirinin de bu-
lunduğu 20 şüpheli hakkında ya-
kalama kararı çıktı. Bunun üzerine 
harekete geçen Aksaray İl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi 

ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi 
ekipleri, Aksaray merkezli Bursa, 
Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Bilecik, 
Gebze, Ankara, Malatya, Kayseri, 
Konya, Kahramanmaraş ve Hatay 
olmak üzere 13 ilde eş zamanlı 
olarak operasyon düzenledi. Ger-
çekleştirilen operasyonda 15 kişi 
gözaltına alınırken, AA Aksaray 
muhabiri T.K. (30) da Aksaray’da 
yakalanarak gözaltına alındı. Ope-
rasyon kapsamında firari olan 5 
şüphelinin aranmasına devam edi-
yor. 

Operasyonun ardından araştır-
mayı hızla sürdüren ekipler, şüp-
helilerin askeri okul, polis okulu ve 
ortaokulların bölge sorumlusu ol-
duklarını tespit etti. Bu konuda de-
taylı bir araştırma ve soruşturma 
yürüten ekipler birçok delil elde 
ederken, ayrıca şüphelilerin ortao-

kul öğrencilerinin de ağabeyi oldu-
ğunu tespit etti. Operasyonda T.K. 
Aksaray’da gözaltına alınırken, 
diğer şüpheliler H.D., A.Ş., Y.T., 

F.T., M.Z., N.Y., A.K., İ.T., H.H.S., 
A.Ş., A.B., B.A.D., C.D. ve R.B. ise 
Aksaray’a getirilmesi bekleniyor.
n İHA 

Van İl Jandarma Komutan-
lığından yapılan açıklamada, 24 
Haziran’daki Cumhurbaşkanı ve 
27. Dönem Milletvekili Genel 
Seçimi sürecinde terör saldırı-
sı hazırlığında olan teröristlere 
yönelik operasyon düzenlendiği 
bildirildi.

Açıklamada, PKK’lı terörist-
lerin saldırılarını engellemek 

amacıyla sürdürülen istihbari 
çalışmalar sonucunda, el yapımı 
patlayıcılarda kullanılan malze-
melerin bulunduğu sığınak ve 
barınakların tespit edildiği belir-
tildi.

Söz konusu sığınak ve barı-
naklara yönelik 3 Mayıs’ta Tahıl 
Mahallesi ve Aşağıbeşparmak 
Mahallesi’ndeki kırsal alanlar-

da “Şehit Jandarma Üsteğmen 
Hüseyin Özgüven Operasyonu” 
gerçekleştirildiği kaydedilen 
açıklamada, şu ifadelere yer ve-
rildi:

“Operasyon sonucunda terö-
ristler tarafından kullanılan ve 
içinde patlayıcı yapımında kul-
lanılan 12 büyük tüp, 6 piknik 
tüpü, pil bloku, 400 metre elekt-

rik kablosu, piknik tüpü başlığı 
ile çok miktarda yaşam ve gıda 
malzemesi ile tıbbi malzeme bu-
lunan 2 sığınak tespit edilmiş ve 
kullanılamaz hale getirilmiştir.”

Açıklamada, bölgede halkın 
huzur ve güvenliğini sağlamaya 
yönelik terörle mücadelenin ara-
lıksız sürdürüldüğü vurgulandı.
n AA

Hüyük ilçesinde kontrolden çıkan otomo-
bilin devrilmesi sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, 
Beyşehir-Hüyük karayolunun 17. kilomet-
resinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, B.A. idaresindeki 19 HG 498 plakalı 
otomobil, Yelken mevkisinde kontrolden 
çıkarak şarampole devrildi. Kazada yarala-
nan otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 
O.T. olay yerine sevk edilen ambulanslarla 
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı.
n İHA

Beyşehir’de, seyir halinde olan bir kam-
yondan karayoluna döküldüğü öne sürülen 
hayvan dışkısı, peş peşe yaşanan trafik kaza-
larına yol açtı. Edinilen bilgiye göre, Beyşe-
hir-Seydişehir Karayolunun 6. kilometresin-
de Gökçimen Mahallesinden geçen karayolu 
üzerinde yola dökülen hayvan dışkısı zemini 
kayganlaştırdı. Kayganlaşan yolda güzer-
gahtan geçen bir hafif ticari araç şarampole 
devrilirken, bir otomobil de kayarak yoldan 
çıktıktan sonra ağaçların dallarına çarparak 
durabildi. Şans eseri kazalarda yaralanan 
olmazken, araçlarda maddi hasar meydana 
geldi. Jandarma ekipleri, yolda kazalara ne-
den olduğu öne sürülen kamyon sürücüsünü 
yakalamak için çalışma başlattı.  n İHA

Otomobil devrildi
2 kişi yaralandı

Hayvan dışkısı 
kazaya neden oldu

4 kişilik ailenin elektrikli bisiklet üzerindeki tehlike-
li yolculuğu kameralara yansıdı. Bİsiklet üzerinde ayak 
ucuyla güçlükle durabilen çocuğun, düşmemesi ise olası 
bir faciayı önledi.  

Görüntüler saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu 
ilçesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde kaydedildi. Üzerin-
de ikisi çocuk 4 kişinin bulunduğu elektrikli bisiklet önce 
trafik lambalarında kırmızı ışıkta geçerek hem kendileri 

hemde diğer araç sürücülerini tehlikeye soktu. Yoluna 
devam eden bisiklet üzerinde yolcu olarak bulunan çocuk 
dikkat çekti. Oturacak yer olmaması nedeniyle bir yandan 
ayak ucuyla bisikletin pedal kısmına basan ve bir yandan 
da annesini tutan çocuğun düşmemesi ise olası bir faciayı 
önledi. Yoğun araç trafiğinde bir süre böyle ilerleyen elek-
tirikli bisiklet, daha sonra bir parka gelerek durdu. 
n DHA

Elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk

 Doç. Dr. Mehmet Mesut Pişkin

Kontrolden çıktı, üç tekerlekliye ve iş yerine çarptı 

Konya dahil 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu 

 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sürecinde terör saldırısı hazırlığında olan teröristlere yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.
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Farklı kültürler Şehir Meydanı’nda buluşacak
İki Doğu İki Batı Uluslararası 

Öğrenci Derneği tarafından Ulus-
lararası Öğrenci Buluşmaları’nın 
11.’si gerçekleştirilecek. Etkinlik 1 
Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında 
41 ülke 75 şehirde gerçekleşecek 
ve buluşmanın Final Programı 12 
Mayıs’ta Haliç Kongre Merkezinde 
yapılacak. Dernek binasında etkin-
likle ilgili bilgi veren İki Doğu İki 
Batı Uluslararası Öğrenci Derne-
ği Başkanı Murat Arslan, “Ülkeler 
arası kardeşlik köprüleri kurması 
yönüyle bütün dünyada örnek gös-
terilen buluşmamızın bu yıl ki tema-
sını Onlarca Renk, Yüzlerce Kültür, 
Dünya Beşten Büyüktür olarak be-
lirledik. Buluşmamızın amacı kar-
deş coğrafyaları bir araya getirirken 
kültürel bağları hem sağlamlaştır-
mak hem de yenilerini inşa etmek. 
Bu buluşmalar sayesinde dünyanın 

dört bir yanından öğrenim görmek 
için Türkiye’ye ve Şehrimize gelen 
uluslararası öğrenciler hem kendi 
kültürlerini tanıtma fırsatı bulacak 
hem de başka kültürleri tanıma im-
kânı elde edecekler. Dünya genelin-
de UDEF (Uluslararası Öğrenci Der-
nekleri Federasyonu) koordinesinde 
gerçekleşen etkinlikler, Türkiye’de 
UDEF’e bağlı 27 Dernekle 27 farklı 
şehir ve 30 farklı noktada icra edil-
mektedir. Yurtdışında ise partner 
kuruluşlar ve Türkiye mezunlarının 
katkıları ile 40 farklı ülkede de Tür-
kiye de olduğu gibi Dünya Beşten 
Büyüktür temasıyla gerçekleştiril-
mektedir. 

Konya’da İki Doğu İki Batı Ulus-
lararası öğrenci Derneğinin organi-
ze ettiği etkinlik, Konya Büyükşehir 
Belediyesinin destekleriyle yapıl-
maktadır” dedi. 

Arslan, Uluslararası Öğrenci 
Buluşması’nın Konya ayağının 5-6 
Mayıs tarihlerinde Kılıçaslan Şehir 
Meydanı’nda olacağını belirterek, 
“Konya’da öğrenim gören 90’ı aş-

kın ülkeden 4 bin uluslararası öğ-
rencinin, Konyalılarla buluşmasını 
ve tanışmasını sağlayacaktır. İki 
Doğu İki Batı Derneği çatısı altında 
görev alan 60 farklı ülkeden 600 

uluslararası öğrencimiz şehir mey-
danına kurulacak çadırlarda, kendi 
ülkelerine ait kültürel ürünlerini 
sergileyecek ve gelen tüm misafir-
leriyle Türkçe konuşarak ülkesi ve 

kültürü hakkında bilgilerini payla-
şacaktır. Öğrenci Buluşmalarının 
ilgiyle takip edilen bir başka etkinli-
ği ise sahne gösterileridir. Asya’dan 
Afrika’ya, Ortadoğu’dan Balkan-
lar’a kadar geniş bir coğrafyadan 
Konya’ya eğitim öğretim için gelen 
öğrencilerimiz, kendi kültürlerini 
yansıtan, şiir, şarkı, dans, tiyatro 
türlerinde gösterileriler yapacaktır. 
Buluşmamızı bu yıl da Konya Kılı-
çaslan Şehir meydanında 5-6 Ma-
yıs Tarihlerinde gerçekleştiriyoruz. 
Tüm halkımızı 5-6 Mayıs’ta Şehir 
meydanında Dünyanın dört bir ta-
rafından gelen öğrencilerimizi ta-
nımaya, onların kültürlerini, folklor 
gösterilerini, mutfaklarına ait farklı 
tatları denemeye ve en önemlisi 
ümmetle kardeş olmaya davet edi-
yoruz” diye konuştu.  
n HABER MERKEZİ 

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş ve yönetim kurulu üyele-
rini ziyaret eden İYİ Parti Konya İl 
Başkanı Mustafa İnci ve yönetim 
kurulu üyeleri,  İYİ Partiye Mecliste 
CHP’nin verdiği destekten dolayı 
teşekkür ziyaretinde geldiklerini 
söyledi.

İYİ Parti il başkanlığının zi-
yaretinden memnun kaldıklarını 
kaydeden CHP Konya İl Başkanı 
Barış Bektaş, “Biz her zaman söyle-
diğimiz gibi tek adam rejimi değil, 
demokrasi diyoruz.  Bu anlamda 

demokrasiden yana olan partimiz 
CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi Par-
tisiyle birlikte seçimlerde bir ittifak 
yaptık.  Ortak mücadele edeceğiz.  
Tüm kesimlerle birlikte hareket 
edeceğiz. İYİ Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener’in cumhurbaşkanlı-
ğı adaylığı için imza kampanyasına 
destek vereceğiz. Seçim güvenliği 
ve oylara sahip çıkma adına birlik-
te çalışacağız. Parti olarak bugünde 
Genel merkezimiz Muharrem İn-
ce’yi Cumhurbaşkanı adayı olarak 
açıkladı. Ülkemize ve milletimize 

hayırlı olsun. İnanıyorum ki bu se-
çimlerde halkımızın desteğiyle de-
mokrasi kazanacak, tek adam reji-
mi sonlandırılacaktır. Parlamenter 
sisteme ve güçler ayrılığı prensibi-
ne geri dönelecektir. İYİ Parti il baş-
kanına ve yönetim kurulu üyelerine 
ziyaretlerinden dolayı da teşekkür 
ediyorum” dedi. 

AKŞENER İÇİN DESTEK İSTEDİ
İYİ Parti Konya İl Başkanı Mus-

tafa İnci, “CHP’ye partimize mec-
listeki verdiği destekten dolayı 
teşekkür ediyoruz. Genel Başkanı-

mız Meral Akşener’in cumhurbaş-
kanlığı adaylığı için başlatılan imza 
kampanyası için destek istemeye 
geldik. Hedefimiz 100 bin imza-
yı bugün tamamlamaktır. Seçim 
güvenliği ülkemizin geleceği için 
önemlidir.  Tüm kesimlerle birlikte 
hareket ederek, seçim güvenliğinin 
sağlanması için ortak bir çalışma 
sergileyip, sandığa sahip çıkacağız. 
Seçimler için yapılan ittifaktan ha-
yırlı sonuçlar çıkacağına inanıyo-
ruz” şeklinde konuştu.   
n HABER MERKEZİ

Dünya yeşeriyor, 
hayaller gerçekleşiyor

Birçok şehirde hırsızlık
yapan çete çökertildi

Fidanlar büyürken öğrencile-
rin hayelleri de fidanlarla beraber 
hayallerinin de gerçekleşeceği-
ne ilişkin  Avrupalı okulların da 
paydaşlık ettiği, Dünya Yeşeriyor 
Hayaller Gerçekleşiyor Projesi’ne 
Türkiye’den ve yurt dışından 224 
öğretmen ve bunların öğrencileri 
katıldı. Selçuklu ilçesindeki İsmail 
Hakkı Tonğuç İmam Hatip Orta-
okulu öğretmenlerinden İngilizce  
Öğretmeni  Ferhan Pelitli’nin yü-
rüttüğü proje kapsamında, öğren-
ciler sınıflarda oluşturulan hayal 
kutusuna  en çok sahip olmak is-
tedikleri hayallerini yazdıkları not-
larını atıyor. Öğretmenler de okul 
bahçesinde ya da kentin uygun 
alanlarında çeşitli kurum ve ku-
ruluşlarda temin ettikleri fidanlar 
dikiyorlar. Bu fidanlar yeşerme-

ye başlandığında da öğretmen-
ler, hayal kutularından çektikleri 
notlarda yazan öğrenci hayalleri-
ni kişisel imkanlarını kullanarak 
gerçekleştirmeye çalışıyor. Proje 
koordinatörü  Ferhan Pelitli’nin 
katıldığı bu projeyle Türkiye ve 
Dünya’daki 206 farklı okulda 
224 öğretmenle 1000’lerce ço-
cuğa çevre bilinci aşılanıyor hem 
de onların hayallerine kavuşması 
sağlanıyor. Projede Azerbaycan, 
Arnavutluk, Tunus, Gürcistan, Po-
lonya, Moldova ve Romanya’daki 
okulların öğretmenleriyle inter-
net üzerinden iletişim sağlanıyor. 
Selçuklu Belediyesi’nin desteği 
ile Sille’de bulunan ağaçlandırma 
alanına öğrenciler ve öğretmenler 
tarafından fidanlar toprakla buluş-
turuldu.  n HABER MERKEZİ 

AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı Cengiz Yalınız, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Yalınız, 
“Konyamıza ve ülkeme olan vefa borcumu ümmete hizmet olarak ödemek istiyorum” dedi

‘Vefa borcumu hizmet
ile ödemek istiyorum’

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden 
27. Dönem Konya Milletvekili Aday 
Adayı olan Cengiz Yalınız İlçe ziya-
retlerine devam ediyor.

Cengiz Yalınız ziyaretler kapsa-
mında, Cihanbeyli, Kulu ve Altıne-
kin ilçelerinde Belediye Başkanları 
ve AK Parti ilçe yönetimleri ile görü-
şerek hafta sonu gerçekleştirilecek 
olan temayül yoklamasında destek 
istedi. Gittiği yer yerde büyük ilgi ve 
sevgi ile karşılanan Cengiz Yalınız, 
“Dünya Liderimiz Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’ın kad-
rosunda ülkemizin yönetiminde yer 
almak, Konya’mıza ve ülkeme olan 
vefa borcumu ümmete hizmet ola-
rak ödemek istiyorum” dedi.

CENGİZ YALINIZ KİMDİR?
1965 yılında Konya’nın  Kulu 

ilçesi Tuzyaka köyünde doğdu.İlk , 
ortaokul ve liseyi Kulu’ da bitirdikten 
sonra Çukurova Üniversitesi Hatay 
Eğitim Yüksek Okulunu bitirdi .20 
yıl öğretmenlik yaptıktan  sonra 
kendi işini kurarak ticarete atıldı.

Yalınızlar Tarım Ürünleri Ldt Şti 
adı altında Konya Ticaret Borsası ve 
Konya Ticaret Odası üyesi olarak 
Lisanslı depoculuk yapmakla birlik-
te, Ayrıca Konya bölgesinin büyük 

çapta sertifikalı tohum üreticilerin-
dendir. 

Konya Ticaret Borsasında faali-
yet göstermekle birlikte .Konya’nın 
Kulu, Cihanbeyli, Tavşançalı, Kara-

pınar bölgelerinde de toprak mah-
sülleri alım ve satımı yapmakta olan 
Cengiz Yalınız evli ve  üç çocuk ba-
basıdır.
n HABER MERKEZİ

Gezici ekip oluşturarak Kırşe-
hir, Kırıkkale, Konya, Kayseri, An-
kara ve Antalya’daki ikametlerden 
para, ziynet ve elektronik eşya çal-
dıkları ileri sürülen 9 kişi yakalandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiple-
ri, bir mahalledeki farklı evlerden 
aynı gece meydana gelen hırsızlık 
olaylarının faillerinin yakalanması 
için çalışma başlattı.

Hırsızlıkların meydana geldiği 
sokak ve caddelerdeki güvenlik ka-
merası ve MOBESE görüntülerini 
inceleyen ekipler, vatandaşların 
verdiği eşkal bilgilerini de değer-
lendirerek zanlıların kimlikleri ve 
kullandıkları araç plakalarını tespit 
etti.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü-
nün bilgileri çevre illerle paylaşma-
sı üzerine operasyon genişletildi.

Zanlılardan H.U, M.G, K.A, 

S.K. ve S.U’nun Antalya’da olduğu 
bilgisi üzerine bu ilde ortak ope-
rasyon düzenlendi. İkametten hır-
sızlık yaparken suçüstü yakalanan 
zanlılar, sorgularının ardından An-
talya’da çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklandı.

Diğer zanlılar M.U. ve R.U. 
Ankara, K.D. ve N.D. Kırşehir’de 
yakalanarak İl Emniyet Müdür-
lüğüne getirildi. İfade işlemleri 
tamamlanan zanlılardan M.U. ve 
R.U. tutuklandı, K.D. ve N.D. adli 
kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Dolandırıcılıktan çok sayıda suç 
kaydı olduğu belirlenen tutuklu sa-
nıkların, gezici ekipler oluşturarak 
Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Kayseri, 
Ankara ve Antalya’da birçok hır-
sızlık olayına karıştıkları, gündüz 
keşif yaptıkları evlere gece geç sa-
atlerde girdikleri belirtildi.
n AA

İYİ Parti, CHP’den imza desteği istedi

Cengiz Yalınız ziyaretler kapsamında, Cihanbeyli, Kulu ve Altınekin ilçelerinde Belediye Başkanları ve 
AK Parti ilçe yönetimleri ile görüşerek temayül yoklamasında destek istedi.
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

0332 239 19 08

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

0332 346 10 01

ATSANLAR MOTORLU ARAÇLAR 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

* BAY SATIŞ 
DANIŞMANI  

* BAY SATIŞ DESTEK
ELEMANI

ALINACAKTIR.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

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

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

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

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

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

---------
TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR

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

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

Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULANABİLEN 

ELEMAN 
* VE VASIFSIZ
ELEMANLAR

alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

Tel :  0 332 345 28 59 

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

Gıda ( Süt-Zeytin ) ürünleri paketleme
bölümünde çalıştırılmak üzere 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

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

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

(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158
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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde  

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

TECRÜBELİ 
DEMİR 

DOĞRAMA 
USTALARI 

ALINACAKTIR
-Askerlik engeli olmayanların

Müracatları şahsen yapılacaktır
Adres: Büyük Kayacık OSB Mahallesi

404 Nolu Sokak No: 2/1 
Selçuklu/ KONYA

Tel: 444 75 92

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

- KAYNAKÇI 
- MONTAJCI 
- PLAZMACI

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

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

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde 
çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi 
alınacaktır.

 CNC İşleme Merkezlerinde ve CNC 
Torna Tezgahlarında Operatör Olarak 
çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası Eleman-
lar 

 21-30 Yaş Arası Güvenlik Görevlisi
 21-30 Yaş Arası Testere ve Flex İle 

Çalışmak Üzere Elemanlar,
 21-30 Yaş Arası Alüminyum Enjeksi-

yon Makinelerinde Çalışmak Üzere Ele-
manlar,

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
 Bay Yemekhane Personeli Alınacak-

tır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85
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‘24 Haziran yeni bir dönemin başlangıcı olacak’
Ak Parti Konya Milletvekili aday 

adayı Orhan Erdem, 24 Haziran 
seçimleriyle hayata geçecek Cum-
hurbaşkanlığı Yönetim Sisteminin 
Türkiye için yeni bir dönemin baş-
langıcı olacağını söyledi. Ak Parti 
iktidarları döneminde Türkiye’nin 
her alanda büyüdüğünü belirten 
Erdem, “Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 
24 Hazirandan sonra ortaya ko-
nacak yönetim anlayışı ülkemizde 
yeni bir dönemin başlangıcı olacak” 
dedi. 

24 Haziran tarihinde gerçek-
leşecek Cumhurbaşkanlığı ve 
Milletvekilliği Genel Seçimi için 
AK Parti Konya Milletvekili Aday 
Adaylığı Orhan Erdem,  ilçe ziya-
retleriyle teşkilat mensuplarıyla 
buluşmaya devam ediyor. Taşkent, 
Hadim, Bozkır, Ahırlı, Yalıhüyük, 

Seydişehir, Beyşehir, Derebucak, 
Akören Çumra, Güneysınır Kara-
pınar, Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, 

Altınekin, Kulu ve Cihanbeyli’de 
Ak Parti teşkilat mensuplarıyla bir 
araya gelen Erdem, “Ülkemize ve 

Konya’mıza hizmet için çıktığımız 
bu yolda teşkilatlarımızın heyecanı 
24 Haziran tarihinde yapılacak se-
çimlerin yeni bir zaferle sonuçlana-
cağını bizlere gösteriyor. Ülkemizin 
hassas bir süreçten geçtiği bu dö-
nemde güçlü halk desteği sayesin-
de Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan, yeni yönetim 
sisteminin mimarı olacak. Güçlü ve 
istikrarlı yönetimler sayesinde eski 
Türkiye’nin istikrarsızlığa kapı ara-
layan yönetim anlayışı tarihe karı-
şacak”diye konuştu. 

Teşkilat gezilerinde kendisine 
gösterilen ilgi nedeniyle bütün par-
tililere teşekkür eden AK Parti Mil-
letvekili Aday Adayı Orhan Erdem, 
Konya’mızı yüce meclisimizde iki 
dönem temsil etme imkanı buldu-
ğunu altı yılı aşkın süredir de Milli 
Eğitim Bakan Yardımcılığı görevi 

yaptığını hatırlatarak, “Milletvekil-
liğim ve Bakan Yardımcılığım göre-
vim süresince kapım bütün herke-
se açık oldu. Bunun en yakın şahini 
teşkilat mensuplarımızdır. Allah 
nasip ederse 24 Haziran tarihin-
den sonra da hizmetlerimize kal-
dığımız yerden devam etmeyi arzu 
ediyoruz. Bu süreçte Konya’mızın 
bütün ilçelerini dolaşarak halkımız 
ile birlikte oluyoruz. Bu gezilerde 
Cumhur ittifakına olan ilgi ve alaka 
bizleri heyecanlandırıyor son dere-

ce mutlu ediyor. Ülkemize hizmet 
için ortaya konan bu birlikteliğin 
Konya’da rekor oy oranına ulaşa-
cağını görüyor olmanın sevincini 
yaşıyoruz. “dedi. 

Erdem, bu süreçte bütün ilçe-
leri gezerek, teşkilat mensupları ve 
belediye başkanlarıyla bir kez daha 
bir araya gelmekten mutluluk duy-
duğunu sözlerine ekleyerek,  Kon-
ya’da oluşan birlik ve beraberliğin 
hayırla neticeleneceğini ifade etti. 
n HABER MERKEZİ 

AK Parti Hadim’de
kongre heyecanı

KOSKİ’den su 
kesintisi uyarısı

AK Parti Hadim İlçe Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi 
yapıldı. Hadim Belediyesi düğün salonunda gerçekleştiri-
len ve tek adayla gidilen kongrede Gülsüm İlhan, başkan 
seçildi.  AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran, kong-
rede yaptığı konuşmada yapılacak olan 24 Haziran seçimi-
nin önemine dikkat çekerek, teşkilatların nasıl bir seçim 
çalışması yapacağını anlattı. Başkanlık görevine seçilen 
Gülsüm İlhan da, tüm mahalleleri ziyaret edeceğini belirte-
rek, “Çalınmadık kapı, girilmedik ev bırakmayacağız. Tüm 
gücümüzle seçimlere hazırlanacağız” dedi. Görevi devre-
den Emine Hadimioğlu, birlik beraberlik vurgusu yaparak 
İlhan’a başarılar diledi.  Kongreye, AK Parti Hadim İlçe 
Başkanı Saffet Duran, AK Parti Konya Kadın Kolları Başkan 
vekili Ferda Özsöz, Yönetim Kurulu Üyesi Keziban Gayan, 
Hadim, Taşkent, Bozkır Bölge Koordinatörü Müzeyyen Bü-
yükkol, Hadim Koordinatörü Nurten Şanlı, AK Parti 27. 
Dönem Konya Milletvekili aday adayı Aygül Erdem, kadın 
kolları üyeleri ve partililer katıldı.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı Cengiz Yaldız, “Partimizin ve milletimizin hizmetkarı 
olarak yola çıktığımız bu yolda seçilmemiz takdirde  halkımızın sesi ve nefesi olacağız” dedi

‘Konya’nın sesi ve 
nefesi olacağız’

24 Haziran’da gerçekleşecek 
olan Cumhurbaşkanı ve Milletve-
killiği seçimleri için  AK Parti Kon-
ya Milletvekili Aday Adayı Cengiz 
Yaldız seçim çalışmaları kapsamın-
da Yenigün Gazetesini ziyaret etti.  
Ziyarette Yenigün Gazetesi Yazı İş-
leri Müdürü Abdullah Akif Solak ve 
gazete çalışanları AK Parti Konya 
Milletvetvekili Aday Adayı Cengiz 
Yaldız’ı ağırladı. Ziyarette konuşan 
Yaldız, “ 24 Haziran’da gerçekle-
şecek olan milletvekilliği seçimleri 
için AK Parti Konya Milletvekili aday 
adayı oldum. Bu yola çıkarken dost-
larımızdan ve sevdiklerimizden bü-
yük destek aldık.  Milletvekili olma-
mız halinde halkımızın sesi ve nefesi 
olacağız. Halkın istekleri ve talepleri 
noktasında çalışmalarımıza ağırlık 
vereceğiz. Eğitim ve tarım ile ilgili 

detaylı çalışmalar yapacağız. Sahada 
teşkilat mensuplarımız ve partilerde 
büyük ilgi var.  Uzun yıllardır eğitim 
ve ticaret alanında gerçekleştirdi-
ğimiz bilgi birikimlerini halkımıza 
aktarmak istiyoruz. Mevkiler ve ma-
kamlar araçtır, halka hizmet etme-
nin bir aracıdır, amaç değildir. Bizde 
makam, mevki sadece hizmet etmek 
için vardır. Amacımız Allah rızası-
dır, milletimizin hayır duasıdır. Bi-
zim derdimiz milletin önünü açmak, 
milletin istikbale doğru daha hızlı bir 
şekilde yürümesini sağlayabilmektir. 
Bunun için yola çıktık. Partimizin ve 
milletimizin hizmetkarı olarak yola 
çıktığımız bu yolda memleketimiz ve 
milletimiz için hayırlısı neyse o ol-
sun. Seçilmemiz takdirde halkımızın 
sesi ve nefesi olacağız. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

KOSKİ su kesintisi uyarısı yaptı. “Konya Büyükşehir 
Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından Ka-
ratay ilçesi Ankara Caddesinde bulunan Galericiler Sitesi 
önündeki kavşakta deplase yapılacaktır” denilen uyarıda 
kesintiyle ilgili şu bilgi verildi: “KOSKİ Genel Müdürlü-
ğümüz ekipleri tarafından gerçekleştirilecek olan deplase 
çalışmaları kapsamında 06 Mayıs Pazar 07.00 - 19.00 sa-
atleri arasında, Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan, Fevzi Çak-
mak, Orta Konak mahalleleri ile Selçuklu ilçesi Kayacık 
Mahallesi’nde su hizmeti verilemeyecektir. 

 Söz konusu sürede tatlı su çeşmeleri hizmet vermeye 
devam edecektir. 

Bu bölgelerde ikamet eden abonelerimizin su kesin-
tisinden dolayı mağdur olmamaları için gerekli tedbirleri 
almaları önemle duyurulur.” 
n HABER MERKEZİ
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Tarihe meydan okuyan cami; Eşrefoğlu

Yabancı öğretmen ve 
öğrencilerden kültür gezisi

Şükrü Doruk’ta bilim fuarı 
şenlik havasında geçti

AB Erasmus projesi kapsamın-
da, Karapınar İbrahim Gündüz 
Anadolu Lisesinin davetlisi olarak 
Konya’nın Karapınar ilçesine ge-
len 2 ülkeden 16 öğretmen ve öğ-
renci için “Gezi ve Kültür Gecesi” 
düzenlendi.  Program kapsamında 
Acıgöl, Meke Gölü ve erozyon sa-
hası gezildi. Karapınar Çölleşme ve 
Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı 
Necati Şimşekli tarafından “eroz-
yonun dünü ve bugünü” konulu 
slayt gösterisi eşliğinde sunum 
yapıldı.

Belediye yeni düğün salonun-
da düzenlenen “Gezi ve Kültür 
Gecesi” nde sema gösterisi sunul-
du, ülkeler mutfağı ve Türk müziği 
etkinlikleri düzenlendi. 

İspanyol öğretmen Lola Gar-
cia Gonzalez, burada gazetecilere 
yaptığı açıklamada, Türkiye’de çok 
güzel dört gün geçirdiklerini ve in-
sanların kendilerine yardımcı oldu-
ğunu söyledi.

Program sertifika töreni ile 
sona erdi.
n AA

Meram Şükrü Doruk Anadolu 
Kız İmam Hatip Lisesi, TÜBİTAK 
4006 Bilim Fuarı’na dopdolu pro-
jelerle katıldı.20 adet projenin yer 
aldığı bilim fuarı, öğrencilerin et-
kinlikleriyle adeta şenlik havasında 
geçti.  TÜBİTAK ve Milli Eği-
tim Bakanlığı tarafından ortakla-
şa yürütülen 4006 bilim fuarları 
destekleme programı kapsamında 
Meram Şükrü Doruk Anadolu Kız 
İmam Hatip Lisesi’nde Bilim Fua-
rı Proje Sergisi açıldı. Meram İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali 
Kaban, İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü şube müdürleri Mehmet Nuri 
Aydın, Hasan Öztekin, TÜBİTAK 
Konya Yetkilisi Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi 
Mücahit Yılmaz ve okul müdürle-
rinin katılımıyla gerçekleşen bilim 
fuarı, Okul Müdiresi Latife Saat-
çi’ninaçılış kurdelesini kesmesiyle 
başladı.

Tek tek stantları gezerek proje-
ler hakkında bilgi alan katılımcılar, 
bu fuarda sergilenen buluşların 
gelecekte öğrencilerin ufkunu aça-
cak nitelikte olduğunu belirterek, 
öğrencilere başarılarının devamını 

dilediler.Eğitimden sağlığa, tarih-
ten edebiyata kadar 20 farklı alan-
da eserin sergilendiği bilim fuarı 
büyük takdir topladı.

Eğlendirirken öğreten buluş-
ların sergilendiği bilim fuarında şu 
projeler yer alıyor:  Osmanlıda Sa-
raylar”, “Dünya Gerçekleri ve Eği-
tim”, “Benim de Bir Dikili Ağacım 
Olsun”, “Hac Labirenti”, “İnsanda 
ve Doğada Altın Oran”, “Kamyon 
Arkası, Sosyal Medya ve Duvar Ya-
zılarının Derlenmesi”, “Dini Oyun 
Geliştirme”, “Elele Sağlıklı Günle-
re”, “Osmanlı Oyunu”, “Orta As-
yadan Anadoluya Türklerde Göçe-
belik”, “Kaybolan Medeniyetimizin 
Sessiz Tanıkları”, “Funny Words”, 
“Konya Selçuklu Mimari Eserleri”, 
“Güneş Enerjisi Dönüşüm İstas-
yonu”, “Konya Ovasındaki Toprak 
Tipleri ve Toprakların Tarım Ürün-
leri Açısından Doğru ve Ekonomik 
Kullanım Yöntemleri”, “Kolon-
yanızı Kendiniz Yapabilirsiniz”, 
“Çizgi Hadislerle Kısa Film”, “Re-
şat Nuri Güntekinden Alıntılar”, 
“Unutulmuş Sokak Oyunları” ve 
“Yeni İslam Şehrin Camisi: Külliye 
Camii”  n HABER MERKEZİ 

Yunak’ın Yavaşlı Mahallesi’ndeki bahar şenliklerine ilgi yoğun oldu. Öğrencilerin bir-
birinden güzel gösterileri  ve  performansları  katılanlar tarafından beğeni ile izlendi

Öğrenciler, bahar 
şenliğinde eğlendi

Yunak’ın Yavaşlı Mahallesinde-
ki, Yavaşlı İlkokulunda düzenlenen 
Bahar Şenlikleri ve Kermes açılışına 
katılım yoğun iken, öğrencilerin bir-
birinden güzel gösterileri  ve  perfor-
mansları  katılanlar tarafından beğe-
ni ile izlendi.

Yavaşlı Mahallesindeki Bahar 
Şenlikleri ve Kermesine Yunak Kay-
makamı Fatih Cıdıroğlu, Belediye 
Başkanı Abdullah Emre Demirhan,  
Cumhuriyet Savcısı Hasan Dönmez, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barba-
ros Topaloğlu, İlçe Nüfus Müdürü 
Ali Rıza Özbilgin, kurum amirleri, 
Tüm Kurum Müdürleri ve  Türk Eği-
tim-Sen 2. Nolu Şube Başkanı Veli 
Doğrul, protokol üyeleri, vatandaş-
lar ve öğrenciler katıldı. 

Bahar şenlikleri ve Kermes açılış 
konuşmasını yapan Yavaşlı İlkoku-
lu Müdiresi Sevinç Doğu, “Bugün 
Bahar şenlikleri ve kermes açılışıyla 
birlikte 23 Nisan’ı bayramını kut-
lamak için bir aradayız. 23 Nisan 
Bayramı çocuklara armağan edilen 
dünyada ilk bayram olup, geleceği-
miz olan çocuklarımıza Büyük önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün hediye-
si olmuştur.  Ülkemize yönelik her 
türlü saldırı karşısında vatanımıza 
ve cumhuriyetimize sahip çıkmak 
görevimizdir. Sonsuza kadar da biz-
lere emanet edilen cumhuriyetimi-
ze, vatanımıza ve eserlerine sahip 
çıkaracak çocuklarımızın eğitmek ve 
geleceğe hazırlamak bizlerin görevi-
dir” dedi. 

Konuşmanın ardından öğret-
menler ve öğrencilerce hazırlanan 
gösteriler, oyunlar ve şiirlerle de-
vam  eden şenlikler sonrası, öğren-
ciler arasında yapılan yarışmalarda 
dereceye giren öğrencilere Yunak 
Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu ve Bele-
diye Başkanı Abdullah Emre Demir-
han ve Cumhuriyet Başsavıcısı Ha-
san  Dönmez  tarafından hediyeler 
verildi.

Öğrencilere hediye verirken 
konuşan Yunak Kaymakamı Fatih 
Cıdıroğlu, “Yavaşlı İlkokulunda dü-

zenlenen programdan dolayı öğret-
menlerimizi, öğrencilerimizi kutlu-
yorum. Birbirinden güzel gösterileri 
sunan bizlere hoş vakit geçirten öğ-
rencilerimizin gözlerinden öpüyo-
rum. Bu programa emeği geçen 
herkese   teşekkür ediyorum.”

Yunak Belediye Başkanı Abdul-
lah Emre Demirhan, “Öğretmenle-
rimiz çocuklarımıza yol gösterip bir 
ışık oluyorlar.  Çocuklarımıza sahip 
çıkıp eğiten öğretmenlerimize, prog-
rama düzenlenmesine katkı veren 
öğretmenlerimize, çocuklarımıza ve 

emeğe geçen herkese  teşekkür edi-
yorum” diye konuştu. 

Daha sonra okulda düzenlenen 
kermes açılışı yapılarak,programa 
katılanlar birlikte hatıra fotoğrafı çe-
kildikten sonra program sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Eşrefoğlu Beyliği döneminde 
1296 yılında Beyşehir Gölü kı-
yısına inşa edilen, UNESCO’nun 
Dünya Mirası Yedek Listesi’ndeki 
Eşrefoğlu Camisi tarihe meydan 
okuyor. Çivi ve vida benzeri bağ-
lantılar kullanılmadan, yalnızca 
geçme takma tekniğiyle yapılan 
cami, yerli ve yabancı turistlerin 
akınına uğruyor.

1296- 1299 yılları arasın-
da Eşrefoğlu Beyliği dönemin-

de Türkiye’nin en büyük tatlı 
su gölü olarak bilinen Beyşehir 
Gölü kıyısına inşa edilen cami, 
altı metre yüksekliğinde, çini mo-
zaiklerle süslenmiş bir mihraba 
sahip. Tamamı ceviz ağacından 
olan minberindeki işçilik göz ka-
maştırıyor. Oyma, geçme-takma 
ve çatma teknikleriyle tutkalsız 
yapılan caminin tavanı ise kalem 
işi rengarenk süslemelerle bezen-
miş. Selçuklu mimarisinin günü-

müze kadar taşıyan, taş ve ahşap 
işçiliğinin inceliklerini yansıtan 
Eşrefoğlu Camii, yerli ve yaban-
cı turistlerin uğrak yerleri haline 
gelmiş durumda.

HAYRANLIK UYANDIRIYOR
Süslemeler ve işlemelerin 

yanı sıra Selçuklu mimarisi cami-
nin ahşap bölmelerinde çivi, vida 
gibi bağlantılar kullanılmamış. 
Bu kısımların nemli kalabilmesi 
için caminin ortasında 4,5 metre 

derinliğinde kar kuyusu bulunu-
yor. Ancak bu kuyunun üzeri 77 
yıl önce camla kapatılmış. Ahşap 
sütunların nemli kalabilmesi için 
tasarlanan kar deposu, o dönemin 
teknolojisini günümüze taşıyor. 
2012 yılında UNESCO tarafından 
Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 
alınan Eşrefoğlu Camii’nin kalıcı 
listeye girebilmesi için çalışmalar 
sürüyor.
n DHA

 Yavaşlı Mahallesindeki Bahar Şenlikleri ve Kermesine katılım yoğun oldu. 
Öğrenciler gerçekleştirdikleri gösteriler ile hem eğlendi hem de eğlendirdi.
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Teknik üniversite iş dünyasını sevindirdi
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 

Konya Teknik Üniversitesi’nin Kon-
ya’nın marka değerini artıracağını 
ifade ederek teknik üniversitenin 
kurulmasında katkı sağlayanlara 
teşekkür etti.

Konya Teknik Üniversitesi’nin 
kurulması iş dünyasınca memnuni-
yetle karşılandı. Konya Ticaret Oda-
sı Başkanı Selçuk Öztürk, Konya’nın 
her alanda hızlı bir gelişim göster-
diğini söyleyerek, teknik üniversite-
nin Konya’nın marka değerini artı-
racağını belirtti.

Başkan Öztürk, “Teknik üni-
versiteler, sanayinin ihtiyaç duy-
duğu yeni teknolojileri üretmek 
ve üretilen teknolojiyi geliştirmek 
için donanımlı teknik elemanların 
yetiştirildiği alanlardır. Teknik üni-
versiteler tüm dünyada hızla artan 
yüksek teknolojili üretime geçiş-

te öncülük etmektedir. Konya’nın 
ekonomisiyle, ticaret ve sanayisiyle 
dünya çapında ilerlemesine katkı ol-
ması amacıyla Konya Ticaret Odası 
olarak Konya’da teknik üniversite 
kurulması talebimiz bulunmaktay-
dı. Bu talebimizin gerçekleştirilmesi 
adına mutluluk duymaktayız. Kon-
ya’da kurulacak teknik üniversite 

Konya sanayicisinin iş yapma kapa-
sitesini artıracak, rekabet gücünün 
yükseltilmesi konusunda sanayici-
mizin önünü açacaktır. Teknik üni-
versite için Konya’da hem gerekli 
potansiyel, hem de teknik alt yapı 
mevcuttur. Selçuk Üniversitesi’nin 
Mühendislik Fakültesi’nin yeni ku-
rulan Teknik Üniversite’ye bağlan-
ması ve hali hazırda tecrübeli ve 
nitelikli akademik kadro ile 30 bine 
yakın öğrenciye sahip olması bir 
avantajdır. Sıfırdan kuruluşa göre 
zaman ve maddi kayıp olmadan 
kurulması şehrimiz için de büyük 
bir avantajdır. KTO Karatay, Selçuk, 
Necmettin Erbakan ve Gıda, Tarım 
Hayvancılık üniversiteleri olmak 
üzere dört üniversiteye sahip olan 
Konya’da bugüne kadar yapılan ni-
telikli teknik eleman yetiştirme ve 
üniversite-sanayi işbirliği çalışma-

ları teknik üniversitenin kurulması 
ile daha da hızlanacaktır.  Sanayi 
yapısıyla, uluslar arası ticaretiyle 
küresel bir merkez olma yolunda 
ilerleyen Konya teknik üniversiteyle 
marka değerini artıracaktır. Şehri-
mizin uzun yıllar ihtiyaç duyduğu 

teknik üniversitenin kurulması ka-
rarına katkı sağlayan herkese ve bu 
konuda emek harcayanlara teşek-
kür ediyorum. Konya Ticaret Odası 
Karatay Üniversitesi de kısa süre de 
üniversite-sanayi işbirliğinde dün-
ya çapında projeler geliştirmiştir. 

Üniversitemizin edindiği tecrübe 
ile Konya Teknik Üniversitesi ile iş-
birliği içinde ortak projeler geliştire-
biliriz. Bu gelişmenin KTO Karatay 
Üniversitesi için de katkı sağlayaca-
ğına inanıyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yıl-
maz, Din Öğretimi Genel Müdürlü-
ğü’nce düzenlenen “İstanbul Ana-
dolu İmam Hatip Liseleri ve İmam 
Hatip Ortaokulu Müdürleri Çalışma 
Toplantısı”ndaki konuşmasında, 
toplantıların imam hatip okullarının 
eğitim ve öğretim faaliyetlerini de-
ğerlendirmek ve bakanlığın merkez 
teşkilatı ile taşra teşkilatı arasındaki 
uyumu, koordinasyonu sağlaması 
açısından önem taşıdığını söyledi.

Eğitimin her alanında 2002’ye 
göre büyük mesafe alındığını kayde-
den Yılmaz, şöyle devam etti: “Her 
okulumuzun olduğu gibi imam ha-
tip okullarının da eğitim sorunlarını 
hep beraber çözdük. Türkiye gene-
linde 2 bin 750 imam hatip ortaoku-
lumuzda 713 bin 561 öğrencimiz, 
38 bin 202 öğretmenimiz de eğitim 
ve öğretim faaliyetlerini yürütüyor. 
Bin 539 Anadolu imam hatip lise-

sinde 645 bin 305 öğrencimiz ve 42 
bin 775 öğretmenimizle eğitim-öğ-
retim faaliyetlerini yürütüyoruz. İs-
tanbul’da da 249 imam hatip orta-
okulu, 161 bin 510 öğrencimiz, 183 

Anadolu imam hatip lisemizde 96 
bin 815 öğrencimiz var. Artık imam 
hatibin bir manası var. Muhtemelen 
bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın 
da katkısı olmuştur. Birçok değerli 

devlet ve bilim adamı yetişti. Bura-
dan yetişene milletimizin kafasında 
farklı bir tasavvur var. O tasavvur 
da ilave bir sorumluluk yüklüyor 
bizlere. ‘Buradan yetişenler milli ve 
manevi değerlerine bağlı; ülkesini, 
vatanını sever, milleti için çalışır, 
iki günü birbirine eşit olsa ziyanda-
yız diye düşünür ve bu anlayışla da 
kendisini başarılı kılmak için çalışır.’ 
Bundan sonra da inşallah buradan 
yetişen öğrencilerimiz, yine ülkemi-
zin yarınını emanet ettiğimizde hiç 
arkamızda bir kaygı duymadan yola 
devam edeceğimiz gençler çıkacak-
tır.”

Yılmaz, öğretim programı çeşit-
liğine gidilen imam hatip okulların-
da, fen lisesi seviyesinde eğitimin, 
güzel sanatlar eğitiminin ve çok iyi 
yabancı dil eğitiminin mümkün ol-
duğunu anlattı.
n AA 

Ahmet Poçanoğlu 
İl Müftüsü oldu

Ahırlı’da öğrenciler okul 
için bilim fuarı açtı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 
alınan atama kararı ile Konya İl 
Müftülüğüne Ahmet Poçanoğlu 
atandı. 

Diyanet İşleri Başkanlığın-
da birinci derece kadrolu 22 ile 
yeni müftü atandı. Başbakan 
Yardımcılığı’nın yürüttüğü ata-
ma kararları Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Buna göre yeni ata-
malarda Konya’da yer alıyor. 
Alınan kararla Konya’nın yeni 
İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu 
oldu. Alınan kararla yeni ata-
nan İl Müftüleri şu şekilde; “Siirt 
İl Müftülüğüne Ahmet Altıok, 
Karabük İl Müftülüğüne İlyas 
Yılmaztürk, Adıyaman İl Müftü-
lüğüne Mehmet Taşçı, Bingöl İl 
Müftülüğüne Muharrem Genç, 
Iğdır İl Müftülüğüne Mustafa 
Tekin, Artvin İl Müftülüğüne 
Hasan Güneş, Kırşehir İl Müf-
tülüğüne Mehmet Yaman, Ağrı 
İl Müftülüğüne Tandoğan Top-
çu, Tunceli İl Müftülüğüne Aşır 
Durgun, Balıkesir İl Müftülü-
ğüne Ramazan Topcan, Isparta 
İl Müftülüğüne Bayram Şahin, 
Konya İl Müftülüğüne Ahmet 
Poçanoğlu, Bayburt İl Müftülü-
ğüne Hasan Başoğlu, Tokat İl 
Müftülüğüne Ömer Faruk Bilgi-
li, Düzce İl Müftülüğüne Hüse-
yin Can, Aydın İl Müftülüğüne, 
Gümüşhane İl Müftüsü Ercan 
Aksu, Gümüşhane İl Müftülü-

ğüne Osman Ayas, İzmir İl Müf-
tülüğüne Sivas İl Müftüsü Recep 
Şükrü Balkan, Sivas İl Müftü-
lüğüne Yusuf Akkuş, Trabzon 
İl Müftülüğüne Kastamonu İl 
Müftüsü Osman Aydın, Çankırı 
İl Müftülüğüne Bürhan Keleş, 
Diyarbakır İl Müftülüğüne Er-
zincan İl Müftüsü Yavuz Selim 
Karabayır.”

AHMET POÇANOĞLU KİMDİR? 
Ahmet Poçanoğlu Konya 

İmam Hatip Lisesi ve Atatürk 
Üniversitesi İslami İlimler Fa-
kültesi mezunudur. Mezuniye-
tin ardından öğretmenlik mes-
leğini sürdürmüş, 1989 yılında 
ise girdiği Müftülük Vaizlik sı-
navını kazanarak Mehmet Ge-
bizli Eğitim Merkezinde kursu 
tamamlamıştır. Farklı ilçelerde 
müftü ve vaiz olarak görevler 
Ahmet Poçanoğlu aslen Konya, 
Altınekin Sarnıç Köyü nüfusuna 
kayıtlıdır. Selçuk Eğitim Merkezi 
İhtisas Kursunu bitiren Ahmet 
Poçanoğlu 8 sene Konya Merkez 
ve Başvaizliği yapmış, 2012’de 
Yozgat İl Müftülüğüne, 2015 
senesinde ise Selçuk Dini Yük-
sek İhtisas Eğitim Merkezi’ne 
müdür, 2018 yılında ise Konya İl 
Müftülüğüne atanmıştır.

Günümüzde Tefsir Anabilim 
Dalında Doktora çalışmalarınıda 
sürdürmektedir.
n TEVFİK EFE

Ahırlı ilçesindeki Şehit Samet 
Bütün ilk ve ortaokulu öğrencileri 
okul içinde TÜBİTAK Bilim Fua-
rı açtı. Fuarın açılışında konuşan 
okulun müdürü Celalettin Örküt 
fuarın açılmasında emeği geçen 
öğretmen ve öğrencilere teşekkür 
etti. Örküt bu tür etkinliklerin öğ-
rencilerin zihinsel gelişimini olum-

lu yönde etkilediğini ifade ederek, 
“Bu tür etkinlikle bilinçli bireylerin 
yetişmesine katkı sağlayan en iyi 
öğrenme yöntemlerinden birisidir. 
Hayal gücü ile kreatif düşünmenin 
birleşimidir. Öğretmenlerimizin 
bir amacıda kreatif düşünmenin 
ortaya çıkmasına zemin sağlamak-
tır” dedi.  n AA

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar , “Sufi Sinema Günleri Hz. Mevlana’nın 
Konya’ya teşrifleri olan 3-5 Mayıs’ta bundan böyle bu şehirle bütünleşerek” dedi

Sufi Sinema Günleri Konya
ile bütünleşerek büyüyecek

Konya Valiliği İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürlüğü tarafından, Hz. 
Mevlana ve Ailesinin Konya’ya Ge-
lişlerinin 790. yıldönümü dolayısıyla 
bu yıl ilk kez gerçekleştirilen “SUFİ-
SİN” Sufi Sinema Günleri etkinlik-
leri sürüyor. Program kapsamında 
düzenlenen SUFİSİN gala yemeğine 
yurt içi ve yurtdışından çok sayıda 
yönetmen, yapımcı, oyuncu ve da-
vetli katıldı.

Düzenlenen programa Vali Yar-
dımcısı Mehmet Kamil Sağlam, İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Abdüs-
settar Yarar, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mu-
zaffer Şeker, KTO Karatay Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Çağatay Ünüsan,   Konya Büyükşe-
hir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Dairesi Başkanı Mücahit Sami Kü-
çüktığlı, Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Zabıta Dairesi Başkanı Hüseyin 
Eşgin, Türk sinemasının ödüllü yö-
netmenlerinden Semih Kaplanoğlu, 
Hintli yönetmen Muzaffar Ali, İranlı 
yazar, senarist, yapımcı ve yönet-
men Rıza Mir-Kerimi, sinema yazarı 
İhsan Kabil, yapımcı ve yazar Elif 
Dağdeviren ile çok sayıda davetli 
katıldı.

SUFİ SİNEMA GÜNLERİ KONYA İLE 
BÜTÜNLEŞEREK BÜYÜYECEK 

Sufi Sinema Günlerinin gelecek 
yıl daha donanımlı ve daha açılım-
lı olacağını ifade eden İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Abdüssettar Ya-
rar, “İnşallah SUFİSİM Sufi Sinema 
Günleri Hz. Mevlana’nın Konya’ya 
teşrifleri olan 3-5 Mayıs’ta bun-
dan böyle bu şehirle bütünleşerek, 
her yıl büyüyerek, önce Türkiye’de  
sonrada dünyada kendisini çok kısa 
sürede iftiharla bahsedilecek bir 
program olacağının kanaatindeyim 
ve inancındayım. Sufi Sinema Gün-

lerine destek veren  tüm kuruluş-
larımızın destekleri ile daha büyük 
işleri yapacağımıza inanıyorum. 
İnşallah 3-5 Mayıs 2019 tarihinde 
gerçekleştirecek Sufi Sinema Gün-
lerini daha donamlı, daha eskizsiz 
bir şekilde  daha güçlü bir şekilde 
buluşmak istiyoruz” ifadelerini kul-
landı. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Konya Türk Tasavvuf Müziği Toplu-
luğunun sunduğu tasavvuf dinletisi 
ile sona erdi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Artık imam hatibin bir manası var’

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 22 ile yeni müftü atandı. Buna göre 
Konya İl Müftülüğüne Ahmet Poçanoğlu getirildi.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk

Abdüssettar Yarar 

Milli Eğitim Bakanı
İsmet Yılmaz
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Karatay Belediyesi Başkan Yardımcısı,

Mehmet EĞİN ve 
çalışma arkadaşımız

Mevlüt EĞİN’in 

amcaoğlu

Mehmet EĞİN’in

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Eğin ailesinin acı günü 

Akşehir’de Şehit Ümmet Ufacık 
için Mevlid-i Şerif okutuldu

Karatay Belediyesi Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Eğin ve Yenigün 
Gazetesi personeli Mevlüt Eğin’in 
amcaoğlu Mehmet Eğin vefat etti. 4 
çocuk sahibi merhum Mehmet Eğin 

62 yaşında Hakk’ın rahmetine ka-
vuştu. Çumra Ulu Camii’nde ikindi 
namazına müteakip kılınan cenaze 
namazı sonrası Çumra Şehir Me-
zarlığı’nda dualarla toprağa verildi. 

Eğin ailesini bu üzüntülü günlerinde 
dostları ve yakınları yalnız bırakmadı. 
Yenigün Gazetesi olarak merhuma 
Allah’tan rahmet yakınlarına ve dost-
larına başsağlığı dileriz. n TEVFİK EFE 

Akşehir Belediyesi ve Akşehir 
Müftülüğü tarafından, Diyarbakır’ın 
Lice ilçesi kırsalında bölücü terör 
örgütü mensuplarına karşı yürü-
tülmekte olan operasyon esnasında 
terör örgütü tarafından yola döşenen 
el yapımı patlayıcının infilak etmesi 
sonucu şehit olan Jandarma Astsu-
bay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık 

için Mevlid-i Şerif okutuldu. 
Şehit Jandarma Kıdemli Astsu-

bay Çavuş Ümmet Ufacık ve tüm 
şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerif 
okutulmasının ardından Akşehir Be-
lediyesi tarafından katılımcılara ye-
mek ikramı yapılarak Mevlid şekeri 
dağıtıldı. 

Şehidin Yeni Mahalle’deki baba 

evinde okutulan Mevlid-i Şerife, 
Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, 
İlçe Garnizon Komutanı İkmal Albay 
Orkun Turaçlı, Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya, İlçe Müftüsü Ahmet Kar-
daş, belediye meclis üyeleri, siyasi 
parti temsilcileri, bazı kamu kurum 
müdürleri, şehit yakınları ile çok sa-
yıda vatandaş katıldı. n İHA 

Esentepe Koleji’nin organize ettiği konferansa katılan Psikolog ve Eğitim Uzmanı Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, “Okul başarısı bilgi donanımıdır, 
meslek başarısına bir kapı açar. İnsana bir kimlik kazandıran, bir hizmet imkânı veren ise meslek başarısıdır ki bu daha önemlidir” dedi

‘Çocuğun başarısına tanıklık edin’
Kişisel gelişim denildiğinde akla 

ilk gelen isimlerden biri olan ve ka-
leme aldığı eserleriyle okurlarının 
ufkunu genişleten Doğan Cüceloğ-
lu Konya’daydı. Esentepe Koleji’nin 
organize ettiği konferansa katılan 
Cüceloğlu, önemli mesajlar verdi. 
Cüceloğlu, çocuk ve ebeveyn ilişkile-
ri ile toplumsal hayat ve eğitim gibi 
konularda salonu tıklım tıklım dol-
duran Esentepe Koleji öğrencileri ile 
velilerden ve Konyalılardan oluşan 
konuklara geniş bir vizyon çizerken 
esprili üslubu ile de konferansın lez-
zetine lezzet kattı.  

Esentepe Koleji tarafından Sel-
çuklu Kongre Merkezi’nde düzen-
lenen ve Doğan Cüceloğlu ile Polat 
Doğru’nun konuşmacı olarak katıl-
dığı “Aile Üstüne Bir Sohbet” konulu 
konferans Esentepe Koleji öğrencile-
ri ile velilerinden ve Konyalılardan 
yoğun ilgi gördü. 2000 kişi kapasiteli 
salonda Konferansın başlamasından 
itibaren tek bir koltuk bile boş kal-
mazken, bazı konuklar konferansı 
ayakta takip etti. Konferans, Esente-
pe Koleji Müdürü Mehmet Erdem’in 
yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. 
Erdem, “eğitim ki bir milleti ya öz-
gür, bağımsız, şanı yüce bir topluluk 
halinde yaşatır ya da esaret ve sefa-
lete terk eder” dedi. 

Daha sonra kürsüye gelen Esen-
tepe Koleji Yönetim Kurulu Başkanı 
Fatih Konuk da yaptığı konuşmada 
Esentepe Kolejinin genç nesillerin 
hem akademik olarak hem de kişi-
sel gelişim açısından geleceğe daha 
donanımlı hazırlanması için eğitim-
deki yenilikçi ve kaliteden taviz ver-
meyen yaklaşımına sıkı sıkıya sahip 
çıktığını, çıkmaya devam edeceği-
nisöyledi. Konuk, “Esentepe Koleji, 
akademik başarılarda sadece Kon-
ya’da değil, ülkemizde deçok ciddi 
derecelere imza atmış bir kurum-
dur. Ancak Esentepe Koleji olarak 
biz akademik başarı kadar, öğren-
cilerimizi hayata hazırlandığımızın 
da idrakindeyiz ve onların bireysel 
gelişimi, becerilerinin yükseltilmesi, 
kabiliyetlerinin geliştirilmesi, yete-
neklerini keşfetmelerini sağlamayı 

da eğitimin ayrılmaz parçası sayıyo-
ruz. Nitekim sadece akademik başa-
rılarla yetinmeyen Esentepe Koleji; 
satranç, yüzme, basketbol, jimnas-
tik, taekwando, tenis, futsal, karate 
gibispor alanlarında da çok ciddi ba-
şarıları elde etmiştir” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra 
kürsüye Psikolog ve Eğitim Uzma-
nı Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu geldi. 
Akademik çalışmaları, kaleme aldığı 
eserleri ve televizyon programlarıyla 
geniş bir kitlenin ilgisini çeken Cüce-
loğlu, “Aile Üstüne Bir Sohbet” ko-
nulu konferans verdi. 

CÜCELOĞLU, ÖĞRENCİLERE VE 
AİLELERE ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Sosyolog Polat Doğru’nun da 
katıldığı konferansta günlük hayat-
ta karşılaşılan sorunların çözümüne 
ilişkin önemli ipuçları veren Cüce-
loğlu, çocukların eğitiminde ailenin 
rolü ile ebeveynlerin dikkat etmesi 
gereken hususlar hakkında günlük 
hayattan örneklerle zenginleştirdiği 
lezzetli ve konferansı takip edenle-

rinde katılımını sağlayan bir sohbet 
gerçekleştirdi. Yaptığı espriler ve 
konferansı takip eden katılımcılarla 
girdiği diyaloglarla konferansa bir 
sohbet lezzeti katan Prof. Dr. Cüce-

loğlu konuşmasında ailelere “Okul 
başarısı mı, meslek başarısını mı 
tercih edersiniz? Okul başarısı bilgi 
donanımıdır, meslek başarısına bir 
kapı açar. İnsana bir kimlik kazan-

dıran, bir hizmet imkânı veren ise 
meslek başarısıdır ki bu daha önem-
lidir. Ancak evlilik ve aile başarınız 
yoksa meslek başarısının tadına 
varamazsınız. Bugünden sonra ço-
cuğun sınav sonucunu sormayacak-
sınız. Soracağınız elinden gelenin en 
iyisini yapmaya gayret ettin mi, ya-
parken şevk var mıydı? Bu sorumlu-
luğu keşfetmeye başladığı andan iti-
baren bu çocuğu durduramazsınız, 
bu sorumluluğu almış olur. Bunu 
yapabilmesi için çocuğun siz bu ta-
nıklığı kendinize yapmaya başlayın. 
Çocuğun başarısına tanıklık edin” 
dedi. 

Prof. Dr. Cüceloğlu’nun ardın-
dan konuşan Sosyolog Polat Doğru 
ise konuşmasında “ Çocuğumuz 
için farkında olmamız gereken altı 
önemli seçim vardır;

1. Varsın diyeceksin, var olduğu-
nu kabul edeceksin.

2. Kabul edilebilirsin, eksiğinle 
bile.

3. Değerlisin, senin yerine koya-

bileceğim hiçbir şey yok. 
4. Sana inanıyorum ve güveni-

yorum.
5. Seviyorum seni, sevilmeye la-

yıksın.
6. Ailenin bir parçasısın aynı za-

manda özgürsün” dedi.
Konferansın sonunda Doğan 

Cüceloğlu ve Polat Doğru’ya çeşitli 
hediyeler verilirken Cüceloğlu ve 
Doğru kitaplarını imzalayarak katı-
lımcılarla sohbet etti.
EĞİTİMDEKİ BAŞARININ ANAHTARI; 
OKUL, ÖĞRENCİ VE AİLE İŞBİRLİĞİ

Eğitimi bir bütün olarak değer-
lendiren Esentepe Koleji, akademik 
başarının yanısıra öğrencilerin kişi-
sel gelişimini ve derslerdeki başarı 
düzeyini yükseltirkenhayata daha 
donanımlı atılmalarını da sağlamak 
için konferans veseminer gibi etkin-
likler de gerçekleştiriyor.

Okul, öğrenci ve aile işbirliğini 
eğitimdeki başarının anahtarı ola-
rak kabul eden Esentepe Koleji, bu 
işbirliğini bilimsel temellerde yük-
seltecek etkinliklere, bilgi ve tec-
rübe paylaşımlarına verdiği önemi 
de düzenlediği programlarla göste-
riyor. 

Tecrübe ve bilgi birikimi ile ala-
nında kendini ispatlamış seçkin kad-
rosuyla öğrencilerine kaliteli ve nite-
likli eğitim hizmeti veren Esentepe 
Koleji, düzenlediği seminerlerle de 
hem kendi öğrencilerinin ailelerine 
hem de öğrencisi olmasa da Kon-
ya’daki tüm ailelere sosyal konular-
da ücretsiz eğitim veriyor. 

En değerli varlıklarımız olan ço-
cuklarımızın geleceğini inşa ederken 
eğitimin aile tarafında da devam 
ettiği ve en önemli unsurlardan bi-
risinin aile olması gerektiği bilinciyle 
ticari kaygılardan uzak, kişiye özgü 
olmayan kurumsal kararlar alarak, 
disiplini sevgi ve saygı çerçevesinde 
oluşturarak, mutlu, başarılı, sosyal, 
kendine güvenen, dünya ile senkro-
nize olabilen, kültürüne bağlı, mu-
hakeme gücü yüksek bireylerin ye-
tiştiği Esentepe Kolejinde velilerde 
ihmal edilmiyor.
n HABER MERKEZİ

Doğan Cüceloğlu ile Polat Doğru’nun konuşmacı olarak katıldığı “Aile Üstüne Bir 
Sohbet” konulu konferans Esentepe Koleji öğrencileri ile velilerinden yoğun ilgi gördü.
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Karamollaoğlu: Bu
bir seçim işbirliğidir

‘Hedefimiz, Mecliste 
yüzde 20 kadın temsili’

Saadet Partisi Genel Başka-
nı Temel Karamollaoğlu, CHP, 
İYİ Parti ve Demokrat Parti ile 
yapacakları ittifaka ilişkin, “Bu 
bir seçim işbirliğidir. Bir bakıma 
anayasanın partileri zorlaması 
neticesinde böyle bir yola gidile-
cektir” dedi.

Karamollaoğlu, Ankara Mer-
kez Seçim Kurulu Başkanlığı 
binasına gelerek kayıtlı olduğu 
Çankaya 3. İlçe Seçim Kurulu’n-
da cumhurbaşkanı adayı için 
imza verdi.

Cumhurbaşkanı aday göster-
me formunda, “cumhurbaşkanı 
adayım” kısmına kendi adını ya-
zan Karamollaoğlu, ilgili formun 
bir nüshasını da gazetecilere 
gösterdi. 

İmza işleminin ardından çı-
kışta gazetecilere açıklama ya-
pan Karamollaoğlu, “Hayırlı ol-
sun. Bir görevi yerine getirdik. 

Bu ilk adım. İnşallah imzalar 
süratle toparlanır. Arkasından 
tam olarak çalışmalar başlaya-
cak” diye konuştu. Karamollaoğ-
lu, CHP, İYİ Parti ve Demokrat 
Parti ile yapacakları ittifaka iliş-
kin bir soru üzerine de şunları 
söyledi: “İttifak konusu da zaten 
bu sıralarda gerçekleşecek. Bu 
bir seçim işbirliğidir. Bir bakıma 
anayasanın partileri zorlaması 
neticesinde böyle bir yola gidi-
lecektir. Bu da aslında memle-
kette huzur ve barışın bir arada 
olmanın ilk adımıdır diye düşü-
nüyorum. Hayırlı olsun.” 100 
bin imzanın bugün tamamlanıp 
tamamlanamayacağına ilişkin 
soruya da Karamollaoğlu, “Cu-
maya biterse memnun oluruz. 
100 bin imza toplandıktan son-
rası ekstra olarak gelir.” karşılı-
ğını verdi.
n AA

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı’nın ortak 
adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için YSK’ye başvuru yaptıklarını açıkladı

‘Bu seçime en sağlam 
çatı altında giriyoruz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı için Muharrem İnce’yi aday gösterdi. 
İnce, “39 yıl CHP’nin rozetini taşımış biri olarak ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım” dedi

‘80 milyonun tarafsız
cumhurbaşkanı olacağım’

AK Parti Genel Başkanvekili ve 
Başbakan Binali Yıldırım ile MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cum-
hur İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı 
adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu-
na (YSK) başvuru yaptı. 

Yıldırım ve Bahçeli, 24 Hazi-
ran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 
27. Dönem Milletvekili Genel Se-
çimleri’nde Erdoğan’ın cumhurbaş-
kanı adaylığı için YSK’ye başvuru 
yaptıktan sonra çıkışta gazetecilere 
açıklamalarda bulundu.

Mübarek cuma günü, Türkiye 
için tarihi bir gün yaşandığını be-
lirten Yıldırım, Türkiye’nin daha is-
tikrarlı bir yönetim sistemi için çık-
tıkları bu yolda bir adımı attıklarını 
söyledi. 

Yıldırım, 24 Haziran’da yapıla-
cak seçimde AK Parti ve MHP’nin 
oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın 
ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan için YSK’ye başvu-
rularını, Devlet Bahçeli ve kendisi-
nin biraz önce yaptığını kaydetti. 

Yıldırım, MHP’nin çarşamba 
günü, AK Parti’nin de dün Erdoğan’ı 
yeniden cumhurbaşkanı adayı gös-
termek üzere grup kararı aldığını 
hatırlattı.

Daha önce belirlenen “Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi”nin, 
birbirine yakın, memleket, millet 
için benzer fikirleri olan partilerin 
beraber hareket etmesine de imkan 
sağladığını anlatan Yıldırım, bu du-
rumun siyaseti ve yönetimi daha da 
güçlü hale getireceğine inandıklarını 
dile getirdi.

“BİZ, BU SEÇİME EN SAĞLAM ÇATI 
ALTINDA GİRİYORUZ”

Başbakan Yıldırım, şöyle konuş-
tu: “Biz, bu seçime en sağlam çatı 
altında giriyoruz. Bizim çatımız mil-

lettir, ittifakımız aziz milletimizledir. 
Bu ittifakın gerisinde Yenikapı ruhu 
vardır. Adayımızı belirlerken sadece 
ve sadece Türkiye’nin aydınlık ge-
leceği, milletimizin refahı ve mut-
luluğu söz konusu olmuştur. Biz, 
birbirine kaybettirmeyi değil, topye-
kun Türkiye’nin kazanmasını esas 
alıyoruz. Dolayısıyla adayımızı, mil-
letimizin işaret ettiği doğrultuda be-
lirledik. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın 
ortak adayı olarak seçimlere katıla-

cak. MHP Genel Başkanı Bahçeli ile 
aldığımız bu kararın, ülkemiz, mille-
timiz, siyasi hayatımız ve adayımız 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan için hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum. Yapılacak seçimlerin ül-
kemiz, milletimiz için hayırlara vesi-
le olmasını diliyorum.” 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı-
nın Yalova Milletvekili Muharrem 
İnce olarak açıklandığının hatırla-
tılması üzerine de Yıldırım, “Hayır-
lı uğurlu olsun. Adaylar olacak ve 

bütün adaylar kendi projelerini, he-
deflerini meydanlarda anlatacaklar. 
Milletimiz herkesi dinleyecek, so-
nunda ülke için, millet için en doğru 
kararı verecektir. 24 Haziran’da söz 
de karar da milletin olacaktır.” de-
ğerlendirmesini yaptı. 

Başbakan Yıldırım, açıklamanın 
ardından Mithatpaşa Caddesi’nde 
güvenlik için oluşturulan bariyer bo-
yunca yürüyerek sevgi gösterisinde 
bulunan vatandaşları selamladı.
n AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, partilerinin cumhurbaşkanı 
adayının Yalova Milletvekili Muharrem 
İnce olduğunu açıkladı. Seçme hakkının 
önündeki engelleri kaldırmak istedikle-
rini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam 
etti: “Yüzde 10 barajı nedeniyle insan-
lar istedikleri partiye oy veremiyorlar, 
‘Oyum boşa gitmesin.’ diye bir arayışın 
içine giriyorlar. Eğer sıfır baraj ittifakını 
oluşturabilirsek her vatandaş dilediği 
partiye, gönlünde yatan partiye rahat-
lıkla oyunu verebilecek. Üç, demokrasi 
kültürünü geliştirmek için ittifak yap-
mak istiyoruz. Siyasi partiler demokra-
sinin vazgeçilmez unsurlarıysa o zaman 
siyasi partiler kavga için değil ülkenin 
çıkarları için bir araya gelmeliler. Dör-
düncüsü, bu ülkede kutuplaşmaya son 
vermek için ittifak istiyoruz. Yani kimlik 
üzerinden, inanç, yaşam tarzı üzerin-
den siyaset yapılmasın. Bu ülkede hep 
birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. 
Bunun için biz ittifakı istiyoruz, en geniş 
ittifakın olmasını istiyoruz. Bu çağrıyı 
buradan bütün Türkiye’ye, bütün siyasi 
partilere açık yüreklilikle yapıyoruz.”

Milli iradenin ipotek altında oldu-
ğunu savunan Kılıçdaroğlu, şunları 
kaydetti: “Bugün sarayın vesayetini 
perçinlemek için Genelkurmay Başkanı 
ve sarayın sözcüsü bir başka cumhur-
başkanına gidip oraya baskı kurmak-
tadır. Hiç kimse demokrasi üzerinden 
vesayet kurmaya yeltenmesin. Cum-
huriyet Halk Partililer olarak, Kuvayı-
milliyeciler olarak nasıl 1920’lerde biz 
mücadele ettiysek aynı mücadelemizi 
kararlılıkla ve inançla yapacağız. Bunu 
en başta Sayın Abdullah Gül’e giden 
Genelkurmay Başkanı ve onun temsil-
cisi olan İbrahim Kalın’a söylüyorum. 
Kimse orduyu kullanıp demokrasi üze-
rinde vesayet kurmasın. Bu ayıp. Bu 
ayıbı ordunun üzerine gölge olarak dü-
şürenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 
asla yeri yoktur.”

“Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür 
nesiller yetiştireceğiz” diyen Kılıçda-
roğlu, bunları öğretmenlerin yapaca-

ğını söyledi. Öğretmenlik mesleğinin 
önemine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, 
bir öğretmenin Türkiye’nin sorunlarını 
çözmeye talip olduğunu vurguladı. Kı-
lıçdaroğlu, “eski bir öğretmen, yeni bir 
politikacı” olarak nitelendirdiği Yalova 
Milletvekili Muharrem İnce’yi kürsüye 
davet etti. Kılıçdaroğlu, İnce’nin cum-
hurbaşkanı adayları olduğunu açıkladı. 
Daha sonra kürsüye gelen Muharrem 
İnce, “Sayın Genel Başkanım hep söy-
lediniz, ‘Parti başkanından cumhurbaş-
kanı olmaz. Parti üyesi cumhurbaşka-
nı olmaz.’ Ben de bu görüşünüze hep 
katıldım. 24 Haziran’da Allah’ın izni, 
milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı ola-

cağım” dedi. İnce, “Sadece Cumhuriyet 
Halk Partililerin değil, sadece bu salon-
da bulunanların değil, 80 milyonun, 
herkesin; AK Parti’lilerin, MHP’lilerin, 
HDP’lilerin, Saadet Partililerin, sağ-
cıların solcuların, Kürtlerin Türklerin, 
Alevilerin, Sünnilerin cumhurbaşkanı 
olacağım. Onun için 15 yaşında, 79 ara 
seçimlerinde sokaklara afiş asmaya çık-
mış ve 39 yıl CHP’nin rozetini taşımış 
biri olarak ben tarafsız bir cumhurbaş-
kanı olacağım ve rozetimi size emanet 
ediyorum” diye konuştu. İnce, daha 
sonra CHP rozetini Kılıçdaroğlu’na tes-
lim etti.  İnce, şöyle devam etti: “Diğer 
tarafta bir parti başkanı, bir lider daha 

var. O da kendisine rakip olmuş, karşı-
sına çıkmış iki kere aday olmuş, zaman 
zaman dozunu aşan laflar söylemiş. 
Eleştirmiş ama sonra ‘Çocuklarımızın 
geleceği, ülkenin geleceği için bana 
rakip olmuş olabilir ama bu çocuk doğ-
rusudur.’ demiş. Şimdi size soruyorum, 
80 milyon, AK Parti’li kardeşim sana da 
soruyorum. Kardeşim dediğinin, evinin 
önüne helikopter gönderen, kendi ego-
sundan başka hiçbir şey düşünmeyen 
bu insandan millete fayda gelmez. İyi 
düşün, bu iki parti başkanına iyi bak. 
Kim kendini düşünüyor, kim ülkesi-
ni düşünüyor? Kim kendi çocuklarını, 
kim ülkenin çocuklarını düşünüyor? 
1402’de Timur geldi devleti dağıttı. 
1413’e kadar bir Fetret Devri yaşadı 
Osmanlı. Yani siyasal, idari kargaşa 
vardı. Ordu dağılmıştı. Türkiye, tıpkı 
1402’de olduğu gibi bir Fetret Dönemi 
yaşadı. 24 Haziran’da Fetret Dönemi’ni 
hep birlikte bitireceğiz.”

“Tek olan hepimizindir” görüşü-
nü paylaşan İnce, bayrak ve vatan gibi 
kavramların da bu bakımdan 80 mil-
yona ait değerler olduğunu vurguladı.  
Atatürk’ün de “80 milyonun Atatürk’ü” 
olduğunu belirten İnce, “Cumhurbaş-
kanı, o da tek. AK Parti’nin cumhurbaş-
kanı, CHP’nin cumhurbaşkanı olmaz. 
Cumhurbaşkanı tektir, partisiz olur” 
ifadesini kullandı. n AA

AK Parti Sosyal Politikalardan 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Öznur Çalık, “Bu seçimlerde ka-
dın milletvekili sayımızı çok daha 
yukarıya çekeceğiz. Hedefimiz, 
Mecliste yüzde 20 kadın temsilini 
yakalamak” diye konuştu. Çalık, 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
24 Haziran seçimlerinde aday ol-
masının milletin mutabakatının 
bir sonucu olduğunu belirterek 
milletin mutabakatının karşısında 
kirli ittifaklar bulunduğunu söyle-
di. Ulusal ve uluslararası kuruluş-
ların Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığı 
makamından indirebilmek için her 
türlü yolu denediğini anlatan Çalık, 
“Pensilvanya’nın yazdığı senaryo-
ların ülkemizde kurgulandığının ve 
senaryonun filme dönüştürülmek 
istendiğinin farkındayız. Bunu mil-
letimiz de görüyor” dedi. 

İYİ Parti’ye geçen 15 milletve-
kilinin CHP’ye dönecekleri haber-
lerine ilişkin Çalık, bu pazarlıkları 
yapanların sonunda darmaduman 
olduklarını dile getirerek “Biz, yola 
çıktıklarımızı, yolda bulduklarımıza 
değişmedik, onlar bizi yolda bırak-
madıkları sürece. Cumhurbaşkanı-
mızın en önemli vasıflarından biri 
vefasıdır. Cumhurbaşkanımızın 
vefasına rağmen vefasız olanların 
var olduğunu maalesef görüyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

Meclisteki kadın temsil oranı-
nın yüzde 14,1 olduğuna dikkati 
çeken Çalık, partisinin yönetim 
kadrolarındaki kadın temsil oranı-
nın yüzde 20’lerde olduğunu vur-
guladı. 

Kota uygulamadan temsilde 
adaleti tesis etmek için ehliyetli, 
liyakatli insanlara niteliklerine göre 
parti listelerinde yer verildiğini bil-
diren Çalık, şöyle devam etti:

“Bu seçimlerde kadın milletve-
kili sayımızı çok daha yukarıya çe-
keceğiz. Hedefimiz, Mecliste yüzde 
20 kadın temsilini yakalamak. Bu 
oranı yakaladığımız andan itiba-
ren, karar mekanizmalarında, yerel 
seçimlerde, belediye meclislerinde 
kadın sayısını artırmak da bir di-
ğer hedefimiz. Biz, 15 yıl boyunca 
kadınlarımız için çok önemli işler 
yaptık. Yasal düzenlemeler yaptık. 
Fırsat eşitliğinden kreş, girişimci-
lik desteklerine kadar çok önemli 
düzenlemeleri hayata geçirdik. 
‘Kadınlarımız arka tarafta çalışsın, 
ön tarafa erkekler gelsin.’ diyen bir 
parti olmadık hiçbir zaman. Kadın-
larımıza bu kadar kapıyı açan bir 
liderle çalışmaktan onur duyuyo-
rum. Bütün kadınlarımıza da kapı-
mız sonuna kadar açık. Meclisteki 
temsil oranımız da en yüksek sevi-
yeye çıkacak.”

AK Partili mevcut milletvekil-
lerinden bazılarının aday adayı ol-
mamasına ilişkin Çalık, “Herkesin 
kendi iradesi. Kendi iradesiyle aday 
adayı olmayı, olmamayı tercih ede-
bilirler. Bu her Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşının hakkı olduğu gibi 
mevcut milletvekili arkadaşlarımı-
zın da hakkı. İsteyen milletvekili 
adayı olabilir, istemeyen olmaz.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Bu isimlerin sonrasında Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleri 
olduğu takdirde aday olabileceği-
nin, başka görevlerde bulunabile-
ceğinin altını çizen Çalık, bu konu-
ların sonra konuşulacağını söyledi.  
Yenilenmelerin mutlaka olacağını 
kaydeden Çalık, “Kimimiz Meclis-
te, kimimiz partinin farklı organ-
larında, kimimiz yerelde, kimimiz 
partinin düz üyesi olarak çalışma 
imkanına sahibiz. Biz koltuğa de-
ğil, hizmete talibiz” dedi.  n AA

Yıldırım ve Bahçeli, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde Erdoğan’ın cumhur-
başkanı adaylığı için YSK’ye başvuru yaptıktan sonra çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin cumhurbaşkanı adayının Yalova 
Milletvekili Muharrem İnce olduğunu açıkladı.
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Doğu Guta’da katliam yapan Esed, 
kendisine dua edilmesini istiyor

İsrailli keskin nişancıların yeni 
hedefi: Uçurtma uçuran Filistinler

Suriye’de Esed rejimi sıkı ab-
luka, yoğun saldırılar ve zorunlu 
tahliye ile ele geçirdiği Doğu Gu-
ta’daki camilerde kendisine dua 
edilmesi için genelge gönderdi. 
Suriye’de Beşşar Esed rejimi, 
başkent Şam’da yerle bir ede-
rek ele geçirdiği Doğu Guta’da-
ki camilerde Beşşar Esed’e dua 
edilmesini istedi. Esed rejimine 
bağlı Vakıflar Bakanlığının Şam 
kırsalı müdürlüğünce yayımla-
nan genelgede, Doğu Guta’daki 
imamlardan camilerde Esed’e 
dua edilmesi talep edildi. Genel-
gede, “Başkan Beşşar Esed’e her 
hutbeden sonra ülkede muvaffak 
olması için dua edilecek.” ifade-
lerine yer verildi. Rejim, 5 yıllık 
ablukanın ardından kimyasal si-
lah katliamları, hava saldırıları ve 
zorunlu tahliye anlaşması netice-

sinde Doğu Guta’yı ele geçirmiş-
ti. 65 binden fazla kişi bölgeden 
ayrılmak zorunda kalırken, gi-
decek yeri olmayanlar ve tehciri 

kabul etmeyenler de bölgede 
rejim kontrolü altında yaşamaya 
devam ediyor.
n AA

İsrail basınında yer alan ha-
berde, keskin nişancıların Gaz-
ze’deki Büyük Dönüş Yürüyüşü 
gösterilerinde molotofkokteyli 
bağlandığını öne sürerek, uçurtma 
uçuranları vurabileceği belirtildi. 
Haberde ayrıca 30 Mart’tan bu 
yana Gazze sınırında devam eden 
gösteriler sırasında Filistinlilerin 
zaman zaman molotofkokteyli 
taşıyan uçurtmaları İsrail tarafına 
gönderdiği iddia edildi.  Bu uçurt-
malar nedeniyle İsrail tarafında 
yangınlar çıktığı öne sürülerek, bu 
iddiayla İsrail ordusunun gösteri-
lerde uçurtma uçuran kişileri he-
def alabileceği kaydedildi.

Filistinliler, Toprak Günü’nün 
42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma 
gününden bu yana abluka altında-
ki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırın-

da Büyük Dönüş Yürüyüşü adı 
altında barışçıl eylemler düzen-
liyor. İsrail askerleri ise “sürgün 
edildikleri topraklarına geri dön-
meyi ve 2006’dan beri Gazze’ye 
uygulanan hukuksuz ablukanın 
kaldırılmasını” talep eden sivil 

halkın üzerine gerçek mermilerle 
ateş açıyor. Filistinliler, gösterileri-
ni İsrail’in kuruluş yıl dönümü ve 
“Büyük Felaket” adını verdikleri 
“Nekbe”nin tarihi olan 15 Mayıs’a 
kadar sürdürmeyi planlıyor.
n AA

Birleşmiş Milletler Çocuklara 
Yardım Fonu (UNICEF), son 5 hafta 
içinde Gazze’deki geniş çaplı “barış-
çıl protestolarda” 5 çocuğun şehit 
olduğunu, yüzlercesinin de yaralan-
dığını bildirdi. UNICEF Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert 
Cappelaere, yaptığı yazılı açıklama-
da, “Gazze’nin çocukları, çok daha 
iyisini hak ediyor.” ifadesini kullandı.

Gazze’deki elektrik kesintile-
rinin, akaryakıt, ilaç ve ekipman 
sıkıntısının zaten kırılgan olan sağ-
lık sistemini daha da zorladığını ve 
yaralıların tedavilerini aksattığını 
belirten Cappelaere, “Fiziksel yara-
lanmalara ek olarak, çocuklar ciddi 
endişe ve travma belirtileri gösteri-
yor.” değerlendirmesinde bulundu.

Gazze’nin İsrail sınırında Filistin-
liler tarafından 30 Mart’tan bu yana 
düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş 
Yürüyüşü gösterilerine de değinen 
Cappelaere, bu süre zarfında geniş 

çaplı “barışçıl protestolarda” 5 ço-
cuğun şehit olduğunu, yüzlercesinin 
de yaralandığını vurguladı.

Cappelaere, UNICEF Özel Tem-
silcisinin İsrail güvenlik güçlerince 
kalbine yakın bir yerden vurulan 14 
yaşındaki Gazzeli çocuğu dün ziya-

ret ettiğini, çocuğun 2 hafta hasta-
nede kaldıktan sonra tedavisinin 
evinde devam ettiğini aktardı.

Gazzeli çocukların yarısının in-
sani yardımlara dayanarak hayata 
tutunduğuna dikkati çeken Cappe-
laere, bölgedeki çocukların dörtte 

birinin de psikolojik bakıma gereksi-
nim duyduğunun altını çizdi.

Filistinliler, Toprak Günü’nün 
42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma 
gününden bu yana abluka altında-
ki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında 
Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında 
barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail 
askerleri ise “sürgün edildikleri top-
raklarına geri dönmeyi ve 2006’dan 
beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz 
ablukanın kaldırılmasını” talep eden 
sivil halkın üzerine gerçek mermi-
lerle ateş açıyor. 

Gösterilerin başından bu yana 
aralarında gazeteci ve 18 yaş altın-
dakilerin bulunduğu 50 Filistinli İs-
rail askerleri tarafından şehit edildi, 
6 binden fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler, gösterilerini İsrail’in 
kuruluş yıl dönümü ve “Büyük Fe-
laket” adını verdikleri “Nekbe”nin 
tarihi olan 15 Mayıs’a kadar sürdür-
meyi planlıyor.  n AA

‘Arakanlı Müslümanların 
kaçışları devam ediyor’

Yermük Kampı’ndan çıkan ilk 
tahliye konvoyu El Bab’a vardı

Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (BMMYK), 
Sözcüsü Andrej Mahecic, BM Ce-
nevre Ofisi’nde düzenlenen basın 
toplantısında, Bangladeş’in Cox’s 
Bazaar bölgesinde Arakanlı Müs-
lümanların kaldığı kamplardaki 
150-200 bin kişinin muson yağ-
murlarına bağlı sel baskınları ve 
heyelan riski altında olduğu uyarı-
sında bulundu.

Mahecic, BM’ye bağlı kuruluş-
ların, hazirandan eylül ayına kadar 
devam eden muson mevsiminde 
Arakanlı Müslümanların temel ih-
tiyaçlarını karşılamak üzere zama-
na karşı yarıştığını vurguladı.

Mayıs sonuna kadar sel baskı-
nı riski taşıyan kamplardaki 60 bin 
Arakanlı sığınmacı için 10 bin çadır 
göndereceklerini aktaran Mahecic, 
1 Mayıs’ta bin 400 çadırı havayo-
luyla Cox’s Bazaar’a ulaştırdıklarını 
ifade etti.

Mahecic, BMMYK ve ortakla-
rının 880 bin Arakanlı sığınmacı 
ve 330 bin Bangladeşlinin acil te-
mel ihtiyaçlarının karşılanması için 
2018’de 950 milyon dolar yardım 
çağrısında bulunduğunu anımsa-
tarak, “Mayıs itibariyle talep edilen 
fonun sadece yüzde 16’sı karşıla-
nabildi.” dedi.

25 Ağustos 2017’den sonra 
Arakan’dan kaçmak zorunda ka-
lıp Bangladeş’e sığınan 700 bin-
den fazla Müslümanın evlerine 
dönüşleriyle ilgili bir soru üzerine 
Mahecic, “Resmi olarak hiçbiri 
(Arakan eyaletindeki) evlerine geri 
dönemediği gibi eyaletten kaçışlar 
devam ediyor.” diye konuştu.

Mahecic, yılbaşından bu yana 8 
bin Arakanlı Müslüman’ın Bangla-
deş’e, az sayıdaki Arakanlı Müslü-
man’ın da deniz yoluyla Endonez-
ya’ya sığındığını kaydetti.
n AA

Suriye’de ağırlıklı olarak Filis-
tinli mültecilerin barındığı Yermük 
Kampı’nda muhaliflerin kontro-
lündeki alandan dün başlayan tah-
liyelerde ilk konvoy Fırat Kalkanı 
Bölgesi’ndeki Bab ilçesine giriş 
yaptı. Beşşar Esed rejimi ile Rus-
ya aracılığında yapılan müzake-
reler sonucu, Şam’ın güneyindeki 
Yermük Kampı’nın Özgür Suriye 
Ordusu (ÖSO) kontrolündeki kıs-
mından zorunlu tahliyeler için 29 
Nisan’da anlaşmaya varılmıştı.

Bab’daki AA muhabirlerinin 
bildirdiğine göre, dün Yermük 
kampında muhaliflerin kontrolün-
deki Yelde, Bebbile ve Beyt Sahim 
yerleşimlerinden yola çıkan 31 
otobüs Fırat Kalkanı Bölgesi’ndeki 
Bab ilçesine girdi.

ÖSO mensupları ve ailelerin-
den oluşan 1643 kişiyi taşıyan 
tahliye konvoyuna 8 boş otobüs, 
3 ambulans da eşlik etti. Anlaşma 
kapsamında Yermük Kampı’n-
dan yaklaşık 17 bin kişinin tahliye 
edilmesi bekleniyor.  Şam’ın 8 ki-
lometre güneyinde yoğun olarak 
Filistinli mültecilerin yaşadığı Yer-

mük Kampı, 16 kilometrekare ala-
na yayılmış bir yerleşim. Bölgenin 
batı kısmındaki 8 kilometrekare-
lik bölümü terör örgütü DEAŞ’ın, 
doğu kesimindeki 7 kilometreka-
relik bölümü ise Özgür Suriye Or-
dusu’nun kontrolünde.  Yermük 
Kampı’nın kuzeyinde Esed rejimi 
ile DEAŞ arasında kalan 1 kilo-
metrekarelik alanı ise rejim karşı-
tı silahlı gruplardan Heyet Tahrir 
Şam kontrol ediyor. Yaklaşık 5 
yıldır Esed rejimi ve İran destekli 
grupların kuşatması altındaki Yer-
mük’ün DEAŞ kontrolündeki böl-
gesinde yarısından çoğu Filistinli 
mültecilerden oluşan 2 bin 500 
aile yaşıyor.  ÖSO kontrolündeki 
küçük alanda ise yaklaşık 100 bin 
sivil kuşatma altında.  Rejim güçle-
ri, Doğu Guta’yı ele geçirmelerinin 
ardından, 19 Nisan’da Yermük’e 
yoğun saldırılar başlatmıştı. Onlar-
ca Filistinli mülteci ölmüştü. Rejim, 
29 Nisan’da Rusya aracılığıyla He-
yet Tahrir Şam ile de tahliye an-
laşmasına varmıştı. Ancak DEAŞ 
bölgesine saldırılar sürüyor.
n AA

İsrail askerlerinin gerçek mermi ve orantısız güç kullanımına rağmen Filistinliler 
dünde de Gazze sınırında toplandı. Gösterilere ‘Filistinli İşçilerin Cuması’ adı verildi

Büyük Dönüş Yürüyüşü
gösterileri devam ediyor 

İsrail ablukası altında 2006’dan 
beri büyük bir insani kriz yaşayan 
Gazze Şeridi’ndeki binlerce Filistin-
li, 30 Mart’tan bu yana devam eden 
barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü 
gösterileri kapsamında dün de sı-
nırda toplandı.

“Filistinli İşçilerin Cuması” 
adı verilen Büyük Dönüş Yürüyü-
şü’nün altıncı cumasındaki göste-
rilerin en önemli adresi yine Gazze 
sınırı oldu. 

İsrail askerlerinin gerçek mer-
mi ve orantısız güç kullanımına 
rağmen Gazze’deki Filistinliler sınır 
hattındaki barışçıl gösterilerinden 
vazgeçmiyor. 

Göstericiler, İsrail’in 2006’dan 
bu yana Gazze’ye uyguladığı ablu-
kanın kaldırılmasını ve 5 milyondan 
fazla Filistinli mültecinin İsrail’in 
gasbettiği topraklarına geri dönüş 
haklarının verilmesini talep ediyor. 

Önceki gösterilerde olduğu gibi 
protestocular cuma namazını yine 
sınırda kıldı. Filistinlilerin barışçıl 
Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri 
Gazze sınırının 5 farklı bölgesinde 
devam ediyor. 

Göstericiler, İsrail’in keskin ni-
şancılarından korunmak için yine 
sınırda lastik yakıyor ve Gazze’nin 
farklı bölgelerinden dumanlar yük-
seliyor. 

Filistin yerel kaynaklarına göre, 
sıcak havaya rağmen Gazze sınırın-
da toplanan Filistinli göstericilere 
İsrail askerlerinin plastik mermi ve 
göz yaşartıcı bombalarla müdahale 
ettiği ve bazı göstericilerin yaralan-
dığı belirtildi.

Filistin resmi makamlarından, 
şu ana kadar herhangi bir açıklama 
yapılmadı. 

İkindi namazından sonra yo-
ğunlaşması öngörülen gösterilerin 
akşam saatlerine kadar devam et-
mesi bekleniyor.

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

Filistinliler, Toprak Günü’nün 
42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma 
gününden bu yana abluka altında-
ki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında 
Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında 
barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edil-
dikleri topraklarına geri dönmeyi 

ve 2006’dan beri Gazze’ye uygu-
lanan hukuksuz ablukanın kaldırıl-
masını” talep eden sivil halkın üze-
rine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana 
aralarında gazeteci ve 18 yaş al-
tındakilerin bulunduğu 50 Filistinli 
İsrail askerleri tarafından şehit edi-

lirken, 6 binden fazla Filistinli yara-
landı.

Filistinliler, gösterilerini İsrail’in 
kuruluş yıl dönümü ve “Büyük Fe-
laket” adını verdikleri “Nekbe”nin 
tarihi olan 15 Mayıs’a kadar sür-
dürmeyi planlıyor.
n AA

Gazze’de 5 çocuk şehit oldu

Gazze sınırında toplanan Filistinli göstericilere İsrail askerlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı 
bombalarla müdahale ettiği ve bazı göstericilerin yaralandığı belirtildi.
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Souza: Gerçek Fenerbahçeli oldum
Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu 

Josef de Souza, Beşiktaş’ın Ziraat Tür-
kiye Kupası yarı final rövanş karşılaşma-
sında aldığı sahaya çıkmama kararını 
‘saygısızlık’ olarak nitelendirerek, “Bana 
göre maça çıkmama kararı, taraftara ve 
bizlere de saygısızlık olduğunu düşünü-
yorum” dedi. 

Fenerbahçe’nin savaşçı orta sahası 
Josef de Souza, Fenerbahçe Gazetesi’ne 
açıklamalarda bulundu. Türkiye’de 3 
sezon geçirdiğini belirten Souza, “Fener-
bahçe ve Türk futboluna çok iyi adapte 
olduğumu düşünüyorum. Geldiğim ilk 
zamandan itibaren bu kulübün bir par-
çası olduğumu hissettim. Her geçen yıl 
daha da iyiye gidiyorum. İlk geldiğim 
zamanda Mehmet Topal ile birlikte oyna-
yamayacağımızı düşünmeleri normaldir. 
Çünkü ilk zamanlar şampiyonluk yaşaya-
madık, bu da sistemin sorgulanmasına 
neden oldu. Bu sene birlikte iyi maçlar 
çıkarttığımız için insanların düşüncele-
rinin değiştiğini düşünüyorum. Önemli 
olan bizim oyun tarzımızdan çok Fener-

bahçe’nin başarılarıdır” açıklamasında 
bulundu. 

“TARAFTARIN GÖSTERMİŞ OLDUĞU 
SEVGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM” 

Taraftara kendisinde göstermiş ol-
dukları sevgi ve ilgiden dolayı teşekkür 
eden Brezilyalı, “Türk halkı yabancı fut-
bolcuları çok iyi karşıladığı için ben de 
fazla yabancılık çekmedim. Çünkü ta-
raftar, yabancı futbolculara ilgi ve sevgi 
gösterdiği için uyum sorunu yaşamadım. 
Türkiye’ye gelen Alex, Deivid, Roberto 
Carlos’un kulübe katkılarının fazla olma-
sında da Brezilyalılara olan sevginin bir 
payı olduğunu düşünüyorum. Taraftarın 
göstermiş olduğu sevgi için teşekkür 
ediyorum. Bu sevgilerin karşılığı olarak 
sahada en iyisini yapmaya çalışıyorum” 
diye konuştu. 

“DERBİDE ATTIĞIM GOL İLE GERÇEK 
FENERBAHÇELİ OLDUM” 

Geçtiğimiz sezon Galatasaray der-
bisinde attığı gol ile gerçek bir Fener-
bahçeli olduğunu dile getiren Souza, 
“Fenerbahçe’ye geldiğim ilk zamanlarda 

bu sözleri duyuyordum. Derbide attı-
ğım gol ile gerçek Fenerbahçeli oldum. 
Galatasaray’a attığım gol, kariyerimin 
en önemli gollerinden birisi. Derbide 
son dakika da attığım golün önemini ilk 
başta anlayamamıştım. Daha sonra bir-
çok tebrik ve kutlama mesajı aldığımda 
Galatasaray’a attığım golün önemini an-
ladım. Çocuklarım büyüdüğünde attığım 
bu önemli golü izleteceğim” ifadelerini 
kullandı. 

“BEŞİKTAŞ’IN MAÇA ÇIKMAMA 
KARARINI BİZE YAPILMIŞ BİR 

SAYGISIZLIK OLARAK GÖRÜYORUM” 
Beşiktaş’ın maça çıkmama kararını 

kendilerine yapılmış bir saygısızlık ola-
rak gördüğünü anlatan Josef, “Beşik-
taş’ın maça çıkmaması bizim açımızdan 
daha iyi olduğunu düşünüyorum. Final 
maçına dinlenmiş olarak çıkacağımız 
için bizim lehimize olan bir durum. Maça 
çıkmama kararı rakip takımın kararıdır. 
Bana göre maça çıkmama kararı, taraf-
tara ve bizlere de saygısızlık olduğunu 
düşünüyorum” şeklinde konuştu.  n İHA

Beşiktaş PFDK’ya 
sevk edildi

Konyaspor’un rakipleri 
birbiri ile oynuyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Mü-
şavirliği, Beşiktaş’ı Profesyonel Futbol Disiplin 
Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF’den yapılan açık-
lamada, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe 
maçına çıkmayan Beşiktaş’ın talimatlara aykırı 
hareketi nedeniyle PFDK’ye sevk edildiği bildi-
rildi. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında-
ki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar 
nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından 57. 
dakikada tatil edilmişti. Beşiktaş, TFF Yönetim 
Kurulunun kaldığı yerden devam edilmesine ka-
rar verdiği müsabakaya çıkmamıştı.
n AA

Bursaspor’da 
ekonomik kriz

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında 6 Ma-
yıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe’yle 
karşılaşacak Bursaspor’da, bir süredir alacak-
larının ödenmediği gerekçesiyle dün antrenma-
na çıkmayan futbolcular, dün de protestolarını 
sürdürdü. Alınan bilgiye göre, dün sabah Özlüce 
Tesisleri’nde yapılması planlanan antrenmana 
katılmayarak kondisyon salonunda çalışan ye-
şil-beyazlı oyuncular, bu sabahki antrenmana da 
çıkmadı. Futbolcular, alacaklarının ödenmediği 
gerekçesiyle dün olduğu gibi bugün de kondisyon 
salonunda çalışma yaptı. Yeşil-beyazlı kulübün 
yönetim kurulunun futbolculara ödeme gerçek-
leştirmek için çalışma yaptığı öğrenildi. 
n AA

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haf-
tasında bugüm Aytemiz Alanyaspor’un konuğu 
olacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda saat 
19.00’da başlayacak müsabakayı  hakem Cüneyt 
Çakır yönetecek. Başkent ekibinde sakatlıkları 
süren Mehmet Batdal, Payam Sadeghian ve Ra-
heem Lawal karşılaşmada forma giyemeyecek. 
Dünkü idmanda yer almayan Serdar Gürler ve 
Avdija Vrsajevic’in ise Aytemiz Alanyaspor karşı-
sında sahada olması bekleniyor. Ligde 32. hafta 
maçları öncesi Osmanlıspor 32 puan averajla 
16., Aytemiz Alanyaspor ise 35 puan ve averajla 
13. basamakta bulunuyor.
n AA

Hedef, Konya 
sporuna hizmet!

Konya Amatör Küme 2017-2018 Futbol Sezonu 2. Amatör Küme C Grubunda mücadele eden 
Selçuk Üniversitesi Futbol Takımı, sezonun  bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti 
Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi Dekanı ve Selçuk Üniversitesi 
Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Bozkurt Ataman, yaptığı açıkla-
mada, Selçuk Üniversitesi Spor Kulübü-
nün, Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin’in 
talepleri doğrultusunda kurulduğunu 
belirterek, kulübün, sporun tüm branşla-
rında altyapı çalışmalarını güçlendirme 
amaçlı faaliyet göstereceğini söyledi. 

‘AMACIMIZ KONYA 
SPORUNA HİZMET ETMEK’

Kulübün, bu doğrultuda, ilk olarak 
Konya Amatör Küme 2017-2018 Futbol 
Sezonu 2. Amatör Küme ve okçuluk ile 
ilk yılında çalışmalara başladığını ifade 
eden Prof. Dr. Ataman, “Konya Amatör 
Küme 2017-2018 Futbol Sezonu 2. Ama-
tör Küme C Grubunda mücadele eden 
Selçuk Üniversitesi Futbol Takımımız, 
liglerin bitimine iki hafta kala tüm maç-
larını kazanarak 8 maçta 8 galibiyet, 24 
puan ve artı 32 averajla şampiyonluğunu 
ilan etti. Kalan iki maçı da kazanarak 
10’da 10 yaparak 30 puanla ligi tamam-
lamayı hedefliyoruz. 1. Amatör kümedeki 
hedefimiz de yine şampiyonluk ve üst 
liglere aşama aşama yükselmek. Ana 
hedef; üniversitemizde yaklaşık 100 bin 
öğrencimize spor sevgisini, spor sevda-
sını aşılamak ve tamamen üniversitenin 
öz kaynaklarıyla bunu başarabilmektir. 
Bu bağlamda şu anki takımımızdaki kad-
ronun yüzde 80’i üniversitemiz ya da Spor 
Bilimleri Fakültesi öğrencisi. Bir kısmı 
Selçuk üniversitesi mezunlarından, bir-
kaç oyuncumuz da dışarından bünyemize 
kazandırılan sporculardandır. Dolayısıyla 
tamamıyla kendi altyapımız, kendi öğ-
rencilerimizle başardığımız bir olgudur. 
Amaçlarımız arasında, Konya sporuna 
hizmet edebilmek yer alıyor. Özellikle 
çok sağlam, başarılı bir altyapı oluştura-

bilmeyi arzu ediyoruz. Daha sonra kulüp 
hizmetleri açısından yaz okulları, spor 
okulları, tüm yıl boyu devam eden spor 
okulları açarak Konya sporuna hizmet 
etmek istiyoruz. Daha üst liglere oyuncu-
lar yetiştirebilmek hedeflerimiz arasına 
bulunuyor. Bu işi para harcayarak değil, 
emek harcayarak, yetiştirerek başarmak 
istiyoruz. Bu bağlamda da yeterli teknik 
ve idari kadroya sahibiz” diye konuştu. 

‘SPORCULARIMIZ, 
BAŞARIYLA KULÜBÜMÜZÜ, 

ÜNİVERSİTEMİZİ TEMSİL ETTİ’ 
Prof. Dr. Ataman, şampiyonluğun sa-

dece yönetim değil, aynı zamanda teknik 
bir iş olduğunu belirterek, şunları kaydet-
ti: “Emek, başarı ve katkının en büyüğü 
kulüp antrenörümüz ve Spor Bilimleri Fa-
kültesi öğretim üyemiz Dr. öğretim üyesi 
Ramazan Topuz ve sporcularımıza aittir. 
Bu başarıdaki maddi manevi önemli 
katkılarından dolayı her zaman yanımız-
da olan Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa 
Şahin hocamıza teşekkür ediyoruz. Biz 
her maça sporcularımızla beraber gittik, 

beraber sevindik ve beraber üzüldük. 
Elbette 8’de 8 yaptık ama bu daima se-
vindiğimiz manasına gelmedi, olayların 
çıktığı maçlar oldu. Sporcularımız kork-
madan başarıyla kulübümüzü, üniversi-
temizi temsil etti. Sakatlıklar ve hastalık-

larımız oldu. Oyuncularımız hiçbir zaman 
mücadeleden kaçmadı. Takımımızda 
kaptanlık yapan Selçuk Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Samet Aktaş 
hocamız, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Arş. Gör. ve fut-
bol takımız oyuncusu Seyit Taha Ketenci 
hocamız Samet hocayla birlikte takıma 
son derece iyi ağabeylik yaptı ve onlara 
örnek teşkil ettiler. Benimle birlikte de-
kan yardımcılarım Prof. Dr. Hakan Salim 
Çağlayan ve Doç. Dr. İbrahim Bozkurt ile 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Mustafa Ay hocamız 
içerideki tüm maçlarımıza gelip, takımı-
mızı destekledi. Yine, Öğr. Gör. Tuncay 
Sarıipek hem deplasman hem de iç saha 
maçlarımıza gelerek sporcularımızı mad-
di, manevi motive etti. Emeği geçen her-
kese şükranlarımı sunuyorum.” 

Bir maç fazlası bulunan en yakın ra-
kibine 9 puan fark atan sarı-mavililer, 9. 
haftada Ak İnşaat Sanayispor, sezonun 
son maçında ise Yıldırımspor ile karşıla-
şacak.   n İHA

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yükse-
kokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Spor 
Fizyoterapistleri Derneğinin de katkıları ile Sporda 
Alt Ekstremite Yaralanmaları Sempozyumu’na ev 
sahipliği yaptı.Konya Ticaret Odasında, fizyotera-
pistler ile fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerine 
yönelik düzenlenen sempozyumun açılış programı 
yoğun katılımla gerçekleşti. Programın açılış ko-
nuşmasını yapan sempozyumun Düzenleme Kuru-
lu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Akkoyun Sert, 
KTO Karatay Üniversitesi olarak böyle nitelikli bir 
sempozyuma ev sahipliği yapmaktan dolayı duy-
dukları memnuniyeti dile getirerek katılımları ile 
sempozyuma katkı sağlayan akademisyen ve öğ-
rencilere teşekkür etti.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. 
Birol Özkalp ise KTO Karatay Üniversitesi Fizyote-
rapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün üniversitenin en 
değerli bölümlerinden biri olduğunu vurgulayarak, 
bölümün nitelikli çalışmalara öncülük ettiğini söyle-
di. Üniversite hakkında bilgiler aktaran KTO Karatay 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ise te-

melleri 1251 yılına dayanan KTO Karatay Üniversite-
sinin, bilimsel alanda yaptığı çalışmalarla adından 
söz ettirdiğini, Sporda Alt Ekstremite Yaralanmaları 
Sempozyumu’nun da tıpkı diğer bilimsel etkinlik-
lerde olduğu gibi spor, sağlık ve fizyoterapi alanına 
büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

“SPORCUYU DEĞERLENDİRİP, TANIYIP SPORA 
HAZIRLAYAN KİŞİLERİZ” 

Türkiye’de spor fizyoterapisi alanında öncü 
isimlerden olan Spor Fizyoterapistleri Derneği Ku-
rucusu Prof. Dr. Nevin Ergun “Fizyoterapistlik mes-
leğinde, insan sağlığında ve insanın tedavisinde 
verilen rehabilitasyonda gerçekten çalışan, önemli 
görevler paylaşan bir mesleğin alanındayız. Bu so-
rumluluğun bilinciyle böyle sempozyumlarda bil-
gilerimizi tazelemek, fikir alışverişinde bulunmak 
çok faydalı oluyor. Fizyoterapistler olarak sadece 
yaralanmalarda değil performansın arttırılmasına 
yönelik de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sporcuyu 
değerlendirip, tanıyıp spora hazırlayan kişileriz. 
Araştırmaya incelemeye açık bir mesleğe sahibiz; 
söylemlere değil de bilimsel verilere göre tedavile-

rimizi şekillendirmeliyiz.” şeklinde konuştu.
“UYGULAMA BECERİSİ FİZYOTERAPİ 

ALANINDA BAŞARININ ANAHTARIDIR”
Multidisipliner Yaklaşımın Önemi-Aka-

demisyenlik ve Saha alanında katılımcılara 
sunum yapan Prof. Dr. Gül Baltacı, öğren-
cilere tavsiyelerde bulundu. Baltacı, “Nite-
likli bir akademik eğitimin yanında, bilgiyi 
uygulama becerisi fizyoterapi alanında 
başarının anahtarıdır. Yolun başında olan 
insanlar olarak sizlerin alandaki diğer uz-
manlardan farklı bir şey yaparak bilginizin 
üzerine bilgi koymanız gerekmektedir. 
Yaptığınız işin her noktasını bilmek, tanı-
mak önemli, diğer bir noktada sporu iyi bil-
melisiniz ki sporcuyu tedavi edebilesiniz.” 
dedi. Sempozyum, Alt Ekstremite Spor Yara-
lanmalarının Önlenmesinde Anahtar Noktalar, 
Sporda En Sık Görülen Alt Ekstremite Yaralan-
maları, Alt Ekstremite Yaralanmalarına Biyome-
kanik Bakış ve alanında uzman isimlerin sunumları 
ile sona erdi. n  SPOR SERVİSİ

Sporda Alt Ekstremite Yaralanmaları Sempozyumu yapıldı
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Türk futbolu en-
düstrileşme ile 
olan imtihanını 
kaybetmek üze-
re. Hoş daha 
önce de çok 
iyi sayılmazdı 
ya. Ancak en 
azından bu ka-
dar antipatik 
değildi. Hem 
endüstriyel fut-
bola ayak uy-
duramayıp hem 
de yerel değer-
leri mahvetmek 
tam bize göre 
bir talihsiz-
lik. Futboldan 
başka branşın 
önemsenmedi-
ği, spor kültü-
rünün oluşturu-
lamadığı canım 
ülkem sözde 
futbol ile yatıp 
kalkıyor ama 
ne hikmetse 
tribünler boş. 
Nerden baksan 
tutarsızlık. Ye-
şil Beyaz Konya 
Dergisi Yazarı 
Uğur Buluş der-
ginin 24. sayı-
sında ‘Sporu-
muzun seyirlik 
hali’ni yazdı…

Bu ülkede ‘spor’ denilince akla ilk gelen 
branş elbette futbol. Harcanan onca kay-
nağa rağmen futbolda da ne kadar başarılı 
olduğumuz herkesin malumu. ‘Spor kültü-
rü’müzün bu derece zayıf olmasını pek çok 
etkene bağlamak mümkünse de kanaatimiz-
ce bir numaralı etken yaygın medyanın spora 
yaklaşım tarzı en belirleyici faktör. 

Televizyonların siyah beyaz yayın yaptığı 
tek kanallı günleri hatırlayanlarımız olacak-
tır. Hatırlamayanlar için bir özet geçelim; 
Spor programları futbolla da başlasa, mazi-
sinde şampiyonluk yaşamış takımlar makul 
sebeplerle öncelik de görse, maç özetleri 
puan cetvelindeki sıralamaya göre verilir, 
her maç hakkında taraf tutmadan eşit süre-
de yorumlarda bulunulurdu. Sonrada ikinci 
liglerden, üçüncü liglere, basketboldan vo-
leybola, oradan güreş ligine, bisiklet yarış-
larının sonuçlarına, hatta satranç ligi müsa-
bakalarına kadar tüm branşlardan sonuçlar 
ve puan cetvelleri yayınlanırdı. O liglerde 
takımı olsun olmasın herkes için ilgiyle takip 
edilen bilgilerdi bunlar. O dönem yaşayan 
babaannelerimizin, dedelerimizin, artistik 
buz patinajına aşinalığının şimdiki gençler-
den daha fazla olduğunu iddia edebilirim.

Konyalılar olarak, futbol ikinci liginde 
Etibank SAS’ın ve Ereğlispor’un durumu-
nu merakla takip eder, Bisiklet liginde 
Şekerspor, TEK Meramspor ve Köy Hiz-
metlerspor’un, Kocaeli takımlarıyla olan 
amansız mücadelesini nefessiz izlerdik. 
Kombasan Konyaspor Basketbol ve Konya 
YSE Hentbol takımlarımız zaten gözbebe-
ğimizdi. Maçlarında yer bulmak neredey-
se imkânsızdı. Amatör futbol takımlarının 
maçları saha yetersizliğinden sadece 2 ve 
3 no’lu sahalarda oynanır, ciddi bir seyirci 
topluluğu da o maçları ilgiyle izlerdi.

Sonrasında görsel medyada kanal 
sayısı çoğaldıkça, farklı branşlara gös-
terilen ilgi gittikçe azaldı. Sadece futbolu 
yorumlamak, çok daha kolay, derinle-
mesine bilgi gerektirmeyen, külfetsiz ve 
“reyting” getiren bir iş olmaya başladı. 
Hayatımıza yeni yeni giren “reyting” 
kavramı sporumuzun da katili olacaktı. 
Ülkenin sosyo-ekonomik olarak baş-
kenti durumundaki İstanbul, kaçınıl-
maz olarak ulusal medyada da tekeli 
eline alınca, artık sadece İstanbul ta-
kımları üzerinden vakit öldürücü, fa-
natizmi körükleyici, Anadolu’yu tah-
kir eden, diğer spor dallarını emek 
kaybı ve hatta gereksiz gören bir 
yayın politikası hayatımıza egemen 
kılındı. 

 
 Günümüz yaygın med-

yasının “spor kültürü” dediği ise, 
İstanbul takımlarının hâkimiyeti-
ni tahkim için Anadolu’ya ihraç 
ettiği sefil bir dayatmacadır. Da-
yatılan kültür, herhangi bir es-
tetik değer vaat etmeyen kaba 
bir anlayıştır. Gücünü geniş 
kitlelerin katılımıyla korumayı 
başaran bu anlayış, destekle-
diği takımlar dışındaki dün-
yaya tamamen kapalı, ko-
rumacı, hatta sömürücü bir 

anlayıştır. Zihnen sömürdükleri yeni nesilleri 
bu anlayışa hızla entegre etmek, neredeyse 
en önemli misyonlarıdır.

Bunun neticesinde emek vermeden, tek 
damla ter akıtmadan kazanılan başarılara 
müptela olan, zaten zorluklarla dolu sosyal 
hayatında başka hayal 

kırıklıklarına tahammülü olmayan bir nesil 
peydah edildi. Başarı tanımımızın ağılıklı 
kısmını, her şartta kazanmak teşkil ettiği 
için, bunu vaat eden en kuvvetli seçenekler 
arkasında saf tutuldu. Güçlü olana itaatin, 
sorgulamadan güce teslim olmanın muhte-
şem konforu aklımızı başımızdan aldı. Güce 
teslimiyetimizin utancı, zayıfı eziklikle itham 
ederek kamufle edildi. Oysa bizler, daha 
güçsüz olduğu için Dünya Kupasında Alman-
ya’ya karşı Cezayir’i, şampiyonluk şansı çok 
zayıf olduğu için Bayern Münih’e karşı Wer-
der Bremen’i tutan nesillerdik.

  Bu aslında tam olarak toplumsal bir 
Stockholm sendromu, öyle ki yaşadığı şehrin 
takımı ile oynayan “büyük” takımlar adına, 
rakip takım tribünlerine yerleşip gerekirse en 
galiz küfürleri yapmakta dahi beis görmedik. 
Tam bir akıl tutulması. 

Bugün gelinen noktada, kadınlar voley-
bol ve erkekler basketbol gibi birkaç istisna 
dışında tüm spor dallarına kayıtsız davra-
nan bir nesil var. Ata sporumuz olduğu için 
övündüğümüz güreş müsabakalarını Dünya 
Şampiyonası düzeyinde dahi takip etmeyi 
bırakmış durumdayız. Öyle ki Atletizm milli 
takımımızda Türk sporcu bulmak, Kaf dağı-
nının ardında Ejderha yumurtası aramak gibi 
fantezi haline dönüşmüş durumunda.

Sonunda futbol dışındaki spor branşla-
rında, artık sporcu yakınları dışında seyirci 
bulmak neredeyse imkânsız halde. Peki, 
futbolda durum nedir? Aşağıdaki tabloda en 
fazla seyirci ortalaması olan ligler yer almak-
ta. 

Listenin ilk sıralarındaki futbolun loko-
motif liglerine itirazımız olmasa da, Rusya, 
Ukrayna, Japonya Avustralya, İsviçre v.s. 
gibi futbolun 1 numaralı spor bile olmadığı 
ülkelerin ardında kalmak son derece düşün-
dürücü. Tüm kaynaklarını futbola sarf eden 
Dünyanın 6.büyük futbol ekonomisi olarak 
19.sırayı kabul etmek imkânsız. 

Spor tesislerimizin sayısı ve konforu gün 
geçtikçe artarken istisnasız tüm branşlar 

gibi futbolda da yaşanan seyirci sayısındaki 
bu gerilemede; e-bilet uygulaması, sporda 
şiddet, rekabetin tabana yayılamaması, 
takımlar arasında adalet duygusunun zarar 
görmesi gibi birkaç faktör daha sayılabilir. 
Bu faktörleri de tetikleyen 1 numaralı sebep 
yine yanlı yayın politikası ile vasıfsız insan-
lara spor yayıncılığı yaptıran yaygın spor 
medyasıdır.

Bu sezon ligde 4 İstanbul takımının kı-
ran kırana şampiyonluk yarışı vermesinden 
dolayı, ligimizin marka değerinin arttığını 
ve heyecanın üst düzeyde yaşandığını iddia 
edenler, acaba şampiyonluk yarışında 4 tane 
Anadolu takımı olsaydı ne düşünürlerdi? 

Cevap basit; futbolumuzun dibe vurdu-
ğunu, acilen önlem alınması gerektiğini 
öne süren, şampiyonluk mücadelesi veren 
Anadolu takımlarını aşağıya çekmeye çalı-
şan bir yayın politikasını izlemeleri şaşırtıcı 
olmazdı şüphesiz. Tıpkı birkaç hafta önce 
Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan Tür-
kiye Kupası yarı finalinde yaşanan akıl almaz 
saha olaylarını basitleştirici, olayları farklı 
kaynaklara tahvil edici yayın yapanların, 
Süper Kupa’da şampiyon olan Konyaspor’u 
alaşağı etmek için, finalde yaşanan ve önce-
ki örneklerine nispetle masum sayılabilecek 
olayları abartmak adına fazla mesai yapma-
ları, olayları futbol terörü gibi göstermek için 
olağanüstü çaba göstermeleri gibi.

Aklımız erdiğince, basit bir tahlilini yap-
maya çalıştığımız bu sorunun çözümü ise, 
yaygın medyanın spordaki hegemonyasını 
yıkabilmek adına çok da önemsenmeyen ye-
rel medyanın gücünü arttırması için bireysel 
olarak çabalamaktan geçiyor. Her ay birkaç 
gönüllünün büyük emekler vererek, insanla-
rın Konya Spor’unun ayrımında olabilmesi 
adına çalıştığı elinizde tuttuğunuz dergi gibi 
örneklerin çoğalması en büyük dileğimiz. Lig 
ayrımı gözetmeden şehrinin takımlarına sa-
hip çıkan insanların olduğu bir ülkede, diğer 
tüm spor dallarındaki seyirci sayısında da 
olumlu gelişmeler olacağı aşikar. 

Sosyal Medya’nın kült Konyaspor sayfa-
larından birisi olan Konyaspor Afrika hesabı-
nın sabit twiti’nde yazdığı gibi ; “Niye sadece 
Konyaspor’lusun diye sordu bir arkadaş. 
Baba tarafından Hacı Fettah’lı, ana tarafın-
dan Meram Dere’liyim. Kimi tutayım? Osa-
suna’yı mı?”
n UĞUR BULUŞ

SPORUMUZUN
SEYİRLİK HALİ

SIRA NO LİG SEYİRCİ ORTALAMASI
1 ALMANYA BUNDESLIGA 43.193
2 İNGİLTERE PREMIERE LİGİ 36.452
3 İSPANYA LA LIGA 29.168
4 İTALYA SERIE A 22.644
5 MEKSİKA MX APERTURA 21.308
6 HOLLANDA EREDIVISIE 19.725
7 FRANSA LIGUE 1 19.040
8 ÇİN SUPER LIG 18.478
9 İNGİLTERE CHAMPION LEAGUE 17.493

10 ABD MAJOR LEAGUE 17.268
11 ALMANYA BUNDESLIGA 2 16.930
12 JAPONYA DIVISION 1 16.438
13 RUSYA PREMIERE LEAGUE 12.928
14 UKRAYNA PREMIRE LEAGUE 12.671
15 AVUSTRALYA A-LEAGUE 12.373
16 İSVİÇRE SUPER LEAGUE 12.018
17 BELÇİKA JUPITER PRO-LEAGUE 11.190
18 GÜNEY KORE K-LEAGUE CLASSIC 10.263
19 SPOR TOTO SÜPER LİG 10.181
20 İSKOÇYA PREMIERE LEGAGUE   9.956

(2016-2017 sezonu verileri)
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Kartal’ın iç sahada oynayacağı maçlar
Torku Konyaspor - SivassporTorku Konyaspor - Sanica Boru ElazığsporTorku Konyaspor - TrabzonsporTorku Konyaspor - GaziantepsporTorku Konyaspor - GalatasarayTorku Konyaspor - BeşiktaşTorku Konyaspor -  Akhisar BelediyeTorku Konyaspor - Kayserispor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele 
eden temsilcimiz Konya Anadolu Sel-
çukspor sezonu tamamlıyor. Lig’in 34. 
haftasında kendi sahasında Hacettepe’yi 
konuk edecek olan Yavru Kartal sezonu 
bu maç ile tamamlayacak. Konya Ana-
dolu Selçukspor ligin son haftasında ken-
di sahasında Hacettepe’yi konuk edecek. 
Bugün saat 15.30’da başlayacak olan 
mücadeleyi hakem Davut Dakul Çelik 
yönetecek. Çelik’in yardımcılıklarını ise 
Emir Eray Eyisoy ve Hakan Karabalcık 
yapacak. Maçın 4. hakemlik görevini ise 
Levent Aktan üstlenecek.

EN BAŞARILI SEZON
Bu sezon başarılı bir performans 

ortaya koyan Konya Anadolu Selçukspor 
çok yaklaştığı Play – Off’a kalmayı ba-
şaramasa da oynadığı futbol ve verdiği 

mücadele ile tüm futbolseverlerin beğe-
nisini kazandı. Konya Anadolu Selçuks-
por kurulduğu yıldan bu yana en başarılı 
sezonunu geçiriyor. 2012 – 2013 yılında 
yeni adıyla TFF 2. Lig’de mücadele et-
meye başlayan Yavru Kartal, bu sezon 
en fazla puan topladığı sezonunu yaşı-
yor. Ligde oynadığı 33 maçta 14 galibi-
yet 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan 
yeşil beyazlılar bu süreçte 52 puan top-
ladı. Yavru kartal, oynadığı bu 33 maçta 
rakip kaleye 49 gol gönderirken kale-
sinde ise 44 gole engel olamadı. Konya 
Anadolu Selçukspor, bu performansı ile 
son yıllardaki en başarılı sezonunu ge-
çirdi. Daha önce 2014 – 2015 yılında 19 
takımın mücadele ettiği sezonda 36 maç 
sonunda 45 puan toplayabilen Yavru 
Kartal, bu sezon son maç öncesinde 52 

puan toplamayı başararak kendi reko-
runu kırdı. Ayrıca Anadolu Selçukspor, 
Play – Off’a en çok yaklaştığı sezonunu 
da geçiriyor. Daha önceki dönemlerde 
orta sıralarda mücadele eden yeşil be-
yazlılar bu sezon Play – Off tablosuna 
çok yaklaşmasına rağmen bunu başa-
ramadı.

İÇ SAHADA 36 PUAN
Bugün saat 15.30’da Hacettepe ile 

kendi sahasında karşılaşacak olan Kon-
ya Anadolu Selçukspor’un iç bu sezonki 
iç saha performansı dikkat çekiyor. Yav-
ru Kartal bu sezon kendi sahasında oy-
nadığı 16 maçta 11 galibiyet 3 beraberlik 
ve 2 mağlubiyet ile 36 puan topladı. İç 
sahada bir maçı eksik olmasına rağmen 
ligin en fazla gol atan 2. takımı olan yeşil 
beyazlılar bu süreçte rakip kaleye 34 gol 

atarken kalesinde ise gördüğü 20 gole 
engel olamadı.

RAKİP HACETTEPE
Lig’in 34. haftasında deplasmanda 

Konya Anadolu Selçukspor ile karşıla-
şacak olan Hacettepe, başarılı sezonun 
ardından tıpkı temsilcimiz gibi Play – 
Off’a kalma şansını yitirdi. Ankara ekibi, 
bu sezon oynadığı 33 maçta 15 galibiyet 
11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alırken bu 
süreçte 56 puan topladı. Bu puan Play – 
Off için yeterli olmadı. Lig’in son maçını 
kazanmak isteyen iki ekip bugün saat 
15.30’da kozlarını Konya Büyükşehir 
Belediye Stadyumu’nda paylaşacak. İki 
takım ligin ilk yarısında Ankara’da kar-
şı karşıya gelmişti ve mücadele 1-1’lik 
eşitlik ile sonuçlanmıştı.
n VEYSEL KOÇ

Selçuklu Belediye
avantaj sağladı

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, Play – Off çeyrek final ilk maçında Bandır-
ma Kırmızı’yı konuk etti. Mavi beyazlılar, ilk yarısını 46-36 önde kapattığı maçı 95-65 kazanarak, 

hem moral kazandı hem de önemli bir avantaj elde etti. Temsilcimiz seride 1-0 öne geçti
Lige katıldığı ilk sezonda başa-

rılı bir performans ortaya koyarak 
ligi 4.sırada tamamlayan ve Play – 
Off oynama hakkı kazanan Selçuklu 
Belediyespor, Play – Off çeyrek 
final ilk maçında Bandırma Kırmızı 
ile iç sahada karşı karşıya geldi. Bu 
önemli maçta taraftar desteğini tam 
anlamı ile hissedemeyen mavi be-
yazlılar, buna rağmen rakibini farklı 
geçmeyi başardı. Seride 1-0 öne 
geçen temsilcimiz deplasmanda 
oynanacak olan 2.maçı kazanması 
durumunda yarı finale yükselecek. 
Selçuklu, maçı kaybetmesi du-
rumda tur atlayan takım Konya’da 
oynanacak olan son karşılaşmada 
belli olacak.

SELÇUKLU, İLK YARIYI 
RAHAT GEÇTİ

Karşılaşmaya konuk ekip Ban-
dırma Kırmızı basketle başladı. Bu 
baskete Selçuklu Belediyespor’dan 
cevap gecikmedi. Mavi-beyazlı 
ekip bulduğu basketlerle skoru 14-
9’a getirdi. Konuk ekip farkı eritme-
ye çalışsa da Selçuklu Belediyespor 
buna izin vermedi. İlk çeyreğin son 
2 dakikasına 24-14 Selçuklu üstün-
lüğü ile girildi. Periyotun sonlarına 
doğru farkı iyice açan Selçuklu Be-
lediyespor, ilk çeyreği 32-19 önde 
tamamladı. Maçın ikinci çeyreğin-
de ilk basket konuk ekipten geldi 
32-21. Bandırma Kırmızı bulduğu 
basketlerle farkı eritmeyi başardı 
32-25. Selçuklu Belediyespor Ba-
şantrenörü Serkan Erdoğan mola 
alarak rakibin bu hızını kesmek 
istedi. Mola dönüşü Yunus Çan-
kaya’nın 3’lüğü skoru 35-25’e ge-
tirdi. Selçuklu Belediyespor kalan 
dakikalarda farkın kapanmasına 
engel oldu ve ilk yarıyı 46-36 önde 
tamamladı. 

MAÇ İKİNCİ YARIDA KOPTU
İkinci yarıya Selçuklu Beledi-

yespor basketle başladı 49-36. Ma-
vi-beyazlı ekip bu periyotta oyuna 
ağırlığını iyice koydu ve farkı arttıra-
rak skoru 66-47’ye getirdi. Rakibin 
hücumda etkisiz olması karşısında 
farkı açan mavi beyazlılar, karşı-
laşmanın üçüncü periyotunu 18 
sayı fark ile önde tamamladı. Bu 
periyotta İzzet Türkyılmaz, Will Da-
niels ve Fran Pilepic’in etkili oyunu 
taraftarın alkışını aldı. Üçüncü çey-
rek 70-52 tamamlandı. Maçın son 
bölümünde de rahat bir oyun ortaya 
koyan Selçuklu Belediyespor, genç 
rakibinin farkı kapatmasına izin 
vermedi. Bu bölümde hücumda 
üst üste sayılar bulan mavi be-
yazlılar, farkı 31 sayıya kadar 
çıkardı. Farkın açılmasının 
ardından Başantrenör 
Serkan Erdoğan, Wil 
Daniels, İzzet Türk-
yılmaz, Fran Pilepic 
gibi önemli isim-
leri kenara alarak 
dinlendirmeyi 
tercih etti. Kar-
şılaşma Selçuk-
lu Belediyesi’nin 
95-65 üstünlüğü ile 
sona erdi.

KAZANIRSA YARI FİNALDE
Temsilcimizin Play – 

Off’taki 2. maçı Pazartesi 
günü saat 18.00’de Ban-
dırma Kırmızı’nın sahasın-
da oynanacak. Selçuklu 
Belediyespor bu maçı 
kazandığı takdirde adını 
yarı finale yazdıracak. 
Bandırma Kırmızı’nın 
kazanması halinde seri 
1-1’e gelecek ve 3. maç 
Konya’da oynanacak. Bu 
maçı kazanan ekip adını 
yarı finale yazdırmış ola-
cak. n SPOR SERVİSİ

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’n-
de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest 
stil müsabakaları başladı. Kaspiysk kentindeki organizasyonun 5. 
gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda elemeler 
yapıldı. Serbest stil müsabakalarının ilk gününde mindere çıkan 
5 milli güreşçi de finale yükselme başarısı gösteremedi. Milli 
güreşçilerden Selahattin Kılıçsallayan, Haydar Yavuz ve Muham-
met Nuri Kotanoğlu, ilk kez büyüklerde mücadele etti. Son Avrupa 
şampiyonu milli güreşçi Rıza Yıldırım, 97 kilo ilk turunda Macar 
Pavlo Oliinyk’e 5-2 yenildi. Serbest Milli Takımı’nın genç isim-
lerinden Muhammet Nuri Kotanoğlu, 79 kilo elemelerinde Rus 
Akhmed Shiabdinovitch Gadzhimagomedov’a 9-3 kaybetti.

65 kiloda Türkiye’yi temsil eden Selahattin Kılıçsallayan, ilk 
maçında Belaruslu Viktar Serada’yı 6-1’le geçmesine rağmen 
çeyrek finalde Azerbaycanlı Haji Aliyev’e 9-2 yenildi. 70 kiloda 
mindere çıkan Haydar Yavuz, ilk turda İsrailli Emrach Gasanov’u 
12-2 sayı tuşuyla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Haydar, 
çeyrek finalde Polonyalı Magomedmurad Gadzhiev’e tartışmalı 
hakem kararı sonrası 6-4 yenildi. Uzun bir aradan sonra yeniden 
milli takıma giren Ahmet Peker ise 57 kilo ilk turunda Belaruslu 
Uladzislau Andreyeu karşısında minderden 6-2 mağlup ayrıldı. 
Milli sporculardan Selahattin Kılıçsallayan, Muhammet Nuri Ko-
tanoğlu ve Haydar Yavuz, bronz madalya maçı için repesaj hak-
kı elde ederken, Rıza Yıldırım ve Ahmet Peker elendi. Repesaj 
müsabakalarında Selahattin’in rakibi Avusturyalı Gabriel Janats-
ch, Muhammet Nuri’nin rakibi Fransız Johnny Just Bur, Haydar’ın 
rakibi de Belaruslu Azamat Nurykau oldu.   n AA

Uluslararası Trampolin Cimnastik Turnuvası’nda 3.olan spor-
cu Emirhan Danış, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Ömer Ersöz’ü ziyaret etti. 26-28 Nisan 2018 tarihlerinde İtalya’da 
yapılan Uluslararası Trampolin Cimnastik Turnuvası’nda bronz 
madalya kazanan Konyalı sporcu Emirhan Danış ve antrenörü 
Yavuz Selim Tekin, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Ömer Ersöz’ü ziyaret ederek vermiş oldukları desteklerden dolayı 
teşekkür etti. Sporcuyu tebrik eden İl Müdürü Ömer Ersöz başarı 
dileklerinde bulundu.
n SPOR SERVİSİ

Avrupa Güreş 
Şampiyonası başladı

Emirhan Danış, 
Ersöz’e teşekkür etti

Konya Özel Sporcular İl Temsilci-
liği, Özel Sporcular (Down Sendromu) 
Bowling Müsabakaları Kule Site Maxi 
Park Bowling Salonu’nda yapıldı. 
Müsabakalarda 13 takım 26 sporcu 
yarıştı. Her öğrenciye madalya, tişört 
ve kumanya verildi. Maçlar sonunda 
ilk üçe giren sporculara kupa verildi.  
Müsabakalarda Özel Sporcular İl Tem-

silcisi İsmail Tuna, okul müdürleri, 
antrenörler ve aileler de bulundu. İl kez 
düzenlenen il birinciliği müsabakaları 
sonunda 1. Selçuklu Öğretmen Fatma 
Menekşe Özel Eğitim Uygulama Okulu, 
2. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü Spor Kulübü, 3. Selçuklu 
Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 
oldu.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Büyükler Judo Avrupa Şampiyona-
sı’nda üçüncü olan Konya Olimpik Ha-
vuz sporcusu Bilal Çiloğlu Konya Genç-
lik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer 
Ersöz’ü ziyaret etti. 26 Nisan 2018 tari-
hinde İsrail’in Tel Aviv kentinde yapılan 
Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’n-
da erkekler 73 kiloda Avrupa üçüncüsü 
olan Bilal Çiloğlu, antrenörü Hakan 

Aydoğan ve baş antrenör Hüsamettin 
Çelik Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürü Ömer Ersöz’ü makamında 
ziyaret etti. İl Müdürü Ömer Ersöz, Bü-
yükler Avrupa Judo Şampiyonası’nda 
Avrupa üçüncüsü olan sporcusu Bilal 
Çiloğlu’nu tebrik ederek, başarılarının 
devamını diledi.
n SPOR SERVİSİ

Özel sporculara
eğlenceli yarışma

Çiloğlu’ndan Ersöz’e ziyaret

Konya Anadolu Selçukspor son maçına çıkıyor

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



RPS

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

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2017-2018

PUAN DURUMU

Karabük virajı!
Ligde kalma adına büyük bir mücadele veren temsilcimiz Atiker Konyaspor, son viraja girdi. Yeşil beyazlılar bugün 

Kardemir Karabükspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç 16.00’da başlayacak ve Özgür Yankaya tarafından 
yönetilecek. Anadolu Kartalı, rakiplerin birbiri ile mücadele edeceği haftada mutlak kazanmak zorunda

Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor, Spor Toto Süper Lig’in 32.haf-
ta maçında bugün deplasmanda 
K.Karabükspor ile karşı karşıya gele-
cek. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyu-
mu’nda saat 16.00’da başlayacak ve 
Özgür Yankaya tarafından yönetilecek. 
Özgür Yankaya’nın yardımcılıklarını 
Baki Tuncay Akkın ve Mehmet Kısal 
yaparken, maçın dördüncü hakemi 
Abdulkadir Bitigen olacak. Anadolu 
Kartalı, Özgür Yankaya yönetiminde 
bu sezon 4.maçına çıkacak. Ligde 2-0 

kazandıkları T.M. Akhisarspor ve 2-0 
kaybettikleri Galatasaray maçlarında 
görev yapan Özgür Yankaya, ZTK son 
16 turu rövanş maçında 1-1 sona eren 
deplasmandaki Trabzonspor mücade-
lesinde düdük çalmıştı. 

UZUN SÜRELİ SAKATLAR 
DIŞINDA EKSİK YOK

Bugün oynanacak Kardemir Ka-
rabükspor maçında temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’da önemli bir eksik bulun-
muyor. Sezonu kapatan Petar Filipovic 
ve Abdou Razzack Traore dışında sa-

katlığı devam eden Amir Hadziahme-
tovic de forma giyemeyecek. Geçen 
hafta sakatlıkları nedeniyle forma gi-
yemeyen Ömer Ali ve Ferhat ise forma 
giyebilecek. Ancak Sergen Yalçın’ın 
zorlu Göztepe maçı öncesi oyuncuları 
riske etmeyebilir. 

İKİ TAKIM ARASINDA 10. MAÇ
Öte yandan K.Karabükspor ile Atiker 

Konyaspor, Süper Lig’de 10.kez karşı 
karşıya gelecek. İki takım arasında oy-
nanan 9 maçın 4’ünü Atiker Konyaspor, 
2’sini K.Karabükspor kazanırken, 3 mü-

cadele ise berabere sona erdi.
KARTAL MUTLAKA 

KAZANMAK ZORUNDA 
Atiker Konyaspor bugün oynaya-

cağı Kardemir Karabükspor maçını 
mutlaka kazanmak zorunda. Geçen 
hafta Bursaspor’a mağlup olan Anado-
lu Kartalı, ligden düşmesi kesinleşen 
rakibini mağlup ederek kümede kal-
ma umutlarını devam ettirmek istiyor. 
Olası bir puan kaybı yeşil beyazlıları 
ağır şekilde yaralayacak.
n SPOR SERVİSİ
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