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Gençler ecdadı
ile buluşuyor 

‘Ekim alanı azaldı, 
verimlilik arttı’

‘Gençler için ne
yapsak azdır’

KOSKİ’den su 
kesintisi uyarısı 

Selçuklu Belediyesi, tarafın-
dan yürütülen ve Konya’nın 
en büyük kültür projesi olan 
“Selçuklu Torunları Ecdadla 
Buluşuyor” organizasyonunda 
3. etap sürüyor.  n SAYFA 5’TE

Meram Ziraat Odası Başkanı 
Ali Ataiyibiner, Türkiye’nin 
tahıl ambarı olarak bilinen 
Konya Ovası’nda buğday ekim 
alanının 1 milyon hektardan 
800 bin hektara kadar geriledi-
ğini ancak verimliliğin arttığını 
söyledi.  n SAYFA 10’DA

Çumra Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Oğuz ilçede eğitim 
veren okulları ziyaret etti. Oğuz, 
“Gençler için ne yapsak azdır 
sonuna kadar gençlerimiz için 
çalışmaya devam edeceğiz” 
dedi.  n SAYFA 12’DE

Çalışmalar nedeniyle bazı 
mahallerde su kesintisi uyarısı 
yapan KOSKİ, öğrencilerin 
mağdur olmaması için çalışma-
sını erteledi. Su kesintisi 6 Nisan 
(bugün) saat 20.00’da başla-
yacak ve 7 Nisan saat 17.00’a 
kadar sürecek. n SAYFA 12’DE

PETROL OFİSİ, KONYA’DA
USTALARI İLE BULUŞTU

42 ilde Maxima-Usta Yemekleri buluşması

Petrol Ofisi Madeni Yağlar, Konya’da düzenlenen ‘Maxi-
ma-Usta Yemekleri’ ile; ürünlerini zirvede tutan distribütör-
leri, sanayi sitelerindeki işyerleri ve otomobil özel servisleri-
nin sahipleri ile bir araya geldi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

KANSERE KARŞI ZADE
VİTAL’DEN DOĞAL DESTEK

Doğal beslenme kanser riskini azaltıyor 

Ülkemizde her 
yıl 150 bin kişiye 
kanser tanısı 
konuyor. Peki, 
Kanser Riskini 
Azaltmak İçin Neler 
Yapılmalı? Bunların 
başında ise doğal 
beslenme geliyor. 
Zade Vital de 
kansere karşı doğal 
destek ürünleri 
sunuyor. 

n HABERİ SAYFA 4’TE

‘Uyuşturucu halk
sağlığı sorunu’

Konya Bağımlılıkla Mücadele İşbirliği 
ile yürütülen İçişleri Bakanlığı 
Dernekleri Dairesi Başkanlığınca 
desteklenen Kıştan Bahara 
Maddeden Hayata Dönüş Projesi 
kapsamında çalıştay gerçekleştirildi. 
Konya Bağımlılıkla Mücadele 
Dernek Başkanı Mehmet Demirel, 
“Bağımlılık ile mücadele eden 
insanlarımızı el ele kurtaracağız” 
dedi. Denetimli Serbestlik Uzmanı 
Durmuş Ali Sağlık da, “Uyuşturucu, 
önlem alınmadığı takdirde hızla 
yayılabilme özelliği olan bir halk 
sağlığı sorunudur” diye konuştu.  
n HABERİ SAYFA 7’DE

03 Gönül Gözü, tekerlekli
sandalye ile mutlu etti 06 Otoparktaki araçları

hurda niyetine sattı! 10 Âşık atışmalarında 
Afrin vurgusu yapıldı

Beyşehir’de Yerel Buluşmalar programına katılan Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Afga-
nistan’da hafızlık kursunu tamamlayan 100 çocuğun 
ABD tarafından öldürülmesiyle ilgili, “Afganistan’da 
hafızlık kursunu tamamlayan 100 hafız çocuk için 
tören düzenleniyor. Amerikan uçakları bombala-
mış tamamı şehit olmuş. Bu zillet Müslümanlara 
yakışmıyor, bu zillet Ümmeti Muhammed’e 
yakışmıyor. Hamdolsun bu zilletten kurtuluşun 
adresi de Türkiye” diye konuştu.
n HABERİ SAYFA 11’DE

TİMAV Genel Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz, son 
günlerde İmam Hatiplerde deizm ve ateizmin 

yükseldiğine dair, bir algı operasyonunun ürünü 
olduğunun anlaşılması hiç de zor olmayan bir süreç 

yaşanıyor” dedi. “İmam Hatipler, bu ülkede sağlam 
ve sahih bir dini eğitimin kaleleridir” diyen Öksüz, 

“İstisnai konuların ve ferdi birtakım davranışların 
cımbızlanarak, imam hatiplerin geneli böyleymiş ve 

İmam Hatiplerde okuyan tüm öğrenciler bu şekilde imiş 
gibi gösterilmesinin iyi niyet olmadığı apaçık ortadadır” 

ifadelerini kullandı.  n HABERİ SAYFA 12’DE

Sarsıntı fay oturması!
Jeoloji Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Prof. 

Dr. Fetullah Arık, geçtiğimiz 
gün yaşanan küçük çaplı 
depremlerin 2009 yılında 

meydana gelen orta 
büyüklükteki iki depremde 

kırılan fayların oturmasından 
kaynaklandığını söyledi

YILLIK 30-40 CİVARINDA DEPREM OLUŞUYOR 
“Konya civarında yıllık 30-40 civarında or-
talama deprem oluşuyor” diyen Arık, Kon-
ya’nın Fayzon denilen birden fazla fayın 
bulunduğu bölge  olduğunu ifade etti. Arık, 
“Konya faylar üzerinde, sürekli olarak çök-
meye devam ediyor. Konyalıların deprem 
ile ilgili paniklemesine gerek yok. Bundan 
daha büyük 3, 3.5,4,4.5 veya 5 kadar yaşanan 
depremler yıkıcı depremler değildir. Yapı-
larımızı sağlam yaparsak sorun yaşanmaz” 
ifadelerini kullandı.  n SAYFA 2’DE

KORKULACAK BİR DURUM YOK 
Geçtiğimiz gün meydana gelen Seydişe-
hir’de 2.1, Beyşehir’de 1.8 ve Selçuklu’da 2.5 
şiddetindeki depremler paniğe yol açtı. Va-
tandaşlar küçük şiddetli depremlerin büyük 
depremlere yol açabilir mi endişesini taşı-
dı. Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube 
Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, korkulacak 
bir durumun olmadığını yaşanan küçük 
şiddetli sarsıntıların 2009 yılında meydana 
gelen depremlerde kırılan fay hatlarının 
oturmasından kaynaklandığı söyledi.Prof. Dr. Fetullah Arık

‘İmam Hatipler din 
eğitiminin kalesi’

‘Zilletten kurtuluşun
adresi; Türkiye’
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Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarının geleneksel lideri Petrol Ofisi Madeni Yağlar, Konya’da düzenlenen ‘Maxima-Usta Ye-
mekleri’ ile; ürünlerini zirvede tutan distribütörleri, sanayi sitelerindeki işyerleri ve otomobil özel servislerinin sahipleri ile bir araya geldi

Petrol Ofisi, ustaları ile buluştu

Tüm Türkiye’de gerçekleşti-
rilecek ‘Maxima-Usta Yemekleri’ 
buluşmalarında görsel kimliğiyle 
birlikte yenilenen Maxima motor 
yağlarının pazardaki en yenilikçi 
ürün ailesi haline gelmesini sağ-
layan özellikleri tanıtılıyor.

 Petrol Ofisi Madeni Yağlar, 
madeni yağlar ve kimyasallar 
pazarındaki aralıksız 8 yıllık lider-
liğinin temelini oluşturan distri-
bütörlerinin katılımıyla sanayi si-
telerindeki işyeri temsilcileri için 
düzenlediği ve tüm Türkiye’yi 
kapsayacak büyük buluşmaların 
şimdiki durağı Konya oldu. Yakla-
şık iki aylık bir süreçte 42 ilde 48 

noktayı kapsayacak ve toplamda 
5.500 kişiye ulaşacak olan Petrol 
Ofisi Madeni Yağlar ‘Usta Yemek-
leri’ buluşmalarında, binek araç 
motor yağlarının seçkin markası 
Maxima ön plana çıkıyor.

350’DEN FAZLA ÜRÜNÜ 
MÜŞTERİLERİNE SUNUYOR 
Konya’da düzenlenen ‘Maxi-

ma-Usta Yemekleri, Petrol Ofisi 
Madeni Yağlar Distribütör Bölge 
Müdürü Kanat Gürsel’in konuş-
masının ardından, Madeni Yağlar 
Teknik Destek Uzmanı Musta-
fa Aydemir’in sunum eşliğinde 
Maxima ile ilgili detayları paylaş-
ması ile gerçekleşti.  Türkiye’nin 

alanında en gelişmiş laboratuva-
rına ev sahipliği yapan Petrol Ofisi 
Teknoloji Merkezi (POTEM) saye-
sinde yüksek Ar-Ge gücüne sahip 
olduklarına dikkat çeken Petrol 
Ofisi Madeni Yağlar Direktörü 
Sezgin Gürsü, “Petrol Ofisi Made-
ni Yağlar, toplamda 350’den fazla 
ürünü Derince’deki fabrikasında 
üreterek müşterilerine ulaştırıyor. 
Bu sayede Türkiye araç parkında-
ki tüm otomobiller için uygun bir 
Maxima çözümü sunabiliyoruz” 
diye konuştu. 

YURT ÇAPINDA 16 BİN
NOKTA HİZMET 

Petrol Ofisi Madeni Yağlar 
müşterilerine, akaryakıt istas-
yonları, Maxima – Maximus Yağ 
Değişim Merkezleri ve distribütör 
ağı ile yurt çapında 16 bin nokta-
da satış yaptıklarını söyleyen Sez-
gin Gürsu, şunları söyledi: “Petrol 
Ofisi Madeni Yağlar olarak ürün-
lerimizi pazara sunmadan önce 
pazarın değişen ihtiyaçlarını de-
ğerlendiriyor ve bu doğrultuda 
ürün portföyümüzü yenilemeye 
devam ediyoruz. Maxima’nın 
bu değişim sürecinde de tüm iş 
ortaklarımızla bir araya gelerek 
yeniliklerimizi paylaşıyoruz. Top-
lam 42 ilde düzenleyeceğimiz 
‘Yenilenen Maxima, Ustalarla 

Buluşuyor’ toplantıları için bizler 
de çok heyecanlıyız. Bu vesileyle 
distribütörler, sanayi sitelerindeki 
işyerleri ve otomobil servislerinin 
sahiplerinden oluşan toplamda 

5.500 çözüm ortağımıza ulaşaca-
ğız.  Petrol Ofisi olarak her daim 
iş ortaklarımızın yanında olmaya, 
farklı ihtiyaçlara çözüm sunma-
ya devam edeceğiz.” İstanbul’da 

başlayan “Maxima-Usta Yemek-
leri”, Konya’nın ardından Düzce 
ve Kayseri’ye uğrayarak, 22 ilde 
daha gerçekleştirilecek.
n HARUN YILMAZ 

Geçtiğimiz gün yaşanan küçük çaplı depremlerin oluşumuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Fetullah Arık, yaşanan sarsıntıların fay hatlarının oturmasından 
kaynaklandığını söyledi. Arık, “2009 yılında meydana gelen orta büyüklü iki deprem vardı.  Bu depremlerden sonra kırılan faylar oturmaya başladı” dedi

Deprem değil, fay oturması!
Geçtiğimiz gün Seydişehir’de 

2.1, Beyşehir’de 1.8 ve Selçuk-
lu’da 2.5 şiddetindeki depremler 
paniğe yol açtı. Vatandaşlar kü-
çük şiddetli depremlerin büyük 
depremlere yol açabilir mi endi-
şesini taşıdı. Geçmiş yıllarda ya-
şanan depremler bu paniği daha 
da arttırdı. 10 Eylül 2009 saat 
21:30’da yaşanan 4.5 şiddetin-
deki deprem çok güçlü hissedil-
mişti. Aynı gece daha şiddetli bir 
deprem daha yaşandı. 11 Eylül 
2009’da da saat 4:58’de büyük-
lük 4.7 olan deprem yine paniğe 
yol açmıştı. Yaşanan depremler 
Konya’nın deprem ile ilgili yaşa-
nabilecek olumsuzlukları akıllara 
geldi. Uzmanlar ise korkulacak 
bir durumun olmadığını yaşanan 
küçük şiddetli sarsıntıların 2009 
yılında meydana gelen depremin 
kırılan fay hatlarının oturmala-
rından kaynaklandığı ifade etti. 

KONYA’NIN ZEMİNİ GEVŞEK 
Yaşanan sarsıntılarla ilgili 

bilgi veren Jeoloji Mühendisleri 
Odası Konya Şube Başkanı Prof. 
Dr. Fetullah Arık, depremin fay 
hatları üzerinde enerji boşal-
maları şeklinde olduğunu ifade 
ederek, “4 Nisan 2018 tarihinde 
yaşanan deprem Konya ve çev-
resinde hemen her yıl gördüğü-
müz olağan depremlerden bir 
tanesi. Yaşanan deprem Takkeli 
Dağ ve Sille arasında Saraköy ci-
varında merkez üssü. Depremin 
derinliği 5.4 kilometre. Sığıl bir 

deprem. Büyüklük olarak bak-
tığımız zaman 3’ün  altında ya-
şanan depremleri bizler küçük 
deprem olarak nitelendiriyoruz. 
Normal şartlarda yaşanan dep-
remi insanlarımız hissedemeye 
bilirler. Dünkü yaşanan deprem 
Meram bölgesinde, Selçuklunun 
belli kısımlarında hissedilmesi 
zeminin büyüklüğü. Konya’nın 
zemini gevşek. Tutturulmamış 
bir zemin. O nedenle oluşan 
depremin büyüklüğü  küçük bir 
deprem sayılsa bile hissedebili-
yoruz.  Yaşanan depremin hissi 
4 4.5 civarında. Dünkü deprem 
artçı deprem değil,  bağımsız bir 
deprem. Konya civarında yıllık 
30-40 civarında ortalama dep-
rem oluşuyor. Son yıllarda etkin-
lik atmıştır. Buda 2009 yılında 
meydana gelen orta büyüklü iki 
deprem vardı.  Bu depremlerden 

sonra Konya’nın fay zorluğu-
nun orta kesimlerinde kırılmalar 
meydana geldi. Şu anda fayın 
diğer bölgelerinde küçük otur-
malar, enerji boşalmaları şeklin-
de depremler meydana geliyor” 
dedi.

KONYALILARIN DEPREM İLE 
İLGİLİ PANİKLEMESİNE

 GEREK YOK
Konya’nın Fayzon (birden 

fazla fayın bulunduğu bölge) 
denilenen fayzonun üzerinde ol-
duğunu ifade eden Arık, “Konya 
fayzonunun  genişliği 4 kilomet-
reden fazla.  Fayzonu üzerinde 
depremler olmaya devam edi-
yor. Konya’yı il kuzeyden kontrol 
eden bir takım faylar var. Konya 
faylar üzerinde, sürekli olarak 
çökmeye devam ediyor. Konya 
fayzonu 50 kilometrelik bir kıs-
mı bir anda kırılsa o zaman Al-

lah korusun büyük depremler 
meydana gelebilir.  Konya olarak 
binalarımız yaparken ya da bir 
bölgeyi yerleşime açarken fayları 
dikkate alarak yapmamız gereki-
yor. Konyalıların deprem ile ilgili 
paniklemesine gerek yok. Yaşa-
nan depremi normal fay hareketi 
olarak algılanması lazım.  Bun-
dan daha büyük 3 3.5,4,4.5 veya 
5 kadar yaşanan depremler yıkı-
cı depremler değildir. Normalde. 
Eğer biz yerleşim yerimizi sağ-
lıklı ve düzenli yere yapmışsak, 
binalarımızda da depremle ilgili 
önlemlerimizi almışsak yıkıcı 
depremler değildir. Can kaybı 
oluşmaz, binalarda hasar çok az 
olur. Konya yapı stokuna bak-
tığımız zaman özellikle kentin 
dönüşmeye devam eden bölge-
lerinde eski yapılar var. Mühen-
dislik tetbiri alınmamış yapılar 
var. Birçok yapı yenileniyor. 
Bunu bir şans olarak görüp bi-
nalarımızı zemin araştırmalarını 
yaptıktan sonra ona göre plan-
lamamız teknik hizmetleri tam 
olarak uygulayıp denetimlerini 
tam olarak sağlamamız lazım. 
Bundan sonra olacak deprem-
lere karşı önlemimizi almış olu-
ruz.Bizler her an 6 6,5 civarında 
deprem olacakmış gibi yerleşim 
alanlarımızın belirlenmesinde 
hem de binaların inşa edilme-
sinde  hazırlıklarımız yapmamız 
lazım” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Fetullah Arık

Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsü
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Lokman Hekim, ‘Direniş Karatay’ı izledi ‘Performans sistemi, mağduriyete yol açar’
Özel Lokman Hekim Sağlık 

Meslek Lisesi idarecileri ve öğret-
menler, 9 Mart’ta vizyona giren, 
Selçuklu döneminin anlatıldığı ‘Di-
reniş Karatay’ filmini izledi. Özel 
Lokman Hekim Sağlık Meslek Lise-
si Yönetim Kurulundan  Ali İhsan 
Kaya , Ahmet Salur, Hasan Karye-
yen, Mecit Saraç, Süleyman Salur 
ve Okul Müdürü Osman Kabalak 
ile öğretmenler ve tüm personel, 
9 Mart’ta vizyona giren, Selçuklu 
döneminin anlatıldığı ‘Direniş Ka-
ratay’ filmini izledi.Çekimlerinin 
tamamı Konya’da gerçekleştiri-
len ‘Direniş Karatay’ da, Selçuklu 
Devleti’ni yıkmak için yola çıkan 
Moğollar ile devleti korumak için 
savaşan Celalettin Karatay ve Ahi 
Evran’ın hikayesi konu ediniliyor. 
Filmle ilgili değerlendirmeler bu-
lunan Özel Lokman Hekim Sağ-
lık Meslek Lisesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali İhsan Kaya, filmin çok 

beğenildiğini dile getirerek, bu tür 
dönem filmleriyle öğrencilerin, 
tarihi okuyarak öğrenmenin yanı 
sıra onu beyaz perdede izleme he-
yecanını yaşadıklarını söyledi. Ay-
rıca Karatay Medresesi’nin 1251 
de kurulması ve 1914 yılına kadar 
eğitime devam etmesi ve uzun bir 
aradan sonra 2009 yılında Konya 

Ticaret Odasının tekrar Medreseyi 
günümüz şartlarına göre Karatay 
Üniversitesi olarak Eğitim Öğre-
time yeniden açmış olması ayrıca 
çok manidardır. Filmin yapımında 
emeği geçen ve bu akşam izlemek 
için katılan tüm arkadaşlarımıza 
teşekkür ederiz.
n HABER MERKEZİ

Konya Gazeteciler Cemiyeti 
(KGC) ziyaret eden Eğitim-İş Kon-
ya Şube Başkanı Özgür Genç ve 
Şube Sekreteri Metin Nizamoğlu, 
yeniden KGC başkanı seçilen Sefa 
Özdemir ve yönetim kurulu üyele-
rine hayırlı olsun ziyaretinde bulu-
narak, başarılar diledi. 

Ziyaretten memnun oldukları-
nı belirten Konya Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı Sefa Özdemir, 

“Eğitim ülkemizin gelecek ne-
sillerinin yetişmesinde en temel 
unsundur. Eğitimcilerin ve eğiti-
min sorunları çözülmelidir. Bizler-
de bir kamu görevi yapmaktayız. 
Sizlerin ve eğitimin sorunlarının 
takipçisiyiz. Ziyaretinizden dolayı 
teşekkür ediyoruz” dedi.

Eğitim-iş Konya Şube Başkanı 
Özgür Genç de eğitimin ve eği-
timcilerin sorunları hakkında bilgi 
vererek, “Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından öğretmenlerin mesleki 

yeterliliklerini arttırmak için uygu-
lanacağı iddia edilen performans 
değerlendirme sistemi eğitimin 
hiçbir sorununu çözemeyeceği 
gibi tam tersine yeni sorunların 
doğmasına sebep olacaktır. Bu sis-
tem öğretmeni her an ‘diken üs-
tünde’ tutacak bu yöntemdir. Bi-
limsel ve objektif karşılığı olmayan 
performans değerlendirme sonuç-
larının “görevde yükselme, yer 

değiştirme, sözleşmenin yenilen-
mesi, hizmet puanına katkı, ücret-
lerin belirlenmesi” gibi alanlarda 
kullanılması birçok mağduriyetin 
doğmasına ve hak kayıplarına se-
bep olacaktır. Bu uygulamadan 
vazgeçilmesi için mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Sizlere de bizlere 
verdiğiniz destekten dolayı teşek-
kür ederiz.”
n HABER MERKEZİ 

Gönül Gözü, tekerlekli
sandalye ile mutlu etti

Çalışma dolayısıyla KOSKİ’den
su kesintisi uyarısı

Konya merkez ve ilçelerinde 
engellilere yönelik yapmış olduğu 
çalışmalarla tanınan Gönül Gözü 
Derneği merkez Selçuklu ilçesin-
de geçirmiş olduğu bir rahatsızlık 
sonucu yatağa bağımlı hale gelen 
Hatun Emiroğlu  adlı vatandaşa 
özellikli manuel tekerlekli sandalye 
hediye etti. Gönül Gözü Derneği 
Genel Başkanı Devriş Ahmet Şahin 
yapmış olduğu açıklamada; dernek 
olarak kuruluşlarından bu yana de-
vam eden ‘Bir Engelde Sen Kaldır’ 
kampanyası kapsamında ihtiyaç 
sahibi engellilere akülü ve manüel 

tekerlekli sandalye hediye ettikleri-
ni dile getirerek çalışmalara hız kes-
meden devam edeceklerini belirtti. 
Bu güne kadar 400 ün üzerinde 
tekerlekli ve akülü araba  dağıttık-
larını  belirten Gönül Gözü Derneği 
Genel Başkanı Devriş Ahmet Şa-
hin, “Bu bir hayır işi. Bizler engelli 
kardeşlerimize yardım ederken sa-
dece veren elle alan el arasında bir 
köprü vazifesi görüyoruz. Engelli 
kardeşlerimizin problemlerini bir 
nebze oldun giderdiğimizde onların 
mutlulukları ile bizlerde mutlu olu-
yoruz” dedi. n HABER MERKEZİ

Bitki, meyve ve tohumlardan Soğuk Pres yöntemi ile yüzde 100 doğal olarak üretilen yağların 
faydaları da bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Özellikle bu yağlar kilo vermede oldukça etkili

Kilo vermek isteyenler
için soğuk pres yağı!

Peki Yaz Ayları Yaklaşırken Üze-
rinizdeki Yükü Atmaya Hangi Yağ-
lar Yardımcı Oluyor?

Kış aylarında hesapsız yenen ye-
meklerin neden olduğu kilolar bahar 
ayları geldikçe dert olmaya başlar. 
Kilo vermek isteyen kişiler için bes-
lenme düzeninin gözden geçirilmesi 
ve hareketin artırılması önemlidir. 
Uzmanların açıklamalarına göre 
bitkisel ve deniz kaynaklı esansiyel 
yağ asitleri sağlıklı bir yaşama katkı 
sağlarken kilo kontrolünü de olumlu 
yönde etkiliyor. 

En önemli enerji kaynakları ara-
sında yer alan yağların sağlık için ne 
kadar gerekli olduğu zaten biliniyor-
du. Bitki, meyve ve tohumlardan 
Soğuk Pres yöntemi ile yüzde 100 
doğal olarak üretilen yağların fay-
daları da bilimsel olarak kanıtlanmış 
durumda. Peki neden Soğuk Pres 
yağlar tercih edilmeli ve Soğuk Pres 
yağların faydaları neler?

NEDEN SOĞUK PRES 
YAĞLAR TERCİH EDİLMELİ?

Vücudumuzun üretemediği ve 
dışarıdan almamız gereken mad-
deler esansiyel (elzem) olarak ad-
landırılıyor. Soğuk Pres yöntemi 
ile hiçbir ısıl ve kimyasal işlem uy-
gulanmadan elde edilen yağlarda 
Omega 3 ve Omega 9 gibi esansiyel 
yağ asitleri doğal olarak yağa ge-
çiyor. Uzmanlar tarafından Soğuk 
Pres yağları güvenle kullanmak için 
mutlaka eczanelerde yer alan, GMP 
(Good Manufacturing Practices / İyi 
Üretim Uygulamaları) standartların-
da üretilen ürünleri almak gerekliliği 
vurgulanıyor.

İŞTE YAĞLARIN FAYDALARI;
1.METABOLİZMAYI HIZLANDIRMAYA 

VE YAĞ YAKIMINA DESTEK: 
SOĞUK PRES ASPİR YAĞI

Esansiyel doymamış yağ asit-
lerini yüksek miktarda içeren aspir 
yağının, hipolipidemik yani yağ se-
viyesini azaltıcı etkisi bulunuyor. As-
pir Yağı içeriğindeki CLA (Conjuga-
ted Linoleic Acid / Konjuge Linoleik 
Asit) yağ depolanmasını azaltmaya 
yardımcı olduğu için günümüzde di-
yet ve egzersiz programlarına Aspir 
Yağı eklenebiliyor.

2. İNSÜLİN DİRENCİNE KARŞI: 
SOĞUK PRES ÇÖREK OTU YAĞI 
Esansiyel yağ asitleri içeriği açı-

sından zengin olan Çörek otu yağı 
bağışıklığı güçlendirmeye destek 
sağlarken insülin direncine karşı da 
kullanılabiliyor. Elde edilen araş-
tırmaların sonuçları, çörek otu yağı 
kullanımının  ayrıca bahar aylarında 
herkesin kabusu olan alerjik rinit 
(saman nezlesi) tedavisinde burun 
tıkanıklığı, burun kaşıntısı, burun 
akıntısı ve hapşırma ataklarını da 
azaltabileceğini gösteriyor.

3. ENERJİ/PERFORMANS DESTEĞİ 
OLARAK: SOĞUK PRES 

RÜŞEYM YAĞI
Başta çalışanlar, öğrenciler ve 

sporcular olmak üzere herkes yoğun 
temponun içerisinde kimi zaman 
gereğinden fazla yorgunluk hisse-
diyor. Buğday tanesinin embriyo 
kısmı olan rüşeym, beslenme için 
gerekli tüm enerji ve besin kaynak-

larını bünyesinde barındırıyor. Çok 
değerli bir yağ olan rüşeym yağının 
elde edilmesi

oldukça zor. Yapısında A ve D 
vitaminlerini doğal olarak bulun-
durmasının yanı sıra E vitamini ora-
nı da çok yüksek olan Rüşeym yağı 
yaşlanma etkilerini geciktirmeye ve 
vücut direncini artırmaya yardımcı 
oluyor. Yağda çözülen vitaminleri 
içermesi nedeniyle de antioksidan 
özelliğe sahip rüşeym yağının yor-
gunluk giderici olarak da kullanılabi-
leceği söyleniyor. Rüşeym yağı yük-
sek enerji gereksinimi olan kişilerin 
fiziksel performansını artırmaya 
destek olduğu için sporcular, sına-
va hazırlanan gençler ya da yoğun 
tempoda çalışan, genel yorgunluk 
problemi olan kişilerin günlük besin 
programlarına dahil edilebiliyor. Ay-
rıca Rüşeym Yağı glüten içermiyor.

4. METABOLİK SENDROMA KARŞI: 
SOĞUK PRES CHIA TOHUMU YAĞI

Metropol insanının tüm özelliği-
ni taşıyan yani masa başında uzun 
saatler geçiren, beslenmesine dik-
kat edemeyen, yüksek kalorili bes-
lenen ve yoğun stres altında olan 
kişiler “metabolik sendrom”a bir 
adım daha yakın durumda. Modern 
yaşam hastalığı olarak tanımlanan 

“metabolik sendrom”, insülin diren-
ciyle başlayan, abdominal obezite 
(karın bölgesi yağlanması), glukoz 
intoleransı, diyabet, dislipidemi (kan 
yağlarının olması gerektiğinden faz-
la miktarlarda bulunması), hipertan-
siyon ve koroner arter hastalığı gibi 
hastalıkların birbirine eklenmesiyle 
ölümcül sonuçlara yol açabilecek ka-
dar tehlikeli. Yapılan çalışmalar Chia 
tohumu yağının metabolik sendro-
ma karşı tedavide destek sağladığını 
gösteriyor.

5. TERMOJENİK ETKİYE YARDIMCI: 
SOĞUK PRES HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağının yapısın-
da MCT (Middle Chain Triglyceride 
/ Orta Zincirli Trigliserid) bulunuyor.  
Yapılan çalışmalarda MCT’nin da-
yanıklılık ve egzersiz performansını 
artırdığı, vücut metabolizmasını hız-
landırdığı görülmüş durumda. Ay-
rıca Hindistan cevizi yağının enerji 
tüketimini artırdığı ve termojenik 
etkisi olduğu bildirilmektedir. Hin-
distan cevizi yağı yine MCT içeri-
ğinden dolayı lipid malabsorpsiyon 
(yağ emilim bozukluğu) problemi 
olan hastalarda da dahilen kullanı-
labiliyor.

Hindistan cevizi yağı ayrıca son 
dönemin en popüler güzellik des-

tek ürünleri arasında yer alıyor. Hoş 
kokusu ile dünya çapında doğal koz-
metik ürünü olarak kullanılan Hin-
distan Cevizi Yağı saç ve cilt başta 
olmak üzere baştan aşağı güzelleş-
meye doğal olarak yardımcı olu-
yor. Hindistan cevizi yağı yapısında 
bulunan laurik asit sayesinde saç 
gövdesine ulaşabildiğini, böylece 
yıpranmış saç uçlarına bakım yapa-
rak yumuşak ve parlak bir görünüm 
kazanmasına yardımcı olabiliyor.

6. BİTKİSEL OMEGA 3 KAYNAĞI VE 
KABIZLIK PROBLEMLERİNE KARŞI: 

SOĞUK PRESS KETEN TOHUMU YAĞI
Soğuk Pres keten tohumu yağı 

bitkisel Omega 3 yağ asidi olan al-
fa-linolenik asit (ALA) açısından 
zengin bir kaynaktır. Soğuk Pres 
Keten Tohumu yağı vejetaryenler 
ve balık yağı tüketemeyenler için iyi 
bir bitkisel Omega 3 kaynağıdır ve 
zihinsel gelişimi destekler.

Keten Tohumu Yağı ayrıca ka-
bızlık problemlerini önlemeye des-
tek olarak da kullanılabilmektedir. 
Kabızlık problemi yaşayan kişilerin 4 
tatlı kaşığı Soğuk Pres Keten tohu-
mu yağını 1 kase yoğurda ekleyerek, 
günde bir kez olmak üzere, bir hafta 
boyunca tüketmeleri önerilmekte-
dir.  n HABER MERKEZİ

Çalışmalar nedeniyle bazı ma-
hallerde su kesintisi uyarısı yapan 
KOSKİ, öğrencilerin mağdur ol-
maması için çalışmasını erteledi. 
Su kesintisi 6 Nisan saat 20.00’da 
başlayacak ve 7 Nisan saat 17.00’a 
kadar sürecek. Konuyla ilgili şu 
açıklama yapıldı: “Konya Büyük-
şehir Belediyesi KOSKİ Genel 
Müdürlüğümüz tarafından Fatih 
Caddesi Köprülü Kavşak çalışma-
sı nedeniyle, Selçuklu ve Meram 
ilçeleri birleşiminde bulunan Çev-
reyolu Caddesi, Beyşehir Caddesi 
ve Fatih Caddesi kesişimindeki su 
şebeke hattı deplase yapılacaktır. 
Çalışmalar nedeniyle daha önce 
4 Nisan Çarşamba gecesi saat 
23.00’ten 5 Nisan Perşembe ak-
şamı saat 19.00’a kadar yapılaca-
ğını duyurduğumuz su kesintisi, 
özellikle öğrencilerimizin mağdur 

olmaması için 6 Nisan Cuma günü 
saat 20.00’dan 7 Nisan Cumartesi 
günü 17.00’ye ertelenmiştir. Söz 
konusu sürede tatlı su çeşmeleri 
hizmet vermeye devam edecek-
tir. Bu bölgelerde ikamet eden 
abonelerimizin su kesintisinden 
dolayı mağdur olmamaları için 
gerekli tedbirleri almaları önem-
le duyurulur. Belirtilen sürede su 
hizmeti alamayacak mahalleler 
şöyle: Meram ilçesi Alavardı, Necip 
Fazıl, Aşkan, Ateşbazı Veli, Kür-
den, Hacı Şaban, Selver, Çandır, 
Osman Gazi, Gülbahçe, Lalebahçe, 
Melikşah, Kirazlı, Armağan, Dede-
korkut, Süleymanşah, Yunus Emre 
mahalleleri ve civarları, Selçuklu 
ilçesi Mehmet Akif, Hüsamettin 
Çelebi, Akıncılar, Esenler, Akşem-
settin, Selçuk, Şeker mahalleleri ve 
civarları.”  n HABER MERKEZİ 

Uzmanların açıklamalarına göre bitkisel ve deniz kaynaklı esansiyel yağ asitleri sağlıklı bir 
yaşama katkı sağlarken kilo kontrolünü de olumlu yönde etkiliyor. 



Pembe Hanım Kanser Hastaları ve 
Yakınlarıyla Yardımlaşma Derneği başkan 
yardımcısı olarak verdiğimiz mesajların 

içerisinde en önemlisinin bu olduğunu 
düşünüyorum: Kanser önlenebilir 
bir hastalıktır. Sonra “erken teşhis 
hayat kurtarır” ve “kanser tedavi 
edilebilir bir hastalıktır”. Hepsi kendi 
içerisinde çok önemli mesajlar ve 
pek çok hayat üzerinde etkisi olacağı 
şüphesiz. Ben 1-7 Nisan”Kanser 
Haftası” nedeniyle sizlere kanserden 
korunmadan bahsetmek istiyorum.

Kanser genlerde meydana 
gelen değişiklik sonucu gelişen bir hastalıktır. Aileden 
kalıtılan formları olsa da çoğunun aile ile ilişkisi yoktur. 
Ancak ailenizde kanser vakaları varsa hekiminize danışarak 
risklerinizi belirlemeniz önemlidir. Dolayısıyla kanserden 
korunmada birinci nokta ailenizde kanser var ise kendi 
riskinizi belirlemek üzere danışmanlık almanızdır.

Kanserden korunmada en önemli konu ise sigarayı 
bırakmaktır. Kansere neden olduğu düşünülen pek çok risk 
faktörü olsa da kesin kanser nedeni olduğu ispatlanmış 
olan madde sigaradır. Sigarayı bırakmak bu anlamda çok 
önemlidir. Sigara içilmesi sırasında ortaya çıkan zararlı 
maddeler (oksidanlar) genetik materyalimizde (DNA) hasar 
meydana getirerek kansere neden olurlar. 

Bunun dışında vitaminlerden, özellikle de C ve E 
vitamininden zengin beslenme, antioksidan özellikteki 
meyve ve sebzeleri (yeşil, turuncu ve kırmızı renkliler) 
yoğun tüketme, doğrudan ateşe ya da ise maruz kalan 
besinlerden kaçınma (mangalda pişmiş ya da tütsülenmiş) 
kanserden korunmada önemlidir.

Son yıllarda obezite ile kanser arasında da ilişkiden 
bahsedilmektedir. Bu nedenle doğru beslenme ve egzersiz 
ile aşırı kilodan kaçınılması kanserden korunmada bir başka 
önemli noktadır. 

Hepinize sağlıklı günler diliyorum.
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Rebii Karatekin’den Konya 
Şehitliği’nde anlamlı etkinlik

Selçuklu Rebii Karatekin Or-
taokulu, öğretmenleri rehberliğin-
de Suriyeli, Afgan, Azeri, Iraklı ve 
Güney Koreli öğrencilerin de bu-
lunduğu 100 öğrenciden oluşan 
bir grup 5 Nisan 2018 tarihinde 
Konya şehitliğini ziyaret ettiler. 
Ziyaret sırasında kuran-ı kerim ti-
lavetinin ardından öğrenciler hep 
bir ağızdan İstiklal Marşımızı söy-
lediler. Şehit mezarları bayraklarla 
donatıldı.

Öğrencileri temsilen Zeh-
ra Işık’ın şehitlik şeref defterine 
duygularını yazdığı ziyaret sıra-
sında duygulu anlar yaşandı. Bu 
tür faaliyetlerin öğrencilerde milli 
ve manevi duyguları sürekli canlı 
tutacağı ve bu kapsamda bu tür 
etkinliklere devam edileceği okul 
müdür yardımcısı kültiğin sargın 

tarafından ifade edildi. Kültiğin 
Sargın faaliyetin gerçekleşmesine 
katkı sağlayan Konya Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediyesi, tarafından yürütülen ve Konya’nın en büyük kültür projesi 
olan “Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor” organizasyonunda 3. etap sürüyor

Ecdatla buluşacaklar
Organizasyonunun 15. gününde, 

öğrenciler Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay tarafından Ça-
nakkale’ye uğurlandı. 

Selçuklu Belediyesi tarafından 
“Selçuklu Torunları Ecdadla Bulu-
şuyor” sloganı ile 3. etabına başla-
nan Çanakkale kültür ve tarih turları 
aralıksız devam ediyor. Selçuklu’nun 
Türkiye’ye örnek projesi ile ilçede 
okuyan tüm 10. sınıf öğrencileri Kon-
ya’dan uçak ile günübirlik Çanakka-
le’ye gidiyor ve yine aynı günün so-
nunda Konya’ya dönüyor. 

Çanakkale’yi bir gün boyunca 
gezme ve tarihi yerinde yaşama fırsatı 
bulan Selçuklu Torunları bundan 103 
yıl önce vatan toprağını işgal etmek 
isteyen düşmanlara karşı kahraman 
ecdadın şanlı mücadelesine yerinde 
şahitlik etme fırsatı buluyor. Aralıksız 
43 seferin gerçekleştirileceği Çanak-

kale kültür ve tarih turunun 3. eta-
bına bu yıl 9 bin 212 genç katılırken, 
etkinlikten toplamda 29 bin 736 kişi 
faydalanmış olacak. 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’da gezinin etabının 
başladığı ilk günden itibaren Çanak-
kale’ye giden kafilelerle yakından ilgi-
leniyor. Her fırsatta gençlerin gezi ile 
ilgili düşüncelerini dinleyen ve sosyal 
medya hesabında gençlerin payla-
şımlarına yer veren Başkan Altay, 
Konya’dan Çanakkale’ye giden Gazi 
Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
ile Mümine Hatun Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi öğrencilerini uğurladı. 

Öğrencilere hayırlı yolculuklar di-
leyen ve tavsiyelerde bulunan Başkan 
Altay, Çanakkale organizasyonu için 
kara, deniz ve hava taşıtlarının kulla-
nılacağını, rahat ve hızlı ulaşımın sağ-
lanacağını ifade ederek şunları söy-

ledi: “Bundan 103 yıl önce bu vatan 
için şehit olan ecdadımızın ziyaretine 
gidiyorsunuz. Bu ziyaretleri kesinlikle 
turistik gezi olarak düşünmemek ge-
rekir. Organizasyon günübirlik oldu-
ğu için süreyi daha iyi kullanabilmek 
adına uçak yolculuğu ve diğer ulaşım 
araçlarıyla hızlı bir şekilde gerçekleşti-
riyoruz. 250 bin şehidimizin bulundu-

ğu ecdadımıza bol bol dua götürelim. 
Manevi iklimi yerinde teneffüs ede-
lim. Rehberlerimizi iyi takip edelim. 
Onların her sözünü iyi idrak edelim. 
Tekrar evinize döndüğü zaman farklı 
duygularla ecdadı hayır dualarla yad 
etmiş şekilde dolu olarak dönelim. Zi-
yaretiniz makbul olsun” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Ülke genelinde adli 
görüşme odası 59 oldu

Adalet Bakanlığınca 3 Nisan 
2017’de suç mağduru çocuk ve 
kadınların beyanlarının alınması 
için oluşturulan adli görüşme oda-
larının sayısı, uygulamanın birinci 
yılında 30’dan 59’a ulaştı.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı 
tarafından başlatılan çalışmalar 
kapsamında, suç mağduru ka-
dınlar ile çocukların cumhuri-
yet savcısı ve hakimler olmadan 
uzmanlar eşliğinde ifadelerinin 
alındığı adli görüşme odaları, 3 
Nisan 2017’de faaliyete başladı. 
İlk olarak 23 ildeki 26 adliyede 30 
oda hizmete başlarken, görüşme, 
gözlem ve bekleme olmak üzere 
3 bölümden oluşan odalarda, ço-
cuklar için kitap ve oyuncaklar da 
yer aldı.

Görüşmeler sırasında hakim 
ve savcılar, mağdurların ifade-
lerini, gözlem odasına aktarılan 
görüntülerden takip etti. Hakim 
ve savcılar mağdurlara sorularını 
uzmanlar aracılığıyla iletti. Uz-
manlar, hakim ve savcıların soru-
larını mağdurlara, psikolojik du-
rumlarını göz önüne alarak uygun 
bir dille aktardı. Kurulan 30 adli 
görüşme odasında bugüne kadar 
2 bin 131 görüşme yapıldı. Görüş-
me yapılanlardan bin 181’ini cin-
sel istismar mağdurları oluşturdu.

Öte yandan özel odalarda, suç 
mağduru bin 137 çocuğun da be-
yanı alındı.

Cinsel istismar ve aile içi şid-
det mağdurlarının yanı sıra 121 
tanık da adli görüşme odalarında 
ifade verdi.

Bakanlığa iletilen görüşlerde, 
mağdurlar ile aileler, sanıklarla 
aynı ortamda bulunmadan adli 
görüşme odalarında ifade ver-
mekten duydukları memnuniyeti 
dile getirirken, psikolog ve uzman-
lar eşliğinde ifadelerin alınmasıyla 
adli görüşme odaları uygulama-
sından olumlu sonuçlar alındı. 
Adli görüşme odasında ifadesine 
başvurulan bir çocuk, görüş for-
muna, “Güler yüzlü psikolog ab-
lalar varken kendimi evimde gibi 
hissettim. İlgi ve alakanız için çok 
teşekkür ederim” ifadelerini yaz-
dı. Başka bir mağdur çocuk da ifa-
de alınması sırasında görev yapan 
psikolog ve pedagoglardan mem-
nun olduğunu belirtti. Bu arada, 
Adalet Bakanlığı, bir yıl önce ku-
rulan adli görüşme odalarından 
duyulan memnuniyeti dikkate 
alarak oda sayısını artırma kararı 
aldı. Bu kapsamda 29 adliyede de 
birer adli görüşme odası kuruldu. 
Böylece, adli görüşme odası bu-
lunan adliye sayısı, 26’dan 55’e 
yükseldi. Bakanlığın çalışmaları 
sonucu, 3 Nisan 2017’de 30 olan 
adli görüşme odası sayısı ise 59’a 
çıkartılmış oldu. Yeni odalar, uy-
gulamanın birinci yılında kullanı-
ma sunuldu.
n AA

Yediemin otoparkını başkasına devreden kişi, otoparkta bulunan yüzlerce aracı hurda niyeti-
ne satmak için İstanbul’a götürdü. Geri getirilen araçlar başka bir yediemin otoparkına taşındı

Yediemin otoparkındaki 
araçları satarken yakalandı

Ereğli’de sahibi olduğu yedie-
min otoparkını noter kanalıyla bir 
başkasına devreden kişi, otoparkta 
bulunan yüzlerce aracı hurda niye-
tine satmak için TIR’lara yükleyerek 
İstanbul’a götürdü. Olay, yediemin 
otoparkında bağlı olan aracını TIR 
üzerinde gören bir vatandaşın duru-
mu polise bildirmesiyle ortaya çıkar-
ken polisin takibiyle yakalanan şa-
hıs mahkemece serbest kaldı. Geri 
getirilen araçlar başka bir yediemin 
otoparkına taşındı. 

İddiaya göre, trafikte çeşitli ek-
siklerinden dolayı bağlanan araç-
ların muhafaza edildiği yediemin 
otoparkının işletmecisi Yunus Ali 
K, sahibi olduğu otoparkı noter 
huzurunda bir başkasına devretti. 
Başkalarına ait olan araçları, kira-
ladığı TIR’arla İstanbul’da anlaştığı 
hurdacılara gönderdiği iddia edilen 
şüpheli yapılan ihbar sonucunda 
yakalandı. Zanlının yüze yakın oto-
mobil ile 300’den fazla motosikleti 
İstanbul’da 150 bin lira karşılığında 
sattığı iddia edildi. Çalışmayı derin-
leştiren Ereğli Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri İstanbul’a giden 14 TIR’ın 
12’sini üzerindeki yüklenen araç-
larla birlikte tekrar Ereğli’ye getirtti. 
Ancak geri gelen bazı araçlarda ek-
sik parçalar olduğu belirlendi. Konu 
ile ilgili gözaltına alınan otopark 
sahibinin 150 bin lira karşılığında 
araçları İstanbul’a gönderdiğini iti-
raf ettiği, yaptığının da suç olduğu-
nu bilmediğini söylediği öğrenildi. 
İstanbul’a gönderilen araçların pi-
yasa değerinin ise 400 bin lira ci-
varında olduğu belirtildi. Hakkında 
hazırlanan dosya ile mahkemeye çı-
karılan şahıs serbest kalırken, yedie-
min otoparkında kalan diğer araçlar 
polis nezaretinde Ereğli’de bulunan 
bir başka otoparka götürüldü. Yaşa-
nan olaydan araç sahiplerinin henüz 
haberdar olmadığı kaydedildi. 
“YEDİEMİN SAHİPLERİNİN ARAÇLARI 

SATMA YETKİSİ YOK” 
Savcılığın izni ile dolandırıcılık 

olayının gerçekleştiği otoparktan 

araçları kendi otoparkına taşıyan 
Abidder Sarıbudak konuyla ilgili bil-
gi vererek, “Otopark işletmecisinin 
bu araçları hurda şeklinde 14 TIR’a 
yükleyerek 150 bin lira karşılığında 
sattığını duyduk. Araçları yükleyip 
götüren TIR’lardan biri arızalanmış 
ve bu yüzden sanayiye gitmiş. Bu 
esnada aracı otoparkta bağlı olan 
bir kişi TIR’a yüklenen aracını gö-
rerek polise ihbar etmiş ve durum 
böyle ortaya çıkmış. Şimdi getirilen 
araçlar ile otoparkta kalan araçlar 
buraya naklediliyor. Yüze yakın oto-
mobil ile sayısı 300’den fazla moto-
siklet var. Bu araçları buraya almak 
için savcılıktan bilirkişi ile komisyon 
kurulmasını istedim, çünkü araç-

lardan bazılarının aküsü, radyatörü 
gibi farklı yerlerindeki parçaları yok. 
Polislerin nezaretinde rapor edip 
tekrar eksikleri savcılığa sunacağız. 
Götürdükleri 20 aracı ezerek gö-
türmüşler, bunları doğrudan milli 
emlaka devredeceğiz. Aldığımız 
bilgilere göre şoförlerin İstanbul’da 
ormanlık bir alanda kepçelerle indi-
rilip eritecekleri bilgisini aldık ama 
şu anda giden iki TIR piyasada yok” 
ifadelerini kullandı. 

Otopark sahiplerinin böyle bir 
yetkisi olmadığını söyleyen Sarıbu-
dak, “Satması için icra daireleri, 
vergi daireleri ve emniyet gibi yer-
lerden bilgi almadan satamaz. Noter 
huzurunda yapılan satışlar usulsüz-

dür” dedi. 
“ARACIMI TIR’IN ÜZERİNDE GÖRDÜM 

EMNİYETE BİLDİRDİM” 
Otoparkta bağlı olan aracını 

TIR’ın üzerinde görerek ihbar ettiği-
ni söyleyen H.K. ise, “Aracımı TIR’ın 
üzerinde gördüm emniyete bildir-
dim. Yediemindeydi aracımız, poli-
sin olaydan haberi yoktu. Şikayetçi 
olduğumuz için olaya el koydular. 
Tesadüfen gördüğümüz için ihbar 
ettik. Aracımızın geri döndüğünü 
söylediler. Milletin arabasını kur-
tarmış olduk, bir sürü kişinin aracı 
vardı orada” diye konuştu.  Polis, İs-
tanbul’a gittiği belirtilen araç yüklü 
diğer iki TIR’ın bulunması için çalış-
malarını sürdürüyor.  n İHA 

Aracını TIR üzerinde gören bir vatandaşın durumu polise bildirmesiyle ortaya çıkarken 
polisin takibiyle yakalanan şahıs mahkemece serbest kaldı.

Restoranın depo bölümündeki 
mutfak tüpünün patlaması sonu-
cu 2 kişi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, merkez 
Meram ilçesi Abdüzaziz Mahallesi 
Şirin Hanım Sokak’taki bir resto-
ranın depo bölümünde bulunan 
mutfak tüpü henüz bilinmeyen 

sebeple patladı.
Olayda iş yeri çalışanı Ümit 

Çelik ile o sırada sokakta bulunan 
Ali Özata yaralandı.

Patlama nedeniyle deponun 
bulunduğu binada ve sokaktaki 
bir araçta hasar oluştu. 

Vücudunda yanıklar oluşan 

Çelik, ambulansla kaldırıldığı 
Konya Eğitim ve Araştırma Has-
tanesinde tedavi altına alındı.  
Olayda hafif şekilde yaralanan 
Özata, gazetecilere yaptığı açık-
lamada, “Sokakta çay içiyorduk. 
Aniden patlama sesi duyuldu. Ya-
nında bulunduğumuz bina içine 

kaçtık” diye konuştu. Özata, ilk 
müdahalenin ardından Konya Nu-
mune Hastanesinde tedavi altına 
alındı. Konya İl Emniyet Müdür 
Yardımcısı Mustafa Cevher olay 
yerinde inceleme yapan polisler-
den bilgi aldı.
n AA

Mutfak tüpü patladı: 2 yaralı 

Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi TIR kaza yaptı, tonlarca şeker yola saçıldı
Tunceli Pülümür kırsalındaki 

iç güvenlik operasyonlarında, ara-
larında aranan teröristler listesi 
kırmızı kategoride yer alan sözde 
Erzurum saha sorumlusunun da 
bulunduğu 7 terörist etkisiz hale 
getirildi. İçişleri Bakanlığınca, 
Tunceli Pülümür kırsalındaki iç 
güvenlik operasyonlarında, ara-
larında aranan teröristler listesi 
kırmızı kategoride yer alan söz-
de Erzurum saha sorumlusunun 
da bulunduğu 7 teröristin etkisiz 
hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapı-
lan yazılı açıklamada, Tunceli’nin 
Pülümürkırsalında sürdürülen 
operasyonlara ilişkin bilgi verildi. 
Buna göre, söz konusu bölgede 
gerçekleştirilen iç güvenlik ope-
rasyonları kapsamında Jandarma 
Özel Harekat Birimleri’nce 7 te-
rörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz 
hale getirilen teröristler arasında, 

aranan teröristler listesinde kır-
mızı kategoride yer alan sözde 
Erzurum saha sorumlusu “Panzer 
Kemal” kod adlı Medeni Sayıl-

gan’ın olduğu tespit edildi. Böl-
gede operasyonların  kararlılıkla 
devam ettiği belirtildi.
n AA

Kulu’da şeker yüklü TIR aynı 
yönde seyir halinde olan başka bir 
TIR’a arkadan çarparak devrildi. 
Kazada tır şoförü yaralanırken, 
devrilen TIR’daki tonlarca şeker 
yola saçıldı. 

Kaza, saat 22.15 sıraların-
da Konya Ankara Karayolu Kulu 
Makas mevkisi yakınlarında mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Şifa K. idaresindeki şeker yüklü 
42 GN 003 plakalı tır, aynı yön-
de seyir halinde olan Süleyman 
Özgün yönetimindeki 32 PR 655 
plakalı TIR’a arkadan çarptı. Ka-
zada, sürücü Şifa K. yaralanırken, 
tır refüje devrildi. Devrilen TIR’ın 
dorsesindeki tonlarca şeker ise 
yola saçıldı. Yaralanan tır şoförü 
olay yerine gelen 112 acil servis 
ambulansı ile Kulu Devlet Has-
tanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Yola saçılan şekerler se-
bebiyle karayolunda trafik akışı 

kontrollü bir şekilde sağlandı.  32 
PR 655 plakalı TIR’ın şoförü Sü-
leyman Özgün, seyir halindeyken 

TIR’ın gelip vurduğunu ve devril-
diğini söyledi. Kaza ile ilgili soruş-
turma başlatıldı.  n İHA 
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12 muvazzaf askerden 6’sı tutuklandı Türk Yıldızları’ndan Ereğli’de gösteri

4 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik 
operasyonda gözaltına alınan 12 
muvazzaf askerden 6’sı tutuklan-
dı. Cumhuriyet Başsavcılığınca 
yürütülen soruşturma kapsa-
mında, FETÖ/PDY ile bağlantısı 
olduğu iddiasıyla İl Jandarma 
Komutanlığı ekiplerince gözal-
tına alınan 12 muvazzaf askerin 

işlemleri tamamlandı. Adliye-
ye sevk edilen zanlılardan 6’sı 
tutuklandı, 6’sı tutuksuz yargı-
lanmak üzere serbest bırakıldı. 
Tutuklananlardan ikisinin subay, 
4’ünün astsubay olduğu öğrenil-
di. Konya Cumhuriyet Başsav-
cılığınca yürütülen soruşturma 
kapsamında, 22 Martta, FETÖ/

PDY ile bağlantılı oldukları id-
dia edilen 9 astsubay ve 3 subay 
hakkında yakalama kararı çıkarıl-
mıştı. İl Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, Konya, Ankara, İzmir ve 
Yalova’da düzenledikleri eş za-
manlı operasyonda 12 muvazzaf 
askeri gözaltına almıştı.
n AA

Türk Yıldızları, 12 Mayıs günü 
Ereğli semalarında gösteri uçu-
şu yapacak. Gösteri uçuşunun ön 
hazırlığı için Ereğli’ye gelen Hava 
Kuvvetleri Pilotları Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven ile toplantı 
gerçekleştirdiler.

Gösteri için açıklama yapan 
Başkan Özgüven, “Gururumuz 
Hava Kuvvetlerimizin ‘Türk Yıl-

dızları’ 12 Mayıs günü Ereğlimiz 
Semalarında gösteri yapacaklar. 
Pilotlarımızı, ön hazırlık için bir 
toplantı gerçekleştirmek üzere 
şehrimizde misafir ettik. Şehri-
mizde ilk olacak program şim-
diden bizleri heyecanlandırıyor. 
Güzel bir program hazırlıyoruz. 
Bu noktada izleyenleri mest ede-
cek gösteri için şimdiden Hava 

Kuvvetlerimize teşekkür ediyo-
ruz. İlçemizde fiziki Belediyeciliğin 
yanı sıra Sosyal ve Kültürel Bele-
diyecilik kapsamında birçok ilki 
gerçekleştirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Türk Yıldızlarının 12 
Mayıs günü yapacağı muhteşem 
gösteriye  tüm vatandaşlarımızı 
bekliyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu’da kahramanlık 
türküleri seslendirilecek

Selçuk’ta reklamcılık
fotoğrafçılığı etkinliği

Anadolu’nun çeşitli yörelerin-
den gelecek olan aşıklar Kahra-
manlık Türkülerini Selçuklu Kong-
re Merkezi’nde seslendirecekler.

Açıldığı günden bu yana 
önemli etkinliklere imza atan 
Selçuklu Kongre Merkezi yine 
anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği 
yapmaya hazırlanıyor. Ülkemizin 
önemli kültürel öğelerinden olan 
aşıklık geleneği Selçuklu Beledi-
yesi’nin düzenleyeceği “Aşıklarla 
Kahramanlık Türküleri” progra-
mı kapsamında  Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde sahne alacak.  Prog-
rama Kars, Erzurum, Sivas, Adana 
yörelerinden gelecek olan aşıklar 
kahramanlık türküleri seslendire-
cekler. 

Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay Türkiye’nin 
çeşitli yörelerinden aşıkların katı-
lacağı “Aşıklarla Kahramanlık Tür-
küleri” programının ana temasının 
vatan aşkı olduğunu ifade ederek; 
“Anadolu’nun kültürel belleği olan 
aşıklık geleneği, kültürel çeşitliliği-
mizin ve zenginliğimizin önemli bir 
ifadesidir. Bu medeniyetimizin ve 
kültürümüzün devamını sağlamak 
ve gelecek nesillere aktarılması da 
önemli bir sorumluluktur. Tüm 
Konyalı hemşehrilerimizi 7 Nisan 
Cumartesi günü saat 20.00’de Sel-
çuklu Kongre Merkezimize  “Aşık-
larla Kahramanlık Türküleri” isimli 
programımıza katılmaya davet 
ediyorum” dedi. n HABER MERKEZİ

Kıştan Bahara Maddeden Hayata Dönüş çalıştayına katılan Konya Bağımlılıkla Mücadele Dernek 
Başkanı Mehmet Demirel, “Bağımlılık ile mücadele eden insanlarımızı el ele kurtaracağız” dedi

‘Bağımlılıktan el 
ele kurtaracağız’

Konya Bağımlılıkla Mücadele 
İşbirliği ile yürütülen İçişleri Ba-
kanlığı Dernekleri Dairesi Başkanlı-
ğınca desteklenen “ Kıştan Bahara 
Maddeden Hayata Dönüş” projesi 
kapsamında düzenlenen çalıştay 
Dedeman Otel’de gerçekleştirildi. 
Gerçekleştiren programa Konya Ba-
ğımlılıkla Mücadele Dernek Başkanı 
Mehmet Demirel,  Konya Minibüs-
çüler ve Umum Servis Araçları Es-
naf Odası Başkanı Muharrem Kara-
bacak, STK temcilsileri uzmanlar ve 
öğrenciler katıldı.

İNSANLARIMIZI 
BAĞIMLILIK İLE MÜCADELEDE 

EL ELE KURTARACAĞIZ 
Çalıştayın açılış konuşmasını 

yapan Konya Bağımlılıkla Mücadele 
Dernek Başkanı Mehmet Demirel, “ 
Konya Bağımlılıkla Mücadele Der-
neği oldukça yeni bir dernek. Derne-
ğimizin temelleri Ekim ayında atıldı. 
Derneğimiz içerinde öğretmeleri-
miz, Okul müdürlerimiz,muhtarları-
mız, doktor, imam, Öğretim görevli-
leri,psikologlarımız var. Derneğimizi 
oluştururken toplumdan her kesim 
insanı bir araya getirme mücade-
lesini verdik. Derneğimizin kurul-
masının ardından proje hazırladık. 
Hazırladığımız bu projemize İçişleri 
Bakanlığı tarafından projemiz onay-
lanmış oldu. Yeni bir dernek olma-
mıza rağmen oldukça heyecanlıyız. 
Bizler bağımlılık ile mücadele eden 
insanlarımızı el ele kurtaracağız. Ça-
lıştayımızın hayırlara vesile olmasını 
diliyorum” dedi. 

TÜRKİYE SENTETİK 
UYUŞTURUCUYA BAĞLI EN FAZLA 

ÖLÜMLERİN YAŞANDIĞI ÜLKE 
Çalıştay’da konuşan Denetimli 

Serbestlik Uzmanı Durmuş Ali Sağ-
lık, “Dünyadaki yetişkin nüfusun 
yüzde 5’i uyuşturucu kullanıyor. 
Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
dünyada uyuşturucu yüzünden 207 
bin insanın ölümü kayıtlara geç-
ti. 182.5 milyon kullanıcıyla esrar 
dünyada en fazla kullanılan madde 
olarak belirtiliyor. Türkiye sentetik 
uyuşturucuya bağlı en fazla ölümle-
rin yaşandığı ülke.   Türkiye coğrafi 
olarak, üretim bölgeleri ile tüketim 
bölgelerinin arasında olup yasa dışı 

uyuşturucu ticareti açısından en 
önemli transit yol olarak adlandırı-
lan “Balkan Rotası” üzerinde bulun-
maktadır. Hem hedef hem de tran-
sit ülke olan Türkiye, Afganistan 
kaynaklı afyon ve türevleri, Avrupa 
kaynaklı psikotrop maddeler ve 
bunların üretiminde kullanılan kim-
yasal maddelerin trafiğinden etki-
lenmektedir. Konya’nın da konumu 
uyuşturucu ticareti transit noktala-
rındandır. Adana, Antalya, Ankara, 
İzmir, İstanbul bağlantı noktalarının 
Konya’dan geçmesi Konya’yı bu ko-
nuda risk altına sokmaktadır” dedi. 

UYUŞTURUCU, ÖNLEM 
ALINMADIĞI TAKDİRDE HIZLA 

YAYILABİLME ÖZELLİĞİ OLAN BİR 
HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR 
Uyuşturucu, önlem alınmadığı 

takdirde hızla yayılabilme özelliği 
olan bir halk sağlığı sorunu olduğu-
nu ifade eden  Sağlık, “ Ülkemizde 
uyuşturucu madde kullanım oran-
ları Avrupa’daki ülkelerle kıyaslan-
dığında düşüktür ancak ülkemizin 
dünya uyuşturucu ticaretinde hem 
hedef hem de transit ülke olması 
nedeni ile uyuşturucu, önlem alın-
madığı takdirde hızla yayılabilme 

özelliği olan bir halk sağlığı soru-
nudur. Sadece riskli olarak sınıf-
landırılan grupların problemi değil 
tüm vatandaşları etkileyebilecek 
bir problemdir. İstatistiklerde mad-
de kullanmaya başlama yaşının 
15-24 yaş aralığında yüzde 74-80 
aralığında olduğu gerçekliğinden 
hareketle; ülkemizin ve ilimizin 
genç nüfus sayısındaki yoğunluk 
madde kullanımının yaygınlaşması 
konusunda risk altında olduğumu-
zu gösteren bir başka etkendir. Ül-
kemizde uyuşturucu ile mücadele 
kapsamında tedavi giderleri, 2014 
yılında 34 milyon 354 bin 570 TL 
iken, 2016 yılında 53 milyon 935 
bin 62 TL’ye; ilaç giderleri de 2014 
yılında 16 milyon 777 bin 205 lira 
iken 2016 yılında 21 milyon 941 
bin 54 liraya yükseldi. 2017’nin ilk 
3 ayında ise 32 bin 290 hasta için 
18 milyon 519 bin TL ilaç  tedavi 
harcaması yapıldı. Bir diğer ifadeyle 
Türkiye son 2,5 yılda  uyuşturucuy-
la mücadele kapsamında sadece 
ilaç ve tedavi masrafları  için 147 
milyon 346 bin 531 TL” ifadelerini 
kullandı. Konuşmaların ardından 
program masa çalışmaları ile de-
vam etti. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuk Üniversitesi Reklam-
cılık Bölümü Reklam Fotoğraf-
çılığı Workshop’undan Eğlenceli 
Üretimler Reklamcılık Bölümü 
geleneksel etkinliği olan Reklam 
Kafası, bu yıl Görsel Kafa tema-
sıyla nasıl daha iyi fotoğraflar çe-
ker ve görsel hikayeler üretirim 
sorusuna yanıt aradı. Reklamcılık 
bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. 
Duygu Aydın koordinatörlüğünde 
2016 yılından bu yana düzenle-
nen Reklam Kafası etkinliği rek-

lamcılık sektöründe önemli başa-
rılara imza atan Cihan Ünalan ile 
Reklam Fotoğrafçılığı ve Görsel 
Hikayeleştirme söyleşisini, ardın-
dan konusu yemek fotoğrafı ola-
rak belirlenen workshop uygula-
masını öğrencilerle gerçekleştirdi. 
Workshop bölümünde eğlenceli 
görüntülere sahne olan etkinlik-
te birinci seçilen fotoğrafın sahibi 
olan öğrenci Yemekumbara tara-
fından ödüllendirildi.
n HABER MERKEZİ

Mehmet Demirel Durmuş Ali Sağlık
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SAHİBİNDEN
SATILIK TARLA
Aliya İzzetbegoviç

Caddesine
cepheli

10.000 m²’lik
arsa satılıktır.

Adres: Aşağı Pınarbaşı Mahallesi
Selçuklu/ KONYA

Telefon: 0533 322 95 68

ADA: 29879  PARSEL: 110

Fabrikamızın aşağıdaki bölümüleri 
için personel alınacaktır.

* MOBİLYA USTALARI
* DÖŞEME USTALARI

*  LİSE - MESLEK 
LİSESİ MEZUNLARI
* VASIFSIZ BAY VE 
BAYAN ADAYLAR 

Fabrikamız Konya Organize Sanayi 
Bölgesi İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir
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ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.
Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

ELEMAN ARANIYOR
40 Yaşını 

aşmamış,firmamız 
bünyesinde 

çalıştırmak üzere 
vasıfsız 

işçi alınacaktır.

• CNC Operatörü
• Üniversal Torna

Operatörü
• Kaynakçı

• Boyacı
• Vasıfsız Elemanlar

 Alınacaktır
Adres : Vatan Sanayi Hasmavi Sokak No:43 

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

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

Adres:  2. Organize Sanayi Bölgesi Kocadere Sokak No: 7 Selçuklu/Konya 
Telefon:  0 332 239 07 61 (pbx)  /  info@filkar.com.tr

ELEMANLAR ALINACAKTIR

KALİTE KONTROL TEKNİKERİ
İş Tanımı : Ürün ve üretim kontrol metodolojisine uygun olarak; talaşlı imalat ve montaj hattında ürün proses
   kontrol, lojistik hattında final kontrol proseslerinin ölçüm sistemleri analizleriyle birlikte 
  doğrulamalarının gerçekleştirilmesi.
Personel Sayısı :  1
Aranan Nitelikler :
 • Endüstri Meslek Lisesi , Meslek Yüksek Okulu ve/veya Mühendislik Fakültesi mezunu,
 • 21-35 yaş arası,
 • Görev aldığı proses içerisinde oluşacak kalite sorunlarının etkin çözümü ve raporlanması,
 • İyileştirme, geliştirmeye açık, analitik düşünme ve raporlama bilgi/becerisi gelişmiş,
 • Yoğun iş temposunda çalışabilecek,
 • Tecrübeli veya yetiştirilmek üzere,
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay takım arkadaşı

MONTAJ OPERATÖRÜ
İş Tanımı : Üretim portföyümüzdeki kompresör, havalı fren ve süspansiyon sistem valflerinin teknik 
   şartnamelere uygun olarak montaj süreçlerinin yürütülmesi.
Personel Sayısı :  6
Aranan Nitelikler :
 • İlgili ilana ait meslek lisesi, yüksek okul ve dengi okullardan mezun (tercihen),
 • 21-35 yaş arası,
 • Tecrübeli ve/veya yetiştirilmek üzere,
 • Temel aparatlar hakkında bilgi sahibi olan,
 • Teknik resim okuyabilen,
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Bay ise askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay/Bayan takım arkadaşı

ÜRETİM OPERATÖRÜ
İş Tanımı : Üretim prosesinde teknik şartnamelere uygun olarak CNC proseslerinin tanımlı olan süreçlere 
   uygun olarak yürütülmesi.
Personel Sayısı :  4
Aranan Nitelikler :
 • İlgili ilana ait meslek lisesi, yüksek okul ve dengi okullardan mezun (tercihen),
 • 21-35 yaş arası,
 • Tercihen CNC programlamaya hakim,
 • Temel ekipman hakkında bilgi sahibi olan,
 • Ölçü aletlerine hakim,
 • Teknik resim okuyabilen,
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay takım arkadaşı

TEKNİK RESSAM
İş Tanımı : Ürün ve üretim yönetimine uygun olarak iki ve üç boyutlu teknik resimlerin hazırlanması, mevcut
   dokümanların revizyonları ve koordinasyon takibi ile prototip ve ön seri ürünlerin teknik şartname
   gerekliliklerine, standartlarına uygun olarak dokümanların hazırlanması ve yayını
Personel Sayısı :  2
Aranan Nitelikler :
 • Teknik lise mezunu veya Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • 21-35 yaş arası,
 • Autocad ve/veya Pro Engineer programlarına hakim
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
 • İyileştirme, geliştirmeye açık, analitik düşünme ve raporlama bilgi/becerisi gelişmiş,
 • Yoğun iş temposunda çalışabilecek,
 • Tecrübeli veya yetiştirilmek üzere,
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Bay ise askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay/Bayan takım arkadaşı

DEPO OPERATÖRÜ
İş Tanımı : Depo ve lojistik proseslerinde teknik şartnamelere uygun olarak tanımlı olan süreçlerin yürütülmesi.
Personel Sayısı :  2
Aranan Nitelikler :
 • 21-35 yaş arası,
 • Tecrübeli ve/veya yetiştirilmek üzere
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay takım arkadaşları 



Türkiye’de 38 bin 873 kilomet-
rekare yüz ölçümüyle en büyük kent 
olan Konya’da arazinin yüzde 55’i 
tarım alanı olarak kullanılıyor. Kon-
ya’da en çok tahıl ürünleri yetişti-
rildiğinden Türkiye’nin tahıl ambarı 
olarak biliniyor. Meram Ziraat Odası 
Başkanı Ali Ataiyibiner, Türkiye’nin 
tahıl ihtiyacının yüzde 10’unun Kon-
ya Ovası’ndan karşılandığını belirt-
ti. Ovada son yıllara oranlara oranla 
buğday ekim alanının daraldığını ifa-
de eden Ataiyibiner, şunları söyledi:

‘’Konya Ovası, Türkiye’nin tahıl 
ambarıdır. Yaklaşık olarak Türki-
ye’nin ürettiği tahılın yüzde 10’unu 
üretiyoruz. Toplam alanda bu yüzde 
10’luk miktar, üretim miktarıdır, üre-
tim alanı değil. Yaklaşık olarak uzun 
yıllardır Konya Ovası’nda 1 milyon 
hektar alanda buğday üretimi yapıl-
mış. Bu da şundan dolayı 2 milyon 
hektarın üzerinde arazimiz olmasına 
karşılık, kuru tarım yapılan alanların 
çok geniş olması ve kuru tarım alan-
larında da bir yıl nadas, bir yıl ekim 
yapılmasından dolayı münavebe 
(nöbetleşme) yapılmak zorunda. Mü-
navebeden dolayı da yaklaşık olarak 
arazimizin hemen hemen yarısına 
yakın bölümünde tahıl üretimi yap-
maktayız. Ağırlıklı olarak ekmeklik 
buğday ve makarnalık buğday üret-
mekteyiz. Uzun yıllar ortalaması 1 
milyon hektardan son yıllarda yakla-
şık 800 bin hektara doğru ekim alan-
larında bir düşüş kaydedilmiş. Bunun 
nedeni şudur; buğdayın değerini 
kaybetmesi değil, münavebeden do-
layı bazı ürünlerle değişim yapılması. 
Özellikle sulu alanlarda çiftçinin buğ-
dayın yerine sulu alanlarda alternatif 

ürünlere girmesidir.”
Ekim alanının azalmasına rağmen 

verimlilikte azalma olmadığını ifade 
eden Ataiyibiner, Konya’nın buğ-
day rekoltesinin 2 milyon olduğunu 
ve  geçen yıl  2,5 milyon ton buğday 
üretim ortalamasını geçtiklerini be-
lirtti. Ataiyibiner, “Geçtiğimiz yılki 
TÜİK raporlarındaki ihracat, ithalat 
dengesine baktığımız zaman Türki-
ye tarihinde ilk defa geçen yıl mısır 
ithalatı yapmadı. Bunun altında ya-
tan sebep de özellikle İç Anadolu ve 
Konya çiftçisinin ciddi manada mısır 
üretimi yapmasıdır. Bunlarla birlik-
te düşündüğümüzde buğday ekim 
alanlarımız düşmekte, endüstriyel 
ürünler dediğimiz alternatif ürün-
lere doğru yönelme fazlalaşmakta. 
Buğdayda, geçtiğimiz yıl üretim re-
koltemiz yaklaşık 2,5 milyon tondur. 
Türkiye ortalamasında 20 milyon ton 
buğday üretimi yapılırken, Konya’nın 
ortalaması uzun yıllara baktığımızda 

2 milyon tondur. Bu da yüzde 10’unu 
karşılamaktadır. Geçtiğimiz yıla ba-
karsak Türkiye’nin buğday üretimin 
içerisinde Konya’nın buğday üretimi 
2,5 milyon tonla artmış durumda. 
Buğday ekim alanları azalmasına 
rağmen üretim kapasitemiz artmak-
tadır” diye konuştu.

UN SATIŞINDA DÜNYA BİRİNCİSİYİZ
Türkiye’nin un satışında dünya 

birincisi olduğunu da belirten Atai-
yibiner, “Türkiye buğday üreticisi bir 
ülke aynı zamanda un üreticisi de bir 
ülkedir. Ne kadar buğday üretirsek 
üretelim aynı zamanda buğday ithal 
edip un satan bir ülkeyiz. Şu an da 
un satışında dünya birincisi bir ülke-
yiz. Buğday üretiminde Türkiye hem 
buğday üretimine devam edecek 
hem de buğday ithaline devam ede-
cek ki ihracatımız bu seviyede devam 
edebilsin” dedi.   n DHA
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Meram Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibiner, Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası’nda buğ-
day ekim alanının 1 milyon hektardan 800 bin hektara kadar gerilediğini ancak verimliliğin arttığını söyledi

‘Tahılda ekim alanı 
azaldı, verimlilik arttı’

Beyşehir’de hırsızlık amacıyla girdiği 
evden kaçarken devriye gezen jandarma 
ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin 
üzerinden profesör kimliği çıktı.  Edini-
len bilgiye göre, ilçeye bağlı Çukurağıl 
Mahallesi’nde devriye gezen Doğanbey 
Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı 
ekipler, bir eve arka bahçe duvarından 
atlayarak giren şahsı takibe aldı. Ev sa-
hibi Murat S.’nin bahçede çalıştığı sırada 
kendisini fark ettirmeden girdiği evden 
pantolonunun cebinden 275 lira parayı 
çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafın-
dan kaçmak isterken yakalandı. Yakala-
nan şahıs kendisine ait olmayan kimlikle 
kendisini profesör Ş.D. olarak tanıtınca 
jandarma şüphelenerek kimlik tespiti 
yaptı. Araştırmanın sonucunda şüphe-
linin asıl kimliğinin Hasan Y. olduğunu 
ve 6 farklı suçtan yakalaması olduğunu, 
3 ayrı dosyadan da kesinleşmiş 2 yıl 6 
ay hapis cezası bulunduğunu belirledi. 

Şahsın gösterdiği kimliğin 2014 yılında 
hırsızlık için Konya’da evine girdiği ve 
bir üniversitede profesör olan Ş.D.’ye ait 
olduğunu belirlendi. Ayrıca jandarma, 
profesörün evinden çalınan eşya ve kim-

liğinin de bu şekilde şüpheli tarafından 
çalındığını ortaya çıkarmış oldu. 4 yıldır 
bu kimlikle saklandığı anlaşılan şüpheli 
Hasan Y., İlçe Jandarma Komutanlığın-
da yürütülen işlemlerinin ardından “hır-

sızlık ve evrakta sahtecilik” suçlamasıyla 
Beyşehir Adliyesine sevk edildi. 

Şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme 
tarafından tutuklanarak cezaevine gön-
derildi.  n İHA 

Profesör kimliğiyle yakalandı!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 
Cumhur İttifakının AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu, 
temellendirdiği, başlattığı ve adını koyduğu bir ittifak 
olduğunun altını çizdi.

Bu ittifaka, uyum sağlayacak bütün siyasi partilerin 
destek verebileceğini vurgulayan Kalaycı, o anlamda 
bir sıkıntı bulunmadığını söyledi.

Oy oranı düşük siyasi partilerin ittifakta ne şekilde 
yer alacağına ilişkin açıklama ve yorumlara da değinen 
Kalaycı, şunları kaydetti: “Oy oranı düşük olan parti-
lerin milletvekili çıkarabilmek açısından ittifakın diğer 
partilerinin aday listesinden girmesi daha mantıklı, 
daha makul ve daha avantajlı. Bu partilerin mesela 
Türkiye geneli yüzde 1 oyu var 

ama A ilinde yüzde 30 oy almış. Sadece o şekilde 
şans var, yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3 oy almış bir parti-
nin. Öbür türlü dengeli dağılım varsa mümkün değil. 
81 vilayetten de milletvekili çıkaramıyor.”

“SÖYLEDİKLERİ LAFLARIN ALTINDA KALDILAR”
Kalaycı, CHP’nin ittifak konusunda büyük çelişki 

içinde olduğunu, bu partinin “milletvekili hırsızlığı, oy 
hırsızlığı, siyasi yankesicilik” gibi çok ağır suçlamalar 
yaptığını söyledi. 

Şimdi ise CHP’nin getirilen sistemden yararlanma 
yolunda girişimleri bulunduğuna işaret eden Kalaycı, 
şöyle devam etti: “CHP, ittifaka yönelik hakaret düze-
yine varan ağır, çirkin laflar söyledi. Ama şimdi ittifak 
arayışında. Kendi söyledikleri lafların altında kaldılar. 
Geçmişte kendileri de ittifak yaptı. DSP ile 2007 se-
çimlerinde CHP’nin ittifakı var. Orada ne yaptı? DSP’yi 
Meclise taşıdı. Dolayısıyla kendi tabirleriyle ‘siyasi yan-
kesicilik’ yaptılar, şimdi de siyasi yankesicilik peşinde-
ler.”

Kalaycı, CHP’den, ittifaka ilişkin yasal düzenlemeyi 
“kimseye sormadan AK Parti ve MHP hazırladı” şek-
linde mesnetsiz açıklamalar geldiğine de dikkati çe-
kerek, yasaların görüşülme ve olgunlaştırma yerinin 
Meclis olduğunu anımsattı. Kalaycı, “Komisyona siyasi 
partiler zaten giriyor. CHP bugüne kadar verdiği hangi 
kanun teklifinde başka partilerin görüşünü almış. Ka-
nunun görüşüldüğü yer komisyon ve Genel Kuruldur” 
dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, 2014’teki 
cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, “Ekmeled-
din İhsanoğlu olayı, özel bir konjonktürde yaşanmış, 
MHP’nin demokrasiye kurduğu tuzak” şeklindeki ifa-
desini de eleştiren Kalaycı, şu değerlendirmede bulun-
du:

“(MHP demokrasi tuzağı kurdu’ falan gibi ifadeler 
kullanılıyor. MHP tuzakları, oyunları boza boza geldi. 
Kendilerinin bir tuzak düşüncesi varsa ki kendileri bi-
liyorsunuz Ekmeleddin hocamı aday göstermişlerdi. 
Şimdi neye dayanarak böyle bir çirkin ifade kullanı-
yorlar anlamak mümkün değil. Cırcır böceği gibi böyle 
cırlayıp duruyorlar. Amaçları cumhur ittifakını nasıl 
zedeleriz, nasıl itibarsızlaştırırız. Şaşkın ördek gibi yal-
palaya, yalpalaya bugün ne diyecekler, yarın ne diye-
cekler belli değil, CHP böyle bir durumda.”
n HABER MERKEZİ 

‘Cırcır böceği gibi 
cırlayıp duruyorlar’

Mustafa Kalaycı 

Ali Ataiyibiner
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Beyşehir’de Yerel Buluşmalar programına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Afganistan’da hafızlık kursunu tamamlayan 
100 çocuğun ABD tarafından öldürülmesiyle ilgili, “Bu zillet Müslümanlara yakışmıyor. Zilletten kurtuluşun adresi de Türkiye” dedi 

‘Kurtuluşun adresi; Türkiye’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, Beyşehir ilçesine 
kazandırılan yatırımlarda inceleme-
lerde bulunarak Yerel Buluşmalar 
programına katıldı. Yeni Büyükşehir 
Yasası sonrası Beyşehir’e 101 mil-
yon liralık yatırım yaptıklarını kayde-
den Başkan Akyürek, Büyük Türkiye 
idealine hizmet etmek için çalıştık-
larını dile getirdi. Başkan Akyürek, 
“Ne mutlu büyük Türkiye hedefi için 
çalışanlara. Bu mücadele bizim hem 
şeref ve onur mücadelemiz hem de 
manevi sorumluluğumuzdur” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, Yerel Buluşma-
lar programı, yatırım incelemeleri ve 
vatandaşlarla buluşmak için Beyşe-
hir İlçesini ziyaret etti. 

İlçede büyük bir coşku ile kar-
şılanan Başkan Akyürek, Beyşehir 
Kültür Merkezi’nde teşkilat men-
supları, muhtarlar, meclis üyeleri, 
sivil toplum kuruluşlarının temsilci-
leri ve ilçe sakinlerinin katıldığı Yerel 
Buluşmalar programına katıldı. 

AZİLLETTEN KURTULUŞUN
 ADRESİ TÜRKİYE 

Programda ülke gündemi hak-
kında değerlendirmelerde bulunan 
Başkan Akyürek, “Bizler bu yaptı-
ğımız çalışmalarla ve ortaya konan 
eserlerle hep Büyük Türkiye idealine 
hizmet etmeye çalışıyoruz. Ne mutlu 
büyük Türkiye hedefi için çalışanla-
ra. Bu çok büyük bir şereftir. Her-
kesin bir tarafından tutması lazım. 
Bu mücadele bizim hem şeref ve 
onur mücadelemiz hem de manevi 
sorumluluğumuz. Afganistan’da ha-
fızlık kursunu tamamlayan 100 hafız 

çocuk için tören düzenleniyor. Ame-
rikan uçakları bombalamış tamamı 
şehit olmuş. Bu zillet Müslümanlara 
yakışmıyor, bu zillet Ümmeti Mu-
hammed’e yakışmıyor. Hamdolsun 
bu zilletten kurtuluşun adresi de 
Türkiye” diye konuştu. 

ŞU ANA KADAR BEYŞEHİR’E 
101 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK 
Büyükşehir Belediyesi olarak 

Yerel Buluşmalar programlarını 4 
yıldır devam ettirdiklerini, Büyükşe-
hir Yasası’nın uygulanmaya başla-
dığı 2014’ten bu yana en az 6 defa 
Beyşehir’i ziyaret ettiklerini söyleyen 

Başkan Akyürek, Beyşehir’e yapılan 
yatırımlar hakkında bilgi verdi. Baş-
kan Akyürek, “Mahalle yollarına şu 
ana kadar 10 milyon lira harcadık. 
Eksik olan mahalle yollarını da bu 
yaz tamamlamaya çalışacağız. Bu 
yollar da 40 kilometre uzunluğunda 
ve 5 milyon liraya mal olacak. Şehir 
Konağımızın yapım süreci devam 
ediyor ve 3 milyon liraya mal olacak. 
İnşallah bir iki ay içinde açılışını ya-
pacağız. Katlı otoparkımız toplamda 
15 milyon liraya mal olacak. Kanali-
zasyon yatırımına 3 milyon lira har-
candı. Küçük ölçekli sulama projele-

rine tam 20 milyon liralık bir destek 
oluşturduk. Devam eden yatırımlar 
için de yine 11 milyon liraya yakın 
para harcanacak. Otopark ihalesi 
yapmadan ve eksik kalan ihaleleri 
yapmadan şu ana kadar Beyşehir’e 
olan yatırım tutarımız 101 milyon 
lira oldu. Hayırlı mübarek olsun” 
dedi. 

İMKÂNSIZ DENEN 
HİZMETLER BİR BİR HAYATA GEÇTİ 

Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun da “Dört yıl içinde gerçek-
ten çözülmesi zor ve imkânsız deni-
len hizmet ve projeler bu dönümde 

çözüldü ve bir bir hayata geçti. Bu 
noktada bizlere destek veren Bü-
yükşehir Belediye Başkanımıza ve 
Büyükşehir yöneticilerine çok teşek-
kür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

AK Parti Konya İl Başkanvekili 
Ahmet Fatih Özboyacı, AK Parti ik-
tidarının yerel yönetimlerle birlikte 
çok önemli yatırımları hayata geçir-
diğini dile getirerek, “Ben hem bir 
vatandaş hem de bir teşkilat men-
subu olarak Tahir Başkanımıza te-
şekkür ediyorum. Yeni Büyükşehir 
Yasası’nı en iyi şekilde uygulayan bir 
örnek oldu” dedi. 

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı 
Mustafa Şenol ise bölgeye ciddi yatı-
rım yapan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek’e teşekkür etti. 

Z KÜTÜPHANELER ÖNEMLİ 
KATKILAR YAPIYOR 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Beyşehir 
programı kapsamında Necip Fazıl 
Kısakürek İmam Hatip Ortaoku-
lu’nu da ziyaret etti. Belediye olarak 
Konya’da 100 zenginleştirilmiş kü-
tüphane hedefi koyduklarını ve bu 
rakamı yakaladıklarını dile getiren 
Başkan Akyürek, “Şimdi yeni bir he-
def koyduk ve 100 yeni kütüphane 
daha yapacağız. Böylece sayı 200’e 
çıkmış olacak. Konya dünya kitap 
başkenti unvanını almak için Bir-
leşmiş Milletler Kültür Teşkilatı’na 
UNESCO’ya müracaat etti. İnşallah 
onu da başaracağız. Bu çalışmalar 
da o hedefe ulaşmada bize katkı ya-
pacak” diye konuştu. 

Başkan Akyürek, okulda bir öğ-
rencinin Kur’an-ı Kerim tilavetini 
de dinledi ve Büyükşehir Belediyesi 
tarafından okula kazandırılan Z Kü-
tüphaneyi inceledi. 

SÜREKLİ EĞİTİM
 MERKEZİ PLANLANIYOR 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek daha sonra 
Büyükşehir Belediyesi’ne devredi-
len ve Sürekli Eğitim Merkezi’ne 
dönüştürülmesi planlanan Atapark 
Tesislerinde incelemelerde bulun-
du. Başkan Akyürek, ayrıca yapımı 
tamamlanan Beyşehir Devlet Hasta-
nesi bahçesine fidan dikti.
n HABER MERKEZİ

Başkan Akyürek, “Ne mutlu büyük Türkiye hedefi için çalışanlara. Bu mücadele bizim hem şeref ve onur mücadelemiz hem de manevi sorumluluğumuzdur” dedi.
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Özel Türmak’tan çevre bilinci etkinliği
Özel Türmak İlkokulu 2-A sı-

nıfı öğrencileri, Dünya Yeşeriyor, 
Hayaller Gerçekleşiyor  e-Twin-
ning projesi kapsamında fidan 
diktiler.  Konuyla ilgili olarak Özel 
Türmak İlkokul-Ortaokul Müdü-
rü Abdullah Kardaş  şunları ifa-
de etti: “190 okul ve 7  ülke ile 
birlikte ortak yürütülmekte olan  
Dünya Yeşeriyor, Hayaller Ger-
çekleşiyor.  E-Twinning Projesi 
kapsamında Sınıf öğretmenleri-
miz Hikmet Bilgiç öncülüğünde 
2-A sınıfı öğrencilerimiz fidanla-
rını diktiler.Bilindiği gibi doğayı 
korumak hepimizin görevi. Biz de 
Özel Türmak Okulları olarak gele-
cek nesillere daha güzel değerler, 
onlara daha yaşanabilir bir çevre 
bırakmak adına bu tür projelerle 
öğrencilerimize çevrenin önemi-
ni, çevre bilincinin kazandırmayı 

ve anlatmayı hedefliyoruz.” “Pro-
je boyunca heyecanları yüzlerin-
den okunan öğrenciler diktikleri 
fidanların ilk can suyunu vere-

rek dünyanın yeşermesine katkı 
sağlamış oldular” diyen Kardaş, 
“Özel Türmak Okulları olarak 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay’a yardımlarından 
dolayı teşekkürlerimi sunarım” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ 

İmam Hatiplerde deizm ve ateizmin yükseldiğine dair algı operasyonu yapıldığını belirten TİMAV Genel 
Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz, “Hatipler, bu ülkede sağlam ve sahih bir dini eğitimin kaleleridir” dedi

‘İmam Hatipler din
eğitiminin kaleleri’

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 
(TİMAV) Genel Başkanı Abdullah 
Ecevit Öksüz, son günlerde İmam 
Hatiplerde deizm ve ateizmin yük-
seldiğine dair, bir algı operasyonu-
nun ürünü olduğunun anlaşılması 
hiç de zor olmayan bir süreç yaşa-
nıyor” dedi. Algı operasyonuyla ilgili 
yazılı açıklama yapan TİMAV Genel 
Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz, 
“Toplumumuzun bu tür algı ope-
rasyonları ile on yıllardır manipüle 
edilmeye çalışılması manidar ol-
duğu kadar haddini fazlasıyla aşan 
girişimlerdir. Özellikle İmam Hatip 
okullarımız ve dini hassasiyetler 
üzerinden halkımızın zeka ve algı 
düzeyi ile alay edilircesine bu tür 
haberlerin tekrar tekrar ısıtılıp ser-
vis edilmesi artık sadece zihin değil, 
mide de bulandırmaktadır. İmam 
Hatipler, bu ülkede sağlam ve sahih 
bir dini eğitimin kaleleridir. İstisnai 
konuların ve ferdi birtakım davra-
nışların cımbızlanarak, İmam ha-
tiplerin geneli böyleymiş ve İmam 
Hatiplerde okuyan tüm öğrenciler 
bu şekilde imiş gibi gösterilmesinin 
iyi niyet olmadığı apaçık ortadadır. 
Her konuda ve istenilen herhangi 
bir sosyal, kültürel, dini gruptan is-
tenildiği zaman bu türden olumsuz 
örnekler devşirmek mümkündür” 
diye konuştu. 

GENÇLİĞİMİZE İNANCIMIZ, 
GÜVENİMİZ TAMDIR

“Gençliğimizin çok küçük sevi-
yede olsa da deizm ve ateizm soru-
nunu da içeren çeşitli problemlerinin 
olduğu kamuoyunun malumudur. 
Deizm ve ateizm sorunu gibi, genç-
likle ilgili diğer tüm sorunlar toplum 
olarak hepimizin ortak derdi olduğu 
kadar, mensubu bulunduğumuz 
toplum adına hepimize ortak sorum-
luluklar yüklemektedir” diyen Ök-

süz, “İmam Hatip Liselerinde ferdi 
bazda yaşanan ve yüzdelik dilim bile 
oluşturmayacak, istatistiki bir veriye 
dahi konu edilemeyecek kadar na-
dir sayıdaki öğrenci için sorun teşkil 
eden birtakım meseleleri ideolojik 
bir okuma ile İmam Hatipler için 
genel bir sorun haline dönüştürmek 
zalimce bir tavırdır. Kaldı ki vakfımız 
tarafından Türkiye genelinde yapı-
lan kamuoyu araştırmalarında söz 
konusu haberlere konu olan türden 
bir problemle bugüne kadar karşı-
laşılmamıştır. Yine diğer kurum ve 
kuruluşlar tarafından yapılan pek 
çok araştırmada da bu tür konulara 
dair bir veri elde edilmemiş olma-
sı, sanırım servis edilen haberlerin 
niyetine dair toplumumuza açık bir 
kanaat vermektedir. Vakfımızın yap-
mış olduğu araştırmalarda İmam 
Hatip neslinin dindarlık ölçeğinin 
çok yüksek düzeylerde çıktığının, 
İmam Hatiplerde dini ritüelleri tam 
olarak yerine getiremese bile say-
gı ve hürmette asla kusur etmeyen 

bir neslin varlığının ortaya çıktığının 
altını çizmek isterim. Gençler üze-
rinden oynanan bu tür oyunlarla, 
sosyal sermayemiz ve en büyük gü-
cümüz olan gençlerimize haksızlık 
edilmesine de gönlümüz asla razı 
değildir. Modern dünyanın handi-
kapları içinde gençliğimizin çeşitli 
savrulmalar yaşadıkları bir gerçektir. 
Bu gerçeklik perspektifinden baktı-
ğımızda gençliğimizin inançlarının 
vaz ettiği yükümlülüklerini hayat 
alanına aktarmada bazı eksiklikleri 
olsa da; temel inanç değerlerinde 
kavi bir imana, sağlam bir duruşa, 
sahih bir anlayışa sahip olduklarına 
inancımız, güvenimiz tamdır. Kri-
tik dönemlerde de gençliğimiz bu 
özelliklerini canı pahasına da olsa 
göstermiştir. 15 Temmuz’da mey-
danları dolduran, canı pahasına va-
tan müdafaasını yapan gençlik de bu 
gençlikti elhamdülillah. Elbette her 
imkansızlık, kendi imkan ve fırsatla-
rını da beraberinde taşır. Yaşadıkları 
bu sorunların yanı sıra gençlerimiz, 

hem ilmi, fikri; hem de ahlaki ve ma-
nevi anlamda donanımlarını geçmiş 
yıllarla mukayese kabul etmeyecek 
bir düzeyde ve hızda artırmaktadır-
lar” ifadelerini kullandı. 

TİMAV OLARAK 
GENÇLİĞİMİZE GÜVENİYORUZ 
“Biz Türkiye İmam Hatipliler 

Vakfı olarak gençliğimize güveni-
yoruz ve onları çok seviyoruz” diyen 
Öksüz sözlerini şöyle tamamladı: 
“Geleceğimiz adına gençliğimize 
güveniyoruz. Daha adil, daha hak-
kaniyetli, daha insani yeni bir dün-
yanın inşasını sağlayacak olanlar 
bu gençlerdir. Bu güven tabii ki 
sorumsuzluk anlamı taşımıyor. Gü-
vendiğimiz kadar yapıcı uyarılar ve 
desteklere devam etmek yüküm-
lülüğümüzün de farkındayız. Yeni 
neslin diline uygun yeni modeller 
geliştirmek, onların soru ve sorun-
ların, onların dünyasından cevap ve 
çözümler üretmek için çalışan kişi 
ve kurumlarımız canhıraş bir gay-
retle gece gündüz çalışmaya devam 
etmektedirler ve devam edecek-
lerdir. Bahsetmiş olduğumuz algı 
operasyonları ile gençliğimizin ve 
toplumun temel inanç değerleri ve 
kodları ile oynanmak, inanç esasla-
rımızı sarsmak, yarına dair umutla-
rımız yıkılmak istenmektedir. Ama 
biz inanmaktan, umut etmekten, 
gayesine baş koyduğumuz hedeflere 
doğru adım adım ilerlemekten asla 
vazgeçmeyeceğiz. Tüm bu olumsuz 
gayretlerin sonu ise hüsrana mah-
kum olmak, umutsuzluğun zindan-
larına mahkum kalmaktır. Hedefle-
dikleri gayeye asla erişemeyecekler. 
Çünkü onların bu sinsi tuzakları ile 
kurmak istedikleri tuzakları, örüm-
ceklerin ağına benzer. Ve yuvaların 
en zayıfı örümcek yuvasıdır.” 
n HABER MERKEZİ

‘Gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz’
Çumra Belediyesi tarafından 

koordine edilen Tecrübe Paylaşımı 
konulu program kapsamında Çum-
ra Belediye Başkanı Dr. Mehmet 
Oğuz ilçede eğitim veren okulları 
ziyaret etti, öğrencilerle buluştu.  
Çumra Endüstri Meslek Lisesi ve 
Çumra Cumhuriyet Anadolu Lise-
si’nde öğrencilerle biraraya gelen 
Oğuz, “Çumra Belediye Başkanı 
olduğum andan itibaren sizler için 
mezun olduktan sonra sizler gibi 
kalifiyeli elemanların istihdam 
konusunda sıkıntı çekmemesini 
sağlamayı hedefledik. Çumra Or-
ganize sanayi bölgemizde açılan 
fabrikalar sayesinde sizler işsiz kal-
mamış olacaksınız inşallah şuanda 
Çumra Organize sanayi bölgemiz-
de 450 kardeşimiz evine ailesine 
ekmek götürüyor ve bu sayı 2018 
yılı sonuna kadar yeni açılacak fab-
rikalarla bin olmasını hedefliyoruz” 
dedi. 

Başkan Oğuz öğrencilere bir de 

müjde vererek, “Geçtiğimiz hafta 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
ilçemizde misafir ettik kendisinden 
içerisinde yeni atölyelerin oldu-
ğu yeni teknoloji makinaların bu-
lunduğu yeni bir Endüstri Meslek 

Lisesini Çumra Organize sanayi 
Bölgemiz içerisinde yapalım sözü-
nü aldık başta sizlere ve ilçemize 
hayırlı olur” diye konuştu. Oğuz, 
Çumra Cumhuriyet Anadolu Lise-
si öğrencileriyle de bir araya geldi. 
Ama burada ayrı bir heyecan vardı. 

Çumra Belediyesi ve İlçe Milli eği-
tim müdürlüğünün koordine ettiği 
ve tüm imkanların belediye tara-
fından karşılandığı Diriliş Gençliği 
Temel Dini bilgiler sınavı öncesi 
okul idaresi tarafından ve öğrenci-
lerin talebi üzerine deneme sınavı 

yapıldı.  Gençlere seslenen Oğuz, 
“Geçtiğimiz yıl 4 bin 200 kardeşi-
mizin kaldığı sınav sonunda 7 kar-
deşimizi Umreye gönderdik ama 
sloganımız Kaybedeni olmayan bir 
yarışmaydı bugün sizlerde geçen 
yıl yarışmayı kazanan öğrencile-

rimizin yüzünde gördüğüm ışığın 
aynısını görüyorum dedi ve bugün 
yapılacak deneme sınavında ve ge-
nel sınavda başarılı olacağınıza ina-
nıyorum” dedi. 

Başkan Oğuz Çumra Cumhu-
riyet Anadolu Lisesi öğrencilerine 
de bir müjde verdi: “Arsası beledi-
ye tarafından karşılanarak yapımı 
tamamlanan okulumu gerçekten 
güzel oldu güle güle kullanın in-
şallah ama bahçe düzenlemesinde 
bir eksiğimiz var halısahamız yok 
inşallah önümüzdeki hafta okul 
bahçemize bir adet halısahamızın 
yapımına başlıyoruz” ifadeleri-
ni kullandı. Öğrencilerden yoğun 
ilgi gören Çumra Belediye Baş-
kanı Dr. Mehmet Oğuz, “Gençler 
için ne yapsak azdır sonuna kadar 
gençlerimiz için çalışmaya devam 
edeceğiz” dedi. Sınav heyecanını 
yaşayan öğrenciler ise bu sınavı 
düşünen ve tertip eden herkese te-
şekkür etti. n HABER MERKEZİ 

KTO Karatay Üni-
versite’sinin yapımcılığı-
nı üstlendiği Direniş Ka-
ratay filmi gösterimde. 

Cumhuriyet tarihin-
de bir ilktir bu. 

Osmanlı anlaşılma-
dan Cumhuriyet anla-
şılmaz. 

Selçuklu anlaşıl-
madan Osmanlı anla-
şılmaz. 

Tarih bir bütündür. Devlet daima 
devam eder. Devletin omurgasını teş-
kil eden milletler tarih boyunca hep 
vardır. Türk milleti tarih sahnesine 
hangi tarihte çıkmışsa o tarihten beri 
vardır ve kıyamete kadar varlığını sür-
dürecektir. 

Milletlerdeki devamlılık şuuru 
devlette tecessüm eder. Zira biliriz 
ki, devlet hükmi bir şahsiyettir ve asıl 
olan millettir. 

Milletin devamlılığını temin eden 
üç temel unsur vardır. Bunlar lisan, 
tarih ve dindir. 

Bu üç temel unsur milletin varlığı 
ve devamlılığının vazgeçilmez hususi-
yetidir. Milletin bekası için temel olan 
bu üç unsurun omurgasını lisan teşkil 
eder. Lisan vasıtasıyla inancımızı id-
rak ederiz ve onun vasıtasıyla tarihi-
mize ulaşırız. 

Cumhuriyet ilk dönemlerinde Os-
manlı Devleti ihmal edilmiştir. ihmal 
edilmekle kalmadı ayrıca tahkir ve 
tezyif edildi.

Türk milleti tek partili dönemde 
bu ihmalin, tahkirin ve tezyifin vasıtası 
olan direnç noktalarımızın imhasını 
yaşamıştır. 

Lisanımıza saldırılmıştır. Güzelim 
Türkçemiz tahrip ve tahriş edilmiştir. 
1932’den 1936’ya kadar Türkçemiz 
adeta katliama maruz kalmıştır. Gü-
neş Dil Teorisi gibi aslı-esası olmayan 
bir nazariye ile Türkçemiz imha edil-
mekten kurtarıldı. 

İnancımıza saldırıldı. Türkçe 
ezandan ve Türkçe ibadet hezeyanına 
kadar Türk milleti ağır şartlar altında 
hayatını idame ettirmeye çalıştı. Tari-
himize ve muhteşem abidevi şahsi-
yetlerimize saldırıldı. 

Artık bütün bu kabuslar geride 
kalmıştır. Milletimiz yeniden şahlanı-
yor. 

Bu şahlanışın öncülerinden biri 

KTO Karatay Üniver-
sitesi’dir. “Direniş Ka-
ratay” filmiyle Türkiye 
Selçuklu Devleti’nden 
Osmanlı’ya intikalin be-
yaz perdeye aktarılması 
gibi, zor bir dönemin 
köprüsü olmuştur. 

Üniversiteler toplu-
mun beynidir. Beyin is-
tikametini zihinden alır. 
Zihinler dil ve tarihten 

beslenir. 
KTO Karatay Üniversitesi’nin 

dersliklerinin kapısında “Medreseden 
Üniversiteye” yazar. 

İşte bu anlayış direnişin çatısını 
teşkil eder. 

Direnişin bir adım sonrası diriliş-
tir. 

Milletimiz diriliyor. 
Bölgemiz Türk milletinin dirilişine 

hasrettir. Bölgemizde barışın temini 
dünya barışının ön şartıdır.

Afrin’de hilalin gölgesinde barış 
temin edilmiştir. 

Terör mihraklarının temizlenmesi 
Mehmetçiğimizin sayesinde devam 
etmektedir. Mehmetçiklerimiz mille-
timizin ve zulme maruz kalmış bölge 
sakinlerinin duasıyla Suriye ve Irak’ta 
barışın teminatıdır. 

Bundan 58 gün önce Mehmetçik 
Suriye’ye girdiği ilk günlerde bölge 
sakinleri tarafından “Memleketinize 
hoş geldiniz” döviziyle karşılanmıştı. 

Dikkat ediniz “memleke-tinize” 
deniliyor. 

Misak-ı Milli hudutlarımızın te-
kemmül ediyor olmasının nişanesidir 
bu gelişmeler. 

Allah var keder yok. 
Direniş Karatay, dirilişin ve uyanı-

şın dev dalgasıdır. 
Atamız Bilge Kağan’ın “Ey Türk 

titre ve kendine dön !” sözünü bütün 
iliklerimizde hissediyoruz. 

Çanakkale Deniz Zaferimizin üze-
rinden 103 sene geçmesine rağmen 
Mehmetçiklerimizde aynı iman “Kızı-
lelma” nişanesiyle devam ediyor. 

Dua askerleri var bu memlekette.
Unutmayalım ki, Türkiye 80 mil-

yondan ibaret değildir. İstanbul mer-
kezli Türklük hem 300 milyonluk Türk 
dünyasının hem de iki milyara yakın 
İslam dünyasının ümididir. 

Direniş Karatay’ı seyrediniz. 

DİRENİŞ KARATAY 

haber@konyayenigun.com
DOÇ. DR. ÖMER AKDAĞ

TİMAV Genel Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz
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Minik öğrenciler gösterileriyle duygulandırdı
Karatay Belediyesi tarafından 

yapımı gerçekleştirilen Gaziosman-
paşa Anaokulu öğrencileri düzenle-
dikleri “Ebabil’den Otuz Kuşa” adlı 
piyes izleyenleri kendilerine hayran 
bıraktı.  Minik öğrencilerin düzen-
lediği piyes Karatay Kaymakamı 
Abdullah Selim Parlar, Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
İlçe Emniyet Müdürü Mustafa De-
mirgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ömer Büyükmanav, eğitimciler ve 
veliler büyük bir hayranlıkla izledi. 
Kuran’da bahsi geçen Fil Hadisesin-
den İstanbul’un Fethine, Sarıkamış 
Harekatından Çanakkale Savaşı’na, 
15 Temmuz Hain Darbe Girişimi-
nin önlenmesinden Afrin Zeytin 
Dalı Harekatına kadar pek çok tarihi 
öneme sahip olayları canlandıran 
minik öğrenciler protokolden ve iz-
leyicilerden büyük alkış aldı.

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli piyesin ardından yap-
tığı açıklamada miniklerin gösteri-
sinden çok etkilendiğini ve gurur 
duyduğunu belirtti. Başkan Han-
çerli minik öğrencilerin tarih bilin-

ci ile yetişmesinin önemine vurgu 
yaparak, öğrencilerin yetişmesin-
de emeği büyük olan eğitmenlere 
çok teşekkür etti. Minik öğrencile-
rin gösterisini çok beğendiğini dile 
getiren Başkan Hançerli; özellikle 

Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş 
Ömer Halisdemir’in şehadetinin 
canlandırıldığı sahnenin kendisini 
çok duygulandırdığını vurguladı.

Başkan Hançerli, Karatay Bele-
diyesi tarafından yapılarak eğitime 

kazandırılan Gaziosmanpaşa, Fe-
tihkent ve Erenler anaokullarında 
minik öğrencilerin eğitim görmeye 
devam ettiğini dile getirdi. Başkan 
Hançerli Karatay Belediyesi olarak 
4. ve 5. Anaokullarının da yapımını 

kısa sürede tamamlayarak eğitime 
kazandıracaklarının müjdesini verdi.

 Türkiye’de bir ilki gerçekleştir-
diklerine dikkat çeken Başkan Han-
çerli, 10 okula 120 ek derslik yaptık-
larını, yine bir ilk olarak da Belediye 
bütçesinden Kurtuluş, Mehmetçik 
ve Fetihkent okullarının, Karatay 
Belediyesi İmam Hatip Lisesi’nin ve 
Karatay Belediyesi 23 Nisan İmam 
Hatip Ortaokulu’nun tamamlanarak 
eğitime kazandırdıklarını söyledi. 
Eğitime verdikleri desteğin sadece 
okul yapmakla sınırlı kalmadığını 
vurgulayan Başkan Hançerli; öğren-
cilerin spor ihtiyacını da göz önünde 
bulundurarak 5 okula 5 spor salonu 
16 suni çim saha yaptıklarını; Kara-
tay Belediyesi olarak ilçeye toplam-
da 20 adet okul kazandırdıklarını 
sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ

‘Paradan para kazanma 
devri artık son bulmalı’

Çöp konteynerleri
ve kovaları yenileniyor

Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği (ASKON) Genel Başkanı 
Hasan Ali Cesur, Türkiye’de faiz 
oranlarının çok yüksek olduğunu 
belirterek, “Söylenilenlerin aksi-
ne biz, faiz düşerse, enflasyon da 
düşer diyoruz. Türkiye’de para-
dan para kazanma devri artık son 
bulmalı. Türkiye bunu denemeli” 
dedi. 

 ASKON Başkanı Cesur Faiz 
Konusunda şunları ifade etti: “Ön-
celikle hemen şunu belirtmek 
isterim. Biz ASKON olarak faizin 
her türlüsüne karşıyız. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın da faiz konusun-
daki tutumunu son derece yerinde 
buluyor ve destekliyoruz. Faizler 
elbette bir anda düşürülüp sıfırla-
namaz. Fakat tedrici bir şekilde, bu 
konuda belirli tedbirler alınıp, bu 
tedbirler doğrultusunda oluşturu-
lan metotlar uygulanır ise faizler 
de düşmeye başlar.” 

Cesur, “Ekonomimiz büyüyor. 
Hamdolsun iş dünyası beklenen 
teşvik ve destekleri alıyor. Bir çok 
başlıkta ekonomik veriler çok güzel 
geliyor. Ama bir konuda bir türlü 
adım atamıyoruz o da faiz. Faizler-
de beklenen düşme olmayınca da 
enflasyon bir türlü çift hanelerden 
inmiyor. Bunca badireler atlatarak 

7.4 büyüme oranını rekorlar kıra-
rak elde eden bir ülkede faizlerin 
bu kadar yüksek olması anormal 
bir durum. Ekonomilerini büyüten 
tüm ülkelerde merkez bankası fa-
izleri yüzde 1’leri bile bulmazken, 
biz de, 7’ler, 8’ler, 9’lar. Hiç doğru 
değil.

Öncelikle bu hamleyi kamu 
bankalarından bekliyoruz. Kamu 
bankaları karlarından fedakârlık 
yaparak faizlerin düşürülmesinde 
öncülük yapmalıdır. Biz inanıyoruz 
ki söylenilenlerin aksine faizler dü-
şerse yatırım ve üretim maliyetleri 
de düşer. Reel piyasa canlanır. Pi-
yasaya ürün arzı ve yapılan ihra-
cat ta artar. İhracatın artması ile 
cari açık azalacağı için enflasyon 
da düşmüş olur. Enflasyonun düş-
mesi faizlerin düşmesini tetikler. 
Türkiye bunu denemeli. Biz piya-
sanın desteklenmesinden ve teşvik 
edilmesinden yanayız. Piyasayı ne 
kadar canlı tutarsanız, ticari yaşam 
o kadar canlı olur. Türkiye’de para-
dan para kazanma devri kapanma-
lı. Üretmeli ve ürettiğinden para 
kazanmalı. Üretim olmazsa işsizlik 
artar, enflasyon yükselir ve cari 
açık da  artar. Bu nedenle kesinlik-
le faizler düşürülmeli” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Beyşehir’deki Bedesten ve çevresinde resto-
rasyon çalışmalarını inceledi. Başkan Akyürek, “Beyşehir Konya’nın parlayan yıldızı” dedi 

‘1300’lü yıllar yaşatılacak’
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Beyşehir’de Tarihi Eşrefoğlu Camii 
yanında bulunan Bedesten ve çev-
resinde restorasyon çalışmalarına 
başladı. Bölgede incelemelerde bu-
lunarak çalışmaları başlatan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, bölgenin sadece Beyşe-
hir’in değil, Konya’nın da en önemli 
tarihi bölgelerinden birini olduğunu 
belirterek, “İçerişehiri adeta bir tarih 
platosu; 1200’lü, 1300’lü yılların bir 
modeli şekline getirmek istiyoruz” 
dedi. Başkan Akyürek, Tarihi Kuba-
dabad Sarayı’ndaki kazıların hızlan-
ması ve belli bir noktaya gelmesi için 
de katkı yaptıklarını dile getirdi. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Beyşehir 
ve Konya için büyük önem taşıyan 
Eşrefoğlu Bedesteni ve çevresinde 
restorasyon çalışmalarını başlattı. 

Eşrefoğlu Camii, Bedesteni ve 
çevresinde incelemelerde buluna-
rak İsmail Ağa Medresesi’nde harç 
koyma işlemini gerçekleştiren Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, İçerişehir Mahallesinin sa-
dece Beyşehir’in değil, Konya’nın da 
en önemli tarihi doku bölgelerinden 
ve turizm alanlarından biri olduğuna 
vurgu yaptı. Aynı zamanda bölgenin 
beylikler döneminde bir yönetim 
merkezi olduğunu kaydeden Başkan 
Akyürek, Anadolu Selçuklu Devle-
ti’nin yıkılma sürecinde Anadolu’da 
beylikler dönemi başladığını, bu dö-
nemde Beyşehir’in önemli bir mer-
kez olduğunu ifade ederek, bölgeye 
hizmet eden Eşrefoğlu ailesini, dev-
let adamlarını rahmetle andıklarını 
söyledi. 

BEYŞEHİR KONYA’NIN 
PARLAYAN YILDIZI 

Tarihi özellikleri, kültürel değer-
leri, gölü, ormanları ve çevresiyle 
birlikte Beyşehir’in Konya’nın par-
layan yıldızı olduğunu dile getiren 
Başkan Akyürek, “Büyükşehir Bele-
diyesi olarak Beyşehir ilçemize katkı 
yapmaya çalışıyoruz. Beyşehir’de 
esas yapmakta olduğumuz çalışma-
nın İçerişehir’in tarihi dokusunun 
ortaya çıkarılması çalışması olduğu-
nu düşünüyorum. Eşrefoğlu Camii 
sanat açısından da dünyada eşi az 
bulunan bir değere sahip. Çevresin-
deki tarihi doku ve kalıntılarda aynı 
şekilde Konya’mıza değer katan 
tarihi bir alanı oluşturuyor. Bunlar 
anlık çalışmalar değil. Restorasyon 
çalışmaları yıllar alacak çalışmalar. 
İçerişehir’i adeta bir tarih platosu; 
1200’lü, 1300’lü yılların bir modeli 

şekline getirmek istiyoruz. Böyle-
ce sadece Beyşehir bölgesine değil, 
Konya merkezine ve Konya çevre-
sine de hitap edecek bir yapıyı bu-
rada kurmaya çalışıyoruz. İçerişehir 
Bedesteninin ihalesi yapıldı. Şu ana 
kadar sadece restorasyon çalışma-
larına Büyükşehir bütçesinden yak-
laşık 6 milyon lira para ayırdık” diye 
konuştu. 

Beyşehir’i ilgilendiren Gölya-
ka’daki Kubadabad Sarayı’ndaki 
kazıların hızlanması ve belli bir nok-
taya gelmesi için 3 milyon liralık bir 
bütçe ayırdıklarını aktaran Başkan 
Akyürek, “40 sene devam eden ka-

zılarda ciddi mesafe alınamamıştı. 
Bundan sonra daha da hızlandırıp 
oranın da Konya bölgesinin ve Tür-
kiye’nin ziyaret alanlarından birisi 
olması konusuna katkı yapıyoruz. 
Bu çalışmalara katkı yapan ilçe be-
lediye başkanımıza ve çalışma ar-
kadaşlarımıza teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı. 

ESKİ HÜKÜMET KONAĞI 
RESTORE EDİLEREK MUHTARLAR 

DERNEĞİ BİNASI OLDU 
Başkan Akyürek, daha sonra 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restore edilen ve Beyşehir Muh-
tarlar Derneği’ne tahsis edilen Eski 

Hükümet Konağı’nın açılış törenine 
katıldı. Başkan Akyürek, binanın 
bulunduğu bölgenin örnek bir plato 
olabileceğine dikkat çekti. Başkan 
Akyürek, işadamlarına ve mülk sa-
hiplerine seslenerek, “Burayı tarihi 
dokuya uygun hale getirme konusu-
na hep birlikte katkı yapalım. Evle-
rini bırakmak istemeyenler planlara 
uygun şekilde restore etsinler. Bu-
rası özel bir alan. Bir çekim merkezi 
olması için biz de inşallah katkı yap-
maya devam edeceğiz. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” şeklin-
de konuştu.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
ekipleri ilçede değişimine ihtiyaç 
duyulan çöp konteynerlerini ve 
çöp kovalarını yenileri ile değiş-
tiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü ekipleri Karatay’daki 
çöp konteynerlerini ve çöp kova-
larını estetik ve sıhhi açıdan daha 
iyi hale getirmek için çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. Ekipler ger-
çekleştirdikleri kontrollerde ka-
pakları arızalı, tabanlarından kirli 
su sızdıran çöp konteynerlerini ve 
çöp kovalarını planlanan değişim 
programı doğrultusunda yenili-
yor.  Bu kapsamda ilçeye 1500 
galvanizli konteyner ve 3 bin adet 
çöp kovası alındı. Çöp konteyner-
lerinin ve çöp kovalarının ihtiyaç 

olan ana arterler, cadde ve sokak-
lar ile merkeze uzak mahalleler-
de yenileme çalışmaları devam 
ediyor. Okul ve cami önleri gibi 
yoğun kullanılan bölgelerdeki kı-
rılan, eskiyen, tahrip olan ayaklı 
çöp kovaları da yenileri ile değişti-
rilirken, ihtiyaç duyulan bölgelere 
de yeni çöp kovaları montajı ger-
çekleştiriliyor. 

İlçe genelinde yaklaşık 15000 
civarı konteyner kullanıldığını 
aktaran Çevre Koruma ve Kont-
rol Müdürlüğü Yetkilileri düzenli 
olarak bu konteynerlerde biriken 
çöplerin toplanıp düzenli katı atık 
depolama tesisinde bertaraf edil-
diğini, günlük ortalama 400 ton 
çöpün toplandığını kaydetti.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Beyşehir ve Konya için büyük önem 
taşıyan Eşrefoğlu Bedesteni ve çevresinde 

restorasyon çalışmalarını başlattı.
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Değirmen Makineleri Fuarı’na NEÜ’den çıkarma
29 Mart-1 Nisan tarihleri ara-

sında 16 ülkeden 127 firmanın 
katıldığı TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezinde düzenlenen World Mill 
Tech 2018 Dünya Değirmen Ma-
kineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi 
Fuarına Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) Meram Meslek Yüksek 
Okulu Un ve Unlu Mamuller (De-
ğirmencilik) Programı öğrencileri 
ziyarette bulundu. Fuarda, öğren-
ciler mezuniyet sonrası iş imkânları 
başta olmak üzere çeşitli konularda 
merak ettiklerini firma yönetici-
leriyle görüşme imkânı buldular. 
Öğrenciler fuar alanını gezip sektör 
ile ilgili gelişme ve teknolojileri ye-
rinde görme, birinci ağızdan bilgi 
alma imkânı buldular. NEÜ Meslek 
Yüksek Okulu Un ve Unlu Mamuller 
(Değirmencilik) Programı Öğr. Gör. 
Zekeriya Bilici teknik geziyle ilgili; 
“16 ülkeden 127 firmanın katılımıy-

la gerçekleşen bu fuarda öğrencile-
rimizin sektör temsilcileriyle birebir 
görüşme fırsatı bulup, sektördeki 
güncel üretim teknolojilerini görme 
şansı yakaladılar. Fuarda üniversi-
te öğrencileri ile katılım sağlayan 
tek üniversite ve program bizdik. 
Öğrencilerimize firma yöneticileri 
büyük ilgi gösterdi, çoğu firma öğ-
renim esnasında ve mezuniyet son-
rası iş imkânı sunabileceklerini ifade 
ettiler.” şeklinde konuştu.

Öğrenciler ise, mesleki uygula-
ma dersi kapsamında gerçekleşen 
teknik gezi konusunda katkıların-
dan dolayı NEÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker’e ve TÜYAP Yöne-
timi adına Ece Çağlar’a ve Meram 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. 
Dr. Ömer Dereli, Öğr. Gör. Hakan 
Vatansev ile Öğr. Gör. Zekeriya Bi-
lici’ye teşekkürlerini ilettiler.
n HABER MERKEZİ

Vali Yakup Canbolat, 
Yunak’ı ziyaret etti

Down Sendromlu gençlere 
Yöntem’den anlamlı ziyaret

Konya Valisi Yakup Canbolat 
Yunak ilçesini ziyaret ederek, daire 
amirleri, muhtarlar ve kurum mü-
dürleriyle toplantı yaparak esnaf 
ziyaretinde bulundu. 

Vali Yakup Canbolat, Yunak 
Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu ve 
Yunak Belediye Başkanı Abdullah 
Emre Demirhan’ı ziyaret ederek, 
ilçede yapılan çalışmaları hakkında 
da bilgi aldı. 

Daha sonra Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Toplantı Salonunda 
toplantı yapıldı. Bu toplantıya Vali 
Yakup Canbolat, Yunak Kaymaka-
mı Fatih Cıdıroğlu, Belediye Baş-
kanı Abdullah Emre Demirhan, 
İl Jandarma Komutanı Jandarma 
Albay İsmet Cansaran, İl Emniyet 

Müdürü Şükrü Yaman, İl Milli Eği-
tim Müdürü Mukadder Gürsoy, İl 
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Koç, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Seyfettin Baydar, daire 
amirleri, kurum müdürleri ve ma-
halle muhtarları katıldı. Burada 
Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü, Sağlık Müdürlüğü, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Sos-
yal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü 
tarafından Vali Yakup Canbolat’a 
brifing verildi.   Toplantıdan sonra 
Vali Yakup Canbolat beraberinde-
ki heyet esnaf ziyaretinden sonra 
Cumhuriyet Başsavcısı Rama-
zan Keyikci’yi ziyaret ederek, yu-
nak’tan ayrıldı. 
n HABER MERKEZİ

Yöntem Koleji 7 ncisınıf öğ-
rencileri, ‘Dünya Down Sendromu 
Farkındalık Günü’ dolayısıyla, Kon-
ya Down Kafe ve Bistro’yu ziyaret 
ederek, Down Sendromlu çalışan-
larla bir araya geldi.

Yöntem Koleji 7 ncisınıfı öğ-
rencileri, ‘Dünya Down Sendro-
mu Farkındalık Günü’ dolayısıyla, 
Konya Down Kafe ve Bistro’yu 
ziyaret ederek, Down Sendromlu 
çalışanlarla kahvaltıda bir araya 
geldi. Kahvaltı sonrası bir konuşma 
yapan Almanca öğretmeni Şeyma 
Çerçi, Dünya Down Sendromu 

Farkındalık Günü dolayısıyla Down 
Sendromlu kardeşlerimizi unut-
mamak adına okul olarak böylesi 
anlamlı bir etkinliği gerçekleştir-
diklerini dile getirerek,  “Yürekleri 
pırıl pırıl bu gençlerimizin uzun 
yıllardır içlerindeyim. Bizlere her 
türlü güzelliği ve insanlığı onlar 
gösterdi. Bu manada böylesine ha-
yırlı ve Down Sendromlu gençleri-
miz için büyük önem arz eden bir 
işletmenin hizmet vermesini çok 
anlamlı görüyorum. Emeği geçen 
herkese teşekkür ederim” dedi.
n İHA

Konya Aydınlar Ocağı’nda gerçekleştirilen “Âşıklık Geleneği ve Âşık Atışmaları” 
programına, Afrin’e Yavuzca giren Mehmetçikler ve şehitler damgasını vurdu

Âşık atışmalarında 
Afrin vurgusu yapıldı

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki sohbet programında Konya-
lı âşıklar, Türk âşıklık geleneğimiz-
den örnekler vererek birbirleriyle 
kıyasıya atıştılar. Konya’nın yetiş-
tirdiği âşık ve ozanlarımızdan Âşık 
Ataroğlu, Âşık Bizârî, Öksüz Ozan 
ve Yağız Ozan İl Halk Kütüphane-
si’nde, hem türkü söylediler, hem 
birbirleriyle kıyasıya atıştılar hem 
de dudakdeğmez atışmasından bi-
rer örnek sundular.  

Günümüz âşıkları olarak 
kendilerinin, geçmişteki âşıkla-
rın söylediklerini kendi dillerince 
güncellediklerini ifade eden Âşık 
Ataroğlu,Alvarlı Efe Hazretlerinin 
“Âşık der inci tenden/ 

İncinme incitenden/ Kemalde 
noksan imiş/ İncinen incitenden” 
sözünü hatırlattı. Eskiden âşıkların 
gittiği kahvehanelerdeki karşılık-
lı atışmalarda, atışmayı kaybeden 
âşığın sazını orada bırakıp gittiği-
ni hatırlatan Âşık Ataroğlu, Kars-
lı Âşık Şenlik ile Erzurumlu Âşık 
Sümmânî’nin günlerce süren atış-
malarından örnekler verdi.

“BURA MÂNÂNIN OTAĞI 
AYDINLAR OCAĞIDIR”

Âşıklar, kendilerini dinleme-
ye gelenleri “Bura mânânın otağı 
Aydınlar Ocağıdır/ İlmin üstündeki 
küfü silenler hoş geldiniz“ diyerek 
karşıladıktan sonraYağız Ozan, 
“Ataroğlu Öksüz Ozan üstadımız-
dır bizim/ Bizarî ile Yağız Ozan bi-
lenler hoş geldiniz” sözleriyle hoş 
geldiniz’e son damgayı vurdu. Ök-
süz Ozan’ınşehid olan bir yakınan 
yazdığı güzel bir şiirini okuduktan 
sonra âşıklar, birlikte Allahuekber 
dağlarında donarak şehit olan Sa-
rıkamış Şehitleriyle ilgili “Allahu-
ekber” türküsünü söylediler.  Ata-
roğlu, “Âşıklık bizim milletimizin 
var oluşundan bu yana yüreğinde 
taşıdığı çadırında, obasında, yerle-
şik düzende evlerinde, apartmanla-
rında, sahnelerinde taşıdığı bir kül-
türdür. Ozanlar sizin adınıza söyler, 
sizin dertlerinizi, sevdalarınızı, coş-
kularınız, acılarınızı ve hicivleriniz 
ozanlar dile getirir” dedikten sonra 
konuşmasına şu şiirle son verdi: 
“Söz söyle ki ipeklere eş olsun/ Söz 

söyle ki gönülleri yıkmasın/ Söz söy-
le ki tatlı olsun hoş olsun/ Söz söyle 
ki ağzımızı yakmasın/ Söz söyle ki 
kitaplarda barınsın/ Söz söyle ki 
âlimlerce korunsun/ Söz söyle ki 
iftiradan arınsın/ Söz söyle ki gö-
nülleri yoklaya/ Söz söyle ki duyan-
ları aklaya/ Söz söyle ki mücevherci 
saklaya/ Söz söyle ki zalim tokada 
karşı, çöyle titretsin arşı/ Söz söyle 
ki olsun İstiklâl Marşı/ Söz söyle ki 
kimse karşı çıkmasın.”

“KALDIRIP ŞANLI SANCAĞI 
YAVUZ GİBİ GEL AFRİN’DEN”
Öksüz Ozan ise, âşıklık gelene-

ğinde söz başının divan olduğunu, 

sonra güzellemeyle süslendiğini ve 
daha sonra atışmalar ve taşlamalar-
la vuran gırana gittiğini belirterek 
doğaçlama olarak bir güzellemeyle 
perdeyi açtı. Ataroğlu’nun “seviyo-
rum kördüğüm gibi” türküsü bü-
yük alkış alırken ayağını Salih Sedat 
Ersöz’ün verdiği Âşık Ataroğlu ile 
Öksüz Ozan’ın  Yağız Ozan ile Âşık 
Bizarî’nin, Dr. Mustafa Güçlü’nü-
nayağını “Yavuzca gir Afrin”eşek-
linde verdiğiatışmaları da büyük al-
kış aldı. Dinleyenlerin kulaklarının 
pasını silenKonyalı âşık ve ozanlar, 
Afrin’le ilgili şu sözlere yer verdiler: 
“Ör düşmana sen de ağı/ Yavuz gibi 

gel Afrin’den/ Kaldırıp şanlı sancağı 
Yavuz gibi gel Afrin’den”, “Mânâya 
bir mana yükle/ Selamete doğ Af-
rin’den/ El ele gez Mehmetçik ile/ 
Şehadete gül Afrin’den.”, “Bomba 
binaları geçti/ Sırlar mânâları geçti/ 
Mehmed Sina’ları geçti/ Yavuz gibi 
gel Afrin’den.”

Programın sonunda Konya Ay-
dınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. Öğ-
retim Üyesi Mustafa Güçlü, her bir 
âşığa “Âşık Ömer Divânı” adlı kitap 
hediye etti. Sazlı sözlü sohbet bir-
likte çekilen hatıra fotoğrafıyla son 
buldu.
n HABER MERKEZİ

Âşık Ataroğlu, Âşık Bizârî, Öksüz Ozan ve Yağız Ozan İl Halk 
Kütüphanesi’nde, hem türkü söylediler, hem birbirleriyle kıyasıya 
atıştılar hem de dudakdeğmez atışmasından birer örnek sundular.
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Toprak Tarım Şirketi Sahipleri Mustafa ve Mehmet Uysal’ın anneleri Rukiye 
Uysal, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhume Uysal, dualarla defnedildi

Rukiye Uysal, Hakk’ın
rahmetine kavuştu

İnan ve Özaltun 
ailelerinin acı günü

İşadamı M. Ali İnan’ın kayınvalidesi Nure Özaltun, Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Merhume Özaltun, sevenlerinin omuzlarında son yolcuğuna uğurlandı

Toprak Tarım Şirketi Sahipleri 
Mustafa ve Mehmet Uysal’ın anne-
leri Rukiye Uysal vefat etti. 

86 yaşında vefat eden Merhume 
Rukiye Uysal’ın cenazesi geçtiğimiz 
gün öğlen namazına müteakip Mu-
salla Camii’nden Musalla Mezarlı-
ğı’na defnedildi. Merhume Uysal’ın 
cenazesine sevenleri, dostları ve ya-
kınları katıldı. 

Cenazeye katılanların taziye di-
leklerini kabul eden Uysal ailesi ve-
fat eden yakınlarının mezarı başın-
da da dualar etti. Merhume Uysal’ın 
2’si erkek 2’si kız olmak üzere 4 ev-
ladı vardı. Yenigün Gazetesi olarak 
Rukiye Uysal’a Allah’tan rahmet, 
başta Mustafa ve Mehmet Uysal 
olmak üzere Uysal ailesine ise baş 
sağlığı ve sabırlar dileriz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Konya Sanayi Odası (KSO) eski  
Başkanı,  MVD İnan Makine A.Ş 
sahibi M. Ali İnan’ın kayınvalidesi 
Nure Özaltun, 97 yaşında hayatını 
kaybetti. Merhume Nure Özaltun,  
ikindi namazına müteakip Parsana 
Büyük Camii’nde kılınan cenaze na-
mazının ardından Musalla Mezar-
lığı’na defnedildi. İnan ve Özaltun 
ailesini bu üzüntülü günlerinde ya-
kınları ve dostları yalnız bırakmadı. 
Cenazeye Helvacızade Yönetim Ku-
rulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil,  
Atiker Şirketler Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Ali Atiker 
de katıldı. Merhume Özaltun 3 kız 
annesiydi. Yenigün Gazetesi olarak 
merhumeye Allah’tan rahmet, se-
venlerine ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Toprak Tarım Şirketi Sahipleri

Mustafa ve Mehmet 
UYSAL’ın

 

anneleri

Rukiye UYSAL’ın

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Konya Sanayi Odası eski Başkanı, 
MVD İnan Makine A.Ş sahibi

M. Ali İNAN’ın
 

kayınvalidesi

Nure ÖZALTUN’un

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’n-
den alınan bilgiye göre, sabah se-
ansında 491, öğleden sonra ise 187 
fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğin-
de Fas (El-Meğaribe) Kapısı’ndan 
girerek Mescid-i Aksa’ya baskın 
düzenledi. Hamursuz Bayramı’nın 
(Pesah) 6’ncı gününde polis eşli-
ğinde Harem-i Şerif’in avlusunda 
dolaşan fanatik Yahudiler burada 
Talmudik ayinler yaptı. Bugün-
külerle birlikte bu hafta Mescid-i 
Aksa’ya baskın düzenleyen fanatik 
Yahudilerin sayısının 2 bin 409’a 
ulaştığı belirtildi. Yahudi inancı-
na göre, Pesah’ın kutlandığı bu 
günlerde fanatik Yahudiler sık sık 
“Tapınak Tepesi” olarak nitelen-
dirdikleri Mescid-i Aksa’ya yönelik 
baskın çağrıları yapıyor. İsrailli fa-
natik Yahudiler, geçen hafta per-
şembe sabahı Mescid-i Aksa’nın 
kapılarına astıkları afişlerde, sözde 
dini gerekçeleri öne sürürek, “Ya-
hudi dini gereğince kurban sunu-
su yapılacağı için Pesah’ta Tapınak 
Tepesi’nin boşaltılması gerekir.” 
ifadeleriyle Müslümanlardan, 30 
Mart Cuma sabahı Mescid-i Ak-
sa’yı terk etmelerini istemişti.

İbrani takvimine göre nisan ayı 
başlangıcı sayılan ve Hamursuz 
Bayramı’nı da kapsayan bu gün-
lerde fanatik Yahudilerin Mescid-i 
Aksa’ya yönelik baskınlarında artış 
yaşanıyor.

Fanatik Yahudiler, geçen hafta 
çarşamba günü de Mescid-i Ak-
sa’nın güney duvarlarına bitişik 
İslami Vakıflara ait Emevi Saray-
ları bölgesinde Pesah hazırlıkları 

amacıyla Talmudik ayinler düzen-
lemişti. Kudüs İslami Vakıflar İda-
resi tarafından söz konusu ihlallere 
ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 
“Kudüs tarihinde ilk defa burada 
Talmudik ayinler düzenleniyor. Bi-
linmelidir ki bu bölge İslami vakıf-
tır ve sadece Müslümanlara aittir.” 
ifadelerine yer verilmişti. İşgal al-
tındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir 
bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, 

Müslümanların ilk kıblesi olma 
özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde 
Kıble Mescidi ile Kubbetu’s Sahra 
Camisi’nin yanı sıra müze, medre-
seler ve büyük avlunun yer aldığı 
Mescid-i Aksa Külliyesi altında 
“Süleyman Mabedi kalıntılarının 
bulunduğu” iddiasıyla kazı çalış-
maları yapıyor ve Harem-i Şerif’te 
kendilerinin de ibadet etme hakları 
olduğunu savunuyor. n AA

Araştırma görevlisinden 
silahlı saldırı: 4 ölü

Eskişehir Osmangazi Üniver-
sitesinde (ESOGÜ) bir araştırma 
görevlisi, aralarında dekan yardım-
cısının da bulunduğu 4 kişiyi öl-
dürdü.  Alınan bilgiye göre, Eğitim 
Fakültesinde araştırma görevlisi 
olan Volkan B, henüz belirleneme-
yen nedenle, fakülte binasının 3. 
katında Dekan Yardımcısı Mikail 
Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Öz-
mutlu, araştırma görevlileri Yasir 
Armağan ve Serdar Çağlak’ı silah-
la öldürdü.  Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 
araştırma görevlisi olan Volkan B, 
aralarında dekan yardımcısının da 
bulunduğu 4 kişiyi öldürdü. Şüphe-
li gözaltına alındı.  ESOGÜ Rektörü 
Prof. Dr. Hasan Gönen, Volkan B. 
adlı bir araştırma görevlisinin Eği-
tim Fakültesi Dekanının odasına 
gittiğini, tesadüfen hocanın yerinde 
olmadığını söyledi.

Saldırganın burada bulunan 
Eğitim Fakültesi Sekreteri Fatih Öz-
mutlu’yu silahla öldürdüğünü ifade 
eden Gönen, şöyle konuştu: “Daha 
sonra dekan yardımcımızı, öğretim 
üyemizi ve bir araştırma görevlisini 
vurmuş. Elinde tabancayla binayı 
terk ettikten sonra güvenlikçiler 
takip etmiş, ileride de polis derdest 
etmiş. Dört arkadaşımızı kaybettik, 
başımız sağ olsun, eğitim camiası 
olarak bir daha böyle bir şey yaşa-
mayız inşallah. ESOGÜ camiasına 
ve arkadaşlarımızın ailelerine baş 
sağlığı diliyorum.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesi’nde kabul ettiği YÖK Başkanı 
Saraç’tan Osmangazi Üniversite-
sindeki silahlı saldırı hakkında bilgi 
aldı.

Vali Özdemir Çakacak, ga-
zetecilere yaptığı açıklamada, 
ESOGÜ’de üzücü bir olayın meyda-
na geldiğini belirterek, şöyle konuş-
tu: “Volkan B. adında bir araştırma 
görevlisi, Eğitim Fakültesi Dekan 
Yardımcısı, iki araştırma görevlisi 
ve fakülte sekreteri olmak üzere 4 
kişiyi silahla öldürdü. Başsavcılığı-
mız 3 savcı görevlendirdi ve olayın 
araştırması yapılıyor. Sebepleriyle 
ilgili olarak çok yönlü araştırma ya-
pıldıktan sonra geniş bilgi verilecek. 
Şimdilik yapacağımız açıklama bu 
kadar. Son derece üzüntülüyüz. 
Başsavcılığımız olaya el koydu. 
Daha sonra olay aydınlandıkça ge-
rekli açıklama yapılacaktır.’’

YÖK’TEN SORUŞTURMA
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 

Yükseköğretim Denetleme Kuru-
lu’ndan bir üyeyi, Osmangazi Üni-
versitesi’ndeki silahlı saldırıya iliş-
kin idari soruşturma yapmak üzere 
görevlendirdi.

YÖK’ten Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki 

silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi 
hakkında üniversite ve YÖK ta-
rafından hiçbir işlem yapılmadığı 
iddiasına ilişkin açıklama yapıldı. 
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi 
hakkında müfteri olduğuna dair 
Başkanlığa 3 şikayet dilekçesi ve-
rildiği vurgulanan açıklamada,  şu 
ifadelere yer verildi:

“Bu dilekçeler 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu’nun 53. 
maddesi uyarınca, işlem yapmak-
la görevli ve yetkili olan Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Rektörlü-
ğü’ne gereği yapılmak üzere ile-
tilmiştir. Rektörlük tarafından kişi 
hakkında daha önceden açılmış 
olan soruşturmanın devam etti-
ği bilgisi verilmiştir.” Öte yandan 
YÖK tarafından, Yükseköğretim 
Denetleme Kurulu’ndan bir üye-
nin, Osmangazi Üniversitesi’ndeki 
silahlı saldırıya ilişkin idari soruştur-
ma yapmak üzere görevlendirildiği 
bildirildi.

ESOGÜ Eğitim Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Aypay 
da saldırgan Volkan B’nin 4. katta 
kendisini de aradığını söyledi. Ay-
pay, “Bulamamış. 5. cenaze olarak 
sıraya dizeceği kişi ben olacaktım. 
Onun hakkında adliyeye suç du-
yurusunda bulunmuştum. Hakkı-
mızdaki iftiraları ve FETÖ’cü ha-
karetleri dolayısıyla savcılık ifadeye 
çağırmıştı, oradaydım hasbelkader 
yoksa bugün ben de 5. cenazey-
dim” ifadelerini kullandı. 

TBMM BAŞKANI 
KAHRAMAN: RUH MESELESİ
TBMM Genel Kurulunda, grup 

önerileri görüşmeleri sürerken, 
MHP, HDP, CHP ve AK Parti Grup 
Başkanvekilleri söz alarak, Osman-
gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-
kültesinde bir kişinin silahlı saldırısı 
sonucu 4 kişinin yaşamını yitirme-
siyle ilgili üzüntülerini dile getirdi.

TBMM Başkanı İsmail Kahra-
man da söz alarak, bütün Meclis 
adına üzüntülerin ifade edildiğini 
belirtti ve “Ruhsatlı ya da ruhsatsız 
silah meselesi değil. Ruh meselesi. 
Hiç kimse Azrail değildir. Can alma 
hakkı yalnız Cenabı Allah’a aittir.” 
dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da 
saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullan-
dı: “Bu dehşet verici olay hepimizi 
derinden sarsmıştır. Saldırı neti-
cesinde görevleri başında hayatını 
kaybeden kıymetli akademisyen-
lerimize Allah’tan rahmet, kederli 
ailelerine sabr-ı cemil niyaz ede-
rim. Savcılığın açmış olduğu so-
ruşturmanın olayı aydınlatacağına 
inancımız tamdır. Başta Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi camiası ol-
mak üzere bütün akademik camia-
mızın başı sağ olsun.” n AA

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Ankara’da katıldığı Suriye konulu zirve Ortadoğu’da barışa giden yolda önemli 
bir adım olarak değerlendiriliyor. Rus uzmanlar, Washington’un bu durumdan rahatsız olduğuna dikkati çekti

Ortadoğu’yu barış
götüren üçlü zirve

Türkiye, Rusya ve İran liderle-
rinin Ankara’da katıldığı Suriye ko-
nulu zirve Ortadoğu’da barışa giden 
yolda önemli bir adım olarak değer-
lendiriliyor. 

Üç ülkenin bir araya gelerek böl-
gede barış ve istikrarı sağlamak için 
ortak girişimde bulunmasının Orta-
doğu’daki dengeleri değiştirdiğine 
dikkat çeken Rus uzmanlar, Was-
hington’un bu durumdan rahatsız 
olduğuna dikkati çekti.

Rusya Plehanov Ekonomi Üni-
versitesi Siyaset Anabilim Dalı Baş-
kanı Andrey Koşkin, Rusya, Türkiye, 
İran iş birliğinin Ortadoğu’da istik-
rarlı bir etkiye sahip olduğunun gö-
rüldüğünü söyledi.

Koşkin, “Özellikle üç ülkenin 
karşılıklı etkileşimi sayesinde Suriye 
meselesinde dönüm noktasına ula-
şıldı. Bu çizgi ilerde devam edecektir 
ve üç ülke ileride bölgeye barış ge-
tirmeye devam edecektir” şeklinde 
konuştu. 

Suriye’deki çatışmaların bü-
tün bölgeye yansıdığını kaydeden 
Koşkin, üç ülkenin bölgedeki diğer 
problemlerin de üstesinden gelebi-
leceğine dikkat çekti. Koşkin, siyasi 
sürecin arkasından bölgenin kalan 
teröristlerden temizleneceğini, an-
cak bunun birkaç yıl sürebileceğini 
ifade etti. 

Çağdaş Türkiye Araştırmaları 
Merkezi Siyaset Bölümü Başkanı 
Yuriy Mavaşev, Rusya-Türkiye-İ-
ran’ın Suriye sorunu etrafında bir 
araya geldiğini hatırlatarak, “Rusya, 
Türkiye ve İran’ın karşılıklı etkileşi-
mi Ortadoğu’yu olumlu etkilemek-
te, barışı ve istikrarı getirmektedir.” 
dedi. 

Ortadoğu’da barışı güçlendire-
rek bu üç ülkenin bölgedeki etki-
sini artırdığını söyleyen Mavaşev, 
“Şimdi Ortadoğu’da önemli oyun-
cular ABD değil, Rusya, Türkiye ve 
İran’dır. Bu Washington’un hoşuna 
gitmiyor, bunun için üç ülkeyi kav-
ga ettirme girişiminde bulunuyor.” 
şeklinde konuştu. 

Türkiye’nin İran ile de Suudi 
Arabistan ile de iyi ilişkileri oldu-
ğuna dikkat çeken Mavaşev, Türki-
ye’nin bu iki ülke arasında da iyi iliş-
ki kurmasına yardımcı olabileceğini 
belirtti. Mavaşev, böylece bölgede 
hızlı bir şekilde güvenliğin sağlan-
ması suretiyle Türkiye’nin sadece 
Suriye değil, Yemen meselesinin de 

çözümüne yardım etmiş olacağını 
anlattı.

Türkiye, İran ve Rusya’nın Or-
tadoğu’daki politikalarındaki en 
önemli farkın, rejimleri devirmeye 
yönelik çabalarının olmaması ve ye-
rine kendi vekillerini oturtmaması 
olduğunu vurgulayan Mavaşev, “Bu 
ülkeler bölgede teröristleri sınır dışı 
ediyor ve temizlenmiş bölgeleri esas 
sahiplerine teslim ediyor” ifadesini 
kullandı. 

Ortadoğu ve Güney Kafkasya 
uzmanı Denis Korkordinov, Rusya, 
Türkiye ve İran uluslararası üçlüsü-
nün gerçekleştirdiği zirvenin açıkça 
Suriye meselesinde Amerikan etkisi 
politikaların esaslı bir şekilde deği-

şim geçirdiğini gösterdiğini bildirdi. 
Korkordinov, “Washington’a, Mos-
kova, Ankara ve Tahran’ın çıkar-
larını göz önünde bulundurmadan 
Suriye’deki herhangi bir sorunun 
çözülmesinin neredeyse imkansız 
olduğu konusunda kesin işaret ve-
rildi” şeklinde konuştu.  ABD’nin 
siyasi ve kurumsal olarak emelleri-
nin Rusya, Türkiye ve İran’ın etki-
sini sınırlamak ve ayrıca kendisinin 
çıkarına uymayan her türlü diyaloğu 
boykot etmek olduğunu kaydeden 
Korkordinov, “Uluslararası üçlü, 
Washington hegemonyası ile ilgili 
geleneksel klişeyi sorgular hale ge-
tirdi” diye konuştu.
n AA

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa’yı bastı

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın
İstanbul Gaziosmanpaşa’da 

bulunan Taksim İlk Yardım Has-
tanesi’nde yangın çıktı. Yangının 
kontrol altına alındığı, itfaiyenin ça-
lışmalarının sürdüğü öğrenildi. Ga-
ziosmanpaşa’da bulunan Taksim 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
çıkan yangına, çok sayıda itfaiye 
ekibince müdahale ediliyor. Alınan 
bilgiye göre, Karayolları Mahallesi, 
Osmanbey Caddesi 621 Sokak’taki 
Taksim Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nde yangın çıktı. 

İhbar üzerine İstanbul’un çok 
sayıda ilçesinden itfaiye ekipleri 
olay yerine gönderildi.

Binanın çatısında ve cephe bö-
lümünde alevli şekilde süren yan-
gına, itfaiye ekiplerince müdahale 
edildi. Bu arada, hastanedeki has-
taların itfaiye ve sağlık ekiplerince 
tahliyesi ve başka hastanelere sevki 
sürüyor. Bazı hastalar, itfaiye mer-

diveniyle binadan indirildi.
Hastane çevresinde güvenlik 

amacıyla polis ekiplerince önlem 
alındı. 

Ayrıca bazı görevlilerin has-
tanedeki cihazları dışarı çıkardığı 
görüldü. 

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
Taksim Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’ndeki yangın hakkında, “Yan-

gın kısmen kontrol altına alındı. Şu 
ana kadar ölü noktasında üzücü 
haber yok. İnşallah sonuna kadar 
olmaz” ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Belediye Baş-
kanı Hasan Tahsin Usta, Taksim 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’n-
deki yangına ilişkin, “Can kaybı şu 
anda yok Allah’a şükür, inşallah 
olmaz. Dumandan zehirlenen has-

talarımız var onları da hastaneye 
gönderiyoruz.” dedi.

Usta, gazetecilere yaptığı açık-
lamada, hastanedeki tahliye işlem-
lerinin yoğun şekilde devam ettiği-
ni söyledi. Bir taraftan da yangının 
söndürülmesiyle ilgili çalışmaların 
sürdüğünü aktaran Usta, şöyle ko-
nuştu: “İçerideki hasta sayısını tam 
olarak bilemiyoruz. Yoğun bakım-

daki bütün hastalar dışarı çıkarıldı. 
Zaten yürüyebilen, ayakta tedavi 
olan hastalar da kendilerinden çı-
kıyorlar. Yangın nereden kaynak-
landı, nereden çıktı bilemiyoruz. 
Yoğun bakımdaki hastaların hepsi 
dışarı çıkarıldı fakat diğer katlar-
da da hasta olduğunu görüyoruz. 
Onların tahliyesiyle ilgili çalışmalar 
sürüyor. Üst katlarda duman içeri 

girdiği için en üst katlara müdahale 
etmek zorluyor. Helikopter de geli-
yor. Can kaybı şu anda yok Allah’a 
şükür, inşallah olmaz. Dumandan 
zehirlenen hastalarımız var, onları 
da hastaneye gönderiyoruz. Burada 
bahçede tedavi ediliyor, müdahale 
ediliyor ama olumsuz bir şey yok.”

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, İstanbul Gaziosmanpa-
şa’daki Taksim Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’nde çıkan yangınla 
ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demir-
can’dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakla-
rından alınan bilgiye göre, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki 
yangın haberinin akabinde Sağlık 
Bakanı Demircan’ı telefonla aradı.

Erdoğan, Demircan’dan olay 
hakkında bilgi aldı. n AA
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Hedef 5’te 5!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 30.hafta maçında iç sahada Silivrispor ile 
karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi açıklamalarda bulunan yeşil beyazlı takımın Teknik Direktörü 
Mustafa Alper Avcı, kalan haftalarda oynanacak olan bütün maçları kazanmak istediklerini belirtti

Yavru Kartal Konya Anadolu Selçukspor, ligin 
29.haftasında oynanan Sakaryaspor maçını kaybet-
mesine rağmen Play – Off şansını sürdürüyor. Yeşil 
beyazlı takım, kalan maçların tamamını kazanarak 
lig sonunda Play – Off hattında yer almak istiyor. Ko-
nuyla alakalı açıklamalarda bulunan Alper Avcı, bu 
hafta iç sahada konuk edecekleri Silivrispor maçının 
çok geçeceğini, rakibin kaybedecek bir şey olmadı-
ğını ifade etti. Avcı, ligde kalan 5 maçın tamamını 
kazanmak istediklerini de sözlerine ekledi.

‘BEKLEMEDİĞİMİZ YENİLGİ ALDIK’
Son olarak oynanan Sakaryaspor maçını kay-

bettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Mustafa 
Alper Avcı, “Hafta sonunda çok zorlu bir karşılaşma 
oynayacağız. Küme düşme hattında yer alan ve kay-
bedebileceği hiçbir şey olmayan bir rakiple oyna-
yacağız. Silivrispor karşılaşması bu anlamda bizim 
adımıza riskli bir müsabaka olacak. Bunun bilinci 
içerisinde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyo-
ruz. Bizim açımızdan baktığımızda ise kalan hafta-
larda Play-off  iddiasını sürdürmek için kazanmamız 
gereken bir karşılaşma. Geçen hafta deplasmanda 
beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Bu yenilgi bizi çok 
üzdü. Ama sevindirici tarafı artık takımız öyle bir 
takım olduk ki; deplasmanda şartlar her ne olursa 
olsun kazanamadığımız için üzülüyoruz” şeklinde 
konuştu.

‘TÜM MAÇLARI KAZANMAK İSTİYORUZ’
Ligde oynanacak olan beş maçın tamamını ka-

zanarak Play – Off hattına girmek istediklerini söz-
lerine ekleyen Konya Anadolu Selçukspor Teknik Di-
rektörü Alper Avcı, “Sakaryaspor’u yenemediğimiz 
çok üzüldük. Bu nedenle kalan 5 maçlık süreçte iç 
sahada veya deplasmanda ayrım yapmaksızın tüm 
maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Oyuncularımız ha-
len gelişim göstermeye devam ediyorlar. Önümüz-
deki haftalarda alacağımız sonuçlar ligin üst bölgesi 
için sıralamayı etkileyecek nitelikte. Oynadığımız 
futbolu skora da yansıtabilirsek istediğimiz netice-
leri alacağımıza inanıyoruz” dedi.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. Hafta karşılaşmasın-

da Silivrispor ile iç sahada karşılaşacak olan Konya 
Anadolu Selçukspor’un bu maçını Emre Abar yöne-
tecek. 8 Nisan Pazar günü Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Atatürk Stadyumu’nda saat 15.00’de başla-
yacak karşılaşmada Emre Abar’ın yardımcılıklarını 
Boran Turhan ve Emre Doğu yaparken, karşılaşma-
nın 4.hakemliğini ise Sefa Can Meral olacak.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye 2019 Dünya Para-Tekvando 
Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hak 
kazandı. 

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Yö-
netim Kurulu Toplantısı, Tunus’un Hamma-
met şehrinde düzenlendi. WT Başkanı Dr. 
Chungwon Choue’nin başkanlığındaki yöne-
tim kurulu toplantısına Türkiye Tekvando Fe-
derasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin ile 
Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya katıldı. 
Toplantıda 2019 Dünya Para-Tekvando Şam-
piyonası’nın Türkiye’de yapılmasına karar 
verildi. Şampiyonanın 2019 yılı Şubat ayında 
İstanbul’da yapılması planlanıyor. 

“2020 ÖNCESİNDE EN 
ÖNEMLİ ORGANİZASYON” 

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı 
Doç. Dr. Metin Şahin, konuyla ilgili yaptığı 

açıklamada, “2020 Tokyo Paralim-
pik Oyunları öncesinde en önemli 
organizasyona ev sahipliği 
yapma hakkını kazandık. Bu 
şampiyona 2020 yolun-
da büyük önem arz 
ediyor. Biz de ev 
sahibi avantajını 
kullanarak 2020 
yolunda şansımızı 
arttırmayı planlıyo-
ruz. Engelli sporcula-
rımız, bugüne kadar elde 
ettikleri sonuçlarla yüz akımız 
oldular. İlk kez Tokyo’da yer ala-
cak para-tekvando branşında en iyi 
sonuçları almak için çalışıyoruz” ifadele-
rini kullandı.  n İHA

Konya’nın Kulu İlçe Kaymakamlığı tarafından organize edilen 
kardeşlik, dostluk turnuvası başladı. 

Kapalı halı sahalarda oynanacak olan kardeşlik ve dostluk 
futbol turnuvasına kurumlardan, esnaflardan ve vatandaşlar-
dan oluşan 16 takım katılacak. Haftada 2 gün oynanacak 
olan futbol karşılaşmaları sonunda 8 Mayıs 2018 tarihinde 
finale kalan iki takımın yapacağı karşılaşma sonrasında 
şampiyon takım belli olacak. Final maçı sonunda birinci, 
ikinci ve üçüncü olan takımlara ödülleri protokol tarafın-
dan verileceği öğrenildi. 

DUA İLE AÇILDI
Turnuvanın ilk karşılaşması Yeniden Diriliş ve 

Şöhretler takımlarının karşılaşması ile başladı. Tur-
nuvanın ilk maçına İlçe Jandarma Komutanı Musta-
fa Erkaraman, İlçe Emniyet Amiri Nasuh Talo, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü, İlçe Gençlik ve Spor Hizmet-
leri Müdür Vekili Sultan Ahmet Kaymak, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürleri Adnan Can, Serdar Sarıçoban 
İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu, Siyasi Parti Başkanları, 
kurum müdürleri ve sporseverler katıldı. Açılışta, İlçe Müftüsü 
İbrahim Kacaroğlu’nun gerçekleştirdiği dua ile kardeşlik, dostluk 
Futbol Turnuvası 2018 pastası kesildi. 
n İHA

Paul Le Guen: 
Sow hazır değil
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, per-

formansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Moussa 
Sow ile ilgili konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, “Mous-
sa’nın fiziksel ve genel durumu şu anda bizim için 
kriter değerlendirmesinde ilk 11’e girecek durumda 
değil” dedi. Moussa Sow’un performansının beklen-
tilerin altında kaldığının söylenmesi üzerine dene-
yimli teknik adam, “Bir teknik direktör olarak benim 
görevim en iyi 11’i sahaya çıkarabilmek Bursaspor 
adına. Tabii ki bir oyuncunun geçmişi ve kariyeri, 
onunla alakalı seçimler yapılırken göz önünde bu-
lundurulması gereken kriterlerdir. Ama Moussa’nın 
fiziksel ve genel durumu şu anda bizim için kriter 
değerlendirmesinde ilk 11’e girecek durumda değil. 
Tabii ki Moussa Sow’un geleceği, neler yapacağı 
önemli ama benim için öncelik bu değil” diye konuş-
tu. n İHA

Beşiktaş kondisyon 
ve taktik çalıştı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasın-

da Göztepe ile cumartesi günü oynayacağı maçın 
hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla 
devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yöne-
timinde yapılan antrenman kondisyon ve taktik 
çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada 
yapılan ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve 
streching çalışması ile başladı. Küçük oyunların 
yer aldığı çalışmalar, 5’e 2 çalışması ve dar alan-
da kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman tak-
tik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sa-
hada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması 
ile sona erdi. İzinli Fabricio Ramirez ile tedavisi 
süren Vagner Love antrenmana katılmazken, 
Gökhan Gönül ile Gökhan Töre de sahada takım-
dan ayrı koşu yaptı.   n İHA

Ekici: Hedefimiz 
şampiyon olmak
Bu sezon talihsiz sakatlıklar geçirerek takımdan 

ayrı kalan Mehmet Ekici, Fenerbahçe’nin çok büyük 
bir kulüp olduğunu ve sezon sonunda şampiyon 
olacaklarına inandıklarını belirtti. 

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncularından Meh-
met Ekici Fenerbahçe Gazetesi’ne açıklamalarda 
bulundu. Almanya’da oynadığı dönemlerde çok 
güzel zamanları olduğunu belirten Ekici, “U17 li-
ginde Bayern ile şampiyon olduk. 17 yaşında A ta-
kımla idmanlara çıktım. Zaman zaman kadroda yer 
aldım. Kaliteli oyuncularla oynama şansı buldum. 
Benim için Almanya doğumlu olmam avantajdı. 
Çünkü orası futbol olarak daha disiplinli ve daha 
sistemli” dedi. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu 
anlatan Ekici, “Benim için kolay bir dönem değildi. 
Takıma ayak uydurmam biraz zaman aldı. Zaman 
içinde daha da iyi olacağıma inanıyorum. Ligin 
sonuna az kaldı. Camia olarak hedefimiz şampiyon 
olmak” diye konuştu.   n İHA

Metin Şahin: 2020 öncesinde en önemli organizasyon

Kulu’da ‘Kardeşlik Dostluk Futbol Turnuvası’ başladı
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Konya Okullararası Basketbol Şam-
piyonası’nda 1. olan Konya Sınav Koleji 
B Takımı, Adana ve Adıyaman’da yapı-
lan çeyrek final ve yarı final maçlarını 
geçerek adını finale yazdırdı. Konya’da 
bir ilki gerçekleştiren Sınav Koleji, bu-
rada yapılacak olan finallerde ev sahibi 
olmanın avantajını kullanmak istiyor. 
Konya Yenigün Gazetesi’ne özel açıkla-
malarda bulunan başarının mimarları, 
Türkiye Şampiyonu olacaklarını yürek-
ten inanıyor.

‘ANADOLU’YU TEMSİL 
EDEN BİR TAKIM OLDUK’

24 – 25 Nisan tarihleri arasında 
Konya’da yapılacak olan Türkiye Okul-
lararası Basketbol Şampiyonası final-
leri öncesinde açıklamalarda bulunan 
Sınav Koleji Müdürü Muhammed Yavuz 
Gürbüzer, bu turnuvada Konya ve Ana-
dolu’yu temsil edeceklerini ifade etti. 
Yenigün Gazetesi’ne konuşan Gürbü-
zer, “Okulumuzun Genç B takımı Ekim 
ayından bu yana uzun bir maratonday-
dı. 4 bölgeden yüzlerce takımın katıldığı 
turnuvada son 8 takım arasına kalmayı 
başardılar. Okulumuzda yönetim ku-
rulumuz, öğretmenlerimiz, öğrencile-
rimiz, velilerimiz ile aynı çatı altında 
güzel bir aile olduk. Bu başarı uzun bir 
uğraşın sonucu. Hep beraber inanarak 
başardık. Bu takımda bulunan arkadaş-
larımız yıllardır müsabık sporcu. Büyük 
emekler veriyorlar. Aileleri ve kendileri 
maddi, manevi destek oluyorlar. Gel-
diğimiz noktada son 8 takım arasına 
kalmak, Konya’da yapılacak finallerde 
bu başarıyı elde etmek, Konya’yı temsil 
edecek olmak gerçekten gurur verici. 6 
İstanbul, 1 İzmir takımı var. Bu yüzden 
sadece Konya değil Anadolu’yu temsil 
edecek bir takım olduk biz. Tabi rakip-
lerimiz çok güçlü. Üst liglerde profes-
yonel olarak mücadele eden takımların 
altyapısı olan ekipler var rakiplerimizin 
arasında. Son iki senedir hem A hem 
B takımımız ile yarı finalde mücadele 
etmiştik. Bu sene bu arkadaşlarımıza 
nasip oldu ve finale yükseldiler. Bu-
raya da zor takımları eleyerek geldik. 
Adıyaman’da Ankara birincisi Özel Arı 
Koleji’ni 94-71 gibi ezici bir üstünlük ile 
yendi takımımız. Alınteri ile emek ile 
mücadele ile buraya kadar geldiler” 
dedi.

‘DESTEK VEREN HERKESE 
TEŞEKKÜRLER’

Kendilerine ve takımlarına des-
tek olan herkese teşekkür eden Gür-
büzer, “Bu takımımızın hocası Sertaç 
Kursav. Her zaman bu çocuklarımızın 
yanında oldu. Kendisine şahsım ve 
kururum adına çok teşekkür ediyo-
rum. Yine ismi ön planda olmayan 
İbrahim Öz gerçeği var. Takımımızın 
maç önü maç sonu organizasyonları 
ile ilgileniyor. Ona teşekkür ediyo-
rum. Takımımızın sürekli yanında 
olan yönetim kurulumuz Tevfik Kart, 
Mustafa Özkök, Galip Ünal ve Fatih 

Doğancı, sadece spor anlamında değil 
eğitim noktasında da gerekli tüm deste-
ği verdiler. Yakalanan başarıların ardın-
dan takımımıza sürpriz primler verdiler. 
Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bir 
de okuldaki öğretmenlerimize değin-
mek gerekiyor. Çocuklarımızın maçlar-
dan dolayı derslerden geri kalmamaları 
için ek derslerle sürekli olarak destek 
oldular. Öğrencilerimiz eğitim alanında 
da geri kalmadı. Kendilerine teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.
‘KONYA’NIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ’

Türkiye Şampiyonası’nın Konya’da 
yapılacağına dikkat çeken Muhammed 
Yavuz Gürbüzer, Konya’dan destek bek-
lediklerini belirterek, “Konya’da düzen-
lenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda 
Konya’yı temsil edeceğiz. Maçlarımıza 
tüm basketbolseverleri, tüm okulları 
bekliyoruz. Maçlarımız büyük ihtimalle 
Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. 
İnşallah Konya’nın desteği ile bu ta-
kım Konya’da bu kupayı kaldıracak. 
Ben destek veren herkese yeniden 
teşekkür ediyorum. Biz inan-
dık, başarı inananların-
dır” dedi ve sözlerini 
sonlandırdı.

‘BU BİR 
EKİP İŞİ’
K o n y a 

Sınav Koleji’n-
de başarının 
mimarlarından 
olan takım antre-
nörü Sertaç Kursav, 
herkesin desteğini en 
iyi şekilde gösterdiğini, şimdi 
Konya spor kamuoyunun desteğine ihti-
yaçları olduğunu ifade ederek, “Adıya-
man’da yarı finalleri geçerek Konya’da 
yapılacak olan finallere kaldık. Uzun 
süre sonra Konya’ya yatırım anlamında 
bu başarı armağan edildi. Bu bir ekip 
işi. Yönetimimiz ve bize destek veren-
ler ile inandık ve başardık. Konya’yı 
temsil etme hakkını kazandık. Bundan 
sonra önümüzde finaller var. Konya’nın 
desteğini bekliyoruz” şeklinde görüş 
belirtti.

‘KONYA’NIN VE 
ANADOLU’NUN GURURU’

Konya Sınav Koleji 

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Hikmet 
Karaman ise, bu başarının tüm Kon-
ya’ya ait olduğunu ve verilecek destek 
ile kupayı kaldırmak istedikleri söyle-
di. Karaman açıklamasında, “Burada 
bulunan öğrencilerimiz okulumuzun B 
takımını oluşturuyor. Bizim yüzümüzü 
kara çıkarmadılar. Geçen yıl yakalanan 
başarıyı bu yıl da devam ettirdiler. Özel-
likle Adıyaman’da elde etmiş oldukları 
başarıdan dolayı hepsini teker teker 
tebrik ediyorum. Konya’da oynanacak 
olan finallerde de hedeflerinin birincilik 
olduğunu biliyorum. İnanıyorum ve gü-
veniyorum bunu başaracaklardır. Tabi 
bu başarı sadece Konya Sınav Koleji’ne 
ait değil. Konya’nın başarısıdır. Final-
lerde 1 Konya, 1 İzmir, 6 İstanbul takımı 
var. Bu Konya ve Anadolu için büyük 
bir gururdur. Konya halkının finallerde 
takımımızı yalnız bırakmayacağına ina-
nıyoruz. Takımımız ve öğrencilerimize 
desteklerini esirgemesinler” ifadelerini 

kullandı.
‘BİZ BİR AİLE OLDUK’

Konya Sınav Koleji’nde yakalanan 
başarının en önemli mimarları olan 
genç basketbolcular, Konya’da yapıla-
cak olan finallerde şampiyon olmak ve 
bir ilki gerçekleştirmek istediklerini be-
lirtti. İlk olarak Takım Kaptanı Ali Emir 
Arslan, takım olmaktan çok aile gibi ol-
duklarını ifade ederken, diğer sporcular 
da açıklamalarda bulundu. İşte Konya 
Sınav Koleji takımının açıklamaları…

‘KONYA’DA İLK OLMAK İSTEDİK’
İsmim Ali Emir Arslan. Konya Sı-

nav Koleji’nde okuyorum. Konya Sınav 
Koleji Basketbol Takım kaptanıyım aynı 
zamanda. Takım arkadaşlarımızla uzun 
süredir birlikte oynuyoruz. Aynı takım 
içinde 8 senedir birlikte olduğumuz 
arkadaşlarım var. Artık biz bir takım ol-
maktan çıktık, aile gibi olduk. Yakaladı-
ğımız başarının en büyük sebebi bizim 
bir aile olmamız. Okulda da aynı şekil-
de yönetim kurulumuz, öğretmenleri-
miz sürekli olarak sahip çıktı bize. Son 
olarak Adıyaman’da güzel bir başarı 
elde ettik ve Konya’da yapılacak olan fi-
nallere katılma hakkı kazandık. Biz ora-
da kendimize çok güvendik. Konya’da 
ilk olmak istedik. Okulumuzun yönetim 
kurulu üyeleri, antrenörümüz, okul 
müdürümüz, öğretmenlerimiz, aileleri-
miz, arkadaşlarımız yani herkes inandı 
ve güvendi bize. Biz de onların güveni 
ile orada şampiyon olduk. Konya’da 
oynanacak olan finallerde tek Anadolu 
takımı biziz. Bu bölgeden oraya adını 
yazdıran ilk takımız ayrıca. Konya’daki 

hedefimiz tabi ki şampiyonluk. Bi-
rinci olabilmek için mücade-

le edeceğiz. 
‘BİRBİRİMİZE 

SÜREKLİ 
OLARAK 

GÜVENDİK’
A d ı m 

Bera Öztürker. 
Konya Sınav 

Koleji Basketbol 
Takımı’nın ikinci 

kaptanıyım. Aslında 
bizim ilk hedefimiz Konya 

şampiyon olmaktı. Ama biz bunu 
hedef olarak görmedik. Zaten başaraca-
ğımızı biliyorduk. Konya’da şampiyon 
olmamızın ardından Adana’ya çeyrek 
finallere gittik. Sürekli olarak yönetim 
kurulumuzun desteğini hissettik şehir 
dışında oynadığımız maçlarda. Maç 
kazandıkça özgüvenimiz arttı. Takım 
olarak birbirimize sürekli olarak güven-
dik. Yakalanan başarıda en büyük etki 
bu. Adıyaman’da da çok zor maçlar oy-
nadık. Ankara birincisini orada 23 sayı 
farkı ile yendik. Bu da büyük bir başarı. 
Çok güçlü bir takım. Umarım bu başa-
rımız Konya’daki finallerde de devam 
eder ve şampiyon oluruz. Biz bu doğ-

rultuda çalışıyoruz ve başaracağımıza 
inanıyoruz. Ayrıca biz artık sa-
dece Konya Sınav Koleji için 
değil Konya için mücadele 
ediyoruz. Okulumuzdaki 
arkadaşlarımızın des-
teğini sürekli olarak 
hissediyoruz zaten. 
Diğer okullarda 
bulunan arkadaş-
larımızı ve Konyalı 
sporseverleri de 
yanımızdan görmek 
istiyoruz.
‘HEDEFİMİZE ULAŞTIK’

Ben Kaan Aktuna. Takı-
mımızın üçüncü kaptanıyım. Biz 
ilk olarak bu yola çıktığımızda hede-
fimiz ilk 8 takım arasına kalabilmekti. 
Bunu başardık. Okul yönetimimizin bu 
konuda desteği çok büyük, teşekkür 
ediyorum. Kaptanımız Ali Emir’in de 
dediği gibi biz bir aileyiz artık. Artık bun-
dan sonraki hedefimiz Konya’da Türkiye 
şampiyon olmak. Bunu başaracak kali-
teye sahibiz. Takım içinde çok güzel bir 
uyum var. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz 
artık. İnşallah kupa Konya’da kalacak.

‘ELİMİZDEN GELENİN 
FAZLASINI YAPMALIYIZ’

Adım Berke Torun. Takım arkadaş-
larımızla sürekli olarak birbirime destek 
olduk ve bunun sonunda başarı geldi. 
Takım içinde ve dışında beraberliğimizi 
hiç kaybetmedik. Birbirimizi hep motive 
ettik. Okul yönetimimizin ve ailelerimi-
zin de desteği ile son 8 takım arasına 
kaldık. Umarım elimizden gelenin 
fazlasını yapabiliriz ve Türkiye birincisi 
oluruz. 

‘FİNALLERDE İYİ İŞLER YAPACAĞIZ’
Ahmet Kadir Öztabak. Ben Sınav 

Koleji ailesine biraz geç katıldım. Ancak 
katıldığım için çok mutluyum. İyi ki bu-
radayım. Adıyaman’daki yarı finallerde 
neler yapabileceğimizi herkese göster-
dik. İnancımız ve duruşumuzla buraya 
kadar geldik. Ben takım arkadaşlarımın 
tamamına güveniyorum. Türkiye Şam-
piyonası’nda da iyi işler yapacağımız 
inanıyorum. 

‘İLK 8’E KALMAK BÜYÜK BAŞARI’
Ben Mehmet Berzan Özdoğan. Ben 

de bu sene katıldım arkadaşlarıma. Ar-

kadaşlarım bana çok destek oldu. O yüz-
den çok kısa bir süre içinde takımımıza 
uyum sağladım. Bu birliktelik ile benim 
ilk turnuvamda çok güzel bir başarı elde 
ettik. İlk 8’e kalmak bizim için çok büyük 
bir başarıydı. İnşallah finallerde de en 
iyisini yapıp şampiyon olmak istiyoruz. 
Bütün arkadaşlarıma ve destek olan 
herkese teşekkür ediyorum.

‘TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLABİLİRİZ’
Adım Mehmet Can Taşpınar. Adı-

yaman’da yarı finalleri geçtik ve son 8 
takım arasına kaldık. Aslında ben daha 
yolun başında olduğumuzu düşünü-
yorum. Türkiye şampiyonu olabiliriz. 
Bunu başaracak gücümüz var. Anka-
ra’nın en iyi takımını yendik. İstanbul 
takımlarını da yenebiliriz. Sadece fizik 
olarak bizden iyiler ancak basketbolda 
sadece fizik yeterli olmuyor. İnşallah 
kupayı kazanırız. 

‘NELER YAPABİLECEĞİMİZİ 
GÖSTERDİK’

Ben Emir İyigönül. Takımımıza bu 
sene katıldım. Okul yönetimimiz, öğret-
menlerimiz, ailelerimiz bize çok destek 
oldular. Adıyaman’da neler yapabile-
ceğimizi gösterdik. İnşallah Konya’da 
oynanacak olan maçlarda Türkiye şam-
piyonluğuna ulaşabiliriz. 
‘ŞİMDİ BİLBOARDLARA BAKSINLAR’

Adım Ahmet Öge. Biz bu yola çık-
madan önce birbirimize söz verdik ve 
inandık. Bize ‘yapamazlar’ diyenler 
oldu. Şimdi bilboardlara bakıp tekrar 
düşünsünler.

‘ALLAH’IN İZNİYLE 
ŞAMPİYON OLACAĞIZ’

Ben Eymen Arslan. Bu takıma ve 
okula yeni katıldım. Daha önce de okul 
takımlarında oynamıştık ama bu kadar 
başarılı olamamıştık. O dönemlerde 
Ankara ve İstanbul takımlarına karşı 
hep kaybetmiştik. Bu sefer iyi bir kadro 
ile kendimize inanarak son 8’e kalma-
yı başardık. Allah’ın izni ile şampiyon 
olacağız.   
n MUHAMMED SAYDAM

ŞİMDİ DESTEK ZAMANI!
Konya Sınav Koleji Konya’yı temsil edecek!

Konya’da ilklere imza atan Konya Sınav Koleji, okullararası basketbol müsabakalarında Konya 
şampiyonu olmasının ardından, büyük engelleri aşarak Türkiye şampiyonluğuna koşuyor. Sınav, 

Konya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda şehrin desteğini yanında görmek istiyor
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Tevfik Lav mezarı başında anıldı Alperen gözyaşları içinde toprağa verildi
Manisa’nın yetiştirdiği önemli 

spor adamlarından Tevfik Lav, ölü-
münün 14. yılında sevenleri tarafın-
dan anıldı. 

Konyaspor’u çalıştırdığı dö-
nemde Manisa’ya gelirken, 4 Nisan 
2004’te geçirdiği trafik kazası sonu-
cunda hayatını kaybeden, Manisa 
futbolunun yetiştirdiği önemli teknik 
direktörlerden Tevfik Lav, ölümünün 
14. yılında da unutulmadı. Mani-
sa’nın sevilen esnaflarından ve Tev-
fik Lav’ın yakın dostlarından biri olan 
Servet Bedir, merhum Lav için lokma 
hayrı yaptı. Lokma hayrına, Manisa 
Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 
Başkanı Mevlüt Aktan, yönetim ku-
rulu, teknik direktör Levent Devrim, 
Kulüp Genel Müdürü Alpaslan Kaya, 
merhum Tevfik Lav’ın eşi Vecihe Lav, 
altyapı hocaları ve altyapıda forma 
giyen genç futbolcular ile çok sayıda 
seveni katıldı. Kulüp Başkanı Mevlüt 
Aktan, “Hocamızın aramızdan ayrı-
lalı 14 yıl oldu. Biz hocamızın acısını 

dün gibi yaşıyoruz. Bugün aramızda 
olsaydı eminim Türk futboluna dam-
ga vuracak bir teknik adam olacaktı. 
Manisa Büyükşehir Belediyespor ai-
lesi olarak Servet kardeşimiz tarafın-

dan dökülen lokma hayrına katıldık. 
Manisa sporunun yetiştirdiği önemli 
spor adamlarından biri olan Tevfik 
Lav hocamızı bir kez daha rahmetle 
anıyoruz” dedi.  n İHA

Geçirdiği trafik kazası sonhra-
sında vefat eden Konyaspor’un kü-
çük taraftarlarından Alperen Öztaş 
dün öğle namazını müteakip Üçler 
Mezarlığı’na defnedildi.

Alperen Öztaş’ı son yolculu-
ğuna çok sayıda seveni uğurladı. 
Cenaze namazına Öztaş ailesi ve 
yakınlarının yanı sıra, Atiker Kon-

yaspor Kulüp Başkanı Fatih Yıl-
maz, yönetim kurulu üyeleri Prof.
Dr. Hakan Salim Çağlayan, Fatih 
Tınmaz, Memduh Abaz, kulüp ge-
nel müdürü Bahri Bıçakcı, basın 
mensupları ve çok sayıda taraftar 
katıldı. 

Cenaze sonrası Konyaspor res-
mi sitesinden yapılan açıklamada, 

“Geçirdiği trafik kazası sonrasında 
bir süre yoğun bakımda kalan an-
cak önceki gün vefat eden, taraf-
tarlardan Mesri (Mesut) Öztaş’ın 
oğlu, evladımız Alperen Öztaş’a 
bir kez daha Allah’tan rahmet, 
ailesine ve yakınlarına sabır, ca-
miamıza baş sağlığı diliyoruz” 
denildi. n SPOR SERVİSİ

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

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2017-2018

PUAN DURUMU

Süper Lig’de
28. hafta

heyecanı başlıyor
Spor Toto Süper Lig’de 28. hafta heyecanı bugün 

başlayacak. Haftanın açılış maçında Medipol Başakşe-
hir, Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk edecek.

Süper Lig’de 28. haftanın programı şöyle:
Yarın: 20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malat-

yaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
7 Nisan Cumartesi: 13.30 Kardemir Karabüks-

por-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu), 16.00 
Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park), 19.00 Beşik-
taş-Göztepe (Vodafone Park)

8 Nisan Pazar: 13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup 
Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye), 16.00 Aytemiz 
Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bahçeşehir 
Okulları), 16.00 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşe-
hir Belediye), 19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)

9 Nisan Pazartesi: 20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray 
(Ankara 19 Mayıs)
n AA

Atiker Konyaspor taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasın-
da pazar günü D.G. Sivasspor’u evinde 
konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı 
taktik çalışma ile hazırlıklarına devam 
etti.  Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Di-
rektör Sergen Yalçın ve yardımcı ant-
renörler yönetiminde gerçekleştirilen 
antrenmanda yeşil-beyazlılar taktik bir 

çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana 
tedavilerine devam edilen Amir Had-
ziahmetovic, Abdou Razack Traore ve 
Wilfred Moke katılmadı. Isınma, çabuk-
luk ve sürat çalışması ile başlayan ant-
renman taktik çalışma ile devam etti. 
Antrenman çift kale maç ile sona erdi. 
n İHA

Anadolu Kartalı
kahvaltıda biraraya geldi

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında 
Sivasspor’u konuk edecek Atiker Kon-
yaspor teknik heyeti ve oyuncuları kah-
valtıda bir araya geldi.  8 Nisan Pazar 
günü Spor Toto Süper Lig 28. hafta ma-

çında Sivasspor’u konuk edecek Atiker 
Konyaspor’un teknik heyeti, oyuncuları 
ve personeli takım kaptanlarından Ali 
Turan’ın ev sahipliğini yaptığı kahvaltı-
da bir araya geldi.  n İHA

Rezaletin rövanşı!
Spor Toto süper Lig’in 28. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak olan temsilcimiz Atiker 
Konyaspor, ilk yarıda en az 1 puanının çalındığı maçın rövanşını almak istiyor. Yeşil beyazlılar ilk yarıda 

Sivas’ta oynanan maçta Cüneyt Çakır’ın rezalet bir penaltı kararı ile mağlup olmuştu 
Spor Toto Süper Lig’de 28. hafta bugün oyna-

nacak maçlarla başlayacak. Temsilcimiz Atiker 
Konyaspor ise Pazar günü evinde ligin flaş ekiplerin-
den Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak. 13.30’da 
başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. 
Zorlu maçı kazanarak ligde kalma adına dev bir adım 
atmak isteyen Atiker Konyaspor ilk yarıda oynanan 
skandal maçın da rövanşını almak istiyor. 

CÜNEYT ÇAKIR DAMGA VURMUŞTU
Pazar günü evinde Sivasspor ile bu sezon oynadı-

ğı tarihi önemde maçlardan birine daha çıkacak olan 
Atiker Konyaspor’da tek hedef galibiyet. Rakiplerinin 
zorlu maçlara çıkacağı haftada mutlak kazanmak 
zorunda olan Anadolu Kartalı’nda hesap, ilk yarıda 
oynanan karşılaşmanın da rövanşını almak.

Hatırlanacağı gibi, Konyaspor ilk yarıda Sivas’ta 
oynanan maçta rakibi karşısında 1-0 öne geçmiş, 
hakem Cüneyt Çakır Sivasspor lehine verdiği skan-
dal bir penaltı kararı ile maça damgasını vurmuştu. 
Sivassporlu oyuncunun Konyasporlu Eren’in ayağına 
basıp kendini atmasını göremeyen Çakır maçın so-
nucunu etkilemişti.

RAKİPLER ZORLU SINAVLARDA
Atiker Konyaspor’un Sivasspor karşısında mutlak 

galibiyet mücadelesi vereceği haftada Konyaspor’un 
düşmeme mücadelesindeki rakipleri zorlu maçlara 
çıkacak. Osmanlıspor Fenerbahçe deplasmanına 
çıkarken, Gençlerbirliği evinde Galatasaray’ı konuk 
edecek. 

Anadolu Kartalı’nın bir başka rakibi Alanyaspor 
ise evinde Akhisarspor ile mücadele edecek. Kon-
yaspor Sivasspor maçını kazanarak ilk olarak Os-
manlıspor ve Gençlerbirliği’nin üstüne çıkmak istiyor.

SİVASSPOR MAÇINDA 
DÜDÜK FIRAT AYDINUS’TA

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Ku-
rulu, 8 Nisan Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye 
Stadyumu’nda saat 13:30’da başlayacak Atiker Kon-
yaspor-D.G. Sivasspor 28.hafta maçında Fırat Aydı-
nus’un düdük çalacağını açıkladı.

 Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks 
Taşçıoğlu yaparken, maçın dördüncü hakemi Serkan 
Çınar.
n SPOR SERVİSİ
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