
Yolların ustaları! 
Konya’nın önemli inşaat 

firmalarından olan Karadeniz 
inşaat, hizmetleriyle beğeni 
topluyor. Karadeniz İnşaat 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Karadeniz, “Bizim iş 

anlayışımızda önceliklerimiz 
hizmet ve kalitedir” dedi

İŞİMİZİ SEVEREK  YAPIYORUZ
Karadeniz İnşaat’ın güçlü bir ekiple alt yapıya 
dair tüm hizmetleri verdiğini belirten Karade-
niz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kara-
deniz, “Dışarıdan bakıldığı zaman zahmetli ve 
yorucu bir iş gibi gözükse de işimizi severek 
yapıyoruz. Drenaj, tretuvar ve çevre düzenle-
me gibi işleri bitirmek ve son olarak hepsini 
sağlam bir şekilde teslim etmek belki de tüm 
yorgunluğumuzu alan en büyük etken” ifade-
lerini kullandı.

GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYIZ
Karadeniz İnşaat olarak yeni bir oluşum içerisi-
ne girdiklerini ve ilk önceliklerinin daima kalite 
olduğunu vurgulayan Yusuf Karadeniz, “Dedi-
ğim gibi yaptığımız işte hiçbir şeyden kaçma-
yarak kaliteli bir hizmet sunuyoruz. Çok şükür 
bu düşüncemizin karşılığını da fazlasıyla alı-
yoruz. Yaptığımız işlerde karşılıklı güven duy-
gusu var. Allah’ın izniyle biz bu güveni boşa 
çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz” dedi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

‘Hep birlikte 
hizmet edeceğiz’

İş dünyası, sivil toplum kuruşla-
rı ve muhtarlardan oluşan heyet 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı 
ziyaret etti, başarı için dua etti. 
Başkan Altay, “Hep birlikte 
Konya’ya hizmet edeceğiz” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 7’DE

Mutluluğa 
‘evet’ dediler

Mesai arkadaşımız Hüseyin 
Menekşe, mutluluğa erdi, Esra-
han Özkaya ile evlendi. Aileleri 
de çocuklarının mürüvvetini 
görmenin mutluluğunu yaşadı. 
Hüseyin ve Esrahan mutluluk-
larını yakınları ve dostları ile 
paylaştı.  n HABERİ SAYFA 17’DE

95 milyonluk 
dev yatırım!

Karatay Belediyesi tarafından 
İsmil Termal Tesisleri’nin 
temel atma töreni gerçekleşti. 
Başkan Mehmet Hançerli, yak-
laşık toplam maliyeti 95 Milyon 
TL olan İsmil Termal Tesisle-
rinin hayırlara vesile olmasını 
diledi.  n HABERİ SAYFA 13’TE

KIR DÜĞÜN BAHÇESİ 
RAMAZAN’A HAZIR

Mavera, daha iyi hizmet için çalışıyor

Konya’nın en büyük ve doğal kır düğün bahçesi 
olarak Konyalılara hizmet veren Mavera Kır Düğün 
Bahçesi 11 Ayın sultanı Ramazana ayına hazırlıkları-
nı tamamladı. Mavera Kır Düğün Bahçesi Sahibi Ali 
İnal, “Ramazan’da daha iyiyi daha hesaplıya müşte-
rilerimize sunacağız” dedi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

Kınalı kuzular 
uğurlanıyor

Vatani görevlerini ifa etmeye hazırlanan kınalı 
kuzular, şenlik eşliğinde güle oynaya askere 

uğurlanıyor.  Askere giden gençlerin, “Vatan uğruna 
sonuna kadar, hatta canımı dahi feda ederim” 

sözleri ise duygulandırıyor. n SAYFA 3’TE

‘Adaylardan daha 
çok çalışacağım’

24 Haziran’da gerçekleşen seçimlerde aday 
olmayan AK Parti Karaman Milletvekili ve 

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Ben 
kendi namıma aday olan arkadaşlarımdan daha 

çok çalışacağım” dedi. n SAYFA 14’TE

03 Türk Yıldızları
nefesleri kesti 05 Ereğli Anıt alanı 

yenileniyor 06 Ortaş’ta iş 
sağlığı eğitimi
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Aynı vizyonla yeni hedeflere!
Selçuklu Belediye Başkanı olarak Selçuklu’ya 9 yıl hizmet veren 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu 
Kongre Merkezinde düzenlenen program ile personele veda etti. 
“Konya için çalışmaya gayret edeceğiz” diyen Başkan Altay, 

“Burada ortaya koyduğumuz vizyonu ve başarıyı tüm şehirde 
uygulamak için gayret edeceğiz. Umuyorum ki Konya’da da 
güzel şeyler olacak” diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 14’TE
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Konya’nın birçok noktasında önemli iş-
lerde bulunduklarını ifade eden Karadeniz 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ka-
radeniz, “Bizim iş anlayışımızda öncelikleri-
miz hizmet ve kalitedir. En son da ise para 
vardır” dedi

‘İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ’
Karadeniz İnşaat’ın güçlü bir ekiple alt 

yapıya dair tüm hizmetleri verdiğini belir-
ten Karadeniz İnşaat Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yusuf Karadeniz, “Yaptığımız işin ne 
kadar önemli olduğunun bilincinde olan bir 
ekiple alt yapıya dair tüm hizmetleri veri-
yoruz. Dışarıdan bakıldığı zaman zahmetli 
ve yorucu bir iş gibi gözükse de şunu tüm 
samimiyetimle söylemem gerekirse işimi-
zi severek yapıyoruz. Drenaj, tretuvar ve 
çevre düzenleme gibi işleri bitirmek ve son 
olarak hepsini sağlam bir şekilde teslim et-
mek belki de tüm yorgunluğumuzu alan en 
büyük etken” dedi. 

=‘ÖNCELİĞİMİZ KALİTE’
Karadeniz İnşaat olarak yeni bir olu-

şum içerisine girdiklerini ve ilk öncelikle-
rinin daima kalite olduğunu vurgulayan 
Yusuf Karadeniz, “Bizim iş anlayışımızda 
önceliklerimiz hizmet ve kalitedir. En son 
da ise para vardır. Evet, çoğu ticaretlerde 
bu kavram söylendiği zaman klişe olarak 
düşünülse de ciddi anlamda önceliğimiz 
etkili bir hizmet sonucunda ise kaliteli bir 
iştir. Para ise elbette bizlerin geçim kaynağı 
ama bunu en son ki aşamada düşünmek 
daha doğru olacaktır. Netice itibariyle başa-
rılı bir şekilde teslim ettiğiniz işin ardından 
Allah rızkını fazlasıyla verir. Dediğim gibi 
yaptığımız işte hiçbir şeyden kaçmayarak 
kaliteli bir hizmet sunuyoruz. Çok şükür bu 
düşüncemizin karşılığını da fazlasıyla alıyo-
ruz” dedi. 

‘Konya’nın birçok yerinde çalışmaları-

mız oldu’
Konya’nın birçok noktasında önemli 

işlerde bulunduklarından bahseden Kara-
deniz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yu-
suf Karadeniz, “2007 yılında bir firma ile 
köprü, tretuvar ve alt yapı çalışmalarında 

bulunduk. Neredeyse Konya’nın her nok-
tasında çalışmalarımız oldu. Bosna Hersek 
Köprüsü, Borsa Kavşağı ve Ereğli Çevre-
yolu Köprüsü’nü eksiksiz bir şekilde teslim 
ettik. Devam eden süreçte birçok işimiz 
oldu. Şimdi ise büyük bir sitenin alt yapı ça-
lışmalarını yapıyoruz. Saymış olduğumuz 
ve devam ettiğimiz işlerde karşılıklı olarak 
güven duygusu var. Allah’ın izniyle biz bu 
güveni boşa çıkarmadan yolumuza devam 
edeceğiz” dedi.

‘İŞİ ALMAK İÇİN ALANLAR VAR’
Yaptıkları işi hakkı ile yaptıklarını vur-

gulayan ancak bazı firmalarında hakkı ile 
yapanları zedelediğine dikkat çeken Yusuf 
Karadeniz, kalitenin ise son zamanlarda alt 
seviyelere indiğini belirterek, “Ne yazık ki 
son zamanlarda adı sanı belli olmayan fir-
malar bazı işleri almak için alarak bizleri 
zedeliyor. Olmayacak paralara tamam di-
yerek yapılan işlerin ardından oluşan olum-
suzluklar hepimizi etkiliyor. Biz burada ça-
lışmaya başlamadan önce tüm şartlarımızı 
sunuyor, hak ettiğimiz ücreti belirtiyor son-
ra işe başlıyoruz. Elbette verdiğimiz fiyatla-

rı fazla bulanlar oluyor ama son aşamada 
işi teslim ettikten sonra karşılıklı samimi 
bir şekilde ayrılıyoruz. İnsanları memnun 
etmek yaptığımız işten memnun olarak 
ayrılmak ise en başta dediğim gibi yorgun-
luğumuzun tamamını alıyor” dedi.

‘UCUZA KAÇMAYIN’
Alt yapı işlerinde ucuz işin birçok nok-

tada baş ağrıtacağını söyleyen Karadeniz 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ka-
radeniz, “Ne yazık ki kim ucuza yaparsa 
işin onda kalma durumu gibi bir algı var. 
Ancak işin sonuna gelindiğin de ise karşı-
lıklı tartışmalar oluşuyor. İşte burada şunu 
düşünmek gerekiyor yaptığımız işin ucu-
za yapılacak bir tarafı yok. Neyse o olması 
gerekiyor. Ucuza kaçılan işlerde ise sürekli 
bir yamama durumu oluyor ve kaçtığın pa-
rayı netice itibariyle vermiş oluyorsun. Bu 
işin deneyimli kişiler tarafından yapılması 
gerekiyor. Bizler tabandan yetişen bu işin 
kaynağından gelerek işlerimizi sorunsuz 
teslim ediyoruz. En önemlisi ise hizmet ve 
kaliteden kaçmıyoruz” dedi.
n SAMİ KAYALAR

Bosna Hersek Köprüsü, Borsa Kavşağı ve Ereğli Çevreyolu Köprüsü gibi birçok yerin yapımını üstlenen ve yapmış olduğu kaliteli çalışmalar ile 
beğeni toplayan Karadeniz İnşaat; alt yapı, drenaj, tretuvar ve çevre düzenleme gibi birçok alanda hizmet vererek müşterilerine kaliteyi sunuyor

‘Bizim önceliğimiz kalite’

Konya’nın en büyük ve doğal kır 
düğün bahçesi olarak Konyalılara hiz-
met veren Mavera Kır Düğün Bahçesi 
11 Ayın sultanı Ramazana ayına hazır-
lıklarını tamamladı. Başta şeker hasta-
ları olmak üzere tansiyon ve kolestrol 
rahatsızlığı yaşayan misafirlerine özel 
bulgur pilavı hizmeti sunan Mavera 
Kır Düğün Bahçesinde, Ramazan dolu 
dolu yaşanacak.  Ramazan hazırlıkları 
hakkında bilgi veren işletme sahibi Ali 
İnal, uzun yılların verdiği deneyim ve 
samimiyeti harmanlayarak müşteri-
ne Ramazan ayı ve diğer zamanlarda 
daha iyiyi daha hesaplıya ulaştırmayı 
hedef edindiklerini ifade etti.

KONYA’NIN EN BÜYÜK VE 
GERÇEK KIR DÜĞÜN BAHÇESİYİZ 
İşletmeleri hakkında bilgi ve-

ren Mavera Genel Müdürü Ali İnal, 
“Bahçemiz 12 bin metrekare alanı 
sahip olup, 8bin500 metrekare yeşil 
alanı,1700 yakın bitki ve süs ağaçla-
rı, havuz ve şaleleri ile konyamızın en 
büyük ve gerçek kır düğün bahçesi. 
25000metrekare otopark alanı olan ve 
otopark sıkıntısı olmayan tek düğün 
salonu. Bahçemiz aynı  anda 10 bin 
kişiyi ağırlayabilecek düzeyde.  2018 
sezonuna da çok güzel bir havada ve 
zaman diliminde girdik” dedi.

UNUTULMAZ İFTARLAR 
MAVERA’DA YAŞANIR

Konya’da kır düğün bahçesini ilk 
kazandıran Mavera’nın 10 yıllık dene-
yim ve tecrübesi ile organizasyonlar 
yaptıklarını ifade eden İnal, “Önü-
müzde bir ramazan ayı var. Rama-
zan ayının yaz gününe denk gelmesi 
sebebi ile  insanlar artık dar alanlar-
dan ve kapalı alanlardan sıkılır hale 
geldiler. Bizler de ramazan ayında 12 
bin metrekarelik bahçemizde 10 kişi-
den 10 bin kişiye kadar her gün iftar 
yemekleri veriyoruz. İftar yemeğini 
Konya Düğün Pilavı olarak veriyoruz. 

Misafirlerimiz hem açık havada iftar 
yapıyorlar. Hem de aile bireyleri ve 
akrabaları ile sohbet etme imkanı bu-
luyorlar. Ramazan’a özel orta oyunları 
ve çocuklar için özel animasyonlar ile 
en güzelini en kalitesini, en hesaplıyı 
Konyalılar Mavera’da bulacak. Dene-
yimli ve güler yüzlü personelimizle 
unutulmayacak düğün, sünnet, toplu 
yemek ve iftar yemekleri ile her türlü 
organizasyonların gözde mekanı ha-
line geldik. Deneyimizi samimiyetle 
harmanladık.  Misafirlerimiz Tasavvuf 
müziği eşliğinde ve ramazan eğlence-
leriyle iftarını açabilir hem eğlendiren 
hem de huzur depolayan bahçemizin 
keyfini sürebilirler.  Huzurun ve mut-
luluğun buluştuğu yer de buluşmak 
üzere tüm Konyalı hemşerilerimizin 
Ramazan-ı Şerifi hayırlı uğurlu olsun” 
ifadelerini kullandı.

KONYA DÜĞÜN PİLAVININ EN GÜZEL 
VE KALİTELİSİNİ  YAPIYORUZ

Mavera Kır Düğün Bahçesi olarak 
Konya Düğün Pilavının en güzel ve ka-
litede yaptıklarını ifade eden İnal, “Ma-
vera Kır Düğün Bahçesi olarak Konya 
Düğün Pilavının en güzel ve kalitede 
yapıyoruz. Konya pilavını yaparken 
kaliteli ürün ve malzeme kullanmak 
gerekiyor. Konya Düğün Pilavımızı 
bahçemizde bakır kazanında ve meşe 
odununda pişiriyoruz. Kendi beslemiş 

olduğumuz düve eti kullanıyoruz ve 
misafirlerimize sınırsız yemek veriyo-
ruz. Bahçemizde düğünlerin yanında 
erkeliğe ilk adımı atan çocuklarımızın 
sünnet organizasyonlarını yapıyoruz. 
Düğün yapacak çiftlerimize 4  farklı 
konsept sunuyoruz.  Düğün yapacak 
çiftlere sunduğumuz 4 farklı konsept 
düğün yapacak çiftlerimizden tam not 
ve beğeni alıyor. Düğün ya da sünnet 
yapacak misafirlerimiz bahçemize 
geldiğinde müşteri temsilcilerimiz 
ile görüştüklerinde akıllarındaki soru 
işareti giderilmiş oluyor. Mavera Kır 

Düğün Bahçesi olarak misafirlerimizin 
organizasyonlarını unutulmaz kılmak 
amacıyla elimizden gelen tüm gayre-
ti gösteriyoruz. Bizde her şey açık ve 
şeffaftır. Bize rezervasyon yapan aile-
lerimiz kendi konseptlerine uygun dü-
ğünlerine çağırıyoruz. Konseptlerine 
uygun düğün akışına ve programına 
bakıyorlar ve müşterilerimizin bizlere 
olan güveni artıyor. Yine Mavera  Kır 
Düğün bahçemizi kurduğumuz 2008 
yılında misafirlerimiz pirinç pilavının 
yanında bulgur pilavı ikram etme-
ye başlamıştık. Bu uygulamamızdan 

sonra diğer meslektaşlarımız da mi-
safirlerine bulgur pilavı ikram etmeye 
başladı. Müşterilerimin arzu ettiği her 
programda misafirlerimize bulgur pi-
lavı ikram etmek istiyoruz. Milli yiye-
ceğimiz olan Bulgur Pilavını unuttur-
mak istemiyoruz. Mavera’nın bulgur 
pilavı bir başka.  Çünkü gönlümüzü 
katıyoruz. Evlenecek olan çiftlerimiz 
tesislerimizi gezmeden düğün rezer-
vasyonu yaptırmasınlar. Yılbaşı itirafı 
ile Konyalı hemşerimiz  ile yeni salo-
numuz buluşacağız” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karadeniz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Karadeniz, “Yaptığımız işin ne kadar 
önemli olduğunun bilincinde olan bir ekiple 

alt yapıya dair tüm hizmetleri veriyoruz” dedi.

Mavera Kır Düğün Bahçesi İşletme 
Sahibi Ali İnal

Sektöründe gerçekleştirdiği hizmetler ve yenilikler ile adından söz ettiren Mavera Kır Düğün Bahçesi 11 ayın sultanı Ramazan’a yönelik hazırlıklarını tamamladı

Mavera, Ramazan’a hazır 
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‘Askere değil, vatana 
kurban gönderiyoruz’

Hıdırellez şenliklerinde  
Türk Yıldızları nefes kesti 

Vatani görevlerini ifa etmeye 
hazırlanan kınalı kuzular için önce 
geleneksel asker geceleri düzenle-
niyor. Otogarda devam eden şenlik 
eşliğinde gençler güle oynaya as-
kere uğurlanıyor.  Konya’da asker 
adayları için nesilden nesle aktarı-
lan geleneksel asker geceleri kent 
genelinde devam ediyor. Düzenle-
nen etkinliklerde 98/2 tertip asker-
lerin uğurlanması sebebiyle renkli 
görüntüler ortaya çıktı. Eğlenceli 
bir ortamda asker adaylarının mo-
ral motivasyonunu yükseltmek 
amacıyla düzenlenen etkinliklerde 
asker yakınları, “Konyamızın fark-
lı bir geleneği, uğurlanırken asker 
çetneviri yapılıyor. Yani eğlencede 
gençler kendi arasında veda olarak 
yapılıyor ama inşallah bu veda de-
ğil ömür boyu bir birliktelik olur” 
şeklinde konuştu. 

Eğlencenin ardından kınaları 
yakılan asker adayları konvoy eş-
liğinde otogara götürüldü. Bura-
da da renkli görüntüler oluşurken 
bazı askerler omuzlara alınarak 
oynatılıyor. Bazılarının yüzlerine 
çikolata sürülürken, bazılarına ise 
şınav çektirildi. Asker adaylarının 

aileleri, dost ve yakınları da burada 
hatıra fotoğrafları çektirerek yaşa-
nan anı ölümsüzleştirdi. Askere gi-
decek gençler ise askere gitmenin 
heyecanının farklı olduğunu belir-
terek, “Askere gidiyorum. Vatan 
uğruna sonuna kadar, hatta canımı 
dahi feda ederim” diyerek duygu-
larını özetledi. 

Askere gidecek evlatları kadar 
kendileri de heyecanlı olan aileler-
den bazıları gözyaşlarını tutamaz-
ken, bazıları bu anların heyecanını 
yaşadı. Kınalı kuzulardan birisinin 
babası, “Vatana bir kurban gönde-
riyoruz, Allah’ım bütün giden as-
kerlerimize sağlıkla gidip gelmeyi 
nasip etsin. Vatan bizimdir. Vatanı 
korumak için hepimiz bu vatani 
görevi yaptık sıra oğlumda. Al-
lah’ın izni ile gidip Allah’ın izni ile 
gelmesini diliyorum” diye konuştu. 

Vedalaşma vakti geldiğinde ise 
duygulu anlar yaşandı. Kınalı ku-
zular büyüklerinin ellerinden öptü, 
arkadaşları ile sarılarak helalleşti. 
Daha sonra tekrar omuzlara alınan 
asker adayları otobüslere bindiri-
lerek İstiklal Marşı eşliğinde uğur-
landı.  n İHA 

Şerife ve Fatih mutlu bir yuva için hayatlarını birleştirdi. Mesudiye-Abdurrahman Ak-
dede ailesinin kızı Şerife, Dudu-Esat Kayhan ailesinin oğlu Fatih ile dünyaevine girdi 

Mutluluğunuz bir 
ömür daim olsun 

Fadime-Oğuz çiftinin kızı Çiğdem ile Ayşe-İsmet çiftinin oğlu Ali, evlilik öncesinde ilk adı-
mı atarak nişanlandı. Çiğdem ve Ali mutluluklarını nişanlarına katılan yakınları ile paylaştı

Çiğdem ve Ali evlilik
yolunda ilk adımı attı

Şerife ve Fatih bir ömür mutlu-
luğa ‘evet’ diyerek dünyaevine girdi. 
Mesudiye-Abdurrahman Akdede 
ailesinin kızı Şerife, Dudu-Esat Kay-
han ailesinin oğlu Fatih ile bir ömür 
mutluluk için hayatını birleştirdi. 
Karaman’da gerçekleşen düğünde 
Şerife ve Fatih mutlu bir yuva kur-
manın sevincini, aileleri de çocukla-
rının mürüvvetini görmenin mutlu-
luğunu yaşadı. “Gördü gözlerimiz, 
sevdi kalplerimiz, hayatın baharında 
birleşti ellerimiz, bu mutlu günü-

müze sizleri de bekleriz” ifadeleri ile 
yakınlarını ve dostlarını düğünlerine 
davet eden genç çiftin sevinci görül-
meye değerdi. Hem damat Fatih’in 
hem de gelin Şerife’in arkadaşları, 
yakınları bol bol hatıra fotoğrafı çek-
tirdi, mutluluklarının bir ömür sür-
mesi için dua etti. Yenigün Gazetesi 
olarak genç çifte kurdukları yuvada 
bir ömür mutluluklar diler, bera-
berliklerinin iki aileye de mutluluk 
getirmesini cenab- ı Allah’tan niyaz 
ederiz.  n MEVLÜT EGİN

Çiğdem Köşe ile Ali Konya  çif-
ti nişanlandı. Fadime-Oğuz çiftinin 
kızı Çiğdem ile Ayşe-İsmet çiftinin 
oğlu Ali  evlilik öncesinde ilk adımı 
atarak nişanlandılar. Hilton Garden 
Inn Konya’da düzenlenen nişan 
merasimine Köşe ve Konya aileleri-
nin sevenleri, dostları ve akrabaları 
katıldı. Nişan törenine katılanların 
‘hayırlı olsun’ dilleklerini kabul eden 

Köşe ve Konya aileleri kendileri ile 
de tek tek ilgilendi. Mutlulukları göz-
lerinden okunan Çiğdem ve Ali çifti 
ise sevenleri, dostları ve akrabaları 
ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi 
ihmal etmedi. Yenigün Gazetesi ola-
rak Çiğdem ve Ali’ye evlilik öncesi 
atmış oldukları ilk adım için ‘hayırlı 
olsun’ dileklerimizi iletiriz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Akşehir’de düzenlenen Hı-
dırellez etkinliklerinde Türk Yıl-
dızları’nın Akşehir semalarındaki 
gösterisi nefes kesti. Etkinliklerde 
pop müzik sanatçısı Simge de Ak-
şehirlilerle buluştu. 

15’incisi gerçekleştirilen Hıdı-
rellez etkinlikleri bu yıl da geniş bir 
katılımla yapıldı. Akşehir Otogarı 
civarında gerçekleştirilen etkinlik-
te vatandaşlara on bin kişilik ‘gölle’ 
ikramı da yapıldı. Gölle ikramı ön-
cesi yılın bereketli, sağlıklı ve bol-
luk içinde geçmesi için dua edildi. 
Etkinlikler kapsamında son gösteri 
ise Türk Yıldızları tarafından ya-
pıldı. Gösteri sırasında Afyonka-
rahisar-Konya arasındaki D-300 
karayolu iki taraflı olarak trafiğe 
kapatılırken gösteriyi daha iyi iz-
lemek isteyen vatandaşlar da ka-

rayoluna akın etti. Türk Yıldızları; 
nefes kesen gösterileri ile Akşehir-
lilerin büyük beğenisini ve alkışını 
topladı. Gösterinin ardından etkin-
liğin Akşehir’de gerçekleştirilme-
sine katkı sağlayan komutanlara; 
Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk 
ve Belediye Başkanı Salih Akkaya 
tarafından birer plaket takdim edil-
di. 

Hıdırellez etkinliğine; Akşehir 
Kaymakamı Mehmet Türk, Tuz-
lukçu Kaymakamı Mehmet İlidi, 
Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Ab-
durrahman Çardakoğlu, MHP İlçe 
Başkanı Ümit Şafak, İlçe Jandarma 
Komutanı Binbaşı Ali Uslu, bazı 
kamu kurum müdürleri, Akşehir 
Belediye Meclisi Üyeleri ve binler-
ce vatandaş katıldı.  n İHA
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Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven 1 Mayıs’ın gündüzünde 
çalışan işçilerle akşamında da tüm 
Belediye çalışanları ile yemekte bir 
araya geldi. Alın terleriyle, emek-
leriyle çalışan işçilerimiz bizim için 
değerlidir diyen Başkan Özgüven: 
“Gece gündüz demeden özveri ile 
çalışan işçilerimizin bayramı bugün. 
Bu kapsamda Belediyemiz çalışan-
larıyla bir araya geldik. Yaklaşık dört 
yıldır birlikte çalışıyoruz tek hedefi-
miz var, Ereğli’mize daha iyi nasıl 
hizmet edebiliriz. Bu kadim şehrin 
kültürüne, tarihine, gelenek ve gö-
reneklerine, sosyal yapısına uygun 
hizmetleri gerçekleştirmek için can-

la başla çalışıyoruz. Hep birlikte şeh-
rimize hak ettiği hizmetleri kazan-
dırmak için çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Bunun yanında siz emekçi 
kardeşlerimizin de haklarını her za-
man gözetiyoruz. Hükümetimizin 
de bu yönde çalışmaları hepinizin 
malumudur. Geçtiğimiz günlerde 
yaklaşık 1 Milyon taşeron işçilerimi-
ze kadro verildi. Bu çerçevede Bele-
diyemizde de 375 işçimiz kadroya 
geçti. Kadroya geçen işçilerimizi 
tebrik eder, hayırlı olmasını dilerim. 
Bu duygu ve düşüncelerle mesai ar-
kadaşlarımız başta olmak üzere tüm 
işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanış-
ma Günü’nü tebrik ederim” dedi.

Ereğli Belediyesi bir ilki daha 
hayata geçiriyor. Yıllardan beri 
düzenleme yapılmayan şehir 
merkezinde çoğu vatandaşın uğ-
rak yeri olan Fatih Parkı’nın yeni-
leme çalışmaları başladı.

Çalışma hakkında değerlen-
dirme yapan Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven: “Yıllardır atıl 
durumda olan Fatih Parkımızı ye-
niliyoruz. Şehrimizin merkezine 
ve müdavimleri olan büyükleri-
mize yakışır bir parkı kısa sürede 
faaliyete sokacağız. Ereğli’mizde 
birçok ilki hayata geçirdik. Atıl 
bölgelerimizi canlandırarak şeh-
rimize yakışan hizmetleri yap-

maya devam ediyoruz. Vatan-
daşlarımızın talep ve isteklerini 
göz önünde bulundurarak estetik 
dokunuşları gerçekleştiriyoruz. 
Bu noktada ‘birlikte yönetelim’ 
prensibimizle hemşehrilerimizin 
samimi görüş ve düşünceleri-
ni de değerlendiriyoruz. Bizlere 
güvenen ve destek olan tüm va-
tandaşlarımıza teşekkür ederiz. 
Ereğli’mize yakışan, gelişimine 
katkı sunan hizmetlerimize de-
vam edeceğiz. Yenileyeceğimiz 
ve şehrimizin merkezine ayrı 
hava katacak olan Fatih Parkımı-
zın şimdiden hayırlı uğurlu olma-
sını diliyorum” dedi.

‘Rabbim’den bereketli 
yağmurlar diliyoruz’

Ereğli Gençlik Meclisi 
Peribacaları’na gitti

Ereğli Belediyesi öncülüğün-
de Ulu Camii’nde kılınan Cuma 
Namazı’nın akabinde yağmur 
duası yapıldı. Ereğli Müftüsü 
Celal Malkoç’un katılımlarıyla 
gerçekleşen yağmur duasında 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven ve çok sayıda vatandaş 
ellerini semaya açtı.

Yağmur bereket demektir 
diyen Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: ”Kurak ve yağışsız 
bir dönem geçiriyoruz. Rabbi-
mizden şehrimizin yeşiline ye-

şil katacak, bereketli yağmurlar 
diliyoruz. Bu nedenle Cuma Na-
mazı sonrası hemşehrilerimizle 
yağmur duasına çıktık. Yağmur 
duamıza icabet eden tüm va-
tandaşlarımıza teşekkür ederim. 
Yüce Mevlam dualarımızı kabul 
eylesin ve Ereğli’mize hayırlı, 
bereketli yağmurlar ihsan ey-
lesin inşallah” dedi. Programın 
sonunda Ereğli Belediyesi tara-
fından kurban kesilerek yağmur 
duasına katılan vatandaşlara 
helva ikramı yapıldı.

Ereğli Belediyesi Kültürel faa-
liyetler kapsamında gençlere yö-
nelik hizmetlerine devam ediyor. 
Bu kapsamda Belediye Gençlik 
Merkezi gençlerle birlikte Periba-
caları gezisine gönderildi. Geziye 
katılan gençler mutluluklarını dile 
getirerek Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven’e teşekkürlerini ilettiler. 
Gençlerimiz bizim için çok kıymetli 
diyen Başkan Özgüven: “Gençlere 
yapılan yatırım geleceğe yapılan 
yatırımdır. Onlar için ne yapsak 
az, gençlerimiz bizim için çok kıy-
metlidir. Bu anlamda kurduğumuz 
Gençlik Merkezi’mizde gençleri-
mizi bir araya getiriyor, onlara yö-
nelik gelişimlerine katkı sunacak 

kurslar veriyoruz. Vakit geçirecek-
leri nezih bir ortamın yanı sıra kişi-
sel gelişimlerine de destek olmaya 
gayret gösteriyoruz. Ayrıca genç-
lerimize geziler düzenleyerek kül-
türel anlamda donanımlı hale ge-
tirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede 
Çanakkale gezilerimizle gençleri-
mizi ecdadımızla buluşturuyoruz. 
Bunun yanı sıra düzenlediğimiz 
Peribacaları gezisi ile gençlerimizi 
buranın güzellikleriyle ve tarihi ka-
lıntılarıyla buluşturuyoruz. Bundan 
sonraki süreçte de gençlerimizin 
eğitimlerine destek olmaya, gezi-
lerimizle tarihimizle ve Ülkemizin 
güzellikleriyle onları buluşturmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Ereğli’deki anıt alanının yenilendiğini belirten Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven, “Yenilenecek anıt alanı Ereğli’ye ayrı bir hava katacak” dedi

Ereğli Belediyesi, Atatürk 
Anıtı’nı yeniliyor. Zemin çalışma-
larına başlayan ekipler kaideleri 
değiştirip, oturma alanları, en-
gelli geçiş noktaları ve çiçeklen-
dirme çalışmaları ile yenilenecek 
Atatürk Anıtı Ereğli’ye ayrı bir 
hava katacak. Proje hakkında 
değerlendirme yapan Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven: “Şehri-
mize yakışan hizmetleri gerçek-
leştirmeye devam ediyoruz. Bu 
kapsamda yıllardır düzenleme 
yapılmayan Atatürk Anıtı’mızı 
yeniliyoruz. Zemin taşlarını ve 
Kaideleri değiştirecek, bunun 
yanında oturma alanları, engelli 
kardeşlerimiz için geçiş nokta-
ları ve çiçeklendirme çalışmala-
rı yapacağız. Yeni görüntüsüyle 
şehrimize ayrı bir hava katacak 
anıtımızın çalışmalarına başla-
dık. Modern kent olma yolunda 
önemli adımlar atıyoruz. Özellik-
le şehir merkezimizde yaptığımız 
çalışmalarla estetik açıdan güzel 

bir görünüm oluşturuyoruz. Tüm 
çabamız Ereğli’mize daha iyi hiz-
met etmek içindir.” şeklinde ko-
nuştu.

“YILLARDIR YAPILMAYAN 
NE VARSA YAPIYORUZ”

Başkan Özgüven: “Şehrimiz-
de birçok çalışma yürütüyoruz. 
Yıllardır yapılmayan hizmetleri 
bir bir gerçekleştiriyoruz. Hiz-
metleri ötelemeden, tabiri caizse 
elimizi taşın altına koyarak şehri-

mizin gelişimine katkı sunuyoruz. 
Biz bu şehre hizmetle mükellefiz, 
hizmet için bu makamları işgal 
ediyoruz. Bu bilinçle gece gündüz 
demeden, mesai mefhumu gö-
zetmeksizin canla başla çalışıyo-
ruz. Bu noktada hemşehrimizin 

de takdirini görmek bizleri mutlu 
ediyor, daha da kamçılıyor. Bun-
dan sonraki süreçte de önemli 
hizmetleri Ereğli’mize kazandır-
maya devam edeceğiz. Bize des-
tek olan tüm vatandaşlarımıza 
teşekkür ederim” dedi.

‘İşçilerimizle çalışıyoruz’ Fatih Parkı yenileniyor

Ereğli Belediyesi özel gün ve 
gecelerde ikramlarına devam edi-
yor. Berat Kandili’nde de namaz-
dan sonra cemaate kandil simidi 
ikram edildi.

Belediye’den 
Kandil ikramı

‘Yıllardır yapılmayan
ne varsa yapıyoruz’



8 MAYIS 2018 5HABER - İLAN

Gençlerin ufkunu açan zirve başladı
Konya Ticaret Odası (KTO) 

Karatay Üniversitesi’nin öğrenci-
lerine, kariyer fırsatlarını bir şenlik 
havasında sunduğu Kariyer ve Ge-
lişim Zirvesi ’18 başladı. KTO Ka-
ratay Üniversitesi’nde bu yıl üçün-
cüsünün düzenlendiği, şirketler ile 
öğrenciler arasında etkili bir köprü 
olan Kariyer ve Gelişim Zirvesi ‘18, 
2 gün boyunca yerel ve ulusal bir-
çok firmayı öğrencilerle buluştura-
cak.

Üniversitenin Kariyer Gelişim 
Ofisi’nin sektör markalarını güç-
lendirmek ve nitelikli iş gücüne 
ulaşmayı kolaylaştırmak amacıyla 
düzenlediği etkinliğin açılışında 
konuşan KTO Karatay Üniversite 
Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 
üniversitesanayi iş birliğinin öne-
mine değinerek, işin doğası gereği 

iş birliğinin olması gerektiğini söy-
ledi.  Prof. Dr. Bayram Sade, “İş 
dünyası nitelikli iş gücü bekliyor 
bizlerden. Kariyer ve Gelişim Zirve-
si’nde birçok yerli ve ulusal firmayı 
öğrencilerimizle buluşturuyoruz. 
Firmalar bu etkinlikte kendini an-
latma imkânı bulurken, öğrenci-
lerimiz akıllarına takılan soruları, 

merak ettiklerini burada öğrenme 
fırsatı da buluyor. Üniversite ola-
rak, sanayi üniversite iş birliğine 
örnek bir üniversiteyiz.300 sek-
tör danışmanımız öğrencilerimize 
mezun olmadan sektörü tanıtıp o 
alanda nitelikli bireyler olmalarına 
katkı sağlıyor. Etkinliğimizin hayırlı 
olmasını dileyerek katkı sağlayan 

kurum ve firmalarımıza teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

İşverenlerle öğrencileri sanayi 
ve ticaret dünyasının üniversite-
sinde buluşturduklarını söyleyen 
KTO Karatay Üniversitesi Müte-
velli Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. 
Bekir Aydoğan ise, “Üniversite 
olarak bizler de şehrimizin ufkunu 
açmada öncü bir eğitim kurumu 
olarak kaliteli ve nitelikli işgücüne 
yönelik ciddi çalışmalar yürütü-
yoruz. Bugün de öğrencilerimizin 
kariyerini oluşturmasında büyük 
etkileri olduğunu düşündüğümüz 
3. Kariyer ve Gelişim Zirvesi’nde 
bir aradayız. KTO Karatay Üni-
versitesi olarak sektör markalarını 
güçlendirmek ve nitelikli iş gücüne 
ulaşmayı kolaylaştırmak amacı ile 
iki gün boyunca 30 ulusal ve yerel 

firmayı üniversitemizde ağırlaya-
cağız. 3. Kariyer ve Gelişim Zirvesi 
iş isteyenlerle, işverenleri üniver-
sitemizde buluşturan bir fuar. Fu-
arın bu anlamda önemli bir işlevi 
yerine getireceğine inanıyorum” 
dedi. Konya Ticaret Borsası Meclis 

Başkanı Namık Köklüsoy da KTO 
Karatay Üniversitesi’nin eğitim 
ve öğretimin yanında öğrencilerin 
kariyerini planlayan bir üniversite 
olduğunu vurguladı.

Zirve, katılımcılara iş dünyası-
nı tanıma ve kişisel gelişim imkânı 
sağlarken bir yandan da kariyer, 
liderlik ve iş hayatı hakkında dene-
yimlerini paylaşma CEO ve üst dü-
zey yöneticiler ile buluşma imkânı 
sağlıyor.Alanında lider isimlerin 
konuşmalarını gerçekleştireceği 
Kariyer ve Gelişim Zirvesi’nde, ko-
nuşmacının iş hayatındaki tecrübe 
ve deneyimi, firmaların stratejileri, 
faaliyet alanları, sektördeki sorun-
lar ve çözüm önerileri ile iş hayatın-
da ihtiyaç duyulan nitelikler öğren-
cilere aktarılacak.
n HABER MERKEZİ

Böyle olur TIR 
şoförünün konvoyu

Yaz aylarının gelmesiyle dü-
ğün sezonu da açıldı. Vatandaşlar 
Ramazan ayı girmeden düğün 
yapma telaşına girerken, Konya’da 
düğün yoğunluğunu yaşanıyor. Bu 
da bazı renkli görüntüleri berabe-
rinde getiriyor. 

TIR şoförü olduğunu düşünü-
len bir vatandaşın düğün konvoyu, 
bu renkli görüntülerden sadece 

biri. TIR’lardan oluşan konvoyla 
gelin alınan düğün, farklı bir man-
zaraya sahne oldu. “İlk bakışta 
aşka inanır mısın? Yoksa etrafında 
birkaç tur döneyim mi?”, “Sana 
gelmediğim gün yoldayım gü-
lüm” gibi ilginç yazılarla süslenen 
TIR’lar, düğüne renk katarken, va-
tandaşların da ilgi odağı oldu. 
n TEVFİK EFE

Çocukların hem sporcu hem de donanımlı bireyler olarak yetişmesini sağlayacak 
CROSSACTION KIDS açıldı. Açılışa Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da katıldı

Çocukların geleceğine
değer katacak hizmet
CROSSACTION KIDS Gençlik 

Spor Genel Müdürü Mehmet Bay-
kan, Konya Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, AK 
Parti Konya Milletvekili Muhammet 
Uğur Kaleli ve davetlilerin katılımı ile 
Meram Yaka caddesinde açıldı.  Açı-
lışta konuşan CROSSACTION KIDS 
kurucusu Yönetim Kurulu Başkanı 
Birsen İvgen kurum ile ilgili şu bil-
gileri verdi: “CROSSACTION KIDS, 
3- 16 yaş aralığındaki çocuklara özel 
olarak yaptırılan ve onların yaş grup-
larına uygun olarak yönetilen ve uy-
gulanan bir metodolojiye sahip olup, 
güç kondisyon bağlantısını esas alan 
bir program bütünüdür. Bir grup 
ortamında çocuklar, ölçülebilen so-
nuçlar veren eğlenceli ve merak 
uyandıran egzersizlere dahil olurlar. 
Bu, onların sadece iyi birer sporcu 
olmalarını değil ayrıca çalışkan, ka-
rarlı ve dirençli bireyler olmaları için 
çocukları hazırlar. CROSSACTION 
KIDS olarak, Fizyoterapist eşliğinde 
Statik Postür ve Dinamik Mobilizas-
yon Değerlendirmesi yaparak daha 
sağlıklı bir egzersiz programı suna-
biliyoruz. Spor aktivitelerimiz içeri-
sinde Amerikan Life dil okulundan 
gelen yabancı İngilizce öğretmenle-
rimiz ile çocuğunuz CROSSACTION  
egzersizlerini İngilizce iletişim kura-
rak gerçekleştirecek ve siz çocuğu-
nuzla gurur duyacaksınız.”

Gençlik Spor Genel Müdürü 
Mehmet Baykan gençlerimiz için 
böyle bir müesseseyi Konya’mıza 
kazandırdıkları için müteşebbisleri 
tebrik ederek hayırlı olmasını te-
menni etti. Program gençlerin spor 
gösterileri ve müzik dinletisi ile sona 
erdi. n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Bayram Sade

CROSSACTION KIDS Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, 
AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli ve davetlilerin katılımı ile Meram Yaka caddesinde açıldı.
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Halkapınar ilçesinde iki oto-
mobilin kafa kafaya çarpışması 
sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi ya-
ralandı.  Kaza, saat 17.00 sıra-
larında Ereğli Halkapınar yolu 
üzerinde meydana geldi. Alınan 
bilgiye göre, Ereğli ilçesinden 
Halkapınar’ın İvriz Mahallesi’ne 
seyir halinde olan Mehmet Ha-
kan K. idarendeki 42 YD 875 
plakalı otomobil, karşı şeritten 
gelen Abitter Ü. idaresindeki 
42 EKA 29 plakalı otomobil ile 
çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile 
Mehmet Hakan K. idaresindeki 

42 YD 875 plakalı otomobil şa-
rampole yuvarlandı. Kazada her 
iki araçta bulunan toplam 8 kişi 
yaralandı. Kazayı gören diğer 
sürücülerin ihbarı üzerine olay 
yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık 
ve polis ekipleri sevk edildi. Olay 
yerine kısa sürede ulaşan ekip-
ler yaralılara ilk müdahalenin 
ardından ambulanslarla Ereğli 
Devlet Hastanesine kaldırdı. Ka-
zada ağır yaralanan 14 yaşındaki 
Mustafa Selim Arı yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarıla-
mayarak hayatını kaybetti.
n İHA 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Ortaş Değirmen, iş sağlığı ve güvenliği noktasında personelini eğitmeye devam ediyor. Ortaş Değir-
men İnsan Kaynakları Uzmanı Zeynep Köreken, “Uzman eğitmen kadromuzla eğitimlerimizi verdik 

ve bunu da zaman kaybı iş gücü kaybı olarak görmeyip bir gereklilik olarak yerine getirdik” dedi

Ortaş’tan  iş sağlığı 
ve güvenliği eğitimi 

Hadim ilçesindeki Göksü Neh-
ri yatağında bulunan, eşsiz doğal 
güzelliğiyle kentin ‘gizli kalmış’ 
cennetlerinden biri olarak değer-
lendirilen Yerköprü Şelalesi, 20 
milyonluk yatırımla turizme açı-
lıyor. Hadım ilçesinden geçerek 
Akdeniz’e dökülen Göksü Nehri 
yatağındaki Yerköprü Şelalesi, do-
ğal güzelliğiyle büyülüyor. Şelale, 
Karasu Çayı’nın, yaklaşık 25 metre 
yüksekliğinde alüvyon üzerine tra-
verten çökmesi ve alttaki alüvyo-
nun erimesi sonucu oluşan doğal 
bir köprüden, Göksü Nehri’ne dö-
küldüğü bölgede bulunuyor. Kara-
su Çayı’nın suyu yıl boyunca aynı 
kaldığı için, köprü üzerindeki bitki 
örtüsüne hiçbir zarar gelmiyor.

 Yerköprü Şelalesi’nde kaya-
lıklarda gezinti sırasında düşme 

nedeniyle ölümler de yaşanıyor. 
Bu nedenle de Konya Büyükşehir 
Belediyesi, ziyaretçilerin uğrak 
yeri olan bu eşsiz güzelliğin hem  
turizme kazandırılması, hem de 
tehlikeli alanlarda önlem alınması 

için şelale çevresinde düzenleme 
çalışmasını sürdürüyor. Hadim 
Belediye Başkanı Ak Partili Ahmet 
Hadimioğlu, şelalenin turizme ka-
zandırılması için 20 milyonluk ya-
tırım yapıldığını belirtti. Şelalenin, 

suyunu yeraltı kaynağından temin 
ettiğini ifade eden Hadimioğlu, 
şunları söyledi:  ‘’Şelale, Göksu 
Nehri üzerindedir. Nehir, şelale-
nin yaklaşık 1 kilometre gerisinde 
kayboluyor ve farklı noktalardan 
yer altından çıkan su ise şelaleden 
akıyor. Yerköprü denilmesinin ma-
nası da budur. Göksu Nehri kurusa 
bile bu şelale asla kurumaz. Bura-
nın turizme açılması için de çevre 
düzenlemesi, piknik alanları, se-
yir terası yapıldı. Ayrıca bungalov 
evler ile karşı geçiş için bir köprü 
yapılacak. ‘’ Hadimioğlu, şelalede 
daha önce sık sık boğulma olayla-
rının meydana geldiğini, yapılacak 
çevre düzenlemesi çalışmalarıyla 
da bunun engelleneceğini kaydet-
ti. 
n HABER MERKEZİ 

Sosyal, motivasyonel, eğitim ve 
gelişim alanlarında personelleri-
ne çeşitli imkanlar sağlayan Ortaş 
Değirmen firması İş Sağlığı ve Gü-
venliği alanında da personellerinin 
gelişimine önem verdiğini gösterdi. 
Ortaş Değirmen İnsan Kaynakları 
Uzmanı Zeynep Köreken, “Pek çok 
firma iş sağlığı ve güvenliğini ge-
reksiz maliyet olarak düşünüyor, iş 
gücü ve zaman kaybı olarak görü-
yor. Bugüne kadar bir şey olmadı 
bugünden sonra da olacak değil ya 
diye düşünüyor maalesef.  Bizler bu 
büyük eğitim organizasyonumuzda  
iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım, 
yangın-tatbikat ve çevre yönetim 
sistemleri-geri dönüşüm bilinci 
eğitimlerimizle bu tabuyu yıkmaya 
çalıştık. Uluslararası çalışma örgütü 
İLO’nun yaptığı bir anketten bah-
setmek istiyorum bu anketin so-
nuçlarında işveren tarafından İSG 
yatırımları ek veya gereksiz maliyet 
olarak görüldüğü İşverenler, risk 
değerlendirmesi sonuçlarına göre 
etkin bir uygulama yapmak yerine 
sadece yasal yükümlülüğü yerine 
getirmeye eğilimli oldukları ve İş-
verenler, çalışanların İSG eğitimi 
konusunda iyi kalitede eğitim sun-
mak yerine sadece yasal yükümlü-
lüğü yerine getirmeye çalıştıkları 
ortaya çıkmış. Bizler ise Ortaş De-

ğirmen olarak bu çıkan genel olum-
suz sonuçlara katılan firmalardan 
olmak yerine yasalara uyararak 
personele çalışma saatleri dışında 
personelin tatil gününde ya da per-
sonelin mola saatinde değil yasa-
nında dediği gibi ‘’çalışma saatleri 
içerisinde bütün personelimize uz-
man eğitmen kadromuzla eğitim-
lerimizi verdik ve bunu da zaman 
kaybı iş gücü kaybı olarak görmeyip 
bir gereklilik olarak yerine getirdik” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ 

Kulu’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 
tarafından trafik ve asayiş uygulaması 
devam ediyor. Kulu İlçe Emniyet Müdür-
lüğüne bağlı ekipler tarafından Anka-
ra-Konya karayolunda gerçekleştirilen 
asayiş uygulamalarında araç plakaları, 
çalıntı araçlar,eksik evrak ve uyuşturucu 
üzerinde denetimler gerçekleştiriliyor. 
Kontrollerde sürücüler ve araç içerisinde 
yolculuk yapan kişilerin GBT sorgulama-
ları yapılarak araçlar aranıyor. Aramaların 
ardından trafik ekipleri tarafından cep 
telefonu ve emniyet kemeri hakkında 
ikazlarda bulunuluyor.  n AA

Kulu ilçesinin Köstengil Mahallesi’nde yapı-
mı tamamlanan çok amaçlı mahalle hizmet 
binası açıldı. Kulu Belediyesi ve Mahalle 
Derneği tarafından ortaklaşa yapılan hizmet 
binasının yapımına bir yıl önce başlandığı 
ve 3 yüz metrekare alana yapıldığı bildirildi. 
Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ahmet 
Yıldız, “Dernek olmak bizim örfümüzde ve 
ananemizde var. Buralarda insanlarımız bir 
araya gelir. İstişare sonucunda buralardan 
iyilik ve hayır çıkar. Bu çok amaçlı hizmet 
binası inşallah hayra ev sahipliği yapacak.” 
dedi. 
Açılış, Dağıstan bölgesinden gelen yerel sa-
natçı Ali Biy’in konseri ile devam etti. n AA

Kulu’da trafik ve 
asayiş uygulaması

Kulu’da mahalle
hizmet binası açıldı

Konya’da sabah saatlerinde trafiğin en yoğun oldu-
ğu sıralarda trafikte seyir eden motosikletli gencin hem 
ayağa kalkması hem de araçların arasına makas atarak 
girmesi olası bir kazaya davetiye çıkartırken, genç sürü-
cünün iki kere kaza atlatması ise kameralara saniye sani-
ye yansıdı.  Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Selçuklu 
ilçesi Işıklar Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. Cadde üzerindeki trafikte seyir eden plakasız 
motosikletli gencin tehlikeli ve ayakta motosiklet sürmesi 

bir vatandaş tarafından görüntülendi. Bir araç çerisinde 
amatör kamera ile görüntülenen genç, çevre yolunda 
önce motosikletin üzerinde ayağa kalktı daha sonra ayak-
ta araçların arasından geçerek olası bir kazaya davetiye 
çıkardı. Yaklaşık 10 dakika boyunca bu şekilde seyir eden 
motosiklet sürücüsünü fark eden diğer araç sürücüleri 
yavaşladı. Hızlı seyredeni motosiklet, iki kere aracın arka-
sından çarpmaktan son anda kurtuldu. Daha sonrasında 
motosikletli genç gözden kayboldu. n İHA

Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu 

‘Gizli cennet’ Yerköprü turizme açılıyor
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‘Amacımız Türkiye’nin içinde 
bulunduğu sorunları çözmek’

Ereğli’deki emekliler destan 
yazılan Çanakkale’yi gezecek

İyi Parti Konya Milletveki-
li Aday Adayı Fahrettin Yokuş, 
Gençlik Kolları İç Anadolu Koor-
dinatörü Burak Parlak ve Ali Yıl-
mazer ile birlikte Gazeteciler Ce-
miyeti’ni ziyaret ederek Yönetim 
Kurulu Başkanı Sefa Özdemir ile 
bir süre sohbet etti. İyi Parti ola-
rak Konya’nın ve ülkenin sorun-
larını yakından takip ettiklerini ve 
çözümü için ellerinden gelen her 
türlü çalışmayı yapacaklarını ifade 
eden Yokuş, “Çok zor şartlar al-
tında seçimlere gidiyoruz. Bunun 
bilincindeyiz. Ancak başta Genel 
Başkanımız Meral Akşener, Genel 
Merkezimiz olmak üzere tüm il 
ve ilçelerde ki teşkilatlarımız bü-
yük bir özveri içerisinde çalışıyo-
ruz. Amacımız Türkiye’nin içinde 
bulunduğu sorunları çözüme ka-

vuşturmak ve milletimizin sesine 
kulak vermek” dedi. KGC Yönetim 
Kurulu Başkanı Sefa Özdemir ise 
ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, 
“Biz Konya basını olarak tamamen 
bağımsız, her düşünceye her siyasi 
partiye eşit bir şekilde hizmet et-
mek için gayret gösteriyoruz. Bi-
zim için önemli olan ülkemizin bir-

liği, beraberliği ve seçimlerimizin 
huzur ve güven içerisinde geçmesi 
için üzerimize düşen görevi yerine 
getirmek. Seçimlerimizin sonucu 
ne olursa olsun tek istediğimiz ül-
kemizin kazanması. Ziyaretinizden 
dolayı bizlerde sizlere teşekkür 
ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Ereğli Belediyesi Kültürel Be-
lediyecilik kapsamında emeklilere 
Çanakkale gezisi düzenledi. Geziye 
katılan emekliler Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven’e teşekkür ettik-
lerini dile getirdiler. Gezi hakkın-
da değerlendirmelerde bulunan 
Başkan Özgüven, “Çanakkale’de 
ecdadımız eşi benzeri olmayan bir 
destan yazmıştır. Onların zorluk-
lara rağmen kazandıkları zaferin 
kalıntılarının bulunduğu Çanak-
kale her vatandaşımızın görmesi 
gereken bir yerdir. O ruhu, manevi 
duyguyu hissetmek çok kıymet-
lidir. Belediye olarak tarih kokan 
bu topraklarla hemşehrilerimizi 
buluşturmaya gayret gösteriyoruz. 
Bu kapsamda emekli vatandaş-
larımız için Çanakkale gezisi dü-
zenledik. Rehber eşliğinde emek-

lilerimiz Çanakkale Şehitliği başta 
olmak üzere o tarihi toprakları zi-
yaret edecekler. Emeklilerimizin 
yanı sıra gençlerimizi de belirli 
aralıklarla Çanakkale’ye götürü-
yoruz. Tarihimizin önemli izlerini 
taşıyan topraklarla özellikle genç-
lerimizi buluşturmak bizim için 
mutluluk kaynağıdır. Geçmişimizi 

iyi bilmeliyiz ki geleceğe sağlam 
adım atabilelim. Biz de bu noktada 
Belediye olarak üzerimize düşen 
görevi yapmaya özen gösteriyo-
ruz. Bundan sonraki süreçte de bu 
şekilde 45’lik guruplar oluşturan 
vatandaşlarımız için geziler düzen-
lemeye devam edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Davet ve düğün konseptine 
farklı bir boyut kazandıran Selçuk-
lu Kongre Merkezi (SKM), şehrin 
kalbinde, eşsiz tasarımıyla ve 950 
araçlık otopark avantajıyla misafir-
lerini bekliyor. 

Net 1400 m2  kullanım alanı, 
9 metre tavan yükseliğive1500 ki-
şiye kadarağırlama kapasitesi ile 
Konya’nın en büyük balo salonu 
olan Kubad Abad, adeta bir sarayı 
andırıyor. Tam bir sanat eseri ola-
rak nitelendirilen salon, çiftlerin 
en özel günlerini büyük bir keyife 
dönüştürmelerine imkan sağlıyor. 
Kongre Merkezi’nin giriş katında 
yer alan balo salonu aynı zamanda 
güneş ışığı almasıyla misafirlerin 
dikkatini çekmeyi başarıyor. SKM, 
uygun ışık ve akustik sistemi ile 
çiftlere ve misafirlere keyifli bir or-
tam sunarken, hem yaz hem de kış 
düğünlerinin vazgeçilmez mekanı 

oluyor.  Türkiye’ nin bu özelliklere 
sahip nadir mekanlarından biri olan 
Kubad Abad’da evliliğe adım atma-
ya ne dersiniz?

Düğün organizasyonları için 
görüşlerini açıklayan SKM Satış ve 
Pazarlama Direktörü Fatih Kocagü-
zel, ‘Selçuklu Kongre Merkezi’nin, 
deneyimli ekibinin lezzetli ellerin-
den çıkan zengin menüler, çiftle-
rin kendi seçimine bırakılan eşsiz 
konseptler ile görkemli düğünlere 
ev sahipliği yaptığını, ömür boyu 
akıllardan silinmeyecek düğünlere 
imza atmak için her detayın düşü-
nüldüğünü belirtti. Çiftlerin düğün 
hazırlıklarında hayal ettikleri ve 
düşündükleri her ihtiyaca cevap 
veren Selçuklu Kongre Merkezi, 
binlerce kişinin mutluluğuna ortak 
olmanın heyecanını taşıyor. Dü-
ğün hazırlığı sırasında çiftlerin yeni 
trendleri takip edebileceği geniş bir 

hizmet yelpazesi sunuyor. Gelin 
ve damadın hayatlarının en güzel 
gününü unutulmaz anlara dönüş-
türen ve önemli dokunuşlar yapan 
Selçuklu Kongre Merkezi, çiftlerin 
en romantik anlarının şahitliğini ya-
parken,her çifte diğer düğünlerden 

farklı, onlara özeldekor, tasarım ve 
müzik alternatiflerinden seçim yap-
ma imkanı veriyor. Hatta çocuklar 
bile düşünülüyor ve Cep Sinema-
sında düğün gecesi çocuklara özel 
farklı bir aktivite yapma imkanı su-
nuluyor.  n HABER MERKEZİ

‘Hekimlerin antibiyotik 
yazma oranları düşüyor’

Konya İl Sağlık Müdürlüğü 
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı 
tarafından 1. Basamak sağlık tesis-
lerinde görev yapan aile hekimle-
rine ‘Akılcı antibiyotik kullanımı’ 
konusunda bilgilendirme ve eği-
tim çalışması düzenlendi. Dr. Ali 
Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
ve iki ayrı oturumda gerçekleşti-
rilen eğitim programına İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı 
Uz. Dr. Kerim Yeşildağ, Başkan 
Yardımcısı Dr. Abdullah Özüdoğ-
ru, Hastane Başhekimi Uz. Dr. 
Erkan Ataş ile birlikte 200’e yakın 
aile hekimi katıldı.

Programın açılış konuşmasını 
yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Koç, sağlıkta gelişimin en önemli 
basamaklarından birisinin akılcı 
antibiyotik kullanımı olduğunu 
ifade etti. Antibiyotik kullanımı 
konusunda istenilen oranları ya-
kalayabilmek ve koyulan hedeflere 
ulaşabilmek için eğitimlerin sürek-
liliğinin önem arz ettiğini belirten 
Prof. Dr. Koç, “Bizim kültürümüz-
de ‘beşikten mezara kadar ilim’ 
denir. Hekimler için her hasta ayrı 
bir dünyadır. Klasik bilgilerle has-
taların standart tedavisinin sağlan-
ması mümkün değildir. O nedenle 
hekimlikte tecrübe önemlidir. Biz-
ler, gerekli hastaya, klinik özellikle-
rine göre uygun antibiyotiği uygun 
süre ve doz da vermek zorundayız.  
Hızlı antijen testi uygulaması ve 
eğitimler ile birlikte hekimlerimi-
zin antibiyotik yazma oranlarının 
düştüğünü görmekte bu konudaki 
hassasiyeti bizlere göstermekte-
dir” şeklinde konuştu.

Akılcı antibiyotik kullanımı ko-
nusunda halkın bilinçlendirilmesi-
nin de son derece önemli olduğu-
nu ifade eden Prof. Dr. Koç, “ Bu 
konuda sadece hekim eğitimleri-
nin yeterli olmadığının farkındayız. 
Halkın da akılcı antibiyotik kullanı-
mı konusunda eğitimi önemli. An-
tibiyotik yazmayan hekimlerimizin 
zaman zaman dirençle karşılaştık-
larını ve sıkıntı yaşadıklarını biliyo-

rum. O nedenle kamu spotlarının 
ve basında bu konuda yer alan ha-
berlerin ciddi bir eksikliği giderdi-
ğini düşünüyorum” dedi.

Sağlıkta gelişim döneminin en 
önemli parametrelerinden birisi-
nin de 1. Basamak sağlık hizmet-
lerinin güçlendirilmesi olduğunu 
vurgulayan Prof. Dr. Koç, “1. Ba-
samak sağlık hizmeti sunan tedavi 
merkezlerimizde ki hasta sayıları-
mızı artırmak bizler için son derece 
önemli. Buralardaki hasta sayıları-
mızın artırılması ile birlikte 2. ve 3. 
Basamak tedavi merkezlerimizin 
yükünü hafifletmiş olacağız. Bu-
nun yanı sıra koruyucu hekimlik 
hizmetleri ile kronik hastalıkların 
erken dönemde tespitinin sağ-
lanması ile de hem hastalarımıza 
hem de kendi mali bütçemize ve 
iş gücümüze ciddi katkılar sağla-
ya bileceğiz” dedi. Aile hekimliği-
ne başvurmayan hasta sayılarının 
ciddi oranlarda olduğunu da söz-
lerine ekleyen Prof. Dr. Koç, “Tür-
kiye genelinde aile hekimlerine 
başvurmayan %30 oranındayken, 
şehrimizde bu oran %20 seviye-
lerindedir. Genel veriler ışığında 
baktığımızda Türkiye ortalama-
sından daha iyi durumdayız. Fakat 
mükemmeliyetin sınırı yoktur. İl 
Sağlık Müdürlüğü olarak çok daha 
iyi durumlarda olmayı ve bu oranın 
sıfırlanmasını hedeflemekteyiz” di-
yerek sözlerini tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından 
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Arzu Tarakçı, ‘Erişkin hastada 
Otit ve Pnömoni enfeksiyonların-
da antibiyotik kullanımı’, Çocuk 
Enf. Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat 
Sütcü, ‘Çocuk hastada Otit ve Pnö-
moni enfeksiyonlarında antibiyotik 
kullanımı’, Enfeksiyon Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Şule Özdemir, ‘Erişkin 
hastada Sinüzit ve Üriner Sistem 
Enf. antibiyotik kullanımı’ ve son 
olarak da Çocuk Hastalıkları Uzma-
nı Dr. Ayşe Fahriye Genç tarafın-
dan, ‘Çocuk hastada Gastroenterit 
ve Üriner Sistem Enfeksiyonların-
da antibiyotik kullanımı’ başlıkları 
altında sunumlar gerçekleştirildi.
n HABER MERKEZİ 

İş dünyası, sivil toplum kuruşları ve muhtarlardan oluşan heyet Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ı ziyaret etti, başarı için dua etti. Başkan Altay, “Hep birlikte Konya’ya hizmet edeceğiz” dedi

Konya eşrafından 
Altay’a ziyaret

24 Haziran yapılan erken se-
çim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 
için istifa eden Tahir Akyürek’in 
yerine Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı görevine seçilen Uğur 
İbrahim Altay’a ziyaretler sürüyor. 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 
yapılan seçimin ardından Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı gö-
revine getirilen Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’a Kon-
ya eşrafı da hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu.  

İş dünyası, sivil toplum kuruş-
ları ve muhtarlardan oluşan heyet 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret ede-
rek, başarısı için dua etti.  

Gerçekleştiren ziyarete Tarihi 
Bedesten Çarşısı Kunduracılar Der-
neği Başkanı Abdullah Dölek, Zirve 
Sürücü Kursu Yönetim Kurulu Baş-
kanı Tevfik Dündar, Meram Ziraat 
Odası Başkanı Ali Ataiyibiner, La-
lebahçe Mahalle Muhtarı Mehmet 
Avcı, Konya Tabip Odası Başkanı 
Dr. Seyit Karaca, Çarıklar Ortaokulu 

Müdürü Mümin Ünlükaçar, Meram 
Belediyesi Meclis üyesi Ali Selvi, Bi-
rinci Organize Sanayi İmam Hatibi 
Ali Bitim, Konya Karaman Bölgesi 
Tarım Kooperatifleri Birliği Başkanı 
Seyit Mehmet Dağ, Demirci İnşaat 
ve Petrol Şirketi’nin sahibi Orhan 

Demirci, İşadamı Hidayet Onur, 
Konya Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ömer Faruk İyibildiren, 
Şen Demir Yönetim Kurulu Başka-
nı Mustafa Şen, Bozkır Ilıcalar eski 
Belediye Başkanı Ziya Kuş, Öztaşlar 
Yedek Parça Şirketi’nin Sahibi Sa-

lih Öztaş, İl Gençlik Kolları Yönetim 
Kurulu Üyesi Emre Yasin Dündar, 
Filkar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Fil, Selçuklu Düğün Mal-
zemeleri ve Pilav Organizasyonu 
Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin 
Kutlu katıldı. 

Başkan Altay’a görevinde ba-
şarılar dileyen heyet, Selçuklu’daki 
başarılarının ardından Konya’ya 
güzel hizmetlerde bulunacağı-
na inandıklarını belirtti. Ziyarette 
İmam Ali Bitim tarafından Başkan 
Altay’ın başarıları için dua edildi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Başkan Altay da, “Kon-
ya’ya hizmet etme imkanı verdiği 
için Allah’a şükrediyorum. Selçuk-
lu’da hep birlikte güzel hizmetle-
re imza attık. Şimdi de Konya için 
hizmete devam edeceğiz. Birlik ve 
beraberlik için de Konya’yı gelece-
ğe taşımayı sürdüreceğiz. Allah yar 
ve yardımcımız olsun. Ziyaretiniz 
çalışmalarımızda bizlere güç verdi. 
Sağolun” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

SKM, davet ve düğünler için hazır

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a Konya eşrafı da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

0332 239 19 08

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

0332 346 10 01

ATSANLAR MOTORLU ARAÇLAR 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

* BAY SATIŞ 
DANIŞMANI  

* BAY SATIŞ DESTEK
ELEMANI

ALINACAKTIR.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

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

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

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

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

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

---------
TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR

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

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

Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULANABİLEN 

ELEMAN 
* VE VASIFSIZ
ELEMANLAR

alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

Tel :  0 332 345 28 59 

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

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

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

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

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

(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158
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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde  

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

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.

 CNC İşleme Merkezlerinde ve CNC 
Torna Tezgahlarında Operatör Olarak ça-
lışmak Üzere 18-30 Yaş Arası Elemanlar 

 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

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE,

ADRES: B. Kayacık Mah. Konya Organize 
Sanayi Böl. İhsandede Cad. 20 Nolu Sk. No:11  

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

3 KAYNAKÇI,
3 TORNACI,
3 SEVKİYATÇI,
3 DEPO YARDIMCISI
PERSONELLERE İHTİYAÇ VARDIR.

-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Bosna’ya servisimiz vardır.
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ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim 

hükümsüzdür.

Feride BÜYÜKSÜTCÜ

Z-351

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

TECRÜBELİ 
DEMİR 

DOĞRAMA 
USTALARI 

ALINACAKTIR
-Askerlik engeli olmayanların

Müracatları şahsen yapılacaktır
Adres: Büyük Kayacık OSB Mahallesi

404 Nolu Sokak No: 2/1 
Selçuklu/ KONYA

Tel: 444 75 92

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

- KAYNAKÇI 
- MONTAJCI 
- PLAZMACI

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

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

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde 
çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi 
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR
YEM FABRİKASI

FİRMAMIZ  BÜNYESİNDE 
YÜKLEME VE BOŞALTMA 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 

TECRÜBELİ

BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

HACI  YUSUF MESCİT MAHALLESİ 
ADANA ÇEVRE YOLU CAD.  NO: 80 

TEL: 355 40 00

TAVUK ÇİFTLİĞİMİZDE
ÇALIŞTIRILMAK

ÜZERE TECRÜBELİ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

Servis Güzergahı: 1. Organize Adana Çevre 
Yolu  Caddesi, Karaman Göbeği, 

Yaylapınar Kaş Caddesi, Boyalı Mahallesi

HACI  YUSUF MESCİT MAHALLESİ  
ADANA ÇEVRE YOLU CAD.  NO: 80 

TEL: 355 40 00

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE
DETERJAN ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

VASIFSIZ ELEMAN
ARANIYOR

BÜYÜKKAYACIK MAH. 8 SK. 17/1
SELÇUKLU / KONYA
TEL: 0322 245 69 70-71
(İRTİBAT: İSMAİL TEMEL)
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5903 Ada, 1 Parsel sayılı bahçe nitelikli 
taşınmaz; Salih Paşa Caddesine, kuzey ve doğusu paftasında gösterilen ancak zeminde mevcut 
olmayan yola cephelidir. Parselin güney bitişiğinde kadastral durumuyla kullanılan imarsız yapıların 
olduğu taşınmazları çevrilidir. Parselin doğusunda kısmen duvar bulunmakta olup diğer etrafında 
belirleyici sınırlar yoktur. Taşınmazın üzerinde bir kısım alanın etrafı kafes tel örgü ile çevrili olduğu, 
tapuda cinsi arsa olmasına rağmen bir kısım alanda muhtelif yapıların olduğu, misafir odası olarak 
kullanılan tek odalı yapının, kerpiç malzemeden yığma olarak yapıldığı, dış cephesinin boyasız çamur 
sıvası olduğu, iç duvarların çamur sıva üzeri boyalı olduğu, tavanının ahşap örtü ile kapatıldığı, kapı 
ve pencere doğramalarının ahşap malzemeden yapıldığı belirlenmiştir. 125.44m2 alanlı tek katlı 
iki ayı parça halindekullanılan evin, bir parçası bakımsız diğer parçası bakımlıdır. Her bir parçası 
2 oda 1 salondan oluşmaktadır. Bakımsız kısımda ısınma soba ile bakım kısımda ise kalorifer ile 
sağlanmaktadır. Bakımsız kısımda duvarlar çamur sıva üzeri boyalı, zeminler beton kaplı, tavanlar 
ahşap örtü şeklinde olup kapı ve pencere doğramaları ahşaptan yapılmıştır. Bakımlıkısımda ise 
duvarlar sıva üzeri boyalı, zeminler vernikli taban tahtası ile kaplanmış, kapılar ahşa]: pencereler ise 
VC doğramadan yapılmıştır.
Adresi : Ortakonak Mahallesi Salih Paşa Caddesi No:45 Karatay/Konya
Yüzölçümü : 7.472,12 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli İmarUygulama Planında Konut Alanı ve Yol Sahasında kaldığı,
   TAKS: 0.20, E:0.40, Hmax=7m olduğu, Ö bahçe mesafesi, Bina derinliği, 
   Komşu bahçe mesafesi ve Arka bahçe mesafesi İmar planı ve Tip İmar 
   Yönetmeliği Hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir.Parsel herhangi bir İmar 
   uygulamasına tabi tutulmayan kadastro parselidir.
Kıymeti : 190.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 21/06/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 18/07/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYI B BLOK ZEMİN KAT NO:Z18 YENİ MEZAT 
   SALONU - KARATAY/KONYA 
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5829 Ada, 2 Parsel sayılı harman yeri 
nitelikli taşınmaz; kısmen 14306 Sokağa, kuzeyi ise paftasında gösterilen ancak zeminde mevcut 
olmayan yola cephelidir. Parselin ve mücavirindeki taşınmazların zeminde sınırlarının belirgin değildir. 
Parselin tapudaki vasfı bahçe olmasına rağmen üzerinde herhangi bir ağaç, yapı, muhdesat veya 
tarımsal amaçlı kuyu mevcut değildir uzun süredir fiilen kullanılmadığı belirlenmiştir.
Adresi : Harmanlar mevkii Zivecik Köyü Karatay Konya
Yüzölçümü : 6.244,57 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında Konut Alanı, Park ve Yol Sahasında
    kaldığı, TAKS: 0.15, E:0.30, Hmax=7m olduğu, Ön bahçe mesafesi, Bina 
    derinliği, Komşu bahçe mesafesi ve Arka bahçe mesafesi İmar planı v Tip İmar
    Yönetmeliği Hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir.Parsel herhangi bir İmar
    uygulamasına tabi tutulmayan kadastro parselidir.
Kıymeti : 90.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 21/06/2018 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 18/07/2018 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYI B BLOK ZEMİN KAT NO:Z18 YENİ MEZAT
   SALONU- KARATAY/KONYA 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/33 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
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T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2018/33 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından düzenlenecek 
Uluslararası Yeşil Başkentler 
Kongresi’ne katılmak üzere 
Konya’ya gelen İslam Başkent-
leri ve Şehirleri Teşkilatı Genel 
Sekreteri Omar Abdullah Kadı, 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Altay’ı makamında zi-
yaret etti.  İslam Başkentleri ve 
Şehirleri Teşkilatı (OICC) Genel 
Sekreteri Omar Abdullah Kadı, 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı 
ziyaret etti. 

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Konya’da son 
yıllarda hayata geçirilen yatırım 
ve tesislerle bir kongre altyapısı 
oluştuğunu, bu vesileyle İslam 

Başkentleri ve Şehirleri Teşkila-
tı’nın faaliyetlerinin de burada 
yapılmasını arzu ettiklerini dile 
getirdi. 

Başkan Uğur İbrahim Al-
tay’a yeni görevinde başarılar 
dileyen OICC Genel Sekreteri 
Omar Abdullah Kadı ise, Ulus-
lararası Yeşil Başkentler Kong-
resi’ne katılmak üzere Konya’ya 
geldiklerini belirterek, “Sizleri 
de Mekke’ye bekliyoruz inşal-
lah. Bu tarihi ve güzel şehirde 
çok daha başarılı güzel çalışma-
ların devamını diliyoruz” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
ziyaretin sonunda OICC Genel 
Sekreteri Omar Abdullah Ka-
dı’ya ziyaret anısına Mesnevi 
hediye etti.
n HABER MERKEZİ 

OICC Genel Sekreteri, Başkan Altay’ı ziyaret etti

Vergi Kanunları ile Bazı Ka-
nun ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde yapılan değişik-
likler ile devlet KDV oranlarını 
yatırıma dönüştürerek önemli 
bir adım attı. Alım satım ve bir-
çok üründe devlet KDV oranla-
rının miktarını önemli oranda 
düşürüyor. 

Konya Muhasebe Hukuk 
Eğitim Ve Kültür Derneği (KON-
MUHDER) tarafından mutat 
olarak gerçekleştirilen bilgilen-
dirme toplantısının bu ayki ko-
nusu; Vergi Kanunları ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde değişiklikler 
idi. Üyelerin yoğun ilgi göster-
diği etkinliğin açılış konuşma-
sı yapan Dernek Başkanı Celal 
Emiroğlu, “temsil ettiğimiz ma-
limüşavirlikgörevinin önemini 
anlatmaya gerek yok. Gündemi 
takip etmez isek, değişen kanun 
ve kanun hükmündeki deği-
şiklikleri iyi analiz edemez isek 
görevimizi tam olarak yerine 
getiremeyiz. Bu manada maliye 
bakanımız tarafından açıklanan 
7103 ve 7104 sayılı Kanunlarla 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’n-
da yapılan değişiklikler hakkında 
detaylı bilgi almak amacıyla bu 
etkinliği düzenledik ve düzenle-
meye devam edeceğiz” dedi.

Resmi Gazetede yayımlanan 
7103 sayılı Vergi Kanunları ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmün-
de Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun ile 
vergi kanunlarında önemli deği-
şiklikler hakkında bilgi vermek 
üzere programa katılan Yemin-
li Mali Müşavir Hasan Ekici ise 

katılımcılara  “7103 sayılı Kanun 
toplam 94 maddeden oluşmak-
ta. Bu maddelerden 32 mad-
desinde değişiklik oldu.  7103 
sayılı Kanun’un 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 ve 16’ıncı maddele-
riyle 213 sayılı Vergi Usul Ka-
nunu’nda önemli değişiklikler 
yapıldı.KDV oranlarındaki deği-
şiklik gerek esnafımız gerekse 
de işverenlerini yakından ilgi-

lendiriyor. KDV indirimleri dev-
let tarafından yatırımlara önömli 
oranda katkı sağlayacak” dedi.  
Program, katılımcıların soru-ce-
vap bölümünden sonra; günün 
anısına Konya Muhasebe Hu-
kuk Eğitim Ve Kültür Derneği 
Başkanı Celal Emiroğlu, Yemin-
li Mali Müşavir Hasan Ekici’ye 
tablo hediye etmesiyle sona 
erdi.  n HABER MERKEZİ 

KDV, yatırıma dönüşüyor

Meram ilçesinde ilkokullar-
da eğitim gören öğrenciler aile-
leriyle birlikte Tınaztepe Mağa-
raları, Kuğulu Park ve Beyşehir 
Eşrefoğlu Camii’ni gezdi. Me-
ram Belediyesi ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 
gerçekleştirilen, “Daha İyiye, 
Daha Güzele Projesi” kapsa-
mında Meram’daki ilkokullar-
da öğrenim gören yaklaşık 200 
öğrenci ile velileri Seydişehir 
Tınaztepe Mağaraları, Kuğulu 
Park ve Beyşehir Eşrefoğlu Ca-

mii’ni gezdi. Proje kapsamında 
daha önce sağlık yürüyüşü ve 
kitap okuma etkinliği gerçek-
leştirilirken bu kez ilkokul öğ-
rencileri Seydişehir Tınaztepe 
Mağaraları, Kuğulu Park ve 
Beyşehir Eşrefoğlu Camii’ni 
görme fırsatı buldu. Etkinliğe 
15 Temmuz Milli Birlik İlkoku-
lu, Ali İhsan Dayıoğlugil İlkoku-
lu, Meram Gödene TOKİ Şehit 
Yunus Berber İlkokulu, Hasan 
Sert İlkokulu, Üresinler İlkoku-
lu, Alakova İlkokulu ve Niyaz 

Usta İlkokulu’ndan öğrenciler, 
eğitimciler ve öğrenci velileri 
katıldı. 

Yaklaşık 200 kişinin katıldı-
ğı gezi programında birlik be-
raberlik teması ön plana çıka-
rılırken farklı okullardan gelen 
çocuklar ve aileleri birbirleriyle 
tanışma fırsatı buldu. Çocuk-
ların dünyasında geniş ufuklar 
açması hedeflenen gezide öğ-
renciler tarihi mekanları incele-
me imkanı elde etti.
n İHA 

Meramlı öğrencilerden kültür gezisi 
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Derecamikebir Mahallesi, 40008 Ada, 11 Parsel sayılı avlulu 
kerpiç ev nitelikli taşınmaz; ruhsatsız eski yığma kerpiç binanın brüt alanı yaklaşık 75,00 m², net alanı 
ise 50,00 m² civarındadır. Evde; 2 adet oda, mabeyn ve banyo ile 1 adet giriş balkonun bulunduğu tes-
pit edilmiştir. Eve giriş kapısı ve iç kapıları ve pencereleri ahşap doğramadan yapılmış olup, pencereler 
tek camlıdır. Tüm odaların tabanları toprak kaplama, tüm odaların ve antrenin duvarları çamur sıvalı 
üzeri badana yapılmıştır. Binanın tavanları ağaç örtü üzeri naylon yapılmış,dış cephesi de çamur sıvalı 
ve bazı bölümleri yıkılmış, binanın oturulmasına engel teşkil etmekte ve tehlike arz etmektedir. Alt 
bodrum kısmında da 2 göz depo bulunmaktadır.. Isınma şekli sobalıdır. Bina üç cepheli olup,içerisinde 
tehlike arz ettiğinden kimse oturmamaktadır. Wc dışarda giriş kısımdaki bahçededir. Ayrıca yaklaşık 
50 m² civarı tabanları beton üstü ağaç örtü üzeri sac ve kiremit örtülü eskiden ahır olan, şu anda ardiye 
olarak kullanılan yığma depo bulunmaktadır. 
Adresi : Derecamikebir Mahallesi, Çanaksu SokakMeram / KONYA
Yüzölçümü : 236 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır. Taşınmaz, planda (iki kat
   ayrık)mesken sahasına isabet etmektedir. Taşınmaz, imar uygulaması 
   görmemiş olup Kadastroparselidir. Mevcut hali imar planında kısmen yol ve
   kısmen de meskensahasına isabet etmektedir. Parsel 3. derece doğal sit 
   alanı içerisinde kalmaktadır  
Kıymeti : 60.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 21/06/2018 günü 12:20 - 12:25 arası
2. Satış Günü : 18/07/2018 günü 12:20 - 12:25 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYI B BLOK ZEMİN KAT NO:Z18 YENİ MEZAT 
   SALONU - KARATAY/KONYA 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış gi-
derlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda 
birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik 
ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar 
varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla 
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gi-
derlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü mad-
desi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin 
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve 
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt 
faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat be-
delinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/149 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.27/04/2018
 (İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.Basın 
796618 - www.bik.gov.tr

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2017/149 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Karatay Belediyesi tarafından İsmil Termal Tesisleri’nin temel atma töreni gerçekleşti. Başkan Mehmet Hançerli, yaklaşık top-
lam maliyeti 95 Milyon TL olan İsmil Termal Tesislerinin hayırlara vesile olmasını diledi. Tesisin termal su sıcaklığı ise; 44,5 C° 

Karatay’a değer katacak

Karatay Belediyesi tarafın-
dan yapımına başlanılan İsmil 
Termal Tesisleri’nin temel atma 
töreni geniş bir katılımla gerçek-
leşti.  Törene, AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, AK Parti 
Konya Milletvekili Muhammet 
Uğur Kaleli, Konya Büyükşehir 
Belediyesi önceki dönem Başkanı 
ve AK Parti 27.Dönem Milletve-
kili Aday Adayı Tahir Akyürek, 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Karatay 
Kaymakamı A.Selim Parlar, Ka-
ratay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç, Karatay 
İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar, 
Karatay İlçe Jandarma Komutanı 
Muhammet Kavak, Karatay İlçe 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürü Esat Altuntaş, Muhtarlar, 
STK temsilcileri ve çok sayıda 
davetli katıldı.

Törende açılış konuşmasını 
yapan İsmil Mahallesi Muhtarı 
Hasan Böcü, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli’ye İs-
mil’e kazandırdığı sosyal donatı 
alanları, alt yapı ve yollar için te-
şekkür etti. Muhtar Hasan Böcü 
“Dev bir yatırımı İsmil’e kazan-
dıran Başkan Hançerli’ye ve tüm 
emeği geçenlere şükranlarımı 
sunuyorum.”dedi. 

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli konuşması-
na başlamadan önce geçtiğimiz 
günlerde kaybettiğimiz Konya 
Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtar-
lar Derneği Başkanı Ahmet Kü-
çük’e rahmet ve geride kalanlara 
baş sağlığı diledi. 
 “YENİ BÜYÜKŞEHİR YASASI’NIN 

EN UÇ ÖRNEĞİ” 
Başkan Hançerli; 6360 sayılı 

Yeni Büyükşehir Yasasının özü-
nün merkezde olan her imkanı 
merkeze uzak mahallelere de 
taşımak olduğunu dile getirerek; 
İsmil’in nüfus olarak pek çok ilçe-
den büyük olduğuna dikkat çekti. 
Başkan Hançerli, İsmil Termal 
Tesisleri’nin bu yasanın uygu-
lanmasının en uç örneğini oluş-
turduğunu dile getirdi. Başkan 
Hançerli, İstanbul Üniversitesi 
tarafından yapılan araştırmalar-
da kuyu çıkış sıcaklığı 44,5 C° 
olan termal suların çok yüksek 

kaliteli olduğunu dile getirdi. 
 “YAKLAŞIK MALİYETİ 95 MİLYON 
TL’LİK DEV BİR YATIRIMA İMZA 

ATIYORUZ”
465 Bin metrekarelik dev bir 

alanda 117 lüks villa olacağını 
belirten Başkan Hançerli, bu vil-
laların içerisinde termal havuz-
lar bulunacağını belirtti. Ayrıca 
konaklama yapmadan da bay ve 
bayan termal havuzlardan sosyal 
tesislerden, toplantı salonların-
dan spor alanlarından ve daha 
pek çok imkandan faydalanıla-
bileceğini söyleyen Başkan Han-
çerli, yaklaşık toplam maliyeti 95 
Milyon TL olan İsmil Termal Te-
sislerinin hayırlara vesile olması-
nı diledi. 

Başkan Hançerli, Karatay Be-
lediyesi tarafından ilçeye kazan-
dırılan Şehir Parkı, 3000 kişilik 
Kır Düğün Salonu, Çelebi Cami, 
Çelebi Halk Eğitim Merkezi, Fev-
ziçakmak Yüzme Havuzunun, İl 
Sağlık Müdürlüğü’ne devredilen 
Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hasta-
nesi Karatay Semt Polikliniği’nin 
açılış törenlerinin yapılmadan fa-
aliyete geçirilerek hizmet verme-
ye devam ettiğini söyledi.  Han-
çerli, “İlçeye 16 düğün salonu,4 
taziye evi, eğitime kazandırılan 
20 okul, 5 spor salonu, 11 tesis; 
kentsel dönüşümde gerçekleş-
tirilen 13.644 daire ile Karatay 
daha modern bir geleceğe taşını-
yor” dedi.  

BAŞKAN HANÇERLİ YENİ 
PROJELERİN DE MÜJDESİNİ 

VERDİ
Başkan Hançerli, 2018 yılın-

da çalışmaların hız kesmeden 

süreceğini dile getirerek; 2 
adet 8 derslikli anaokulu, 1 
BİLSEM Lisesi yapılacağı-
nın ve Konya’nın en yoğun 
çalışan karakollarından biri 
olan Köprübaşı Polis Kara-
kolu’nun da Karatay Bele-
diyesi tarafından yapılan 
yeni binasına taşınacağının 
müjdesini verdi. Hançerli, 
“Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
belediyecilikten gelmesi ve 
belediyelerin problemlerini 
bilmesi nedeniyle yapılan 
düzenlemeler sayesinde 
hizmetlerimiz katlanarak 
artıyor. Sayın Cumhurbaş-
kanımıza çok teşekkür edi-
yor ve şükranlarımı sunuyo-
rum” dedi. 

Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay da,  Konya’nın beledi-
yecilikte çok önemli bir yeri 
olduğunu dile getirerek; İs-
mil’e, Karatay’a ve Konya’ya 
kazandırılacak dev yatırım 
için Başkan Hançerli’ye te-
şekkür etti.  Başkan Altay, 
bölgeyi bir cazibe merkezi 
haline getirecek İsmil Ter-
mal Tesisleri’nin hayırlı ol-
masını diledi.

Konya Büyükşehir Be-
lediyesi eski Başkanı ve 
AK Parti 27. Dönem Mil-
letvekili Aday Adayı Tahir 
Akyürek, Konya’da kaplıca 
kültürünün çok yüksek ol-
duğuna dikkat çekerek; İç 
Anadolu’nun ve Türkiye’nin 
yeni cazibe merkezinin İs-

mil Termal Tesisleri olacağını 
vurguladı. Kongre yapılabilecek, 
modern bir yapıya sahip pek çok 
misafiri ağırlayabilecek tesislerin 
hayırlara vesile olmasını diledi. 
Akyürek;  Karatay’ın, Adliyesi, 
Şehir Hastanesi, Üniversitesi, 
kültür merkezleri, tramvayı ile 
pek çok değeri içerisinde barın-
dırdığını söyleyerek; İsmil Ter-
mal Tesislerinin Karatay’ın değe-
rine değer katacağını vurguladı.

AK Parti Konya Milletvekili 
Muhammet Uğur Kaleli, Türki-
ye’nin son 16 yıl içerisinde bü-
yük mesafeler kat ettiğine dikkat 

çekerek; eğitimden sağlığa, yerel 
yönetimlerden savunma sanayi-
ne kadar pek çok alanda büyük 
ilerleme sağlandığını belirtti. Ka-
ratay’ın kentleşme ve şehirleşme 
anlayışında oluşturduğu büyük 
gelişmeye değinen Kaleli, Kara-
tay’ın büyük bir ahenk içerisinde 
sürekli daha modern bir geleceğe 
taşındığını belirtti.

AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı ise Türkiye’nin içe-
risinde bulunduğu huzur ve is-
tikrar ortamında hızla geliştiğini 
dile getirdi. Türkiye’nin şahlanış 
dönemine girdiğini vurgulayan 

Başkan Angı, güçlü ve istikrarlı 
bir iktidar ile 2023 hedeflerine 
emin adımlarla ilerleneceğini be-
lirtti. İsmil Termal Tesisleri’nin 
bölgedeki büyük bir sağlık turiz-
mi ihtiyacına cevap vereceğini 
belirten Başkan Angı, başta Ka-
ratay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli olmak üzere emeği ge-
çen herkese teşekkür etti.

Protokol konuşmalarının ar-
dından okunan dualar eşliğinde 
Karatay Belediyesi İsmil Termal 
Tesisleri temel atma töreni ger-
çekleştirildi. 
n HABER MERKEZİ Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli
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Selçuklu’ya 9 yıl hizmet veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen prog-
ram ile personele veda etti. Başkan Altay, “Selçukluda ortaya koyduğumuz vizyonu tüm şehirde uygulamak için gayret edeceğiz” dedi

24 Haziran’da gerçekleşen seçimlerde aday olmayan AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 
“Ben kendi namıma aday olan arkadaşlarımdan daha çok çalışacağım. En az onlar kadar terleyeceğim” dedi 

Selçuklu vizyonu, Konya’yı saracak

‘Aday olanlardan daha çok çalışacağım’

Selçuklu Belediye Başkanı ola-
rak Selçuklu’ya 9 yıl hizmet veren 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre 
Merkezinde düzenlenen program ile 
personele veda etti. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meclisi’nde yapılan seçimle Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 
seçilen Uğur İbrahim Altay, Selçuk-
luda birlikte çalıştığı personelle veda-
laşmak üzere son kez bir araya geldi. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı görevinden milletvekili aday-
lığı için istifa eden Tahir Akyürek’in 
14 yıl şehre hizmetinin ardından, 
Büyükşehir Belediye Meclisinde Ak 
Parti grubunun teklifi ile Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı görevine seçilen 

Uğur İbrahim Altay, kürsüde en zor 
konuşmalarımdan birini yapıyorum 
dediği konuşmasında, Selçukluya 9 
yıl boyunca hizmet etmekten gurur 
duyduğunu, bir makinenin dişlisi 
gibi tüm personelin yapılan bütün 
hizmetlere emeğinin geçtiğini söy-
ledi. 

SELÇUKLU, TÜRKİYE’NİN 
EN GÜZEL İLÇELERİNDEN BİRİ
Selçuklu’da önceki dönem Bele-

diye Başkanı Adem Esen’den aldığı 
bayrağı daha ileriye taşımak için 9 
yıldır gayret ettiklerini ifade eden 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Gece gündüz 
demeden hep birlikte çalıştık, birçok 
iş üretildi ve birçok proje hayata geç-
ti. Ama bence en önemlisi Selçuk-

lu’da bir ekip ruhu yakaladık.  Hep 
birlikte gayret etmeyi, hep birlikte 
hareket etmeyi ve hep birlikte ça-
balamayı öğrendik. Eğer ortada bir 
başarı varsa bu hepimizin başarısı-
dır. Bugün Selçuklu hem nüfusuyla 
hem ortaya koyduğu projeler ve ge-
lişmişlik endeksiyle Türkiye’nin en 
güzel ilçelerinden birisi haline geldi. 
Türkiye’nin takip ettiği bir ilçe hali-
ne geldi. İçinde yaşayan insanların 
mutlu olduğu, herkesin kendinden 
hissettiği bir şehre dönüştürmeyi 
başardık” dedi. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı görevi ile ilgili de 
açıklamalarda bulunan Başkan Altay 
“Sizin hayat için verdiğiniz karar de-
ğil hayatın sizin için verdiği karar yo-
lunuzu belirliyor. Büyükşehir Beledi-

ye Başkanımızın görevi bırakmasıyla 
Konya Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı görevi bize tevdi edildi. İnşallah 
bundan sonra tüm Konya için çalış-
maya gayret edeceğiz. Burada orta-
ya koyduğumuz vizyonu ve başarıyı 
tüm şehirde uygulamak için gayret 
edeceğiz. Umuyorum ki Konya’da da 
güzel şeyler olacak” diye konuştu. 

ÖNEMLİ OLAN KUBBEDE 
HOŞ BİR SEDA BIRAKABİLMEK
Selçuklu’da yeni bir sürecin 

başladığını ifade eden Başkan Al-
tay konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Biz de görevi yeni bir arkadaşımıza 
devredeceğiz ve süreç başladı. Bele-
diye Meclisimiz toplanarak bir karar 
verecek ve o kararla Meclis Üyesi 
arkadaşlarımızdan birisi görevi dev-

ralacak. İnanıyorum ki  görev alacak 
arkadaşımızda Selçuklu’ya çok katkı 
sağlayacaktır. Çünkü Selçuklu’nun 
kurumsal ve ekonomik yapısı çok 
güçlü ve daha bir çok şey üretecek 
güce sahip. Bu salonda oturanlar 
bunu başaracak güçte. Hepinize 
inanıyorum ve güveniyorum. İn-
şallah bundan sonra da hep birlikte 
gayret edeceğiz. Bu görevi bırakıyo-
ruz ama aslında daha kapsayıcı bir 
göreve devam ediyoruz. Dolayısıyla 
Selçuklu’da birlikte olmaya devam 
edeceğiz. İnşallah yolda, sokakta, iş 
yaparken karşılaşacağız. Üzerimize 
düşenleri Büyükşehir Belediyesi ola-
rak tüm ilçelerde olduğu gibi Selçuk-
lu’da da yapmaya devam edeceğiz. 
İnşallah sonu hayrolur, sonuçta bu 

görevler bitiyor ve bu şehirde bizler 
ve çocuklarımız yaşamaya devam 
ediyoruz. Yaptıklarımız kalacak ve 
önemli olan kubbede hoş bir seda bı-
rakabilmek. İnşallah öyle olmuştur. 
Ben hepinize 9 yıllık süremiz boyun-
ca verdiğiniz destekler sebebiyle ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum.”

Bütün belediye çalışanlarının 
hazır bulunduğu veda töreninde Sel-
çukluya hizmetlerinden dolayı Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’a Selçuklu Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Zeynep Ümit Al-
tınsoy tarafından çiçek takdim edil-
di. Selçuklu Belediye Başkan Vekili 
Tahir Özer tarafından da Başkan Al-
tay’a kelebek mozaikli bir tablo hedi-
ye edildi.  n HABER MERKEZİ  

Ayrancı Belediyesi tarafından 
her sene geleneksel olarak düzen-
lenen Hıdırellez Şenliği, bu yıl da 
renkli görüntülere sahne oldu. Baraj 
mevkiinde gerçekleştirilen şenliğe, 
AK Parti Karaman Milletvekili ve 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Re-
cep Konuk da katıldı. Şenliklerde bir 
konuşma yapan Konuk, Hıdırellez’in 
manasına uygun olarak ülkemizdeki 
birlik ve beraberliğin pekiştirilme-
sine, bolluk ve bereketin artmasına 
vesile olmasını temenni ederken 24 
Haziran seçimleri ile ilgili de değer-
lendirmelerde bulundu.

AK Parti Karaman Milletvekili 
ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk,  Hıdrellez Şenliğinde 
bir konuşma yaptı. Konuşmasına 
Hıdırellez’in manasına uygun olarak 
ülkemizdeki birlik ve beraberliğin 
pekiştirilmesine, bolluk ve bereke-
tin artmasına vesile olması temen-
nisiyle başlayan Recep Konuk, 24 
Haziran seçimleri ve kendisinin 
aday adayı olmaması konusunda da 
önemli değerlendirmelerde bulun-
du.

Hıdırellez’in bolluk, bereket, 
cömertlik, dertlerin, kaygıların, ta-
saların geride bırakıldığı gün oldu-

ğunu belirten Milletvekili Konuk, 
bu iklimin Ayrancı’da, Karaman’da, 
Konya’da ülkenin dört bir köşesinde 
ilelebet teneffüs edilmesi için kalkın-
ma ve refah mücadelesinin kesinti-
siz sürmesi gerektiğini, vatanın her 
karışında huzur ve kardeşliğimize 
zeval getirmek isteyenlere fırsat 
verilmemesi gerektiğini söyledi. 
24 Haziran’da yapılacak seçimlerin 
Türkiye için bir karar seçimi oldu-
ğunu ifade eden Konuk, “Milletimiz 
sandıkta son sözünü 24 Haziran’da 
söyleyecek. Ben inanıyorum ki mil-
letimiz, sandıkta yine kalkınma ve 
refahtan yana tercihini kullanacak. 
Milletimiz yine huzuruna, kardeşli-
ğine ve istikrara sahip çıkacak. Ülke-
mizin sonu belli olmayan maceralara 
sürüklenmesine izin vermeyecek” 
şeklinde konuştu.

24 Haziran Seçimleriyle birlikte 
Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemine geçeceğini hatır-
latan Konuk, yeni sistemin oturması 
ve işlemesi için hem güçlü bir lidere 
hem de yeni sistemin kurumsallaş-
masını ve yerleşmesini sağlayacak 
güçlü karizmatik bir siyasi kişiliğe ih-
tiyaç olduğunu belirterek konuşma-
sını şu şekilde sürdürdü: “Yani siste-

mi işletecek değil sistemi kuracak bir 
Reis seçeceğiz 24 Haziran’da. Şoföre 
değil, hem arabanın imalatını ya-
pacak hem de şoförlüğünden emin 
olduğumuz zengin vasıflı, çok yönlü 
bir lidere ihtiyacı var ülkemizin önü-
müzdeki dönemde. Önümüzdeki 
dönem yıkacakların değil yapacak 
olanların iş başında olması gereken 
bir dönem. Önümüzdeki dönem 
siyasi çırakların altından kalkama-
yacağı kadar önemli bir dönem. 
Önümüzdeki dönem ustalık dönemi 
ve ustanın dönemi. Siyasetin usta-
sının ismi de belli, Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. 
Önümüzdeki dönemde Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sisteminin ku-
rumsallaşması, sistemin yerleşmesi, 
işleyişinin tecrübe edilmesi, teoride 
ülkemize hız katacak sistemin pra-
tikte de, uygulamada da başarılı ol-
ması için Milletin Adamının, Reisin, 
orkestra şefliğine ihtiyacı var. Aksi 
takdirde, kemandan ayrı, davul-
dan ayrı, gitardan ayrı, bağlamadan 
farklı, ses çıkar, borazan susması 
gereken yerde ses verir hoş bir eser 
yerine tatsız bir durum ortaya çıkar. 
Yani kurumların sistemdeki rol ve 
yerlerinde ciddi karmaşalar yaşanır. 

O nedenle önümüzdeki seçim bir 
karar seçimidir. Bu seçimde milleti-
miz kaos mu, istikrar mı, kalkınma 
ve refah yolunda ileriye doğru hamle 
mi, geriye doğru ricat mı, milli çıkar-
ları söz konusu olduğunda dik duran 
ve kendi ajandasını uygulayan Tür-
kiye mi, küresel güçlerin güdümüne 
girmiş, onların yazdığı senaryoların 
figüranı olan Türkiye mi seçenekle-
ri arasında bir karar verecek. Mille-
timizin bu seçeneklerde neyi tercih 
edeceği, kimi tercih edeceği, hangi 
partiyi tercih edeceği bellidir. Kalkın-
manın, refahın, huzurun, istikrarın, 
onurlu dış politikanın, milli duruşun 
bayraktarı Sayın Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan, adresi 
AK Parti’dir. Adres ve bayraktar açık 
olmasına rağmen bu seçimde mille-
timizin yoğun bir dezenformasyona 
maruz kalacağı, gerçeklerin yalanla 
perdelenmeye çalışılacağından da 
şüpheniz olmasın. Kirli koalisyonla-
rın, karanlık odakların,  iç ve dış iha-
net mihraklarının belki de bugüne 
kadar görülmemiş düzeyde yalan-
larına, iftiralarına şahit olacağımız, 
ekonomi üzerinden algı operasyon-
larına maruz kalacağımız bir seçim 
dönemini yaşayacağız. Çünkü nasıl 

ülkemiz ve milletimiz için bu seçim 
çok önemli ise onların karanlık emel-
lerini gerçekleştirmek için de bu se-
çim önemli. O nedenle milletimiz-
den, Karamanlılardan ricam şudur; 
bu dönemde bir söylenen bakın bir 
de söyleyene. Söylenen yetmez söy-
leyen bu millet için ne yapmış, hangi 
riskleri almış, millete gövdesini kim 
siper etmiş ölçün tartın, biçin.

24 Haziran’da milletimizin önü-
ne 2 tane sandık gelecek, milletimiz 
birinde Cumhurbaşkanını, yani hü-
kümeti kuracak Başkanı seçecek. Bu 
seçim ülkede yönetsel istikrarı sağ-
layacak. Güçlü bir icranın oluşmasını 
sağlayarak Türkiye’yi hızlandıracak. 
İcrayı bürokratik vesayetten kurta-
rıp, Türkiye’nin hızlı karar almasını 
ve gaza basmasını sağlayacak. Diğer 
sandıkta ise Meclis seçimi yapılacak. 
Yani yasama belirlenecek. Milletimi-
ze bu seçimde düşen görev icra ile 
uyumlu bir meclis kompozisyonun 
oluşumunu sağlayarak Türkiye’nin 
hız alacağı bir dönemde yasama 
üzerinden icranın frenlenmesine 
izin vermemektir. Çünkü bu dö-
nem, çok sayıda uyum yasasının 
hızla Meclisten çıkarılmaya ihtiyaç 
olan bir dönem. Bu dönem bütün 

kurumların görev ve yetkilerinin 
yeniden tanımlanacağı bir dönem. 
Yani kayıkçı kavgalarına tahammül 
edemeyeceğimiz bir dönem. Çok 
söz söylemeye değil çok iş yapmaya 
odaklanacağımız bir dönem. O ne-
denle arife tarif gerekmez diyor ve 
25 Haziran’dan itibaren ülkemizin 
gaza basa bilemesi için birinci san-
dıkta Cumhurbaşkanımıza, ikinci 
sandıkta da AK Parti’ye ve Cumhur 
İttifakına mührü basıp durmak yok 
yola devam diyeceğine inanıyorum. 
Milletimiz 24 Haziran’da iki sandık-
ta inşallah tek karar verecek Başkan 
Reis, çoğunluğu AK Parti olan Meclis 
diyecek.  Türkiye’nin 25 Haziran’da 
gaza basması için hepimiz çok ça-
lışacağız. Türkiye’nin 2 hafta bile 
kaybetmemesi için kapı kapı dolaşa-
cağız. Sıkılmadık el, ulaşılmadık kişi 
bırakmayacağız. Biliyorsunuz ben 
bu seçimde aday değilim. Ben kendi 
namıma aday olan arkadaşlarımdan 
daha çok çalışacağım. En az onlar 
kadar terleyeceğim. Seçimlerden 
sonra da hem Karaman hem Konya 
hem ülkem için partime ve seçilen 
arkadaşlarıma görevdeymişim gibi 
katkı vermeye devam edeceğim” 
dedi. n HABER MERKEZİ
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Yalıhüyük ilçesinde okuma seferberliği kap-
samında Halk Eğitim Merkezi’nde öğrenim 
gören yaşlı kadınlar, 160 saatlik okuma yaz-
ma kursunu bitirerek sertifikalarını aldı. Halk 
Eğitim Merkezi önünde düzenlenen prog-
ramda kursiyerlere sertifikalarını Kaymakam 
Yakup Güven verdi. Okumanın yaşının 
olmadığını belirten Güven, “Özellikle anne-
lerimizin okuma yazma bilmesi çok önemli. 
Çünkü çocuklar ilk eğitimi annelerden 
alıyor. Kursu başarı ile bitiren teyzelerimizi 
tebrik ediyorum” dedi.  Törene, Milli Eğitim 
Müdürü Nizamettin Doğan, daire amirleri, 
öğretmenler ve kursiyerler katıldı. Program 
sonunda çeşitli ikramlar yapıldı. n AA

Derbent ilçesinde, yağmur beklentisi içeri-
sine giren çiftçiler yağmur duası yaptı.
İlçeye bağlı Çiftliközü Mahallesi’nde 
gerçekleştirilen yağmur duasında buluşan 
mahalle sakinleri ve çiftçiler yağmur için 
hep birlikte ellerini semaya kaldırarak dua 
etti.
Yağmur duası etkinliğine Kaymakam Aziz 
Kayabaşı, İlçe Belediye Başkanı Hamdi 
Acar da katıldı. Yağmur duasının ardından 
katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.
n AA

160 saatte okuma
ve yazma öğrendiler

Derbent’te çiftçiler 
yağmur duası yaptı

AK Parti Karapınar Kadın Kolları Başkanlığı 5. Olağan 
kongresini gerçekleştirdi. Tek liste halinde gidilen kongre-
de başkanlığa mevcut başkan Dudu Sağlamer seçildi. 

Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede konuşan 
AK Parti Karapınar Kadın Kolları Başkanı Dudu Sağlamer, 
“Allah’ın izniyle sizlerle birlikte bana verilen görevi layıkıy-
la yerine getireceğime inanıyorum. Beni bu göreve layık 
gören başkanlarıma ve partililere tekrar teşekkür ederim. 

Kadınlar her yerde önemlidir ama birliktelik anlamında çok 
şeyler ifade ediyoruz. 24 Haziran seçimlerinde bayanları-
mızla yine en güzel sonucu elde edeceğiz.” dedi 

Kongreye, AK Parti Konya Milletvekili Uğur Kaleli, Be-
lediye Başkanı Karapınar Mehmet Yaka, AK Parti Konya 
Kadın Kolları Başkanvekili Hilal Öztürk, AK Parti Karapınar 
İlçe Başkanı Nadi Tartan, AK Parti Karapınar Gençlik Kolla-
rı Başkanı Murat Albayrak ve partililer katıldı.  n AA

‘En güzel sonucu elde edeceğiz’

Hukukçu Engin Şafak,  AK Parti’den Konya Milletvekili Aday Adayı oldu. Şafak, “Bu ülke bu bayrak 
bizim en kutsallarımızdandır. Dolayısıyla bu ülkeye hizmet etmek hepimizin düsturu olmalıdır” dedi

‘Vatan  için tecrübelerimizi 
aktarmak için aday oldum’

Hukukçu Engin Şafak, Ada-
let ve Kalkınma Partisi (AK Par-
ti)’den Konya Milletvekili aday 
adayı olduğunu açıkladı. 24 
Haziran 2018 Pazar günü ger-
çekleştirilecek 27. Dönem Mil-
letvekili Genel Seçimi ve Cum-
hurbaşkanlığı seçimi öncesinde 
açıklama yapan Engin Şafak AK 
Parti Konya Milletvekili Aday 
Adayı olduğunu açıkladı. 

Şafak, “Rabbim bütün kar-
deşlerimiz için vatanımıza, mil-
letimize, bayrağımıza hadim 
olma konusundaki duyarlılığı-
mızı daim ve kaim eylesin. 

Bu ülke bu bayrak bizim en 

kutsallarımızdandır. Dolayısıyla 
bu ülkeye hizmet etmek hepi-
mizin düsturu olmalıdır. 

İnşallah bu süreci kazasız, 
belasız, demokratik bir anlayışla 
sonucun hayırlısı ile tenasülü-
nü rabbimden niyaz ediyorum. 
Rabbim bize de kısmet ederse 
vatanımıza, ülkemize ve Kon-
yamıza hizmet etme konusun-
da 46 senelik gerek hukuki an-
lamdaki tecrübelerimizi, milli 
manevi değerlerimizdeki tecrü-
belerimizi yansıtmak adına bir 
anlayış taşıyoruz. 

Allah bütün kardeşlerimize 
hayırlı ve uğurlu etsin. Konya-

mız ve Türkiye’miz her alanda 
hizmet noktasında değerlen-
dirme noktasında olduğumuz 
bütün vatanın satı bir anlayış 
içerisindedir. 

Dolasıyla Konyamıza yönelik 
olarak da bizim katkılarımızın 
olması için gayret edeceğimiz  
gerek iktisadi, gerek sosyal, ge-
rek insan yetiştirme konusunda 
acizane,  rabbimim bize lütfedi-
ği kadar hadim olma gayreti içe-
risinde olcağız. 

Diyoruz ki Her şey Türkiye 
için, hep birlikte yeni hedeflere” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağım’
Tarihi 1. Dünya Savaşı’na kadar 

dayanan Türkiye’nin en eski sivil 
toplum kuruluşu Türkiye Harp Ma-
lulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri 
Derneği’nin 16. Olağan Genel Ku-
rulu Ankara Büyük Anadolu Termal 
Otel’de gerçekleştirildi. Kamu yararı-
na çalışan dernekler statüsünde bu-
lunan derneğin Türkiye genelinde 43 
Şubesi ve 24 temsilciliği bulunuyor. 

Genel Kurulda mevcut genel 
başkan Taner Uran ve Konya Şube 
Başkanı Mustafa Işık’ın listeleri ya-
rıştı. Yapılan oylama sonucunda der-
neğin Konya Şube Başkanı Mustafa 
IŞIK (Gazi) 302 delegenin, derneğin 

2004 yılından beridir genel başkan-
lığını yürüten Taner Uran (Gazi) 66 
delegenin oyunu aldı. 1 oy’da geçer-
siz sayıldı. Konya Şube Başkanı Mus-
tafa IŞIK ezici bir çoğunluk ile derne-
ğin yeni genel başkan seçildi.

Genel kurulda yaptığı teşekkür 
konuşmasında, “Ben değil, biz ola-
rak çıktığımız bu yolda, bana verdi-
ğiniz bu destek omuzlarıma yeni bir 
yük yükledi. Huzur, güven ve saygı 
ile çalışmalarımızı yürüteceğiz. Gü-
ven ve saygı başarıyı getirir. Eski 
genel başkan Taner Uran’a bugüne 
kadar vermiş olduğu hizmetlerden 
dolayı teşekkür ederim. Şehit yakın-

larımızın ve gazilerimizin haklarının 
sonuna kadar savunucusu olacağız, 
camiamızın birlik ve beraberlik içeri-
sinde temsil edeceğim. Bana inan ve 
destek olan arkadaşlarıma teşekkür 
ederim” Dedi.

MUSTAFA IŞIK KİMDİR?
1975 yılında Konya’da doğdu. 

İlköğretimi ve orta öğretimini Kon-
ya’da tamamladı. 1993 yılında Emir-
dağ Uzman Jandarma Okuluna girdi. 
İzmir Foça Jandarma Komando Oku-
lu ve Jandarma Astsubay Okulundan 
mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri 
bünyesinde çeşitli birliklerde Tim 
Komutanlığı ve Karakol Komutanlı-

ğı yaptı. 2005 yılında Şırnak ilimizde 
keskin nişancı Tim Komutanı olarak 
görev yapmakta iken bölücü terör ör-
gütü ile girilen silahlı çatışmada yara-
landı. 2006 yılında Malul Gazi olarak 
emekliye ayrıldı. 

Jandarma Meslek Ön lisans, 
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakülte-
si Kamu Yönetimi lisans okullarından 
mezun oldu. Halen Anadolu Üniver-
sitesi Adalet Meslek Yüksek Oku-
lu’nda öğrenim görmektedir. Türkiye 
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği Konya Şube Baş-
kanlığı yürütmekteydi.
n HABER MERKEZİ 

Ak Parti kuruldu-
ğunda henüz doğan 
bir çocuk bugün tam 
17 yaşına geldi. Her ne 
kadar geçmişte neler 
olduğunu, Türkiye’nin 
nerelerden nerelere 
geldiğini anlatamaya 
çalışsanız da nafile. 
Çünkü yaşamadı ve 
görmedi o günlerde 
ne zorluklar çekildiğini. 

 *
Artık seçme ve seçilme yaşı 

18’e indi. Milyonlarca genç seçme-
nimiz oy kullanacak. Bu gençlere 
yapılan icraatlar anlatılırken doğası 
gereği sıkılıyor, hatta birçoğu Ak 
Parti ve Tayyip Erdoğan’dan nefret 
bile ediyor. Yahu bu adam bize 
ne anlatıyor? Bu hizmetleri zaten 
vermekle mükellef devlet falan 
dediklerine çoğu kez şahit oluyo-
rum. Kendilerince belki haklılar. 
Haklılar diyorum. Çünkü insan bir 
şeye iyi diyebilmesi için o şeyin kö-
tüsünü de görmeli ve bilmeli ki farkı 
ayırt edebilsin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta 
Sonu AK Parti İstanbul il kongre-
sinde Partisinin seçim manifesto-
sunu açıkladı. Uzunca bir konuş-
maydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
öyle ince detaylara yer verdi ki; 

Geçmişten geleceğe, 2023, 
2052 hatta 2071 hedeflerine, 

Adalette, eğitimde, sağlıkta, 
milli ve yerli üretimdeki reformlara,

Kişi başına düşen milli gelirin 
artmasına ve daha saymakla biti-
remeyeceğimiz kadar yaptıkları ve 
yapacakları hizmetlerdeki hedefle-
rini anlattı. O kadar kendinden emin 
ve net anlattı ki ‘’ahdım olsun ki’’ 
diyerek başladı vaatlerine Sayın Er-
doğan.

*
Bir taraftan Cumhur ittifakı 

adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu 
açıklamaları yaparken, diğer yan-
dan muhalefet partileri de acaba 
seçim manifestolarını açıklayabile-
cekler mi merak ediyorum? Lâkin 
oldukça zor görünüyor.

Uzun süre adayını açıklamakta 
zorlanan CHP çatı beklentisinden 
umduğunu bulamayınca Partiyi 
teslim edemedikleri Muharrem 
İnce’yi aday göstermek zorunda 
kaldı. Muharrem İnce 16 Nisan 
referandumunda Erdoğan için tek 
adam olmak istiyor demişti. Acaba 
şimdi kendisi tek adam olmaya mı 
aday? Aday tanıtımında tarafsızlık 
vurgusu yapmak için yakasındaki 
rozeti çıkarmalar falan tam bi safsa-
ta. Zira Acaba CHP mi tarafsız, yok-
sa kendisi çağırılırken ‘’Muharrem 
gel bakalım buraya’’ denilen Mu-
harrem mi, çok merak ediyorum?

Muharrem İnce referandum 
sürecinde Erdoğan için tek adam 
olacak, lokantaları ve muhtarlık-
ları kapatacak dememiş miydi? 
Oysa Yalova’da propagandasına 
izin vermediği için tartıştığı kafe iş-
letmecisini iteklemiş, daha sı koru-
ması da eşinin kolundan tutmuştu. 
Olanları cep telefonuna kaydettiği 

için ‘’terbiyesizlik 
yapma lan’’ ifadeleri 
hala hafızamızda.

Seçim vaadi ola-
rak;

“Adayım... Kaza-
nacağıma inanıyorum. 
Seçilirsem Beştepe’yi 
satacağım. Cumhur-

başkanı yardımcılarını baştan ilan 
edeceğim: Bir yanıma muhafazakâr 
bir ismi, bir yanıma milliyetçi bir 
ismi, bir yanıma bir Kürt’ü, bir ya-
nıma bir Alevi’yi alacağım Cumhur-
başkanlığı yardımcısı olarak.” dedi

 *
Meral Akşener’in seçim mani-

festosu da ‘’seçilirsem sarayı ve 
devlete ait uçakları satacağım’’ 
dan başkası değil.

Bilge adam olarak tanıtım 
yaptıran Karamollaoğlu Abdullah 
Gül’den umduğunu bulamadı. Oy 
oranı %0,68 olmasına rağmen 
%50 civarında oy almış Erdoğan’a 
Devletin yönetimini bize teslim 
ederse destekleriz demişti.

 *
         21 Mart 2009 tarihinde CHP’li 

Mehmet Haberal’ın televizyonu Ka-
nal B’de yayınlanan “Yerel Seçim 
Özel” programının canlı yayın 
arasında söylenenler akıllara geldi. 
O dönem CHP İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı adayı olan 
Kemal Kılıçdaroğlu ile Kanal B 
Genel Müdürü Nahit Duru ara-
sında şok bir diyalog yaşanmıştı. 
Programa reklam arasına girdi-
ğinde konuşulanlar bir süre sonra 
medyaya sızdı. O görüşmelerde, 
daha sonra CHP’den milletvekili 
olan Haberal’ın, AK Parti aleyhine, 
CHP lehine kanal yetkililerine verdi-
ği talimatlar ortalığa çıkmıştı.

Programın sunucusu Nahit 
Duru, Mehmet Haberal’ın ken-
disine Ankara, İstanbul, İzmir, 
Adana gibi illerde AK Parti’nin 
oyunu azaltmak için her türlü 
“puştluğu” yapma talimatı verdi-
ğini söyledi. Bu çerçevede Saadet 
Partisi’ne de yakınlık göstermek 
gerektiği özellikle vurgulandı. 
Duru, “Bunların (AK Parti’nin) 
oyunu azaltacak Ankara, İstanbul, 
İzmir, Adana’nın oyunu artıracak 
ne puştluk biliyorsan hepsini yap, 
dedi. Dedim ki ‘Hocam, yani biz 
tabii bu adamlarımızı çıkaracağız, 
ama esas Saadet’i (Saadet Parti-
si’ni) çıkarmak lazım. “.. “Niye” 
dedi. Dedim “Bunlarda CHP’ye oy 
1 gidecekse, Saadet’e 3 gitme ih-
timali var. “...” diye konuşmuştu. 
Sunucunun bu sözlerini Kılıçdaroğ-
lu da “Tabii tabii” diyerek onayla-
mıştı.

Anlaşılan o ki uzun süre çatı 
aday bulmakta zorlanınca el 
mahkûm kendi adaylarını alelade 
açıklayan muhalefet halka hizmet 
ittifakında değil, neyin ittifakında 
buluşacak acaba?

Selâm ve dua ile...

NEYİN İTTİFAKI?

abdurrahmansorgun@gmail.com
ABDURRAHMAN SORGUN

Hukukçu Engin Şafak, Adalet ve Kalkın-
ma Partisi (AK Parti)’den Konya Milletve-

kili aday adayı olduğunu açıkladı.
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Esed rejimi Yermük Kampı’na ilerliyor NATO’dan Karadeniz’de büyük tatbikat

Suriye’deki Beşşar Esed reji-
mi, Şam’ın güneyindeki Yermük 
Kampı’nın terör örgütü DEAŞ 
kontrolündeki kısmında 6 kilomet-
rekarelik alanı ele geçirdi. Rejim 
güçleri, Şam’ın doğusundaki Doğu 
Guta’yı ele geçirdikten sonra yo-
ğunluklu olarak Filistinli mülteci-
lerin barındığı Yermük Kampı’na 
19 Nisan’da başlattığı operasyonu 

sürdürüyor. DEAŞ ile yaşanan ça-
tışmalar neticesinde ağır kayıplar 
veren rejim, kampın güneyinde 
ilerledi. Operasyondan önce kamp 
bölgesinde 8 kilometrekareyi 
kontrol eden DEAŞ’ın işgal ala-
nı halihazırda 2 kilometrekareye 
düşmüş durumda. Söz konusu 
alanda DEAŞ işgali ve rejim ablu-
kası altında yaşayan siviller, yoğun 

çatışmalardan etkileniyor. Rejim, 
sivillerin bölgeden çıkmasına izin 
vermiyor. Daha önceki saldırılarda 
onlarca Filistinli mülteci hayatını 
kaybetmişti. Şam’ın 8 kilometre 
güneyinde yoğun olarak Filistin-
li mültecilerin yaşadığı Yermük 
Kampı, 16 kilometrekare alana ya-
yılmış bir yerleşim. 
n AA

NATO’nun 7 müttefikle ger-
çekleştireceği Karadeniz’deki en 
büyük tatbikatı başladı.

NATO’nun 7 müttefikle yü-
rüteceği Karadeniz’deki en büyük 
tatbikatı “Deniz Kalkanı 2018” 
(Sea Shield 2018), Romanya’nın 
başkenti Bükreş’te başladı. NATO 
kaynaklarından edinilen bilgiye 
göre, tatbikat 6-9 Mayıs arasında 

gerçekleşecek. Tatbikata 7 NATO 
müttefiki Türkiye, İspanya, Bulga-
ristan, Romanya, İngiltere, ABD ve 
Yunanistan katılıyor. NATO Daimi 
Deniz Grubu 2 bünyesindeki 3 
deniz karakol uçağı, 5 muharebe 
uçağı ve 21 gemi, Karadeniz’deki 
en büyük tatbikat olan “Deniz Kal-
kanı 2018”i gerçekleştirecek.

NATO 2018’DE 106 TATBİKAT 

PLANLIYOR
NATO, tatbikatlarla mütte-

fikler arasındaki etkili ve hızlı bir 
şekilde hareket etme kabiliyetini 
geliştirmeyi amaçlıyor. Bu yıl için-
de NATO’nun 106 tatbikat ger-
çekleştirmesi planlanıyor. NATO 
müttefiklerinin ise 180 civarında 
ulusal ve çok uluslu tatbikatlara 
iştirak etmesi bekleniyor.  n AA

Macar Bilimler Akademisi Üyesi, 
Türkolog ve Osmanlı Tarihçisi Dr. 
Balazs Sudar, Osmanlı döneminde 
Macaristan’da faaliyet gösteren va-
kıflar ve döneme ait eserler hakkında 
AA muhabirine değerlendirmelerde 
bulundu. Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde Macaristan’da çok sayı-
da vakfın faaliyet gösterdiğine işaret 
eden Sudar, Osmanlı’nın çekilme-
sinden sonra arşivlerin neredeyse 
tamamen yok olduğu için söz konu-
su vakıfların işleyişleri hakkında de-
taylı bilgiye sahip olmadıklarını söy-
ledi. Sudar, sözlerine şöyle devam 
etti: ‘’Macaristan’da vakıflar genel 
olarak imparatorluğun diğer bölge-
leriyle büyük benzerlik göstermesi-
ne rağmen sınır bölgesi olmasından 
dolayı bazı konularda farklıydı. Ma-
caristan’daki bir vakıf, ne Sırbistan 
ne Yunanistan ne de Anadolu’daki 
bir vakıf gibi işleyemezdi çünkü bu-
rası sınır bölgesi olmasından dolayı 
tam anlamıyla güvenli değildi.’’ Ma-
caristan’ın da dahil olduğu Osmanlı 
İmparatorluğu’nun tüm bölgele-
rinde vakıfların çok önemli roller 
üstlendiğini belirten Sudar, okullar, 
camiler, hamamlar, kervansaraylar, 
tekkeler, kısacası sivil hayata dair 
tüm işletmelerin vakıflar tarafından 
yönetildiğini ifade etti. Macaris-

tan’da vakıflar tarafından inşa edilen 
ve günümüze kadar ulaşan 20’ye 
yakın Osmanlı dönemi eseri olduğu-
na işaret eden Sudar, ‘’Budapeşte’de 
günümüzde de faaliyet gösteren 4 
hamam var. Budapeşte’nin yanı sıra 
Pecs, Eger ve Esztergom’da da Os-
manlı dönemi hamamları mevcut. 
450 yıl önce Osmanlı döneminde 
inşa edildiği şekilde bugün de hiz-
met veriyor. Bunların dışında 2 tür-
be ve birkaç cami ya da cami kalın-
tısı var.’’ diye konuştu. Osmanlı’nın 
Macaristan’a 1541-1686 yılları ara-
sında hükmettiğini anımsatan Su-
dar, ülkenin başkenti Budapeşte’de 
yaklaşık 7 bin Müslüman’ın yaşadı-
ğını söyledi. Macaristan’ın Osmanlı 
döneminde sınır bölgesi olmasından 

dolayı sürekli savaşlara sahne oldu-
ğunu kaydeden Sudar, bu nedenle 
imparatorluğun diğer bölgelerine 
olduğu gibi Osmanlı yaşamının tam 
olarak uygulanamadığını ve diğer 
bölgelere oranla daha az sayıda vakıf 
ve bina inşa edildiğini ifade etti.

TÜRK DÖNEMİ ESERLERİNE 
DİKKAT EDİLİYOR

Sudar, vakıflar tarafından daha 
az sayıda bina inşa edilmesine rağ-
men Osmanlı’nın uzun süre hük-
mettiği Balkan ülkeleriyle kıyaslan-
dığında Macaristan’da daha fazla 
eserin günümüze kadar ulaştığını 
vurguladı. Balkanlardaki diğer böl-
gelere oranlara Macaristan’da Türk 
dönemi eserlerine dikkat edilip de-
ğer verildiğini söyleyen Sudar, ‘’Ör-

neğin, Sırbistan’la kıyasladığımız 
zaman Macaristan’da çok daha fazla 
eserin günümüze kadar ulaştığını 
görüyoruz. 19. yüzyılın sonlarında 
ve 20. yüzyıl başlarında tarihi eser-
leri koruma noktasında Macaris-
tan’da çeşitli kanunların olduğunu 
ve Türklere olumlu bir yaklaşımın 
var olduğunu görüyoruz.’’ dedi. Su-
dar, Osmanlı’dan sonra Macarların 
o dönem inşa edilen binaları işlevle-
rinden farklı amaçlarla değerlendir-
diğini, camilerin genelde kilise veya 
depoya çevrildiğini, hamamların 
barut imalathanesi, depo ya da okul 
olarak işlev görmeye başladığını, 
türbelerin ise genelde şapel olarak 
kullanıldığını belirtti. Günümüze 
ulaşan Osmanlı dönemi eserlerinin 
hiçbirinin şahsa ait olmadığını, hep-
sinin Macar devletinin mülkiyetinde 
bulunduğunu kaydeden Sudar, ‘’Es-
kiden bu yapılar genelde Hristiyan 
dini cemaatlerin, hastanelerin ya 
da bazı grupların kullanımına su-
nulmuştu. O dönemde tarihi eser 
olarak değil de sadece kullanılabilir 
bina olarak görülüyordu. İkinci Dün-
ya Savaşı sonrasında komünizm dö-
neminde tüm bu yapılar devletin eli-
ne geçti ve hala da devletin elinde.’’ 
diye konuştu. 
n AA

İslam İşbirliği Teşkilatı, üye ülkeleri zorla yurtlarından edilen Arakanlı Müslümanla-
ra ve onlara sığınak sağlayan Bangladeş’e daha fazla destek olmaya çağrısı yaptı.

Arakan ve Kudüs 
için seferber olun!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dışiş-
leri bakanları Dakka’da düzenledik-
leri toplantıda, Myanmar’da Arakanlı 
Müslümanlara karşı “etnik temizlik” 
düzeyine ulaşan baskı ve şiddeti kı-
nayarak İslam dünyasına dayanışma 
çağrısında bulundu. Bangladeş’in 
başkenti Dakka’da düzenlenen İİT 
45’inci Dışişleri Bakanları Konseyi 
Toplantısı sonuç bildirisi yayımlandı. 
Bildiride, Myanmar güvenlik güç-
lerinin Arakan eyaletinde yaşayan 
Müslüman halka karşı uyguladığı 
sistematik şiddetin “etnik şiddet” 
düzeyine ulaştığına vurgu yapıldı.

Uluslararası uyarıların yinelendi-
ği bildiride, uluslararası hukuku ciddi 
şekilde ihlal ettiği belirtilen eylemle-
rin sonlandırılması için uluslararası 
toplumun seferber edilmesi çağrı-
sında bulunuldu. Dışişleri bakanları, 
bölgedeki insani krizin çözümü için 
Arakan Eyaleti Tavsiye Komisyonu-
nun (Annan Komisyonu) önerilerinin 
yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlar ayrıca Arakanlı mülte-
cilerin akınına uğrayan Bangladeş 
ile dayanışmayı sürdüreceklerini 
vurguladı. Bildiride, “Arakanlı mül-
teciler konusunda ivedi adımlar atan 
ve Bangladeş’teki kamplara yardım 
ulaştıran ülkelere teşekkür ediyor, 
tüm üye ülkeleri zorla yurtlarından 
edilen Arakanlı Müslümanlara ve 
onlara sığınak sağlayan Bangladeş’e 
daha fazla destek olmaya çağırıyo-
ruz.” ifadeleri yer aldı.

“ABD’NİN KUDÜS’Ü İSRAİL’İN 
BAŞKENTİ OLARAK TANIMA 
KARARINI REDDEDİYORUZ”

Kudüs konusuna da değinilen 
bildiride, İİT devlet ve hükümet baş-
kanlarının, ABD’nin büyükelçiliğini 
Kudüs’e taşıma kararına karşı ge-
çen aralıkta kabul ettikleri İstanbul 
Deklarasyonu’ndaki kararlar bir kez 
daha vurgulandı.

Bildiride şu ifadeler yer aldı: “Fi-
listin davasının ve Kudüs-ü Şerif’in 

ümmet için öneminin altını bir kez 
daha çiziyoruz. Filistin halkının kendi 
kaderini tayin hakkı da dahil temel 
haklarına kavuşması ve başkenti 
Kudüs-ü Şerif olan, 1967 öncesi sı-
nırlara sahip bir Filistin Devletinin 
bağımsızlığının ve egemenliğinin ta-
nınarak Filistinli mültecilerin ulusla-
rarası hukuka ve BM Genel Kurulu-
nun 194 sayılı kararına uygun olarak 
yurtlarına dönmesinin sağlanmasını 
destekliyoruz. 

Bu bağlamda ABD’nin Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanıma ka-
rarını reddediyor ve büyükelçiliğini 
14 Mayıs’ta Kudüs’e taşımak yö-
nünde aldığı kararı kınıyoruz. Bu 
eylem hem uluslararası hukuka hem 
de İİT’nin 13 Aralık 2017’de İstan-
bul’da düzenlediği Olağanüstü Zir-
ve’de ve BM Genel Kurulunun 21 
Aralık 2017’de aldığı kararlarda ifa-
desini bulan uluslararası topluluğun 
ortak iradesine aykırıdır.”
n AA

Osmanlı eserleri Macaristan’da yaşıyor
Dr. Balazs Sudar

 İslam İşbirliği Teşkilatı Arakan ve Kudüs için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Anadolu’daki me-
deniyet birikiminin en 
değerli kavramların-
dan olan tasavvuf, bin 
yıla yaklaşan tarihi ve 
bu tarih boyunca ku-
rumsallaşmış yolları 
ve usulleriyle İslâm’ın 
en özgün yorumla-
rından birini ortaya 
çıkarmıştır. Temelinde 
Orta Asya’da m. 7. yy.  sonlarında 
başlayan ve yaklaşık 250 yıl sü-
ren, zaman içinde süzülerek ortaya 
konulan Allah, peygamber, insan, 
şehir, medeniyet, çevre/doğa/evren 
gibi kavramlara dair özgün yaklaşı-
mın yer aldığı Anadolu İslâm tasav-
vufu, Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
başşehri olan Konya’da; Mevlâna, 
Yunus, İbn-i Arabî, Sadrettin-i 
Konevî, Necmeddin Dâye, Hoca 
Nasreddin gibi mâna büyükleriyle 
zirveleşmiştir.

Modern çağın en gelişmiş ve 
etkili sanatlarından sayılan sinema, 
bugünkü haliyle hem tasavvufun 
varlık ve evren görüşüne, hem de 
zaman ve zemin kabulünü anlatabil-
mek için en uygun sanat dalıdır de-
nilebilir. Ülkemizde şimdiye kadar 
tasavvuf ve sinema arasındaki bağ-
lama farklı mecralarda işaret edilse 
de dünya sinemasını etkileyecek, 
ayrıca ülkemizde sinema sanatının 
gelişmesine; tasavvufun, irfanının, 
medeniyetin anlaşılmasına katkıda 
bulunacak kalıcı çalışmalar çok faz-
la yapılmış değildir. Sûfisin (Sûfi Si-
nema Günleri) bu alanda büyük bir 
biliş ve görüş hazinesine sahip ol-
duğumuzu işaret etmek gayretinin 
ifadesidir. Sûfisin, henüz Türk sine-
masının tam olarak farkına varama-
dığı din, tasavvuf, şiir, insan, doğa, 
devlet ve medeniyet tecrübemize si-
nemacıların dikkatini çekmeyi, alan-
da yeni eserlerin, ürünlerin ortaya 
çıkmasını teşvik etmeyi sağlayacak. 

Sûfi Sinema Günleri şimdiye ka-
dar tasavvufun kurumları, kavram-
ları, kişileri gibi ilgili sinema ürün-

lerini (film, kısa film, 
belgesel, dökü-drama, 
klip, reklam-tanıtım 
film vb.) 03-05 Mayıs 
tarihlerinde farklı sa-
lonlarda izleyicisiyle ve 
ilgilisiyle buluşturdu. 
Sufi Sinema Günleri 
tasavvufun sinema ve 
senaryo dilinde daha 
doğru anlaşılması için 

çeşitli bilimsel çalışmalar yapma-
yı, tasavvuf ve sinema bağlamlı 
çalışmalardan öz nitelikli olanları 
değerlendirmeyi ve derecelendir-
meyi sağladı.   Sûfisin, Konya’nın ve 
Anadolu’nun tasavvufi birikiminin 
dünya insanlığına sinema sanatı 
aracılığıyla ulaştırılmasında senaryo 
ve yaklaşım desteği ile yönlendirici 
olmayı, bu alanda bir lobi gücüne 
ulaşmayı hedeflemektedir.  Bin  
yıllık kültür ve medeniyet başşehri, 
Hazreti Mevlâna’nın ve mânevî aş-
kın merkezi Konya’nın geçmişi ka-
dar görkemli bir geleceğe hazırlan-
masında Sûfisin, birçok kurumun 
göz ardı ettiği bir alanı dirilterek, 
Konya’nın bir cazibe merkezi ve 
marka şehir olmasına, daha entel-
lektüel ve estetik bağlamda destek 
olmayı gerçekleştirmek yolunda 
önceki yapılanların yanı sıra atılmış 
önemli bir adım olacaktır. İnşallah 
önümüzdeki yıllarda Sufi Sinema 
Günleri önümüzdeki yıllarda daha 
uzun zamanda ve daha iyi de reklam 
çalışması ile ulusal ve uluslar arası 
marka olma yolunda ilerleyeceğini 
düşünüyorum.  Sufi Sinema Gün-
lerinin Konyaya kazandırılmasında 
desteklerini esirgemeyen Konya 
Valisi Yakup Canbolat’a, , Konya 
Büyükşehir Belediyesi, Konya Sel-
çuk Üniversitesi, Konya Necmeddin 
Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay 
Üniversitesi, KOTEV (Konya Turizm 
Tanıtım ve Eğitim Vakfı), İRFA (İrfan 
Medeniyeti Araştırma Merkezi) ‘nin 
maddi ve mânevi destekleri ve Kon-
ya’nın tanıtımına sağladıkları tanı-
tımlardan dolayı teşekkür ederim…

Kılıçdaroğlu’nun, 
son seçeneği olması-
na rağmen teşkilatın 
baskısına dayanamayıp 
Muharrem İnce’yi aday 
göstermesi onun için 
kazanç veya tam kayıp 
olacak. Ya İnce, CHP’nin 
kemikleşmiş oy oranını 
aşarak, %30’a yaklaşan 
bir başarı kaydedecek 
ve siyaset hayatını de-
vam ettirmek için Genel Başkanlık 
koltuğuna talip olacak. Ya da %25’i 
bile tutturamayıp, Cumhurbaşkanı 
adayı olduğundan milletvekili de ola-
mayacağı için siyasete veda edecek. 
 
Şimdilik ikinci seçenek ağır bassa 
da İnce›nin tek şansı var. O da 
CHP›den esas aslan payını koparacak 
olan Akşener›e gitmesi muhtemel 
seçmenleri kendi tarafına çekmek. 
Bunu başarmasının yolu ise, zaten 
CHP›de yoğunlaşan Alevi seçmenin 
yanı sıra seküler ulusalcı oyları da 
kendi tarafında tutmayı becerme-

sinden geçiyor. Ancak 
İnce bunun ne kadar 
farkında emin değilim. 
 
Zira daha yaptığı ilk 
mitingde HDP’nin 
Cumhurbaşkanı adayı 
Selahattin Demirtaş’ın 
serbest bırakılmasını 
istedi. İnce, vaatlerinden 
biri “Apo’nun heykelini 
Diyarbakır’a dikmek” 

olan Demirtaş’ın serbest bırakılmasını 
isteyerek hiçbir HDP’linin oyunu ala-
maz. Ancak Milli Görüş’ten gelen bir 
adayı göstermeyerek ilk kez tabanının 
sözünü dinleyen CHP’nin ulusalcı oy-
larını da Akşener’e hediye edebilir. Yet-
mezmiş gibi Demirtaş’ı ziyaret edeceği 
de söyleniyor. Bunlar çok da ‘ince he-
saplar’ değil ama İnce görmekten mi 
aciz, ön şart mı koşuldu bilmiyorum. 
Ha bu arada, Demirtaş’a özgürlük 
istediği aynı mitingde MHP’nin milli-
yetçiliğini sorguya çekmesi de ayrı bir 
kara komedi unsuruydu. Not etmeden 
geçemedim..

SÛFİ SİNEMA GÜNLERİNİN ARDINDAN 

SON ÇARE

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT
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Yenigün Gazetesi mesai arkadaşlarımızdan Hüseyin Menekşe, mutluluğa erdi, Esrahan Özka-
ya ile evlendi. Genç çift ‘evet’ diyerek dünyaevine girdi, aileleri de çocuklarının mürüvvetini gör-
menin mutluluğunu yaşadı. Hüseyin ve Esrahan mutluluklarını yakınları ve dostları ile paylaştı 

 
Yenigün Gazetesi 
mesai arkadaşları-
mızdan Hüseyin Menekşe, 
Esrahan Özkaya ile mutluluğa 
‘evet’ dedi. Hüseyin ve Esrahan  ni-
kah ve düğün töreni ile evlilik yolunda 
mutluluklarını resmiyete döktü, mutlu 
bir yuva kurmanın sevincini yaşadı. Me-
dine- Abdurrahman Özkaya ailesinin kızı 
Esrahan, Müzeyyen- Mehmet Menekşe 
çiftinin oğlu Hüseyin ile hayatını birleş-
tirdi.  Atiker Deluxe Toplantı ve Düğün 
Merkezinde düzenlenen gerçekleştiren 
nikah şahitliğini Yenigün Gazetesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan ve aile 
yakınları yaptı.

Genç çift nikah masasında birbirlerine 
evlilik yolunda ‘evet’ derken oldukça heye-
canlı  ve mutlu tavırları ile dikkat çekerken, 
düğüne katılanlar da mutluluklarının daim 
olması için dua etti. 

GENÇLERİMİZE 
MUTLULUKLAR DİLİYORUM 

Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan gençlere iki ci-
handa mutluluklar diledi. Arslan, “Özkaya 
ve Menekşe ailelerin değerli evlatları Es-
rahan ve Hüseyin’in düğün ve nikah me-
rasimine hoşgeldiniz. Esrahan ve Hüseyin 
kardeşlerimi önce Allah’a sonra birbirle-
rine emanet ediyorum. Bugün içerisinde 
bulunduğumuz Meram ilçesine gelirken 
hanımeli kokuları, iğde kokuları ve gülle-
rin taptaze tomurcukları arasında geldik. 
Cennet kokusu bu olsa gerek. İnşallah Ce-
nab-ı Allah hepimize cenneti nasip eder. 
Genç ve pırıl pırıl kardeşlerimizin bir ömür 
boyu cennet kokuları ile bu bereketler ile  
mutlu bir hayat sürmelerini ve başa ulaş-
malarını, ahrete ulaşmalarını temenni 
ediyorum. Evlillik, mutlu bir yuva kurma 
İslam’ın bizlere bir emri. Onlar da bu emri 
yerine getirerek hayırlı bir karar verdiler. 
Aileleri tebrik ediyoruz. İnşallah bu güzel 
mutluluk en yakın zamanda evlatlar verir. 
Düğün merasiminin hayırlara vesile ol-

masını niyaz 
ediyorum. Genç-

lerimizi tebrik ediyor 
ve mutluluklarının bir ömür 

boyu sürmesini diliyorum” dedi. 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 

Başkanı Mustafa Aslan, evlilik cüzdanını 
geline takdim etti.

ALLAH BİR ÖMÜR BOYU 
MUTLULUK VERSİN

Mutlu bir yuva kurmanın mutluluğunu 
yaşayan Hüseyin ve Esrahan’ın, “Sevgiyle 
gelen her güne,birlikte merhaba diyebil-
mek için, düğün törenimizde sizleri de 
aramızdan görmekten mutluluk duyarız” 
yazılı davetiyesini alan yakınları, dostları 
düğüne katılarak genç çifti mutlu günle-
rinde yalnız bırakmadı. Genç çift düğün 
boyunca mutlulukları dostları ve akraba-
ları ile paylaştı. Özkaya ve Menekşe aile-
leri ise evlatlarının mürüvvetini görmenin 
mutluluğunu yaşadı. Düğüne katılanlar 
Hüseyin ve Esrahan mutluluklarına ortak 
oldular ve genç çifte kurdukları yuvada 
bir ömür boyu sürmesi için dua ettiler. 
Genç çiftin yakınları, “Evlenerek bizi de 
mutlu ettiler, Allah ömür boyu mutluluklar 
versin,bir yastıkta kocatsın, Allah hayırlı 
evlatlar yetiştirmeyi  nasip etsin” diyerek 
sevinçlerini dile getirdiler. Genç çift davet-
lilerle tek tek ilgilenerek, mutlu bir yuva 
kurmanın sevincini misafirleri ile paylaştı-
lar. Özellikle hem damat Hüseyin’in hem 
de gelin Esrahan’ın arkadaşları bol bol ha-
tıra fotoğrafı çektirdi, düğün sonuna kadar 
salonu terk etmedi. Düğüne katılan mi-
safirlere ve arkadaşlarına teşekkür eden 
genç çift, “Evliliğin güzel bir duygu oldu-
ğunu” ifade ederek bekarlara mesaj verdi. 
Yenigün Gazetesi olarak çıktıkları bu yolda 
sevgi ve saygı içerisinde sağlıklı,huzurlu 
bir ömür sürmesi temennisiyle Hüseyin ve 
Esrahan’a iki cihan saadeti diler, beraber-
liklerinin iki aileye de mutluluk getirmesini 
cenab- ı Allah’tan niyaz ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mutluluğa 
‘evet’ dediler

Medine- Abdurrahman Özkaya ailesinin kızı Esrahan, 
Müzeyyen- Mehmet Menekşe çiftinin oğlu Hüseyin ile hayatını birleştirdi.
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Selçuklu Be-
lediyespor’un 
genç ve ba-
şarılı antre-
nörü Serkan 
Erdoğan, iyi 
bir basketbol-
cu olabilmek 
için sadece 
çalışmanın 
yetmeyeceği-
ni, oyuncuların 
zeka ve kültür 
anlamında 
da kendilerini 
geliştirmele-
ri gerektiğini 
söyledi. Yeşil 
Beyaz Konya 
Dergisi’nin 
konuğu olan 
Erdoğan, Play 
– Off’un zorlu 
geçeceğini an-
cak sürpriz ya-
pabileceklerini 
de sözlerine 
ekledi

Sezonun başlamasına kısa bir 
süre kala Selçuklu Belediyespor 
Basketbol Takımı’nın başına 
geçen ve 1 hafta içinde yapılan 
transferler ile elde edilen başarını 
mimarlarından olan Serkan Erdo-
ğan, sezon değerlendirmesini Yeşil 
Beyaz Konya Dergisi’ne yaptı. Bü-
yük hedefleri olan başarılı antrenör, 
hırslı yapısının olduğunu ifade eder-
ken, genç basketbolculara da mesaj 
verdi. Serkan Erdoğan sizlerle…

HER GÜN KENDİMİ 
GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM
Ben 7 yaşından beri basketbolun 

içerisindeyim. TED Ankara Koleji’nin 
ilkokul takımından A takımına kadar 
bütün kategorilerinde oynadım. TED 
Ankara Koleji’nden yetiştim. 19 yıl 
boyunca profesyonel olarak basketbol 
oynadım. Bunun 3 yılını ispanya’da 
geri kalan bölümünü Türkiye’de oyna-
dım. Türkiye’de de büyük takımlarda 
oynama şansı yakaladım. Efes, Ülker, 
Beşiktaş gibi büyük takımlarda oyna-
dım. Uzun süren basketbol hayatımdan 
sonra zaten antrenör olmayı kafama 
koymuştum. Karşıyaka Yıldız Takımı’nı 
çalıştırarak antrenörlük kariyerime 
başladım. En alt kategoriden başladım 
antrenörlük kariyerime. 4 senedir istik-
rarlı bir şekilde yükseliyorum. Tabi ki 
antrenörlük çok farklı ama uzun süren 
basketbol kariyerimden dolayı antrenör-
lük kariyerimde başarı merdivenlerini 

hızlı çıkmam normal karşılanabilir. Ben 
her gün çalışıyorum. Her gün kendimi 
geliştirmeye çalışıyorum. Basketbolun 
içerisindeki 25. yılımı yaşıyorum.

SELÇUKLU’NUN 
TEKLİFİ SÜRPRİZ OLDU

Benim için Selçuk Belediyesi’nden 
gelen teklif sürpriz oldu. Çünkü ben 
genç Milli Takımla Avrupa Şampiyo-
nası’nı bitirmiştim. Çok yorgundum. 
3 günlük bir tatil vermiştim kendime. 
Daha sonra Selçuklu Belediyesi’nden 
teklif geldi. Bu teklifi beklemiyordum. 
Ama teklifi duyar duymaz kabul ettim. 
Bu teklif bir riskti ama bu riski almak 
zorundaydım. Ben buraya geldiğimde 
bütün takımlar hazırlığa başlamıştı. 
Bizim daha hiç hazırlığımız yoktu. Bu 
bir antrenör için çok riskli bir durum. 
Ama ben yine de bu teklifi kabul 
ettim. İyi ki de kabul etmişim. Ku-
lübümüz, yönetimimiz ve çalışma 
arkadaşlarımla beraber iyi bir iş 
yaptığımızı düşünüyoruz.  

BAZI OYUNCULARDA HAYAL 
KIRIKLIĞINA UĞRADIM

Transfere çok çabuk karar ver-

memiz gereken bir süreçti. Normalde 
ben Türk veya yabancı oyuncu alırken 
daha detaylı araştırma yapardım. Ama 
buna vaktim yoktu ve araştırma yapma-
dan transfer yapmak zorunda kaldık. 
Şu an geldiğimiz noktada bakıyorum ki 
yabancı oyuncular için doğru kararlar 
vermişiz. Türk oyunculardan da tabi ki 

memnun olduğum transferler var ama 
hayal kırıklığına uğradığım oyuncular da 
oldu maalesef.

İLK HEDEFE İLK YARIDA ULAŞTIK 
Açıkçası ben burasıyla anlaşırken 

başkanımızla takımın hedeflerini konuş-
muştuk. İlk amacımız ligde kalmak de-
dik. Ligin ilk yarısı bittiğinde bu hedefe 
ulaşmıştık. Daha sonra ilk yarı bittiğin-
de biz de başka hedefler koyduk. Bu da 
gayet normaldi. Ligin ikinci yarısındaki 
çıkış ile bir ara lig ikinciliğine kadar 
geldik. Şu an arzu ettiğimiz pozisyonda 
mıyız? Tartışılır. Ama biz yine de olduğu-
muz yerden memnunuz.

LİDERLİĞE OYNAMAK İÇİN 3-4 KAT 
FAZLA BÜTÇE HARCAMAK GEREKİRDİ

Açıkçası Türk oyuncularında çok 
acele etmemize gerek yoktu. O tarih-
lerde boşta olan çok az oyuncu vardı. 
Dolayısıyla karar vermemiz zor olmadı. 
Yabancı oyuncularda ise açıkçası evet 
acele ettik. Türk Telekom ile mücadele 
etmek için tabi ki erken kurulmak lazım-
dı. Ve tabi ki şu an ki bütçemizin 3-4 kat 
fazlasını harcamak gerekirdi. Ender As-
lan ve Kaya Peker’in aldığı maaş bizim 

neredeyse takım bütçesi kadar o yüzden 
biraz haksız bir rekabet oluyor şu anda.

PLAY – OFF DEĞİŞİK BİR ORTAM
Sezon bizim için dalgalı oldu. Yükse-

lişimiz de oldu. Şu an bir düşüş içinde-
yiz. O düşüşü kesmek istiyoruz. Antren-
manlarda da bunun üzerinde duruyoruz. 
Ama spor bu yani düşüş oldu zaman 
toparlamak zor oluyor. Play – Off çok 
değişik bir ortam. Eğer kenetlenebilirsek 
ve formumuzu yakalayabilirsek tabi ki 
sürpriz yapabiliriz. Ama Play – Off’a da 
iyi girmek lazım.

YÜKSEK HEDEFLER 
VARSA KALMAK İSTERİM

Yeni sezonda devam etmek tabi ki 
benim tasarrufum değil. Öncelikle ku-
lübün tasarrufudur. Neticede biz bu ku-
lübün çalışanlarıyız. Benim antrenörlük 
hedeflerim yüksek ve eğer Selçuk Bele-
diyesinin de yüksek hedefleri varsa ben 
tabi ki devam etmek isterim. Şu anda 
tamamen onların tasarrufundayız. Ben 
12 oyuncunun her sene değişmesinin ta-
raftarı değilim. Bu takımın oyuncuları bu 
sene iyi bir başardı. Takımda bir iskelet 
oluşturduk. Bu kadronun korunup üstüne 
takviye yapılması gerekiyor. Eğer ben 
olursam ve bütçe olursa 3-4 oyuncunun 
kalmasını isterim.

LİGİN SERTLİĞİNE ALIŞTILAR
Will ve Fran ikisi de tabi Eurolea-

gue kariyeri olan oyuncular ve tecrübeli 
oyuncular. İlk başta bir uyum sorunu 
yaşadılar ama daha sonra onlar da ligin 
sertliğine alıştılar. Kendilerini bir üst 
seviyeye çıkarmalarını gereken yer Play 
– Off’lar ve onlardan orada da aynı per-
formansı bekliyorum.

REAKSİYON ALAMAZSAM 
SİNİRLENİRİM

Ben fazla hırslı bir antrenörüm ama 
oyuncu iken de böyleydim. Karakterim 
değişmedi. Kazanma alışkanlığı ve iste-
ği ben de kaybolmaz. Hazırlık maçında 
dahi sinirlenebiliyorum takımda reaksi-
yon almadığım zaman. Bu durumumun 
kötü olduğunu düşünmüyorum. Bence 
bir antrenör için iyi bir özellik.

EN BÜYÜK HEDEFİM EUROLEAGUE
Ben her zaman söyledim. Eurolea-

gue takımı çalıştırmak istiyorum. Benim 
en büyük hedefim bu.

BURADA KALİTELİ YÖNETİCİ 

PROFİLİ VAR
Selçuklu Belediyespor’a gerçekten 

gıpta ile bakıyor dışarıdaki insanlar. Ku-
lübün ilk yılı olmasına rağmen gerçekten 
hem profesyonel hem de amatör ruh ile 
çok iyi işler yapıyor. Yönetici ağabey ve 
arkadaşlarımız her ne kadar uzun süre bu 
işin içinde olmasalar da bu işe hemen 
çok sıkı bir şekilde sarıldılar. Başkanı-
mız da çok ilgi gösteriyor. Çok destek 
oluyor. Olumsuz anlamda takım üstünde 
hiç baskı oluşturmadılar. Bu da tabi ki 
bizim için büyük bir şans. Böyle kaliteli 
yönetici profiline her yerde rastlanmıyor. 
Bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. 

SEYİRCİ SAYISI ARTACAKTIR
Ben eskiden Kombassan Konyaspor’a 

karşı rakip olurken burada ful seyirci ile 
oynuyorlardı. Selçuklu Belediyesi daha 
yeni kurulan bir takımdı. Kimse ne ya-
pacağını bilmiyordu. Önümüzdeki sene 
biraz daha üstüne gidilirse artık lige çık-
mak için bir kadro kurulursa ben seyirci 
sayısının artacağını düşünüyorum. 

GENÇLER SADECE 
ÇALIŞMAKLA YETİNMEMELİ

Gençler konusunda ise ‘çalışsınlar’ 
demek istemiyorum çünkü çalışmadan 
zaten bir şey olmaz. Kendilerini kültü-
rel anlamda da geliştirmeliler. Bilgiye 
kapalı olan bir insan zaten basketbol sa-
hasında da işi yoktur. Öncelikle zeka an-

lamında kendilerini geliştirmeleri lazım.
BENİM İÇİN ÖNCELİK KARAKTER
İstatistikliğe önem veren bir antrenör 

değilim. Tabi ki çok önemli ama benim 
için önem sıralarında ilk başta gelmez. 
Ben hep karaktere bakarım. Karakter 
bir takımda ve sporcuda çok önemlidir. 
Takım içersindeki karakter benim için ilk 
başta gelir. Takımın bir karakteri olması 
benim için her şeyden daha önemlidir.

KONYA HALKININ 
DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ

Şu anda ‘Konya halkı Ramazan’da 
maça gelmez’ gibi şeyler konuşuluyor. 
Açıkçası ben bunun olmasını istemiyo-
rum. Neticede maçlarımız iftardan önce 
olacak. Böyle güzel bir atmosferde maçı 
izlemek bence keyifli olur. Ramazan diye 
maça gelmemezlik yapmasınlar hepsini 
salonumuza bize destek olmalarına bek-
liyoruz.  
n MUHAMMED SAYDAM

Konya halkı bizi 
yalnız bırakmasın!
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Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’nın 
düzenlediği ‘Nesibe Aydın Olimpiyatları’ 
bu yıl Nesibe Aydın Konya Kampüsü’nde 
geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. 
Nesibe Aydın Konya Okulları’nda ger-
çekleştirilen olimpiyatların açılış töreni-
ne Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, 
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürü Ömer Ersöz, Konya ASKF Başkanı 
Remzi Ay, Nesibe Aydın Eğitim Kurum-
ları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mirkan Aydın, Konya Okulları Kurucusu 
Salih Ünal, Yönetim Kurulu Üyesi Can 
Ünal, Kurucu Temsilcisi Hacı Akdeniz, 
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Cengiz Aka-
lan ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci 
katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından Nesibe Aydın Eği-
tim Kurumları Bilim Kurulu Üyesi Doç. 

Dr. Cengiz Akalan, Nesibe Aydın Eğitim 
Kurumları’nda yapılan sporda branşlaş-
ma çalışmaları ile ‘Nesibe Aydın Olimpi-
yatlar’ fikrinin ortaya çıkması ve amaçla-
rı hakkında açıklamalarda bulundu. 
’81 İLDE STARTINI VERİYORUZ’

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan 
yaptığı konuşmasında şu sözlere yer 
verdi, “Hedeflerimize eğitimde, sanat-
ta, kültürde, bilimde ve sporda yürüyen 
gençlerle birlikte ulaşacağız. Nesibe Ay-
dın Eğitim Kurumları’nın ülke genelinde-
ki 8 okulunda koyduğu vizyon ve çizginin 
ne kadar doğru olduğunu ve hedeflerine 
adım adım ilerlediğini yaptığı etkinlikler-
le görme imkanı buluyoruz.Aslında dev-
letimizde sporda bunun uygulamasını 
yapmaktadır. Özellikle yetenek taraması 
benim göreve geldiğim 2011 yılında bu-
güne kadar yapılmaktadır. Tam mana-

sıyla yetenek tarama projemizin 7 Ma-
yıs 2018 tarihinden itibaren 81 ilimizde 
startını veriyoruz. Nesibe Aydın Eğitim 
Kurumları Olimpiyatları da yetenek ta-
ramasının bir örneğidir. Bu olimpiyatları 
organize eden ve emeği geçenlere te-
şekkür ediyorum.”

Protokol konuşmalarının ardın-
dan Nesibe Aydın Olimpiyatları 6 ayrı 
branşta yapılan müsabakalarla gerçek-
leştirildi. Müsabakalara Nesibe Aydın 
Gölbaşı, Konya ve Antalya kampüslerin-
den katılan 350 öğrenci katıldı. Kapanış 
programında Gölbaşı, Konya ve Antalya 
kampüslerinin spor zümrelerine Nesibe 
Aydın Eğitim Kurumları Yöneticileri tara-
fından teşekkür edilerek müsabakalara 
katılan bütün öğrencilere madalyaları 
verildi. 
n SPOR SERVİSİ

Turu eve bıraktı!
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, Play – Off çeyrek final ikinci maçında 

Bandırma Kırmızı’ya konuk oldu. İlk maçı 30 fark ile kazanan mavi beyazlılar, deplasmanda rakibine 
82-72 yenilerek, yarı finale yükselme şansını kendi evinde oynayacağı serinin üçüncü maçına bıraktı

Konya’nın basketboldaki temsil-
cisi Selçuklu Belediyespor, Play – Off 
çeyrek final ilk maçında Bandırma 
Kırmızı’yı mağlup ederek seride 
1-0 öne geçmişti. Mavi beyazlılar, 
ikinci maçta deplasmanda oynadığı 
maçı kaybederek üçüncü maça kal-
madan yarı finale yükselme şansını 
kullanamadı. Bandırma Kırmızı ile 
deplasmanda karşılaşan Selçuklu 
Belediyespor, ilk yarısı 40-35 biten 
maçı 82-72 kaybetti. Bu yenilginin 
ardından seride durum 1-1 oldu. Play 
– Off’ta yarı finale çıkan takım Sel-
çuklu Belediyespor’un kendi evinde 
oynayacağı maçta belli olacak. 

DEVREDE 5 SAYI FARK
Selçuklu Belediyespor’un deplas-

manda Bandırma Kırmızı ile oynadığı 
karşılaşmanın ilk bölümüne mavi be-
yazlı temsilcimiz iyi başladı. Rakibine 
göre hücumda daha etkili olan Konya 
temsilcisi, iç atışlardaki etkisi ile ilk 
bölümü 19-18 önde kapattı. Bu peri-
yotta savunmada güzel bir oyun ortaya 
koyan Selçuklu Belediyespor, rakibinin 
ataklarında sayıya izin vermedi. İlk ya-
rının ikinci periyotunda ev sahibi Ban-
dırma Kırmızı’ya karşı daha etkisiz bir 
oyun ortaya koyan Selçuklu Kartalı, sayı 
üretmekte zorlandı. Genç oyunculardan 

kurulu olan Bandırma Kırmızı, dirençli 
oyunu ile öne geçmeyi başardı. İlk yarı-
nın son bölümlerinde savunmada etkili 
olan ev sahibi takım, ilk 20 dakikalık bö-
lümü 40-35 önde kapattı.

İKİNCİ YARI FARK AÇILDI
Karşılaşmanın ilk yarısını geride 

kapatan Selçuklu Belediyespor, üçüncü 
periyotta da istediği oyunu ortaya koya-
madı. Savunmada rakibin sayılarına en-
gel olmayan mavi beyazlılar, hücumda 
da etkisiz kalınca fark açıldı. Bandırma 
Kırmızı takımı, maçın üçüncü 10 da-
kikalık bölümünü 61-53 önde kapattı. 
Karşılaşmanın son bölümünde Selçuklu 
Belediyespor, kötü oyununu sürdürdü ve 

fark açılmaya başladı. Sayı üretmekte 
zorlanan mavi beyazlılar maçı 82-72 
kaybetti. Bu sonuç ile seride durum 1-1 
oldu. Yarı finale yükselen takım üçüncü 
karşılaşmada belli olacak.
RAKİPLERDE SERİ 1-1 OLDU

Play – Off çeyrek final ikinci maç-
larında İstanbulspor Beylikdüzü – Afyon 
Belediyesi karşı karşıya geldi. İlk maçı 
kendi sahasında kaybeden Afyon Be-
lediyesi, deplasmandaki maçı 65-80 
kazanarak seride durumu 1-1 yaptı. 
Eşleşmenin üçüncü maçı Afyon’da oy-
nanacak. Bu mücadeleyi kazanan takım 
Play – Off’ta yarı finale yükselecek.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Basketbol Ligi’nde Play – Off çeyrek final ikinci 
maçları oynanmaya başladı. Dün akşam oynanan karşılaşma-
larda Bandırma Kırmızı – Selçuklu Belediyespor, İstanbulspor 
Beylikdüzü – Afyon Belediyesi karşı karşıya geldi. Çeyrek final 
ikinci maçlarında bugün iki karşılaşma daha oynanacak. İlk ma-
çını kendi sahasında kaybeden Antalyaspor, Bahçeşehir Koleji 
deplasmanına gidecek. Kendi taraftarı önünde Akhisar’ı yenen 
Bursaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Bahçehir Koleji 
– Antalyaspor maçı saat 14.00’de, Akhisar Belediye – Bursaspor 
maçı saat 19.00’da başlayacak.
n SPOR SERVİSİ

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yaşadığı sakatlık-
lardan dolayı ailesinin tedirgin olması ve bununla beraber 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da isteği üzerine 
yarış kariyerini noktalayacağını açıkladı. Milli motosikletçi 
Kenan Sofuoğlu kariyerini noktalama kararını aldı. Sofu-
oğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 12-13 
Mayıs’ta İtalya’da jübile yaparak yarış hayatına nokta ko-
yacağını belirtti. 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 yılların-
da şampiyonluklar elde eden başarılı sporcunun yaptığı 
açıklama şöyle: “Bu hafta sonu İtalya’da ‘JÜBİLE’ yapma 
kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlık-
lar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam 
gerektiği talimatı düşündüğümden erken bir zamanda bu ka-
rarı almamıza sebep oldu. Gözüm arkada kalmayacak çünkü 
ülkemizi Dünya arenasında temsil edecek sporcular yetiştir-
dik, Şanlı Bayrağımızı onlara teslim ediyorum. 20 yıl önce 
başlayan kariyerimizde hayalim Dünya şampiyonalarında 
yarışabilmekti. Şükürler olsun ki Rabbim bize 5 kez şampi-
yon olmayı nasip etti. Bu şampiyonlukları almamızda çok ki-
şinin emeği var! Bizi bu yolda destekleyen ve dualarını esir-
gemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım. Yarıştığım takım 
ve sevenlerim için 12-13 Mayıs İtalya’da jübile yapacağız!” 
n İHA

Play – Off’ta 
diğer maçlar bugün

Kenan Sofuoğlu 
kariyerini noktalıyor

Türkiye Bisiklet Şampiyonası, Or-
du’nun Perşembe ilçesinde başladı. 
Türkiye Bisiklet Federasyonunca Per-
şembe-Bolaman-Perşembe güzerga-
hında düzenlenen şampiyonaya, yakla-
şık 300 sporcu katıldı. Yarışların startını 
Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet 
Ayaz verdi. 

İlk gün sonuçlarına göre büyük ka-
dınlar kategorisinde ilk 3 sırayı Başkent 
Üniversitesi Spor Kulübü sporcuları 
aldı. Esra Kürkçü birinci, Esin Yılmaz 
ikinci, Kübra Bektaş ise üçüncü oldu.

Genç erkekler kategorisinde ise 
Giresun Lisesi Bisiklet İzcilik Dağcılık 
Spor Kulübü Derneği’nden Doğukan 
Abaza birinci, Konya Büyükşehir Be-
lediyespor’dan Abdülsamet Çekirdek 
ikinci, Çumra Belediyespor’dan Mu-
hammed Selçuk da üçüncü sırayı aldı. 

Genç kızlar kategorisinde birinci 
Çumra Belediyespor’dan Kezban Ko-

yun, ikinci Kırkgöz Döşemealtı Belediye 
Gençlik ve Spor Kulübü’nden Aslıhan 
Aygün, üçüncü ise Sakarya Beledi-
yespor’dan Edanur Tan oldu.

Yıldız erkek kategorisinde Antalya 

Denge Gençlik ve Spor Kulübü’nden 
Muhammet Pöze birinciliği, Çum-
ra Belediyespor’dan Cemal Selçuk 
ikinciliği, Konya Büyükşehir Beledi-
yespor’dan Okan Kalem de üçüncülüğü 

kazandı. Cumhuriyet Başsavcısı Ayaz 
ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdü-
rü Mustafa Genç, dereceye girenlere 
madalyalarını taktı.
n AA

Türkiye Bisiklet Şampiyonası’na Konya damgası

Nesibe Aydın Olimpiyatları bu yıl Konya’da gerçekleştirildi

82-72



Trabzonspor’da son haftalar kabusa dönüştü
Trabzonspor’da yeni yönetim kuru-

lunun görevde bulunduğu 4 haftalık dö-
nemde sakat ve cezalı oyuncular adeta 
kabus olurken alınan sonuçlar da Avrupa 
kupalarına katılma yolunda sıkıntı oluş-
turdu. Bordo-mavililerde, son 4 haftada 
8 oyuncu sakatlanırken, 4 oyuncu da kart 
cezalısı durumuna düştü. Karadeniz eki-
bi, bu dönemde 2 mağlubiyet, 1 beraber-
lik, 1 galibiyetle 4 puan toplarken Avrupa 
kupalarına katılma yolunda da önemli 
yara aldı.

Trabzonspor, söz konusu dönemde 
ilk maçında deplasmanda Osmanlıspor 
ile 3-3 berabere kalırken, ikinci maçta da 
Demir Grup Sivasspor’a sahasında 2-0 
mağlup oldu. Üçüncü maçta Antalyaspor 
deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dö-
nen bordo-mavili takım, yeni yönetim 
döneminde ilk 3 puanını elde etmesine 
karşın, dördüncü karşılaşmada sahasın-
da Kasımpaşa karşısında 5-2’lik skorla 
mağlup oldu.

8 OYUNCU SAKATLIK YAŞADI
Trabzonspor’da, son 4 haftadaki sa-

katlıklar moralleri bozdu. Karadeniz eki-
bi, ilk olarak Osmanlıspor maçı öncesi 
Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo, 
antrenmanda sakatlık yaşayarak kadro-
dan çıkarıldı. Son antrenmanda da Burak 
Yılmaz’ın kasıklarındaki ağrısının artma-
sı nedeniyle bordo-mavililer, bu maç 
öncesi büyük şok yaşadı. Osmanlıspor 
maçının ilk yarısını 2-0 önde kapayan 
Karadeniz ekibinde, devre arasında genç 
oyuncu Abdülkadir Ömür, rahatsızlık ge-
çirince yerini Joao Pereira’ya bıraktı. Kar-
şılaşmanın ikinci yarısında Juraj Kucka, 
ardından da kaleci Onur Recep Kıvrak, 
sakatlık geçirdi.

Onur Recep Kıvrak’ın sol diz ön çap-
raz bağında yaralanma tespit edilirken 
başarılı file bekçisi sezonu kapadı. Demir 
Grup Sivasspor ile yapılan karşılaşmanın 
ilk yarısında da Uğur Demirok ve Kamil 
Ahmet Çörekçi, ciddi sakatlık yaşarken 
bu futbolcular da takıma henüz döneme-
diler.

Antalyaspor maçı öncesi sakatlıkları 
bulunan kaleci Onur Recep Kıvrak, Fabi-
an Castillo, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur 

Demirok’a, Hugo Rodallega ile Abdül-
kadir Ömür de eklendi ve bu futbolcular 
karşılaşmada yer alamadı.

4 KART CEZALISI
Trabzonspor’da 4 haftalık dönemde 4 

oyuncu da kart cezalısı durumuna düştü. 
Bordo-mavililerde Slovak oyuncu Matus 
Bero, Antalyaspor maçında gördüğü sarı 
kartla cezalı duruma düşerek Kasımpaşa 
maçı kadrosunda yer almadı. Kasımpaşa 
maçında da kırmızı kart gören Okay Yo-
kuşlu ve Tomas Hubocan ile 4. sarı kartını 
gören Kucka, cezalı oldu.

BURSASPOR MAÇI 
ÖNCESİ 7 EKSİK

Trabzonspor’da hafta sonu deplas-
manda yapılacak Bursaspor maçı öncesi 
3 kart cezalısı, 4 de sakatlık olmak üzere 
7 eksik bulunuyor. Bordo-mavililerde, 
kart cezalıları Okay Yokuşlu, Hubocan 
ve Kucka, hafta sonu Bursaspor maçında 
görev alamayacak. Onur Recep Kıvrak, 
Castillo, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur De-
mirok’un da sakatlıkları sürüyor.
n AA

RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 32 22 3 7 72 33 39 69
2.FENERBAHÇE 32 19 9 4 68 34 34 66
3.M.BAŞAKŞEHİR FK 32 20 6 6 57 32 25 66
4.BEŞİKTAŞ 31 18 8 5 59 27 32 62
5.TRABZONSPOR 32 13 10 9 57 50 7 49
6.DG SİVASSPOR 32 14 6 12 42 46 -4 48
7.GÖZTEPE 31 13 8 10 48 48 0 47
8.KAYSERİSPOR 31 12 8 11 41 48 -7 44
9.KASIMPAŞA 32 12 7 13 52 54 -2 43
10.BURSASPOR 32 11 6 15 42 44 -2 39
11.EY MALATYASPOR 31 10 9 12 35 41 -6 39
12.ANTALYASPOR 32 10 8 14 38 54 -16 38
13.A. ALANYASPOR 32 10 6 16 50 55 -5 36
14.TM AKHİSARSPOR 32 9 9 14 40 51 -11 36
15.ATİKER KONYASPOR 32 9 8 15 35 38 -3 35
16.OSMANLISPOR FK 32 8 9 15 46 55 -9 33
17.GENÇLERBİRLİĞİ 32 7 9 16 35 51 -16 30
18.K. KARABÜKSPOR 32 3 3 26 20 76 -56 12

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Evkur Yeni Malat-
yaspor Teknik Direktörü 
Erol Bulut, ligde kalarak 
zoru başardıklarını belirte-
rek, “Tabii çok mutluyuz. 
Bu işi ekibimle başardık. 
Önümüzdeki sezon için 
yönetimle oturup konuş-
mamız lazım. Ben Malatya 
şehrini çok sevdim. Önü-
müzdeki 3 yıla dair de bir 
proje hazırladım. Ancak 
söylediğim gibi yönetimle 
oturup konuşmalıyız” dedi. 

Evkur Yeni Malatyaspor’daki ilk sezonunda ligde kalma hedefini 
gerçekleştiren Teknik Direktör Erol Bulut, yeni sezon planları ve takı-
mın ligde kalmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

“EĞER BU ŞEHİR DEVAM 
ETMEMİ İSTERSE, SEVE SEVE” 

Bulut, kulüpteki geleceğiyle ilgili de konuşarak şunları söyledi: 
“Önümüzdeki sezon için yönetimle oturup konuşmamız lazım. 

Eğer çalışmak isterlerse devam ederiz. Yok eğer ‘seninle devam et-
meyi düşünmüyoruz’ denilirse de buna saygı duyarım. Ben önümüz-
deki 3 yıla dair bir proje hazırladım. Bu projeyi yönetime sunacağım. 
Bu proje kulübün transfer planlamasından, bütçesine, kurumsallaş-
masından, alt yapısına kadar geniş bir proje oldu. Tabi bir de şu var, 
ben Malatya şehrini çok sevdim. Eğer bu şehir devam etmemi ister-
se, seve seve. Ancak söylediğim gibi yönetimle oturup konuşmalı-
yız. Bundan sonra daha çok çalışmalıyız. Öyle her sene 10 futbolcu 
getirip, 10 futbolcu göndererek bir sistem oluşturamazsınız.”   n İHA

Malatyaspor’da 
3 yıllık plan hazır

Spor Toto Süper Lig’de deplas-
manda Teleset Mobilya Akhisarspor’u 
2-1 yenerek son 2 haftaya 3 puan fark-
la lider giren Galatasaray, Fatih Terim 
yönetiminde daha iyi bir performans 
ortaya koyuyor. Sezona başladığı Hırvat 
teknik direktör Igor Tudor yönetiminde-
ki 16 karşılaşmada 32 puan kazanan 
sarı-kırmızılı takım, tarihinin en büyük 
başarılarını yaşadığı Fatih Terim’in gö-
reve gelmesinden sonra çıktığı 16 mü-
sabakada 37 puan topladı.

Tudor idaresinde oynadığı 16 maçta 
10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubi-
yet yaşayan Galatasaray, 4. kez teknik 
direktörlük koltuğunun emanet edildiği 
Terim yönetimindeki 16 karşılaşmanın 
12’sini kazandı, birinde berabere kaldı, 
3’ünde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

GÜÇLÜ RAKİPLERDEN 
10 PUAN ALDI

Igor Tudor döneminde ligin üst sı-
ralarında bulunan 4 rakibinden bir puan 
alabilen Galatasaray, Fatih Terim idare-

sinde bu takımlarla oynadığı maçlardan 
10 puan çıkardı. Sezonun ilk yarısında 
Tudor idaresinde Fenerbahçe ile bera-
bere kalan sarı-kırmızılı takım, Medipol 
Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor’a 
mağlup oldu ve bu müsabakalarda sa-
dece bir puan kazanabildi. 

Galatasaray, sezonun ikinci yarısın-
da Terim yönetiminde ise Fenerbahçe 
ile berabere kalırken, Medipol Başakşe-
hir, Beşiktaş ve Trabzonspor’u yenerek, 
bu maçlarda hanesine 10 puan yazdırdı.

DERBİ GALİBİYETİ 
HASRETİNİ SONLANDIRDI
Galatasaray, Fatih Terim’in göreve 

gelmesiyle uzun süreli derbi galibiyeti 
hasretini de sonlandırdı. Süper Lig’in 
31. haftasında sahasında Beşiktaş’ı 2-0 
yenen sarı-kırmızılı takım, 11 maç ara-
dan sonra derbi kazandı. Galatasaray, 
daha önce ligde Beşiktaş ve Fenerbahçe 
ile oynadığı 11 derbiden 6 yenilgi ve 5 
beraberlikle ayrılmıştı.
n AA

Galatasaray, Terim ile daha farklı

Taraftar kazandıracak!
Atiker Konyaspor’un tarihi Göztepe maçı hazırlıkları başladı. Sezonun finali nite-
liğindeki maçta yeşil beyazlıların en büyük kozu taraftarı olacak. Biletler bugün 

satışa çıkarken, zorlu maçta stadyumun tamamen dolu olması bekleniyor

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 
Göztepe ile karşılaşacak olan temsilcimiz 
Atiker Konyaspor’da bu maçın hazırlıkları 
başladı. Yeşil beyazlıların tarihi maçta en 
büyük kozu taraftarı olacak. Biletler bugün 
satışa çıkarken stadyumun tamamen dolu 
olması bekleniyor.

BİLETLER SATIŞA 
BUGÜN ÇIKACAK

Atiker Konyaspor’un Göztepe SK ile 
oynayacağı karşılaşmanın elektronik bilet 
satışı bugün saat 12.00’de başlayacak. Ati-
ker Konyaspor’un 12 Mayıs Cumartesi saat 
19.00’da Büyükşehir Belediye Stadyumu’n-
da karşılaşacağı önemli karşılaşmanın bilet 
fiyatları belirlendi. Daha önce hizmete giren 

QR koduyla maçlara giriş uygulaması bu 
müsabakada da devam ediyor. Stadyumda 
yapılan düzenlemelerle taraftarların yanla-
rında bu sezon geçerliliğini koruyan passo-
lig kartları olmadan akıllı telefonlarındaki 
kodu stadyum turnikelerine okutarak maç-
lara giriş yapabilecekler. 

Öte yandan maça gelemeyecek kombi-
ne sahipleri, arzu ettikleri takdirde kendileri-
ne ait koltukları tek maç üzerinden satılması 
için biletlerini kulübe devredebilecekler.

TARİHİ MAÇTA EN 
BÜYÜK GÜÇ TARAFTAR

Atiker Konyaspor Göztepe ile tarihinin 
en önemli maçlarından birine çıkacak. 
Haftalardır ligde kalma adına büyük bir 

mücadele veren yeşil beyazlılar zorlu maçı 
kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini 
bekleyecek. Anadolu Kartalı’nı bu maçta 
taraftarı uçuracak. Sezon başından beri pek 
çok maçta takımı ayakta tutan taraftar bu 
maçın kazanılmasında en büyük pay sahibi 
olacak.

RAKİPLERİN PUAN 
KAYBI BEKLENECEK

Atiker Konyaspor’da Göztepe hazırlıkla-
rı sürerken, bir yandan da rakiplerin oyna-
yacağı maçlarla birlikte hesaplar yapılmaya 
devam ediyor. Osmanlıspor’un Beşiktaş 
ile Akhisar Belediyespor’un Kayserispor ile 
karşılaşacağı haftada Konyaspor, Göztepe 
maçını kazanıp rakiplerinin de puan kaybet-

mesini bekleyecek. Osmanlıspor’un olası 
bir puan kaybı ve Konyaspor galibiyeti ligde 
kalma mücadelesinin temsilcimiz lehine 
sonuçlanmasını sağlayacak.

BİLET FİYATLARI 1 LİRA İLE 
20 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Öte yandan bugün satışa çıkacak olan 
Göztepe maçının biletleri 1 TL ile 20 TL ara-
sında olacak. Fiyat listesi şu şekilde: Medaş 
Batı Alt Tribünü: 20 TL, Medaş Batı Üst Tri-
bünü: 15 TL, Spor Toto Doğu Alt Tribünü: 10 
TL, Spor Toto Doğu Üst Tribünü: 5 TL, Kule 
Site Kuzey Alt/Üst Tribünü: 1 TL, Konya Çi-
mento Güney Alt/Üst Tribünü: 1 TL, Misafir 
Takım Tribünü: 1.3 TL.
n SPOR SERVİSİ
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