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Aygır Pınarı’nın 
yoluna asfalt

Elma bahçelerini
don vurdu 

Bozkır’ın en önemli, en çok 
kullanılan yollarından bir tanesi 
olan Aygır Pınarı yolunun ya-
pım çalışmaları başladı. Bozkır 
Belediye Başkanı İbrahim Gün, 
“Aygır Pınarı’nın cazibesi daha 
da artacak” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Karaman Ziraat Odası Başkanı 
Recep Muğlu, iki gün önce 
bölgede yaşanan soğuk hava 
nedeniyle çiçek açan elmayı 
don vurduğunu söyledi. Muğlu, 
“Önlem alınmayan bahçele-
rin yüzde 80’ini don vurmuş 
durumdadır” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

YENİLİKLERE VE 
İLKLERE İMZA ATTIK

ASFALT PLENTLERİ İLE 
HİZMET HIZLANIYOR

ARAPLAR’DAN ET
VE SÜT YATIRIMI 

Zade Vital Müdürü Müdürü Beril Koparal: 

Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek: 

Araplar’dan Konya’ya yatırım ilgisi

Türkiye’nin İlk Sağlıklı Yaşam Markası Zade Vital’in bu alan-
da Türkiye’de ilk ve yenilikçi ürünlere imza attığını belirten 
Beril Koparal, “10 yıl önceye başlayan çalışma şimdi global 
bir marka haline döndü” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Yeni 
Büyükşehir Yasası ilçelerde hayata geçirilen asfalt plentleri 
bölgelere hizmetlerin daha hızlı ve sağlıklı ulaşmasını sağ-
lıyor” dedi. 

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının (TYDTA) 
organizasyonuyla Türkiye’ye gelen çok sayıda Arap işada-
mı, Konya’da milyonlarca dolarlık yatırımlarla et ve süt üre-
timine başlayacak.

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 5’TE

Dağları teröristlere dar ediyorlar Çukurca’da, 2 asker şehit oldu
Diyarbakır Lice 1. Jandarma Komando Alay 
Komutanlığı, terör örgütü PKK’ya karşı gece 
gündüz demeden yürüttüğü operasyonlarla 
bölgede güvenliği tesis ediyor. kahraman 
komandolar, PKK’lı teröristlere karşı etkin 
mücadele yürütüyor. Zorlu coğrafyada 
terör örgütüne yönelik kararlılıkla yürütülen 
mücadelede önemli görev üstlenen koman-
dolar, oluşturulan üs bölgelerinde gece 
gündüz demeden nöbet tutuyor. Komando-
lar, teröristlerin finans kaynaklarından olan 
uyuşturucuya da büyük darbe vuruyor.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Hakkari’nin Irak sınırında bulunan Çukurca 
ilçesinin Şentepe üs bölgesi yakınlarında 
askerlerin geçişi sırasında teröristler tara-
fından döşenen el yapımı patlayıcı inflak 
etti. Patlamada, Astsubay Üstçavuş Tolga 
Pehlivan ve Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit 
olurken, 1 asker de yaralandı.Yaralı asker 
helikopterle Hakkari’ye sevk edilirken, böl-
gedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi 
için operasyon başlatıldı. Şehit Pehlivan’ın 
1 yıl önce evlendiği ve 2 kardeşinin olduğu 
öğrenildi.
n DHA

Gururlandırdılar
370’nci kısa dönem ve 1998/1 tertip erlerin yemin töreni gerçekleştirildi. Aileler duygusal anlar 

yaşandı. Törende konuşma yapan Albay Mehmet Yüksel Doğan, yemin eden erlere hitaben, 
“Parolanızın; vatan, millet, devlet, bayrak ve şeref olacağına gönülden inanıyorum” dedi

YEMİN TÖRENİNDE
COŞKU VE GURUR 

Hava Savunma Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanlığı’nda 370’nci 
kısa dönem ve 1998/1 tertip erlerin 
yemin töreni gerçekleştirildi. Ailele-
rin duygulandığı törende Mehmet-
çikler yemin etme gururunu yaşadı. 
Mehter Takımı’nın da olduğu yemin 
töreninde askerlerin tören geçidi 
heyecanla izlendi. Törenin ardından 
evlatlarıyla buluşan aileler hatıra fo-
toğrafı çektirdi.

EVLATLARINIZ 
BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ

Törende konuşma yapan Albay Meh-
met Yüksel Doğan, ailelere ‘evlatla-
rınız gözbebeğimizdir’ diye seslendi. 
Doğan, “Bizler de birer babayız. Bir 
evladın ne kadar zor yetiştirildiğini 
çok iyi biliyoruz. Bu nedenle evlatları-
nız nizamiyeden adım attıkları andan 
itibaren bizim de evlatlarımız olmuş-
lardır. Merek etmeyin evlatlarınız bi-
zim göz bebeklerimizdir” dedi.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

11 Solucan gübresi 8 kat 
daha fazla yararlı 12 ‘Vezir Nizamülmülk, 21. 

yüzyıla da hitap edecek’ 13 Karatay’dan kan 
bağışına destek

Baraj tamamlandı, 
kamulaştırma bitmedi 

Bozkır Barajı tamamlandı ancak su altında kalacak bölgelerin kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. 
Geçtiğimiz günlerde Hadim Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 232 Adet Dosya Kamulaştırma 

İlanı yayımlandı. Yetkililer bölgede kamulaştırma çalışmalarının halen devam ettiğini belirterek hak 
sahiplerinin yeni yerlerine yerleşmesinin ardından Bozkır Barajı’nda su tutulmaya başlanacağını ifade etti. 

n HABERİ SAYFA 3’TE
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İlim Yayma Cemiyeti Konya Şube Başkanı Mehmet İncili, “İlim Yayma Cemiyeti, eğitim ve 
kültür alanında uluslararası standartlarda kaliteli ve modern hizmet veriyor” dedi

‘Milli ve manevi değerlere 
bağlı nesil yetiştiriyoruz’

Gönül Gözü Derneği’nden
Yenigüne ziyaret

Gönül ve dava adamı İlim Yay-
ma Cemiyeti Konya Şube Başkanı 
Mehmet İncili ve İlim Yayma Ce-
miyeti Konya Şube Müdürü Halil 
Bunsuz, Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a 
nezaket ve hayırlı olsun ziyaretin-
de bulundu. Ziyarette konuşan İlim 
Yayma Cemiyeti Konya Şube Baş-
kanı Mehmet İncili, “İlim Yayma 
Cemiyeti, kamu yararına çalışan 
dernek statüsündeki, Türkiye’nin 
en köklü ve güvenilir sivil toplum 
kuruluşudur.68 mümtaz hayırse-

ver ve vatanperver insan tarafın-
dan, millî ve manevî değerlerimizi 
ihya ederek geleceğe taşımak, ilim 
ve irfan çalışmalarını destekleye-
rek yaygınlaştırmak için 11 Ekim 
1951 tarihinde kurulmuştur. Ku-
ruluşunun hemen ardından, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın talebi üzerine 
İstanbul’da ilk İmam-Hatip Oku-
lu’nu açmıştır. Yarım asrı aşan bir 
süredir nice hayırlı, bereketli ve 
güzel hizmetlere vesile olan Ce-
miyetimiz günümüzde Edirne’den 
Van’a kadar, Türkiye genelindeki 

şubeleri, öğrenci yurtları ve verdiği 
burslarıyla eğitim alanındaki çalış-
malarını sürdürmeye devam et-
mektedir. Ülkemizin kalkınmasına; 
milli, ahlaki, dini, manevi ve kültü-
rel değerleri benimseyen, koruyan, 
geliştiren, vatanını ve milletini se-
ven bir toplumun yetişmesine katkı 
sağlayacak eğitim ve kültür faali-
yetlerinde bulunmaktır. İlim Yay-
ma Cemiyeti’ni, eğitim ve kültür 
alanında uluslararası standartlarda 
kaliteli ve modern hizmet veren; 
uluslararası sivil toplum kuruluş-

ları arasında etkili ve prestij sahibi 
olan bir kurum haline getirmektir” 
ifadelerini kullandı. Yenigün Gaze-
tesi Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Arslan’da ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek İlim 
Yayma Cemiyeti Konya Şube Baş-
kanı Mehmet İncili ve İlim Yayma 
Cemiyeti Konya Şube Müdürü Halil 
Bunsuz nezdinde İlim Yayma Ce-
miyeti’nin önemine dikkat çekerek 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Gönül Gözü Derneği Genel Baş-
kanı  ve Yazar Derviş Ahmet Şahin 
Yenigün Gazetesini ziyaret etti. Zi-
yarette Şahin’i Yenigün Gazetesi 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan 
Ayhan ağırladı. Derviş Ahmet Şa-
hin, Gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü Hasan Ayhan’a son çıkar-
mış olduğu şiir ve hicivlerden oluşan 
Dervişname isimli kitabını hediye 
etti. Kitap hakkında bilgi veren Şa-

hin, “Önsözünü Gazeteci Yazar Se-
yit Küçükbezirci’nin yazmış olduğu 
kitabım Çimke Yayınevinden çıktı. 
Kitabımız içerik olarak aşk, yalnızlık 
ve hiciv konulu şiirlerden oluşuyor” 
dedi. Yenigün Gazetesi Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü Hasan Ayhan’da 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek çalışmalarında başarı-
lar diledi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Özel Başak’a Türkiye 
ikinciliği ödülü

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Ge-
nel Müdürlüğü tarafından Türki-
ye genelinde “İlköğretimler Arası 
Enerji Verimliliği” konulu öykü 
yarışmasında Özel Başak Koleji 
Türkiye ikincisi oldu. “Sarı Sıcak” 
adli eseriyle Türkiye 2.’si olan 8.sı-
nıf öğrencisi Zeynep Eylül Akarsu, 
ödülünü Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak’ın elinden 
aldı. Okul tarafından yapılan açık-
lama şöyle; “Öğrencimizi canı gö-

nülden kutluyor, Bakanımız Berat 
Albayrak’ın elinden aldığı ödülle 
bize yaşattığı bu gururdan dolayı 
onu yetiştiren başta ailesine, des-
tekleriyle her daim güç veren okul 
idaremize, öğrencimizi yarışmaya 
hazırlayan Türkçe öğretmenimiz 
Fatmanur Kösterit’e ve emek 
veren herkese teşekkürlerimi-
zi sunuyoruz. Seninle mutluyuz, 
seninle gururluyuz Zeynep Eylül 
Akarsu.”
n HABER MERKEZİ

İlim Yayma Cemiyeti Konya Şube Başkanı Mehmet İncili ve İlim Yayma Cemiyeti Konya Şube Müdürü Halil Bunsuz Yenigün Gazetesine nezaket ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Mehir’den 100 Suriyeli çifte düğün
Mehir Vakfı Genel Müdürü ve 

Mehir Aile Derneği Başkanı Aygül 
Erdem, Genel Müdür Yardımcısı 
Güler Pekkendir, Mehir Aile Der-
neği Yönetim Kurulu Üyelerinden 
Ramazan Tezel ve Ali Tuzla gazete-
mizi ziyaret etti. Ziyarette Yenigün 
Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdü-
rü Hasan Ayhan ile görüşen Mehir 
Vakfı Genel Müdürü Aygül Erdem 
kurum olarak düğün organizasyon 
hizmetlerine devam ettiklerini be-
lirterek, önümüzdeki günlerde 100 
Suriyeli çifti evlendireceklerini dile 
getirdi. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı 
ile ilgili de değerlendirmelerde bulu-
nan Erdem, kahraman Türk askerini 
ve yöneticilerini başarılarından dola-
yı tebrik ederek harekatın her türlü 
ihanette bulunan emperyalist güçle-
re karşı korku ve ümitsizlik verdiğini 
vurguladı

“TÜRK MİLLETİNİ 
AYAKTA TUTAN EN ÖNEMLİ 
KURUM AİLE OLMUŞTUR”

22 yıldır aile temelli hizmetler-
le toplu düğün organizasyonlarına 
devam ettiklerini dile getiren Mehir 
Vakfı Genel Müdürü Aygül Erdem, 
“Türk milletini asırlar boyunca ba-
ğımsız bir topluluk olarak ayakta tu-
tan en önemli kurum aile olmuştur. 
Anne,baba ve çocuklardan oluşan ve 
kutsal bir kurum olan aile, bu bakım-
dan çok büyük önem arz etmektedir. 
Bu yüzden bu kurumun sağlam te-
meller ve köklü değerler üzerine 
kurulması gerekmektedir. Aile ön-
celikle hukuksal bir birlikteliktir. Bu 
birlikteliğin aynı zamanda ahlaki, 
sosyal ve dini boyutları vardır. Bu 
bağlamda Gençleri Evlendirme ve 
Mehir Vakfı olarak Türk aile yapısına 
önem vermekle beraber, din,dil,ırk 
ve mezhep ayrımı yapmaksızın ihti-
yaç sahibi tüm gençlerimize hizmet 
etmekteyiz” diye konuştu.

“100 SURİYELİ ÇİFTİ 
EVLENDİRECEĞİZ”

Gençleri Evlendirme ve Mehir 
Vakfı olarak önümüzdeki günlerde 
100 Suriyeli çiftin toplu düğün yardı-
mı gerçekleştireceklerini ifade eden 
Erdem bütün hayırseverleri yardıma 
davet ederek sözlerine şu şekilde de-

vam etti:  “Vakfımız, Türk Kızılayı ve 
Türk Arap Derneği işbirliğiyle 100 
Suriyeli çiftimizin toplu düğün me-
rasimini önümüzdeki günlerde İs-
tanbul’da gerçekleştirecek. Hayırse-
verlerimizden, bu organizasyondan 
haberdar olup imkânları dâhilinde 
maddi ve manevi desteklerini ümit 

ediyoruz. Vakfımız tarafından ev-
lenecek çiftlere 5 ana başlık altında 
(mobilya,ev tekstili,zücaciye , iç ve 
dış giyim,altın,küpe ve yüzük), 100 
kalem yardım yapmaktayız. Yüce 
rabbimiz Nur suresi 32.ayette şöyle 
buyuruyor; ‘sizden bekarları, kölele-
riniz ve cariyelerinizden Salih olanla-

rı evlendirin.’ Eğer onlar fakir iseler 
Allah onları fazlı kereminden zen-
ginleştirir. Allah her şeye gücü yeten 
ve her şeyi bilendir. Bu ayeti sosyal 
hayatında uygulamak isteyenler için 
Mehir Vakfı bir köprüdür. Sizleri bu 
hayır köprüsünden geçmeye davet 
ediyoruz. Toplanan yardımlar ihtiyaç 

sahibi gençlerimizin mutlu bir yuva 
kurmasına vesile olacaktır. Güçlü 
aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye 
için herkesi bu kutsal görevde yardı-
ma ve hizmet etmeye davet ediyo-
ruz” 

“MEHİR VAKFIN’DAN 
AFRİNE YARDIM”

Afrin Zeytin Dalı Harekatı ile 
ilgili açıklamalarda da bulunan Er-
dem, kahraman Türk ordusunun 
bu harekatı başarı ile tamamladığını 
ifade ederek cümlelerini şu şekilde 
aktardı; “Ülkemiz, devlet ve millet 
kaynaşması ile, işgal hamlesine son 
vermek ve sınır güvenliğini sağ-
lamak amacıyla 20 Ocak 2018’de 
Zeytin Dalı harekatını başlatmıştır. 
Askerimizin bu harekâttan zaferle 
döneceğine inancımız tamdı ve or-
dumuz harekatı zaferle sonuçlandır-
dı.  Bu harekat bir ülkeye yada etnik 
bir gruba yönelik değil, barış ve hu-
zurun sağlanması adına başlatılmış 
bir harekattır. Kuşkusuz sağlam bir 
şekilde duruşumuz ve elde ettiğimiz 
başarı karışımızda bizleri zayıflatıp 
yok etme hevesiyle her türlü iha-
nette bulunan emperyalist güçlere 
korku ve ümitsizlik vermiştir. Sınır 
ötesinde kendisini ülkesi uğruna 
feda etmek üzere çarpışan kahra-
man ordumuza ve yöneticilerimize 
çok teşekkür ediyoruz. Bu harekatta 
şehit olan asker ve vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil 
şifalar, ailelerine sabr-ı cemil diliyo-
ruz. Afrin’in terörden kurtarılması-
nın ardından vakıf ve dernek olarak 
faaliyete geçtik. Oradaki insanların 
ihtiyaçlarını giderme noktasında va-
kıf ve dernek olarak yardımlarda bu-
lunacağız. AFAD ile görüşmelerimiz 
sürüyor. Öncelikli olarak acil ihtiyaç 
malzemelerin temin noktasında yar-
dımlarımız olacak.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mehir Vakfı Genel Müdürü ve Mehir Aile Derneği Başkanı Aygül Erdem, gazetemizi ziyaret etti, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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Bozkır Barajı’nda suyun tutulması ile birlikte su altında kalacak olan bölgeler için 
kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 438 kişi hak sahibi oldu

Baraj tamamlandı, 
kamulaştırma bitmedi

Bozkır Barajı tamamlandı ancak 
su altında kalacak bölgelerin kamu-
laştırma çalışmaları devam ediyor. 
Geçtiğimiz günlerde Hadim Asliye 
Hukuk Mahkemesi tarafından 232 
Adet Dosya Kamulaştırma İlanı ya-
yımlandı. Yetkililer bölgede kamu-
laştırma çalışmalarının halen devam 
ettiğini belirterek hak sahiplerinin 
yeni yerlerine yerleşmesinin ardın-
dan Bozkır Barajı’nda su tutulmaya 
başlanacağını ifade etti. Hadim İlçe-
si Dedemli Mahallesi Muhtarı Yunis 
Özer şuana kadar yaklaşık olarak 
420 kişinin hak sahibi olduğunu be-
lirterek, Devlet Su İşleri Müdürlüğü 
tarafından yapılan, bölgelerin değer 
tespitlerinin devam ettiğini vurgu-
ladı. Verilen değerleri beğenmeyen-
lerin de tekrardan mahkemeye yo-
luyla işini çözdüğünü de dile getiren 
Özer, uzlaşma günlerinde vatandaş-
lar ile anlaşıldığını belirtti. 

BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARIN 
YERLEŞİMİ İLE İLGİLİ 

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Bozkır Barajının tamamlandığını 

dile getiren Devlet Su İşleri 4.Bölge 
Müdürü Birol Çınar, Dedemli bölge-
sinde ki vatandaşların yerleşimleri 
ile ilgili çalışmaların devam ettiğini 
belirterek sözlerine şu şekilde de-
vam etti: “Bozkır Barajı tamamlandı. 
Su tutmaya yönelik Dedemli Mahal-
le’sinin yeniden yerleşimi konusu 
var. Dedemli bölgesinin yeniden 
yerleşmesi ile ilgili çalışmalar Çevre 
Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 
devam ediyor. Hak sahipleri için 
Meram Çarıklar da bir alan belirlen-
di. Dedemli’de ki vatandaşlarımız 
yeni yerlerine yerleştikten sonra 
Bozkır barajında su tutmaya başla-
yacağız. Bu konu ile ilgili çalışmalar-
da iki kurum bazında devam ediyor” 
YAKLAŞIK 420 KİŞİ HAK SAHİBİ OLDU

Hadim İlçesi Dedemli Mahallesi 
Muhtarı Yunis Özer Devlet Su İşleri 

tarafından bölgelerin değer tespitleri 
yapılarak, herkesin hakkının veril-
diğini söyledi. Şuana kadar yaklaşık 
420 kişinin de hak sahibi olduğunu 
belirten Özer, “Bölgemizden özel 
bir kamulaştırma geçiyor. Devlet Su 
İşleri bölgenin değer tespitini yaptı-
rıyor mahkeme kararı ile ücretlerini 
bankaya yatırıyorlar, vatandaşlarımız 
da kabul ediyor. Verilen değerleri be-
ğenmeyenler de tekrardan mahke-
meye veriyor ve bu yolla işini çözmüş 
oluyor. Devlet Su İşleri tarla içeri-
sinde bulunan ürünleri belirleyip ve 

değer tespiti yaptıktan sonra vatan-
daşa uzlaşma günü veriyor. Uzlaşma 
gününde de vatandaşlar ile anlaşılı-
yor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
bünyesinde vatandaşlara Çarıklar 
bölgesinden yerler veriliyor. Vatan-
daşların yüzde 60’ı Çarıklar bölgesini 
istedi. Yaklaşık 420 kişi de hak sahibi 
oldu. Devlet ayriyeten 18 tane işye-
ri, sosyal tesis, okul, sağlık ocağı gibi 
yerleri de yapacak” diye konuştu. 

HAK SAHİPLERİ İÇİN 8 MİLYON 
METREKARELİK ALAN AYRILDI
Hadim Belediye Başkanı Ahmet 

Hadimioğlu ise bölgede kamulaş-
tırmaların devam ettiğini dile geti-
rerek, “Kamulaştırma ile ilgili 2016 
yılında özel kanun çıktı. 438 kişi 
hak sahibi olarak Konya’da 8 mil-
yon metrekare yer ayrımı yapıldı. 
438 kişiye ev yapılacağı söylendi ve 
yapılmaya başlayacak. Devlet Su İş-
ler Bölge Müdürlüğü tarafından da 
alandaki kamulaştırmalar devam 
ediyor. Kamulaştırmaların tamamı 
bitmedi ve bir kısmı mahkemede” 
dedi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Geleceğin mühendisleri 
Mavi Tüneli gezdi

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Harita Mühendisliği Toplulu-
ğu öğrencileri, Yukarı Göksu Hav-
zası’nın bir kolu olan Eğiste Deresi 
üzerine inşa edilen Bağbaşı Barajı 
ile  Konya Ovası Projesi’nin (KOP) 
önemli adımı olan Mavi Tünel 
Projesine teknik gezide bulundu. 
Ziyarette  DSi 4 Bölge Müdürlüğü 
Harita Mühendislerinden Cafer 
Tayyar Okka ve Ahmet Telci eşlik 
etti. Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Harita Mühendisliği öğrenci-
leri eğitimlerinin yanında topluluk 
ile birlikte teknik gezi, seminer vb 
etkinliklere aralıksız devam edi-
yor.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Toyota’dan Nisan ayı fırsatı  
Konya Toyota Plaza OTOJEN, avantajlı 

kampanyalarına Nisan ayında da devam edi-
yor. Nisan kampanyasına dahil olan tüm Toyo-
ta modellerinde indirimli fiyatlara ek olarak 30 
bin TL’lik krediler için 20 aya yüzde 0,99 faiz 
fırsatı da sunuluyor. 

Kampanyada Toyota’nın Türkiye’de üre-
tilip tüm dünyaya sunduğu C-HR modelleri, 
anahtar teslimde 3 bin 200 TL’ye varan indi-
rimlerle yer alıyor. Toyota C-HR Hybrid’lerden 
birine sahip olmak isteyenler ise ayda sadece 
190 TL’lik fark ödeyerek bu imkana kavuşur-
larken, hibrit otomobiller için getirilen ÖTV 
teşviki ile birlikte 50 bin TL’ye varan fiyat 
avantajı da Toyota Plaza OTOJEN’de devam 
ediyor. Nisan kampanyasında ayrıca 2018 mo-
del yılı tüm Auris, Auris Hybrid ve Auris Tou-
ring Sport Hybrid modellerinde de 3 bin 100 

TL’ye varan avantajlar bulunuyor. Toyota’nın 
bahar kampanyasında ayrıca 2018 Yaris ve 
Yaris Hybrid versiyonlarında ise indirim tutarı 
3 bin TL’ye ulaşıyor. Nisan ayında perakende 
satış faturası kesilen tüm 2017 model yılı To-
yota’ların metalik renk fiyat farkı da kampanya 
kapsamında Toyota Plaza OTOJEN tarafından 
karşılanıyor.

Yüzde 1,43’den başlayan faiz oranları ve 
her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya 
varan vade seçenekleri ile Toyota Plaza OTO-
JEN’nin nisan kampanyasından yararlananlar, 
diledikleri takdirde ödemelerine 2018 yılının 
ekim ayında başlayabiliyorlar. Bunun yanında, 
markası ne olursa olsun eski araçlarını değişti-
rip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota 
Plaza OTOJEN’de takas imkanı da bulunuyor. 
n HABER MERKEZİ 

Hadim Belediye Başkanı 
Ahmet Hadimioğlu

Devlet Su İşleri 4.Bölge Müdürü 
Birol Çınar

Hadim İlçesi Dedemli Mahallesi Muhtarı 
Yunis Özer

Necmettin Erbakan Üniversitesi Harita Mühendisliği Topluluğu öğrencileri Bağbaşı Barajını ve Mavi Tüneli gezerek teknik bilgi aldı.
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370’nci Kısa Dönem ve 1998/1 
tertip erlerin yemin etme töreni 
gerçekleştirildi. Hava Savunma 
Okulu ve Eğitim Merkezi Komutan-
lığı General Şükrü Olcay Kışlası’nda 
yapılan ant içme törenine Vali Yar-
dımcısı Fazlı Akgün, Cumhuriyet 
Başsavcısı Bestami Tezcan, Hava 
Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi 
ve General Şükrü Olcay Kışlası Ko-
mutanı, Hava Savunma Albay Meh-
met Yüksel Doğan, Konya İl Jan-
darma Komutanı Jandarma Albay 
İsmet Cansaran, Konya Adli Yargı 
Adalet Komisyonu Başkanı Nuri Ko-
çer, Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Askeri personel ve askerlerin 
yanı sıra çok sayıda aile katıldı. Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi Mehter 
Takımı’nın yapmış olduğu gösteri 
ile tören başladı ve 370’nci kısa dö-
nem ve 1998/1 tertip erlere Hava 
Savunma Eğitim Tabur Komutanı 
Hv. Svn. Yb. Onur Çakıcı tarafından 
yemin ettirildi.  

YAŞ KÜTÜĞÜNE 
 PLAKETLER ÇAKILDI

Birliklere ilk katılan erler tarafın-
dan yaş kütüğüne plaket çakılması 
töreni gerçekleştirildi. Hava Savun-
ma Okulu  ve Eğitim Merkezi Ko-
mutanlığına ilk katılan 1998/1 ter-
tip erlerden Hv. Svn. Er Enes Emre 
Avcı, 370’nci kısa dönem erlerden 
Hv. Svn. Er Emre Çapoğlu, Türk 
Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolo-
jik, Radyolojik ve Nükleer Okulu ve 
Eğitim Merkezi Komutanlığına ilk 
katılan 370’nci kısa dönem erlerden 
Piyade Er Velican Özkan, 1998/1 
tertip erlerden Piyade Er Osman Bö-
lükbaşı yaş kütüklerine dönem pla-
ketlerini çaktı. 

BAŞARILI ASKERLER 
ÖDÜLLENDİRİLDİ

Hava Savunma Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanlığına ilk katılan ve 
temel eğitimde başarı gösteren per-
sonele belge ve armağanları verildi. 
Bu kapsamda Disiplinde başarı gös-
teren Hv. Svn. Er Muhammet Cen-
giz, sporda başarı gösteren Hv. Svn. 
Er Halim Temiz, bakımda başarı 
gösteren Hv. Svn. Er Onur Kayhan, 
eğitimde başarı gösteren Hv. Svn. 

Er Murat Kamil Kırbıyık’a belgeleri 
ve armağanları Konya Cumhuriyet 
Başsavcısı Bestami Tezcan tarafın-
dan takdim edildi. Hava Savunma 
Okulu ve Eğitim Merkezi Komutan-
lığına ilk katılan 370’nci kısa dönem 
erlerden Hv. Svn. Er Emre Çapoğlu 
ve 1998/1 tertip erlerden Hv. Svn. 
Er Enes Emre Avcı’ya ödülleri Kon-
ya Adli Yargı Adalet Komisyonu 

Başkanı Nuri Koçer tarafından ve-
rildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Kimya-
sal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer 
okulu ve Eğitim Merkezi komutan-
lığına ilk katılan ve temel eğitimde 
başarı gösteren; Disiplinde Piyade 
Er Atakan Büyükçolak, Sporda Piya-
de Er Sercan Canyak, Bakımda ba-

şarı gösteren Piyade Er Soner Arda 
ve eğitimde başarı gösteren Piyade 
Er Hasan Biberoğlu’na ödülleri Kon-
ya Vali Yardımcısı Fazlı Akgün tara-
fından verildi. Türk Silahlı Kuvvet-
leri KBRN Okulu ve Eğitim Merkez 
Komutanlığına ilk katılan 3702nci 
kısa dönem erlerden Piyade Er Ve-
lican Özkan ve 1998/1 tertip erler-
den Piyade Er Osman Bölükbaşı’na 

ödüllerini Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru takdim etti. 

BABALARI’DA AYNI YERDE 
ASKERLİĞİNİ YAPTI

Vatani görevini aynı eğitim bir-
liğinde yapmış ve törene katılan 
Mehmetçik babalarına ve dedeleri-
ne ant içme törenine katılım belge-

leri takdim edildi. Ardından törene 
katılan aileler evlatlarıyla birlikte 
fotoğraf çektirdi. Şu anda görev yap-
makta olan askerler ise şu şekilde; 
Hv. Svn. Er Yasin Özcan’ın babası 
Hasan Özcan, Hv. Svn. Er Mustafa 
Toylak’ın babası Süleyman Toylak, 
Hv. Svn. Er Aykut Kızkın’ın baba-
sı Şafak Kızkın, Hv. Svn. Er Hasan 
Deccal’ın babası Enver Deccal.

“BİZLER, EMANETLERİNİZİN
 SADIK BEKÇİLERİYİZ”

Konuşmalarını gerçekleştiren 
Hava Savunma Okulu, Eğitim Mer-
kezi ve General Şükrü Olcay Kışlası 
Komutanı, Hava Savunma Albay 
Mehmet Yüksel Doğan ailelere 
‘evlatlarınız gözbebeğimizdir’ diye 

seslenerek sözlerine şu şekilde de-
vam etti: “Kutsal askerlik hizmetini 
yapmak üzere, güzel yurdumuzun 
dört bir yanından birliğimize katı-
lan gençlerimizin, ant içme törenini 
gururla ifa ettik. 20 Ocak 2018 tari-
hinde başlayan ve halen büyük bir 
başarı ile devam eden, Zeytin Dalı 
Harekâtını gerçekleştiren kahraman 
silah arkadaşlarımızın, gazalarının 

mübarek olacağına yürekten inanı-
yor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
gazilerimize acil şifalar diliyorum. 
Sizlerle birlikte bu unutulmayacak 
törenimize Türkiye Cumhuriyetini 
temsilen şanlı bayrağımızda şahit-
tir. Çanakkale Harbinde, Kurtuluş 
Savaşında, Kore’de, Kıbrıs Barış 

Harekatında, teröristle mücadele 
harekatında ve 15 Temmuz’da yi-
ğitçe mücadele ederek, canlarını 
aziz vatan için feda eden bütün şe-
hitlerimiz de şahittir; Bizlere güzel 
ülkemizde, özgürce yaşama hakkını 
bahşeden, Mustafa Kemal Atatürk 
ve onun kahraman silah arkadaşları 
da şahittir. Silahlı Kuvvetlerimizin 
saflarına katılan Kahraman Meh-
metçiklerim… Bu yemin ile sizler; 
Milletimize sadakatle hizmet edece-
ğinizi, emirlere ve amirlerinize mut-
lak itaat edeceğinizi, ulusumuzun 
güvenine layık olacağınızı ve Ata-
türkçü düşünce sistemine gönülden 
bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu 
beyanın teminatı; Şeref ve namus-
tur. Şeref ve namus, Türk ulusu için 
hava kadar, su kadar, toprak kadar 
kutsaldır, elzemdir. Komutanınız 
olarak sizlerin; ettiğiniz yemine 
bağlı kalacağınıza vazifeyi namus 
bilerek çalışacağınıza, parolanızın; 
vatan, millet, devlet, bayrak ve şeref 
olacağına, doğruluk ve dürüstlükten 
asla taviz vermeyeceğinize gönül-
den inanıyorum. Saygıdeğer anne 
ve babalar; Tarifi imkansız bir feda-
karlığın, karşılıksız sevginin ve son-
suz Anadolu sıcaklığının timsali olan 
sizler, canınızdan kıymetli evlatları-
nızı, vatan borçlarını ödemeleri için 
bizlere emanet ettiniz. Bizler de bi-
rer babayız. Bir evladın ne kadar zor 
yetiştirildiğini çok çok iyi biliyoruz. 
Bu nedenle evlatlarınız nizamiyeden 
adım attıkları andan itibaren bizim 
de evlatlarımız olmuşlardır. İçinizde 
gönlünüzde, aklınızda rahat olsun. 
Çünkü bizler, emanetlerinizin sadık 
bekçileriyiz. Merek etmeyin evlatla-
rınız bizim göz bebeklerimizdir.”
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Tören geçidinin son bulması ile 
birlikte aileler evlatlarıyla buluşma-
nın heyecanını yaşadı. Hasretlerini 
gidermek için Mehmetçiğin bulun-
duğu alana koşan aileler gözyaşları-
na hakim olamadı. Duygusal anların 
yaşandığı buluşmaların ardından 
aileler evlatlarıyla birlikte hatıra fo-
toğrafı çektirdi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE / METE ALİ MAVİŞ 

370’nci Kısa Dönem ve 1998/1 tertip erlerin yemin töreni gerçekleştirildi. Askerler yemin 
etmesinin ardından aileleri ile buluştu ve duygusal anlar yaşandı. Törende konuşma yapan 
Albay Mehmet Yüksel Doğan, asker ailelerine hitaben, “Evlatlarınız gözbebeğimizdir” dedi 

Mehmetçikler gururlandırdı
Albay Mehmet Yüksel Doğan
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Bozkır’ın en önemli, en çok kul-
lanılan yollarından bir tanesi olan 
Aygır Pınarı yolunun yapım çalış-
maları başladı. Yapım çalışmalarını 
yerinde inceleyen Bozkır Belediye 
Başkanı İbrahim Gün, çalışmaların 
titizlikle, özenle yürütüldüğünü be-
lirterek yolun asfalt olmasıyla birlik-
te Aygır Pınarının cazibesinin daha 
da artacağını vurguladı. 

Aygır Pınarının Konya’nın en 
gözde güzellikleri arasında yer aldı-
ğını belirten Bozkır Belediye Başkanı 
İbrahim Gün, Aygır Pınarının cazi-
besinin her geçen gün daha da art-
tığını söyleyerek, “Aygır Pınarımızı 
bölgemizin, ülkemizin saklı kalmış 
cenneti olarak görüyorum. Çünkü 
burası bir doğa harikası. Bu bilinçle 
burada önemli çalışmalar yürütü-
yoruz. Uzun yıllardır yapılamayan 
Aygır Pınarının yolunu asfaltlıyoruz. 
Vatandaşlarımız artık daha rahat 
ulaşım sağlayacak” dedi. 

Aygır Pınarında düzenleme ça-
lışmalarının da olacağını da belir-
ten Başkan Gün, konuşmalarına şu 
şekilde devam etti, “Aygır Pınarının 
doğal yapısını bozmamak kaydıy-
la düzenleme yapacağız. Mevcutta 
bulunan Mescit ve Tuvaletin yıkı-
mını yapıp başka bir alana taşıyaca-
ğız. Daha sonra bu alanlarda piknik 
alanları oluşturup kamelya ve bank 

yerleştireceğiz. Bunun yanı sıra 
araç kalabalığının önlenmesi için 
araçların girişe bırakılması gibi bir 
düşüncemiz var. İnşallah Bozkır’ı-
mızıa yakışır bir düzenleme olacak. 
Düzenleme yapıldıktan sonra Aygır 
Pınarının cazibesi daha da artmış 
olacak. Bu vesileyle hayırlara vesile 
olmasını diliyorum” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

‘Belediye olarak 
eğitime katkı veriyoruz’

Ereğli Belediyesi aylık ola-
ğan meclis toplantısında  Namık 
Kemal ve Barbaros İlkokulu öğ-
rencileri Konya Bilim Merkezi’ne 
gönderen Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven’e teşekkür ederek 
çiçek takdim ettiler. Ziyarette 
öğrenciler Özgüven’e kendi yaz-
dıkları mektupları da ilettiler.

Fiziki ve Kültürel anlamda 
eğitime destek oluyoruz diyen 
Başkan Özgüven: “Bizler çocuk-
larımıza daha güzel bir memle-
ket bırakmak için bu makamla-
rı işgal ediyoruz. Onlar için ne 
yapsak az. Geleceğin mirasçıları 
olan yavrularımızın kişisel ge-

lişimlerine katkı sunmak bizim 
görevimiz. Bu kapsamda Konya 
Bilim Merkezi’ni ziyaret etmele-
rini sağlıyoruz. Bilim konusunda 
yapılanları yerinde görerek daha 
iyi kavrıyorlar. Belediye olarak 
eğitime katkı veriyoruz. Çeşitli 
hizmetlerle çocuklarımızın daha 
iyi bir eğitim almaları için çaba 
gösteriyoruz. Eğitim bir toplumu 
ileri taşıyan en önemli faktördür. 
Bu bilinçle çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Bizleri ziyaret etme 
nezaketi gösteren Namık Kemal 
ve Barbaros İlkokulu öğrenci, 
öğretmen, velilerine teşekkür 
ederim” dedi.  n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Akyürek, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası ilçelere kazandırılan asfalt 
plentlerinden olan Beyşehir Asfalt Plenti’nde incelemelerde bulunarak asfalt sezonunun açılışını gerçekleştirdi

‘Asfalt plentleri ile 
hizmet hızlanıyor’

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Yeni Büyükşehir Yasası 
sonrası Ereğli, Akşehir, Cihanbeyli 
ve Beyşehir ilçelerinde hayata geçir-
diği asfalt plentleri bölgelere hizmet-
lerin daha hızlı ve sağlıklı ulaşması-
nı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Beyşehir’e kazandırılan 
asfalt plentinde incelemelerde bu-
lunarak asfalt sezonunun açılışını 
gerçekleştiren Konya Büyükşehir 
Belediye Başkan Tahir Akyürek, 
Yeni Büyükşehir Yasası çerçevesin-
de bölge asfalt plentlerini kurarak 
hizmeti daha verimli, daha hızlı ve 
daha karlı bir şekilde verme imka-
nına kavuştuklarını söyledi. Daha 
önce zaman zaman Konya mer-
kezden asfalt getirdiklerini ancak 
açılan tesislerle asfaltın daha kısa 
mesafeden ilçeye geldiğini, bununla 
da asfalt çalışmasının daha güzel ya-
pılmasına vesile olacağını ifade eden 
Başkan Akyürek, “Gittikçe güçlenen 
bir belediye altyapısıyla çalışıyoruz. 
Muhtarlarımızla ve vatandaşları-
mızla görüşüyoruz. Bizden beklenti-
nin ve neleri yapmamız gerektiğinin 
farkındayız. İmkanları iyi kullanarak 
şu ana kadar birçok çalışmaya imza 
attık. Asfalt sezonunu açıyor, ha-
yırlı olmasını diliyoruz. Yaptığımız 
yatırımlarla Konyamızın bir bütün 

olarak kalkınmasına gayret gösteri-
yoruz” ifadelerini kullandı. 

“PRESTİJ CADDE BEYŞEHİR’E
DEĞER KATACAK” 

Başkan Akyürek, daha sonra 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
ilçeye kazandırılan prestij cadde 
yatırımını inceleyerek ilçeye hizmet 
verecek dört adet otobüsün teslim 
törenine katıldı. Toplu ulaşımın 
Büyükşehir Belediyesi bünyesine 
geçtikten sonra merkez dışında yak-
laşık 300 otobüsün Büyükşehir de-
netimine geçtiğini belirten Başkan 
Akyürek, “İlçe toplu ulaşım planla-
mamızda bazı yenilikler yapıyoruz. 

Önemli olan hesaplı bir şekilde ama 
tasarruf ilkelerine de uyularak her 
yere, her köye ulaşmak. Sefere koy-
duğumuz otobüslerin hayırlı olma-
sını diliyorum. Bu otobüslerin temin 
edilmesinde 3 milyon liraya yakın 
bir bedel ödendi. Aynı zamanda 11 
milyon lira civarında bir harcamayla 
da prestij cadde yatırımını tamamla-
dık. Emeği geçenlere teşekkür edi-
yorum” diye konuştu. 

“KOSKİ SU ISLAH
ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR” 

Başkan Akyürek, Beyşehir’in 
önemli caddelerinden olan Prof. Dr. 
Yılmaz Muslu Caddesi’nde KOSKİ 

tarafından yürütülen su ıslahı çalış-
masında da yaptığı incelemelerde 
caddenin önemli bir konumda ol-
duğuna değindi. Başkan Akyürek, 
“İlçe belediyemiz caddede yenileme 
çalışması yapacak. 

Öncesinde de Büyükşehir olarak 
biz altyapısını tamamlıyoruz. On yıl-
lar önce döşenmiş sık sık patlayan 
borular değiştirilmiş oluyor. Yenile-
meden sonra mümkün olduğu ka-
dar kaynak, altyapısı ve dolgu mal-
zemelerine dikkat ederek bundan 
sonra evladiyelik bir iş olsun istiyo-
ruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Aygır Pınarı’nın yoluna asfalt

 Konya Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Akyürek, Yeni Büyükşehir Yasası çerçevesinde bölge asfalt plentlerini kurarak hizmeti 
daha verimli, daha hızlı ve daha karlı bir şekilde verme imkanına kavuştuklarını söyledi
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
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Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
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• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

• Baskı Merkezi
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölge-
sinde hava destekli sürdürülen ope-
rasyonun başlangıcından itibaren 89 
terörist etkisiz hale getirildi. 

Genelkurmay Başkanlığından 
yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyin-
deki Hakurk bölgesinde hava des-
tekli devam eden operasyonlarda 
bugün 7 bölücü terör örgütü men-
subunun daha etkisiz hale getirildiği 
belirtildi. Operasyonun başlangıcın-
dan itibaren etkisiz hale getirilen te-
rörist sayısı 89 oldu.
n AA

Öldürülen terörist 47 
günlük yuvayı yıkmış

Tunceli’nin Pülümür ilçesin-
de etkisiz hale getirilen ve Ara-
nan Teröristler Listesi’nde kırmızı 
kategoride yer alan terör örgütü 
PKK’nın sözde Erzurum saha so-
rumlusu Medeni Sayılgan’ın, 8 
yıl önce Osmaniye’de bir lojmana 
düzenlediği roketatarlı saldırıda 23 
yaşındaki teğmen eşi Pınar Akdağ’ı 
47 günlük evli iken şehit etmesi 
örgütün kanlı yüzünü bir kez daha 
gözler önüne serdi. Pülümür ilçesi 
kırsalında, önceki gün Milli İstih-
barat Teşkilatı (MİT) ve Tunceli 
Jandarma Bölge Komutanlığı ko-
ordinesinde, kadın ve çocuk ayırt 
etmeksizin sivilleri dahi hedef al-
maktan çekinmeyen eli kanlı terör 
örgütü PKK’ya yönelik başlatılan 
operasyonda çıkan çatışmada etki-
siz hale getirilen ve örgütün sözde 
Erzurum grubu mensubu olan 7 
teröristin katıldıkları eylemlere iliş-
kin güvenlik güçlerinin araştırması 
sürüyor.

Bir çok eyleme katılan ve İçişle-
ri Bakanlığının Aranan Teröristler 
Listesi’nde gri kategoride yer alan 
“Soro Amed” kod adlı Mehmet 
Reber Çetin ve “Harun Munzur” 
kod adlı Maşallah Malazgirt’in de 
bulunduğu teröristlerden özellikle 
aynı listenin kırmızı kategoride bu-
lunan ve 25 yıl önce örgüte katılan 
“Panzer Kemal” kod adlı Medeni 
Sayılgan’ın (40) birçok terör eyle-
minin faili olduğu anlaşıldı.

Osmaniye’deki askeri lojmana 
yapılan saldırıda subay eşi Pınar 

Akdağ ölmüştü.
Terör örgütü PKK’nın sözde 

Erzurum saha sorumlusu olan ve 4 
milyon lira ödülle aranırken etkisiz 
hale getirilen Sayılgan’ın, örgütün 
sözde Hatay-Amanos saha sorum-
lusuyken 10 Haziran 2010’da, Os-
maniye-Gaziantep D-400 karayolu 
yakınındaki Kanlıgeçit Jandarma 
Komutanlığına düzenlenen roke-
tatarlı saldırının da planlayıcısı ve 
faili olduğu belirlendi.

Sayılgan’ın, 8 yıl önce komu-
tanlık binası yanındaki askeri loj-
manın da isabet aldığı akşam saat-
lerindeki bu saldırıda, söz konusu 
dönemde aynı komutanlıkta görev 
yapan Teğmen Cumhur Akdağ’ın 
balkonda bulunan 23 yaşındaki eşi 
Pınar Akdağ’ı yaraladığı öğrenildi.

Yeni evlendiği eşine destek 
için geldiği lojmanda yaralanan 
Pınar Akdağ’ın ilk müdahalenin 
ardından sevk edildiği Adana’daki 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Balcalı Hastanesi’nde 47 günlük 
evli iken can verdiği belirtildi.Pınar 
Akdağ’ın şehit edilmesinin yanı 
sıra aynı yıl İskenderun’da 7 aske-
rin şehit edilmesinin de aralarında 
bulunduğu 16 ayrı terör olayına 
karıştığı saptanan terörist Sayılgan 
ile beraberindeki Çetin, Malazgirt 
ve diğer 4 terörist, Pülümür ilçe-
sindeki çatışmada etkisiz hale geti-
rilmişti. Sayılgan ve beraberindeki 
6 teröristin etkisiz hale getirilme-
siyle örgütün sözde Erzurum gru-
bu çökertilmişti. n AA

Lice 1. Jandarma Komando Alay Komutanlığında görevli komandolar, terör örgütü PKK’ya 
karşı yürüttükleri etkin mücadele ile terör örgütünün üslenmesine geçit vermiyor 

Komandolar dağları 
teröristlere dar ediyor

Diyarbakır Lice 1. Jandarma 
Komando Alay Komutanlığı, terör 
örgütü PKK’ya karşı gece gündüz 
demeden yürüttüğü operasyonlarla 
bölgede güvenliği tesis ediyor.

Terör örgütü PKK’nın 1978 yı-
lında kurulma kararının alındığı yer 
olarak bilinen, arazi yapısı nedeniyle 
teröristlerin rahatlıkla gizlenebildiği 
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kahra-
man komandolar, PKK’lı teröristlere 
karşı etkin mücadele yürütüyor.

Zorlu coğrafyada terör örgü-
tüne yönelik kararlılıkla yürütülen 
mücadelede önemli görev üstlenen 
komandolar, oluşturulan üs bölgele-
rinde gece gündüz demeden nöbet 
tutuyor.

TERÖRİSTLE AMANSIZ MÜCADELE
Lice kırsalında oluşturulan üs 

bölgeleriyle sahaya hakim olan 
komandolar, arazide yürüttükleri 
operasyonlarla da teröristlere aman 
vermiyor.

Yapılan çalışmalar sonucu elde 
edilen bilgiler neticesinde teröristle-
rin gizlendiği tespit edilen mağara, 
sığınak ve yaşam alanlarını bir bir 
imha eden güvenlik güçleri, yaptık-
ları yol kontrolleri, uygulamalar, ara-
zi arama ve tarama faaliyetleriyle de 
bölgede teröristlere göz açtırmıyor.

Terör örgütü PKK’ya karşı yü-
rüttükleri etkin mücadele ile terör 

örgütünün üslenmesine geçit ver-
meyen komandolar, finans kaynak-
larından olan uyuşturucuya da bü-
yük darbe vuruyor.

Komandolar bugüne kadar ton-
larca uyuşturucu ele geçirirken, İçiş-
leri Bakanlığının arananlar listesinde 
yer alanların da bulunduğu çok sayı-
da teröristi etkisiz hale getirdi, tespit 
ettikleri el yapımı patlayıcılar, patla-
yıcı yapımında kullanılan malzeme-
ler ve mühimmat ile yine çok sayıda 
saldırıyı önledi.

Operasyon emri alan koman-
dolar, oluşturulan harekat planı 
doğrultusunda gerekli donanımla 
araziye intikal ediyor. Belirlenen 

hedeflere yapılan atışların ardından 
araziye çıkan komandolar, arazide 
arama faaliyetini gerçekleştiriyor. 

Lice, Kulp, Hani, Kocaköy başta 
olmak üzere sorumluluk bölgelerin-
de, şehit düşen silah arkadaşlarının 
isimleriyle düzenlenen operasyon-
larda, dağları teröristlere dar eden 
güvenlik güçleri görevlerini cansi-
parane sürdürüyor.

Son teknoloji ve yerli silahlarla 
donatılan Mehmetçik, devletin sağ-
ladığı imkanlarla her türlü görev için 
gözünü kırpmadan hazır kıta bekli-
yor.

Milli mücadele ruhuyla tarihin 
her döneminde destan yazan ve 

ölümsüzleşen Mehmetçik, vatan 
uğruna toprağa düşen her neferinin 
ismini kalbine kazıyor.

“Bir ölür bin diriliriz” düsturu 
ile huzur ve güvenin daim kılınması 
için analarını, yarlarını ve evlatlarını 
geride bırakan komandolar, terörist-
lere dağları dar ediyor.

Komandoların vatan sevgisi kimi 
zaman da sazın tellerinden dökülen 
nağmelere, seslendirdikleri türküle-
re yansıyor. Terörle mücadelede şe-
hit düşen arkadaşlarını her daim gö-
nüllerinde yaşatan Mehmetçik, son 
terörist de etkisiz hale getirilinceye 
kadar terörle mücadeleyi kararlılıkla 
yürütüyor. n AA

Irak’ın 
kuzeyinde 
89 terörist 

imha 
edildi

Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik 
kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye 
göre, Resul Oruç yönetimindeki 42 DAT 
50 plakalı otomobil, Karapınar-Aksaray 
karayolunun 4. kilometresinde aniden yola 
çıkan köpeğe çarptıktan sonra sürücü-
nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu devrildi.  Kazada, sürücü Oruç ile 
otomobilde bulunan Afganistan uyruklu 
işçiler Fatma ve Necibullah Tacik yaralandı. 
Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 
yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu 
bildirildi. n AA

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi 
Türk Yıldızları’nın Akşehir semalarında 
yapacağı gösteri uçuşuna ilişkin ilçede ko-
ordinasyon toplantısı düzenlendi. Akşehir 
Kaymakam Mehmet Türk başkanlığında, 
Kaymakamlık binasında yapılan toplantıda 
gösterinin izleneceği alanın düzenlenme-
siyle güvenlik tedbirleri konuşuldu. Kay-
makam Türk, gösterinin yaklaşık 35 dakika 
süreceği belirterek, bütün vatandaşları bu 
görsel şöleni izlemeye davet etti.
n AA

Otomobil köpeğe 
çarptı, devrildi

Türk Yıldızları 
Akşehir’de uçacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ döneminde, 
narkotikte ikramiyeler için özellikle naylon iş çıkarıldığı-
nı, oradan bir himmet yolu açıldığını söyledi.Uyuşturucu 
madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırıla-
rak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit 
edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonun-
da sunum yapan Soylu, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da 
uyuşturucu konusunda “daha büyük sahaya basılması” 
konusunda kendisinde belirgin bir hal oluşmaya başladı-
ğını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sahadan da böyle bil-
giler geliyor direkt vatandaştan. Bizim İzleme ve Değer-
lendirme Sistemimiz var. Son analizler daha önce duyduk-
larımla beraber örtüşünce tedirgin olmaya başladım. Bizim 
şimdi oralarda ciddi tedbirler almamız gerekir ve işte ora-
larda iyi sosyal politikalar uygulamak lazım, kaptırmamak 
lazım.” dedi.FETÖ zamanında narkotikte özellikle naylon 
iş çıkarıldığını belirten Soylu, “İkramiyeler için naylon iş çı-
karılmış, daha doğrusu oradan bir himmet yolu açmışlar” 
bilgisini verdi.Soylu, uyuşturucuyla ilgili açıklamaların-
da maddi değer kullanmaktan kaçındıklarını, bu konuda 
medyanın da duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.
n AA

FETÖ’den
uyuşturucu oyunu

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kahraman komandolar, PKK’lı teröristlere karşı etkin mücadele yürütüyor.
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Hüyük’te şehitler anısına fidan dikildi Olta balıkçıların mekanı Suğla Gölü
Hüyük’de oluşturulan hatı-

ra ormanlığında, şehitler anısına 
“bin fidan, bin can” sloganıyla 
orman fidanları toprakla buluştu-
ruldu. Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Bey-
şehir Yurt Müdürlüğü tarafından 
Hüyük ilçesine bağlı İmrenler Ma-
hallesinde gerçekleştirilen fidan 
dikme organizasyonu ile şehitler 
anısına hatıra ormanı alanı oluş-
turuldu. Programa, Hüyük İlçe 
Belediye Başkanı Mehmet Şahin, 
Başkan Yardımcısı Cüneyt Ülvan, 
KYK Beyşehir Müdürü Mustafa 
Songül, İlçe Müfüsü Abdullah 
Yalman, İlçe Mili Eğitim Müdürü 
Süleyman Ünal, İmrenler Ma-
hallesi Muhtarı Fadime Açıkbaş, 
KYK Beyşehir yurdunda kalan 
üniversite öğrencileri ile yurt ça-
lışanları, mahalle sakinleri katıldı. 
Yapılan konuşmaların ardından 
İmrenler Mahallesi Muhtarı Fa-

dime Açıkbaş, KYK Beyşehir Yurt 
Müdürlüğü’ne gerçekleştirdiği 
organizasyondan dolayı teşekkür 
ederek Yurt Müdürü Songül’e 
bir plaket takdim etti. Ardından 

alanda oluşturulan hatıra orma-
nında, bin orman fidanı, protokol 
ve katılımcılar tarafından toprakla 
buluşturuldu. 
n İHA

Seydişehir Suğla Gölü’nde 
başlayan av yasağıyla birlikte Çar-
şamba kanalı her gün olta balık-
çılarının akınına uğruyor.  Suğla 
Su Ürünleri Kooperatif Başkanı 
Mustafa Aşkayanar, konuya ilişkin 
açıklamasında, amatör ya da spor-
tif amaçlı olta balıkçılığının ilçede 
artık çok popüler olduğunu söyle-
di. Bazı vatandaşların spor bazıları-

nınsa ihtiyaç dolayısıyla balıkçılıkla 
ilgilendiğini belirten Aşkayanar, 
“Bazı kanallarımızda av yasağı 
olmadığı için vatandaşlar rahat 
bir şekilde gönüllerince eğlenme 
fırsatı buluyor” dedi. Çarşamba 
kanalında kadın, erkek, genç, yaşlı 
onlarca kişi olta sallıyor.  Bazı va-
tandaşlar bu şekilde stres atarken 
bazıları da güzel bir akşam yeme-

ği heyecanıyla balık tutuyor. Olta 
balıkçılığı yapan emekli vatandaş 
Mehmet Kar, konuya ilişkin, “Her 
gün yiyeceğimiz balığı alıyoruz. 
Av yasağının başlamasıyla bir-
likte küçük balıklar kenara daha 
çok gelmeye başladı. Bu ilerisi için 
bence umut verici. Bazı günler 3 
kilo balık yakalıyorum” dedi. 
n AA

Beyşehir’de 4 yılda 
bin kamelya üretildi

Beyşehir İlçe Belediyesinin 
adeta fabrika gibi çalışıp üretim ya-
pan kademesinde 4 yılda üretilen 
kamelya sayısı bin rakamına ulaştı. 
Kademe çalışanlarını ziyaret eden 
Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
bininci kamelya imalatını işçiler-
le birlikte gerçekleştirdi. Kamelya 
aksamlarından profil demirlerine 
kaynak yapan Başkan Özaltun, 
eline aldığı matkapla çalışan işçi-
lerle birlikte montajını da tamam-
ladı. Başkan Özaltun, “Beyşehir 
Belediyesi olarak imal ettiğimiz 
kamelya sayısı 4 yılda rekor bir 
seviyeye ulaştı. Beyşehir’de üreti-
len kamelyalarımızı, cami ve okul 
bahçelerinde kullanılmak kaydıyla 
artık talep gelen yakın ilçelerimi-
zin mahallelerine de gönderiyo-
ruz” dedi.  Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, belediye kademelerindeki 
işlerliği göreve başladıktan sonra 
modernize çalışmalarına ağırlık 
vererek daha da artırdıklarını söy-
ledi. Kademinin eski atıl durumun-
dan kurtarılmasıyla adeta fabrika 
gibi çalışmaya başladığını anlatan 
Özaltun, “Kadememiz hizmet ve 
üretim noktasında zaman içeri-
sinde daha faal hale getirilerek, 
sadece Belediyemize ait araç ve 
iş makinelerimizin bakım, onarım 
ve tamiratının yapıldığı bir me-
kan olmaktan çıktı; kaynak, boya 
ve marangozhane ve atölyelerin-
de ihtiyaç duyulan birçok ürünün 
imalatının yapıldığı bir yer haline 
geldi” dedi. 

Daha önceki dönemlerde dışa-
rıdan satın alınma yoluna gidilen 
kamelya ve oturma banklarının 
artık Beyşehir Belediyesi kademe-
lerinde üretilmeye başlandığını 
vurgulayan Özaltun, 4 yıldır bu 
konuda yürütülen yoğun mesai ile 
işçilikten kazanmak suretiyle hem 
üretimde maliyeti yarı yarıya dü-
şürdüklerini, hem de bugünlerde 
rekor denilebilecek noktaya gelen 
kamelya ve bank imalatı gerçek-
leştirmeye başladıklarını söyledi. 

Beyşehir Belediyesi olarak 
üretime başladıktan sonra daha 
estetik görünümü olan, ormancı 

masalarıyla bütünleşik, oturanları 
yağıştan koruyan, üstü kapalı tek 
parça, nakli ve kullanımı daha ko-
lay kamelyalar imal etmeye başla-
dıklarını belirten Özaltun, bu yeni 
tasarımın da ilçede yaşayan herkes 
tarafından çok beğenildiğini belirt-
ti. Beyşehir Belediyesi kademeleri-
nin artık artan kamelya ve oturma 
bankı talebine yetişmeye çalışan 
bir mekan haline geldiğini vur-
gulayan Özaltun, “Bu kamelyaları 
mahalle muhtarlıklarımızdan, okul 
ve yurt yönetimlerinden gelen ta-
lepler doğrultusunda ilçemiz mer-
kezindeki mahalleler ile dışarıdaki 
yerleşim birimlerimize gönderiyo-
ruz. Ayrıca, okul ve yurt bahçele-
rine, cami avlularına, çeşme başla-
rına ve mesire, piknik alanlarına da 
talebe göre yerleştiriyoruz. Yine, 
cami ve okul bahçelerine konul-
mak kaydıyla yakın ilçelerimiz olan 
Hüyük, Derebucak, Doğanhisar, 
Derbent ve Seydişehir’in mahalle-
lerine de gelen talepler doğrultu-
sunda kamelyalar gönderiyoruz” 
diye konuştu. 

Beyşehir Kademelerinde 4 yıl-
da üretilen kamelya sayısının bine 
ulaştığını, bunun ilçe için bir rekor 
sayı olduğunu vurgulayan Özaltun, 
bininci kamelya üretimine kendi 
elinin de değdiğini söyledi. Binin-
ci kamelyayı çalışanlarla birlikte 
imal ettiklerini aktaran Özaltun, 
“Bugün de bizim de bir emeğimiz, 
katkımız olsun diye bininci kamel-
yanın profil demirlerine belediye 
başkanı olarak kendi elimizle ken-
dimiz kaynak puntası atarak mon-
tajını işçilerimizle birlikte gerçek-
leştirdik. Burada tasarımı Beyşehir 
Belediyemize ait olan sadece profil 
ve ahşap malzemesini dışarıdan 
alarak ürettiğimiz bininci kamelya-
mız da ilçemize, bölgemize hayırlı 
olsun” ifadelerini kullandı. 

Özaltun, Beyşehir Belediyesi 
olarak her alanda hizmet ürettik-
lerini, bu çalışmaları sergilerken 
vatandaşlardan “Allah razı olsun” 
sözleriyle gelecek duadan başka 
bir beklentilerinin olmadığını da 
sözlerine ekledi. n İHA

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının (TYDTA) organizasyonuyla Türkiye’ye gelen çok 
sayıda Arap işadamı, Konya’da milyonlarca dolarlık yatırımlarla et ve süt üretimine başlayacak

Araplar’dan Konya’ya 
et ve süt yatırımı

TYDTA organizesinde geçtiği-
miz günlerde Körfez ülkelerinden 
Konya’ya gelen 200 iş adamı, kentte 
tarım ve hayvancılık alanındaki faa-
liyetleri inceledi. Sektörün paydaşla-
rıyla da ikili iş görüşmelerde bulu-
nan Arap yatırımcılar, cazip yatırım 
imkanlarını değerlendirmek için an-
laşmalar imzaladı.

Suudi Arabistan’ın Cidde ken-
tinde yaşayan Muhammed Al Nah-
di, ilk yurt dışı yatırımını da Tür-
kiye’de yapacağını dile getirdi. Al 
Nahdi, hayvancılık sektöründe Tür-
kiye’nin olanaklarının yatırım yap-
ma kararında etkili olduğunu belir-
terek, iklim ve hükümetin sağladığı 
olanakların da cezbedici olduğunu 
vurguladı.

Hatay’da kuracağı çiftlikte et 
üretimine başlayacağını ifade eden 
Al Nahdi, şöyle konuştu:

“Türkiye’de büyükbaş hayvan-
cılık üzerine yaklaşık 10 milyon do-
larlık yatırım yapacağım. Burada bir 
müessese kurdum. Etkenlere, paza-
ra ve satış miktarına göre yatırımım 
artabilir. Et ve süt üretimi yapmayı 
planlıyorum. Türkiye zaman zaman 
et ithalatıyla gündeme geliyor. Ben 
ve arkadaşlarımının burada yapa-
cağı yatırımların et üretimine kat-
kı sağlayacağını umuyorum. Türk 
insanının daha ucuz et tüketimine 
yatırımlarımızın etkisinin olacağını 
düşünüyorum.”

“YATIRIM YAPILABİLECEK 
ORTAM VAR”

Suudi Arabistan’dan gelen Salih 
Muhammed El Zaman ise Türki-
ye’de hayvancılığın yanı sıra tarım-
sal üretime yönelik de yatırım yapa-
cağını dile getirdi.

Küçükbaş hayvancılık üzerine 
planları olduğuna işaret eden El Za-
man, şöyle devam etti:

“Duruma göre büyük çaplı pro-
jede yer alacağım. Kendi işim, bu 
işte tecrübe sahibiyim. Başlangıç 
aşamasında bin küçükbaş hayvan-
la başlayacağım. İkinci bir şehirde 
ise yem üretimine yatırım yapmayı 
düşünüyorum. Yatırım yapılabile-
cek ortam var. Belirli bir rakam yok 
aklımda ama elimden geldiği kadar 

yatırımımı büyütmek istiyorum. 
Buradaki üretimimi kendi ülkeme 
getirmek istiyorum. Türkiye özel fır-
satlar ve güzel projeler öne sürdüğü 
için burayı tercih ettim.”

“TÜRKİYE İÇİN 
BULUNMAZ BİR NİMET”

TYDTA Körfez ülkeleri Tem-
silcisi Mustafa Göksu da Ortadoğu 
ve İslam aleminin kalbinde Tür-
kiye’nin ayrı bir yerinin olduğunu 
vurguladı. Körfez yatırımcısının 
Türkiye’ye muhabbet ve ilgisinden 
dolayı yatırım kararı aldığına dikka-
ti çeken Göksu, Konya’nın tarım ve 

hayvancılık alanındaki girişimcile-
rini Körfez ülkeleri yatırımcılarıyla 
buluşturduklarını aktardı.Göksu, 
yatırımcının Türkiye’yi et ithalatın-
dan kurtarmayı amaçladığına deği-
nerek, şunları kaydetti: “Et ithala-
tını azaltıp Türkiye’yi ihracat yapar 
hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu 
yatırımcılar, iç pazara hitap etmek 
istiyor. Aynı zamanda ülkelerine 
yaptıkları et ithalatını Türkiye’den 
gerçekleştirmeyi planlıyorlar. Bu 
bizim için bulunmaz fırsat. Hem 
ülkemizdeki ithalatı azaltacak, cari 
açığımızı kapatacak hem de potan-

siyel müşterisi hazır ülkelere ihra-
cat yapmak için Türkiye’yi üretim 
merkezi olarak üs yapacak. Türkiye 
için bulunmaz bir nimet. İstikrara 
güveniyorlar. Sudan’da yüz binler-
ce büyükbaş hayvana sahip üretici-
ler artık Türkiye’ye gelmek istedik-
lerini söylüyor. Körfez yatırımcısı 
için paranın bir önemi yoktur. Tek 
başına iş yapmazlar, ortaklarla iş 
yapar. Büyükbaş hayvan sayısında 
50 binler, 100 binler büyük rakam-
lar değil. Yatırımcılar hazır, Türki-
ye’nin önü açık.”
n HABER MERKEZİ

Sektörün paydaşlarıyla da ikili iş görüşmelerde bulunan Arap yatırımcılar, 
cazip yatırım imkanlarını değerlendirmek için anlaşmalar imzaladı.
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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

LABORATUAR 
TEKNİKERİ

VE
VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.



 7 NİSAN 2018 9İLAN

ZAYİ
2015 yılında Selçuk Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden  aldığım 
diplomamı kaybettim hükümsüzdür.

Hayri TOPBAŞ

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 

Z-335
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 CNC İşleme Merkezlerinde ve CNC 
Torna Tezgahlarında Operatör Olarak 
çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası Eleman-
lar 

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

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

yon Makinelerinde Çalışmak Üzere Ele-
manlar,

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

tır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

FABRİKANIN YÜKLEME VE 
PAKETLEMEDE ÇALIŞACAK,
4 SAĞLIK ENGELİ OLMAYAN

4 45 YAŞINI AŞMAMIŞ
VASIFLI-VASIFSIZ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

Konya, Erzincan, Sivas ve Karaman’da bü-
yükbaş hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli Konya 
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalana-
rak adliyeye sevk edildi. 

Edinilen bilgiye göre, 4 Kasım 2017’de 
merkez Selçuklu ilçesi Bağrıkurt Mahallesin-
de hayvan hırsızlığı meydana geldi. Jandarma 
ekiplerinin çalışmalarının ardından şüphelinin 
daha önceden de büyükbaş hayvan hırsızlığı ve 
çeşitli suçlardan sabıka kaydı olduğu öğrenilen 
T.İ. olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanma-
sı için çalışmalar sürdüğü sırada T.İ, 23 Şubat 
2018 tarihinde Aksaray ve Sivas'tan çaldığı 11 
adet büyükbaş hayvanı 38 YF 505 plakalı tırla 
Konya'ya getirirken yakalandı. Şüpheli T.İ. jan-
darmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği 
adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 

Operasyonda T.İ. ile bağlantılı olduğu de-
ğerlendirilen 9 şüphelinin Konya’nın Altınekin 
ilçesinde 3, Selçuklu ilçesinde 1, Sivas’ta 1, 
Karaman’da 1 ve Erzincan’da 1 olmak üzere 
toplam 7 ayrı hayvan hırsızlığı olayına karıştığı 
tespit edildi. 9 şüpheliye yönelik Konya ve Kara-
man’da 9 ayrı adreste jandarma ekiplerince dün 
eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operas-
yonda 7 şüpheli şahıs adreslerinde yakalanarak 
gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bu-
lunan şüpheli M.K’nin ise başka bir suçtan ce-
zaevinde olduğu öğrenilirken, 1 şüphelinin ise 
yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

Gözaltına alınan 7 şüpheli jandarmadaki 
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte 
yandan, yakalanan 11 büyükbaş hayvanın sa-
hiplerine teslim edildiği öğrenildi.
n İHA 

Konya dahil 4 ilde hayvan çaldılar
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Solucan gübresi 8 kat daha fazla yararlı Öğrencilere sınav öncesi motivasyon
Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğünün kat-
kılarıyla, İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü tarafından Organik Tarım 
ve Solucan Gübresi Vermikom-
post adlı konferans düzenlendi. 
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Mehmet Kaya, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Musa Konuk, so-
lucan gübresi üreticileri, çiftçiler 
ve kursiyerlerin katılımlarıyla ger-
çekleşen konferansta solucan güb-
resinin öneminden bahsedildi. İlçe 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdü-
rü Mehmet Kaya, “Toprağın veri-
minin daha çok artması, insanların 
sağlığının korunması adına organik 
gübre kullanımı her zaman gerek-
lilik ve önem arzetmektedir. Solu-
can sayesinde elde edilen gübreler 
diğer gübrelere oranla 8 kat daha 
fazla yararlı madde içermektedir. 
Tarımsal alanda yetiştirilen her 
ürün için solucan gübresi kullanı-

mı mümkün olmaktadır” dedi. İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk 
ise yaptığı konuşmada, “Doğadaki 
dengeyi yeniden kurmaya yönelik, 
toprağın verimliliğinde devamlılık 
sağlayan biyolojik mücadele ile 
hastalık ve zararlıları kontrol altına 
alarak, insana ve çevreye dost üre-
tim sistemlerini içeren, sentetik 
kimyasal gübre ve ilaçların kulla-
nımını azalmasını aynı zamanda 

solucan gübresinin kullanılmasını 
arzu ettiklerini belirten Konuk, İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da 
bu konuyu çok önemsediklerini ve 
bu kapsamda Halk Eğitim Merke-
zinde bu senevermikompost kursu 
açtıklarını hali hazırda 70 kursiye-
rin eğitimlerine devam ettiklerini 
ve kurs açmaya devam edecekle-
rini söyledi.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’ de 8. ve 12. sınıf 
öğrencilerine yönelik “Yeni Sınav 
Sistemi, Sınav Kaygısı ve Motivas-
yon” konulu kişisel gelişim uzma-
nı Sinan İpek tarafından seminer 
verildi.

  Beyşehir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik 
Vakfı (TÜGVA)Beyşehir Temsilci-
liği işbirliği ile ortaokul ve lise son 
sınıf öğrencilerine yönelik, Şehit 
Türkan Tekin Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi konferans salonun-
da sabah ve öğle olmak üzere iki 
oturum şeklinde öğrencilerle bir 
araya gelindi. Beyşehir’deki okul-
larda öğrenim gören 8.ve 12.sınıf 
öğrencileriyle buluşan kişisel ge-
lişim uzmanı Sinan İpek öğren-
cilerle sohbet edip, öğrencilere 
sınav öncesinde ve sınav esna-
sında neler yapmaları gerektiği ve 
nelere dikkat etmeleri gerektiği 
konularına değinerek bilgiler ak-

tardı.  Seminerde öğrencilere yeni 
sınav sistemi, sınav stratejileri ve 
motivasyon konuları anlatıldı ve 
sınav kaygısının önüne geçecek 
tüyolar verildi. Öğrencilere sınav 
zamanını nasıl değerlendirmeleri 
gerektiği, özgüvenlerini, motivas-
yonlarını nasıl sağlamaları gerekti-
ği anlatıldı.  Sınava doğru çalışma 

metotları, sosyal medyayı hangi 
zamanlarda nasıl kullanmaları ge-
rektiği, ders çalışırken dikkat edi-
lecek hususlar noktasında bilgiler 
verildi. Seminere okul idarecileri, 
öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 
Program sonunda konuşmacı Si-
nan İpek’e plaket takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de 2. Kitap
Günleri etkinliği başlıyor

Seydişehir Belediyesi tarafın-
dan 16-22 Nisan Tarihleri arasında 
düzenlenecek olan, “Seydişehir 2. 
Kitap Günleri” başlıyor. Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, 16-22 Ni-
san tarihleri arasında gerçekleşti-
rilecek ve bu yıl ikincisi düzenle-
necek Seydişehir Kitap Günlerinin 
ünlü yazarlara ev sahipliği yapaca-
ğını kaydetti. İkincisi düzenlenecek 
olan Seydişehir Kitap Günlerinin 
15 Temmuz Milli İrade Meydanın-
da kitapseverlere kapılarını açaca-
ğını ifade eden Başkan Tutal,  kitap 
günlerinin sosyal ve kültürel sevi-
yeye  katkı sağlayacağını belirtti.

Bir hafta süreyle açık kalacak 
etkinliğe 19 yazar,  onlarca yayıne-
vinin katılacağını belirten Başkan 
Tutal; bir hafta boyunca açık kala-
cak etkinliğimizde çok sayıda kitap 
stantlarda yerini alacak. Yazarları-
mız  Kahraman Tazeoğlu,Turgay 
Güler, Yavuz Bahadıroğlu,Vehbi 
Vakkasoğlu,Talha Uğurluel,Haya-

ti İnanç,Mete Yarar okurları için 
Şaban Cengiz Kültür Merkezinde 
konferans verecek ve kitaplarını 
imzalayacak. Diğer yazarlarımız 
Atilla Yaramış, Tuğba Coşkuner, 

Ahmet Bulut, Tolga Akpınar,Kadir 
Sulak, Mine Sota, Vural Kaya,Fatih 
Babaoğlu, Hüseyin Muşmal,Melih 
Karauğuz, Ayşe Ünüvar, Ali Aktaş 
okullarımızda öğrencilerle söy-
leşilerinin ardından 15 Temmuz 
Milli İrade Meydanında kitaplarını 
imzalayacak” dedi. Geçen yıl ilkini 
gerçekleştirdikleri Kitap Günlerine 
yoğun bir katılımın olduğunu kay-
deden Başkan Tutal” 10 bini öğ-
renci olmak üzere 20 bin kişi geçen 
yıl Kitap günlerimizi ziyaret etti. Bi-
linçli ve başarılı bir nesil için kitap 
okumalıyız. Gençlerimizi kitap oku-
maya teşvik etmeliyiz, Bizde bu ko-
nuda üzerimize ne düşerse yapaca-
ğız. Bu yıl kitap günlerini biraz daha 
geniş kapsamlı ve farklı bir kon-
septte gerçekleştiriyoruz. Kitapları 
okumak, dokunmak ve birbirinden 
değerli sevdiğimiz yazarlarla buluş-
mak adına tüm hemşehrilerimizi 
kitap günlerine bekliyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Mehmet Tutal 

Meram Belediyesi ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirli-
ğiyle eğitime katkı sağlamak amacıyla yeni bir projeye imza atıldı 

‘Birlikte daha iyiye’
Meram Belediyesi ve Meram 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş-
birliğiyle “Birlikte Daha İyiye Daha 
Güzele” projesi gerçekleştiriliyor. 
Proje kapsamında ilkokul öğrencile-
rine yönelik farklı etkinlikler düzen-
lenirken, birlik ve beraberlik ilkesi 
ön plana çıkarılıyor.

Meram Belediyesi ve Meram 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
işbirliğiyle eğitime katkı sağlamak 
amacıyla yeni bir projeye imza atıl-
dı. “Birlikte Daha İyiye Daha Güze-
le” adının verildiği projede ilkokul 
öğrencilerine yönelik birlik ve bera-
berliği ön plana çıkaracak farklı et-
kinlikler gerçekleştirilecek. 

Proje kapsamında ilk olarak 
“Sağlıklı yaşam için sen de adım at” 
sloganıyla sağlık yürüyüşü gerçek-
leştirildi. Meram Kozağaç Parkı’nda 
gerçekleşen yürüyüşe Meram İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Ka-
ban, 15 Temmuz Milli Birlik İlkoku-
lu, Alakova İlkokulu, Ali İhsan Da-
yıoğlugil İlkokulu, Meram Gödene 
Toki Şehit Yunus Berber İlkokulu, 
Mehmet Hasan Sert İlkokulu, Niyaz 
Usta İlkokulu ve Üresinler İlkokulu 
öğrenciler, öğretmenler ve okul yö-
neticileri katıldı. Güzel bir havada 
gerçekleşen yürüyüş, çeşitli spor ak-
tiviteleriyle devam ederken sağlıklı 
ve doğal yiyecek ikramlarıyla son 
buldu. 

Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Dursun Ali Kaban, “Birlikte Daha 
İyiye Daha Güzele” projesinin, yedi 
okul öncülüğünde Meram Beledi-
yesi’nin desteğiyle gerçekleştirildi-
ğini ifade ederken “’Sağlıklı Yaşam 
İçin Sen de Adım At’ yürüyüşü çok 
faydalı bir etkinlik oldu. Çocukların 
dikkatini çekerek sağlıklı beslenme-
leri ve hareket etmeleri hedeflendi. 
Bundan sonraki süreçte yapılacak 
etkinliklerle de binlerce öğrencimi-
zin ruh ve gönül dünyasına doku-
nulacak. Bu projede emeği geçen 
Meram Belediye Başkanımız Fatma 
Toru Hanımefendi’ye ve okul yö-
neticilerimize teşekkür ediyorum” 
dedi. 

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru ise proje hakkında görüş be-
lirtirken, “Meram İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz ile birlikte “Birlikte 
Daha İyiye Daha Güzele” projesi 
kapsamındaki ilkokulların 2, 3 ve 

4. Sınıf öğrencilerine yönelik etkin-
likler gerçekleştiriyoruz. Çocuklar, 
milletimizin umut çiçekleri, aydınlık 
yarınlarımızı kucaklayan güçlü kol-
larıdır. Bu bakımdan çocuklarımızın 
sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bi-
reyler olarak hayata devam etmesi 
en büyük arzumuzdur. Meram Be-
lediyesi olarak, çocuklarımızın gele-
ceğimizin teminatı olduğu gerçeğin-
den yola çıkarak, ülkemizin geleceği 
için çocuklarımızın milli duygularla 
ve çağın donanımlarıyla yetişme-
lerine katkı sağlamayı görev bildik.  
Eğitime verdiğimiz destek bundan 
önce olduğu gibi bundan sonra da 
devam edecek. Bu projenin hayata 
geçirilmesindeki emeklerinden do-
layı Meram İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğümüze, tüm öğrenci, öğretmen 
ve velilerimize teşekkür ediyorum.” 
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

“Birlikte Daha İyiye Daha Güzele” adının verildiği projede ilkokul öğrencilerine 
yönelik birlik ve beraberliği ön plana çıkaracak farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi 
“Umut Evi”nde kalan kanser hastaları ve yakınlarını ziyaret etti

‘Umut Evi örnek oluyor’
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, 1–7 Nisan Dünya 
Kanserle Savaş Haftası nedeniyle 
Umut Evi’nde refakatçisi ile misafir 
olarak kalan ve tedavi gören kanser 
hastalarını ziyaret etti.  Türk Kanser 
Araştırma ve Savaş Kurumu Derne-
ği Konya Şube Başkanı Dr. Seyit Ka-
raca ile birlikte Umut Evi’nde kalan 
hastaları ziyaret eden Selçuklu Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
yılda ortalama 300 hasta ve refakat-
çinin kaldığı Selçuklu Umut Evi’nin 
şehir dışından gelen hastalara ev 
ortamında barınma ve ulaşım hiz-
metlerinin yanı sıra sosyal ihtiyaçları 
karşılamaya devam ettiğini söyledi.

Selçuklu Belediyesi olarak top-
lumsal alanda birçok sosyal proje 
yürüttüklerini ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, “Umut Evi’nin yürütülen bu ça-
lışmalar içinde en güzel örneklerin-
den biri olduğunu ifade etti. Başkan 
Altay,” Özellikle şehir dışından gelip 
uzun süre tedavi gören hastalarımı-
za ev sahipliği yapmaktan büyük bir 
mutluluk duyuyoruz. İnşallah hepi-
niz buradan şifa bularak ayrılırsınız. 
Rabbim bir an önce sizleri sağlığını-
za kavuştursun. Bu imkanlar da Sel-
çuklu halkının oluşturduğu imkan-
lar. Halkımıza teşekkür ediyoruz. Bu 
işin ortaya çıkmasında derneğimizin 
de çok önemli katkıları oldu. Onlara 
da teşekkür ediyorum” dedi.   

Sosyal belediyecilik hizmeti açı-
sından Selçuklu Umut Evi’nin şehir 
dışından gelen hastalara örnek bir 
hizmet sağladığını ifade eden Türk 
Kanser Araştırma ve Savaş Kuru-

mu Derneği Konya Şube Başkanı 
Dr. Seyit Karaca,”Selçuklu Belediye 
Başkanımıza çok teşekkür ediyo-
rum. 2010 yılında bu binayı baş-
kanımızdan talep ettik. Hayırsever-
lerimizin de katkısıyla burası tefriş 
edilerek hizmete sunuldu. Kaliteli 
bir hizmetin sürdürebilirliği açısın-
dan başkanımız da büyük bir özveri 
ile gereken her konuda bizlere yar-
dımcı oldu. Böyle bir kamu tesisinin 
% 80, % 90 doluluk oranıyla işletil-
mesi gerçekten büyük bir özveri is-
ter, fedakârlık ister” dedi. 

Umut Evi’nde kalan ve kanser 
tedavisi gören hasta ve yakınları da 
ziyaret dolayısıyla duydukları mem-
nuniyeti ifade ettiler. Umut Evi’nde 
kendi evlerindeymiş gibi ilgi yar-
dımcı olunduğunu ifade eden hasta 
ve hasta yakınları;” Bu hizmeti dü-
şünen ve bizlere yardımcı olan Sel-
çuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay’a ve burada her 
konuda bizimle ilgilenen personel 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 
Allah sizlerden razı olsun” diyerek 
duygularını ifade ettiler.

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Hocacihan Mahallesi’nde hizmet 
veren Umut Evi, 2 bin metreka-
re alana sahip 45 metrekarelik 32 
odadan oluşuyor. Merkezde Konya 
dışından gelen kanserli hasta ve 
yakınları için ücretsiz hizmet veri-
yor. Umut Evi bünyesinde yiyecek, 
barınma ve sosyal ihtiyaçları karşı-
lanan hastalara aynı zamanda uz-
manlar tarafından psikolojik destek 
de veriliyor. Yılda ortalama 300 has-
ta ve refakatçisini ağırlayan Umut 
Evi’nde, kanser hastaları tedavi gör-
dükleri hastanelere ücretsiz taşını-
yor. Düzenlenen çeşitli etkinliklerle 
hasta ve refakatçilerine moral veri-
liyor.  n HABER MERKEZİ  

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Umut Evi’nin yürütülen bu 
çalışmalar içinde en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti.
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NEÜ Güzel Sanatlar’da bahar sergisi açıldı
Necmettin Erbakan Üniversi-

tesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 
ve Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakül-
tesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 
Öğretim elemanlarının eserlerin-
den oluşan ‘Bahar Karma Resim 
Sergisinin’ açılışı yapıldı. Açılışta 
konuşan NEÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tahir Yüksek, serginin 
düzenlenmesinde emeği geçen-
lere teşekkür etti. Prof. Dr. Tahir 
Yüksek, bu tür faaliyetlerin geliş-
tirilerek devam etmesini ve diğer 
bölümlere de örnek olmasını dile-
yerek hayırlı olsun temennilerinde 
bulundu. 

Yağlıboya, akrilik, özgün baskı, 
hat, tezhip, seramik, grafik çalış-
maları gibi güzel sanatların birçok 
alanından örnekler sunulan sergide 
NEÜ Sosyal Bilimler ve Eğitim Bi-
limleri Resim Bilim Dalları Yüksek 

Lisans ve Doktora öğrencilerinin 
yapıtlarıyla birlikte toplam 62 eser 
sergileniyor. Ahmet Keleşoğlu Eği-
tim Fakültesi fuaye alanında ger-

çekleştirilen sergi açılışına, NEÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir 
Yüksek, Güzel Sanatlar Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Bülent Dilmaç, öğ-
retim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
n İHA

1,9 milyar liralık tarımsal 
destek ödemesi başladı

80 kara nokta için 60
milyon lira harcanacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 
yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal 
destekleme ödemelerine ilişkin 
bilgi verdi. Üreticilere bu yıl veri-
lecek toplam desteğin 1,9 milyar 
liralık kısmını bugünden itibaren 
ödemeye başlayacaklarını belirten 
Fakıbaba, “Ödemeler kapsamında 
yağlı tohumlu bitkiler desteği için 
670 milyon lira, hububat ve bak-
lagil desteği için 202 milyon lira, 
dane mısır desteği için 58 milyon 
lira, yaş çay prim desteği için 164 
milyon lira, fındık alan bazlı gelir 
desteği için 838 milyon lira ve çay 
budama tazminatı için 2,5 milyon 
lira olmak üzere toplam 1,9 milyar 
liralık hibe desteği vereceğiz.” bil-
gisini paylaştı.

Fakıbaba, destek ödemelerini 
dün itibariyle saat 18.00’den sonra 
üreticilerin hesaplarına aktarmaya 
başlayacaklarını, ödemelerin, ge-

len icmallere ve TC kimlik numa-
ralarına göre gerçekleştirileceğini 
bildirdi. Bu ödemelerle ocaktan 
itibaren üreticilere verilen nakit 
hibe tutarının 7,1 milyar liraya ula-
şacağına dikkati çeken Fakıbaba, 
şunları kaydetti:

“Böylelikle 2018 yılı için üreti-
cilere vermeyi planladığımız top-
lam 14,5 milyar liralık tarımsal 
desteklerin yüzde 49’luk kısmını 
ödemiş olacağız. Vermiş olduğu-
muz bu destekler, tarıma sağladı-
ğımız nakit hibe kaynaktır. Bunun 
yanında ayrıca arazi toplulaştırma 
ve tarımsal sulama yatırımları, 
tarımsal kredi sübvansiyonları, 
müdahale alımları ve ihracat des-
tekleri gibi birçok kalemde tarıma 
önemli miktarlarda kaynak sağlı-
yoruz. Hükümet olarak her zaman 
üreticinin yanında ve ülkemiz tarı-
mına değer katanların hizmetinde 
olmaya devam edeceğiz.” n AA

Son 15 yılda kazaların yoğun 
olduğu bin 435 noktada iyileştirme 
yapan Karayolları Genel Müdürlü-
ğü, yıl sonuna kadar 80 “kara nok-
tada” çalışma gerçekleştirecek.

 Karayolları Genel Müdürlü-
ğünce (KGM), yıl sona kadar kaza 
kara noktası ve kaza potansiyeli 
yüksek 80 kesimin iyileştirme ça-
lışmaları için 60 milyon lira harca-
ma yapacak.

KGM verilerine göre, kurum 
sorumluluğundaki yol ağı, bağ-
lantı yollarıyla 2 bin 657 kilometre 
otoyol, 31 bin 66 kilometre dev-
let yolu ve 33 bin 897 kilometre 
il yolu olmak üzere toplam 67 bin 
620 kilometreye ulaştı. Kurum, 
yol geometrisinde iyileştirme, kav-
şak düzenlenmesi, bölünmüş yol 
ve tırmanma şeridi yapımı, şerit 
genişletilmesi veya daraltılması, 
banket düzenlemesi, sığınma cebi 
inşası gibi çalışmalara da aralıksız 
devam ediyor.

KGM tarafından trafik güven-
liği çalışmaları kapsamında son 15 
yılda bin 435 kaza kara noktasıyla 
kaza potansiyeli yüksek kesimler-
de iyileştirme çalışması yapıldı.

Bu yıl, KGM’nin sorumlulu-
ğundaki yol ağında bulunan gü-
zergahlarda 80 kaza kara noktası 
iyileştirilecek, bu kapsamda 60 
milyon lira harcanacak. KGM, bö-
lünmüş yollar başta olmak üzere 
2 bin 500 kilometre otokorkuluk 
yapılacak, bin 332 noktada toplam 
3 bin 981 trafik akım sayımıyla hız 
etütleri ile 500 kilometre sarsma 
bantı uygulaması gerçekleştirile-
cek. Ayrıca, 31 milyon metrekare 
yatay, 175 bin metrekare düşey 
işaretleme yapılması hedefleniyor. 
Karayolu Trafik Güvenliği Stra-
tejisi ve Eylem Planı’nda yer alan 
hedefler doğrultusunda elektronik 
denetim sistemlerinin kullanımı, 
akıllı ulaşım sistemleriyle entegre 
şekilde yaygınlaştırılacak. n AA

‘Doğumunun 1000. Yılında Nizamülmülk İlmi’ toplantısı yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, Nizamülmülk’ün farklı bir şekilde 21. yüzyıla da hitap edeceğini dile getirdi

‘Vezir Nizamülmülk, 21. 
yüzyıla da hitap edecek’

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ), KTO Karatay Üniversitesi, 
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ve 
Erdemli Yöneticiler Akademisinin 
işbirliği ile “1000. Yılında Nizamül-
mülk, Devlet ve Eğitim Geleneğine 
Yolculuk” uluslararası ilmi toplantısı 
yapıldı. 

Selçuklu Devletinin önemli ve-
zirlerinden Nizamülmülk, doğumu-
nun 1000’inci yılında Konya’da ya-
pılan bir sempozyumla anıldı. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, sempozyumla Nizamül-
mülk’ün farklı bir şekilde 21. yüzyıla 
da hitap edeceğini dile getirdi. 
“BU SEMPOZYUMLA NİZAMÜLMÜLK 

21. YÜZYILA DA HİTAP EDECEK” 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye 
Yazarlar Birliği ve Erdemli Yönetici-
ler Akademisi’nin işbirliği ile düzen-
lenen, “1000. Yılında Nizamülmülk; 
Devlet ve Eğitim Geleneğine Yolcu-
luk” uluslararası ilmi toplantısında 
konuşan Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tahir Akyürek, böyle 
önemli bir toplantının Konya’da dü-
zenlenmesi dolayısıyla büyük mut-
luluk duyduklarını dile getirerek, 
Selçuklularla ilgili araştırma, yayın, 
sempozyum gibi programların son 
derece sınırlı olduğuna dikkatleri 
çekti. Başkan Akyürek, “Bu sem-
pozyumun bir boşluğa hitap edece-
ğini, Nizamülmülk ile ilgili çok fazla 
kaynağın bulunmadığını gördüğü-
müz bir alanda, bu ilmi toplantının 
önemli bir boşluğu dolduracağını 
görüyoruz. İnşallah sunulacak teb-
liğler, yapılacak konuşmalar, daha 
sonra güzel bir yayın halinde ilim 
ve siyaset dünyasına kazandırılır. 
Böylece büyük vezirimizin 21. yüz-
yıla da farklı bir şekilde hitap etmesi 
sağlanmış olur” diye konuştu. 

“15 TEMMUZ İHANETİ 1000 YIL 
ÖNCEKİ SUİKASTLE BENZEŞİYOR” 

O kadar önemli çalışmaya imza 
atması, Selçuklu Devletinin büyük 
bir veziri olması ve Selçukluların 
ilim hayatına önemli katkılar yap-
masına rağmen Nizamülmülk’ün 

Haşhaşiler tarafından şehit edil-
diğini hatırlatan Başkan Akyürek, 
“15 Temmuz suikastı ve ihaneti ile 
1000 yıl sonra bile bir benzeşme or-
taya çıkıyor. İslam alemine yapılan 
bir suikast. Buna da dikkat çekilmesi 
gerekiyor” dedi. 

“BÜYÜKŞEHİR OLARAK 300’DEN 
FAZLA YAYINI GERÇEKLEŞTİRDİK” 

Büyükşehir Belediyesinin kül-
türel çalışmalara büyük önem ver-
diğini kaydeden Başkan Akyürek, 
“Mesnevi’nin yabancı dillere çev-
rilmesi sürecini başlattığımızda 
Türkiye Yazarlar Birliği bunu bir 
ödülle taltif etmişti. Aradan yıllar 
geçti, 300’den fazla yayını Büyük-
şehir eliyle gerçekleştirme imkanı 
bulduk. Selçuklu Belediyemizin 
de Selçuklu medeniyetine ilişkin 
önemli çalışmaları oldu. Selçuklu 
eserlerinin ortaya çıkması önemli 
çalışmalardır. Türkiye Yazarlar Bir-
liği, en son İslam Düşünce Atlası’na 
da ödül vererek bizleri teşvik etti” 
diye konuştu. 

“1000 YIL ÖNCE ADALET 
MERKEZLİ YÖNETİMİN 

İNŞASINI ORTAYA KOYDU” 
AK Parti Konya Milletvekili ve 

aynı zamanda Erdemli Yöneticiler 
Akademisi’nin Genel Başkanı Halil 
Etyemez, tarihin bir milletin sadece 
bir mazisi değil, istikbalinin de bir 
pusulası olduğunu dile getirerek, 

“Nizamülmülk, sapık dini ve fikri 
akımlara karşı set oluşturmak, halkı 
doğru bilgiyle donatacak aydın din 
adamları yetiştirmek, devlet bü-
rokrasisine adil yöneticiler, kadılar 
ve memurlar yetiştirmek ve bilim 
üretmek için Nizamiye Medreseleri-
ni kurmuştur. Nizamülmülk, günü-
müzde üniversite olarak adlandırılan 
kurumlar misyonunu bundan yakla-
şık 1000 yıl önce doğru tespit ederek 
akademinin, bilimsel üretimin yanı 
sıra toplumsal ve siyasal alanda ada-
let merkezli yönetimin inşası için ne 
kadar hayati öneme haiz olduğunu 
ortaya koymuştur” dedi. 

“NİZAMÜLMÜLK YAŞADIĞI 
ÇAĞA DAMGA VURMUŞTUR” 
KTO Karatay Üniversitesi Rek-

törü Prof. Dr. Bayram Sade, Ni-
zamülmülk’ün, Selçuklu Devlet 
teşkilatının planlayıcısı, Nizamiye 
Medresesinin kurucusu, Siyasetna-
me adlı eserin yazarı, Haşhaşileri 
dize getiren devlet adamı ve büyük 
Selçuklu devletinin önemli veziri ol-
duğunu söyledi. 

“DEVLETİMİZ 1000 YILLIK 
GELENEĞİN DEVAMIDIR” 

Türkiye Yazarlar Birliği Genel 
Başkanı Musa Kazım Arıcan ise Ni-
zamülmülk’ün yaşadığı dönemde 
dağınık olan Müslüman devletlerini 
birleştirme çalışmalarının yanı sıra 
İslam birliğini ilk kez icra etmeye 

çalışan bir isim olduğunu söyledi. 
Başkan Arıcan, “Nizamülmülk’ü 
1000 yıl sonra anıyor olmamız, bir 
kadirşinaslıktır. Programa ev sahip-
liği yapan Büyükşehir Belediyemize 
çok teşekkür ediyorum. Kültür be-
lediyeciliği çok önemli. TYB kültür 
sanat programlarımızı yaparken 
yerel yöneticilerimizle dirsek tema-
sımızı sıklıkla yapıyoruz. Belediye 
başkanlarımızın kültürel faaliyetlere 
sahip çıkmalarını çok önemsiyoruz 
ve belediye başkanımıza teşekkür 
ediyoruz” dedi. 

Konuşmaların ardından Türki-
ye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı 
Mehmet Doğan, günün anısına AK 
Parti Konya Milletvekili Halil Etye-
mez, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek ve KTO Ka-
ratay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade’ye minyatür üzerine 
çizilmiş berat takdim etti. Protokol 
konuşmalarının, Nizamülmülk’ün 
devlet ve eğitim geleneğine katkı-
larının ele alınacağı, iki gün sürecek 
sempozyumda sunumlara geçildi. 

Programa AK Parti Konya Mil-
letvekili Muhammet Uğur Kaleli, 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy, Yazma Eserler 
Bölge Müdürü Bekir Şahin ve çok 
sayıda akademisyen katıldı.
n HABER MERKEZİ

Tahir Akyürek Bayram Sade Musa Kazım Arıcan
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Elma bahçelerinin yüzde 80’ini don vurdu
Karaman Ziraat Odası Başkanı 

Recep Muğlu, iki gün önce bölge-
de yaşanan soğuk hava nedeniyle 
çiçek açan elmayı don vurduğunu 
söyledi. 

Muğlu, oda mühendisleri ile 
birlikte don sebebiyle zarar gören 
elma bahçelerinde incelemelerde 
bulundu. 12 milyon elma ağacı 
sayısıyla Karaman’ın Türkiye’de 
birinci durumda olduğunu belirten 
Muğlu, “12 milyon elma ağacından 
şuanda 11 milyonuna yakınından 
tam anlamıyla ürün alınmaktadır. 
Elmanın Karaman ekonomisine ne 
kadar getiri sağladığı herkesçe iyi 
bilinmektedir. Onun için biz hep 
söylüyoruz, bu kadar gelişmiş bir 
elmacılığın yapıldığı Karaman’da 
çiftçilerimizin daha duyarlı olması 
gerekiyor. Çünkü üretilen elmanın 
önce ülke ekonomisine, sonra da 

üreticinin kendi ekonomisine bü-
yük katkı sağlıyor. Bunun için çift-
çilerimiz odamızın uyarılarını her 
zaman dikkate alsınlar. Bu tür don 
olaylarında üreticimizin zararı ya-
pılan uyarılarımız sayesinde yüzde 

30’lara kadar düşüyor” dedi.  Ön-
lem alınmayan elma bahçelerinde 
ciddi anlamda don zararı olduğunu 
ifade eden Muğlu, “İki gün önce 
yaşanan don olayı bize meteoroloji 
müdürlüğü tarafından bildirildi. Biz 

de oda olarak gereken önlemlerin 
alınması için çiftçilerimizin tama-
mına telefon vasıtasıyla mesaj gön-
derdik. Bizim uyarılarımızı dikkate 
alarak önlem alan çok sayıda çiftçi-
miz oldu. Ama bir o kadar da ön-

lem almayan çiftçimiz oldu. Şuanda 
elma bahçelerinde incelemelerde 
bulunuyoruz. Önlem alınmayan 
bahçelerin yüzde 80’ini don vur-
muş durumdadır. Lastik yakılarak 
ve sulanarak önlem alınan bahçe-

lerde ise don olayı daha az görülü-
yor. Önümüzdeki günlerde İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
yetkilileri bahçeleri gezerek hasar 
tespit çalışması yapacak. Bu yapı-
lacak tespitten sonra hasarın ne 
kadar olduğu ortaya çıkmış olacak. 
Bizim şu anda yaptığımız tespitler-
de önlem alınmayan bahçelerde 
yüzde 80’lere varan bir hasar var” 
diye konuştu. 

Çiftçiler için zarara karşı sigor-
tanın ne kadar önemli olduğunu 
anlatan Muğlu, “Biz Ziraat Oda-
sı olarak, çiftçilerimize hep şunu 
söylüyoruz, kesinlikle bahçelerinizi 
sigorta yaptırın. Bugün bahçelerini 
dona ve doluya karşı sigorta yaptı-
ran çiftçilerimiz, bu zararı sigorta-
dan alacak. Ama yaptırmayanlar 
maalesef alamayacak” dedi.
n İHA

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma buluşmaları kapsamında Ağaç İşleri 
Sanayisi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altay, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti

‘Cuma buluşmaları 
bereketi artırıyor’

Selçuklu Belediyesi tarafından 
her hafta farklı bir mahallede ger-
çekleştirilen Cuma buluşmaları 
devam ediyor. Hizmet kalitesine 
katkı sağlayan ve vatandaşların 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ile görüşerek istek 
ve önerilerini birinci ağızdan ilet-
tikleri buluşmalarının bu haftaki 
adresi Ağaç İşleri Sanayi oldu. 
Cuma namazını Ağaç İşleri Sana-
yi Camii’nde kılan Başkan Altay, 
namaz sonrası esnaflardan gelen 
istek ve önerileri dinledi. Altay, 
programın sonunda ise Ağaç İşleri 
Sanayi esnafını ziyaret etti. 

Programda Başkan Altay’a, Ak 
Parti Konya Yerel Yönetimlerden 
Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Se-
yit Mehmet Sümer,Ak Parti Sel-
çuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe Teş-
kilat üyeleri, Selçuklu Belediye-
si Başkan Yardımcıları, belediye 
meclis üyeleri, birim müdürleri  
eşlik etti.

Selçuklu halkına belediye hiz-
metlerini her alanda en iyi şekilde 
sunmak için gayret gösterdiklerini 
söyleyen Başkan Altay, “Selçuk-
lu’ da belediyecilik hizmetlerini 

halkımızın ihtiyaçlarını dikkate 
alarak yaptık, yapmaya da devam 
ediyoruz. Gelenekselleşen Cuma 
Buluşmaları ile gücümüzü aldığı-
mız hemşerilerimizin taleplerini 
yerinde değerlendiriyoruz. Bu bu-
luşmalar hizmet bereketimizi art-
tırıyor” dedi.

Selçuklu’nun birçok alanda 
faaliyet gösteren sanayi siteleriy-
le de önemli bir işgücü potansi-

yeline sahip olduğunu ifade eden 
Başkan Altay, “Bizler de buralar-
da faaliyet gösteren ustalarımızla, 
kalfalarımızla her fırsatta bir araya 
gelmeye, onların istek ve önerile-
rini yerinde dinlemeye gayret edi-
yoruz. Sanayi alanlarında faaliyet 
gösteren işverenlerimizin çalış-
malarını kolaylaştırmak, fiziki ça-
lışma koşulların iyileştirilmesi için 
her zaman destek vermeye devam 

edeceğiz” dedi.
Türkiye’de sanayi gençliğine 

yönelik proje uygulayan ve tesis 
açan ilk belediye olduklarını ifade 
eden Başkan Altay,”Ali Okutan 
Sanayi Sosyal Tesisinde Selçuklu 
Kent Konseyimiz sanayide çalışan 
kalfalarımız ve çıraklarımız için 
“Bugünün Gençleri Yarının Us-
taları Projesi” kapsamında çeşitli 
organizasyonlar ve etkinlikler dü-
zenliyor. Kalfa-çırak ve ustalardan 
oluşan gençlerimize, ustalarımıza 
ahilik teşkilatına uygun donanım-
lar kazandırmak için birçok faaliyet 
yürütüyoruz. Binamızda yemek 
salonu, derslikler, spor salonu, 
duşlar, soyunma odaları ve büyük 
bir sohbet alanı yer alıyor. Elmas 
Kuran Kursu ile birlikte sohbet 
yapılan tesisten yine gün içerisin-
de hem kalfalarımızdan hem de 
ustalarımızdan Kuran öğrenmek 
isteyenlere Kuran eğitimi veriyor. 
Tesisimizin etkinliklerle faal olarak 
kullanılması kalfa, çırak ve ustala-
rımızın yoğun ilgisi bizleri mem-
nun ediyor ve yenilerini kazan-
dırma konusunda teşvik ediyor” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Kılıçdaroğlu’nu bu 
derece öfkelendiren; 
sanatçıların Mehmet-
çiği ziyaret etmesi mi-
dir, sanmam. O sanat-
çılar, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a eşlik etmek 
yerine, bu ziyareti tek 
tek ya da toplu şekilde, 
ama resmi olmayan 
bir geziyle yapsalardı 
bu derece büyük bir tepki çekmez-
di, diye düşünüyorum. Kılıçdaroğ-
lu’nun sorunu, Mehmetçiğe moral 
verilmesinden ziyade, sanatçıların 
devletin resmi gezisinde yer alması 
gibi gözüküyor.

CHP’nin, sanatçıların devlet 
gezilerine katılmasıyla ne sorunu 
olabilir? Türkiye’de, hemen hiçbir 
ülkede karşılığı bulunmayan “dev-
let sanatçılığı” diye bir kavram var. 
1971’den bu yana Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın tavsiyesi, Cumhur-
başkanlığı’nın onayı ile Türkiye’yi 
dışarıda temsil eden kişilere devlet 
sanatçılığı unvanı veriliyor. Bu un-
van ile maaşa bağlanan sanatçılar, 
65 yaşında emekli olma hakkı kaza-
nıyor. Sanatçılara yurtdışı seyahat-
lerinde birtakım ayrıcalıklar sağlanı-
yor. Onu da bırakın Türkiye’de yıllar 
boyunca, devletin resmi kanalı olan 
TRT’ye kabul edilme kriterleri vardı. 
Bazı sanatçılar TRT’de çıkabilir, ba-
zıları toplumun kahir ekseriyetinin 
sevgisi ve ilgisine mazhar olsa bile 
TRT vizesi alamazdı.

Yani, Türkiye’de devletin işleyiş 
biçimi, hiçbir zaman ABD’deki gibi 
sanat ve benzeri alanlara özgürlük 
sunan, liberal bir çerçevede olmadı 

ki; biz de sanatçıların 
devletten, resmiyetten 
uzak durmasını bekle-
yelim. Onları sivil ol-
dukları ölçüde yücelte-
lim. Hayır, mesele bu 
değil. O sanatçıların 
çıkar amacıyla Hatay’a 
gittiğini düşünmek de 
ayrıca abes, zira ora-
dakilerin çoğu kendini 

çoktan kanıtlamış, paraya pula ih-
tiyacının kalmadığını düşünebile-
ceğimiz derecede varlıklı insanlar. 
Bazı kimselerin “devlet sanatçısı” 
olduğu, devletten maaş aldığı ve 
herkesin bu durum normal karşı-
layacak denli “devletçi” olduğu bir 
ülkede; devletin en üst kademesin-
den Mehmetçiği ziyaret teklifi alan 
sanatçılar, bu teklifi neden reddet-
sin?

Mesele Erdoğan. Geçtiğimiz 
günlerde Reyhanlı’daki Oğulpınar 
Karakolu’nu Cumhurbaşkanı Er-
doğan ile birlikte ziyaret edenlerin 
kabahati de; muhafazakâr mahal-
leden olmayıp da bundan önce 
Erdoğan’ın davetlerine icabet eden, 
onun yanında gözüken, aynı fo-
toğraf karesine giren; aynı fotoğraf 
karesine girmese de, Türkiye’de 
diktatörlük olmadığını söyleyen, 
özgürlükle ilgili bir sorun bulunma-
dığını düşünen, terörle mücadelede 
devletin yanında duranların kaba-
hatiyle aynı: Erdoğan’a karşı olma-
mak, ondan ve temsil ettiklerinden 
nefret etmemek, kendi mahallesine 
rağmen Erdoğan’la aynı fotoğraf 
karesinde yer almaktan korkma-
mak.

KILIÇDAROĞLU’NUN DERDİ
SANATÇILAR DEĞİL ERDOĞAN

Herkes İçin Havacılık Derneği 
Konya Temsilciliği üyeleri Kara-
pınar Hotamış ilkokulu öğrenci-
lerini ziyaret etti. Dernek yetkileri 
ziyarette, okulun sosyal faaliyetler 
salonunda sinevizyon eşliğinde, 
öğrencilere havacılık tarihi ve 
uçaklara ilişkin bilgi verdi.

Ardından öğrenciler ve dernek 
üyeleriyle “origami” japon kağıt 
katlama sanatıyla uçak yaptı.

Karapınar İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Arif Yayla progra-
ma katılan ve emeği geçenlere te-
şekkür etti. Herkes İçin Havacılık 
Derneği Konya Temsilcisi Ayşenur 
Ülkebaş da etkinliğin amacının, 
çocuklara havacılıkla dolu bir gün 
yaşatarak, geleceğin havacılarının, 
havacılığa ilk adımlarını atmalarını 
sağlamak olduğunu kaydetti.
n AA 

Havacılardan ilkokul
öğrencilerine ziyaret

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

 Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, iki gün önce bölgede yaşanan soğuk hava nedeniyle çiçek açan elmayı don vurduğunu söyledi.

Cuma namazını Ağaç İşleri Sanayi Camii’nde kılan Başkan Altay, namaz sonrası esnaflardan gelen istek ve önerileri dinledi.
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Genç Ensar Konya Şubesi, ‘Kur’an-ı Kerim Ziyafeti ve Şehitlerimize Dua’ programı düzenledi.  Ensar Vak-
fı Konya Şube Başkanı Mustafa Kaçar, “Kur’an-ı Kerim, Müslümanlara yön veren bir hayat kitabıdır” dedi

‘Kur’an hayat kitabıdır’
Genç Ensar Konya Şubesi’nin 

düzenlediği ‘Kur’an-ı Kerim Ziyafeti 
ve Şehitlerimize Dua’ programı Sel-
çuk Üniversitesi Süleyman Demirel 
Kültür Merkezi’nde yoğun bir katı-
lımla gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim 
okumada dünya birincisi olan Hacı 
Bayram-ı Veli Camii Baş İmam-Ha-
tibi Ahmet Karalı, Türkiye birincisi 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet 
Camii İmam-Hatibi AdemKemaneci 
ve Şems-i Tebrizi Camii İmam-Hati-
bi Muıhammed Aksak Kur’an-ı Ke-
rim ziyafeti sundu.

“KUR-AN’I KERİM,
 HAYAT KİTABIDIR”

 Programda konuşan Ensar Vakfı 
Konya Şube Başkanı Mustafa Kaçar, 
“Kur’an-ı Kerim, Müslümanlara yön 
veren bir hayat kitabıdır. Biz bugün 
şehitlerimizi anmak üzere bir araya 
geldik ve onlara Kur’an-ı Kerim zi-
yafetiyle dualarımızı göndereceğiz. 
Özellikle genç neslin Kur’an-ı Kerim 
okuması ve anlaması noktasında 
Ensar Vakfı olarak ciddi çalışmalar 
yapıyoruz. Vakfımızın Genç Ensar 
bünyesi de bu çalışmalara bundan 
sonra üyeleriyle katkı sağlayacak. 
Bugün burada AdemKemaneci, Ah-
met Karalı ve Muhammed Aksak 
Hocalarımız sizlere çok güzel Kur’an 
ziyafeti sunacaklar. İnşallah hayırla-
ra vesile olur. Kısa birkaç cümle de 
Ensar Vakfı’ndan bahsetmek istiyo-
rum. Ensar, yardım eden anlamına 
gelir. 1979 yılında kurulan vakfımız, 
o günden bugüne başta öğrenciler 

olmak üzere ihtiyaç sahibi herkesin 
yanında. Temel amacımız, ülkemi-
zin temel değerlerine sahip çıkarak 
gençlerimizin nitelikli bir eğitim al-
maları ve eksikleri gidererek onlara 
fakültelerdeki hocalarımızla katkı 
sağlamaktır. Ensar bunun için var. 
Konya Şubesi olarak da faaliyetleri-
miz devam ediyor. Özellikle Hadis 
okumalarımız her hafta sonu sürü-
yor. Genç Ensar da bundan sonra fa-
aliyetlerini arttırarak devam edecek. 
Güzel işlere imza atacağız” dedi.

“MİLLETİMİZİN BİRLİĞİ İÇİN 
ÇALIŞACAĞIZ”

Genç Ensar Konya Şube Baş-
kanı Ali Oğuz Şahin, bu programla 
ilk faaliyetlerini gerçekleştirdikle-

rini belirterek, “İlk programımıza 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitleri-
mize dua ile başlamış olmak bizim 
için önemli” dedi. Şahin, “Yaptığı-
mız her faaliyette, ülkemizin ve mil-
letimizin birliğini ve bu çerçevede 
gücümüzü göstermeyi hedefliyoruz. 
İnşallah bundan sonra çok daha gü-
zel faaliyetlere imza atmak ve sizin 
desteklerinizle bunu yapmak için 
çalışacağız. Yanımızda hissedeceği-
miz arkadaşlarımız ve hocalarımızla, 
Genç Ensar’ın Konya’da yeni bir di-
namizm yeni bir heyecan katacağı-
na inanıyoruz. Saygılar sunuyoruz” 
şeklinde konuştu.
“KUR’AN-I KERİM REHBER OLMALI”

Kur’an-ı Kerim’in insanın ha-

yatına rehber olması gerektiğini 
vurgulayan Diyanet İşleri Başkan-
lık Müşaviri Şükrü Özbuğday ise, 
“İlk insan, ilk peygamber Hz. Adem 
insanlara Allah’ın vahyini getirdi 
peygamberler Allah’ın vahiylerini 
insanlara ulaştırıyorlar. Kur’an-ı Ke-
rim’i okumak ve anlamak noktasın-
da önemli çalışmalar yapıldı. Ensar 
Vakfı da burada Türkiye’nin önemli 
kârilerini getirerek bir Kur’an ziya-
feti sunacaklar. Güzel bir etkinlik 
oluyor. İnşallah Kur’an-ı okumak ve 
anlamak noktasında diğer STK’lar 
da çalışma içerisinde olurlar. Kur’an 
rehberimizdir, inşallah onu anlar, 
okur ve yaşarız” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir’den STK Platformu’na hizmet binası
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından Konya Sivil Kuruluşla-
rı Platformu’na tahsis edilen bina 
düzenlenen törenle hizmete açıl-
dı. Konya Valisi Yakup Canbolat, 
Konya’nın hayırlı hizmetler üre-
ten, hayra hizmet eden ve hayır 
yapmayı seven bir toplum oldu-
ğunu belirtirken; Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir Ak-
yürek, sivil toplum kuruluşlarına 
tahsis ettikleri binalar ile bir sivil 
toplum kuruluşları mahalleleri 
oluşturduklarını söyledi. 

Konya Sivil Toplum Kuruluş-
ları Platformu’nun yeni hizmet 
binası, düzenlenen bir törenle 
hizmete açıldı. 
KONYA HAYIRLI HİZMET ÜRETEN 

HAYIR YAPMAYI SEVEN 
BİR TOPLUM 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Kılıçarslan Şehir Mey-
danı’na kazandırılan ve Konya 
STK Platformu’na tahsis edilen 
binanın açılışı öncesinde konu-
şan Konya Valisi Yakup Canbolat, 
Konya’nın hayırlı hizmetler üre-
ten hayra hizmet eden ve hayır 
yapmayı seven bir toplum oldu-
ğunun altını çizerek, “Konya’daki 
sivil toplum anlayışının Türkiye 
için de Konya için de önemli oldu-
ğunu düşünüyoruz. Bunların çatı 
kuruluşu olan Sivil Toplum Plat-
formu’na Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından böyle bir hizmet mekâ-
nının sunulmasının da önemli ol-
duğunu düşünüyoruz. Bu hizmete 
vesile olan Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza teşekkür ediyorum. 
Sivil Toplum Platformumuza da 
hayırlı hizmetlere vesile olmasını 
diliyorum” dedi. 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 
MAHALLELERİ OLUŞTURDUK 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tahir Akyürek, Konya 
belediyelerinin en geniş manada 
sivil toplum kuruluşu olduğu-
nun farkında olarak çalıştıklarını 
ve Konya Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde Sivil Toplum Kuru-
luşları Şube Müdürlüğü oluş-
turduklarını hatırlattı. Belediye 
olarak ortak hizmet protokolü ile 
44 sivil toplum kuruluşuna des-

tek olduklarını kaydeden Başkan 
Akyürek, “44 kuruluşumuzun 
binasını temin ettik ve faaliyetle-
rine katkı yapmaya çalıştık. 2004 
yılında görev aldığımızda bir bina 
yaparak aynı binada sivil toplum 
kuruluşlarımızın ofislerinin olma-
sı gerektiğini düşünmüştük. Fakat 
sonra bunun sivil toplum mantı-
ğına uygun olmadığını görünce 
şimdi daha farklı bir çalışma ile si-
vil toplum kuruluşları mahalleleri 
oluşturmuş olduk. Burada oluştu-

rulan yapı ve istasyon civarındaki 
tarihi tescilli evlerde oluşturmak-
ta olduğumuz yapı, daha güzel bir 
hizmetin altyapısını oluşturdu. 
Burası çok anlamlı bir yer. Sivil 
toplum kuruluşlarımıza ve vakıf-
larımıza çok yakıştı burası. Burası 
Selçuklu’nun yönetim merkezi. 
Selçuklu ecdadımızın atının nal izi 
olan halka hitaplarının bulunduğu 
alanlar. Bu mana yeniden canlan-
dırılıyor” dedi. 

Konuşmaların ardından Kon-

ya Sivil Toplum Kuruluşları Plat-
formu’nun yeni hizmet binası, 
dualarla hizmete açıldı.  Açılış 
programına AK Parti Konya Mil-
letvekili Muhammet Uğur Kaleli, 
Konya Sanayi Odası Başkanı Me-
miş Kütükçü, Memur-Sen Konya 
İl Temsilcisi Nazif Karlıer, AK Par-
ti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer, AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç. STK’ların 
başkan ve temsilcileri ile davetli-
ler katıldı.  n HABER MERKEZİ

Künyesi; Ebu 
Süheyl Abdullah b. 
Süheyl b. Amr el-Â-
mirî (ö. 12/633) olup, 
Meşhur Ebu Cendel’in 
ağabeyidir. Müslüman 
olduktan sonra ikinci 
Habeşistan Hicret’ine 
katıldı. Habeşistan dö-
nüşü, babası Süheyl’in 
dininden dönmesi için 
baskı yapması üzerine İslâmiyet’ten 
dönmüş gibi davrandı. Bedir Sava-
şı’na müşriklerin tarafında babasıyla 
birlikte katıldı, fakat savaş başlama-
dan önce bir fırsatını bularak Müslü-
manların safına geçti.

Bedir’den itibaren Hz. Peygam-
ber’le birlikte bütün savaşlara katıldı; 
Hudeybiye Antlaşması şahitlerinden 
oldu. Mekke fethinde babası için Hz. 
Peygamber’den eman aldı, böylece 
onun Müslüman olmasına vesile 
oldu. Yemâme’de yalancı peygamber 
Müseylime ile yapılan savaşta otuz 
sekiz yaşında iken şehit oldu.

ADÎ b. HÂTİM et-TÂÎ(R.A.)
Tay kabilesinin reisi olan meşhur 

sahabedir. EbuTarif Adî b. Hatim b. 
Abdullah et-Tai (ö. 67/686)künyesi 
ile tanınır.

Müslüman olmadan önce muta-
assıp bir Hristiyan ve amansız bir İs-
lâm düşmanı idi. Hz. Peygamber, Tay 
kabilesi üzerine Hz. Ali kumandasında 
bir seriyye sevk edince İslâm kuv-
vetlerine karşı koyamadı ve ailesiyle 
birlikte HristiyanArapların bulunduğu 
Suriye sınırına doğru kaçtı. Müslü-
manlar, aralarında kız kardeşi Seffâ-
ne’nin de bulunduğu pek çok kişiyi 
esir alarak Medine’ye getirdiler. Seffâ-
ne Hz. Peygamber’in huzuruna çıkıp 
Müslüman olduğunu söyledi; Hz. 
Peygamber de onu sadece azat et-
mekle kalmayıp elbise, yiyecek, at ve 
harçlık vererek Şam’a kardeşi Adî’nin 
yanına gönderdi. Seffâne ’ye yapılan 
bu muameleden memnun olan Adî, 
kız kardeşinin de içinde bulunduğu bir 

heyetle Medine’ye geldi. 
Resûlullah’la yaptığı gö-
rüşme sonunda hicretin 
yedinci veya dokuzuncu 
(628, 630) yılında İslâ-
miyet’i kabul etti. Müs-
lüman olduğunda yaşı 
elliyi geçmişti.

Adî b. Hâtim’in kabi-
le reisliği Hz. Peygamber 
devrinde de devam etti. 

Başarılı çalışmalarıyla kabilesinin 
tamamen Müslüman olmasını ve 
devlete karşı görevlerini eksiksiz 
yerine getirmesini sağladı. Böylece, 
kabilesine ait vergileri devlete tam 
ödemekle meşhur bir sahabe vasfını 
kazandı. Arap kabilelerinden birçoğu-
nun İslâm’dan döndüğü ve devlete 
başkaldırdığı Hz. Ebu Bekir’in hilâfeti 
döneminde kabilesine hâkim olarak 
en küçük bir kıpırdanışa dahi fırsat 
vermediği gibi, vergilerini de eksiksiz 
ödemeye devam etmelerini sağladı. 
Hz. Ebu Bekir devrinde Hâlid b. Velid 
kumandasında Suriye seferine, Hz. 
Ömer zamanında da Irak’ın fethine 
ve Kadisiyye Muharebesi’ne katıldı. 
Cemel ve Sıffîn vakalarında Hz. Ali’nin 
safında yer aldı. Müslümanlığı kabul 
etmesine vesile olduğu için Hz. Ali’ye 
karşı ayrı bir sevgisi ve bağlılığı vardı. 
Cemel Vakasında bir gözünü ve oğlu 
Muhammed’i kaybetti. Diğer oğlunu 
da Haricîler öldürdü. Irak’ın fethinden 
sonra Kûfe’ye yerleşti ve orada vefat 
etti.

Uzun ömürlü sahabelerden biri 
olan Adî, babası Hatim et-Tâî gibi 
cömert bir insandı. Uzun süren ka-
bile reisliğinin kazandırdığı tecrübe-
ler onda sağlam ve köklü bir devlet 
adamlığı karakteri oluşturmuştu. Hz. 
Ömer’in vefakâr ve Salih bir insan 
olarak tavsif ettiği Adî b. Hatim, alt-
mışaltı hadis rivayet etmiş, bunlardan 
yedisi Sahîh-i Buhari’de, elli yedisi de 
Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde yer 
almıştır.

KAYNAK: TÜRKİYE DİYANET 
VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 74
ABDULLAH b. SÜHEYL(R.A.)

Konya Valisi Yakup Canbolat, 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, restore edil-
dikten sonra KOMEK bünyesinde 
hizmet veren Ali Gav Medresesi’n-
de incelemelerde bulunarak, gele-
nekli sanatlar kursiyerleri ve Daru’l 
Huffaz projesinde hafızlık sağlayan 
kursiyerlerle görüştüler. 

Konya Valisi Yakup Canbolat, 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek ile birlikte Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından res-
tore edilen ve KOMEK bünyesinde 
gelenekli sanatlar merkezi olarak 
hizmet veren Ali Gav Medresesi’ni 
ziyaret etti. 

Tarihi medresede yapılan res-

torasyon çalışmaların yanı sıra 
burada yürütülen eğitim ve sanat 
faaliyetleri hakkında Başkan Ak-
yürek’ten bilgi alan Vali Yakup 
Canbolat, gelenekli sanatlar kursi-
yerleri ve Daru’l Huffaz projesinde 
hafızlık sağlayan kursiyerlerle gö-
rüştü. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOMEK Ali Gav Medresesi Ge-
lenekli Sanatlar Merkezi’nde hat, 
tezhip, Osmanlı Türkçesi, erkek 
ve bayanlara Kur’an-ı Kerim, te-
mel musiki makam eğitimlerinin 
yanı sıra; Türkiye’de ilk kez Hafızlık 
Sağlama Merkezi (Daru’l Huffaz) 
hizmetleri veriliyor.
n AA

Vali Canbolat ve Başkan Akyürek 
Ali Gav Medresesi’ni inceledi

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE
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Çocuk istismarının cezası 
ağırlaştırılmış müebbet

MHP’de seçimlere yönelik
strateji hazırlanacak

Başbakan Yardımcısı Akdağ, 
cinsel istismar suçlarına ilişkin ha-
zırlanan tasarının 12 maddeden 
oluşacağını belirterek “Bir çocuğa 
tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse 
ağırlaştırılmış müebbet hapis ge-
tiriyoruz. Türk Ceza Kanunu’nda 
böyle bir ceza yok” dedi.  Başbakan 
Yardımcısı Recep Akdağ, cinsel is-
tismar suçlarına ilişkin hazırlanan 
tasarının 12 maddeden oluşacağı-

nı belirterek,  “Bir çocuğa tecavüz 
edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaş-
tırılmış müebbet hapis getiriyo-
ruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasının üst sınırını ciddi olarak 
artırıyoruz. Bu konunda, çocuklara 
karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 
50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor ki 
Türk Ceza Kanunu’nda böyle bir 
ceza yok” dedi.
n AA

Başbakan Yıldırım, “Suriye’de birçok devlet binlerce kilometre uzaklardan gelip güç savaşı verirken Türkiye, 
sadece ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, dünya barışı olsun’ anlayışıyla mücadele ortaya koyuyor” dedi

‘Türkiye dünya barışı için
mücadele ortaya koyuyor’

Devlet Ulusal Yönetim Aka-
demisince Başbakan Binali Yıldı-
rım’a fahri doktora tevdi edilmesi 
dolayısıyla tören düzenlendi. 

Yıldırım, törende yaptığı ko-
nuşmaya, akademinin rektörü, 
yöneticileri ve hocalarına fahri 
doktora unvanı için teşekkürlerini 
sunarak başladı.

Türkiye’nin bütün ülkelerle 
dostluk, akrabalık, kardeşlik mü-
nasebetleri kurduğunu, bu iliş-
kilere tek taraflı çıkar gözlüğüyle 
bakmadığını anlatan Yıldırım, 
şunları kaydetti:

“Biz münasebet kurduğumuz 
ülkelerin yer altı ve yer üstü zen-
ginliklerine değil insanını merke-
ze alan bir dış politika anlayışıyla 
hareket ediyoruz. Bizim ülkelerle 
ilişkilerimize baktığımız zaman 
göreceğiniz şey insanlıktır, dost-
luktur. Tarihin hiçbir döneminde 
hiçbir ulusu esareti altına alma-
mış daima insanlığın huzuru için 
çalışmış bir milletin evlatlarıyız. 
Şu anda dünyanın birçok ülkesi 
Orta Doğu’da. Orta Doğu’ya gelen 
ülkelerin gözlerine baktığınızda 
petrol görüyorsunuz. Bu ülkeler 
aynı zamanda Afrika’da, gözlerine 
baktığınızda elmas, maden, do-

ğalgaz görüyorsunuz, ne yazık ki 
insanı göremiyorsunuz. Suriye’de 
birçok devlet, binlerce kilometre 
uzaklardan gelip güç savaşı verir-

ken Türkiye, sadece ‘İnsanı yaşat 
ki devlet yaşasın, dünya barışı ol-
sun’ anlayışıyla mücadele ortaya 
koyuyor.”

“NE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NE 
AMERİKA NE AVRUPA”

Başbakan Yıldırım, Suriye’de ça-
tışmaların başladığı andan itibaren 
kapıları mağdur, masum ve zulüm 
gören bütün insanlara aştıklarını 
anımsattı.

Savaşların, karışıklığın olduğu 
bölgelerden gelen 3,5 milyonun 
üzerinde insanın acısını paylaştıkla-
rını anlatan Yıldırım, “Ne Birleşmiş 
Milletler ne Amerika ne Avrupa bu 
mültecilere sahip çıkmadıkları gibi 
maalesef gerekli desteği de göstere-
bilmiş değiller. Buna rağmen Türki-
ye elindeki imkanlarla bu insanların 
hayata tutunması, geleceğe umutla 
bakması için elinden gayreti göste-
riyor” dedi.
TİKA’NIN MOĞOLİSTAN YATIRIMLARI

Yıldırım, “TİKA’nın Moğolistan 
genelinde gerçekleştirdiği yatırım-
lar, yaklaşık 40 milyon dolar civa-
rındadır. 2002’de kurulan Ulanbator 
Program ve Koordinasyon Ofisimiz 
bugüne kadar 550’nin üzerinde 
proje ve faaliyete imza attı. Sadece 
2017’de 9 farklı şehirde tamamla-
nan 30 projenin az önce toplu açı-
lışını yaptık. Bu projelerin tutarı 2,5 
milyon dolardır” şeklinde konuştu.
n AA

Başkanlık Divanı, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli başkanlı-
ğında toplandı.

Alınan bilgiye göre, 2 saat sü-
ren toplantıda, MHP’nin Kurucu 
Genel Başkanı merhum Alpars-
lan Türkeş’in vefatının 21. yılı 
ve doğumunun 100. yıl dönümü 
etkinlikleri ile 12. Olağan Büyük 
Kurultay’ın başarılı ve görkemli bir 
şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Buna yönelik değerlendirmele-

rin yapıldığı toplantıda, kurultayın 
ardından Merkez Yönetim Kuru-
lunun toplandığı ve Başkanlık Di-
vanının oluşturulduğu anımsatıldı.

İç ve dış politika konuları ile 
sosyo ekonomik gelişmelerin ele 
alındığı toplantıda, gelecek yıl ger-
çekleştirilecek cumhurbaşkanlığı, 
genel ve yerel seçimlerle ilgili de-
ğerlendirme yapılarak, buna yöne-
lik “seçim stratejisi” hazırlanması 
kararı alındı. n AA

‘İlkesel olarak ittifakta anlaştık’
Büyük Birlik Partisi (BBP) 

Genel Başkanı Mustafa Destici, 
“Cumhur ittifakında AK Parti, 
MHP ve BBP ilkesel olarak an-
laştı. Bu sadece 3 partiye mün-
hasır bir şey değil. İsterse diğer 
partiler de yapabilir. Yapmaya 
da bilir. Bu bir zorunluluk de-
ğil” dedi. Destici, Mersin’deki 
programları kapsamında geldi-
ği Tarsus ilçesinde, cuma na-
mazını Fatih Mahallesi’ndeki 
Eski Cami’de kıldıktan sonra 
namaz çıkışı vatandaşlarla soh-
bet etti.

Daha sonar Şehitkerim Ma-
hallesi’ndeki Makam-ı Şerif Ca-
mi’sine giden Destici, burada 
cami avlusundaki Danyal Pey-
gamber’in kabrine ziyaret edip 
dua etti. 

Destici, ziyaretin ardından 
bir kıraathanede esnaflarla 
görüştü. BBP kurucu başkanı 
Muhsin Yazıcıoğlu’nu ve şehit-
leri anma programı için kente 
geldiğini belirten Destici, bir 
takım ziyaretler de gerçekleş-
tireceğini belirtti. Parti olarak 
kuruldukları günden bu yana 
Türkiye’nin temel meselelerin-
de çözüm üretme gayreti içeri-
sinde olduklarını belirten Des-
tici, “Terör 30 yıldan fazla bir 
süredir devletimizin, milletimi-
zin başının bir belası. Şu anda 
da terörün tüm unsurlarına 
karşı top yekün bir mücadele 
veriliyor hem içeride hem dışa-
rıda. Biz bu mücadeleyi sonuna 
kadar destekliyoruz. Özellikle 
sınır ötesi harekat Afrin ope-
rasyonu, Zeytin Dalı Harekatı 
bunlar çok doğru operasyonlar. 
İnşallah Suriye ve Irak’ın ku-
zeyinden PKK, YPG, DEAŞ ne 
varsa bütün terör örgütleri te-
mizlenene kadar bu mücadele 
sürmeli” diye konuştu.  Destici, 
hükümet sisteminin değişmesi 

noktasında “evet” dediklerini, 
Türkiye için daha hayırlı ola-
cağını düşündüklerini bildirdi. 
Sistem değişikliğinin Türki-
ye’nin hayrına ve menfaatine 
olacağının ileride görüleceğini 
vurgulayan Destici, “Zaten halk 
hayrına ve menfaatine olmadığı 
noktayı görürse destek vermez. 
Milli iradedir her şey. Halk yüz-
de 52 vermeseydi ‘evet’ geçer 
miydi? Seçimlerde de böyle. 
Herkesin milli iradeye saygı 
göstermesi lazım. Her vatanda-
şımızın oyu eşittir, kıymetlidir. 
BBP olarak 25 yılık bir siyasi 
partiyiz. Hep millet ne derse o 
dedik. Bundan sonra da millet 
ne derse o demeye devam ede-
ceğiz.” ifadelerini kullandı. İtti-
faka da değinen Destici, şunları 
kaydetti: “Cumhur ittifakında 
AK Parti, MHP ve BBP ilkesel 

olarak bu ittifakta anlaştı. Bu 
sadece 3 partiye münhasır bir 
şey değil. İsterse diğer partiler 
de yapabilir. Yapmaya da bilir. 
Bu bir zorunluluk değil. Ama 
bunun faydası şu olacak; ba-
rajdan dolayı temsilde adalet 
tam olarak yerine gelmiyor. Bu 
ittifak eden partiler barajı aş-
mış olacağı için temsilde ada-
lette büyük oranda sağlanmış 
olacak. Yani her kesim meclise 
girmiş olacak. Meclis ne kadar 
güçlü olursa hem demokrasi 
güçlenecek hem de halkın ta-
lepleri oraya iletilecek ve çö-
züm üretilecek. Ne kadar farklı 
ses olursa mecliste sizin sesiniz 
o kadar farklı dile getirilir ve 
dolayısıyla da mağduriyet alan-
ları ortadan kaldırılır. Bizim de 
bütün uğraş ve gayretimiz bu.” 
n AA

Mustafa Destici

‘Hedefimiz seçimlerde başarı’
CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, Parti Meclisine (PM) 
sunulacak Merkez Yönetim Ku-
rulu (MYK) raporunun giriş bö-
lümünde yer verilen gündeme 
ilişkin değerlendirmelerinde, de-
mokratik toplumlarda kuvvetler 
ayrılığının önemine vurgu yaptı. 

“Kuvvetler ayrılığı yoksa hu-
kuk yoktur. Hukukun olmadığı 
bir ülkede iyi giden başka şeyle-
rin varlığından söz etmek müm-
kün değildir.” ifadesini kullanan 
Kılıçdaroğlu, CHP olarak Türki-
ye’nin beş temel sorun alanından 
söz ederken bunun başına daima 
hukuku koyduklarını anımsattı. 
Kemal Kılıçdaroğlu, diğer sorun 
alanlarını, “Özgürlükçü demok-
rasi, dış politika, ekonomi, eğitim 
ve toplumsal barış” olarak açık-
ladı. CHP olarak hedeflerinin, 
beş temel sorun alanının aşıldı-
ğı, huzurlu, mutlu bir Türkiye’yi 
kurmak olduğunun altını çizen 
Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: 
“Türkiye’de son dönemlerde çağ-
daş demokrasilerin tersine bir ge-
lişme yaşanmıştır. 16 Nisan 2017 
referandumunun hileli sonuçları 
ile kabul edilmiş sayılan Anayasa 
değişiklikleri ile fren-denge sis-
teminin olmadığı, bütün güçlerin 
tek adam elinde toplandığı bir 
sisteme geçmenin hukuksal alt-
yapısı oluşturulmuştur. YSK’nın 
kabul edildiğini saydığı bu Anaya-
sa, gerçekte göstermelik ve tuzak 
anayasadır. Bu Anayasa ile öz-
gürlüklere tuzak kurulmuştur. Bu 
nedenle anayasa değişikliklerinin 
yürürlüğe gireceği 2019 seçimleri 
tarihi önemdedir. Bu seçimlerden 
başarı ile çıkmak, hedefimiz olmak 
yanında tarihsel görevimizdir de.”  
FETÖ’nün devlet ve toplum haya-
tından temizlenmesi amacıyla 20 
Temmuz 2016’da olağanüstü hal 
(OHAL) ilan edildiğini hatırlatan 
Kılıçdaroğlu, OHAL’in verdiği yet-

kilerin ilerleyen zaman içerisinde 
giderek artan ölçüde amacı dışın-
da kullanıldığını belirtti. 

Kılıçdaroğlu, “OHAL süre-
cinde mağduriyetler yaşanırken 
FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya 
çıkarılması konusunda hiçbir ça-
lışma yapılmamış, tam tersine 
geçmişte FETÖ ile iş birliği yapmış 
olan iktidar sahipleri kendilerini 
koruma altına almışlardır” görü-
şünü paylaştı. 

Mevcut şartları değerlendir-
diklerinde toplumun derin bö-
lünme çizgileriyle bölündüğünü 
gördüklerini aktaran Kılıçdaroğlu, 
şu görüşlere yer verdi: “ Demok-
rasimizin en öncelikli meselesi 
sivil toplumdaki işgalin sona er-
dirilerek bireyin özgürlük alanının 
genişletilmesidir. Halkımızla bir-
likte bunu başaracağımızdan, bu 
çerçevede Türkiye’yi önümüzdeki 
seçimlerde yeni bir Cumhurbaş-
kanı ile tanıştıracağımızdan hiçbir 
şekilde kuşku duymuyoruz.”

“Ülkemizin içinde bulundu-
ğu süreçte CHP olarak büyük bir 
görevimiz var. Geçmişte olduğu 
gibi bugün de yepyeni bir başlan-
gıcı sağlayacak, umutları tazeleye-

cek, Türkiye’nin aydınlık geleceği 
hedefimizde toplumun yeniden 
bir bütün olarak kucaklaşmasını 
sağlayarak, demokrasiyi, adaleti, 
özgürlükleri yeniden tesis edecek 
parti CHP’dir. Ülkemizi huzurlu, 
mutlu bir geleceğe taşıyacak yeni 
bir yolculuğun başındayız. Buna 
inancımız tamdır. CHP olarak 
halkımızın umutlarını yeniden ye-
şertecek kadrolara sahibiz. Geride 
bıraktığımız ‘Adalet ve Cesaret’ 
temalı 36’ncı Olağan Kurultayımız 
ve 19’uncu Olağanüstü Tüzük 
Kurultayımız sonrasında oluşan 
kadrolarımız ve yeni tüzüğümüzle 
önümüzdeki seçimlere enerji dolu 
bir şekilde ilerliyoruz. Önümüzde-
ki her üç seçimde de başarılı ol-
mak hedefimizdir. Ulu Önderimiz 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Anadolu’nun yaşadığı en umut-
suz dönemde yaptığı ‘Milletin 
bağımsızlığını yine milletin azim 
ve kararlılığı kurtaracaktır’ çağrısı 
bugün bizler için de yol gösterici 
niteliğindedir. 2019 seçimlerin-
de de ülkemizi içinde bulunduğu 
bu karamsar tablodan kurtaracak 
olan milletimizin takdiri olacaktır.”
n AA

Kemal Kılıçdaroğlu

Devlet Ulusal Yönetim Akademisince Başbakan Binali Yıldırım’a 
fahri doktora tevdi edilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. 



7 NİSAN 201816 HABER 

TSK ve ÖSO tarafından ile terörden 
arındırılan Afrin’de su sevinci yaşıyor

İsveç’te internetteki nefret suçlarının 
üçte biri Müslümanlara yönelik

Türkiye, terör örgütü YPG/
PKK’nın hasar verdiği su şebeke-
lerini onararak Afrinlileri yeniden 
suya kavuşturdu.  YPG/PKK’nın 
açtığı hendek ve tüneller nede-
niyle Afrin’de birçok su hattı hasar 
görmüş, şebekelere giden su ke-
silmişti. Devlet Su İşleri (DSİ) ile 
Hatay Büyükşehir Belediyesi Su 
ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı 
(HATSU) ekiplerinin çalışması so-
nucu, dün Afrin ilçe merkezindeki 
siviller yaklaşık bir ay sonra suya 
kavuşmuştu. 

AA muhabirine konuşan Ebu 
İbrahim, “Elhamdülillah suyumuz 
geldi. Bir aydır suyumuz yoktu. 
Yakınlarımızın, akrabalarımızın 
evlerine dönmesini istiyoruz” dedi.

Eşyalarını, halılarını yıkama-
ya başladıklarını anlatan Ebu İb-
rahim, “Elhamdülillah suyumuz 

yeterli. Bizden ayda 4 bin Suriye 
lirası (35-40 lira) para alıyorlardı. 
Verebilen vardı, veremeyen vardı” 
diye konuştu.  “Afrin’de fakir çok. 
(YPG/PKK döneminde) Su, elektrik 
çok pahalıydı” diyen Ebu İbrahim, 
su ve elektrik fiyatlarının düşmesi 
için yardım isteyerek Türkiye’ye 
çağrıda bulundu. Um Muhammed 
isimli anne de “Allah Türkiye’den 
razı olsun. Ekmeğimizi getirdiler. 

Suyumuzu getirdiler. Eşyalarımı-
zı yıkadık. Suyumuz, ekmeğimiz 
olsun, başka bir şeye ihtiyacımız 
yok” diye konuştu. İlçe sakini Mu-
hammed Bekir de “PKK buradan 
çıkmadan su kanallarını tahrip etti. 
Türkler geldikten sonra şebekele-
rimizi onardı. Halkımız buzdolap-
larını ve depolarını suyla doldur-
du” dedi. 
n AA

‘İnternette Nefret Suçunu 
Araştırma’ derneğinin kurucusu 
Aberg, “Geçen sene İsveç’te inter-
nette 767 nefret suçu polise yan-
sıdı. Bu suçlardan üçte biri Müslü-
manlara yapıldı.” dedi. 

İsveç’te, “İnternette Nefret 
Suçunu Araştırma” derneği kuru-
cusu Tomas Aberg, geçen yıl İs-
veç’te, polise yansıyan internette 
işlenen 767 nefret suçundan üçte 
birinin Müslümanlara yönelik ya-
pıldığını söyledi. İsveç devlet tele-
vizyonu SVT’ye açıklamalarda bu-
lunan Aberg, kar amacı gitmeyen 
derneğinin faaliyetleri hakkında 
konuştu. Aberg, “Geçen sene İs-
veç’te internette 767 nefret suçu 
polise yansıdı. Bu suçlardan üçte 
biri Müslümanlara yapıldı.” ifade-
lerini kullanırken Müslümanları, 
Afrikalılar, Yahudiler ve Romanla-

rın takip ettiğini belirtti. Irkçılığın 
ve nefret söylemlerinin artmasını 
basına yansıyan haberlere bağla-
yan Aberg, ‘’Müslüman, Afrikalı 
veya fanatik birinin yaptığı yan-
lış, işlediği suç basına yansıyınca, 
bu haberi diğer aşırı sağcı ve ırkçı 
gruplar internette ve sosyal med-

yada halkın güvenliği ve refah 
seviyesine tehdit oluşturduğunu 
anlatan yorumlarla paylaşıyor. Bu 
da halkın içinde o suçu işleyen 
inanıştaki herkese karşı bir ön yar-
gı oluşmasına neden oluyor.” diye 
konuştu.
n AA

İslam’a hakaret ettiği gerekçe-
siyle Endonezya’nın ilk devlet başka-
nı Sukarno’nun kızı Sukmawati pro-
testo edildi.  Endonezya’da İslam’a 
hakaret ettiği gerekçesiyle ülkenin 
ilk devlet başkanı Sukarno’nun kızı 
Sukmawati protesto edildi. Başkent 
Cakarta’da cuma namazı sonrası 
Emniyet Genel Müdürlüğü önünde 
toplanan yüzlerce kişi, okuduğu şiir-
de İslam’a hakaret ettiği gerekçesiy-
le Sukmawati’nin hapse atılmasını 

talep etti. Fotoğraf: AA/ Mahmut 
Atanur 

Endonezya’da ilk devlet başkanı 
Sukarno’nun kızı Sukmawati protes-
to edildi.

Başkent Cakarta’da cuma nama-
zı sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü 
önünde toplanan yüzlerce kişi, oku-
duğu şiirde İslam’a hakaret ettiği 
gerekçesiyle Sukmawati’nin hapse 
atılmasını talep etti.

Ellerinde ‘’Sukmawati’yi tutuk-

la’’ ve ‘’Artık İslam’a hakarete izin 
verme’’ pankartları taşıyan kalabalık 
grup, tekbir getirerek Sukmawati 
aleyhine slogan attı.

Sukmawati, geçen hafta Endo-
nezya Moda Haftası’nda okuduğu 
şiirle İslam’a hakaret ettiği gerekçe-
siyle halktan büyük tepki toplamıştı.

Hakkında suç duyurusunda 
bulunulan Sukmawati, gelen sert 
eleştiriler üzerine dün basın önünde 
halktan özür dilemişti.

Cakarta’nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl 
aradan sonra 2014’te göreve gelen 
ilk Hristiyan valisi olan Basuki Tja-
haja Purnama da, 2016 eylül ayında 
yaptığı bir konuşmada Maide Sure-
si’nin 51. ayetine ilişkin yorumunda 
İslam’a hakaret etmekle suçlanmıştı. 
Müslümanlardan tepki gören Purna-
ma, geçen yıl mayıs ayında İslam’a 
hakaret suçundan hakkında görülen 
davada 2 yıl hapse mahkum olmuş 
ve görevinden istifa etmişti.  n AA

İHH, Doğu Gutalılara
yardım eli uzatıyor

Almanya’da camiye 
boyalı saldırı

İHH, Suriye’deki Esed rejimi-
nin ablukasındaki Doğu Guta’dan 
tahliye edilmek zorunda kalan 
sivilleri, Fırat Kalkanı bölgesinde 
karşılıyor, yardım dağıtıyor. 

İnsan Hak ve Hürriyetleri 
(İHH) İnsani Yardım Vakfı, Doğu 
Guta’dan ayrılmak zorunda ka-
larak Fırat Kalkanı Harekatı böl-
gesine sığınan sivillere yardım eli 
uzatıyor. 

İHH, Bab ilçesinin Şibeyran 
köyünde kurulan geçici barınma 
merkezinde ağırlanan Doğu Gu-
talılara günlük sıcak yemek dağı-
tıyor. 

Tahliye edilen sivilleri yolda 
karşılayan İHH görevlileri, acil 
yardım paketi, su, konserve yiye-
cek, ekmek, meyve ve çocuk bezi 
veriyor. 

İHH Kilis basın sorumlusu Ali 
İmran Durman AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, “Kuşatmadan 
kaçıp İdlib bölgesine gelen ailele-
ri karşılayıp, kamplar kurmuştuk. 
Son günlerde ise Guta’dan Fırat 
Kalkanı bölgesine gelen aileleri 
karşılayıp geçici barınma merkez-
lerine yerleştirdik.” dedi.

Son üç günde 1147’si çocuk, 
175’i yaralı, toplam 3 bin 289 kişi 
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde-
ki Bab ve ona komşu Azez ilçesine 
ulaştı. 

Doğu Guta’dan tahliyeye giden 
süreç 

Esed rejimi ve destekçileri, 
Rusya’nın hava desteğini alarak 
muhaliflerin kontrolündeki Doğu 
Guta’yı ele geçirmek için 19 Şu-
bat’ta harekete geçmişti. Bu ta-

rihten itibaren rejim ve Rus savaş 
uçakları yaklaşık 400 bin sivilin 
yaşadığı bölgeye havadan ve ka-
radan düzenlediği saldırıları yo-
ğunlaştırmıştı. Saldırılar sonucu 
çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, 
evleri yıkılan ve sürekli saldırılara 
maruz kalan binlerce sivil, sığınak 
ve bodrum katlarına saklanmıştı.  
Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyinin (BMGK) 24 Şubat’ta aldığı 
ancak başlama süresi belirtilme-
yen ateşkes kararına rağmen rejim 
ve destekçilerinin yoğun saldırısı 
altında kalan Doğu Guta’da sivil 
ölümleri devam etmiş, uluslararası 
toplumun girişimleri sonuç verme-
mişti. Ayrıca Rusya, BMGK kararı-
nın ardından 27 Şubat’ta ateşkesin 
her gün yerel saatle 09.00-14.00 
(TSİ 10.00-15.00) arasında geçer-
li olacak şekilde başladığını ilan 
edip rejimin buna uyacağını ileri 
sürmüştü.  Ancak rejim güçleri, 
BMGK ve Rusya’nın ateşkes ka-
rarlarına rağmen saldırılarına ara 
vermemiş, 3 Mart’tan itibaren böl-
geye kara operasyonu başlatmış 
ve sivil yerleşimleri bombalamayı 
sürdürmüştü. 

Rejim ve destekçileri, 11-12 
Mart’ta Doğu Guta bölgesini 3 
parçaya bölmüştü. Muhaliflerin 
kontrolündeki Doğu Guta’da 400 
bin kişi 5 yıldır abluka altında ya-
şıyordu. Esed rejiminin Rusya’nın 
desteğiyle son aylarda yoğun sal-
dırılarla bölgenin yarıdan fazlasını 
ele geçirmesiyle on binlerce kişi, 
rejim kontrolündeki alanlara göç 
etmek zorunda kaldı.
n AA

Almanya’nın başkenti Ber-
lin’de Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliğine (DİTİB) bağlı Mescid-i 
Aksa Camisi’nin çay ocağının giriş 
bölümündeki camlar kimliği belir-
siz kişilerce boyandı. 

Almanya’nın başkenti Ber-
lin’de Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliğine (DİTİB) bağlı Mescid-i 
Aksa Camisi’nin çay ocağının giriş 
bölümündeki camlar kimliği belir-
siz kişilerce boyandı. 

Wedding semtindeki Mescid-i 
Aksa Camisi İmamı Mahmut Ay-
dın, bugün sabah namazı için ca-
miye geldiğinde camların kırmızı, 
yeşil ve sarı boyayla boyandığını ve 

üstüne yazılar yazıldığını gördüğü-
nü belirtti. 

Daha sonra olay yerine gelen 
polisin saldırıya ilişkin tutanak tut-
tuğunu ifade eden Aydın, saldırının 
gece yarısı yapılmış olabileceğini 
söyledi.  Aydın, bu tür saldırıların 
kendilerini endişelendirdiğini vur-
guladı.

Almanya’da yıl başından bu 
yana camilere, Türklere ait kültür 
merkezlerine ve işletmelere yöne-
lik çok sayıda saldırı düzenlendi. 
Bu saldırıların büyük bölümünü 
terör örgütü PYD/PKK yandaşları 
üstlendi.
n AA

Birleşmiş Milletler, İsrail’in geçen cuma günü Gazze sınırında yürüyüş yapan onbinlerce 
silahsız Filistinliye karşı “aşırı güç” kullandığına dair “güçlü bulgulara” ulaşıldığını bildirdi

BM’den İsrail’e 
‘aşırı güç’ tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM) İn-
san Hakları Yüksek Komiserliği 
Sözcüsü Liz Throssell, örgütün 
Cenevre Ofisi’nde düzenlediği 
basın toplantısında, Filistinlile-
rin geçen cuma Gazze sınırında 
on binlerin katılımıyla düzenle-
dikleri ve 22 sivilin şehit edil-
diği, binden fazla kişinin yara-
landığı barışçıl Büyük Dönüş 
Yürüyüşü ile ilgili açıklamalarda 
bulundu.

Yürüyüşte, İsrail güvenlik 
güçlerinin onbinlerce silahsız 
Filistinliye karşı “aşırı güç” kul-
landığına dair “güçlü bulgulara” 
ulaşıldığını aktaran Throssell, 
“Bugün ve gelecek haftalardaki 
gösteriler sırasında daha fazla 
şiddetin yaşanmasından ciddi 
biçimde endişe duyuyoruz” uya-
rısında bulundu.

Throssell, İsrail makamları-
nın açıklamalarının aksine, Fi-
listinli silahsız göstericilerin tam 
donanımlı İsrail güvenlik güç-
lerine “ciddi bir tehdit unsuru” 
oluşturmadığının altını çizdi.

İsrail güvenlik güçlerini ulus-
lararası insan hakları hukukuna, 
barışçıl toplanma ve ifade öz-
gürlüğüne uymaya davet eden 
Throssell, “Uluslararası insan 
hakları hukuku uyarınca, ateşli 
silahlar, son çare olarak, aşırı bir 
gereklilik durumunda ve yakın 
bir ölüm tehdidine veya ciddi 
yaralanma riskine karşılık olarak 
kullanılabilir.” diye konuştu.
“İSRAİL CENEVRE SÖZLEŞMESİNİ 

İHLAL EDİYOR”
“İsrail’e protestoculara kar-

şı aşırı güç kullanılmadığından 
emin olması yönündeki yüküm-
lülüklerini hatırlatıyoruz.” ifade-
sini kullanan Throssell, İsrail’in 
Dördüncü Cenevre Sözleşme-
si’ni ağır şekilde ihlal ettiğini 
vurguladı.

1949 yılında imzalanan ve 
1950 yılında yürürlüğe giren 
Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, 
savaş bölgelerinde ve işgal al-
tında yaşayan sivilleri korumayı 
taahhüt ediyor. İsrail ise Dör-
düncü Cenevre Sözleşmesi’ni 
imzalamasına rağmen henüz 

yasal olarak sözleşmeyi onayla-
madı. 

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 
ele geçirdiği bölgeleri “işgal al-
tında” değil, “tartışmalı” olarak 
nitelendiren İsrail, Filistinlilere 
yönelik ihlallerinin, inşa ettiği 
Yahudi yerleşim yerlerinin yasa 
dışı olmadığını ve sözleşmeyi 
ihlal etmediğini öne sürüyor. 
Filistin ise sözleşmeye 2 Nisan 
2014 itibarıyla taraf olduğunu 
açıklamıştı.

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU? 
Filistinliler, Toprak Gü-

nü’nün 42’nci yıl dönümü kap-
samında geçen cuma gününden 
bu yana abluka altındaki Gazze 
Şeridi’nin İsrail sınırında barış-
çıl eylemler düzenliyor. İsrail 
askerleri ise “sürgün edildikleri 
topraklarına geri dönmeyi ve 
2006’dan beri Gazze’ye uygula-
nan hukuksuz ablukanın kaldı-
rılmasını” talep eden sivil halkın 
üzerine gerçek mermilerle ateş 
açıyor. Gösterilerin başladığı ilk 
günden bu yana 22 Filistinli şe-
hit oldu, bin 500’den fazlası ya-
ralandı. n AA

Endonezya’da ‘İslam’a hakaret’e tepki
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‘Yenilikçi eğitim Konya için önemli’

Kadınhanı’nda kaza: 3 kişi yaralandı

Gençlik Eğitim Kurumları tara-
fından eğitim ve oyun temalı “Ye-
nilikçi Eğitim Kongresi” gerçekleş-
tirildi. Ana teması eğitim ve oyun 
olan kongrede alanında uzman 
birçok akademisyen ve araştırma-
cı, eğitime ait güncel gelişmeler, 
deneyimler ve inovatif yaklaşımları 
paylaştı.

Gençlik Eğitim Kurumları Ge-
nel Müdürü Barış Çağlayan Çakır, 

eğitim öğretim hayatına başladıkla-
rı günden bu yana eğitimdeki yeni 
gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Kongre Koordinatörü Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Bengü 
Türkoğlu ise, kongrenin muhtevi-
yatı ve katılımcıların çeşitliliği yö-
nünden Konya için önemli olduğu-
nu kaydetti.

Türkoğlu, “Neden böyle bir 
kongre düzenleme ihtiyacı duydu-
nuz sorusunun bendeki cevabı fa-
kültedeki öğretmen adaylarımdır. 
Öğretmen adaylarımın Konya’da 
eğitime dair geniş çaplı kongre-
lerin düzenlenmediği yönündeki 
serzenişleri, katıldığım kongrelerde 
edindiğim bilgileri paylaştığımda 
gözlerindeki ışıltı bana Konya’da 
öğretmen adaylarının, öğretmen-

lerin ve ebeveynlerin katıldığı bir 
kongrenin hayalini kurdurdu” diye 
konuştu.

Kongre, atölye çalışmaları, ka-
tılımcılara sertifikalarının verilmesi 
ve kitap imza programı ile son bul-
du.

Kongreye, Konya Milletvekili 
Hacı Ahmet Özdemir, Selçuklu Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ve davetliler katıldı. n AA

Kadınhanı ilçesinde meydana 
gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi 
yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. ida-
resindeki 42 DEC 40 plakalı traktör 
Afyonkarahisar- Konya Karayolu-
nun 25. kilometresinde sürücüsü-
nün direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. 
Diğer kazada ise Mehmet Ö. idare-
sindeki 20 FJ 508 plakalı kamyon, 
Afyonkarahisar- Konya Karayolu 
Köylütolu Mahallesi yakınlarında 
yine sürücüsünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybetmesi sonucu yol-
dan çıkarak tarlada bulunan trafoya 
çarptı. Her iki kazada sürücüler ile 
kamyonda bulunan Mustafa E. ya-
ralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince 
hastaneye kaldırıldı.
n AA

Çukurca’da, 2 asker şehit 
oldu, 1 asker yaralandı

Hakkari’nin Çukurca ilçe-
sinde EYP’nin infilak etmesi 
sonucunda 2 asker şehit düş-
tü, 1 asker yaralandı.  Hakka-
ri’nin Çukurca ilçesi Şentepe 
bölgesinde güvenlik güçlerinin 
arama tarama faaliyetleri sıra-
sında PKK’lı teröristlerin tuzak-
ladığı el yapımı patlayıcı infilak 
etti. Patlamada Astsubay Tolga 
Pehlivan şehit oldu. Bölgedeki 
teröristlerin etkisiz hale getiril-
mesi için operasyon başlatıldı. 
Hakkari’nin Irak sınırında bu-
lunan Çukurca ilçesinin Şen-
tepe üs bölgesi yakınlarında 
askerlerin geçişi sırasında te-
röristler tarafından döşenen 
el yapımı patlayıcı inflak etti. 
Patlamada, Astsubay Üstçavuş 

Tolga Pehlivan ve Uzman Ça-
vuş Anıl Yalap şehit olurken, 1 
asker de yaralandı. Yaralı asker 
helikopterle Hakkari’ye sevk 
edilirken, bölgedeki teröristle-
rin etkisiz hale getirilmesi için 
operasyon başlatıldı. 

1 YIL ÖNCE EVLENMİŞTİ
Şehit Pehlivan’ın acı habe-

ri, Samsun’un Bafra ilçesinde 
yaşayan babası Sadık Pehlivan 
ve diğer yakınlarına verildi. 1 
yıl önce evlendiği ve 2 karde-
şinin olduğu belirtilen şehidin 
yakınları gözyaşlarına boğuldu. 
Şehidin yarın Bafra Yıldırım 
Beyazıt Camisi’nde kılınacak 
cenaze namazının ardından 
son yolculuğuna uğurlanacağı 
belirtildi.  n DHA

Türkiye’nin İlk Sağlıklı Yaşam Markası Zade Vital’in bu alanda Türkiye’de ilk ve yenilikçi ürünlere imza attığını belirten  Beril Koparal, bu alan-
daki yeni üretim teknolojilerini de katılımcılarla paylaştı. Koparal, “10 yıl önceye başlayan çalışma şimdi global bir marka haline döndü” dedi

‘Yenilikçilikle ilklere imza attı’
Konya sağlık alanında önem-

li bir organizasyona ev sahipli-
ği yapıyor. Konya’da 5-8 Nisan 
2018 tarihleri arasında Konya 
Eczacı Odası ev sahipliğinde 
‘Eczacının Sesi Farmazi Günle-
ri-Majistral Zirve’ gerçekleştiri-
yor. Bu kapsamda Türkiye’nin 
ilk sağlıklı yaşam markası Zade 
Vital’in ve Zade & Zade Vital 
İbn-i Sina Ar-Ge Merkezi’nin 
Müdürü Beril Koparal, Majistral 
Zirve’de “Esansiyel Yağ Asitleri 
İçeren Yağların Tıpta Kullanı-
mı” konulu uydu sempozyumu 
ile katılımcılarla buluştu. Ger-
çekleştiren sunuma Helvacızade 
Grubu CEO’su Mevlüt Büyük-
helvacıgil, Helvacızade Yönetim 
Kurulu Üyesi Kadir Büyükhel-
vacıgil, Zade & Zade Vital İbn-i 
Sina Ar-Ge Merkezi Müdürü Be-
ril Koparal, Selçuk Üniversitesi 
(SÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hüseyin Kara ile çok sayıda ec-
zacı katıldı.

YAĞ ASİTLERİNİN YETERLİ 
VE DENGELİ ŞEKİLDE 
ALINMASININ ÖNEMLİ

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam 
markası Zade Vital’in ve Türki-
ye’nin doğal sağlık ürünleri ala-
nındaki ilk Ar-Ge Merkezi Zade 

& Zade Vital İbn-i Sina Ar-Ge 
Merkezi Müdürü, genetik uz-
manı Beril Koparal,  Dedeman 
Otel’de düzenlenen Majistral 
Zirve’sinde  uydu sempozyumu 
gerçekleştirdi. Esansiyel Yağ 
Asitleri İçeren Yağların Tıp-
ta Kullanımı konulu konuşma 
gerçekleştiren Koparal, esansi-
yal yağ asitlerinin sağlık ve tıp-
ta kullanımı, bu alandaki yeni 
üretim teknolojileri ve yenilikçi 
ürünlerden bahsetti. İnsan vü-
cudunun sentezleyemediği ve 
mutlaka dışarıdan alınması ge-
reken yağ asitlerinin, esansiyel 

(elzem) yağ asitleri olarak ta-
nımlandığını belirten Koparal, 

“Bu yağ asitlerinin hücrelerimiz 
için temel enerji kaynaklarından. 
Esansiyel yağ asitlerinden özel-
likle Omega 3 yağ asitlerinin çok 
sayıda metabolik faaliyetin sağ-
lıklı devam etmesi için gerekli. 
Özellikle sağlıklı cilt, sağlıklı kalp 
ve dolaşım sistemi, zihin sağlığı, 
güçlü bağışıklık ve antioksidan 
savunma için esansiyel yağ asit-
lerinin yeterli ve dengeli şekilde 
alınmasının önemli” dedi.

İLK VE YENİLİKÇİ ÜRÜNLERE 
İMZA ATIYORUZ

Türkiye’nin İlk Sağlıklı Ya-
şam Markası Zade Vital’in bu 

alanda Türkiye’de ilk ve yenilik-
çi ürünlere imza attığını belir-
ten Koparal, “Zade bizim global 
markamız. 8 ay önce Chicago’da 
Amerika’da açtığımız ofisimiz 
ile faaliyete giren çok zorlu bir 
sürecin sonucunda ortaya çıktı. 
Türkiye gibi uygarlığa beşiği ol-
muş ülkede, çok önemli bir coğ-
rafyada yaşadığımız için bitkisel 
kaynaklar açısından çok zengin 
bir coğrafyadayız. Bunları kul-
lanmamız gerekiyor. Ancak ül-
kemizin dünyaya açılmış bir sağ-
lık markası yoktu. 10 yıl önceye 
başlayan çalışma şimdi global 

bir marka haline döndü. 
Combo Serisi ile Dünyada 

ve Türkiye’de bir ilki gerçekleş-
tirerek bir pakete 4 farklı ürü-
nü  yine bir ilk olan Soğuk Pres 
bitkisel yağlar ve Omega 3 balık 
yağını bir araya getiren FixMix 
Serisi’ni buluşturduk” ifadelerini 
kullandı.

17 FARKLI KALİTE VE SİSTEM 
SERTİFİKASINA SAHİBİZ 

Zade Vital ürünlerinin üreti-
mi hakkında da bilgi veren Kopa-
ral, “GMP stantlarında üretimler 
gerçekleştiriyoruz. Helvacizade, 
Zade ve Zade Vital üretim te-
sisleri 17 farklı kalite ve sistem 
sertifikasına sahip. Biyokimsal 
ve mikrobiyolojik analizler en 
baştan fabrikadan çıkana kadar 
sürekli uyguluyoruz.

 GAP standartlarında güve-
nilir hammade ve GLP stantan-
darlarında kalite sistemleri gü-
vencesi, Türk Patent Ensititüsü, 
Patent dairesi Patenli kapsül 
üretimi ve FDA’e Kayıtlı Ürün 
Porföyü ile üretimlerimizi ger-
çekleştiriyoruz. Zade Vital ürün-
lerini birkaç ay içerisinde Ame-
rika’da yaygın bir şekilde görme 
imkanı mümkün”  dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Beril Koparal
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 
28. haftasında bugün Göztepe’yi ağırla-
yacak. Vodafone Park’ta saat 19.00’da 
başlayacak müsabakayı hakem Ümit 
Öztürk yönetecek. Ligde 28. hafta maç-
ları öncesi Beşiktaş 53 puanla üçüncü, 
Göztepe ise 40 puanla sekizinci sırada 
bulunuyor. Rakibini 15 yıl sonra İstan-
bul’da konuk edecek Beşiktaş, sezonun 
ilk yarısında İzmir’deki maçı 3-1 kazan-
dı.

BEŞ EKSİK
Siyah-beyazlı takım, Göztepe kar-

şısına kart cezalısı ve sakat beş  oyun-
cusundan yoksun çıkacak.  Aytemiz 
Alanyaspor maçında gördükleri sarı 
kartlarla cezalı duruma düşen Atiba 
Hutchinson, Tolgay Arslan ve Oğuzhan 
Özyakup’un yanı sıra cezası, kırmızı 
kart cezası devam eden Ricardo Qua-

resma yarınki mücadelede forma giye-
meyecek.  

Quaresma’nın, Fenerbahçe ile 
oynanan Ziraat Türkiye Kupası ma-
çının ardından aldığı 5 maçlık cezası 
bu karşılaşmayla sona erecek. Beşik-
taş’ın devre arasında Aytemiz Alan-
yaspor’dan kadrosuna kattığı Vagner 
Love da sakatlığı sebebiyle oynayama-
yacak.  Diğer yandan, sarı kart cezaları 
nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçın-
da forma giyemeyen Adriano Correia 
ve Gary Medel, teknik direktör Şenol 
Güneş’in görev vermesi halinde Gözte-
pe karşısında sahaya çıkacak. 

GÖKHAN GÖNÜL’ÜN 
DURUMU BELİRSİZ 

Dizindeki sakatlık sebebiyle tedavi-
si devam eden Gökhan Gönül’ün duru-
mu belirsizliğini koruyor. Teknik direk-

tör Güneş, son antrenmanda takımdan 
ayrı koşu yapan deneyimli sağ bek hak-
kındaki kararını maç saatinde verecek. 

EVİNDE 40 MAÇTIR YENİLMİYOR
Beşiktaş, Göztepe karşısında Süper 

Lig’de iç sahadaki namağlup serisini 
sürdürmeye çalışacak. Evindeki son 
yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. 
haftasında, Başakşehir Fatih Terim 
Stadı’nda Akhisarspor’a 2-0 mağlup 
olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 40 lig 
karşılaşmasında rakiplerine galibiyet 
şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz 
konusu 40 karşılaşmada 33 galibiyet ve 
7 beraberlikle 106 puan topladı.

Bu maçların 33’ünü Vodafone 
Park’ta oynayan Beşiktaş, yeni stadın-
da 26 galibiyet aldı, 7 kez berabere 
kaldı.
n AA

Beşiktaş, Göztepe’yi konuk edecek

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta maçında, 
Pazar günü sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın 
hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bar-
tu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde 
yapılan çalışma saat 15.00’de başladı. Isınma ve koordinas-
yon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan 
oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas ça-
lışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift 
kale maçla tamamlandı. 

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri’nde 
yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
n İHA 

Villarreal’in başarılı forveti Enes Ünal Mart ayının oyuncu-
su seçildi. Villarreal’de top koşturan milli futbolcu Enes Ünal, 
Mart ayının futbolcusu seçildi. İspanyol ekibinde oynadığı 18 
maçta 5 gol 2 asistlik katkıda bulunan 20 yaşındaki futbolcu, 
geçtiğimiz haftalarda Atletico Madrid ağlarına 2 gol bırakmış 
ve takımını galibiyete taşımıştı. Milli golcü Enes Ünal, daha 
önce oynadığı takımlarda da gösterdiği performans ile dikkat-
leri üzerinde çekmişti.
n İHA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 
Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yap-
tığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’n-
de Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen 
antrenmana hareketlilik çalışmasıyla başlandı. Daha sonra 
beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümün-
de sınırlı alanda oyunsal formda taktik oyun gerçekleştirildi. 
Son bölümde ise orta, şut ve sonuçlandırma çalışması yapıl-
dı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin 
ardından sona erdi. 
n İHA

Fenerbahçe’de 
hazırlıklar bitiyor

Enes Ünal ayın 
oyuncusu seçildi

Galatasaray’da Gençler 
hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor Başkan Yardımcısı 
Gökhan Saral, her koşulda iyi niyetleri-
ni muhafaza ederek, ellerinden gelenin 
fazlasını yapmaya gayret gösterdiklerini 
söyledi. 

Trabzonspor’da Başkan Yardımcısı 
Gökhan Saral açıklamalarda bulundu. 
Saral, bordo-mavililerin ekonomik ve 
sportif başarı beklentisinin en üst düzey-
de olduğu bu sıkıntılı ve zor süreçte men-
faatleri için ellerinden gelenin fazlasını 
yapmaya gayret gösterdiklerini belirte-
rek, “Beşeriz, elbette eksiklerimiz, hata-
larımız oldu ancak her şart ve koşulda iyi 
niyetimizi muhafaza ettik. Şundan emin 
olunuz ki Trabzonspor’un menfaatlerini 
her türlü kişisel menfaatlerin önünde 
tuttuk. Öyle ki çoğu kez işimizden, aşı-
mızdan, sağlığımızdan ödün vererek 
çalıştık. Bu durumdan da ne şikayetçi ne 
de pişmanım. Zira bizler Trabzonspor’a 
hizmet etme duygusunun vermiş olduğu 
manevi tatmin duygusuyla yetindik, bes-

lendik” şeklinde konuştu. 
“YAPAMADIKLARIMIZI GÖRENLER 

YADSINAMAZ EMEKLERİ DE BİR GÜN 
GÖRECEKTİR” 

Bordo-mavili ekibin başkan yardım-
cısı Saral, “Bu dönem içerisinde birçok 
kez eleştirilere maruz kaldık. Art niyet ta-
şımayan haklı eleştirileri her zaman ba-
şımızın üzerinde taşıdık. Bugün maksatlı 
ya da maksatsız bardağın boş tarafına 
bakarak yanlışlarımızı ve yapamadıkla-
rımızı ön planda tutanların, Muharrem 
Usta ve yönetiminin, görev süreleri bo-
yunca verdikleri yadsınamaz emekleri ve 
yaptıkları fedakarlıkları da bir gün mut-
laka göreceklerine inancım tamdır. Zira 
zaman gerçekleri kör gözlere sokmaya 
muktedirdir. Ortaya koyduğumuz emek 
ve fedakarlıkların Trabzonspor’un lehine 
nasıl sonuçlar ürettiğini, Trabzonspor’u 
hak ettiği seviyelere çıkarabilme adına 
neleri başardığımızı bugün ya da yarın 
gözüne fitne ve şahsi ihtiras perdesi 

inmemiş herkes görecektir” ifadelerini 
kullandı. 
“BUNDAN SONRA DA TRABZONSPOR 

MENFAATLERİNİN TAKİPÇİSİ 
OLACAĞIZ” 

Kongre sürecinin Trabzonspor için 
hayırlar getirmesini temenni ettiğini 
belirten Saral, sözlerini şöyle tamam-
ladı: “Bu düşüncelerle tek dileğimizin 

Trabzonspor’un geleceğinin aydınlık ol-
ması olduğunun bilinmesini isterim. Bu-
güne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
Trabzonspor’un menfaatlerinin takipçisi 
olacağımız noktasında kimsenin şüphesi 
olmasın. Yanlışa yanlış diyebilme cesa-
retini göstereceğimiz gibi doğruya doğru 
deme erdemini de daima ortaya koyaca-
ğız” diye konuştu.   n İHA

Gökhan Saral: Her koşulda iyi niyetimizi muhafaza ettik

Trabzonspor’a 
borcum var!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Adayı Ahmet Ağaoğlu, kulübü içinde bulunduğu durumdan çıkaracaklarına 
inandığını belirterek, “Benim Trabzonspor’a borcum var. Seçilirsem o borcu ödemek nasip olacak” dedi

Trabzonspor Başkan Adayı Ahmet 
Ağaoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği 
(TSYD) Trabzon şubesinin ev sahipliğinde 
düzenlenen basın toplantısında açıklama-
larda bulunarak basın mensuplarının so-
rularını yanıtladı. 

“SÜRECİ HAZMEDEMEDİM 
VE ADAY OLDUM” 

Son zamanlarda yaşanılan en olağa-
nüstü genel kurul olduğunu dile getiren 
Ağaoğlu, “Trabzonspor’un kalibresindeki 
bir kulüpte kongre olağanüstü de olsa 
başkan adaylarının önlerinde bir hazırlık 
dönemi olurdu. Fakat bu sıkıntılı bir sü-
reçti. Sürenin dolmasına az bir zaman ka-
lana kadar da hiç kimsenin adaylığı yoktu. 
Burada gerçekten kulübümüzün büyüklü-
ğü, Trabzonspor’un tarihi, Türk futboluna 
verdiği hizmet, Trabzonspor’un misyonu 
ile örtüşmüyordu. Yani böylesine büyük 
bir kulüp olağanüstü kongre kararı alacak, 
başvurunun bitmesine saatler kalacak ve 
ortada aday yok. Bu durum camiada bü-

yük gerginlik, huzursuzluk ve rahatsızlık 
oluşturdu. Yani adaylığımdaki en önemli 
sebep bu durumu hazmedemedim” dedi. 
“SEÇİLİRSEM TRABZONSPOR’A OLAN 
BORCUMU ÖDEMEK NASİP OLACAK” 

Ağaoğlu, kulübü bu durumdan çıka-
racak bir ekibe sahip olduklarını da ifade 
ederek, “Yükümüz ağır. Yıpranmadan çı-
kamayacağımızı da biliyorum. Eminim ki 
en çok ben yıpranacağım. Böylesine has-
sas süreçte dahi bu kadar kulübüne bağlı 
taraftarların olduğu camiadan kulübe 
başkan adayı çıkmıyor. Çıkanların heve-
sini kırmamamız lazım. Allah inşallah bir 
daha göstermez ama bunu yaparsak daha 
çok yönetici ararız. Buradan yıpranmadan 
gitmek kimseye nasip olmamışsa seçi-
lirsek ve görev süremiz sonunda en fazla 
yarayı benim alacağımı biliyorum. Benim 
Trabzonspor’a borcum var. Seçilirsem o 
borcu da ödemek nasip olacak. Biraz sağ-
duyulu olursa, gelir gider dengesi olan, 
yarışın içinde olan, altyapısı ile gerçekten 

futbol şehri olan, Avrupa’da bile örnek 
gösterilecek bir takım haline gelebiliriz. 
Urfa’ya Allah gırtlak vermiş. Çok güzel 
şarkı söylerler. Allah onlara onu vermiş. 
Burası ise futbol coğrafyasıdır. Ama kendi 
çocuklarımız hariç yetiştirdiğimiz büyüt-
tüğümüz bu coğrafyadan olan çocuklar 
hariç kimse yok. A Takımda 8 yabancı 
var. Bordo-maviye aşıksak Barcelona’yı 
tutalım. Fatih ve Gökdeniz’den başka bir 
Yusuf ve Abdülkadir çıktı. Bu çocuklar 
altyapıdan bakıyor A takımda 8 yabancı 
var bana yer yok diyor. Böyle olmama-
lı. Oyuncu çıkması lazım. Yarışın içinde 
olacağız. Marka değerini koruyacağız, 
gelir gider dengesini sağlayacağız, Alt-
yapıyı koruyacağız sonra Trabzonspor ligi 
domine eden bir şekilde gelecektir” diye 
konuştu. 

“BU LİSTE ÖZVERİLİ LİSTEDİR” 
Kurdukları yönetim kurulu listesinin 

özverili bir liste olduğunu belirten Ahmet 
Ağaoğlu, “Beni mesela bazen bu listeyle 

alakalı eleştiriyorlar. Bu liste en özverili 
listedir. Bu şartlarda bu kadar büyük öz-
verinin içine giren insanlara biraz saygılı 
olmamız lazım. Gerçekten süreç çok sı-
kıntılı süreç. Hoş bir tablo yok önümüzde. 
Soru ne güzel. Parayı nasıl ödeyeceksi-
niz? Bir hafta içinde kim kime 100 milyon 
veriyor? Çantada parayla gelmiyoruz. 
Çantada evraklar ve projeler var. Kısmet 
olursa önümüzdeki haftanın başından iti-
baren bütün bu şeylerle yeniden yapılan-
dırmanın içine gireceğiz. Çok kısa vadeli 
ödenmesi gereken 100 milyon TL’yi bulu-
yoruz. Çalışma yaptık 3-4 hafta sonra bir 
şekilde kulübe para girişi başlayacak. Bu 
gelir kredilerin yeniden yapılandırmasın-
dan olur, farklı 2 platformda marka satışı 
ile alakalı olabilir. Bunlar şimdilik bizde 
kalsın. Her ne kadar ekonomik olarak her 
türlü erozyona uğramış olursak olalım 
Trabzonspor ismi, Trabzon kenti bir mar-
kadır” şeklinde konuştu. 
n İHA
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TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor, ligin bitmesine kısa 
bir süre kala Play – Off şansını koruyor. 
Play – Off potasının 5 puan gerisinde 
yer alan yeşil beyazlılar, kalan 5 maç-
tan da galibiyet ila ayrılarak rakiplerinin 
puan kaybetmesini bekleyecek. Yavru 
Kartal, kalan maçların ilkinde kendi 
sahasında Silivrispor’u konuk edecek. 
Yarın oynanacak olan mücadele Konya 
Atatürk Stadyumu’nda saat 15.00’de 
başlayacak. Karşılaşmayı Emre Abar 
yönetecek. Konya Anadolu Selçukspor, 
bu maçta Konyalı sporseverlerin deste-
ği ile kazanmak istiyor.

DEVREDE SADECE İKİ 
MAĞLUBİYET ALDI

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya 
Anadolu Selçukspor, ligin ikinci yarı-
sında iyi bir çıkış yakalamıştı. Oynanan 
12 maçta sadece iki kez yenilen Yavru 
Kartal, bu maçların 7’sini kazandı. 
Anadolu Kartalı, ligde sadece üst sıra-
larda bulunan Altay ve Sakaryaspor’a 
deplasmanda şanssız mağlubiyet aldı. 
Konya Anadolu Selçukspor, yarın  Siliv-
rispor’u mağlup ederek yeni bir seri ya-
kalamanın peşinde. İstanbul ekibi Si-
livri, ligde oynanan 29 maçta sadece 2 
kez kazanırken, 16 puan ile son sırada 
yer alıyor. Öte yandan Konya Anadolu 
Selçukspor’un eski oyuncusu İbrahim 
Alan, Silivrispor kadrosunda yer alıyor.
n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta son hafta maçları yarın oyna-
nacak. Bu grupta mücadele eden temsilcilerimizden Akşehirspor 
ve Ereğlispor, düşmemek için kritik mücadelelere çıkacak. Ligde 
üst sıralarda bulunan Sarayönü Belediyespor ise iddiasının olma-
dığı ligde son maçını oynamasının ardından ligi tamamlayacak. 
Yeşil siyahlılar yarın deplasmanda Kepez Belediyespor ile karşı-
laşacak. Mücadele saat 15.00’de Kepez Hasan Doğan Stadı’nda 
oynanacak. Sarayönü Belediyespor 42 puanla 7.sırada yer alıyor.

LİGDE KALMA HEYECANI
Ligin son haftasında 21 puanla 11.sırada yer alan Akşe-

hirspor, kendi sahasında Manavgat Belediyespor ile karşı kar-
şıya gelecek. Akşehir Nasrettin Hoca Stadı’nda oynanacak olan 
mücadele saat 15.00’de başlayacak. Yeşil beyazlı temsilcimiz 
Ereğlispor ise iç sahada Gölhisarspor’u konuk edecek. Ereğli Ata-
türk Şehir Stadı’ndaki maç 15.00’de start alacak. Yeşil beyazlılar 
ligde 19 puan ile 12.sırada yer alıyor. Akşehirspor’un Manavgat 
Belediyespor’u yenmesi halinde Ereğlispor, direkt olarak küme 
düşecek. Son hafta maçında Ereğli, Gölhisar’ı yener, Akşehirspor 
puan kaybederse, düşen takım Akşehirspor olacak. Ligde kalan 
takım, Süper Amatör Küme’de ikinci olan Saiteli Kadınhanı Bele-
diyespor ile Play – Out maçına çıkacak.
n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör’de heyecan sona eriyor

Sınav Eğitim Kurumları Müdürü, Kurum Zümre Başkanı 
ve Basketbol takımı öğrencileri, Konya Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ü ziyaret etti. Sınav Eğitim 
Kurumları Müdürü Muhammed Yavuz Gürbüzer, Kurum 
Başkanı Hikmet Karaman ve Meram Özel Sınav Anadolu 
Lisesi Basketbol takımı öğrencileri Konya Gençlik Hizmet-
leri ve Spor İl Müdürü’nü Ömer Ersöz’ü makamında ziyaret 
etti. Okullararası Genç Erkekler B Kategorisinde 28-31 Mart 
2018 tarihleri arasında Adıyaman’da oynanan Yarı Final 
müsabakalarında birinci olarak, 24-28 Nisan 2018 tarihleri 
arasında Konya’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyona-
sı’nda mücadele etmeye hak kazanan Meram Özel Sınav 
Anadolu Lisesi, Basketbol Takımı Konya Gençlik Hizmet-
leri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ü ziyaret ederek turnuva 
hakkında bilgi verdi. İl Müdürü Ömer Ersöz, 24-28 Nisan 
2018 tarihleri arasında Konya’da yapılacak olan Okullara-
rası Gençler B Türkiye Şampiyonası finallerinde Konya’yı 
temsil edecek sporculara başarılar diledi.
n SPOR SERVİSİ

Sınav Koleji’nden 
Ömer Ersöz’e ziyaret

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücade-
le eden temsilcimiz Selçuklu Belediyesi 
Basketbol, 31.hafta maçında Halk Enerji 
TED Ankara Kolejliler’in konuğu olacak. 
Ankara Spor Salonu’nda oynanacak kar-
şılaşma saat 16.00’da başlayacak. Mü-
cadeleyi Turgut Işı, Dağder Dağlı ve 
Murat Amaç hakem üçlüsü yönetecek. 
Karşılaşma için dün sabah otobüsle An-
kara’ya hareket eden Mavi-Beyazlılar 
akşam saatlerinde maçın oynanacağı 
salonda son antrenmanını gerçekleştir-
di. Ligde oynadığı son iki karşılaşmada 
önce Bursaspor’a deplasmanda, ardın-

dan evinde Türk Telekom’a mağlup olan 
Selçuklu Kartalları, TED Ankara maçın-
dan galibiyetle ayrılarak moral bulmak 
istiyor. Bu sezon başarılı bir performans 
sergileyen ve oynadığı 30 karşılaşmadan 
21 galibiyet almayı başaran temsilcimiz, 
Türk Telekom ve Bursaspor Durmazlar’ın 
ardından üçüncü sırada yer alıyor. Play - 
Off’a girmeyi haftalar önce garantileyen 
Selçuklu Kartalları, üst sıralarda yer ala-
rak Play - Off maçlarında saha avantajını 
elde etmek istiyor. Zorlu TED Ankara Ko-
lejliler maçı öncesinde Mavi-Beyazlılarda 
eksik oyuncu bulunmuyor.

PLAY – OFF’A ÜST SIRALARDA 
KATILMAK İSTİYOR

Mavi beyazlı temsilcimiz Selçuklu 
Belediyespor, Ankara deplasmanından 
galibiyet ile dönerek, ligin ikinci sıra-
sında bulunan Bursaspor’un puan kay-
betmesini bekleyecek. Selçuklu Kartalı, 
sezon sonunda oynanacak olan Play – Off 
maçlarına üst sıralarda katılarak avantaj 
sağlamak istiyor. Ligi üst sıralarda bitiren 
takımlar Play – Off maçlarına ev sahibi 
olarak başlayacak. Mavi beyazlılar, ligde 
kalan 4 maçı da kazanarak ikinci sıraya 

yükselmeyi hedefliyor.
TED KOLEJLİLER DÜŞMEME 

MÜCADELESİ VERİYOR
Temsilcimiz Selçuklu Beledi-

yespor’un bugün deplasmanda karşılaşa-
cağı TED Ankara Kolejliler, ligin 17.sıra-
sında bulunuyor. Başkent ekibi, 30 maçta 
8 galibiyet alarak 38 puan topladı. Yalova 
Belediyesi ile aynı galibiyet sayısına bu-
lunan TED Kolejliler, ligde kalan maçlar-
da istediği sonuçları alarak düşme pota-
sından kurtulmanın hesaplarını yapıyor. 
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Basketbol 1. Lig’deki temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, Play – Off öncesi son maçlarına çıkıyor. Mavi 
beyazlılar ligin 31.hafta maçında deplasmanda TED Ankara Kolejliler ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salo-

nu’nda oynanacak olan maç 16.00’da başlayacak. Selçuklu, bu maçı kazanarak moral depolamak istiyor

Yavru Kartal yeni bir başlangıç arıyor

Moral peşinde!

Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol’da Konya Takımı yarı 
finalde mücadele edecek. Spor Genel Müdürlüğü tara-
fından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi projesi kap-
samında Karaman’da yapılan 2017-2018 sezonu Analig 
Basketbol Çeyrek Final Müsabakalarını namağlup tamam-
layarak yarı finale yükselen Konya Basketbol Erkek Takımı 
6 - 8 Nisan 2018 tarihleri arasında Kütahya’da yapılacak 
olan yarı final müsabakalarında mücadele edecek. 
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Hentbol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz 
Selçuklu Belediyespor, 21.hafta maçında İstanbul Üniver-
sitesi Spor Birliği’ne konuk olacak. Yarın Prof. Dr. Turgay 
Atasü Spor Salonu’nda oynanacak olan mücadele saat 
16.00’da başlayacak. Ligde üst üste üç maçtır kazanan 
mavi beyazlılar, bu maçtan da galibiyet alarak serisini sür-
dürmek istiyor. Konya temsilcisi ligde oynadığı 18 maçta 
8 galibiyet alarak 7.sırada bulunuyor. İstanbul ekibi ise 5 
galibiyet 1 beraberlik ile 10.sırada yer alıyor.
n SPOR SERVİSİ

Konyalı sporcular 
yarı finale yükseldi

Selçuklu hentbol 
seriyi sürdürmek istiyor

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GÜMÜŞHANESPOR 29 17 5 7 46 24 22 56
2.ALTAY 29 15 9 5 51 28 23 54
3.SAKARYASPOR 29 15 8 6 46 31 15 53
4.ŞANLIURFASPOR 29 16 4 9 44 30 14 52
5.BUGSAŞ SPOR 29 14 8 7 47 28 19 50
6.HACETTEPE SPOR 29 13 11 5 42 23 19 50
7.BANDIRMASPOR 29 14 7 8 44 32 12 49
8.ANADOLU SELÇUK 29 12 9 8 40 38 2 45
9.NİĞDE BELEDİYE 29 11 6 12 33 38 -5 39
10.KIRKLARELİSPOR 29 10 8 11 34 40 -6 38
11.PENDİKSPOR 29 9 8 12 31 38 -7 35
12.ZONGULDAK 29 9 8 12 23 30 -7 35
13.KAHRAMANMARAŞ 29 8 10 11 34 44 -10 34
14.KARAGÜMRÜK 29 9 4 16 29 42 -13 31
15.FETHİYESPOR 29 6 10 13 31 45 -14 28
16.NAZİLLİ BELEDİYE 29 5 8 16 25 48 -23 23
17.KARŞIYAKA 29 5 9 15 28 42 -14 18
18.SİLİVRİSPOR 29 2 10 17 20 47 -27 16

S Takım O G M A Y Puan1 TÜRK TELEKOM 30 28 2 2602 2198 582 BURSASPOR 30 23 7 2497 2265 533 SELÇUKLU BELEDİYESİ 30 21 9 2384 2296 514 AFYON BELEDİYESİ 30 21 9 2513 2328 515 ANTALYASPOR 30 19 11 2354 2324 496 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 30 18 12 2422 2348 487 BANDIRMA KIRMIZI 30 17 13 2372 2368 478 OGM ORMANSPOR 30 16 14 2215 2245 469 İSTANBULSPOR 30 15 15 2330 2311 4510 AKHİSAR BELEDİYE 30 15 15 2365 2405 4511 BAKIRKÖY BASKET 30 13 17 2321 2380 4312 KARESİ SPOR 30 12 18 2328 2448 4213 DÜZCE BELEDİYE 30 12 18 2274 2390 4214 PETKİM SPOR 30 9 21 2238 2349 3915 ANKARA DSİ 30 9 21 2268 2400 3916 YALOVA BELEDİYE 30 8 22 2435 2545 3817 TED ANKARA KOLEJLİLER 30 8 22 2301 2433 3818 SAMSUN ANAKENT 30 6 24 2184 2370 36



Konya’da seferberlik ilan edildi
Yarın oynanacak kritik maç öncesi Konya’da 

seferberlik ilan edildi. Şehir bayraklarla süslenir-
ken, yarın maçta en az 30 bin taraftar olması bek-
leniyor.

Temsilcimiz Atiker Konyaspor yarın Spor Toto 
Süper Lig’in 28. haftasında Sivasspor ile tarihi 
bir maça çıkacak. Kaybetmesi durumunda ligde 
kalması mucizelere kalacak olan yeşil beyazlılar, 
zorlu mücadeleyi mutlak kazanmak zorunda. Bu 

hedef doğrultusunda şehirde de seferberlik ilan 
edildi. Stadyum ve çevresi başta olmak üzere bü-
tün esnaflara Konyaspor bayrağı dağıtılarak şehir 
bayraklarla süslendi.

Öte yandan anons araçları ile maç saatine ka-
dar taraftarlar maça davet edilirken, Esnaf Sanat-
karlar Odası, Konya Ticaret Odası, İttifak Grubu. 
Adese. Lukoil gibi kurumlar da üye ve müşterileri-
ne maç gelme çağrısında bulundu. 
n SPOR SERVİSİ

RPS

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

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Atiker Konyaspor’un yıldız  oyuncusu Adis Jahovic Sivasspor maçından 3 puanla ayrılmak is-
tediklerini söyledi. Jahovic, “Durumumuzun zor olduğunun farkındayım ama önümüzde 7 maç 
daha var. Şu an önümüzde Sivasspor maçı var. Bunu kazanıp 3 puan elde etmek istiyoruz” dedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ati-
ker Konyaspor’un ara transfer dönemin-
de Göztepe’den aldığı golcü futbolcu Adis 
Jahovic, takımın zor durumda olduğunu 
belirterek kalan 7 maçta tehlikeli bölge-
den çıkmak için ellerinden geleni yapa-
caklarını ifade etti.  Yeşil-beyazlı ekibin 
31 yaşındaki forvet oyuncusu Jahovic, 
yaptığı açıklamada, pazar günü, iyi form 
tutmuş ve iyi sonuçlar elde eden bir De-
mir Grup Sivasspor’a karşı oynayacakla-
rını belirtti.  Sivasspor’un genellikle oyu-
nun son kısımlarında daha iyi olduğuna 
dikkati çeken Jahovic, “Tabii ki kolay 
bir 3 puan olacak, demek istemiyorum. 
Kendi evimizde, taraftarlarımızın önünde 
oynayacağız. Onların desteğiyle stadyu-
mumuzda bu maçı almaya çalışacağız, 
ama zor bir maç olacak.” diye konuştu. 

Jahovic, ligde kalan maçlarla ilgili 
şu değerlendirmeyi yaptı: “Durumu-
muzun zor olduğunun farkındayım ama 
önümüzde 7 maç daha var. Tehlikeli 

bölgede rakiplerimizden 3 puan geri-
deyiz. Gelecekte ne olur onu bilemem. 
Ancak kendim ve arkadaşlarım adına 
şundan kesinlikle eminim. Her maçta 
yüzde 100 performansımızı vermeye 
çalışacağız. Elimizden geldiği kadar çok 
puan almaya çalışacağız. Fikstürümüz 
biraz daha kolay gibi görünüyor. Ama 
her maça final gözüyle bakıp ona göre 
çıkacağız. Şu an önümüzde Sivasspor 
maçı var. Bunu kazanıp 3 puan elde et-
mek istiyoruz. Kalan 7 haftalık periyotta 
hocamızın da kendine göre planları var. 
Oyuncu olarak her maça iyi hazırlanmalı, 
iyi çalışmalı ve iyi performans gösterme-
liyiz.”

“TARAFTARSIZ PEK 
OYNAYAMIYORUM”

Jahovic, ara transfer döneminde 
birçok kulüpten teklif aldığını ancak 
görkemli taraftarı nedeniyle Atiker Kon-
yaspor’u tercih ettiğini dile getirdi.

Göztepe’den Konyaspor’a transfer 

sürecini anlatan Jahovic, şöyle konuş-
tu: “Sezon ortasında Türkiye’de en çok 
gol atan 3 oyuncudan birisiydim. An-
cak, Göztepe’de durumumdan çok da 
memnun değildim. Yeni bir sözleşme, 
kontrat istiyordum. Bu konuda anlaşa-
madık. Devre arasında Konya ve Alan-
ya’nın yanı sıra birkaç teklif daha aldım 
ama Konyaspor’u seçtim. Çünkü iki se-
nedir Avrupa’ya gitmiş, TFF Süper Kupa 
ve Türkiye Kupası’nı kazanmış, yani 
güzel işler yapmıştı. Hepsinden ziya-
de Konyaspor’un taraftar camiasının bu 
denli görkemli olmasıydı. Ben taraftarsız 
pek oynayamıyorum. Bundan mutlu ola-
mıyorum. Bu yüzden Konyaspor’u tercih 
ettim. Görüşmelerde Konyaspor yöneti-
mi iyi bir profesyonellik gösterdi ve trans-
fer sürecini 2-3 saatte neticelendirdik.”

“ETO’O İLE AYNI TAKIMDA 
OLDUĞUM İÇİN ÇOK 

MUTLUYUM”
Takım arkadaşı Samuel Eto’o hak-

kında da değerlendirmede bulunan 
Jahovic, şunları kaydetti: “Samuel Eto’o 
ile aynı takımda olduğum için çok mut-
luyum. Sahada Eto’o ile birlikte oynayıp 
oynamamam konusu ise hocanın ter-
cihidir. Hocanın kendine göre planları 
vardır. Futbolcu olarak odaklanmamız 
gereken sadece oynamaktır. Eto’o ile be-
raber oynarız ya da o benden önce çıkar, 
bunu bilemeyiz. Bu hafta oynayacağımız 
Sivasspor maçına ne şekilde çıkacağı-
mızı bilmiyorum. Ama şunu belirtmem 
gerekiyor, çok pozitif bir arkadaşlığımız 
var. Kendisiyle her gün sohbet ediyo-
ruz. İkimiz de Konyaspor’un oyuncusu-
yuz. Eto’o, takımın çok önemli bir parça-
sıdır. Nasıl oynamamız gerektiğinden ne 
yapmamız gerektiğine kadar bize açıkla-
malarda bulunuyor. Eto’o’nun tecrübele-
rinden faydalanmak hem benim hem de 
bütün takım için çok önemli.”
n AA

Jahovic: Durumumuz zor

Spor Toto Süper Lig’de 28. Hafta dün oynanan karşılaşma ile 
başladı. Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un yarın evinde Sivasspor 
ile karşılaşacağı haftada, bugün 3 karşılaşma oynanacak. Anadolu 
Kartalı’nın ligde kalma mücadelesi verdiği takımlardan Antalyaspor 
saat 13.30’da Karabükspor deplasmanına çıkacak. Kırmızı beyazlılar 
zorlu maçı kazanması durumunda ligde kalma adına önemli bir adım 
atmış olacak. Günün diğer maçlarında Trabzonspor ile Kayserispor 
Avrupa Ligi’ni katılma adına önemli bir maça çıkarken Şampiyonluk 
yarışında dezavantajlı konumda olan Beşiktaş ise evinde Göztepe’yi 
ağırlayacak. Program şöyle: 

Bugün: 13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmet-
tin Şeyhoğlu), 16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park), 19.00 
Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

Yarın: 13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Bü-
yükşehir Belediye), 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Ak-
hisarspor (Bahçeşehir Okulları), 16.00 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa 
Büyükşehir Belediye), 19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)

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

Üst sıralar ve Avrupa 
grubu şekillenecek

Sezona 2 kupalı şampiyon apo-
leti ile giren ancak ortaya koyduğu 

kötü performans ile dibe vuran 
Konyaspor, ligden düşmenin 

en büyük adaylarından biri 
haline gelmişti. Süper 

Lig’de kalabilmek için 
birbirinden kritik sı-

navlara çıkan yeşil 
beyazlılar, yarın 

bu zorlu maçlar-
dan birini daha 

oynayacak. 
Yeşil be-

yazlılar 
s a a t 

23.30’de evinde Sivasspor’u ağırla-
yacak. Zorlu karşılaşmayı Fırat Aydı-
nus yönetecek. Aydınus’un yardımcı-
lıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu 
yaparken, maçın dördüncü hakemi 
Serkan Çınar.

 PUAN KAYBININ TELAFİSİ YOK
Sivasspor ile zorlu mücadeleye 

çıkacak olan Atiker Konyaspor’da tek 
hedef galibiyet. Geçen hafta Osman-
lıspor’dan istediği 3 puanı alamayan 
yeşil beyazlılar Sivasspor maçında 
puan kaybetmesi durumunda ligde 
kalma yolunda çok ağır bir darbe yi-
yecek. Galibiyetin ise getirisi ise 3 
puandan fazlası olabilir.

Konyaspor olası bir Sivasspor ga-
libiyeti sonrası uzun süre sonra ilk kez 

ateş hattından çıkabilir. Yeşil beyaz-
lılar Gençlerbirliği’nin Galatasaray 
ile, Osmanlıspor’un ise Fenerbahçe 
ile oynayacağı haftada puanını 28’e 
yükseltmenin ve rakiplerinin üstüne 
çıkmanın hesaplarını yapıyor.

SİVASSPOR AVRUPA’YI İSTİYOR
Atiker Konyaspor’un yarınki rakibi 

Sivasspor ise Avrupa mücadelesi ve-
riyor. Ligde 5. olarak kupa şampiyonu 
kontenjanının 5. Sıraya geçmesiyle 
Avrupa’ya gitmek isteyen kırmızı be-
yazlılar Konyaspor’u mağlup etmeyi 
planlıyor. Arouna Kone ve Robinho 
gibi önemli oyunculara sahip olan 
Sivasspor, Konyaspor için zorlu bir 
rakip olacak.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor için kritik bir viraj daha

Geçirdiği trafik kazasının ardından uzun süre yoğun ba-
kımda kalan ancak yaşam savaşını kaybeden Konyaspor’un 
minik taraftarı Alperen Öztaş, Sivasspor maçında unutulma-
yacak.

Atiker Konyasporlu futbolcular zorlu maçtan önce ısınma-
ya üzerinde Alperen’in resminin olduğu  tişörtlerle çıkarken, 
maçta da siyah bant takacak.
n SPOR SERVİSİ

Alperen Sivasspor 
maçında hatırlanacak
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