
Poçanoğlu 
görevi devraldı

2014 yılından buyana dört yıldır 
Konya İl Müftüsü olarak görev 
yapan Prof. Dr. Ali Akpınar 
görev süresinin bitmesi ve 
geçtiğimiz günlerde yapılan 
İl Müftüsü atamasıyla görevi 
Ahmet Poçanoğlu’na devretti. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

‘Sözümüzü 
yerine getirdik’

‘Doğu’nun ışığı
Batı’ya taşındı’

Okul ziyaretlerini sürdüren 
Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, “Siz istediniz 
biz yaptık” diyerek verdikleri 
sözleri yerine getirdiklerini 
söyledi.  n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya Aydınlar 
Ocağı’nda, 
Selçuklu döne-
minde yapılan 
İpek Yolu ile 
Kervanları an-
latan Yapımcı 
ve Fotoğraf Sanatçısı İbrahim 
Dıvarcı,“Doğu’nun ışığı, ilmi ve 
kitapları Batı’ya İpek Yolu’yla ta-
şındı” dedi.  n HABERİ SAYFA 12’DE

ANNELERİNİZE 
SAĞLIK HEDİYE EDİN

Zade Vital’den kampanya

“Bu Anneler 
Günü’nde annenize 
sağlık hediye 
etmeye ne dersiniz?” 
kampanyası başlatan 
sağlıklı yaşam 
markası Zade Vital, 
“Annenize sağlık 
hediye edin, onların 
sağlığına değer 
katın” önerisinde 
bulunuyor.

n HABERİ SAYFA 2’DE

ŞEHRİMİZİN HER 
KÖŞESİNE İMZA ATTIK

Yüksek İnşaat Mühendisi Ali Can:

Bilinçli ve güvenilir yaşam alanları sunduklarını vur-
gulayan Can İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek 
İnşaat Mühendisi Ali Can, “Yıllardır Konya’da yap-
mış olduğumuz projeler ile artık tüm bölgelere im-
zamızı atmış durumdayız” dedi

n HABERİ SAYFA 4’TE

Yaşanabilir bir 
dünya şehriyiz

Uluslararası Yeşil 
Başkentler Kongresi, Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde başladı. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Konya 
tarihi ve kültürel değerleri 
ve özellikle de huzuru 
ile yaşanabilir bir dünya 
şehridir” dedi. n SAYFA 15’TE
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Molozlar takipte!
“Temiz bir çevre 
için” gelişigüzel 

moloz dökümüne 
izin verilmiyor. 

Molozların belirlenen 
yerlere dökülmesi 

gerektiği belirtilirken, 
hafriyatçılar ‘Belge’ ve 

‘GPS’ ile takibe alınıyor

HAFRİYATÇILAR
GPS İLE TAKİPTE

Büyükşehir Belediyesi özel taşı-
ma işi yapan gerçek veya tüzel 
kişilerin de hafriyat toprağı ve 
inşaat yıkıntı atıklarını taşıma-
sı için izin belgesi düzenliyor. 
Ayrıca izin belgesi almaya hak 
kazanan gerçek veya tüzel ki-
şilerin araçlarına GPS sistemi 
koymaları şart koşularak, araç-
ların takibi sağlanıyor.

UYMAYANLARA
CEZA KESİLİYOR

Atıklar Büyükşehir Belediye-
si’nin belirlediği “Hafriyat topra-
ğı ve inşaat yıkıntı atıkları depo-
lama sahaları” dışında herhangi 
bir yere atılamıyor. Hafriyat işi 
yapan gerçek veya tüzel kişiler 
bu kapsamda uyarılarak kuralla-
ra uymamaları halinde cezalan-
dırılacaklarına dikkat çekiliyor.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

06 Torpidodan çıkan 
yılan korkuttu 07 ‘Tek düşüncem

ülkeme hizmet’ 12 16‘Çözüm üreteceğiz 
çalışkan olacağız’

‘Aile ve çocuk 
dostu’ diziler geliyor

Osmanlı Çarıkları geçmişte,
bayanların halini anlatıyordu

Kırmızıyı evliler, 
sarıyı bekarlar!

Osmanlı döneminin çarıkları 
az sayıdaki ustaların ellerinde 
yaşatılmaya devam ediyor. Özellikle 
Kahramanmaraş bölgesindeki 
ustaların yaptığı el işi çarıklar, 
günümüzde çok fazla kullanılmasa 
da, ayak sağlığına iyi geldiği 
belirtiliyor. 

5 renkten oluşan kök boya ile elle 
işlenerek yapılan Osmanlı Çarığı, 
tarihte bayanların hal ve durumlarını 
anlatmasıyla dikkat çekiyor. Bu 
kapsamda kırmızıyı evliler, siyahı 
yaşlılar, yeşili dul kalanlar, sarıyı da 
bekar kızların giydiği biliniyor. 
n HABERİ SAYFA 14’TE



İmam Hatipli öğrenciler 
Karadeniz’e hayran kaldı

Karatay Konya Anadolu İmam 
Hatip Lisesi, 42 kişiden oluşan grup-
la Doğu Karadeniz’e gezi düzenle-
yerek tabiat güzelliklerine hayran 
kalarak tarihi yerleri gezdiler. 

Karatay Konya Anadolu İmam 
Hatip Lisesi, yürütülen bir proje kap-
samında Doğu Karadeniz ve Doğu 
Anadolu Bölgesi’ne kültür gezisi 
gerçekleştirdi.

27 Nisan- 01 Mayıs 2018 ta-
rihleri arasında yapılan geziye 18 
öğretmen ve 24 öğrenci olmak 
üzere toplam 42 kişi katıldı. Etkin-
likte, katılımcılar ülkemizin zengin 
tarihini ve eşsiz doğal güzelliklerini 
keşfettiler. Gezi kapsamında, ilk du-
rak olan şehzadeler şehri Amasya’yı 
rehber eşliğinde gezen katılımcılar,  
minyatür açık hava müzesi olan Ye-
şilırmak Kenti’ne hayran kaldılar. 
Gezinin ikinci durağı Samsun oldu.  
Samsun’da Bandırma Vapuru ge-
zildi. Amosis Tepesi’nden seyredi-
len panoramik Samsun manzarası 
herkesi büyüledi. Ordu, Giresun ile 
Trabzon’un tarihî mekânlarını ziya-
ret eden kafile, Uzun Göl’ün tabiat 
güzelliğine hayran kaldı. Gezinin 
beşinci durağında, Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın baba ocağı Güneysu 
Kaptan Ahmet Erdoğan AİHL’nin 
konuğu olan kafile,Kaçkarlar’ın zir-
vesinde yer alan Ayder Yaylası’nın 
sırlarını açığa çıkarmak için zirveye 
çıktı. Gezinin son durağı olan Çoruh 
Vadisi’nde yer alan Artvin’de verilen 
moladan sonra Erzurum’da kalan 
katılımcılar, tarihi ve turistik yerleri 
gezerek, Erzincan, Sivas, Kayseri, 
Nevşehir, Aksaray üzerinden Kon-
ya’ya döndüler.

ÜLKEMİZİN KIYMETİNİ BİLELİM
Gezi hakkında görüşlerini aldığı-

mız kafile başkanı ve Karatay Kon-
ya Anadolu İHL Müdürü Süleyman 
Eşit, ”Karatay Konya Anadolu İmam 
Hatip Lisesi olarak Doğu Karadeniz 

gezimizin amacı, öğrencilerimizin 
Doğu Karadeniz Bölgesi’ni tanıma-
larını sağlamak ve Amasya başta 
olmak üzere Samsun, Ordu, Gire-
sun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzu-
rum, Erzincan ve Sivas’taki tarihî, 
dinî ve kültürel mekânları gezerek 
Anadolu’yu tanımak kültürümüzün 
temel harcı olan kardeşlik kültürü-
nü öğrencilerimiz arasında pekiştir-
mektir” dedi. Katılımcılardan Konya 

Anadolu İHL Edebiyat Öğretmeni 
İlyas Şahin, “Seyahatimiz farklı böl-
geleri, şehirleri, görmemize vesile 
oldu” şeklinde görüş belirtirken 
Konya AİHL 9. Sınıf Öğrencisi Meh-
met Özdil ise, düşüncelerini şöyle 
ifade etti: “Doğu Karadeniz gezisi 
bana yeni bir bakış açısı kazandırdı. 
Kimi yerde tarihî, kimi yerde doğal 
güzellikleri ve bölgelerimizde yeti-
şen ürünleri gördük. Öyle harika bir 

ülkede yaşıyoruz ki her şeye sahibiz. 
Ülkemizin kıymetini bilelim.”

Geziye katılan diğer öğrenciler 
de geziyi düzenleyen okul yöne-
ticileri ve öğretmenlere teşekkür 
ederek geziden son derece mem-
nun olduklarını ifade ettiler. Ayrıca, 
kardeşlik köprülerinin kurulduğu bu 
tür gezilerin daha sık yapılmasının 
faydalı olacağı görüşünde birleştiler.
n HABER MERKEZİ 

KOMEK ve ASEM’den
Akşehir’de bahar sergisi

Akşehir ilçesinde, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Meslek Edin-
dirme Kursları (KOMEK) ile Ak-
şehir Aile Sağlık Eğitim Merkezi 
(ASEM) 2018 Bahar Dönemi so-
nunda yapılan sergilerinin açılışı 
yapıldı. 

Akşehir KOMEK’in sergisi, Şe-
hit Ömer Halisdemir Kültür Mer-
kezinde açıldı. Sergi açılışına, Ak-
şehir Kaymakamı Mehmet Türk, 
İlçe Garnizon Komutanı Orkun 
Turaçlı, Belediye Başkanı Salih Ak-
kaya, ilçe protokolü ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. Resim, amigu-
rumi (dolgu oyuncak yapımı), şiş 
örgü, iğne oyası, İŞKUR ortaklığıy-
la açılan evde çocuk bakımı ve be-
bek odası hazırlama, rölyef, ebru, 

kuaförlük gibi çok sayıda kursta 
dönem boyunca üretilen eserlerin 
sergilendiği kurs 10 Mayıs Per-
şembe gününe kadar ziyarete açık 
olacak. 

Bahar dönemi açtığı kurslar-
dan yaklaşık bin 900 kişinin fay-
dalanmasını sağlayan Akşehir 
ASEM, bahar dönemi sergisiyle 
ziyaretçilerin beğenisini kazandı. 
Kağıt rölyef, ahşap boyama, resim, 
çeyiz ürünleri, giyim, dekoratif çi-
çek yapımı, ebru, şiş örgü, dolgu 
oyuncak, keçeden aksesuar yapı-
mı, kuaförlük, cilt bakımı ve sağ-
lıklı beslenme branşlarında eğitim 
verildi. ASEM binasında açılan ser-
giye ilçe protokolü katıldı.
n İHA

“Bu Anneler Günü’nde annenize sağlık hediye etmeye ne dersiniz?” kampanyası başlatan sağlıklı yaşam markası Zade Vital, “Annenize sağ-
lık hediye edin, onların sağlığına değer katın” önerisinde bulunuyor.  Zade Vital, ilk kez dört farklı doğal sağlık ürününü ise tek pakette topladı

Annelere Zade Vital desteği
Sevmenin en içten ve doğal ha-

lidir anne olmak… Bu Anneler Gü-
nü’nde annenize sağlık hediye et-
meye ne dersiniz? Anne mutfaktaki 
nefis kokudur, damaktaki enfes tattır. 
Anne kulaktaki ninnidir, saçtaki seve-
cen eldir anne… Anne demek koşul-
suz seven, koşulsuz sevilen demek…
Dünyanın en güzel varlığının sağlığı 
her şeyden önemli…Bu Anneler Gü-
nü’nde hayatınıza anlam katan anne-
nize sağlık hediye edin, onların sağlı-
ğına değer katın…

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam 
markası Zade Vital®’in, Türkiye’de 
ilk kez dört farklı doğal sağlık ürünü-
nü tek pakette toplayan Combo Serisi, 
Fixmis Serisi ve doğal besin destekle-
ri serisi  ile annelerimizin ve tüm ka-
dınların sağlığına doğal yolla destek 
oluyor, sağlıklarına değer katıyor.

KADINLARA ÖZEL COMBO WOMAN
Zade Vital Combo Woman, ka-

dın vücudunun günlük Omega 3-5-
9, vitamin (A, D, E), mineral ve eser 
element ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla beslenmeye destek olarak 
kullanılıyor. Zade Vital® Combo Wo-
man’ın içeriğinde; bağışıklık sitemine 
destek Soğuk Pres Çörek Otu Yağı, 
Antiaging (yaşlanma etkilerini gecik-
tirici), antiinflamatuvar (yangı gide-
rici)  özelliklerine sahip ve menopoz 
dönemi kadınlarda sıcak basması, 
terleme şikayetlerinde tedaviye yar-
dımcı Soğuk Pres Nar Çekirdeği Yağı, 
kemik sağlığının korunmasında, oste-
oporoz ve kronik kabızlık tedavisine 
destek Soğuk Pres Keten Tohumu 
Yağı ve kardiyovasküler ve endokri-
nolojik hastalıkların tedavisine destek 
Yetişkinler için Omega 3 Balık Yağı 
bulunuyor.

KADINLARA ÖZEL DESTEK 
ULTRAFİX WOMEN

Ultrafix Women’ın içerisinde So-
ğuk Pres Nar Çekirdeği Yağı, Soğuk 
Pres Üzüm Çekirdeği Yağı, Soğuk 

Pres Keten Tohumu Yağı ve Omega 3 
balık yağı yer alıyor. Vücudun günlük 
Omega 3-9, vitamin (A, D, E), mine-
ral, eser element ihtiyaçlarını karşı-
lamak ve kadınlara özel destek sağ-
lamak amacıyla günlük beslenmeye 
takviye olarak kullanılabiliyor.

YAŞLANMAYA KARŞI DOĞAL ETKİ: 
NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞI

Sağlıklı yaş almak veya yaşlanma 
etkilerini en aza indirmek başta ka-
dınlar olmak üzere herkesin en büyük 
isteklerindendir. Nar çekirdeği yağın-
da, nar çekirdeğine özel  punisik asit 
(Omega 5) bulunuyor ve antiaging 

(yaşlanma etkilerini geciktirici) ve an-
tiinflamatuvar özellikleri ile cilt sağlı-
ğına destek oluyor.

HAYATINIZA DOĞAL BİR DOKUNUŞ: 
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hoş bir kokuya sahip doğal koz-
metik bir ürün olarak tercih edilen 
hindistan cevizi yağı ile ilgili  yapılan 
araştırmalarda deri hidrasyonunda 
(nemlendirilmesinde) anlamlı bir iyi-
leşmeye destek olduğu ve nemlen-
dirici olarak kullanıldığında etkili ve 
güvenilir olabileceği belirtiliyor. Ayrı-
ca hindistan cevizi yağını makyaj te-
mizleme esnasında da kullanabilir ve 

doğallığı cildinizde hissedebilirsiniz.
DOĞAL GECE SERUMU: YEŞİL 

KAHVE ÇEKİRDEĞİ YAĞI
Cildimize gün içerisinde uygu-

ladığımız bakım kadar gece uygula-
yacağımız bakım da çok önemlidir. 
Yapılan klinik çalışmalar, yeşil kahve 
çekirdeği yağının gece kremi  olarak 
kullanımının ciltte ışığa bağlı hasar 
oluşmasını engelleme, ciltteki leke-
leri iyileştirme, kırışıklıkları azaltma, 
ciltte sıkılaşma sağlama ve hiperpig-
mentasyonu engelleme özelliklerinin 
olduğunu gösteriyor.
n HABER MERKEZİ 

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 23 Şaban 1439  -  Rûmî: 26  Nisan 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:46 05:38 12:56 16:46 19:58 21:34 
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   12°C   22°C

Karaman              8°C 22°C 

Aksaray               10°C  22°C

Ankara                 11°C 17°C
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Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi, 42 kişiden oluşan grupla Doğu Karadeniz’e gezi 
düzenleyerek tabiat güzelliklerine hayran kalarak tarihi yerleri gezdiler.

 Zade Vital, Combo Serisi, Fixmis Serisi ve doğal besin destekleri serisi  ile tüm kadınların 
sağlığına doğal yolla destek oluyor, sağlıklarına değer katıyor.
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Konya Büyükşehir Belediyesi çevre temizliğini korumak amacıyla gelişigüzel moloz dökümüne izin vermiyor. Mo-
lozların belediyenin belirlediği yerlere dökülmesi gerektiği belirtilirken, hafriyatçılar ‘Belge’ ve ‘GPS’ ile takibe alınıyor

Hafriyata sıkı takip!
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı, şehrin daha temiz ve gü-
zel olması, inşaat atıklarının gelişi-
güzel yerlere atılmaması için küçük 
çaplı inşaat atıklarının toplanmasına 
yönelik 2012 yılında Alo Moloz Hattı 
kurmuştu. Vatandaşlar Büyükşe-
hir Belediyesi’nce belirlenen ücret 
karşılığında çıkan atıkları Alo Moloz 
Hattı ile aldırabiliyorlardı. Konuyla 
ilgili 2012 yılından bu yana Büyük-
şehir Belediyesi bu hizmeti verirken, 
çevre temizliği dikkate alınarak ko-
nuyla ilgili denetimler de sıklaştırı-
larak devam ediyor. Bu kapsamda 
Büyükşehir Belediyesi özel taşıma 
işi yapan gerçek veya tüzel kişilerin 
de hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı 
atıklarını taşıması için izin belgesi 
düzenliyor. Ayrıca izin belgesi al-
maya hak kazanan gerçek veya tü-
zel kişilerin araçlarına GPS sistemi 
koymaları şart koşularak, araçların 
takibi sağlanıyor. Bunun yanında, 
bu atıklar yine Büyükşehir Beledi-
yesi’nin belirlediği “Hafriyat toprağı 
ve inşaat yıkıntı atıkları depolama 
sahaları” dışında herhangi bir yere 
atılamıyor. Hafriyat işi yapan ger-
çek veya tüzel kişiler bu kapsamda 

uyarılarak gerekli kuralları yerine 
getirmemeleri halinde cezalandırıla-
caklarına dikkat çekiliyor. 
BELİRLENEN YERLERE DÖKÜLECEK 

Konya büyükşehir belediye baş-
kanlığı Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı hafriyat taşıma 
ve depolama bölgesiyle alakalı be-
lirlenen esaslar konusunda gerçek 
ve tüzel kişileri uyardı. Konya Ti-
caret Odası (KTO)’ya gönderildiği 
belirtilen yazıda, hafriyat toprağı ile 

inşaat/yıkıntı atıklarının Büyükşehir 
Belediyesi’nce izin verilen geri ka-
zanım ve depolama tesisleri dışına 
dökülmesinin yasak olduğu hatırla-
tıldı. Bu kurala uyulmamasının ce-
zai müeyyidesinin bulunduğunun 
bildirildiği yazıda, “Altyapı ve dolgu 
çalışmalarında, ‘Yönetmelikte, be-
lirtilen esaslara aykırı olarak çevre 
kirliliğine neden olacak şekilde alıcı 
ortama verdiği tespit edilen üretici, 
taşıyıcı ve depolayanlar hakkında 

46’ncı maddede belirtilen cezai iş-
lemle uygulanır’ denilmektedir” ifa-
delerine yer verildi. 

GPS ZORUNLU HALE GETİRİLDİ
Ulaşım Koordinasyon Merke-

zi (UKOME)’nin 2014 yılında aldı-
ğı kararla, hafriyat toprağı taşıyan 
araçlara bazı zorunluluklar geti-
rilmesinin hatırlatıldığı yazıda, bu 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
gerektiği belirtilerek şu bilgilere yer 
verildi, “Şehrimizde kaçak dökümü 

engellemek amacıyla UKOME’nin 
11/06/2014 tarih ve 2014/5/04’nolu 
kararı ile Araç Takip Sistemi’nin 
kurulması, ilimiz sınırları içerisin-
de hafriyat toprağı taşıyan araçlara 
“Taşıma İzin Belgesi” düzenlenmesi 
aşamasında Büyükşehir Belediyemi-
ze başvuran gerçek ve tüzel kişilere 
ait araçlara GPS (uydu bazlı navigas-
yon sistemi) cihazının takılmasının 
zorunlu hale getirilmiştir.”

YERLER BELİRLENDİ

İhale ve altyapı çalışmaların-
da çıkacak hafriyat toprağı, inşaat/
yıkıntı atıklarını taşımada zorunlu 
olan Hafriyat Taşıma İzin Belgesi ve 
GPS sistemini yerine getiren firma/
şahısların hafriyat depolama alanı-
nın Büyükşehir Belediyesi’nce belir-
lendiğinin ifade edildiği açıklamada, 
“Selçuklu İlçesi Selahaddini Eyyubi 
Mahallesi Başhüyük Sokak No:5 
adresli rekraasyon alanı ve Karatay 
İlçesi Tatlıcak Mahallesi Okyar Cad-
desi No:24 adresli hafriyat toprağı 
ve inşaat/yıkıntı atıkları depolama 
sahası olarak gösterilmiştir” bilgile-
rine yer verildi. 

ÜCRETLER ŞÖYLE
Büyükşehir Belediyesi’nce uy-

gulanan “Alo Moloz Hattı” ile sa-
dece ev ve işyerlerindeki küçük 
çaplı tadilatlardan çıkan molozların 
alındığı belirtiliyor. Bu kapsamdaki 
atıklar için Büyükşehir Belediyesi 1 
konteyner için moloz taşıma ücreti 
olarak 100 TL belirledi. Ayrıca 2018 
yılında bulunan sahalara götürü-
lecek atıklar için uygulanacak atık 
kabul ücreti Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Meclisi’nce ton başına 1,65 TL 
(KDV dahil) olarak belirlendi.
n ABDULLAH AKİF SOLAK
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Yıllardır Can İnşaat güvencesi altında oluşturdukları projelerde bilinçli ve güvenilir yaşam alanları 
sunduklarını vurgulayan Can İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek İnşaat Mühendisi Ali Can, “Yıllardır 

Konya’da yapmış olduğumuz projeler ile artık tüm bölgelere imzamızı atmış durumdayız” dedi

İnşaat sektöründe 30
yıldır fark oluşturuyor 

Çağdaş inşaat yönetmeliklerine 
uygun, mimari prensiplere ve çev-
reye duyarlı, kaliteye önem veren bir 
anlayış içerisinde 30 yılı aşkın bir sü-
redir Konya’nın her yerinde ses geti-
ren projelere imza atan Can İnşaat, 
yenilikçi konut ve işyeri projeleriyle 
dikkat çekiyor.

Kurulduğu günden itibaren 
belirlenen hedefler doğrultusun-
da ilerleyerek, her projede daha da 
ilerisi düşünen Can İnşaat’ın sü-
rekli gelişen, fark yaratan ve inşaat 
sektöründe standartları belirleyen 
yapısını Can İnşaat Yönetim Kurulu 
Üyesi Yüksek İnşaat Mühendisi Ali 
Can’dan dinledik.

‘30 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE GÜVEN VERİYORUZ’

Uzun yıllardır Konya’da inşaat 
sektöründe hizmet gösterdikleri-
ni dile getiren Ali Can, “30 yıl önce 
babamız Osman Can tarafından fa-
aliyete geçirilen Can İnşaat, köklü 
bir aile yapısı içerisinde hizmetlerine 
devam ediyor. Bu çatı altında baba-
mız, ağabeylerim Remzi ve Rahmi 
Can ve şahsım olmak üzere faali-
yetlerimizi sürdürüyoruz. Konya’nın 
birçok noktasında projelerimiz yük-
seldi, yükselmeye de devam ediyor. 
Neredeyse bölgesel olarak bulunma-
dığımız yer kalmadı. Bunun nedeni 
de bitirdiğimiz projeleri eksiksiz ola-
rak teslim etmemiz ve sürekli güven 
tazelememiz. İçerisinde bulunduğu-
muz her işte tecrübemizi biriktirip, 
bir sonra ki işimizde de daha iyisini 
nasıl yaparız sorusunu kendimize 
soruyoruz. Yapmış olduğumuz farklı 
AR-GE çalışmalarımız var. Bu çalış-
malar işimize ve kendimize deneyim 
katıyor, müşterilerimiz tarafından 
güven duyulan bir firma haline geli-
yoruz. Kısacası biz Can İnşaat olarak 
30 yıllık tecrübemiz ile güven veren 
bir firmayız.” dedi. 

CAN VADİ KONUTLARI 
HIZLA YÜKSELİYOR

Konya’nın birçok noktasında 
bölgesel olarak Can İnşaat imzası 
olduğunu vurgulayan Ali Can, yeni 
projelerinin Selçuklu ilçesinde da 
Kelebekler Vadisi’nin yanında hızla 
yükseldiğini söyledi. Can Vadi Ko-
nutları hakkında bilgi veren Ali Can, 
“Selçuklu ilçemizde güzel bir projeyi 
tamamlamak için kollarımızı sıvadık. 
Lokasyon olarak harika bir yerde olan 

Can Vadi; Kelebekler Vadisi’ne sıfır, 
Stadyuma 2, Alışveriş Merkezi’ne 3, 
Hastaneye ise 5 kilometre uzaklıkta. 
Yani baktığınız zaman geniş bir ya-
şam alanın içerisinde ve ulaşılmak 
istenen noktalara kısa mesafede. 
Projemizi 2+1 ve 3+1 şeklinde ta-
sarlardık. Dairelerimizin alt tarafında 
artık olmazsa olmazlarımızdan olan 
otoparkımız mevcut. Burada sadece 
otopark deyip geçmedik ve güvenlik 
seviyelerini de üst düzeyde tuttuk. 
Diğer yaşam alanlarımız ise tama-
mıyla insanlarımızın günlük hayat-
larını rahatlıkla geçirebilecek seviye-

de. Artık konforun ön planda olduğu 
evlerimizde, ev sahiplerimiz dört 
mevsim boyunca rahatlığı hissede-
cekler. Bu projemizde evin içerisinde 
rahatlık ve konfor konusunda nelere 
dikkat ettiysek aynı hassasiyeti evin 
dışında da düşündük. Çevremizin 
doğal dokusunu kesinlikle bozma-
dık. Hâlihazırda güzel bir konumda 
olan projemiz, çevresini kapsayacak 
tüm güzellikleri içerisinde barındırı-
yor. Gedavetin hafif esintisi ve eşsiz 
manzara ayrı bir renk olarak evleri-
mizi süslüyor. Genel olarak toparla-
mak gerekirse Can Vadi Konutları, 

2 blok 4 girişten oluşan bir yaşam 
alanı olacak. Biraz önce bahsettiğim 
gibi otoparktan mağazalara, çocuk 
alanlarından doğal bahçesine kadar 
birçok güzelliği sahipleri ile buluştu-
racak.” dedi. 
‘TECRÜBE, GÜVEN VE MEMNUNİYET’

Usta çizimlerle hazırlanan ve gü-
venle yükselen projelerinin sonunda 
müşteri memnuniyetini doğrudan 
görmenin ayrı bir mutluluk olduğu-
nu söyleyen Ali Can, “Bizim her işin 
başında da sonunda da dikkat etti-
ğimiz bir olgu vardır. Bunun adı ise 
tartışmasız olarak ‘memnuniyet’. Bu 
sadece müşterimiz için geçerli değil 
bizler içinde geçerli. Yaptığımız işle-
re inanıyor ve yapmaktan memnu-
niyet duyuyoruz. Teslim aşamasına 
gelince vermiş olduğumuz sözleri 
yerine getirip memnuniyeti karşı 
tarafta görünce ziyadesi ile mutlu 
oluyoruz. Sıklıkla bahsediyorum; 
tecrübe ve güven iki tarafa da mem-
nuniyet getiriyor. Biz evlerimizi tes-
lim ederken kesinlikle kaba bir şekil-
de inşaat kalıntıları ile bırakmıyoruz. 
Tam anlamıyla ‘köşe bucak’ temizle-
yip veriyoruz. Bu bile bizim için ayrı 
bir heyecan oluyor. Bu yüzden süre 
gelen zaman zarfında tamamlamış 
olduğumuz projelerimiz ve yapmak-
ta olduğumuz projelerimizde bizi 
tercih eden herkese teşekkür ediyo-
ruz” dedi. 
n SAMİ KAYALAR 

Can İnşaat Yönetim 
Kurulu Üyesi Yüksek 

İnşaat Mühendisi Ali Can



9 MAYIS 2018
BEYSEHIRHAZIRLAYAN

RASİM ATALAY

Beyşehir’de birçok mahalle 
ve caddeye park bahçeler mü-
dürlüğü tarafından hızla yürütü-
len çevre düzenlemeleri devam 
ediyor. Park bahçeler müdürlü-
ğünün tam kadro ekipleri mesai 
dinlemeden Beyşehir’in cadde-
lerinin çehresini düzenleyerek 
güzel bir görünüm kazandırıyor. 
Tüm mahallelerde de daha es-
tetik ve daha yaşanılır bir şehir 

haline getirmeye kararlı olan 
Beyşehir belediye başkanı Murat 
Özaltun, tüm mahalle ve cadde-
lerimiz vatandaşlarımıza layık 
tertemiz olacak, diyerek temiz 
cadde ve mahalle bilincine dikkat 
çekti. 

Özaltun yaptığı açıklama-
da, “Beyşehir’de, mahallele ve 
caddelilerinin temizliğine büyük 
önem gösteriyoruz” dedi.

Beyşehir ilçesinde düzenle-
nen doğa yürüyüşü etkinliklerine 
katılan doğaseverler, doğanın en 
güzel mekanlarını tanıma ve ya-
kından görme fırsatı buluyor. Bey-
şehir Belediyesi’nin katkı ve des-
teğiyle Beyşehir Kültür ve Turizm 
Derneği tarafından düzenlenen 
doğa yürüyüşü etkinlikleri devam 
ediyor. Doğaseverler, Beyşehir’in 

yanısıra Konya’nın farklı ilçelerin-
deki doğal güzelliklere sahip me-
kanları doğada gerçekleştirdikleri 
yürüyüş etkinlikleri ile daha ya-
kından tanıyor.  Düzenlenen doğa 
yürüyüşü etkinliğine Beyşehir 
Doğa Yürülüşleri Topluluğu üyesi 
doğa severlerin yanısıra, farklı il 
ve ilçelerden gelen doğa tutkun-
ları da katılıyor.

‘Okullarımıza destek 
vermeyi sürdüreceğiz’

‘Çocuklarımızın tüm
taleplerine kulak verdik’

Konya’nın Beyşehir ilçesin-
de belediye tarafından ilçedeki 
okullara “Eğitime destek” çalış-
maları hızla devam ediyor. Bey-
şehir’deki tüm okullara yapılan 
çeşitli yardımların ve yeni düzen-
lemelerin daha da hızlanacağını 
vurgulayan Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun şu ifade-
leri kullandı. “ Eğitim gören tüm 
okullarda bahçe düzenleme çalış-
maları hızla devam ediyor. Bu ça-
lışmalar kapsamında İhsan Kaba-
dayı ortaokulunun giriş kapısının 
yenilenmesi, okul bahçe duvar-
larının korkulukları, çok amaçlı 
spor salonu ve bahçe zemininin 
sıcak asfalt ile kaplanması oldu. 
Bu çalışmalarda bizleri mutlu 
eden en önemli etken çocukları-
mıza en iyi eğitim öğretim alanı 
oluşturmak, onların sevinçlerine 

ortak olmak. Tek bir Çocuğumu-
zun mutluluğunu görmek bizleri 
daha da hizmet aşkına bürüyor. 
Dolayısıyla sadece bu okul için 
değil Beyşehir’deki tüm okullara 
hizmet etmeye devam edeceğiz. 
Bu hizmetlerin yansıra öğrencile-
rimizin, Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’a, şahsıma 
ve ülkemiz adına hizmet eden 
tüm çalışanlara dua edeceklerini 
söylemeleri bizlere yetiyor” şek-
linde konuştu.

Okullara yardım bu yıl da 
devam etti. Şehit Türkan Tekin 
Kız Anadolu İmam hatip lisesine 
10 adet kamelya, İhsan Kabada-
yı Ortaokulu’na çok amaçlı spor 
salonu ve okul bahçesine sıcak 
asfalt uygulaması yapıldı. Başkan 
Özaltun, bazı okullarda gelenek-
sel mangal partileri düzenledi.

Okul ziyaretlerini sürdüren Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, “Siz 
istediniz biz yaptık” diyerek verdikleri sözleri yerine getirdiklerini söyledi

‘Gençlere verdiğimiz 
sözleri yerine getirdik’

Beyşehir’de sık sık gerçekleş-
tirdiği okul ziyaretleri ile öne çıkan 
İlçe Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, öğrenci buluşmalarında ver-
diği sözlerin de sıkı takipçisi oluyor. 
Belediye Başkanı Murat Özaltun’un 
ilçe merkezindeki son ziyaret ettiği 
eğitim kurumu Şehit Türkan Te-
kin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 
oldu. Bir süre önce biraraya geldiği 
kız öğrencilerle, okul bahçesinde 
yeniden buluşan Özaltun, verdi-
ği sözleri yerine getirmeye devam 
ettiklerini söyledi. Burada öğrenci-
lere hitaben konuşan Özaltun, “Siz 
istediniz biz yaptık. Mangal partisi 
istediniz, kamelya istediniz, ‘okul 
bahçesine çiçekler dikilsin’ dedi-
niz, biz de yerine getirdik. Şimdi 
sizin voleybol sahanızı da kauçuk 
sıcak asfaltla kaplattırarak daha ra-
hat spor yapmanızı oluşturacak bir 
saha oluşturacağız” dedi.  Özaltun,  
konuşmasında,  AK Parti dönemin-
den önce başörtülü kızların eğitim 
gördüğü yıllarda yaşadığı sorunlara 
da değindi. “Ben Selçuk Üniver-
sitesi’nde okurken, tramvaydan 
inerken başörtülü arkadaşlarımızın 
başındaki örtüleri alınıyordu” ha-
tırlatması yapan Özaltun, şöyle de-
vam etti: “Yine ben meslek lisesin-
de okurken imam hatip liselerinin 
önünü kesebilmek adına kat sayı 
çıkartılmıştı. Buradaki amaç; hem 
meslek liselerini, hem de imam 
hatip liselerinin önünü kesmekti. 
Allah’a şükürler olsun 18 yıl sonra, 
2018’de yani bugün bu okullarda, 

üniversitelerde, kamunun her ye-
rinde başörtülü kardeşlerimiz var. 
Başörtüsünün bir zararı var mı bu 
memlekete?  Başı açık kardeşleri-
miz, başörtülü kardeşlerimiz gö-
rüldüğü üzere hep birlikte birlik ve 
beraberlik içerisinde yaşıyor. 18 yıl 
önce hep bir yargı vardı, ‘başörtülü-
ler okuyamaz çalışamaz’ diye, şim-
di biz bu tabloyu gördüğümüzde 
onur duyuyoruz, mutlu oluyoruz. 
Ama en önemlisi sizlere yarın bu 

mevkilere geldiğinizde, bu ma-
kamları 18 yıl önceki düşüncelere 
devretmeyeceksiniz. Sizlere bu ko-
nuda son derece güveniyoruz. Do-
layısıyla biz güçlüyüz Beyşehir’de, 
Konya’da, Türkiye’de biz her yerde 
güçlüyüz. Bizlere bu gücü fırsatı 
veren önce Allah’a sonra Başkomu-
tanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
ve sizlere minnet borçluyuz.” Okul 
idarecileri ve İmam Hatip Liseli kız 
öğrenciler de, Belediye Başkanı 

Murat Özaltun’a ziyaretlerinden ve 
verdiği sözleri yerine getirmesin-
den dolayı teşekkür etti.  Özaltun, 
belediye meclis üyeleri ve AK Parti 
İlçe Teşkilatı mensupları ile birlikte 
ziyaret ettiği okulda, kız öğrenciler-
le voleybol da oynadı.

Beyşehir Belediyesi tarafından 
daha sonra öğrencilere sucuk ek-
mek ikramında bulunuldu. Özal-
tun, öğrencilere sucuk ekmek ser-
visini kendi elleriyle yaptı.

Beyşehir ilçe Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, Beyşehir’in çok ya-
kında yarı olimpik bir yüzme havu-
zuna kavuşacağını söyledi. Özaltun, 
yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı yatırımlarından Beyşehir 
Yarı Olimpik Yüzme havuzu inşa-
atı çalışmalarında sona gelindiğini 
söyledi. Bahçelievler Mahallesi’nde, 
Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam 
Merkezi’nin karşısında ihaleyi üstle-
nen firma tarafından inşa edilen ve 
yapımı hızla devam eden yarı olim-
pik yüzme havuzunun yaklaşık 5,5 
milyon liraya mal olacağını belirten 
Özaltun, “Konya’nın denizi olarak 
nitelendirilen Türkiye’nin en büyük 
tatlı su gölüne sahip bir ilçe konu-
mundayız. Yaz döneminde özellikle 
Konya ve İç Anadolu Bölgesi’nden 
de gelen tatilcilerin gözde bir turizm 
merkezi haline gelen, ziyaretçilerine 
plajlarında tatlı sularda yüzme im-

kanı sunan Beyşehir Gölü’ne kıyısı 
olan ilçemiz, yarı olimpik yüzme 
havuzunun tamamlanmasının ar-
dından yeni bir yüzme alanına daha 
kavuşmuş olacak. Beyşehir Beledi-
yesi’nin göl kenarında ilçeye kazan-
dırdığı çocuk yüzme havuzu ile Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi’nin yapımı 
tamamlanmak üzere olan Şehir Ko-
nağı ve Hanımlar Lokali bünyesinde 
yer alan hanımlara özel yüzme ha-
vuzunun ardından bu tesis, ilçemize 
kazandırılacak yarı olimpik düzeyde 
modern bir havuz olmuş olacak. 
Yüzme bilmeyenlere yüzme öğren-
me imkanı da sunacak olan bu ha-
vuzlar, ilçemizde bugüne kadar bu 
konuda yaşanan büyük bir eksiklik 
ve ihtiyacı da gidermiş olacak” dedi. 
Özaltun, 10 bin metrekarelik alanda, 
2 bin 700 metrekarelik açık alanda 
inşa edilen ve 1,65 metre derinliğe 
sahip 12,5 metre eninde, 25 metre 

uzunluğundaki havuzun yanında 
50 ila 105 santim derinliğe sahip 
üç kademeli ısınma havuzunun da 
olacağını belirterek, şunları kay-
detti: “Kafe, soyunma ve dinlenme 
odalarının da olacağı tesis çevre-
sinde sürücüler için otopar alanı da 

yer alacak. 5 parkurlu yarı olimpik 
yüzme havuzumuz, gençlerimiz ve 
özellikle yüzme sporlarını çok seven 
ilçemiz halkının en büyük taleplerin-
den birisiydi. Onların bu talepleri de 
tamamlanıp hizmete açılmasının ar-
dından yerine gelmiş olacak.”

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun,  parklarda oyna-
yan çocuklarla biraraya geldi.

Başkan Özaltun, Beyşehir 
Belediyesi tarafından yapılan ça-
lışmalarla ilçe merkezine kazan-
dırılan yeni çocuk oyun parklarını 
gezerek burada oynayan çocuk-
larla buluştu.

Ziyaret ettiği parklarda, kal-
dırım ve yol üzerinde karşılaştığı 
çocuklarla sohbet eden ve çeşitli 
hediyeler veren Özaltun, Beyşe-
hir Belediyesi tarafından yürütü-
len çocuk oyun parklarına yönelik 
çalışmalar hakkında bilgiler verdi.  
Beyşehir’in çocuk ve genç nüfus 
potansiyelinin zenginliğine dikkat 
çeken Özaltun, bundan dolayı on-
lara hitap eden proje ve çalışma-
lara büyük önem verdiklerini söy-
ledi. Beyşehir’de göreve geldikten 
sonra mahallelere çok sayıda ço-
cuk oyun parkı kazandırdıklarını 
belirten Özaltun, “Özellikle çocuk 
oyun parkı olmayan mahallele-

rimizde, talep gelen ve ihtiyaç 
olan alanlarda çocuk oyun parkı 
yapımına hız verdik. Gerek uygun 
alanlarda gerekse Belediyemize 
ait alanlarımızda parklar yaparak 
çocuklarımızın hizmetine sunduk. 
Parklar konusunda, çocuklarımız-
dan ve ailelerinden gelen talepleri 
geri çevirmemeye özen gösterdik. 
“Beton yığınları arasında oyna-
maktan bıktık, bizlere yeni oyun 
alanları kazandırın” diyen ço-
cuklarımızın bu taleplerine kulak 
verdik. Dolayısıyla, gerek ilçemiz 
merkezinde, gerekse dış mahal-
lelerimizde yeni ve modern oyun 
parkları oluşturmaya hız kesme-
den devam ediyoruz. İşte bugün 
de bu parklardan bir tanesini zi-
yaret ederek, burada oynarken 
çocuklarımızın yaşadıkları mutlu-
luğa ortak olmak istedik. Onların 
mutluluğu, bizlerin de mutluluğu 
demek. Onları inşallah mutlu et-
meye, sevindirmeye devam ede-
ceğiz” dedi.

İlçe estetik hale geldi Doğa ile tanışıyorlar

Beyşehir’e yarı olimpik yüzme havuzu!

Özaltun istek ve 
talepleri dinliyor

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, Yenidoğan ve Sadıkhacı 
mahallesindeki vatandaşlarla biraya 
geldi. İstek ve şikayetleri dinledi, not 
aldı. 
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Milli Savunma Bakanı Nuret-
tin Canikli, Mecliste AK Parti’nin 
TBMM Grup Toplantısı öncesinde, 
gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti’nin seçim manifesto-
sunda, terörle mücadeleye önemli 
yer ayırdığının anımsatılması üze-
rine Canikli, “Terör örgütlerinin 
bulunduğu her yer, bu örgütler 
buralardan temizlenene kadar 
Türkiye’nin hedefidir.” diye ko-
nuştu.

Bu durumun altının, manifes-
toda bir kez daha çizildiğini belir-
ten Canikli, “Terör örgütlerinin, 
Türkiye’nin güneyinden, sınır boy-
larından temizlenmesi gerekiyor. 
Temizlenmeden Türkiye kendini 
güvende hissedemez. Dolayısıyla, 
onların olduğu her yer, hangi şart 
altında olursa olsun, oradaki terör 
örgütleri, teröristler bizim hedefi-
mizdir. “ değerlendirmesini yaptı.

Amerika’nın Münbiç’ten çe-
kileceği yönünde bazı iddiaların 
bulunduğunun ifade edilmesi üze-
rine Canikli, sözlerini şöyle sürdür-
dü:

“(ABD Dışişleri Bakanı) Pom-
peo, Dışişleri Bakanı olmadan 
önce, yol haritası konusunda bir 
noktaya gelinmişti. O görüşmeler 
devam ediyor. Tercihimiz her za-
man, çatışma olmadan, görüşerek, 
diplomasiyle meselenin çözülme-
si, bunu zorluyoruz, zorlamaya 
da devam edeceğiz. O bağlamda, 
görüşmelerin bu şekilde bir çözüm 
için halen masada olduğunu söy-
leyebiliriz. Bunlar tüketilmeden 
diğer yöntemlere başvurulamaz. 
Sonuçta ABD, NATO içerisinde 
bizim müttefikimiz. Zaten bizim 

haklılığımız konusunda, bunun 
meşru müdafaa içerisinde bir ça-
lışma, bir politika olduğu konu-
sunda hiçbir tereddüt yok, herkes 
bunu kabul ediyor ve bunun bizim 
doğal hakkımız olduğunu da kim-
se inkar edemiyor.” 

Canikli, terörle mücadelenin 
her ülke için bir görev ve hak oldu-
ğunu dile getirdi.

PYD/YPG’nin de PKK’nın Suri-
ye kolu olduğunun tartışmasız şe-
kilde tüm dünya tarafından kabul 
edildiğini aktaran Bakan Canikli, 
şunları söyledi: “Türkiye’ye yöne-
lik sistematik, kapsamlı ve Türki-
ye’nin bütünlüğüne tehdit oluş-
turacak bir terör saldırısı vardır. 
Bu terör saldırısını bertaraf etmek 
Türkiye’nin görevidir, hakkıdır. Bu 
terör saldırılarının nedeni ne olur-
sa olsun bunun önemi yok. Bizim 
açımızdan Türkiye’nin bütünlü-
ğüne yönelik bir terör saldırısı var 
ve bunları ortadan kaldırmak için 
her türlü yöntemi kullanıyoruz. 
Biz artık bu tür terör unsurlarını, 
tehditlerini kendi imkanlarımızla, 
kaynaklarımızla bertaraf edebile-
cek imkana, kapasiteye sahibiz.” 

Afrin konusunda bazı ülke-
lerden gelen baskılara ilişkin soru 
üzerine de Canikli, tüm bölgede 
Türkiye’ye yönelik terör saldırısı-
nın ortadan kalkması gerektiğini 
vurguladı. 

Bedelli askerlik konusundaki 
soru üzerine Milli Savunma Ba-
kanı Canikli, bu konuda Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açıklamaları dışında söyleyecek bir 
şey olmadığını kaydetti.
n AA
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‘Terör örgütlerinin bulunduğu 
her yer Türkiye’nin hedefidir’

Seyir halindeyken torpidodan kafasını çıkaran yılanı görünce neye uğradığını şaşıran sürücü he-
men otomobilini yolun sağına çekti, itfaiyeden yardım istedi. Yılanı yakalamak ise kolay olmadı

Torpidodan çıkan 
yılan korkuttu

Annesine küfür ettiği 
için araya giren üvey baba-
sı Mehmet D.’yi bacağından 
tüfekle yaralayan Tolunay 
T.’yi (23) yakalama çalışma-
ları sürüyor. 

Hastanede tedavi altında 
bulunan Mehmet D., şüphe-
liyle ilgili sosyal medya hesa-
bından ‘Polis arıyor. Aracımı 
çalıp, beni pompalı ile sağ 
bacağındam vurup ortalık-
tan kayboldu. Görenler bana 
ya da 155’e ulaşırsanız sevi-
nirim’ paylaşımında bulun-
du. Olay, perşembe günü 
saat 13.00 sıralarında mer-
kez Karatay ilçesi Hacı Sadık 
Mahallesi Şairbaki Sokak’ta 
meydana geldi. İddiaya göre, 

eve alkollü gelen Tolunay T., 
annesi Şükriye D. ile tartış-
maya başladı. 

Tolunay T.’nin tartışma 
sırasında annesine küfür et-
mesi üzerine üvey babası 
Mehmet D. araya girdi. Meh-
met D., Tolunay T.’yi annesi-
ne küfür etmemesi konusun-
da uyardı.

 Bunun üzerine Tolunay 
T., Mehmet D.’yi sağ baca-
ğından tüfekle vurup kaçtı. 
İhbar üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. 

Yaralı Mehmet D. ambu-
lansla Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne kaldırılarak te-
davi altına alındı. 

Mehmet D.’nin sağlık du-
rumunun iyi olduğu belirtil-
di.

Olaydan sonra çalışma 
başlatan polis, birçok adre-
se baskın düzenledi, ancak 
Tolunay T.’nin izine rastlan-
madı. 

Üvey oğlunun bulunması 
için sosyal medyadan payla-
şımda bulunan Mehmet D., 
Tolunay T.’nin bir fotoğrafını 
da koyup, ‘Polis arıyor. 

Aracımı çalıp, beni pom-
palı ile sağ bacağındam vu-
rup ortalıktan kayboldu. 
Görenler bana ya da 155’e 
ulaşırsanız sevinirim’ diye 
yazdı.
n DHA

Konya merkezli 34 ilde FETÖ/
PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerin-
deki (TSK) kripto yapılanmasına 
yönelik operasyonda 6 şüpheli daha 
gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yö-
nelik yürütülen soruşturma devam 
ediyor. Emniyet Müdürlüğü Kaçak-
çılık ve Organize Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekiplerince, Konya merkez-
li 34 ildeki FETÖ/PDY’ye yönelik 
operasyon kapsamında 6 kişi daha 
yakalandı. Böylece operasyon kap-

samında gözaltı sayısı 51’e yüksel-
di. Adreslerinde bulunamayan 19 
şüphelinin yakalanmasına yönelik 
çalışmalar sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca 34 ilde yürütülen soruşturma 
kapsamında 3 Mayıs’ta FETÖ/PDY 
ile bağlantılı oldukları öne sürülen, 
aralarında muvazzaf askerlerin de 
bulunduğu 70 kişi hakkında ya-
kalama kararı çıkarılmış, operas-
yonlarda zanlılardan 45’i gözaltına 
alınmıştı.  n İHA 

Otomobili ile Konya’dan 
memleketi Karaman’a dönmekte 
olan sürücü, biranda torpidodan 
kafasını çıkaran yılanı görünce 
neye uğradığını şaşırdı. Soğuk-
kanlılıkla hemen otomobilini 
yolun sağına çeken sürücü, itfa-
iyeden yardım isterken yılanı ya-
kalamak kolay olmadı. 

Karaman Belediyesi İtfaiye 
Müdürlüğü ekipleri, otomobil-
deki yılanı çıkarmak üzere Kara-
man-Konya Karayolu Yollarbaşı 

köyü yakınlarında bekleyen sü-
rücünün yardımına koştu. İtfaiye 
erlerinin otomobilde yaptıkları 
aramada yılan bulunamadı. Daha 
sonra yılanın sıcak sütün koku-
sunu alarak gizlendiği yerden çı-
kabileceği düşünülerek otomobil 
yol üzerinde bulunan bir tesise 
çekildi. Kağıt bardakla getirilen 
sıcak süt arabanın ön tarafına ko-
yularak bir süre yılanın çıkması 
beklendi ancak yılan sütün koku-
suna gelmedi. 

OTOMOBİLİN TORPİDO KISMI 
SÖKÜLEREK YILAN YAKALANDI 

Yılan girdiği yerden çıkma-
yınca otomobil Karaman’da bir 
oto elektrik tamircisine götürül-
dü. Burada usta yılanı çıkara-
bilmek için otomobilin torpido 
kısmını söktü. Torpidoda yılanın 
görünmesi üzerine yakalama 
çalışmaları başladı. Yılan yaka-
lanmamak için adeta otomobilin 
torpido kısmında bir o tarafa bir 
bu tarafa kaçtı. Sonunda yılan 

kıstırılarak otomobilden çıkarıldı. 
Yılanın çıkarılışı sırasında bir va-
tandaşın korkarak “hoşt” demesi 
ise aracın çevresindekileri gül-
dürdü. Yaklaşık 1 metre uzunlu-
ğundaki yılan, itfaiye görevlileri 
tarafından torbaya koyulup ara-
ziye bırakılmak üzere götürüldü. 

Otomobil sürücüsü Harun 
Çetin, dün piknik yapmak için 
Yeşidere köyüne gittiklerini ve 
yılanın orada araca girmiş olabi-
leceğini söyledi.  n İHA 

Üvey oğlunun yakalanması için yardım istedi

TSK’da kripto FETÖ/PDY operasyonu

Uyuşturucu tacirlerine operasyon
4 kişi yakalandı, 4 kişi de aranıyor

Lüks araçların panjurlarını 
çalan şüpheli yakayı ele verdi

Narkotik polisi tarafından 
düzenlenen uyuşturucu operas-
yonunda 4 kişi gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, Konya 
Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şubesi ekip-
leri, Konya kent merkezi gene-
linde farklı adreslerde uyuştu-
rucu satışı yapıldığını tespit etti. 
Ekipler, teknik ve fiziki takibin 
ardından operasyon için hareke-
te geçti. Eş zamanlı düzenlenen 
operasyonlarda, 4 kişi gözaltı-
na alındı. Şüphelilerin evlerin-
de yapılan aramalarda, evlerin 
farklı gizli bölmelerinde 1 parça 
halinde 26 gram sıkıştırılmış 
esrar maddesi ve 1 adet hassas 
terazi ele geçirildi. Gözaltına 
alınan şüpheliler, Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde sağ-

lık kontrolünden geçirildikten 
sonra ifadeleri alınmak üzere 
emniyete götürüldü. Adresinde 

bulunamayan 4 şüphelinin ya-
kalanması için de çalışma başla-
tıldı. n İHA

Otoparkta, park halindeki 
lüks araçların panjurlarını çalan 
Bilal Eser (19), tutuklandı.

 Konya Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi’ne bağlı Oto Hır-
sızlık Büro Amirliği ekipleri, kent 
merkezindeki lüks araçlardan 
meydana gelen panjur hırsız-
lıklarıyla ilgili çalışma başlattı. 
Polis, hırsızlık olaylarının yaşan-
dığı bölgedeki güvenlik kame-
ralarından şüphelinin Bilal Eser 
olduğunu saptadı. Ekipler, kısa 
sürede Eser’i yakalayarak gözal-
tına aldı. Bilal Eser’in, polisteki 
sorgusunda, “Özellikle trenle 
yolculuk yapanların araçlarını 
tercih ediyorum. Arabalarını oto-
parka bırakıp birkaç gün gelmi-
yorlar. Çaldığım 10 panjuru 400 
lira karşılığında sattım” dediği 

belirtildi. 
Emniyetteki sorgusunun ar-

dından adliyeye sevk edilen Bi-
lal Eser, çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı. Satılan panjurlar da 
bulunup, araç sahiplerine teslim 
edildi. n DHA

 Milli Savunma
Bakanı Nurettin

Canikli
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Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesinde (AKEF), ihtiyaç sahibi 
üniversite öğrencilerinin ücretsiz 
olarak kıyafet alabilecekleri ‘Akef 
Butik’ açıldı. Akef Butik’in açılışın-
da konuşan Doç. Dr. Nurten Sargın, 
“Uzun süredir ‘Topluma Hizmet Uy-
gulamaları’ dersini yürütüyorum ve 
bu dersi çok önemsiyorum. Çünkü 

bizim geleneklerimize ve dinimize 
göre, ‘veren el, alan elden üstündür.’ 
Birbirimize destek olmanın mutlu-
luğunu yaşamak öğrencilerimize 
yaşatmak ve öğrencilerimizde yar-
dımseverlik konularında duyarlılık 
geliştirmek istedim. Akef Butik tüm 
öğrencilerimize açık ve ihtiyaç sahibi 
tüm öğrencilerimiz hiçbir ücret öde-
meden buradan yararlanabilirler. 

Aynı zamanda Akef Butik için bağış 
da kabul ediyoruz. Dileyenler evde 
kullanmadığı temiz kıyafetleri bağış-
layabilir ve ihtiyaç sahibi öğrenciler 
için kıyafet bağışı yapabilir” dedi. 

AKEF Dekanı Prof. Dr. Bülent 
Dilmaç ise projenin üniversite için 
önemli olduğunu ve yönetim olarak 
her türlü desteğin verileceğini söyle-
yerek projenin gerçekleştirilmesinde 

katkısı bulunan başta Doç. Dr. Nur-
ten Sargın olmak üzere öğrencilere 
ve bağışta bulunanlara teşekkür etti. 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
B3 Blok bodrum katta yer alan Akef 
Butik’te kıyafetler ihtiyaç sahibi öğ-
rencilere ücretsiz olarak verilecek ve 
projenin sürdürülebilirliği açısından 
da bağış kabul edilecek.
n İHA

Afrikalı bürokrat ve işadamları
Konya’da biraraya gelecek

Diş hekimi Eroğlu
muayenehanesini açtı

Müstakil Sanayici ve İşadamla-
rı Derneği (MÜSİAD) Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, “Bu 
programa, Türkiye’deki ve yurt dı-
şındaki iş adamlarımızın yanı sıra 
33 Afrika ülkesinin büyükelçisi, 
bakanları, bürokratları ile 150’yi 
aşkın iş adamı katılacak” dedi. 
Okka, Afrika’nın, yatırım olanak-
ları açısından Türkiye için oldukça 
önemli bir yere sahip olduğunu 
söyledi.

MÜSİAD’ın 2018 yılını “Afri-
ka Yılı” ilan ettiğini, Türkiye’nin 
Afrika’ya yönelik ticari faaliyetle-
rinin geliştirilmesi adına çalışma-
lar yaptıklarını anımsatan Okka, 
Konya şubesinin düzenlediği Tür-
kiye-Afrika Ekonomi Forumu’nun 
da buna önemli katkı sunacağını 
bildirdi.

Okka, yarın Konya’da bir otel-
de başlayacak forumda, “Afrika ve 
Türkiye’de Yatırım ve Ticaret Fır-
satları” ile “Afrika ve Türkiye Ara-
sında Ticaret Finansmanı ve Yatı-
rım Hukuku” başlığında paneller 
düzenleneceğini ifade etti. Prog-
ramda, Türk yatırımcıları ile Afrika 
ticaret temsilcilerini bir araya ge-
tireceklerini anlatan Okka, şunları 
kaydetti: “Afrikalı bakanlar, büyü-
kelçiler ve iş adamlarının katılımıy-
la Türkiye-Afrika Ekonomi Foru-
mu’nu düzenliyoruz. Bu programa 
Türkiye’deki ve yurt dışındaki iş 
adamlarımızın yanı sıra 33 Afrika 
ülkesinin büyükelçisi, bakanları, 

bürokratları ile 150’yi aşkın iş ada-
mı katılacak. Afrika’daki yatırım 
olanakları konuşulacak. Afrika’daki 
yatırım hukuku ve finansmanı ele 
alınacak. İş adamlarıyla ikili iş gö-
rüşmeleri, saha ve fabrika gezileri 
gerçekleştirilecek. Sadece ekono-
mik ilişkiler değil, bunu daha da 
artırarak kültürel ve sosyal alanda 
da ilişkileri güçlendirmek istiyo-
ruz. Misafirlerimiz, kendi kültürel 
etkinliklerini, yöresel ürünlerini de 
sunma imkanı bulacak. Türkiye ile 
Afrika’daki dostlarımızın arasın-
daki bağları çok daha güçlü hale 
getirecek. Bunu devamlı ve sürdü-
rebilir hale getirmek için ekonomik 
ticaretimizi geliştirmemiz gereki-
yor. Karşılıklı kalkınmayı hedefle-
diğimiz bir süreç bu. Forumla Tür-
kiye’nin Afrika ile ticareti, sosyal ve 
kültürel alandaki ilişkileri artan bir 
ivme ile devam edecek.”
n HABER MERKEZİ 

İlçe teşkilatlarını ziyaret eden, partililerle buluşan MHP Konya Milletvekili Aday Adayı Celil Çalış, “ Tek 
düşüncem ‘Yeni Kapı Ruhu’yla başlayan milli birlik ruhu içinde Konya’mıza, Türkiye’mize hizmettir” dedi

‘Tek düşüncem
ülkeme hizmet’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Konya Milletvekili Aday Adayı Celil 
Çalış, MHP İlçe Teşkilatlarını ziyaret 
ederek partililerle buluşmaya devam 
ediyor. Gerek Devlet Su İşleri’nde-
ki kamu görevinde gerekse Ziraat 
Mühendisleri Odası Konya Şube 
Başkanlığı sürecinde Konya tarımı-
na verdiği katkılardan dolayı Celil 
Çalış, teşkilatlarda yoğun ilgiyle kar-
şılanıyor. Tarım sektörü ve çiftçiler 
tarafından “Toprağın Adamı” olarak 
nitelendirilen MHP Konya Milletve-
kili Aday Adayı Celil Çalış, “Asil mil-
letimizin her emeği geleceğimizdir” 
anlayışı içinde tarım kesiminin Anka-
ra’da sesi olacağını belirtti.”MHP alın 
teri ile çalışan insanların temsilcisi 
ve sesidir” diyen Çalış, “Bu anlamda 
bilgi ve tecrübelerimi partim ve ai-
lem olan MHP çatısı altında merkez 
siyasete taşıma kararı aldım. Kon-
ya’nın potansiyelini ve bu potansiyel 
içinde nelere ihtiyaç duyduğunu çok 
iyi analiz ettim. Biz MHP’nin tarıma 
olan bakışını, hem Sayın Devlet Bah-
çeli’nin götürmüş olduğumuz rapor-
lara verdiği önemi bilerek topluma 
önemli derecede hizmet edeceğiz. 
Sadece tarım sektörü ve çiftçi ke-
siminin değil ekonomiden-turizme 
çalışmalarımız mevcut. İnşallah teş-
kilatlarımızın ve Sayın Genel Başka-
nımız Dr. Devlet Bahçeli’nin tevec-
cühü ile Meclis’e gittiğimiz takdirde 
bu tecrübelerimizi karar alma merci-
inde de kullanmak istiyoruz. Çünkü 
zaman oturma değil hizmet zamanı. 
Yeniden varoluş mücadelesi içinde 

girmişken ülkemizi Kızıl Elma ideali 
doğrultusunda güçlü ve müreffeh 
kılmak hepimizin sorumluluğudur. 
Tek düşüncem Yeni Kapı Ruhu’y-
la başlayan milli birlik ruhu içinde 
ülkeme hizmettir. Hakk’ın yanında 
milletin yanında olan MHP’yi güçlü 
şekilde temsil etmek, Büyük Türki-
ye’nin inşasına katkı sunmak temel 
hedefimdir. Cenab-ı Allah inşallah 
şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış 
bu topraklarda hizmet etmeyi nasip 
eder” dedi. 

CUMHUR İTTİFAKI BÜYÜK 
TEVECCÜH GÖRDÜ  

İlçe teşkilatları ziyaretinde 15 
Temmuz hain darbe girişimine de 
değinen Çalış, şu değerlendirmede 
bulundu: “Ülkemiz, 24 Haziran’da 
geleceğine mühür vuracağı önemli 
bir seçime gidiyor. İstikrar, istikbal 
ve istiklalimiz için 16 Nisan 2017’de 
Türk Milleti’nin “Evet” dediği Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 
tam anlamıyla hayata geçeceği se-
çim olacak 24 Haziran. Büyük Türki-

ye’nin anahtarı olacak 24 Haziran’da 
Türk Milletimiz önemli bir karar 
verecek. 15 Temmuz Hain darbe 
girişiminin yaşandığı andan itibaren 
başlayan Milli Birlik Ruhunun birkez 
daha sandıkta kendini göstereceğin-
den ve milletin aklı olan Cumhur İt-
tifakı’nın milletimiz tarafından büyük 
teveccüh göreceğine gönülden ina-
nıyorum. Bin yıllık Türk-İslam diyarı 
olan ülkemizi bölmek, parçalamak is-
teyenler ve onların şer emelleri doğ-
rultusunda siyasi yapanlara karşı Şe-
refli Türk Milleti, şerefsiz mihrakların 
hakkından gelecektir. Bundan sonra 
yapılması gereken yeni hükümet sis-
temiyle birlikte güçlü Türkiye’yi inşa 
etmek olacaktır.”

TEŞKİLATLARDAN BAŞARI DİLEĞİ  
Ziyaretten duydukları memnu-

niyeti dile getiren ilçe teşkilatları da 
ülkeye hizmet yolunda milletvekili 
aday adayı olan Celil Çalış’a başarılar 
dileyerek, “Yıllarca kamuda göster-
miş olduğu başarıyı, dürüstlüğü, hiz-
met anlayışını ‘Halka hizmet Hakk’a’ 
hizmettir düsturu ile devam ettirece-
ğine inanıyoruz. Ülkemize ve nezih 
ve necip milletimize yakışır şekilde 
milletvekilliği görevini yapacağına 
olan güven ve itimadımız tamdır. 
Kendisi bugüne kadar tarımın sesi ol-
muştur, sorunlarımızı, sıkıntılarımız 
raporlar halinde ilgili birimlere taşı-
mıştır. Bu yüzden kendisine toprağın 
adamı diyoruz. Bundan sonrada aynı 
anlayış içinde çalışacağından kuşku-
muz yok” ifadelerini kullandılar.
n HABER MERKEZİ 

Armağan Mahallesinde Orto-
donti Uzmanı Diş Hekimi Kubilay 
Eroğlu’nun muayenehanesi açılış 
töreni ile hizmete girdi. Açılış tö-
renine, diş hekimleri, eğitim cami-
asının temsilcileri, aile dostları ve 
davetliler katıldı. Açılış töreninde 
Kur’an-ı Kerim tilavetinden ve ya-
pılan duadan sonra konuşan Orto-
donti Uzmanı Diş Hekimi Kubilay 
Eroğlu, “Açılışını gerçekleştirdi-
ğimiz muayenehanemizde, halk 
arasında tel tedavisi olarak bilinen 
kabaca dişlerdeki çapraşıklığı ve 
çeneler arasındaki uyumsuzluğu 

düzelten, diş hekimliğinde bir uz-
manlık alanı olan ortodonti hizmeti 
vereceğiz. Çocuk, genç ve erişkin 
bireylerden oluşan geniş bir hasta 
grubuna ortodontik tedavi hizmeti 
sunacağız. Ancak bazı diş ve çene 
bozukluklarının belli bir yaştan 
sonra tedavisi oldukça güçleşmek-
tedir. Bu noktada hastalarımızın 
erken yaşlardan itibaren bir diş 
hekimi kontrolünden geçmelerini 
sağlık açısından önemli buluyo-
rum. Muayenehanemizin açılışına 
katılan herkese teşekkür ederim” 
dedi.  n İHA

Öğrenciler için ücretsiz AKEF Butik açıldı

MHP Konya Milletvekili Aday Adayı Celil Çalış

Ömer Faruk Okka
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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

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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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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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ 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.

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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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

ELEMAN ARANIYOR
FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÜRETİM 

BÖLÜMÜNDE ÇALIŞTIRIMAK 
ÜZERE,

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ
22- 35 YAŞ ARASI

BAY PERSONELLER
ALINACAKTIR.

BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Büsan Sanayi Sitesi 10665 Sk. No: 4/G
Tel: 0535 296 57 74 Karatay/ KONYA

Karapınar'da, yaklaşık 7 metre 
çapında ve 10 metre derinliğinde ob-
ruk oluştu. 

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki 
Eşeli mevkisinde, Fikret Karakaya'ya 
ait yonca ekili tarlada oluşan obruk, 
bölgedeki çiftçileri tedirgin etti.  Ka-
rakaya'nın oğlu Latif Karakaya, yap-
tığı açıklamada, obruk oluşan yerin 
ilerisinde buğday ekili tarlada çalıştığı 
sırada büyük bir ses duyduğunu söy-
ledi. Bu sesin obruk oluşurken ortaya 
çıkan ses olduğunu sonradan anla-
dığını aktaran Karakaya, son olarak 
pazar günü yonca ekili tarlayı gezdi-
ğini, o gün obrukla karşılaşmadığını 
belirtti.

Latif Karakaya, yaşadıklarını şöy-

le anlattı: "Pazar günü bir şey yoktu. 
Pazartesi günü sabah hat çekiyor-
dum. Büyük bir ses duydum, sanki 
kapı çarpılmış gibi. Öğleden sonra 
yoncada çalışırken bir baktık obruk 
oluşmuş. Yıldırım düşmüş gibi ses 
geldi. Önce obruk olduğunu düşün-
medik. Tarlaya bir baktık obruk ol-
muş. Tarlanın ortasında bir çukur 
görünce tuhaf olduk. Obruk korku 
yaratıyor. Akşam evimiz de gide-
cek gibi zannediyoruz. Allah'tan can 
kaybı yok, büyük tehlike. Belediye-
ye haber verdik. Tellerle çevrilecek. 
Obruk da oluşsa mecbur çalışıyoruz, 
burası ekmek kapımız. Bırakıp gide-
cek halimiz de yok."
n AA

Karapınar'ın 7 kilometre uzaklıktaki Eşeli mevkisinde, oluşan obruk, bölgedeki çiftçileri tedirgin etti

7 metre çapında 10 metre
derinliğinde obruk oluştu
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Karapınar’da karma sergi açıldı Öğrenciler projelerini sergiledi

Karapınar’da  Karapınar Halk 
Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat 
Okulu tarafından açılan kursların 
karma sergisi açıldı. Mevlana Or-
taokulu sosyal faaliyetler salonun-
daki sergide konuşan Karapınar 
Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam 
Sanat Okulu Müdürü Ahmet Ay-

dınbelge, her yerde, herkes için 
eğitim parolasıyla hizmet ettik-
lerini söyledi. Aydınbelge, “Mes-
leki ve teknik, kültürel kurslar, 
okuma yazma kursları ile vatan-
daşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu 
sergimizde el emeği göz nuru ile 
yapılmış ürünler yer alıyor. Emek 

veren kurs hocalarımıza ve kursi-
yerlere teşekkür ediyorum.” dedi. 
Daha sonra serginin açılışı yapıldı. 
Açılışa Belediye Başkanı Mehmet 
Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Sami Sağdıç ile STK temsilcileri 
katıldı.
n AA

Seydişehir Mahmut Esat Orta-
okulu bahçesinde TÜBİTAK Bilim 
Fuarı açıldı. Serginin açılış kurde-
lesi Kaymakam Aydın Erdoğan, 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar 
tarafından kesildi. Açılış sonrası 

sergiyi gezen misafirlere, görevli 
öğretmen ve öğrenciler tarafından 
proje ve eserlerin tanıtımı yapıldı. 
TÜBİTAK işbirliğiyle fuarın ha-
zırlandığını belirten okul müdürü 
Necati Koçak, “Proje yürütücüsü 
Adem Kalemli ve 19 danışman 

öğretmen tarafından hazırlanan 
fuarda 31 proje sergilendi. Proje-
lerle öğrenciler bilime katkı suna-
cak” dedi. Öğrencilerin hünerleri-
ni sergilediği fuara, veliler büyük 
ilgi gösterdi.  Serginin iki gün açık 
kalacağı belirtildi.  n İHA

Konya Aydınlar Ocağı’nda, Sel-
çuklu döneminde yapılan İpek Yolu 
ile Kervanları anlatan Yapımcı ve 
Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Dıvar-
cı,“Doğu’nun ışığı, ilmi ve kitapları 
Batı’ya İpek Yolu’yla taşındı” dedi. 
Hikmet İlim ve Sanat Derneği’nin 
bu haftaki Pazartesi Sohbetleri’nde 
“İpek Yolu, Kervanlar ve Hanlar” 
dile geldi. Selçukluları bir umma-
na benzeten ve bunun farkında ol-
madığımızı ifade eden Yapımcı ve 
Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Dıvarcı, 
“Hanlar, Doğu’nun ışığını ve irfanını 
Batı’ya taşıyan yoldur” dedi. 

Ahmet Keleşoğlu Kültür Merke-
zi’nde, Kervan Belgeselinden yola çı-
karak Anadolu’da 200’e yakın han ile 
Türkiye’deki İpek Yolu’nu gündeme 
getiren İbrahim Dıvarcı, İpek Yolu ve 
kervanlar hakkında şu bilgileri verdi: 
“Büyük Selçuklu Devleti dokuz mil-
yon 400 bin m2’den oluşan bizim en 
büyük kara imparatorluğudur. İpek 
Yolu’nun tarih sahnesine çıkışı Türk-
lerin kaderiyle paralellik arzediyor. 
M.Ö. 300’de bir Çin prensinin çıktığı 
yolculuğa izafeten ve daha sonra in-
sanların aynı yolu takip ederek oluş-
turdukları önce seyahat yolu, M.Ö. 
200’den sonra ipek ve kâğıdın ticaret 
metaı olarak kullanılmasıyla birlikte 
bu yol bir ticaret yolu olarak kulla-
nılmaya başlamış. İpek Yolu Çin’in 
Zianşehrihren çıkıyor ve yaklaşık 
20.000 km. bir yol ağıyla Roma’ya 
ulaşıyor. Biz İpek Yolu kavramını ilk 
defa 1867’de bir Alman coğrafyacı 
ve seyyahın kullanması ve adlandır-
masıyla biliyoruz. Daha önce bu yol 

güzergâhı Harezmi Yolu, Tebriz Yolu 
gibi değişik isimlerle adlandırılıyor. 
En büyük kervanlar Büyük Selçuklu 
döneminde 400 deveden oluştuğun-
dan da haberdarız.”

Kervansarayların Anadolu’daki 
adının “han” olduğunu ve 200 han-
dan geriye ancak 25-30 adedinin 
kaldığını ve çoğunun vakfiyesinin ol-
duğunu belirten Dıvarcı, Emir Celâ-
leddin Karatay tarafından Kayseri’de 
yaptırılan Karatay Hanının vakfi-
yesinin de bir hayli geniş olduğunu 
ve bir çeşit sigorta sistemi bulundu-

ğunu ve hanların ticaretin yanı sıra 
güvenlik açısından da stratejik yapı-
lar olduğunu ve istihbarat merkezi 
olarak da kullanıldıklarını da söyledi. 
Dıvarcı,“Aslında hanların öncüleri 
Ribat’tır. Ribat hem askerî, hem ti-
carî hem de İ’lây-ı Kelimetullah’ın 
tebliği için yapılan binalar. Türkistan 
illerinde ribatlar çoktur. Bizde sade-
ce Ashab-ı Keyf’tedir. Anadolu Sel-
çuklu’daki bütün hanlarının birleş-
tiği nokta Konya’dır. İpek Yolu’nun 
dünya tarihinde ticaret kadar değerli 
ve önemli olmasının bir diğer yönü 

de Doğu’nun ışığını, irfanını, ilmini, 
kitaplarını Batı’ya taşıyan yoldur ” 
dedi. 

Yaklaşık 1500 yıl dünya tica-
retini kalbinin attığı yer İpek Yolu 
olduğunu ve buyolun 16. Yüzyılın 
ortalarına doğru önemini koruduğu-
nu belirten Dıvarcı, hanlarda konak-
layan tüccarlardan ilk üç gün ücret 
alınmadığını ve satılan malların da 
vergiye tabi olmadığını ifade ederek 
şunları dile getirdi:  “Anadolu’daki 
hanlar 1960’lara kadar işlevlerini 
yerine getiriyor. Selçuklu’nun han ve 
köprüleri üzerine daha çok çalışılma-
lıdır. Selçuklu tarihiyle ilgili Vatikan 
ve Çin kaynakları incelenmelidir. 
Bizim Konya Aydınlar Ocağı’yla bir-
likte ve T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 
himayelerinde hazırladığımız bu 
Kervan Yolları projesinden 12 bö-
lümlük TRT’de gösterilen “Kervan 
Belgeseli”, “Yolların Tanıkları Ker-
vansaraylar” adlı bir hayli hacimli 
kitap ve “Kervan Fotoğraf Albümü” 
ortaya çıktı. Bu proje için 900 bin do-
lara maloldu. 

Konya Aydınlar Ocağı öncülü-
ğünde Selçukluyla ilgili “Türklerin 
Mirası” adlı yeni bir projenin ön ha-
zırlıklarına başladıkları müjdesini de 
veren Dıvarcı, sohbetini ise şu hadisi 
şerifle noktaladı: “Bu dünyada sanki 
bir garip veya bir yolcu gibi ol.”

Soru-cevap kısmından sonra Ya-
pımcı ve Fotoğraf Sanatçısı İbrahim 
Dıvarcı’ya, derneğin teşekkür plake-
tiniHisder Başkan Yardımcısı Musta-
fa Dündar takdim etti.
n HABER MERKEZİ 

Selçuk, Özbekistan ile 
işbirliğini geliştiriyor

Selçuk Üniversitesi Turizm Fa-
kültesi ile Özbekistan MDIS Taş-
kent Üniversitesi Turizm Fakültesi 
iş birliği ile 3-5 Mayıs 2018 tarihle-
ri arasında Özbekistan “Taşkent’te 
II. Uluslararası Kültürel Miras ve 
Turizm Kongresi-İpek Yolu’nda 
Kültürden Medeniyete” Konferan-
sı gerçekleştirildi.

Türkiye ile Özbekistan ve Tür-
kistan coğrafyası açısından büyük 
önem taşıyan etkinlik, Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan ve 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Shav-
kat Mirziyoyev’in karşılıklı yapmış 
olduğu anlaşmalar çerçevesinde 
gerçekleştirildi. Yaklaşık yirmi yıla 
yakın, sönük gelişen Türkiye-Öz-
bekistan ilişkilerinin, cumhurbaş-
kanları seviyesinde yapılan anlaş-
malardan sonra dostane mahiyete 
büründürülmesiyle, yakalanan iyi 
havanın geliştirilmesi açısından; 
Selçuk Üniversitesi, Türkiye’den 
Özbekistan’da ilk bilimsel ve sos-
yal içerikli kongre gerçekleştirilen 
üniversite oldu. Kongrede sunulan 
bildirilerde, önemli oranda Türkiye 
ile Özbekistan arasında tarihi sü-
rece bağlı kültür ve turizm potan-
siyeli ortaya konulurken, ilişkilerin 
geliştirilmesine dönük konular ve 
stratejiler ele alındı. Kongrenin 
açılış konuşmalarını, MDIS Taş-
kent Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Prof. Dr. Jasur Salıkhov, Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin ve Selçuk Üniversi-
tesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Necmi Uyanık gerçekleştirdi. 
Prof. Dr. Prof. Dr. Jasur Salıkhov, 
konuşmasında kongreye verdikleri 
öneme vurguda bulunurken, turiz-
min farklı alanlarında ve kültürel 
boyutta Selçuk Üniversitesi iş birli-
ği ile Türkiye-Özbekistan arasında 
önemli projeler gerçekleştirmek 
istediklerini dile getirdi. 

“ÖZBEKİSTAN’LA İLGİLİ ÖNEMLİ 
PROJELERE İMZA ATILACAK”

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, iki ülke 
Cumhurbaşkanlarının süreci baş-
latmalarına vurguda bulunarak, 
Özbekistan’ın Türk-İslam dünyası 
açısından önemine dikkat çektik-
ten sonra,  İslam’ın,  yanlış ve kötü 
niyetli yorumlarına karşı Özbekis-
tan coğrafyasındaki İmam Buhari 
ve Matüridî Hazretleri gibi değerli 
şahsiyetlerin açtığı yolda,“arındı-
rılmış İslam”ın özünün yeniden 
doğru şekilde anlaşılması ve inşa-
sı konusunun önemine vurguda 
bulundu. Selçuk Üniversitesi ola-
rak, İmam Matüridî Uygulama ve 
Araştırma Merkezini kurduklarını 
ifade eden Şahin, bu merkez üze-
rinden Özbekistan’la ilgili önemli 
projelere imza atacaklarını, bu ek-
sende Turizm Fakültesi ve diğer 
birimlerle beraber, başta inanç tu-
rizmi ve kültür olmak üzere çeşitli 
alanlarda, sürece önemli katkılar 
sağlayacaklarının altını çizdi.

ÜÇ ÜNİVERSİTE İLE İŞ BİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ YAPILDI

Kongre vasıtasıyla Türkiye ile 
Özbekistan arasındaki bilimsel ve 
sosyal ilişkilere önemli katkı sağla-
yacak, Özbekistan’dan üç üniver-
site ile işbirliği protokolü yapıldı. 
MDIS Taşkent Üniversitesi, Özbe-
kistan İslam Akademisi ve Taşkent 
Devlet Ekonomi Üniversitesi yapı-
lan anlaşmalara göre başta turizm, 
ilahiyat, tarih, ekonomi ve işletme 
olmak üzere birçok alanda karşı-
lıklı akademik ve sosyal faaliyetler 
gerçekleştirilecek. Üç üniversite 
ile anlaşma imzalayan Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Musta-
fa Şahin, anlaşmaların Türkiye ile 
Özbekistan arasındaki iş birliğine 
çok önemli katkı sağlayacağını ve 
Selçuk Üniversitesi olarak bütün 
imkânlarını seferber edeceklerini 
belirterek, iki ülke için hayırlı ol-
masını temenni etti.
n HABER MERKEZİ

İyi Parti Konya Milletvekili Aday Adayı Hadiye Teke, “İyi Parti bir kadın hareketi-
dir. İnşallah gençlerimiz ve annelerimiz ile güzel çalışmalara imza atacağız” dedi

‘Çözüm üreteceğiz 
çalışkan olacağız’
24 Haziran’da yapılacak mil-

letvekili genel seçimleri ve cum-
hurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin 
takvimin açıklanması ile siyasi parti 
liderleri ve partililer çalışmalarına 
ivme kazandırdı. Milletvekili aday 
adayları da kesin aday listelerine gir-
mek için çalışmalarını sürdürüyor. 

İyi Parti Konya Milletvekili Aday 
Adayı Hadiye Teke de Yenigün Ga-
zetesi’ni ziyaret ederek çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Yenigün Ga-
zetesi Yazı İşleri Müdürü Abdullah 
Akif Solak ile görüşen Teke, İyi Par-
ti’nin bir kadın hareketi olduğuna 
dikkat çekti. 

Teke, “Konya’ya ve ülkemize 
hayırlı hizmetlerde bulunmak ama-
cıyla İyi Partiden Konya Milletvekili 
Aday Adayı oldum. İyi Parti bir kadın 
hareketidir. Öncellikle bir çocuğun 
gelişiminde anne önemlidir. Bun-
dan yola  çıkarak çok iyi gençlik ye-
tiştirdiğimize inanıyorum.  İnşallah 
gençlerimiz ve annelerimiz ile güzel 
çalışmalara imza atacağız.  Öncelikle 
Konya ve ülkemize hayırlı hizmet-
ler yapmak istiyorum, istiyoruz. İyi 
Parti olarak çoğulcu, katılımcı, kap-
sayıcı pozitif siyaset yapacağız. Çö-
züm üreteceğiz ve çalışkan olacağız. 

Milli menfaatlerimizi her alanda ön 
planda tutacağız. Sevgi ve saygı di-
line hakim olacağız. İyi Parti olarak 
parlamenter sistemi kuracağız. Ço-
cuklarımızın milli değerlere sahip iyi 
insan olarak yetişmeleri ve okulları-
mızın günümüzün gerektiği tekno-
lojik, bilimsel, sosyal ve kültürel alt 
yapı standartlarına sahip olmasını 
sağlayacağız. Konyalıların ve vatan-
daşlarımızın İyi Parti’ye göstermiş 
oldukları ilgiden oldukça memnu-
nuz. İnşallah Konya İyi olacak. Başa-
racağız” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Hanların birleştiği nokta Konya’dır’

İbrahim Dıvarcı

 İYİ Parti Konya 
Milletvekili Aday Adayı

Hadiye Teke
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AID Konya’dan, Doğu Guta’ya 2 bin hijyen paketi
Konya Uluslararası Doktorlar Sağlık Ve 

Tıbbi Yardım Derneği olarak Yıllardır Doğu 
Guta’da Esed zulmü altında yasayan simdi 
de tehcir edilip İdlip kırsalında yasam mü-
cadelesi veren muhacir kardeşlerimize bu-
laşıcı hastalıklar ve salgınlar olmasın diye 
yeni sloganla  “Hastalık Bulaşmadan Kar-
deşliğiniz ulaşsın”  diye bir çalışma başlattı.

Konya AID Sağlık Ve Tıbbi Yardım 
Derneği Başkanı Diş Hekimi Mustafa Ne-
cati Özkan, “Acı hissediyorsanız canlısınız 
demektir, eğer başkasının acısını hisse-
diyorsanız insansınız demektir” diye bir 
tabir vardır.başkasının acısını hissetmek 
insan olmanın gerekliliğidir; bu acıyı kalp-
ten, yürekten ve gönülden hissetmek ise 
Müslüman ve mümin olmanın gereğidir. 
2 milyar nüfusa sahip Müslümanların için-
de bulunduğu durum yapması gerekenleri 
yapmamasından kaynaklanıyor. Çünkü 
Allah yasasında diyor ki, bir toplum kendi-
ni değiştirmedikçe  Allah o toplumun du-

rumu değiştirmez. Biz  Konya AID olarak 
bu yasaya nail olmak için Esed zulmü tara-
fından tehcir edilen Doğu Gutalı Muhacir 
kardeşlerimizin acılarını bir nebze de olsa 
dindirmek için, ‘Hastalık Bulaşmadan Kar-
deşliğimiz Ulaşsın’ çalışmasını başlattık. 
Bu çalışma içerisinde 2000 hijyen paketi-
ni hedef olarak ortaya koyduk. Bu hijyen 
pakeri içerinde; kova, bulaşık deterjanı, 
çamaşır deterjanı, lif, sünger diş macunu, 
diş fırçası, el ve banyo sabunu gibi mal-
zemeler bulunuyor. Paket maliyeti 25 TL 
olarak ortaya çıkmıştır. Bugün burada 2 
TIR’ı dolduran bu hijyen paketlerini Doğu 
Gutalı kardeşlerimiz göndermek için bura-
da bulunmaktayız. İnşallah kazasız belasız 
paketler yerine ulaşır,dedi.  ÖZKAN, sözle-
rine şöyle devam etti; bizlere yardım eden 
Genel Kurulumuza, Yönetim Kurulumu-
za ve Bağışçılarımıza teşekkürlerimizi arz 
ederiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Kırsal mahallelerde 
mobil tahsilat hizmeti

Minik öğrencilere 
hijyen eğitimi verildi

Seydişehir Belediyesi, kırsal 
mahallelerde yaşayan vatandaş-
ların Mayıs Ayı emlak ,bina ,arazi 
ve arsa vergilerini kendi mahal-
lelerinde ödeyebilmeleri için Be-
lediye tarafından görevlendirilen 
personel ile vatandaşların öde-
melerini daha kolay yapmalarını 
sağlamak amacıyla yerinde Mobil 
Tahsilat hizmeti verecek. 

Başkan Tutal, mobil tahsilat 
ekiplerinin 8 Mayıs Salı günü 
Gevrekli, 9 Mayıs Çarşamba 
günü Ortakaraören, 11 Mayıs 
Cuma günü Ketenli, 14 Mayıs 
Pazartesi günü Taraşcı, 15 Ma-
yıs Salı günü  Kesecik, 16 Mayıs 
Çarşamba günü Akçalar,18 Ma-
yıs Cuma günü  Çavuş, 21 Ma-
yıs Pazartesi günü Bostandere 
mahallerinde hizmet vereceğini 
kaydetti. 

E-Belediye sistemi ile inter-
net üzerinden emlak, arazi ve 
arsa vergilerinin ödemelerinin 
kolayca yapılabildiğini kaydeden 
Başkan Tutal, “Kırsal mahalle-
lerimizde bulunan vatandaşla-
rımız  vergilerini ödeyebilmesi 
için mobil tahsilat sistemi ile be-
lediyemize gelmeden işlemlerini 
bulundukları kırsal mahallede 
gerçekleştirebilecek “dedi.

Belirli günlerde kırsal mahal-
lelerde personel görevlendirdik-
lerini kaydeden Başkan Tutal, 
vatandaşların kırsal mahallerde 
yorulmadan rahatça işlemleri-
ni yapabileceklerini,  Seydişehir 
Belediyesi tarafından başlatılan 
yerinde mobil tahsilat hizmeti ile 
daha hızlı işlemlerini bitireceğini 
belirtti.
n HABER MERKEZİ

2014 yılından buyana dört yıldır Konya İl Müftüsü olarak görev yapan Prof. Dr. Ali Akpınar görev süre-
sinin bitmesi ve geçtiğimiz günlerde yapılan İl Müftüsü atamasıyla görevi Ahmet Poçanoğlu’na devretti

Müftü Akpınar görevi 
Poçanoğlu’na devretti

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali 
Akpınar, görevini Konya Selçuk 
Dini Yüksek İhtisas Merkezi Mü-
dürü Ahmet Poçanoğlu’na devretti. 
Konya İl Müftülüğünde gerçekle-
şen görev teslim törenine İl Müftü 
Yardımcıları, Şube Müdürleri ve 
daire personeli katıldı.

Görev süresi dolan İl Müftüsü 
Prof. Dr.Ali Akpınar, devir teslim 
öncesi Poçanoğlu’na yapmış olduk-
ları çalışmalar ve faaliyetler hak-
kında kısa bilgiler verdi. Karşılıklı 
görüşmelerin ardından Akpınar,  
Poçacoğlu’na görevinin hayırlar ge-
tirmesini temenni ederek çalışma-
larında başarılar diledi.

AKPINAR,  PERSONELİ
 İLE VEDALAŞTI

İl Müftülüğü konferans salo-
nunda gerçekleşen veda progra-
mına, İl Müftü Yardımcıları, Şube 
Müdürleri, Kısım Şefleri, vaizler, 
daire personelleri katıldı. 4 yıldır İl 
Müftüsü olarak görev yapan Akpı-
nar, diyanet çalışanlarına ve Konya 
halkına yönelik verimli ve güzel 
hizmetler yapmaya özen gösterdik-
lerini ifade ederek, Makam ve mev-
kilerin hep gelip geçici olduğunu, 
önemli olanın ise kardeşlik olduğu 
dile getirdi. Akpınar, “Kubbede hoş 
bir seda bıraktık ise ne mutlu bize. 
Kıymetli görev arkadaşlarım! Dün-
ya da hesaplaşmak Ahirette he-
saplaşmaktan çok daha kolay. He-
lalleşme işini ahirete bırakıp orada 
birbirimiz ile yaka paça olmaktansa 
gelin burada veya özel olarak be-
nimle helalleşin. Art niyetli olarak 
asla hiçbir personelime karşı, yanlış 
bir tavır içerisinde olmadım. Farkı-
na varmadan o anki ruh halimizle 
kırmış, dökmüş olabiliriz. İşte bu 
yüzden sizinle bir araya geldim ki 
burada helalleşelim. Benden yana 
siz değerli personelime tüm hakla-
rım helal olsun. Sizlerden de helal-
lik istiyorum ” dedi.

Akpınar’ın konuşmasının ardın-
dan İl Müftü Yardımcısı Dr. Hamza 
Küçük de, “İrşad programlarında 
Akpınar hocamız ile yine çalışmaya 

devam edeceğiz inşallah. Makam 
ve mevkiler değişse de hizmetler 
devam eder. Biz yeni atanan Sayın 
Müftümüz Ahmet Poçonaoğlu ve 
bu kutlu görevde sancağı taşıyan 
diğer müftülerimiz ile hizmetlere 
devam edeceğiz” dedi. İl Müftü 
Yardımcısı Yusuf Arıkan da, “Dört 

yıl süre ile İl Müftüsü olarak gö-
rev yapan Ali Akpınar hocamız, 
güzel hizmetlere imza attı.  Bizler 
kendisinden razı olduk, Rabbimde 
hizmetlerinde razı olsun inşallah. 
Bizden yana hakkımız helal olsun” 
dedi. 

AHMET POÇONAĞLU KİMDİR?

1956 Konya İli Altınekin İl-
çesi Sarnıç köyü doğdu. İlkokulu 
köyünde bitirdi. Konya İmam-Ha-
tip Lisesinden mezun olduktan 
sonra Atatürk Üniversitesi İsla-
mi İlimler Fakültesinden mezun 
oldu. Maçka İmam- hatip Lisesi 
ve Kulu İmam-Hatip Lisesinde 
Meslek dersleri öğretmenliği göre-
vinde bulundu. 1989 yılında Müf-
tülük-Vaizlik sınavını kazanarak 
Antalya H.Mehmet Gebizli Eğitim 
Merkezinde kursu tamamladı. Ak-
dağmadeni vaizliğine tayin edildi. 
Askerliğini Erzurum’da yedek su-
bay olarak tamamladı. Yalıhüyük 
müftülüğü görevinden sonra Sel-
çuk Eğitim Merkezi İhtisas Kursu-
nu bitirdi. Doğanhisar, Güneysınır, 
Çamardı Müftülüğü görevlerinden 
sonra istifa ederek bir süre özel sek-
törde eğitim alanında çalıştı. 2004 
yılında Kars Anadolu İmam-Hatip 
Lisesi Meslek dersleri öğretmen-
liği ile tekrar memurluğa döndü. 
Yaklaşık sekiz yıl Konya Merkez 
ve Başvaizliği görevinin ardından 
2012 yılında Yozgat İl Müftülü-
ğü’ne atandı. 2015 yılında Selçuk 
Dini Yüksek İhtisas Merkezi mü-
dürlüğüne, 2018 yılında ise Konya 
İl Müftülüğüne atanan Poçanoğlu 
halen bu görevini sürdürmektedir.
n HABER MERKEZİ 

 Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi Gençlik Meclisi Kızören İl-
kokulu’ndaki öğrencilere ‘’Kişisel 
Bakım Eğitimi’’ verdi. Öğrenciler, 
verilen eğitimle hem etkili hijyen 
sağlamayı öğrendi, hem de oyun 
ve spor faaliyetleriyle eğlenceli va-
kit geçirdi.

 Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi Gençlik Meclisi ve Karatay 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbir-
liğiyle ‘’Temiz Eller Sağlıklı Nesil-
ler’’ projesi kapsamında Kızören 
İlkokulu’nda hijyen eğitimi verdi. 
Gerçekleştirilen eğitimde Çocuk 
Gelişim Uzmanı Esra Sena Beribel, 
temizliğin kişinin hem bedensel 
sağlığı açısından, hem de sosyal 
ilişkileri bakımından önemini an-
latarak; el yıkamadan, saç temizli-
ğine, mantar, bit gibi hatalıklardan 
korunmaya kadar temel temizlik 
eğitimi ve temizliğin püf noktala-
rıyla ilgili bilgi verdi. 

 Eğitimin ardından Karatay 
Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi 
Jamalu Dhenn ilkokul öğrenci-
lerine Hindistan’ı tanıtarak Hin-

distan’a ait dans gösterisi sundu. 
Öğrenciler ile birlikte çeşitli sportif 
etkinlikler yapılarak eğlenceli vakit 
geçirildi. 

 Gençlik Meclisi Başkanı Meh-
met Aydemir, ‘’Karatay Belediyesi 
Gençlik Meclisi olarak öğrenciler, 
çocuklar ve gençlere yönelik pro-
jelerimizle Belediyemizin sosyal 
ve kültürel faaliyetlerini uygulama 
adına çalışmalar yapıyoruz. Kızören 
İlkokulu’nda bu amaçla Karatay 
Belediyesi tarafından organize edi-
len programda, öğrencilere içinde 
diş macunu, diş fırçası, sabun gibi 
en temel temizlik malzemelerinin 
bulunduğu temizlik paketi hediye 
ederek miniklerin öğrendiği bilgiyi 
uygulamaya dökmelerine destek 
olmayı amaçladık. Eğitim, sosyal, 
kültürel alanlarda planladığımız 
etkinliklerimiz devam edecek. 
Yaptığımız her projede bize mad-
di ve manevi büyük destek veren 
Karatay Belediye Başkanımız Sayın 
Mehmet Hançerli’ye teşekkür ede-
riz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

 Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar, görevini Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas 
Merkezi Müdürü Ahmet Poçanoğlu’na devretti.
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‘Faiz indirimi konut 
sektörünün önünü açar’

Rektör Şahin, tecrübelerini 
öğrencilerle paylaştı

Konut sektöründe yaşanan 
daralmanın önünü açmak için 
konut faiz oranlarında indirime 
gidilmesinin doğru bir karar ol-
duğunu belirten Konya Tesisat 
ve İnşaat Malzemecileri Derneği 
(KONTİMDER) Yönetim Kuru-
lu Üyesi Mustafa Apan, dernek 
olarak uzun zamandır bu ko-
nuyu basın açıklamaları ile dile 
getirdiklerini söyledi. Türkiye 
ekonomisinin lokomotifi olarak 
gösterilen inşaat sektöründe son 
dönemde yaşanan sıkıntıların 
başında yüksek faiz oranlarının 
geldiğine dikkat çeken Apan, 
“Daha önce defalarda dile getir-
diğimiz gibi konut faiz oralarının 
düşürülmesi konusunda kamu 
bankalarının etkin olacağına 
dikkat çektik. Türkiye ekonomi-
si milli gelirinin dolaylı olarak 
yaklaşık yüzde 20’sini temsil 
eden konut sektöründe, kredi 
faizlerindeki yükseliş nedeniyle 
daralma yaşandı. Bu sıkıntının 
çözümü adına doğru bir karar 
alındı” dedi.   

Başbakan Binali Yıldırım’ın 
açıkladığı faiz indirimi uygula-
masında Ziraat Bankası’nın ön-
cülük yapacağını belirten Apan, 
bu hafta başlaması planlanan 
kampanyada konut kredisi faiz-
lerinin yüzde 1 veya 0.99’a ola-
cağı, vadenin ise 120 ay olması-
nın beklendiğini belirtti.Mevcut 
konut kredisi faizlerininortalama 
yüzde 1.25seviyesinde olduğu-
nu belirten Apan, faiz indirimi 
kampanyası ile konut sektörün-
de satışların canlandırılması, 
stokların eritilmesinin hedeflen-
diğini söyledi. Konut satışlarında 
düşüş eğilimini 2017 yılının son 
çeyreğinde başladığını belirten 
Apan, “Satışlardaki düşüş eğili-

mi mart ayında artarak devam 
etti. Toplam konut satışları ge-
çen yılın aynı ayına göre yüzde 
14 gerileme gösterdi. Faizlerin 
yüksek olması kredili konutsa-
tışlarında sert düşüş etkisi gös-
terdi. Mart ayında ipotekli satış-
larda yüzde 35 düşüş yaşandı” 
dedi. Faiz kampanyasına Ziraat 
Bankası’nın yanı sıra Halk Ban-
kası, Vakıfbank, Ziraat Katılım 
ve Vakıf Katılım’ın da katılacağı-
nın belirtildiğini söyleyen Apan, 
özel sektör bankalarının faiz 
kampanyasına destek vermesi 
gerektiğini vurguladı. 

Apan, hükümetin konut sek-
törünühareketlendirmek için 
KDV oranlarını yüzde 18’den 
8’e, tapu harçlarını ise yüzde 
4’ten yüzde 3’e düşürmesinin 
ardındanfaiz oranlarının aşağıya 
çekmesinin sektör için önemli 
bir adım olduğunusöyledi.  İn-
şaat malzemeleri için de KDV 
indiriminin önemli bir etki ya-
ratacağını vurgulayan Apan, bu 
konuda sektörün beklenti içinde 
olduğunu söyledi.  
n HABER MERKEZİ 

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Bozkır 
Armutlu Köyü Kültür – Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği’n-
ce düzenlenen “Kariyer Günleri” 
kapsamında, üniversite öğrenci-
leriyle söyleşide bir araya geldi. 
Prof. Dr. Şahin, söyleşide tecrübe, 
anekdot ve tavsiyelerini paylaştı.

Derneğin Konya Merkez’de 
bulunan binasında düzenlenen 
söyleşiye Selçuk Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Bozkurt Ataman, 
Dernek Başkanı Musa Şahin, der-
nek yönetim kurulu üyeleri ile öğ-
renciler katıldı.

Dernek Başkanı Musa Şahin, 
söyleşinin açılışında yaptığı ko-
nuşmada, dernek olarak düzen-
ledikleri “Kariyer Günleri”nde 
çok sayıda konuğu ağırladıklarını 
belirterek, katılımlarından dolayı 
Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin’e 
teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Şahin, aile ha-
yatı, tıp alanında eğitime başlama 
süreci, akademik ve idari görevle-
ri, tıp alanında gerçekleştirdiği bi-
limsel çalışmalarıyla tecrübelerini 

aktardı. 1981 yılında Ankara Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’ni kazan-
dığını, ihtisasını Erciyes Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı’nda tamamladığını 
ifade eden Prof. Dr. Şahin, çalış-
maları çerçevesinde çok sayıda 
cerrahi tekniği de kendi adına ge-
liştirdiğini belirtti. Prof. Dr. Şahin, 
100’e yakın uluslararası dergiler-
de, 110 civarında ise ulusal dergi-
lerde yayınlanan makale çalışma-
sının bulunduğunu söyledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bu-
lunan Prof. Dr. Şahin, “Azimle 
başarana kadar devam edeceksi-
niz, yılmak yok. Doğru bir hedef 
belirleyeceksiniz ve ne gerekiyor-
sa kimseden de yardım bekleme-
den; kendi gücünüz, gayretiniz, 
özverinizle hedefinize ilerleye-
ceksiniz. Niyetinizi asla bozmayın. 
Çünkü ölüm var, ahirette hesap 
var. Gençliğiniz çok önemli. Bu-
gün ne biriktiriyorsanız yarın onu 
kullanırsınız. Ben halen okumaya 
devam ediyorum ama sizin yaşla-
rınızda okuduğum bilgiler en sağ-
lam bilgiler” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

5 renkten oluşan kök boya ile elle işlenen ve doğal olarak üretilen deriler ile 
yapılan Osmanlı Çarığı, tarihte bayanların hal ve durumlarını anlatmasıyla bilini-

yor. Bugün ise çarıklar bir sanat olarak unutulmamak için mücadele ediyor  

Bayanların halini 
‘çarık’ anlatırmış!

Osmanlı döneminin çarıkları 
günümüzde azalan ustaların elle-
rinde yaşatılmaya devam ediyor. 
Özellikle Kahramanmaraş bölge-
sindeki ustaların yaptığı el işi çarık-
lar, günümüzde çok fazla kullanıl-
masa da, ayak sağlığına iyi geldiği 
belirtiliyor. Meram Belediyesi ve 
Beyoğlu Belediyesi’nin işbirliğiyle 
düzenlenen ”Meram Geleneksel 
El Sanatları ve ZanaatkarlarBuluş-
ması”na katılan Kahramanmaraşlı 
sanatçı Kamil Kuyukazan, 30 yıldır 
Osmanlı Çarığı yapıyor. Osmanlı 
Çarığı ile ilgili bilgi veren Kuyu-
kazan, tarihte ‘Ham deri, ham ça-
rık’ olarak geçen bu ayakkabıların 
önemli giyeceklerden olduğunu 
söyledi. Bu çarıkların Osmanlı dö-
neminde tamamen el yapımı olarak 
ortaya çıktığını, renklerinin de kök 
boyalar sayesinde oluşturulduğunu 
belirten Kuyukazan, “Tarihte ağaç-
ların köklerinden elde edilen 5 ana 
renk varmış. Bunlar: kırmızı, siyah, 
yeşil, turuncu, sarı. Bu renkler in-
sanların hal ve durumlarını bildirir-
miş. Özellikle bayanlar Osmanlı dö-
neminde peçeli olduğu için, yüzleri 
de görülmüyor haliyle, onların hal 
ve durumları çarıklarının renkleriy-
le bilinirmiş. Kırmızıyı evliler, siyahı 
yaşlılar, yeşili dul kalanlar, sarıyı da 
bekar kızlar giyermiş. Mesela beka-
rerkekler sarı çarıklı bir bayan gör-
düğü zaman takip edermiş, evini 
öğrenirmiş, görücü gidilirmiş.  Pe-
çenin etkisinden dolayı, renklerle 
insanların hal ve durumu öğrenilir-
miş” dedi. 

DOĞAL VE SAĞLIKLI BİR ÜRÜN
Kültür Bakanlığı’nın kontrolün-

de 30 yıldır bu işi yaptığını dile ge-
tiren Kuyukazan, Osmanlı çarığını 
değişmeden, tarihteki haliyle yap-
mayı sürdürdüklerini dile getirdi.  
“Yüzü dana derisi, tabanı manda 
derisi, içi de koyun derisi. Ecdat na-
sıl yapmışsa biz de değiştirmeden 
devam ediyoruz” diyen Kuyukazan, 
Osmanlı çarığı derisinin tamamen 
doğal olduğunu belirterek şunla-
rı söyledi, “Bu derilerde kesinlikle 
kimyasal yok. Elde yapılır tama-
men. Şimdiki ayakkabıların derisi 
gibi değil. Şimdiki ayakkabı derile-
rinde ilaç var mesela o da mantara, 
kaşıntıya yol açıyor. Ama bu çarık-
larda öyle bir şey söz konusu değil. 
Palamut, tetri yaprağı gibi doğal 
ürünlerle deri işleniyor. Bu ürünler 
o yüzden doğaldır. Yüzde 90’ını da 
Osmanlı ayakkabısı diye yabancı 
turistler alıyor. Onlar özellikle alı-

yorlar. Biliyorlar sağlıklı olduğunu. 
Ayak sağlığında filan bilgileri var. 
O yüzden Osmanlı çarığının sağlıklı 
olduğunu biliyorlar ve alıyorlar.”

‘OSMANLI ÇARIĞI ZOR 
BİR SANATTIR’

Osmanlı çarığının zor bir sanat 
olduğuna değinen Kuyukazan, ça-
rığın yapılışıyla ilgili bilgiler verdi. 
Atılan dikişlerin büyük beceri ge-
rektirdiğini söyleyen Kuyukazan, 
“Osmanlı çarığı bir sanattır. Ben 
size bir ürün veriyim, hangi ayak-
kabıcıya giderseniz gidin dikemez-
ler. Biz bunu ters dikeriz. Dikişler 
içeride kalır, görülmez. Çok zorlu 
bir iştir. 2 kişiyle günde 10 çift fi-
lan çıkartırız. Ama bazı modeller 
daha zordur. Mesela postallar var, 
onları günde bir çift ancak yapabi-
liriz. Onun nakışları filan daha fark-
lı. Bu postalı Osmanlı döneminde 
özellikle çiftçiler giyermiş ki böcek 
filan girmesin diye. Mesela gelinle-
rin özel giydiği çarıklar varmış. Her 
gelin kesinlikle ata binerken giyer-

miş” diye konuştu. 
HOBİ OLARAK BAŞLADI, İNAT 

UĞRUNA DÜKKAN AÇTI
Kendisinin Osmanlı çarığına 

hobi olarak başladığını ancak bir 
inat uğruna kendi mesleğini bıra-
kıp bu sanata yöneldiğini anlatan 
Kuyukazan şu bilgileri verdi, “Ben 
sanat okulu mezunuyum. Mobilya 
ustalık belgem var. 30 senedir bu 
işi yapıyorum. Ben hobiyle başla-
dım. Elim alışmaya başlayınca, us-
tayla bir dükkan açıp açmama ko-
nusunda bir polemik yaşadık. Usta 
açarsan vurdururum dedi. O öyle 
deyince benim kafam attı. Normal-
de belki açmayacaktım sırf o öyle 
dedi diye gittim açtım, 30 yıldır da 
bu sanatı yapıyoruz. Benim kendi 
işim, mesleğim vardı, o öyle dedi 
diye işimi bıraktım buna yönel-
dim.”  n ABDULLAH AKİF SOLAK

Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin 

KONTİMDER Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa Apan

 Kahramanmaraşlı sanatçı Kamil Kuyu-
kazan, 30 yıldır Osmanlı Çarığı yapıyor.
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Fransa’da sözde 300 aydın tarafından yayınlanan ve Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıka-
rılması istenen bildiriye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım sert tepki gösterdi 

‘DEAŞ’tan farkları yok’

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Beştepe Millet 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen “Vakıf Haftası ve 
Restorasyonu Tamamlanan 250 
Eserin 7 Bölgeden Canlı Bağlan-
tılı Toplu Açılış Töreni”nde katı-
lımcılara hitap etti.

Vakıf kurmak ve eser inşa et-
mek kadar bunları yaşatmak ve 
gelecek nesillere en güzel şekil-
de teslim etmenin de önemine 
vurgu yapan Erdoğan, “İlk vakıf 
sahibinin biz kullanıcılar üzerin-
de hakkı vardır. 

Her vakfiye aynı zamanda 
bizlere tevdi edilmiş bir emanet-
tir. Emanete sahip çıkmak ise bi-
zim inancımızın, itikadımızın bir 
gereğidir” ifadesini kullandı.

Türkiye’den talan edilmiş 
ecdat yadigarlarına Avrupa’nın 
birçok ülkesinde de rastladıkla-
rını belirten Erdoğan, “Ecdadın 
emaneti olan eserlerin nasıl ta-
rumar edildiğini gördükçe ina-
nın yüreğimiz parçalanıyor. 

Geçmişi ülkemizle mukayese 
kabul etmeyecek kadar kısa ül-

kelerin 50-100 yüz senelik eser-
lerine gösterdikleri ihtimama 
şahit oldukça üzüntümüz bir kat 
daha artıyor. 

Yurt dışı seyahatlerimiz bize 
diğer hususlar yanında tek par-
ti zihniyetinin ülkemize verdiği 
zararların boyutlarını da göste-
riyor. Tarihten intikam almayı, 
milleti zorla, baskıyla dönüştür-
meyi hedefleyen bu anlayışın 
milli bünyemize verdiği tahri-
batı daha iyi idrak ediyoruz. Bu 
seyahatler vesilesiyle tek parti 
diktasının kültürde, eğitim öğre-
timde, siyasette, sosyal ve beşeri 
alanlarda ne kadar büyük bir en-
kaz bıraktığını daha iyi görmüş 
oluyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Sözde Ermeni soykırımı id-
dialarına cevap veren Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Sözde Ermeni 
soykırımı iddiasında bulunan-
lara sürekli bu çağrıyı yaptım; 
Yüreğiniz yetiyorsa buyrun, biz 
arşivlerimizi açıyoruz, varsa sen 
de arşivini aç” dedi. Fransa’da 
yayımlanan bildiriye ilişkin Er-
doğan, “Bu ifadeleri kullanmak 
sizin haddinize mi? Biz sadece 
cehaletlerinin yansımaları ola-
rak görüyoruz. Sizin DEAŞ’tan 
hiçbir farkınız yok” dedi. 

Erdoğan, “Bizim tavrımız, 
Batılı değerleri savunmak adı-
na İslam’a saldıranları koruyan, 
camileri ateşe verenlerin sırtını 
sıvazlayan kimi İslamofobik Av-
rupalı siyasetçiler için de ders 
olmalıdır. Özellikle Sarkozy’e...” 
ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Avrupa’nın göbeğinde mescit-
leri kundaklayanlara nasıl kar-
şıysak, Suriye’de, Irak’ta kilise-

lere saldıranlara da aynı şekilde 
karşıyız.” dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM: 
FRANSA’DAKİ BİLDİRİ 

CEHALET MANİFESTOSUDUR
Başbakan Yıldırım, Fransa’da 

yayımlanan Kur’an-ı Kerim’den 
bazı ifadelerin çıkartılmasına 
ilişkin bildiriye dair, “Bir cehalet 
manifestosudur. 

Kuran’a dil uzatan, açıktan 
nefret suçu işleyen bu küçük 
insanları kınıyorum” dedi. Baş-
bakan Binali Yıldırım, Beştepe 
Millet Kültür ve Kongre Merke-
zi’nde düzenlenen “Vakıf Hafta-
sı ve Restorasyonu Tamamlanan 
250 Eserin 7 Bölgeden Canlı 
Bağlantılı Toplu Açılış Töreni”-
ne katıldı. Her medeniyeti ayak-
ta tutan ve yaşatan değerlerin 
olduğuna işaret eden Yıldırım, 
medeniyetlerinin temelinde ba-
rış, kardeşlik ve dayanışmanın 
yer aldığını belirtti. 

Binlerce yıllık vakıflara sahip 
bir medeniyete mensup olmak-
tan gurur duyduklarını ifade 
eden Yıldırım, “Yüzyıllar boyun-
ca taklit edilen ancak dünyada 
bugün bile eşi benzeri olmayan 
vakıf kültürümüz, bizim en bü-
yük zenginliklerimizden biridir. 
Millet olma şuurumuzu, sağlam 
sosyal dokumuzu bu engin kül-
türel değerlerimize borçluyuz. 
Milletimizin en bilinen özellik-
lerinden biri de insanların hatta 
bütün canlıların faydalanması 
için yaptığımız fedakarlıklardır” 
diye konuştu.

Fransa’daki “Kur’an-ı Kerim 
tartışmasına” değinen Yıldırım, 
medeniyetlerinin kaynağının 
mukaddes kitap Kur’an-ı Kerim 
olduğunu vurguladı.  “Fransa’da 

300 kendini bilmezin imzasıyla 
yayımlanan bildiri bir cehalet 
manifestosudur” diyen Yıldırım, 
şunları kaydetti:

“İnsanın yaşam hakkı kutsal-
dır ve dokunulmazdır. Bir insanı 
öldüren bütün insanlığı öldür-
müş gibidir. İslam’da dinin oto-
ritesi şahıslar ve kurumlar değil 
mukaddes kitabımızın kendisi-
dir. 

Hiçbir kimse kitabın bir har-
fine dahi dokunamaz. Kitap, Al-
lah’ın koruması altındadır. Söz-
de Fransız aydınları, mukaddes 
kitabımızın, haşa, şiddete cevaz 
verdiğini iddia etmişlerdir.

 Bu eylem haysiyetsiz bir tah-
riktir. Bu büyük bir hadsizliktir. 
Yahudi soykırımına eğer dikkat 
çekmek istiyorlarsa dönüp kendi 
tarihlerine bakmaları yeterlidir. 

Kuran’a dil uzatan, açıktan 
nefret suçu işleyen bu küçük in-
sanları kınıyorum. Bizim inancı-
mızda, medeniyet anlayışımızda 
insan en yüce, en şerefli varlık-
tır.”
n AA

Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya tarihi ve kültürel değerleri ve özellikle de huzuru ile yaşanabilir bir dünya şehridir” dedi

Yeşil Başkentler buluştu
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

çok önemli uluslararası bir organi-
zasyona daha ev sahipliği yapıyor.  
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde Türkiye Beledi-
yeler Birliği, Selçuk Üniversitesi, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
KTO Karatay Üniversitesi ile Kon-
ya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin 
katkıları ile organize edilen Ulus-
lararası Yeşil Başkentler Kongresi, 
dünyada geçmişte başkentlik yap-
mış veya halen başkentlik yap-
makta olan yeşil şehirlerden çok 
sayıda belediye başkanı, kurum 
ve kuruluş yöneticileri ile bilim 
insanlarını Konya’da buluşturdu. 

KONYA BOZKIRIN 
ORTASINDA BİR VAHA GİBİ 
Kongrenin açılışında konu-

şan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, bir tarih, kül-
tür, eğitim, turizm ve tarım şehri 
olan Konya’nın özellikle son yıl-
larda artan yeşil dokusu ile dikkat 
çektiğinin altını çizerek, her yıl di-
kilen milyonlarca fidan büyüdük-
çe Konya’nın bozkırın ortasında 
bir vaha gibi ortaya çıktığını dile 
getirdi. 

KONYA BİRÇOK YÖNÜ İLE 
YAŞANABİLİR BİR DÜNYA ŞEHRİ 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ana-
dolu Selçuklu Devleti’ne yıllarca 
başkentlik yapan ve bugün 2 mil-
yonu aşkın nüfusu ile Konya’nın 

tarihi ve kültürel değerleri, este-
tik atılımı, düzenli kentleşmesi, 
sağlıklı ulaşım imkânları, temiz 
çevre yatırımları, yeşil alan varlı-
ğı, tarımda ve sanayide önderliği, 
konumu, misyonu ve özellikle de 
huzuru ile yaşanabilir bir dünya 
şehri olduğuna vurgu yaptı. Altay, 
“Bu değerleri sürdürmeye kararlı 
olan Konya, yıllardır istikrarlı po-
litikalar geliştirerek hava kalitesi, 
doğal yaşamı, rekreasyon alanları, 
yenilenebilir enerji uygulamaları, 
sosyal ve kültürel yaşama olan 
katkısı ile öncü bir merkez konu-
mundadır” dedi. 

KONGRE GELECEĞE BİR BAKIŞ 
SERGİLEMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ 

Kongreyi düzenleyen üniver-
siteler adına söz alan Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, şehir-
lerin büyümesiyle beraber insan-
larımızın sorunlarının da değişti-
ğinin altını çizerek, “Bu değişim 
hepimizi etkiliyor. 

Gelecek kuşakların daha mü-
reffeh bir ortamda yaşaması için 
daha kaliteli bir hayat sürmeleri 
için geçmişte yapmış olduğumuz 
hatalardan ders çıkararak dikkat 
etmemiz gereken başlıklar var. 
Bu toplantının geniş kapsamıyla 
her birinin ayrı sempozyum konu-
su olabilecek olan geniş oturum-
larıyla geleceğe bakış sergilemesi 
açısından önemli olduğunu düşü-

nüyorum” diye konuştu. 
KONYA ÇOK HIZLI BİR 

GELİŞİM VE BÜYÜME İÇİNDE 
Kyoto Üniversitesi Çevre Bi-

limi ve Teknolojileri Bölümü Su 
Araştırmaları Mühendisi Prof. Dr. 
Koichi Unami, Konya’da olmaktan 
ve kongreye davet edilmekten 
mutlu olduğunu belirtirken, Dün-
ya İpek Yolu Vakfı Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Lou Jie, büyük babaları-
nın nehirlerdeki suları gördükleri-
ni, kendilerinin şişelerdeki suyu, 

gelecek nesillerin ise sadece kap-
süllerdeki suyu göreceklerinin al-
tını çizdiği konuşmasında, “Kong-
re Konya için çok önemli. Çünkü 
Konya, İpek Yolu’nun bir parçası. 
Birkaç ay önce buraya geldim. 
Konya’dan geçerken Konya’nın 
çok hızlı büyüdüğünü gördüm. 
Dolayısıyla eski İpek Yolu baş 
şehirlerinden biri olan Konya’nın 
İpek Yolu’na örnek olacağına ina-
nıyorum” ifadelerini kullandı. 

YEŞİLLENDİRME KONUSUNDA 

KONYA KADAR HIRSLI BİR
 ŞEHİR GÖRMEDİM 

Uluslararası Bahçe Bitkileri 
Üreticileri Birliği Başkanı Karen 
Tambayong ise “Konya tarihi bir 
şehir ve bu konuda çok büyük bir 
potansiyeli var. Türkiye’nin bu 
konudaki en önemli şehri haline 
gelmesi için önünde büyük im-
kanlar var. Burada büyük bir tarih 
ve çok güzel bir insan topluluğu 
var. Dünyada birçok şehir gezdim 
ama yeşillendirme konusunda 
Konya kadar hırslı bir şehir gör-
medim. İstanbul da yeşil bir şehir 
ama Konya çok daha hırslı ve iyi 
bir konumda” dedi. 

DÜNYANIN ORTAK 
DEĞERLERİNİ KONUŞACAĞIZ 
Kongre ile ilgili bilgi veren 

Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Fikret Akınerdem ise, “Bu kongre 
çok şey ortaya koyacak. Çevreyi, 
yeşili, şehri, kırsalı, toprağı, suyu, 
hayatı ve dünyanın ortak değer-
lerini, yani insanı konuşacağız. 
İnsanı konuşmadan, insanı çev-
releyen faktörleri bilmeden dün-
yanın tam bir huzur içerisinde, 
barış içerisinde sağlıklı bir şekilde 
geleceğini tayin etmesi mümkün 
olmayacaktır” dedi. 

KONYA PEK ÇOK ALANDA İSLAM 
DÜNYASINA ÖNDERLİK YAPIYOR 

Açılış konuşmalarının ardın-
dan kongrede sunumlara geçildi. 
Sunumunu gerçekleştiren İslam 

Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı 
(OICC) Genel Sekreteri Omar Ab-
dullah Kadı, “Dünyanın dört bir 
yanından bu toplantıya katılanla-
rın hedefi ilmi ve sosyal anlamda 
toplumumuzu güzelleştirmek ve 
toplumun sağlıklı gelişimini sağ-
lamak için kendilerinden beklene-
ni ortaya koymaktır. Konya, İslam 
dünyası içinde özellikle de yeşil 
konusu başta olmak üzere pek 
çok alanda başarılı bir önderlik 
yapıyor” şeklinde konuştu. 

Omar Abdullah Kadı’nın ko-
nuşmasının ardından Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Kadı anısına Kon-
ya’ya dikilen fidanların sertifikası-
nı takdim etti. 

11 Mayıs’a kadar devam ede-
cek Uluslararası Yeşil Başkentler 
Kongresi, 48 ülkeden 70’i yabancı 
olmak üzere 588 katılımcı ve 41 
oturumda toplamda 286 sunum 
ile gerçekleştirecek. Kongreye ka-
tılanlar ayrıca Konya’nın tarihi ve 
turistik yerlerini inceleme fırsatı 
da bulacak. 

Öte yandan kongre öncesinde 
yöresel bitkiler ve tarihi doku ile 
ilgili olarak Ermenek, Hadim ve 
Taşkent Bölgesi Endemik Bitkileri 
Sergisi ile Konya Çimento Güzel 
Sanatlar Lisesi Yeşil Başkentler 
Resim Sergisi’nin de açılışı ger-
çekleştirildi.
n HABER MERKEZİ 

Siyasilerimiz zaman 
zaman “muasır me-
deniyetler seviyesinin 
üstüne çıkacağız”  nu-
tukları atıyorlar.  Önce 
bu ifadenin ne zaman 
hangi maksatla kulla-
nıldığını tespit edelim.  
Hatırlayalım ki, bu ifade 
1930’lu yılların söylemi-
dir. 1930’lu yıllarda Tür-
kiye radikal kültürel deği-
şikliklere maruz kalmıştır. O dönemin 
idarecilerine göre, Türk milleti “geri” 
kalmıştı. “Geri” bir toplum olan ve bu 
“geriliğin” önemli sebebi olan dinin 
(İslam) devletten “arındırılması” gere-
kiyordu.  Fakat dinin (İslam) devletten  
“arındırılması” yetmezdi milletten de 
“arındırılması” gerekiyordu.  Bunun 
için Türkçe ezan ve Türkçe ibadet ça-
lışmaları yapıldı. Toplumun temel di-
renç noktaları  (dil-din ve tarih şuuru)  
örselendi. Bin yıldır kullanılmakta olan 
kelimeler yasaklandı. Yerine uyduruk 
“sözcükler” ikame edildi. 

Hulasa olarak 1930’lu yılların 
“çağdaş medeniyet seviyesine ulaş-
mak” söyleminin arka planında bun-
lar vardı. 

Şimdi insan merak ediyor; “mu-
asır medeniyetler seviyesinin üstüne 
çıkacağız” diyenler ne demek istiyor? 

1930’lu yıllarda Latin alfabesi 
“çağdaş uygarlık” aşkına bir anda 
Türk alfabesi haline gelmişti. Acaba 
şimdi bunun üzerine çıkılacağına 
göre Çin alfabesine mi geçeceğiz? 

1930’lu yıllarda dünya güzellik 
yarışmalarına “çağdaş uygarlık” aş-
kına Müslüman Türk kızları iştirak 
ediyor ve “birinci” seçiliyorlardı. Gü-
nümüzde zina kanuni suç olmaktan 
çıkarıldı.  “Çağdaş uygarlık” olarak 
görülen Avrupa’nın ilerisine geçilmek 
için zina teşvik mi edilecek?  Öyle ya, 
muasır medeniyet seviyesini nasıl 
geçeceğiz? Zira oralarda zina, kanun 
ihlali değildir. 

Muasır medeniyet denilerek 
işaret edilen batı olduğuna göre, ba-
tıda erkeklerin birbirleriyle evlenmeye 

kanuni bir mania yok. 
Bizimkiler Türk milletini, 
“muasır medeniyet-
ler seviyesinin üstüne 
çıkacaklarına” göre 
erkeklerin birbirleriyle 
evlenmeleri miteşvik 
edilecek? 

Deizm imam hatip 
liselerinde yaygın ol-
duğu tespiti yapılıyor. 

“Muasır medeniyetler se-
viyesinin üstüne çıkacağımıza” göre 
deizm, normal liselere de mi teşmil 
edilecek? Batıda deizm yaygındır. Biz-
de de öyle mi olması gerekiyor?

Erkekler köle, kadınlar tanrıça ha-
line getirilerek mi “muasır medeniyet-
ler seviyesinin üstüne çıkacağız”? Bu 
hususta son yıllarda bir hayli çalışma 
yapıldı. Değerli yazar Sema Maraş-
lıoğlu’nun kadınların “tanrıça” haline 
getirilmesine matuf son beş yılda tan-
zim edilen kanunlarla alakalı değerlen-
dirmesini lütfen okuyunuz.  Kadınları 
sokağa döküp erkekleri evlere tıkarak 
mı “muasır medeniyetler seviyesinin 
üstüne çıkacağız” merak ediyoruz. 

İnsan merak ediyor; Türk mille-
tinin kendine ait bir medeniyeti yok 
mudur?  10. Asırda İslam ile şerefle-
nen milletimizin bin yıldan beri tesis 
ettiği medeniyeti görememek iç in 
nasıl bir zihne sahip olmak lazımdır? 

Türk milletini Kur’an ve sünnetten 
ayırmak için mealciliğin yaygınlaştırıl-
ması “çağdaş uygarlık” versiyonunun 
yeni bir çehresi midir? 

 1930’lu yıllarda sevgili peygam-
berimiz için “Hicaz peygamberi” lafları 
ediliyordu.  Günümüzde “çağdaş uy-
garlık” lafları edenler Kur’an-ı Kerim’i 
ve sünneti “tarihsel” ve “mahalli” (ye-
rel)  olarak değerlendirerek 1930’lu 
yılların bir adım ilerisine mi gidiyorlar? 
Merak ediyoruz !

Herkes ve bütün dünya bilmelidir 
ki, Türk milletinin özü ehl-i sünnettir.  
Sultan Alparslan’ın emaneti olan ehl-i 
sünnet anlayışına milletimiz tarih bo-
yunca sahip çıkmıştır ve sahip çıkma-
ya devam edecektir.

MANİFESTO 

haber@konyayenigun.com
DOÇ DR. ÖMER AKDAĞ

 Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Binali Yıldırım
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Bulutlar diyorum bulutlar… Ne de 
güzeller. Bembeyaz, saf ve temiz… Pa-
muk şeker gibi tül tül… 

Sonsuz mavi nasıl da güzel sahip-
leniyor onları, anaç duygularla kol kanat 
geriyor…

Ömür tik tak gidiyor bizden… Geç-
mişten geriye kalanlarla yetinmek ise bir 
boyun borcu… 

Bu aralar kırkladık gönlümüzü güz 
yağmurları ile… Rüzgâr oradan oraya 
savurdu katre-i baranı… Kimi zaman 
ayaz üfürdü tam kalbine, uğundu dolu 
dolu döküldü gözler önüne… Kimi za-
man da sıcak bir elle dokundu yüreğinin 
omzuna, umut; renk renk kuşaklar ördü 
etrafına…

Hayat kendini her yerde resmediyor 
aslında… Belki kırk dakika ders on daki-
ka teneffüs metodu ile ders anlatmıyor 
bize fakat kendinde olan değişimlerle 

ne de çok anlam yüklüyor zihnimize… 
Görüp görmememiz gereken şeyleri ise 
biz belirleyip benlik duvarı ile zihin çev-
remizi düşüncelerle örüyoruz. Ne yazık 
ki çoğu şeyi görmezden geliyoruz. 

Ne diyorduk; bulutlar… Evet, kat-
re-i baranın annesi, ailesi olan koca koca 
buhar kütleleri… Çoğu zaman yeşillikler 
üzerine sırt üstü uzanarak hayal gücü 
ile şekilden şekilegiren o güzel beyazlık-
lar… Kimseyi kırmayan, kimin gönlün-
de hangi duası yatıyorsa ona dönüşüve-
ren o naiflikler… 

Okul öncesi öğretmenlerinin bildiği 
bir drama vardır. Sizlerle paylaşmak 
istiyorum, tam da konunun üzerine 
hatırıma düştü; “Öğretmen çocuklara; 
“şimdi hepimiz gökyüzündeki bulutlarız, 
gökyüzünde dolaşıyoruz, dolaşırken 
diğer bulutlara çarpmıyoruz. Hafif-
ten rüzgâr esmeye başladı, rüzgâr 

bulutları sürüklüyor…
Rüzgâr gittikçe hızlanıyor. 
Bulutlar da gökyüzünde 
daha hızlı ilerliyor. Birbirine 
çarpmamaya çalışıyorlar” 
gibi yönergeler kullanır. 
Öğretmen çocuklara; 
“bulutlar ileride gör-
dükleri pembe dünyaya 
doğru ilerlemek istiyorlar 
ama rüzgâr bulutların 
ilerlemesini engelliyor. 
Bulutlar ilerlemeye çalışıyor, rüzgâr 
bulutların ilerlemesini engellemeye 
devam ediyor.” Bir süre devam edi-
lir. Öğretmen; “bulutlar, hep birlikte 
sessizce rüzgârı dinleyelim. Ben 
duyuyorum, eğer istediği şeyleri ya-

parsak bizim pembe 
dünyaya gitmemize 
yardımcı olacağını 
söylüyor. Acaba rüzgâr 
bizden ne istiyor?” der 
ve çocuklardan gelen 
yanıtlar dikkate alına-
rak rüzgârın istekleri 
yapılır. Öğretmen de 
bu arada; “rüzgâr, tek 
ayak üzerinde durma-
mızı istiyor, tek ayakla 

sıçrayıp gitmemizi istiyor, çift ayakla 
sıçrayarak gitmemizi istiyor” der. Ve 
çocukların bu yönergeler dâhilinde 
hareket etmelerini sağlar. Öğretmen; 
“rüzgâr artık esmiyor, bulutlarımız 
çok yorulmuşlar, yavaş yavaş pembe 

dünyaya doğru ilerlemeye devam 
ediyorlar. Ve bulutlar pembe dünya-
ya vardılar.”

Dışardan bakan birine; çocukları 
eğlendirmek ve bütünlük sağlamak için 
yapılan bir oyun gibi görünse de çocuk 
dramaları ve müziklerinde o kadar güzel 
anlamlar gizli ki… Bu işe girdiğimden 
beri hayata bakış açım daha çok değişti. 

Hayat; koca dünyada birbirine çarp-
madan yaşamaya çalışan insanlarla 
dolu… Hayatınrüzgârı, imtihan! Bizi 
oradan oraya sürükleyip, ulaşmak is-
tediğimiz yerden alıkoymak istese dahi 
hedefimizden, yolumuzdan, çizgimiz-
den asla vazgeçmeden, huyuna gidip, 
söylediklerini yaparak emin adımlarla 
yolumuzda ilerlemek zorundayız. 

Sırf bu gayretlerin sonunda bekle-
yen pembe hayal dünyası için… Bugün 
biraz polyannacılık oynasak ne olur ki?.. 

Her şeye güzel ve olumlu baksak… 
Hüznü kapı dışarı edip, umudu başkö-
şeye oturtsak… 

Herkesin çocukluk hayalidir bu-
lutların üzerine çıkıp, o yumuşacık 
beyazlıkların üzerinde hoplaya zıplaya 
dolaşmak… O çok masum, pamuk 
gibi görünen şeyler gün gelir biri kalbini 
söküp almış gibi damlalarını yeryüzüne 
bırakır. İçinde şimşekler çakar. 

Bu aralar kırkikindi yağmurlarının 
hırçınlığı, yaramaz bir çocuk gibi elinde 
avucunda ne kadar damla varsa etrafa 
savurması ile ürperdi gönüller… Ondan 
rahmeti çok istedik oda mızıkçılık yap-
ma çabasında sanırım. Yine de yağmu-
ru bizden esirgemediği için minnettarız. 

Daha nice yağmurlara diyelim o za-
man… Rahmetin ülkemize, toprağımı-
za, ekinimize, köylümüze sağlık ve afiyet 
getirmesi dileğiyle… 

PEMBE DÜNYA

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığı suçları kapsamında el konulan varlıklar, uyuşturucu ba-
ğımlılarının tedavi ve rehabilitasyonunda kullanılacak. Nargile kafelere de yeni düzenleme geliyor

Zehir tacirlerinin parası ile
bağımlılar tedavi edilecek

TBMM Madde Bağımlılığı Araş-
tırma Komisyonu Taslak Raporu’na 
göre, uyuşturucu madde ticareti ve 
kaçakçılığı suçları kapsamında el 
konulan varlıklar, uyuşturucu ba-
ğımlılarının tedavi ve rehabilitasyo-
nunda kullanılacak. 

Komisyonun, bağımlılıkla mü-
cadelede dünyadaki ve Türkiye’de-
ki durumun incelenmesi ve tüm 
paydaşlarla görüşülmesinin ardın-
dan hazırladığı taslak raporda, mü-
cadele için yapılabilecekler konu-
sunda öneriler yer aldı. 

“Uyuşturucu madde” ifadesi-
nin olumlu çağrışımlar da yapabi-
leceğine işaret edilen raporda, bu 
ibare yerine “madde” veya “ba-
ğımlılık yapıcı madde” ifadesinin 
kullanılmasının daha doğru olduğu 
vurgulandı.  Uyuşturucu ile müca-
delenin finansal boyutuna ilişkin 
düzenlemelere de yer verilen rapo-
ra göre, uyuşturucu madde ticareti 
ve kaçakçılığı suçları kapsamında el 
konulan varlıklar, uyuşturucu ba-
ğımlılarının tedavi ve rehabilitasyo-
nunda kullanılacak. 

Bu düzenlemeyle zehir tacir-
lerinin zarar verdiği insanların 
yeniden topluma kazandırılması 
sağlanacak.  Bağımlılıkla mücade-
le kapsamında koordinasyon ve iş 
birliği yapılacak, liderlik yapacak 
uzmanlardan oluşan ve bilimsel 
temelli politikalar oluşturacak bir 
kurum oluşturulacak.  Türkiye, 
uyuşturucu ile mücadelede karşı 
karşıya bulunduğu tehdit ve coğrafi 
konumu itibarıyla, uyuşturucu ile 
mücadelede uluslararası kuruluş 
kurulmasına öncülük edecek.  Bu 
kapsamda özellikle İslam İşbirliği 
Teşkilatı bünyesinde merkezi Tür-
kiye’de olan uyuşturucuyla müca-
dele komitesi kurulacak.  Uyuştu-
rucu Türkiye’ye gelmeden kaynak 
ülkelerde, kaynak ülkelerde dur-
durulamadığı takdirde ise rota ül-
kelerde yakalanmasını sağlayacak 
mekanizmaların oluşturulacak. Av-
rupa çıkışlı sentetik uyuşturucular 
konusunda Avrupa ile iş birliği ve 
diyalog geliştirilecek ve ilgili ülkeler 
üzerindeki baskı artırılacak.

SİBER EKİPLER İŞBAŞINDA 
Uyuşturucu maddelerin hedef 

kitlesi olan gençlerin, başta sosyal 

medya platformları olmak üzere 
interneti yoğun kullandıklarından 
hareketle darknet (karanlık inter-
net)/deep web (derin ağ) ve klasik 
internet ağı yoluyla uyuşturucu sa-
tışı ve kullanımını tarif eden veya 
özendiren paylaşımlarla mücadele 
edilecek. 

Bu kapsamda, başta siber suç-
larla mücadele birimleri olmak üze-
re ilgili tüm birimlerin etkin şekilde 
mücadelesi ve bu birimlerin lojistik 
ve personel açısından güçlendiril-
mesi sağlanacak.

Din görevlileri, bağımlılıkla 
mücadele alanında başta önleme 
olmak üzere talep azaltma, ilgili 
birimlere yönlendirme, iletişim ve 
sosyal uyum süreçlerinde aktif gö-
rev alacak. 

Diyanet İşleri Başkanlığınca 
vaaz, hutbe, sohbet, konferans, se-
miner gibi programlarda bağımlılık 
konusuna daha fazla yer verilecek.

Başkanlık, tedavi ve rehabilitas-
yon süreciyle sonrasında bağımlı-
nın sosyal uyumuna katkıda bulun-
ması, bağımlılık ile ilgili kurum ve 
kuruluşlarla iş birliği yapmak üzere 
çalışmalarının daha sistematik ve 
düzenli bir şekilde gerçekleştiril-
mesi için yeterli sayıda din hiz-
metleri uzmanı veya bağımlılıkla 
mücadele alanında çalışacak vaiz 
görevlendirecek.

TÜRKİYE’YE ÖZGÜ KILAVUZ 
Türkiye’ye özgü bilimsel taban-

lı bir “Bağımlılık Tedavi Kılavuzu” 

oluşturulacak. 
“Evde ve Hastanede Eğitim 

Hizmetleri Yönergesi” kapsamına, 
madde bağımlılığı rehabilitasyon 
programına alınanlar da eklenecek. 

ALO 191 Uyuşturucu ile Müca-
dele Danışma ve Destek Hattı’nın 
kurumsal kapasitesi güçlendirile-
cek ve danışma merkezleri ülke 
genelinde butik merkezler şeklinde 
yaygınlaştırılacak. Danışma mer-
kezlerinin yasal altyapısı, işleyiş 
süreçlerini de kapsayacak şekilde 
yapılacak.  AMATEM’lerin genel 
hastanelere yakın yerleşimli, ge-
rekli güvenlik önlemlerinin alındı-
ğı, bahçeli ve bağımsız bir binada 
olacak. Karayollarında seyreden 
sürücülerin yanı sıra deniz ve hava 
taşımacılığında görev alan kap-
tan ve pilotların randomize olarak 
uyuşturucu analizine alınmaları 
sağlanacak.

Yurt dışından temin edilen ve 
SGK tarafından karşılanan table-
tin yurt içi eczanelerden temininin 
sağlanmasına çalışılacak. Rehabi-
litasyon merkezlerinde uygulanan 
psiko-eğitsel faaliyetler gibi bazı 
tedavi bileşenlerinin, Sağlık Uygu-
lama Tebliği kapsamına alınacak. 

Sağlık Uygulamaları Tebliğin-
deki karşılığı olan 45 günlük reha-
bilitasyon süreci 6 aya çıkarılacak. 
Bazı bağımlıların kendilerine ve-
rilen kimi ilaçların suistimal edil-
mesinin önlenmesi için söz konusu 
ilacın sağlık görevlisi gözetiminde 

alınması sağlanacak ve ilacın alın-
dığı idrar testiyle doğrulanacak.

BAĞIMLILIK TEDAVİSİ YAPAN 
STK’LARA SIKI DENETİM

Bağımlılık tedavisi gerçekleştir-
diğini iddia eden sivil toplum kuru-
luşları sıkı denetlenecek.

Başta 15 yaş altındakiler olmak 
üzere 18 yaş altındaki hastaların 
bağımlılık tedavilerinde zorunlu 
tedavi ilkesi benimsenecek. Bu il-
keye uygun faaliyet gösterebilecek 
merkezler açılacak.  Erişkin hasta-
lar için de zorunlu tedaviye olanak 
sağlayacak yasal düzenlemeler ya-
pılacak.

Yasa dışı ekim sahalarının tes-
piti ve sürekli kontrolünün sağlan-
ması için İnsansız Hava Araçları 
(İHA) daha fazla kullanılacak.  Kol-
luk amirinin görevlendirmesiyle, 
kolluk personelinin kendi sorum-
luluk bölgesinde yasa dışı kenevir 
bitkisi ekim alanlarını tespiti ama-
cıyla, seraların konut olarak kullanı-
lan kısımları dışındaki bölgelerinde 
denetim ve kontrol yapabilmesine 
olanak sağlayacak düzenlemeler 
yapılacak. 

Sigara kullanımı konusunda 
getirilen caydırıcı düzenlemeler 
nargile kullanımı için de hayata 
geçirilecek. Bu kapsamda nargi-
le kafelerin açılmasını engelleyen 
düzenlemeler yapılacak ve kapalı 
alanlarda nargile kullanımının ya-
saklanması söz konusu olacak.
n AA

‘Aile ve çocuk dostu’ diziler geliyor
“Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve 

Dizilerin Teşvik Edilmesine Dair Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik “ Res-
mi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi.

Aile bütünlüğü ve sürekliliğiyle 
çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel, 
ahlaki gelişimlerini destekleyecek nite-
likteki aile, çocuk dostu yapım ve dizi-
lerin yayınlanmasının teşvik edilmesi-
ne yönelik hazırlanan yönetmelikte, bu 
tür dizi ve yapımları yayımlayan med-
ya hizmet sağlayıcılarını teşvik etmek 
üzere verilecek ödüllerle bunların usul 
ve esasları yer aldı.

Aile ve çocuk dostu yapım ve dizi-
lerin belirlenmesindeki değerlendiril-
me sürecinde birçok kriter göz önünde 
bulundurulacak. Değerlendirme dö-
neminde RTÜK tarafından uyarı dahil 
herhangi bir idari yaptırım uygulanan 
yapım ve diziler değerlendirmeye alın-

mayacak. Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı ve RTÜK tarafından belirlenen 
değerlendirme kriterleri yönetmelikte 
şöyle sıralandı: “Aile bütünlüğünün 
korunması ve güçlendirilmesinin he-
deflenmesi, milli, manevi ve kültürel 
değerlerin korunması ve gelecek ne-
sillere aktarılması, fiziksel, sosyal ve 
kültürel farklılıklara saygı gösterilmesi, 
aile içi dayanışmanın ön planda tutul-
ması ve aile bireylerinin karar alma sü-
reçlerinde fikirlerini demokratik bir şe-
kilde ifade edebilmesi, gereksiz ve aşırı 
tüketimin zararları konusunda ailelerin 
bilinçlendirilmesi, her türlü bağımlı-
lık ile mücadelenin teşvik edilmesi ve 
bu konuda farkındalığın arttırılması, 
aile içerisinde yaşanan problemlerin 
çözümüne yönelik olumlu örneklere 
yer verilmesi, doğayı ve hayvanları 
koruma bilincinin kazandırılması, ço-
cuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile 

düzenli ve dengeli beslenme bilincinin 
kazandırılması. Medya içeriklerini ana-
liz edebilen, bilinçli medya kullanıcısı 
olmanın vurgulanması.”

Engellilik ve yaşlılığa ilişkin negatif 
algıların önlenmesi de kriterler arasın-
da yer alırken, internet, cep telefonu, 
sosyal medya, dijital oyunlar gibi med-
ya araçları ve uygulamalarının aile içi 
iletişim üzerindeki olumsuz etkilerini 
ortadan kaldırmaya yönelik bilgilen-
dirme ve bilinçlendirme yapılması da 
dikkat edilecek unsurlar arasında sıra-
landı. 

Aile bireylerinin birlikte nitelikli 
zaman geçirmesine ilişkin örnekler su-
nulması, özel gün ve haftaların önemi-
nin vurgulanması, Türkçe’nin doğru, 
güzel ve anlaşılır şekilde kullanılması 
da diğer ilkeler olarak yönetmelikte 
kaydedildi.

Değerlendirmelerin ardından seçi-

ci kurul tarafından aile ve çocuk dos-
tu olduğu belirlenen yapım ve dizileri 
yayınlayan medya hizmet sağlayıcı ku-
ruluşlara teşvik ödülü verilecek, bu ya-
pım ve dizilere de aile ve çocuk dostu 
yapım ve dizi unvanı verilecek. Kuru-
lun mansiyona uygun bulduğu yapım 
ve diziler de aynı unvanla ödüllendiri-
lecek. Söz konusu unvana hak kazanan 
yapım ve dizilerin değerlendirme dö-
nemi bölümlerinin tekrar yayınlanması 
durumunda, aile ve çocuk dostu yapım 
ve dizi logosu kullanılabilecek.

Teşvik ödülüne yönelik değer-
lendirme süreci kapsamında RTÜK’e 
gelen başvurular Üst Kurul ile Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirle-
necek beşer kişiden oluşan alt komis-
yona havale edilecek.

Alt komisyonun değerlendirme 
kriterlerine göre yapacağı incelemenin 
ardından adaylar seçici kurula gönderi-

lecek. Seçici kurul, RTÜK’ten en az iki, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığın-
dan en az iki üst düzey yönetici olmak 
üzere akademisyen, medya profes-
yoneli, bilim ve sanat alanında olmak 
üzere 8 kişiden oluşacak. 

Teşvik ödülleri RTÜK tarafından 
bir önceki yılda uygulanan idari para 

cezalarının parasal tutarı toplamının 
yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla Üst 
Kurul bütçesine konulan özel ödenek-
ten karşılanacak. Ödüller, Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı ile RTÜK’un 
belirleyeceği yer, zaman ve usulde sa-
hiplerine verilecek.   
n AA 

Yıllarca Kemal 
Bey’in  gaflarını konuş-
tuk durduk, kah  çatısı-
nı eleştirdik kah  siya-
setini …Bu günlerde 
de  oldukça eleştirdik 
neden aday olmadığını 
sorduk durduk.Ama 
Kemal Bey bilinenin 
aksine  akıllı adamdır!  
Koltuğunu kimseye 
kaptırmaz, baktı ki yedi 
yıl kaybetti bu kez de pek umut yok! 
farklı bir siyasi oyunu  koydu meyda-
na. Muharrem Bey’i biliyoruz  CHP 
de   Kemal Bey’e  muhalefet olan (yo-
luna taş döşeyen)  isimlerin başında 
geliyor.Kemal Bey hem koltuğunu 
güvene aldı hem de ayak altındaki 
çatlak sesleri ortadan kaldırmış oldu.

    Sözde ‘’Millet İttifak’ının  
sonu malum,millet karşısında bence 
dik duramayacaklar  çünkü kazan-
mak için anlayışlarını tabanlarını bir 
kenara bıraktılar! halk desteğinden 
ne kadar nasip alacakları merak ko-
nusu, daha önce  de söylemiştim 
iktidar olmak bunlar için  bir hayal su 
anda mecliste koltuk kapmaca oynu-
yorlar. 

      Sayın İnce’de fazla 
gaza gelip Selahaddin Demirtaş için 
serbest kalsın naraları atmaya baş-
lamış.Sayın İnce keşke bu oyuna 
gelmeseydiniz de en azından taba-
nınızın gözünde ahlaklı CHP’li olarak 
kalsaydınız.Kemal Beyin tuzu kuru  
genel başkanlığı da garantiledi.Sizin 
de fişinizi çekti elbette ki  Hdp’yi des-

tekler.24 Hazirandan 
sonra millet vekili bile 
olamayacaksınız.

 Gerçi Demir-
taş‘la ilgili  düşünce-
leriniz gerçekse  size 
her şey müstahaktır. 
Mitinginizde hem Mus-
tafa Kemal’in  kurduğu 
Cumhuriyeti anlatacak-
sınız  hem de bu cum-
huriyeti  yıkmak isteyen, 

Mustafa Kemalin gönül sızısı Hatay ‘ı 
en çok roketleyen anlayışı destekle-
yeceksiniz. Bu millet bunları yemez! 
Gençliğe, CHP gençliğine bile yedire-
mezsiniz.

  Hitabetinize güvene bilir-
siniz, hatta arkanızda ki bir gruptan 
da destek alabilirsiniz ama HDP ile 
cumhurbaşkanlığına yürüyemez-
siniz. O kadar  şehid ailesine ne di-
yeceksiniz ne vaad edeceksiniz hadi 
Kemal Bey kıvırmaya alışık! siz bu 
kulvarda daha yenisiniz  nasıl to-
parlayacaksınız?  Fazla heyecanlan-
mayın, fazla gaza gelmeyin, siyaset 
bunları kabul etmez  sonradan piş-
man olacağınız şeyleri söylemeyin. 
Hala kendiniz ve CHP için kurtuluş 
bileti olabilirsiniz hala CHP ye CHP 
zihniyetini tekrar kazandıra bilirsiniz!

  Eğer mantıklı ve gerçek 
siyaseti benimsemezseniz, siyaset  
sayfasının aralarında kaybolup gide-
ceksiniz.Siyasi belgesellerin manşe-
tinde ’’KEMAL BEYİN  İNCE AYARI‘’ 
olarak hatırlanacaksınız .

MUHARREM BEY’E ‘’İNCE’’ AYAR

Yaraşlı Mahallesi’nde Mah-
mut Yücekök’e ait ağıla gece gi-
ren kurtlar, 20 koyunu boğarak 
öldürdü. Yücekök, ağıldaki 3 ko-
yunu yaralı kurtardıklarını söyle-
di. Olayı sabah fark ettiğini anla-
tan Yücekök, “Ağıla girdiğimde 
yerde yatan koyunları gördüm, 
kurtların telef ettiğini anladım. 

Büyük kaybım var. 20 koyun 
öldü, 3 koyunu ise yaralı. Ağılda 
köpek yoktu. Maddi zararım yak-
laşık 25 bin lira. Çok üzgünüm.” 
diye konuştu.  Mahalle muhtarı 
Uğur Yağcı da “Kurtlar daha önce 
de 3 büyükbaşı telef etti. Halk te-
dirgin” dedi.
n AA

Ağıla giren kurtlar 
20 koyunu telef etti

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN 
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Savaş Polat, 
sezon başında 
Fenerbahçe 
altyapısından 
Konyaspor 
kadrosuna da-
hil edilen ge-
leceğe yönelik 
hamlelerden 
bir tanesi. 
Yeşil beyazlı 
takımda Nejc 
Skubic engeli-
ne takılan ye-
tenekli oyuncu 
Savaş, tecrübe 
kazanması için 
devre arasında 
Konya Anado-
lu Selçukspor 
forması ile 
sahalara geri 
döndü. Fut-
bol hikayesini 
Yeşil Beyaz 
Konya Dergi-
si’ne anlatan 
genç yetenek, 
“İzmir’e tatil 
için gittim, fut-
bol oynama-
ya başladım” 
dedi

Atiker Konyaspor, sezon ba-
şında parlat – sat modeli kapsa-
mında genç oyuncular transfer 
etti. Bunlardan bir tanesi de Sa-
vaş Polat. Milli Takım’ın alt yaş 
gruplarında uzun yıllar oynayan ve 
tecrübe kazanan yetenekli oyuncu, 
Konyaspor’da bölgesinde oynayan 
Skubic, nedeni ile forma şansı 
bulamadı ve devre arasında Yavru 
Kartal’a transfer oldu. Buradaki per-
formansı ile Ümit Milli Takıma ka-
dar giden genç oyuncu, hedeflerini 
Yeşil Beyaz Konya’ya anlattı…

TATİL İÇİN GİTTİM 
FUTBOLA BAŞLADIM

1997 yılında Muş’ta doğdum. 15 
yaşıma kadar burada kaldım. Daha 
sonra ağabeyimin yanına İzmir’e 
gittik. Ağabeyim orda amatör bir ta-
kımda futbol oynuyordu. Ben de yaz 
tatili için gittiğim İzmir’de futbol oyna-
maya başladım. Ağabeyim sayesinde 
Güzeltepespor’da antrenmanlara çık-
maya başladım. Ardından Milli Takım 
karmasına seçildim. Milli Takım’dan 
geri döndüğümde bazı takımların bana 
teklifleri vardı. Beşiktaş, Göztepe, Ga-
latasaray, Fenerbahçe gibi takımların 
bana teklifi vardı. Ben Fenerbahçe’yi 
seçtim ve oranın alt yapısında oynama-
ya başladım. 

SAĞBEK OLUNCA 
OYNAMAYA BAŞLADIM

Fenerbahçe, beni Kuşadası’nda 
Milli Takım’da izledi. Daha sonra kulü-
be ziyarete geldiler. Ve ben de Fener-
bahçe’yi tercih ettim. Gittiğim ilk yıl sağ 
açık oynuyordum o yüzden fazla forma 
şansı bulamadım. Bir yıl sonra sağ beke 
geçtim. Bu bölgede iyi performans gös-
terdim. Ve milli takımlarda sürekli for-
ma şansı buldum. İsmail Kartal zama-
nında ise Fenerbahçe ile profesyonel 
sözleşme imzaladım. Ve A takıma kadar 
yükseldim.

OYNAMAK İÇİN GELDİM BURAYA
19 yaşındayken Fenerbahçe ile olan 

sözleşmem sona erdi ve ben de Kon-
yaspor’a transfer oldum. Konya’da bu-
lunduğum 6 ay kampta güzel bir hazırlık 
dönemi geçirdim. Bölgemde önümde 
Skubic vardı. Benim forma şansı bul-
mam zor gözüküyordu ve ben de oyna-
mak için Konya Anadolu Selçukspor’a 
geldim. 

GİDER GİTMEZ KUPA 
SEVİNCİ YAŞADIM

Konyaspor’a geldiğim ilk yıl Beşik-
taş’ı Süper Kupa’da mağlup etmemiz 
benim için müthiş bir duyguydu. İlk 
geldiğim anda kupa sevinci yaşadım. 
Bu da tabi ki benim için ayrı bir anlam 
ifade ediyor.

PERFORMANSIMDAN MEMNUNUM
Futbolda bir gerçek var ki o da 

sürekli oynaman gerekiyor. Oturarak 
bazı şeyler gerçekleşmiyor. Keşke 
buraya erken gelseydim diyorum. 
Sezonu tamamladık. Play – Off he-
defimiz vardı. Ancak son haftalarda 
bu şansı kaybettik. Ben de iyi perfor-
mans gösteriyorum. Burası pilot bir 
takım. Gelecek için hedefleri var. 
Ben hocama ve kulübe katkı sağ-
lamak için sahaya çıkıyorum. Çok 
şükür takımımız sezonu iyi noktada 
tamamladı ve ben de bu durumdan 
çok memnunum.

SÜRPRİZ YAPABİLİRDİK
Sezonu tamamladık. Çok kali-

te bir kadromuz var ama en önemlisi çok 
kaliteli bir hocamız var. 

Play – Off’a çıksaydık orada bir sürp-
riz yapabileceğimize inanıyorduk ama 
başaramadık. Bunu takımıma baktığım 
zaman da hissedebiliyorum. Şanssız 
maçlar kaybettik. Tecrübe eksikliği ya-
şadık. Ama lig boyunca birçok şey öğ-
rendik.

ARKADAŞLIK BAŞARI GETİRDİ
Takımdaki arkadaşlık çok iyi ve bu 

da sahaya yansıyor. Sahada birbirimize 
bağırıp çağırabiliyoruz bu da arkadaş-
lık ortamın ne kadar samimi olduğunu 
gösterir. Tabi ki bunlar sahada kalıyor. 
Bu yüzden de zaten başarı geliyor. Gur-
betçi arkadaşlarımız da harika insanlar. 
Alpay Cin olsun Sertan olsun Ali Yaşar 
olsun hepsiyle çok iyi anlaşıyorum.

KONYASPOR’A HİZMET

 ETMEK İSTİYORUM
Hedefim öncelikle burası. Takıma 

faydalı olmak istiyorum. Ardından Kon-
yaspor’a uzun yıllar hizmet etmek iste-
rim. A Milli Takımda forma giymeyi de 
çok istiyorum. Daha sonra da hedefim 
Avrupa’da oynamak. Hedeflerimi ger-
çekleştirmek için çok çalışıyorum ve 
çalışmaya da devam edeceğim.

MİLLİ TAKIMIN HAVASI ÇOK FARKLI

Milli formayı giymek gerçekten 
çok ayrı bir hava katıyor bana. Alt yaş 
gruplarında yıllarca Milli Takım forması 
giydim. Bu duyguyu A Milli Takımda da 
yaşamak istiyorum. İnşallah bir gün A 
Milli formayı giyeceğim.

TAKTİK ANLAYIŞI BENİ ETKİLİYOR
Alper hocanın oyuncularla ilişkisi ve 

taktik anlayışı beni gerçekten etkiliyor. 
Hocalığını çok beğendiğim bir isim. 
Yaşı da henüz genç umarım o da hedef-
lerine ulaşır. Takım arkadaşlarımızla 
birbirimize tabi ki çok alıştık. Birlikte 
oyun istikrarlı şekilde giderse başarı 
tabi ki gelir. Gelecek sezon oturmuş bir 
takımla lige başlarsak başarı da gele-
cektir buna inanıyorum.

ATEŞLİ BİR TARAFTAR VAR
Konyaspor taraftarları futbolu ger-

çekten çok seviyor. Ateşli bir taraftarı-
mız var. Konya halkı da çok iyi insanlar. 
Gittiğim her yerde bana sevgi gösterili-
yor. 1 yıldır buradayım ve bu şehri çok 
sevdim. Boş vakitlerimizde arkadaşla-
rımızla beraber oluyoruz. Beraber kah-
valtı yapıyoruz. Sinema ve paintball gibi 
aktiviteleri de hep beraberlik yapıyoruz.

HERKES KONYASPOR’U HAKEDİYOR
Konya Anadolu Selçukspor’da tüm 

arkadaşlarımız çok kaliteli ve yetenekli. 
Burada çoğu kişi Konyaspor’da oyna-
mayı hak ediyor. Ama tabi ki bu kararı 
hocalarımız veriyor. 
EN BEĞENDİĞİMİ OYUNCU DANİ ALVES

Avrupa’da Dani Alves’i çok beğeni-
yorum. Türkiye’de de Gökhan Gönül’ü 
çok beğeniyorum. Küçüklüğümden iti-
baren ise Arsenal’de oynamayı çok is-
tiyordum.
n MUHAMMED SAYDAM

TATİL İÇİN GİTTİ 
FUTBOLCU OLDU
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Yurt içinde ve yurt dışında elde 
ettiği başarılarla göz dolduran Torku 
Şekerspor Bisiklet Takımı, 29 Mart’taki 
Fatih Sultan Mehmet Turu ile başlayan, 
6 Mayıs’ta Mezopotamya Turu ile sonla-
nan sezona da adını ilk sıralara yazdırdı. 
Torku Şekerspor Bisiklet Takımı adına 
en iyi etap derecesini turun ikinci gü-
nünde Batuhan Özgür elde etti ve hem 
birinciliğin hem de yeşil mayonun sahi-
bi oldu. 

BATUHAN ÖZGÜR, YEŞİL 
MAYONUN SAHİBİ OLDU

29 Mart’ta Fatih Sultan Mehmet 
Turu ile başlayıp, 6 Mayıs’ta Mezopo-
tamya Turu ile sonlanan blok yarışla-
rına Torku Şekerspor Bisiklet Takımı 
damgasını vurdu. Edirne’den başlayıp 
Kırklareli’nde son bulan 2.2 yarışı Fa-
tih Sultan Mehmet Turu, toplamda 270 

kilometrenin geçildiği iki etaplı bir yarış 
olarak ön plana çıktı. Torku Şekerspor 
adına en iyi etap derecesi, turun ikinci 
gününde Batuhan Özgür’ün elde ettiği 
birincilikle geldi. Özgür, aynı zamanda 
yeşil mayonun da sahibi olarak yarışı 
tamamladı.

GENEL KLASMANDA TORKU 
ŞEKERSPOR İKİNCİ OLDU

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen 
Tour of Mersin turu da toplamda dört 
etaptan, UCI 2.2 yarışı olarak koşuldu. 
Güçlü ekiplerin yer aldığı turda Torku 
Şekerspor adına en iyi etap derecesi, 
Rus sporcu Ivan Balykin’in ikinci etap 
164 kilometrelik Mut - Mersin gününde 
elde ettiği ikincilik oldu. Aynı etabı Batu-
han Özgür 5’inci, Nazım Bakırcı 7’nci ve 
Onur Balkan 8’inci sırada tamamladı. 
Bir sonraki gün 151 kilometrelik Tarsus 

- Mersin etabını da Ivan Balykin podyu-
mun 3’üncü basamağında, Onur Balkan 
ise 5’inci sırada tamamlamayı başardı. 
Son gün Mersin - Mersin etabında ise 
genç sprinter Onur Balkan etabı ikinci 
sırada tamamlayarak, Tour of Mersin’in 
dört etabında Torku Şekerspor’a üçüncü 
podyum derecesini getirdi. Genel Klas-
manda Ivan Balykin dördüncü, Onur 
Balkan beşinci, en iyi takım klasmanın-
da Torku Şekerspor ikinci oldu. 

TORKU ŞEKERSPOR, 
‘BEN DE VARIM’ DEDİ

Torku Şekerspor, sezonun ilk yurt 
dışı yarış takvimini, 28 Nisan tarihinde 
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’tan aş-
layan UCI 2.1 yarışı ile açtı. Torku Şe-
kerspor, sezonun genelinde olduğu gibi 
burada da parlamaya devam etti. Sprint 
finişine sahne olan 175 kilometrelik ilk 

etap Belgrade - Brcko etabında Batuhan 
Özgür bitiş çizgisini 6’ncı sırada geçe-
rek, en genç bisikletçiye verilen beyaz 
mayonun sahibi oldu. Batuhan Özgür 
bir sonraki etapta mekanik bir aksaklık 
nedeniyle mayoyu kaybetse de, ikinci 
günde de sahneye Ivan Balykin çıktı. 
Rus sporcu etabı 4’üncü sırada tamam-
layarak, genel klasmanda da kendine 
altıncı sırada yer bulmayı başardı. Bran-
ko Filip önderliğinde takım olarak güçlü 
bir ekip olan Torku Şekerspor, güçlü kıta 
ve pro- kıta takımları arasında, takım 
klasmanını 2’nci sırada tamamlayarak, 
büyük bir başarıya imza attı ve bu sevi-
yelerde “ben de varım” dedi.

TORKU ŞEKERSPOR, EN ÇOK 
KONUŞULAN TAKIM OLDU

Torku Şekerspor, sezon başından 
bu yana sürdürdüğü yurt içi yarışla-

rındaki dominasyonuna yeni bir halka 
daha ekledi. Mezopotamya Turunun ilk 
etabında 1. sırada Nazım Bakırcı, 2. sır-
da Cristian Raileanu, 4. sırada Ivan Bal-
ykin, 5. sırada Onur Balkan ve 6. sırada 
Ferit Can Şamlı olmak üzere, ilk 10’a 
toplam beş sporcu sokarak gövde gös-

terisi ile başlayan Torku Şekerspor, dört 
etap boyunca farklı sporcularla çeşitli 
dereceler elde etti ve son gün koşulan 
182 kilometrelik Diyarbakır - Şanlıurfa 
etabında da Türkiye şampiyonu Onur 
Balkan ile bir etap galibiyetine daha 
ulaştı.   n SPOR SERVİSİ

‘Arzu ettiğimiz 
sırada tamamladık’
TFF 2. Lig Beyaz Grup’u 55 puan ile 8.sırada tamamlayan temsilcimiz Konya Anadolu Sel-
çukspor’da Basın Sözcüsü Prof. Dr. Hakan Salim Çağlayan, yaptığı açıklamalarda, Play – 
Off oynamayı başaramadıklarını ancak ligi arzu ettikleri sıralamada bitirdiklerini ifade etti

Sezonun ikinci yarısında güzel bir 
çıkış yakalayan ve Play – Off potası-
na girmek için mücadele eden yeşil 
beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor, güçlü rakiplerine puan 
kaybederek, bu hedefini gerçekleşti-
remedi. Ancak, önceki senelere göre 
en çok puan topladığı sezonu yaşa-
yan Yavru Kartal, gelecekten umutlu. 
Sezon değerlendirmesi yapan Konya 
Anadolu Selçukspor Basın Sözcüsü 
Prof. Dr. Hakan Salim Çağlayan, ge-
lecek senelerde Play – Off oynayabi-
lecek bir takım haline geleceklerini 
ifade etti.

‘GÖNÜL İSTERDİ Kİ 
PLAY – OFF OYNAYALIM’

Asıl amaçlarının Konyaspor’a 
oyuncu yetiştirmek olduğunu ancak 
ligde yarışmacı bir takım oluşturmak 
istediklerini belirten Konya Anadolu 
Selçukspor Basın Sözcüsü Prof. Dr. 
Hakan Salim Çağlayan’ın açıklama-

ları şu şekilde; “Hacettepe karşısın-
da alınan 3-1’lik galibiyet nedeniyle 
oyuncularımızı ve teknik ekibimizi 
canı gönülden kutluyorum. 

Sezonun genel bir değerlendirme-
sini yapacak olursak, ligi 55 puanla 
8. sırada tamamlayan kulübümüzün 
arzu ettiğimiz bir sıralamada olduğu-
nu söylemekten gurur duyuyorum. 34 
hafta boyunca 15 galibiyet, 10 bera-
berlik ve 9 mağlubiyet alarak beklen-
tinin ötesinde bir performans sergile-
yen futbolcularımızı da canı gönülden 
tebrik ediyorum. 

Geçtiğimiz sezona takımımız 42 
puanla 11. sırada ligi tamamlarken 12 
galibiyet, 6 beraberlik, 16 mağlubiyet 
almıştı. Bu sezon bir yükseliş gerçek-
leştirerek istediğimiz noktaya geldiği-
mizi söyleyebiliriz. 

Gönül isterdi ki bu grupta Play - Off 
oynayalım. Ama futbolda her türlü so-
nuç var. 

PLANLAMALAR KISA 
SÜREDE BAŞLAYACAK

Özellikle ligin son 6 haftasında 
Play - Off’u hedefleyen bir anlayışa 
sahiptik. Ama hesapta olmayan birkaç 
mağlubiyet ile Play - Off hedefinden 
uzaklaşmış olduk. Fakat asıl amacımız 
olan A takımımıza futbolcu yetiştirmek 
adına gerçekten çok verimli bir sezon 
olduğunu söyleyebiliriz. Süper Lig’de 
kalan son iki maçını oynayacak Kon-
yaspor’un ligi tamamlamasıyla birlikte 
Konya Anadolu Selçukspor’umuz ile 
ilgili de gerekli planlamalar başla-
yacak. Hiç zaman kaybetmeden yeni 
sezonun planlamasını yapma gayreti 
içerisinde olacağımızı söyleyebiliriz. 

DAHA İYİ BİR TAKIM İÇİN GEREKLİ 
ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

20.7 yaş ortalaması ile çıktığımız 
bu sezonda mücadele ettiğimiz kul-
varda bütün enerjilerini ve özverilerini 
sahaya yansıtan futbolcularımıza ve 

onlara rehberlik eden teknik ekibimi-
ze buradan ayrı ayrı teşekkürlerimi 
iletiyorum. İnşallah yeni sezonda or-
taya koydukları bu mücadelenin daha 
fazlasını kendilerinden beklediğimizi 
söyleyebiliriz. Onların daha iyi yer-
lerde olacaklarını da umut ediyoruz. 
İnşallah A takıma futbolcu yetiştirmek 
hedefinden asla vazgeçmeden Play 
- Off oynayabilecek bir takım kurmak 
adına da gerekli çalışmaları yapaca-
ğımızı söyleyebiliriz. Tekrar emeği 
geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyo-
ruz. Konya halkına, taraftarlarımıza ve 
bütün Konya spor kamuoyuna takımı-
mıza vermiş oldukları destekten ötürü-
de şükranlarımızı iletiyoruz. İnşallah 
seneye puan cetvelinde daha iyi yerde 
olma adına gerekli bütün desteklerin 
sağlanması adına adımların atılmasını 
bekliyoruz.” n SPOR SERVİSİ 

Torku Şekerspor, Mezopotomya Turu’nda da derece yaptı

Serinin son maçı 
Perşembe günü

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Beledi-
yespor, Süper Lig yolundaki Play – Off maçlarını oyna-
maya devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında Bandırma 
Kırmızı’yı konuk eden ve farklı bir skor ile rakibini yenen 
mavi beyazlılar, deplasmanda oynanan mücadeleyi kay-
betmişti. İki maçın ardından seride durum 1-1 oldu. Sel-
çuklu Belediyespor, çeyrek finalin son maçında Bandırma 
Kırmızı’yı konuk edecek. Perşembe günü saat 18.00’de 
başlayacak olan mücadele Selçuklu Belediyesi Uluslara-
rası Spor Salonu’nda oynanacak. Konya temsilcisi taraftar 
desteği ile maçı kazanarak Play – Off’ta çeyrek finale yük-
selmek istiyor. n SPOR SERVİSİ

Konya Sutopu Takımı 
şampiyonaya katıldı

Konya Sutopu Takımı, 8-13 Mayıs tarihileri arasında 
Denizli’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası’na katıldı. 
Selçuklu Belediyespor’dan konu ile ilgili yapılan açıkla-
mada, “Tamamı Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcula-
rından oluşan Konya Sutopu Takımı, 8-13 Mayıs tarihleri 
arasında Denizli’de düzenlenecek Türkiye Şampiyonasın-
da mücadele edecek. Grup müsabakalarını yenilgisiz ta-
mamlayan temsilcimiz Türkiye Şampiyonasında Konya’yı 
temsil edecek” ifadelerine yer verildi.
n SPOR SERVİSİ

Kırım Türkleri Futbol 
Turnuvası sona erdi

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Kon-
ya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun katkılarıyla dü-
zenlenen Geleneksel 2. Futbol Turnuvası sona erdi. Şehit 
Muharrem Samur Stadı’nda oynanan maçlar sonunda, 
şampiyon Süleymaniye Gençlik, 2. Dokuzspor, 3. Seçme 
Canerdi ve 4. Nogayspor oldu. Final maçı sonunda ger-
çekleşen kupa töreninde takımlara kupa ve madalyaları; 
Konya Vali Yardımcısı Mehmet Usta, Kırım Türkleri Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hamdi Elmacı, Turnuva 
Koordinatörü Şenol Boran ve dernek üyeleri tarafından 
takdim edildi. Konya ASKF turnuva sonunda yaptığı açıkla-
mada, tüm katılımcı takımları tebrik ederek, emeği geçen 
herkese teşekkür etti.
n SPOR SERVİSİ

Konya’da, antrenör babasının yönlen-
dirmesiyle muay thai sporuna başlayan 
milli sporcu Nazife Uzuner, eşinin antre-
nörlüğünde ulaştığı Türkiye şampiyon-
luğunun ardından Meksika’da yapılacak 
Dünya Şampiyonası’nda altın madalyayı 
hedefliyor. Antalya’da şubat ayında dü-
zenlenen Türkiye Büyükler ve Gençler 
Muay Thai Şampiyonası’nda 48 kilo bü-
yük kadınlarda şampiyon olan 24 yaşında-
ki Nazife Uzuner, kendisi ile aynı branşta 
dünya şampiyonluğu elde eden ve 2 yıldır 
da antrenörlük yapan eşi Resul Uzuner’in 
gözetiminde çalışmalarını Beyşehir ilçe-
sinde sürdürüyor.

“BABAMIN ÜZERİMDE
 ÇOK EMEĞİ VAR”

Spor sayesinde tanıştığı eşinin antre-
nörlük görevini babasından devraldığına 
işaret eden Uzuner, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “ Babamın üzerimde çok emeği 
var, onun sayesinde bu sporu çok sevdim, 
altyapımı oluşturdum ve başarı sağla-

dım. Eşim de milli sporcu. Antrenörlüğe 
başladıktan sonra bana çok destek oldu. 
Sürekli benimle sabah koşularına kalktı, 
idman yaptırdı. Babam da sürekli başı-
mızdaydı. İkisinin desteği sayesinde 2018 
yılında Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi 
Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil 
edeceğim. Hedefim, İstiklal Marşı’mızı 
okutup bayrağımızı dalgalandırmak. Zor 
şartlarda çalışmamıza rağmen daha iyi 
başarılar elde edeceğimize inanıyorum. 
Tabii ki babam ve eşim sayesinde.” 

“EŞİMİN ANTRENÖRÜM OLMASI 
HARİKA BİR DUYDU”

Sporda babasının verdiği desteği, 
bugün eşinin devam ettirdiğini ifade eden 
Uzuner, şöyle devam etti: “Eşimle sürekli 
maçlara gidiyor, antrenman yapıyorduk. 
Birbirimizi daha iyi yakından tanıyınca 
bu yolda birlikte yürümeye karar verdik. 
Babam da sağ olsun destek verdi. Onun 
desteğiyle hem evlilik hem de spor haya-
tımız daha iyi oldu. Eşimin aynı zamanda 

antrenörüm olması harika bir duydu. Çün-
kü halimden anlıyor. Sürekli antrenman 
yapıyorum. Eğer aynı branşı yapmasaydık 
belki beni anlamayabilirdi. Ailem de ba-
şarım için çok destek oluyor. Muay thai 
olimpik spor olarak kabul edildiğinde 
ülkemi olimpiyatlarda temsil etmekten 

büyük gurur duyarım.”  Uzuner, muay 
thainin dayanıklılık, çalışma, kondisyon 
ve sağlam altyapı gerektiren zor bir branş 
olduğunu, ancak çalıştıktan ve azmettik-
ten sonra her zorluğun aşılabildiğini vur-
guladı.
n AA

Babasıyla başladı, eşiyle dünya şampiyonluğu hedefliyor
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Konyaspor U14 
Antalya’ya gitti

Kocaman, tarihe 
geçmeye hazırlanıyor

Elit Akademi Lig’ini namağlup şampiyon olarak bitiren Ati-
ker Konyaspor U14 Takımı Antalya’da yapılacak olan Türkiye 
Şampiyonası’na katılmak için dün sabah saatlerinde Konya’dan 
ayrıldı. Şampiyona öncesi Konyaspor kulüp idari binasına ge-
len, müze ve stadyumu gezen U14 takımını Kulüp Genel Müdü-
rü Bahri Bıçakçı ve altyapı hocaları uğurladı. 9-16 Mayıs tarihle-
ri arasında Antalya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda 
Konyaspor U14 takımının rakipleri Fenerbahçe, Bursaspor, Altı-
nordu, Göztepe, Trabzonspor, Ankaragücü ve E.Y. Malatyaspor 
olacak.
n SPOR SERVİSİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Tür-
kiye Kupası’nın finalinde 10 Mayıs Perşembe günü Teleset 
Mobilya Akhisarspor karşısında takımını zafere taşıması duru-
munda bu kupayı en fazla kazanan teknik adam unvanının sa-
hibi olacak. Fenerbahçe’yle iki, Atiker Konyaspor’la da bir kez 
bu kupayı kazanan Kocaman, 56. kez düzenlenen Türkiye Ku-
pası’nın tarihine geçmeyi hedefliyor. Fenerbahçe’nin başında 
2012 ve 2013 yıllarında Türkiye Kupası’nı kazanan Kocaman, 
3. kupa zaferini ise geçen sezon Atiker Konyaspor’un başında 
yaşadı. Kocaman, efsane teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı 
ve Gündüz Kılıç’la bu kupayı en fazla elde eden teknik direktör 
unvanını paylaşıyor.

ATİKER KONYASPOR’A İLKİ YAŞATTI
Aykut Kocaman, önemli başarılar elde ettiği AtikerKon-

yaspor’a tarihinin ilk ve tek Türkiye Kupası sevincini yaşattı. 
Kocaman yönetiminde geçen sezon Atiker Konyaspor, Medipol 
Başakşehir’i finalde penaltı atışları sonucunda yenerek tarihi bir 
başarı elde etmişti. Ayrıca Fenerbahçe bu sezon Türkiye Kupa-
sı’nı müzesine götürürse Aykut Kocaman, son 7 sezonda 4. kez 
bu başarıyı yakalayacak.
n AA

Konyaspor Kulübü Başkan Yar-
dımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet 
Baydar, Spor Toto Süper Lig’in 33. 
haftasında iç sahada Göztepe ile ya-
pacakları maçın önemli olduğunu be-
lirterek, “Göztepe engelini aştığımız 
takdirde büyük ölçüde Süper Lig’de 
yolumuza devam edeceğimizi ilan 
edebiliriz.” dedi.

‘STRESLİ BİR MAÇI 
GERİDE BIRAKTIK’

Baydar, yaptığı açıklamada, ge-
çen hafta deplasmanda Kardemir Ka-
rabükspor’la oynadıkları karşılaşmaya 
ilişkin, çok net pozisyonlar üretmeleri-
ne rağmen ikinci golü bulamadıklarını 
söyledi. İkinci golü bulamadıkları için 
maçın biraz stresli geçtiğini ifade eden 
Baydar, “Önemli olan galibiyetti ve bu 
karşılaşmadan üç puan alarak hede-
fimize bir adım daha yaklaştık. Şimdi 

önümüzde sadece bir 90 dakika daha 
var. Göztepe engelini aştığımız takdir-
de büyük ölçüde Süper Lig’de yolumu-
za devam edeceğimizi ilan edebiliriz.” 
diye konuştu. 

MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ
Atiker Konyaspor’un özellikle ken-

di evinde ve taraftarı karşısında üst 
düzey futbol oynayan, motivasyonu 
ve konsantrasyonu yüksek bir takım 
olduğunu vurgulayan Baydar, şunları 
söyledi: “Dolayısıyla geriye dönüp 
baktığımızda kendi sahamızda bugün 
şampiyonluğu kovalayan bütün takım-
lara kök söktürdüğümüzü görüyoruz. 
İçeride kolay kolay bileği bükülmeyen 
bir ekibiz. Futbolcularımızın Karabük 
karşısında ortaya koydukları perfor-
mans o gün için bize üç puanı getirdi 
ancak Göztepe maçında hem oyun 
kalitesi hem de üç puan arzusuyla bu 

mücadelenin katbekat üzerine çıka-
caklardır. Göztepe maçının bizim için 
ne denli önemli olduğunun onlar da 
farkında. Coşkulu bir taraftar karşısın-
da neler yapabildiklerini hepimiz bili-
yoruz. Bu hafta cumartesi akşamı da 
40 bin civarında bir taraftar topluluğu 
karşısında galip gelerek ateş çembe-
rinden tamamen çıkmak istiyoruz.” 

PUAN DAHA ÇOK 
İHTİYACIMIZ VAR

Baydar, Göztepe takımının iyi ve 
tecrübeli futbolculara sahip olduğunu 
vurgulayarak, “Onların da hedefleri 
var ve bunun için kazanmak isteyecek-
lerdir. Ancak bizim üç puana daha çok 
ihtiyacımız var ve bunu taraftarımızın 
desteği, futbolcularımızın inancıyla 
puan hanemize yazdıracağımıza emi-
niz.” değerlendirmesinde bulundu.
n AA

Spor Toto Süper Lig’de Kardemir Karabüks-
por’un ardından lige veda edecek 2 takım son 2 
haftada belli olacak. Ligde son 2 haftaya girilirken 
şampiyonluğun yanı sıra ligde kalma mücadelesi 
de devam ediyor. Kardemir Karabükspor’un ligden 
düşmesinin kesinleştiği Spor Toto Süper Lig’de 17. 
sıradaki 30 puanlı Gençlerbirliği ile 16. sırada 33 
puana sahip Osmanlıspor son 2 haftaya düşme hat-
tında girdi.

Bu 2 takımın daha dezavantajlı olduğu kümede 
kalma mücadelesinde, 15. sıradaki 35 puanlı Ati-
ker Konyaspor, otuz altışar puana sahip 14. Teleset 
Mobilya Akhisarspor ve 13. Aytemiz Alanyaspor ile 
12. sıradaki 38 puanlı Antalyaspor yer alıyor. Bu 6 
ekibin 33. haftada birbirleriyle müsabakaları bulun-
muyor.

GENÇLERBİRLİĞİ
Lider Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettikten sonra 

çıktığı 4 maçta galibiyeti bulunmayan 30 puana sa-
hip Gençlerbirliği ligde son 2 haftaya dezavantajlı 
girdi. 33. haftada Kasımpaşa deplasmanına çıkacak 

Gençlerbirliği, olası puan kaybında lige veda ede-
cek.

OSMANLISPOR
Osmanlıspor son 2 haftaya küme düşme korku-

suyla girdi. 33 puanla 16. sırada bulunan Osman-
lıspor, 35 puanı olan Atiker Konyaspor’un 2 puan 
gerisinde yer alıyor. 33. haftada Beşiktaş’ı konuk 
edecek Osmanlıspor, bu maçta mağlup olması ha-
linde rakipleri Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya 
Akhisarspor ve Atiker Konyaspor maçlarının sonuç-
larına göre ligden düşebilir. 

ATİKER KONYASPOR
Bu sezon Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde tem-

sil eden Atiker Konyaspor, Sergen Yalçın’ın göreve 
gelmesinin ardından aldığı başarılı sonuçlarla küme 
düşme hattından çıktı. Son 2 haftaya düşme hattın-
daki Osmanlıspor’un 2 puan önünde giren 35 puanlı 
Atiker Konyaspor, 33. haftada Göztepe’yi konuk et-
tikten sonra son hafta Fenerbahçe deplasmanında 
puan arayacak.

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

Ziraat Türkiye Kupası’nda finale kadar çıkmayı 
başaran Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde alt sı-
ralardan kurtulma mücadelesini de sürdürüyor. Per-
şembe günü kupa finalinde Fenerbahçe ile Diyarba-
kır’da karşılaşacak 36 puanlı yeşil-siyahlı ekip, 33. 
haftada Kayserispor’a konuk olacak. Bu hafta alına-
cak sonuçlara göre Teleset Mobilya Akhisarspor’un 
son haftada Akhisar’da oynayacağı Osmanlıspor 
maçı çok önemli hale gelebilir.

AYTEMİZ ALANYASPOR
Teleset Mobilya Akhisarspor gibi son 2 haftaya 

36 puanla giren Aytemiz Alanyaspor bu hafta Demir 
Grup Sivasspor’la deplasmanda karşılaştıktan sonra 
34. haftada Antalyaspor’u konuk edecek.

ANTALYASPOR
Rakiplerine göre matematiksel olarak daha 

avantajlı konumda bulunan 38 puana sahip Antal-
yaspor, bu hafta Medipol Başakşehir’i konuk ettikten 
sonra 34. ve son haftada Aytemiz Alanyaspor dep-
lasmanında puan arayacak.
n AA

Ateş hattında mücadele devam ediyor

Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor Yönetim Kurulu, Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’ı makamında ziyaret etti. Kulüp 
Başkanı Fatih Yılmaz, Asbaşkan Meh-
met Günbaş, yönetim kurulu üyeleri 
Mustafa Okcu ve Zekeriya Coşar, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay’ı makamında ziyaret ederek 
hayırlı olsun dileğinde bulundu.

BAŞKAN ALTAY’DAN DESTEK
Ziyarette ağırlıklı olarak Atiker Kon-

yaspor’un Cumartesi akşamı Büyükşehir 
Belediye Stadyumu’nda oynanacağı 
Göztepe maçı konuşuldu. Başkan Uğur 
İbrahim Altay bu önemli maçta Atiker 
Konyaspor’un yanında olacağını ifade 
ederek kritik müsabaka öncesi taraftar-
larımızı maça davet etti.

‘İNANIYORUM Kİ 
LİGDE KALACAK’

Konuşmasında Konyaspor’un, Kon-
ya’nın en önemli markası haline gel-
diğini ifade eden Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay “İnanıyorum 
ki, Atiker Konyaspor şehrimizi ve bizleri 
Süper Lig’de temsil etmeye devam ede-
cek. Hafta sonunda tribünlerimizin itici 
gücü ve futbolcularımızın azmiyle bu zor-
lu müsabakayı kazanacağımıza yürekten 
inanıyorum. İnşallah Cumartesi akşamı 

bu büyük coşkuyu birlikte yaşayacağız. 
Takımımızı bu önemli maçta yalnız bı-
rakmamak için bütün hemşerilerimizi 
Büyükşehir Belediye Stadyumu’na bek-
liyorum” dedi.

Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz ise 
yeni görevi dolayısıyla Konya Büyük-

şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’ı tebrik ederek çalışmalarında üs-
tün başarı dileğinde bulundu. Ziyaretin 
sonunda Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’a üzerinde 
isminin bulunduğu Atiker Konyaspor for-
ması hediye edildi.  n SPOR SERVİSİ

Uğur İbrahim Altay: Konyaspor ligde kalacak

Hedef 40 bin taraftar!
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, Cumartesi günü kendi sahasında tarihi bir maça 

daha çıkacak. Bu maçta büyük bir taraftar desteğine ihtiyacı olan yeşil beyazlı takımda Kulüp 
Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, yaptığı açıklama ile Konya halkını maça davet etti

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligin 
33. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçına 
ilişkin, “Maça 0-0 başlayacağız ve inşallah iyi bir sonuç alma 
adına mücadele edeceğiz.” dedi. Karaman, Çamlık Spor Te-
sisleri’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligdeki her takımın 
kendi hedeflerine ulaşma anlamında Kardemir Karabükspor 
maçını beklediğini söyledi. Oynadıkları maçlarda rakiplerin zor-
landığına dikkati çeken Karaman, “Herkes yine alacağı sonucu 
alıp gidiyor. Zirve hesapları bizi ilgilendirmiyor. Bizim kendi adı-
mıza hesaplarımız var.” diye konuştu.
n AA

Karaman: Kendi 
hesaplarımız var
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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 32 19 8 5 61 27 34 65
5.TRABZONSPOR 32 13 10 9 57 50 7 49
6.GÖZTEPE 32 13 9 10 48 48 0 48
7.SİVASSPOR 32 14 6 12 42 46 -4 48
8.KAYSERİSPOR 32 12 8 12 41 50 -9 44
9.KASIMPAŞA 32 12 7 13 52 54 -2 43
10.Y. MALATYASPOR 32 10 10 12 35 41 -6 40
11.BURSASPOR 32 11 6 15 42 44 -2 39
12.ANTALYASPOR 32 10 8 14 38 54 -16 38
13.ALANYASPOR 32 10 6 16 50 55 -5 36
14.AKHİSARSPOR 32 9 9 14 40 51 -11 36
15.ATİKER KONYASPOR 32 9 8 15 35 38 -3 35
16.OSMANLISPOR 32 8 9 15 46 55 -9 33
17.GENÇLERBİRLİĞİ 32 7 9 16 35 51 -16 30
18.KARABÜKSPOR 32 3 3 26 20 76 -56 12

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Cumartesi günü Göztepe ile ligin finalini oynayacak olan Atiker Konyaspor cephesinde he-
yecan dorukta. Dün satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösteren yeşil beyazlı camia, Göztepe 

maçını kazanıp ızdırap dolu sezonu nihayetlendirmek istiyor. Göztepe karşısında zorlu sınav 
verecek olan Anadolu Kartalı’nın bir gözü de rakiplerinin oynayacağı maçlarda olacak

Spor Toto Süper Lig’in 33. Haftasında evinde Göztepe ile 
karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, tarihi maçın hazırlıkları-
nı sürdürüyor. Dün teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde 
yapılan idman koordinasyon çalışması ile başlarken çift kale 
maç ile sona erdi. Oyuncuların oldukça motive olması tarihi 
maç öncesi camianın yüzünü güldürdü.

TARAFTAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Atiker Konyaspor’un Süper Lig’deki kaderinin çizileceği 

maçın biletleri dün satışa çıktı. Taraftarlar biletlere yoğun ilgi 
gösterirken stadyumun bazı bölümlerinin tükendiği ve satışı 
devam eden birkaç bloğun da kısa süre içinde biteceği öğre-
nildi. Kapalı gişe olması beklenen maçta yeşil beyazlıların en 
büyük kozu taraftarı olacak.

İŞKENCE SONA ERECEK
Atiker Konyaspor’da tek hedef galibiyet. Rüya gibi baş-

layan ancak sonradan kabusa dönün sezon olası bir Göztepe 
galibiyeti ile mutlu sona erecek. Uzun süredir düşme hattında 
yer alan Anadolu Kartalı, Süper Lig üçüncüsü olduğu, Türkiye 
Kupası kazandığı geçtiğimiz sezonları aratmıştı.

GÖZLER RAKİPLERDE OLACAK
Öte yandan Konyaspor’un Göztepe maçı kadar rakiple-

rinin oynayacağı maçlar da önem taşıyor. Kardemir Kara-
bükspor’un kesin olarak, Gençlerbirliği’nin büyük ihtimalle 
alt lige düştüğü sezonun en önemli haftasında, Osmanlıspor 
evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Beşiktaş’ın olası galibiyeti 
Konyaspor’un ligde kalmasındaki en önemli etmenlerden 
biri olacak. 

Haftanın bir diğer önemli maçında ise Akhisarspor, 
Kayserispor’a konuk olacak. Konyaspor açısından bir Kay-
serispor galibiyeti ise yeşil beyazlıları bir hayli rahatlatacak

Cuma: 20.00 Antalyaspor-Başakşehir
Cumartesi: 16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği, 19.00 Atiker 

Konyaspor-Göztepe, 19.00 Galatasaray-Yeni Malatyaspor
Pazar: 16.00 Bursaspor-Trabzonspor, 19.00 Osman-

lıspor-Beşiktaş, 19.00 Sivasspor – Alanyaspor, 
Pazartesi: 20.00 Karabükspor-Fenerbahçe, 20.00 Kayse-

rispor-Akhisarspor 
n SPOR SERVİSİ

SON VİRAJ!
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