
Sancak’tan iki RES
Sancak Group tarafından Selçuklu’ya ve Altınekin’e Rüzgar Enerji Santrali kurulacak. Santraller için 

kullanılacak malzemeler İzmir’den yola çıktı. Rüzgar tribünlerinin Eylül 2018’de faaliyete girmesi planlanıyor
100MW VE 50MW GÜCÜNDE İKİ SANTRAL

Sancak Group internet sitesinde Selçuklu’da kurul-
ması planlanan Bağlar RES ve Altinekin’de kurulması 

planlanan Ardıçlı RES Projeleriyle ilgili şu bilgi yer 
alıyor: “Selçuklu’da kurulacak Bağlar Rüzgâr Enerji 

Santralı Kurulu Gücü 100 MW olup Eylül 2018 itibariyle 
66 MWlık 1.etabı devreye alınarak işletmeye açılması 
planlanmaktadır. Projede ilk etapta 20 Adet GAMESA 

3.3MW’lık G132 model rüzgâr türbinleri kullanılacaktır. 
Altınekin ilçesinde kurulması planlanan Ardıçlı RES 
kurulu gücü 50MW olup santral inşaat faaliyetlerine 

Mayıs 2017 itibariyle başlanmıştır. Ekim 2018 itibariyle 
50MW’lık tam kapasite devreye alınarak işletmeye 

açılması planlanmaktadır. Projede 16 adet GAMESA 
3.3MW’lık G132 model rüzgar türbinleri kullanılacaktır.”

n HABERİ SAYFA 2’DE

 RES’LER SELÇUKLU VE 
 ALTINEKİN’E KURULACAK
Türkiye’nin bazı bölgelerinin 
rüzgar yönünden verimli 
olması ve gelecekte 
artacak olan enerji ihtiyacı 
doğrultusunda yatırımlar 
devam ediyor. Bu kapsamda 
Sancak Group tarafından, 
Selçuklu’da Bağlar Rüzgar 
Enerji Santrali (RES) ve 
Altınekin’’de Ardıçlı RES 
kurulacak. İzmir’den yola 
çıkan rüzgar tribününün 
dev malzemeleri TIR’larla 
Konya’ya getiriliyor.
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‘Açık ara farkla 
kazanacağız’

‘Güzel bir Ereğli 
için çalışıyoruz’

Çumra’da bir 
ilk yaşandı 

FETÖ/PDY terör
örgütü çözüldü 

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, “Vatandaşlarımızın 
takdirleriyle 2019 yerel seçim-
lerini de 2019 genel seçim ve 
Cumhurbaşkanlığı seçilerini 
de açık farkla kazanacağız” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 14’TE

Belediye çalışmalarını yerinde 
inceleyen Ereğli Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven, “ Bizler 
bu şehre hizmet etmekle mükel-
lefiz. Belediyecilik yerinde göre-
rek ihtiyaçları gidererek yapılır” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 4’TE

Yüzlerce yayınevine ait kitapla-
rın bulunduğu 1. Çumra Kitap 
Fuarı 9-20  Nisan 2018 tarihleri 
arasında kitap okurları misafir 
edecek. Çumra Belediye Baş-
kanı Dr. Mehmet Oğuz, “Okuya-
cak öğrenecek çok şeyimiz var” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 5’TE

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması’na (FETÖ/
PDY) yönelik yürütülen soruştur-
ma ve  operasyonlar kapsamın-
da elde edilen veriler, örgütün 
çözülmesinde ve deşifre 
olmasında etkin rol oynadı.
n HABERİ SAYFA 6’DA

6955 TAŞERON
KADROYA GEÇTİ

OTİZMDE TOPLUMSAL
BİLİNÇ OLUŞMALI

Büyükşehir Belediye Başkan Akyürek:

Selçuklu Belediye Başkanı Altay:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 696 sa-
yılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron sistemi-
nin artık bittiğini belirterek, yeni sistemin tüm mesai arka-
daşlarına ve iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Selçuklu Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da SOBE tanıtım standını 
ziyaret ederek etkinliğe destek verdiler. Başkan Altay, her 
68 çocuktan birinde Otizm tanısının konulduğunu belirtti.

n HABERİ SAYFA 15’TE

n HABERİ SAYFA 12’DE

300’e yakın öğrenciye sertifikaları verildi

YBA, gençlere ufuk açtı!
Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından 

gerçekleştirilen Young Business Academy  
(YBA) Konya Programı sona erdi. 300’e 

yakın öğrenciye sertifika verildi. MÜSİAD 
Konya Şubesi Gençlik Kurulu Başkanı 

Kadir Başaran, “Amacımız gençlerin neler 
yapılabileceklerinin farkında olmasını 

sağlamaktır” dedi. Öğrencilere tavsiyede 
bulunan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer 

Faruk Okka da, “Sizin özgüveniniz, sizin 
azminiz bu ülkenin en büyük teminatıdır” 

dedi.   n HABERİ SAYFA 13’TE

Amanoslar’da PKK’ya 
ağır darbe vuruldu

Zeytin Dalı Harekatı sonrası teröristlerin Türkiye’ye geçiş 
için kullandığı Amanos Dağları’nda son 2 haftada yürütülen 

operasyonlarda, aralarında PKK’nın sözde sorumlularının da yer 
aldığı 23 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. n SAYFA 16’DA

Bir haftada 43 terörist
etkisiz hale getirildi

Yurt genelinde 
2-9 Nisan tarihleri 
arasında düzenlenen 
terör operasyonlarında 
43 terörist etkisiz 
hale getirildi. İçişleri 
Bakanlığından 
yapılan açıklamaya 
göre, hava ve kara 
unsurlarınca bin 502 
operasyon düzenlendi. 
n SAYFA 6’DA

11 AYDER’den Doğu 
Guta’ya yardım eli 12 Mehmetçik’ten

Meram’a mesaj 13 ‘Cihanbeyli’yi yerel
seçimlerde alacağız’

Kadir Başaran Ömer Faruk Okka
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Yalçın Eğitim’den bursluluk sınavı Karatay’dan Şehir Hastanesi çalışması
Yalçın Eğitim Kurumları ve 

Özel  Yalçın Öğretim Kursları ta-
rafından organize edilen Bursluluk 
sınavı  6-7-8 ve 9-10-11. Sınıf öğ-
rencilerinin katılımıyla 14-15 Ni-
san 2018 tarihlerinde yeni hizmet 
binası Selçuklu VİP Yazır (ECDAT) 
Şubesinde gerçekleştirilecektir.

Yalçın Eğitim Kurumları Yö-
netim kurulu Başkanı Mehmet 
Yalçın, yeni şubeleri ve yapılacak 
olan bursluluk sınavı hakkında şu 
bilgileri verdi: “Özel Yalçın Öğ-
retim Kursları olarak Konya’da 
Merkez ve Zindankale Şubesimiz-
de hizmet vermekteyiz. Şimdi ise 
Selçuklu İlçesinde VİP Yazır(EC-
DAT) Şubesini bu ayın sonunda 
Selçuklu Ecdat Parkı yanındaki 
yeni şubemizi Konyalılar hizme-
tine açacağız. Bu arada  Selçuklu 
VİP Yazır (ECDAT) Şubemizde 14-
15 Nisan 2018 tarihlerinde 6-7-8 
ve 9-10-11. Sınıf1 öğrencilerinin 

katılacağı burslululuk sınavı orga-
nize ettik. Özellikle Selçuklu İlçe-
mizde bulunan öğrencilerimizin 
bu sınav katılmalarını bekliyoruz. 
Sınave katılmak isteyen öğrenciler 
www,yalcinogretimkurslari.com 
adresinden  online başvuruda bu-
lunacaklardır.Son başvuru tarihi 
13 Nisan 2018  Cuma günü mesai 
bitimini kadar olacak. Özel 

yalçın Öğretim Kursları olarak 
“Hayallerinizle olan randevunuza 
geç kalmayın “ diyor, ve burslu-
luk sınavına tüm öğrencilerdimizi 
bekliyoruz. Sınavlar ücretsizdir” 
dedi. Selçuklu VİP Yazır Şubesin-
de yapılacak olan Yalçın Öğretim 
Kursları bursluluk sınavı 14-15 
Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak.
n HABER MERKEZİ 

 Karatay Belediyesi Fen İşle-
ri Müdürlüğü ekipleri yapım ça-
lışmaları büyük bir hızla devam 
eden Şehir Hastanesi çevresinde 
gerçekleştirdikleri yol genişletme 
çalışmalarının ardından parke ve 
tretuvar çalışmaları yapıyor.  Ka-
ratay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Şehir Hastanesi hizme-
te açıldığında çok büyük bir tra-
fik yoğunluğu oluşacağına dikkat 
çekerek; yapılan titiz planlama-
lar ile hastane tamamlanmadan 
gerekli hazırlıkların sürdüğünü 
söyledi. Başkan Hançerli, gerçek-
leşen düzenleme çalışmalarının; 
Şehir Hastanesi’ne ulaşımı ko-
laylaştıracağını vurguladı. Başkan 
Hançerli, Şehir Hastanesi hizmete 
açıldığında yoğun bir talep göre-
ceğini belirterek; yapılan çalışma-
ların geleceğe hazırlık olduğunu 
söyledi. Hançerli, Yol Boyu Cad-
desi’nin genişliğinin 10 metreden 

25 metreye çıkarıldığını belirte-
rek, 1.2 km uzunluğunda çalış-
ma alanına sahip caddenin, Kanal 
Caddesi, Bezmi Alem Caddesi ve 
Şehir Hastanesi ile Bahri Dağdaş 
Uluslarası Tarımsal Araştırmalar 
Enstitüsünün arasına açılacak yol 
ile Ereğli Çevre Yoluna ana çıkış 
güzergahı olduğunu dile getirdi.

Şehir Hastanesi’nin Karatay’a 
büyük değer katacağını belirten 

Hançerli, Hastanesi, Adliyesi, Üni-
versitesi, tramvayı ve daha pek 
çok önemli yatırımla birlikte Kara-
tay’ın Konya’nın yükselen değeri 
olduğunu söyledi. Başkan Hançer-
li çalışmaların daha güzel bir Kara-
tay için olduğunu belirterek; asfalt 
ve yol genişletme çalışmalarını 
artan ulaşım ihtiyacını karşılamak 
için devam edeceğini kaydetti.
n HABER MERKEZİ

‘Yerli otomobil için 
Konya en doğru adres’

Geçtiğimiz günlerde Konya 
Sanayi Odası (KSO) tarafından 
düzenlenen OSEG (Otomotiv Sek-
törünün Geleceği) 2018 Konfe-
ransının sonuç raporu açıklandı. 
Türkiye’den ve dünyadan sektör 
otoritelerinin yoğun katılımı ile 
gerçekleştirilen OSEG Konferan-
sının sonuç raporunda, otomotiv 
sektörünün ekonomi üzerindeki 
ağırlığının devam edeceğine ancak 
sektörde ciddi dönüşümler yaşana-
cağına vurgu yapıldı. Otomotivde 
Yenilikçi Teknolojiler ana temasıy-
la iki gün boyunca dört oturumda 
gerçekleştirilen OSEG konferansı 
sonuç raporunda elektrikli otomo-
billerden ve otonom araçlardan 
‘geleceğin otomobilleri’ olarak 
bahsedilirken, 2025 yılının altı çi-
zildi. Raporda, şu anda elektrikli 
araç maliyetlerinin yüzde 45’ini 
oluşturan batarya maliyetlerinin 
2025 yılında yüzde 25 seviyesine 
düşmesinin beklendiği, dolayısıyla 
2025 yılının elektrikli araçların iç-
ten yanmalılara kıyasla daha ucuz 
olmaya başlayacağı yıl olacağı ön-
görüsü paylaşıldı. 

OSEG 2018 raporunda sek-
törde yaşanması beklenen geliş-
melerle ilgili şu görüşlere de yer 
verildi: “Geleceğin aracı elektrikli 
olacak. Fosil yakıtların kullanımı 
sürdürülebilir olmadığı için ülke-
miz dahil tüm ülkeler otomotivde 
gelecek stratejilerini elektromobili-
te üzerine kuruyor. Bundan böyle 
elektrikli araç geri döndürülebile-
cek bir gelişme değil. Ayrıca araç-
lar sürücüsüz olacak. Sürücüsüz 
olarak da bilinen otonom araçlar, 
çevrelerini algılamak için sahip 
oldukları çeşitli sensörler ile insan 
müdahalesine gerek duymadan, 
özerk bir şekilde hareket etme ka-
biliyetine sahip olacaklar.” 

ARAÇLAR İNTERNETE 
BAĞLANACAK, AMBULANS VE 

İTFAİYEYE YOL AÇACAK 
Sürücüsüz, otonom araçlarla 

birlikte güvenilir bir sürücü olma-
dan trafiğe çıkamayan çocuk ve 
yaşlıların da araç kullanmalarının 
mümkün olabileceğinin vurgulan-
dığı raporda, araçların internete de 
bağlanabileceği ifade edilerek, “Şu 
anda Avrupa’da bazı araçlar inter-
nete bağlanıyor. Ancak bu tekno-
lojinin kullanım oranı ve yaygınlığı 
ciddi bir şekilde artacak. İnternet 
bağlantılı araçlardan çarpışmayı 
önlemenin yanı sıra, park yeri ara-
mada, şarj istasyonu aramada, am-
bulans ya da itfaiyeye yol açmak 
amacıyla da faydalanabileceğiz” 
denildi. 

KONYA VE YERLİ 
OTOMOBİL VURGUSU 

Türkiye’nin çalışmalarını yü-
rüttüğü yerli otomobil konusuna da 
değinilen raporda, Konya’nın yerli 
otomobil yatırımı için en doğru ad-
res olduğuna bir kez daha vurgu 
yapıldı. Raporda, “Marmara Böl-
gesi artık kendi yükünü çekemez 
hale geldi. Dolayısıyla Türkiye’nin 
kalkınma sürecini hızlandırması 
için sanayiyi Anadolu’ya yayması 
gerekiyor. Konya da bu anlamda 
yerli otomobil yatırımının yapıla-
bileceği en doğru adres. Bu konu-
da yatırımcıya 5 farklı yer önerisi 
sunan şehir, ‘Konya’da Otomobil 
Üretilebilirliği Fizibilite Raporu’nda 
da belirtildiği gibi Aksaray, Bursa, 
İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, 
Sakarya gibi illerden daha avantajlı 
bir konuma ve yatırım alt yapısına 
sahip” ifadeleri yer aldı.  Konya 
Sanayi Odası tarafından ilki 2010 
yılında yapılan OSEG konferans-
larının 5.si, Türkiye’nin farklı ille-
rinin yanı sıra, Almanya, Polonya, 
Romanya, Güney Afrika ve Hindis-
tan gibi ülkelerden sektör temsil-
cilerinin katılımıyla 28-29 Mart’ta 
Konya’da gerçekleştirilmişti.
n İHA 

Sancak Group tarafından Konya’daki iki bölgeye Rüzgar Enerji Santrali inşa ediliyor. Santraller için kulla-
nılacak malzemeler İzmir’den yola çıktı. Rüzgar tribünlerinin Eylül 2018’de faaliyete girmesi planlanıyor

Sancak Group’tan
Konya’ya iki RES

Türkiye’nin bazı bölgelerinin 
rüzgar yönünden verimli olması ve 
gelecekte artacak olan enerji ihti-
yacı doğrultusunda yatırımlar de-
vam ediyor. Bu kapsamda Sancak 
Group tarafından, Selçuklu’da Bağ-
lar Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve 
Altınekin’de Ardıçlı RES kurulacak. 
Selçuklu ilçesine kazandıracak rüz-
gar tribünleri Siemens tarafından 
tedarik ediliyor. İzmir’den yola çıkan 
rüzgar tribününün dev malzemeleri 
TIR’larla Konya’ya getiriliyor. Her 
biri 60 metre uzunluğunda ve 15 
ton ağırlığında olan pervanelerin ta-
şındığı 3 TIR’ın geçişi görenlerin de 
ilgisini çekiyor. Malzemelerin uzun-
luğu nedeniyle TIR’ların geçişi polis 
ve jandarma tarafından kontrollü 
olarak yapılıyor. 

İzmir’den yola çıkan rüzgâr tri-
bünleri Pazar günü Manisa’dan ge-
çerek Konya’ya olan yolculuğunu 
sürdürüyor. Rüzgar tribünlerinin 
bugün Konya’da olması bekleniyor. 
Sancak Group internet sitesinde 
rüzgâr enerji santralleri ile şu bil-
giler verildi: “Bağlar Rüzgar Enerji 
Santrali (RES), Konya ili Selçuklu il-
çesinde kurulması planlanan RES’in 
kurulu gücü 100MW olup, santral 

inşaat faaliyetleri Mayıs 2017 itibari-
ye başlamıştır. Eylül 2018 itibariyle 
66MW’lık 1. etabı devreye alınarak 
işletmeye açılması planlanmaktadır. 
Projenin ilk etabında 20 adet GA-
MESA 3.2MW’lık G132 model rüz-
gar türbinleri kullanılacaktır.” 

100 MW VE 50 MW’LIK İKİ 
BÜYÜK SANTRAL 

Aynı şirket tarafından kurulacak 
RES’ler hakkında şu bilgi verildi: 
“Altınekin ilçesinde kurulması plan-
lanan Ardıçlı Rüzgar Enerji Santrali 
kurulu gücü 50MW olup santral 

inşaat faaliyetlerine Mayıs 2017 
itibariyle başlanmıştır. Ekim 2018 
itibariyle 50MW’lık tam kapasite 
devreye alınarak işletmeye açılması 
planlanmaktadır. Projede 16 adet 
GAMESA 3.3MW’lık G132 model 
rüzgar türbinleri kullanılacaktır. 
Selçuklu ilçesinde kurulması plan-
lanan Bağlar Rüzgar Enerji Santrali 
kurulu gücü 100MW olup, santral 
inşaat faaliyetleri Mayıs 2017 itiba-
riye başlamıştır. Eylül 2018 itibariyle 
66MW’lık 1. etabı devreye alınarak 
işletmeye açılması planlanmaktadır. 

Projenin ilk etabında 20 adet GA-
MESA 3.2MW’lık G132 model rüz-
gar türbinleri kullanılacaktır.” 

SANCAK GROUP PROJELERİ AKUO 
ENERGY GROUP’TAN SATIN ALDI

SANCAK Group, enerji alanında 
Türkiye’ye büyük katkı sağlayacak 
olan Ardıçlı ve Bağlar Rüzgar Ener-
ji Santrali projelerini AKUO Energy 
Group’tan 2017’nin Haziran ayında 
satın almıştı. Hali hazırda Kayse-
ri-Yahyalı’da 52.8 M W, İzmir-Ur-
la’da 18 M W kurulu gücünde rüz-
gar santrali ve Aksaray’da 2 MW 
güneş enerji santrallerini işleten 
Sancak Enerji, yeni projelerin dev-
riyle ilgili EPDK onayından hemen 
sonra toplam yatırım bedeli yaklaşık 
600 milyon TL olması öngörülen 
santrallerin hızlı bir şekilde devreye 
alınması için, gerekli anlaşmaların 
imzalandığını açıklamıştı. Rüzgar 
türbini üretimi konusunda dünyanın 
önde gelen firmalarından CAMESA 
EOLICA S.L.U ile anlaşan Sancak 
Group, projelerin elektrik, inşaat ve 
altyapı işlerini alanlarında uzman 
olan EMTA Elektrik, BENAR İnşaat 
ve SANARC Design firmalarına tes-
lim ettiğini bildirmişti. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Her biri 60 metre uzunluğunda ve 15 ton ağırlığında olan pervanelerin taşındığı 3 TIR’ın geçişi görenlerin de ilgisini çekiyor.

SANCAK Group, Ardıçlı ve Bağlar Rüzgar Enerji Santrali projelerini AKUO
 Energy Group’tan 2017’nin Haziran ayında satın almıştı.
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Mevsim geçişlerindeki rahatsızlıklara dikkat çeken Dr. Şerife Önen, “Öncelikle beslenme ve uyku 
düzenine çok dikkat edilmelidir. Düzenli spor yapmak da bağışıklık sistemini güçlendirir” dedi

Beslenme ve uykuya dikkat!
Son günlerde hava bir güneşli 

bir yağmurlu bir rüzgarlı. Mevsim 
geçişlerinde yaşanan ani ısı deği-
şiklikleri, vücudun savunma me-
kanizmasını zayıflatarak; soğuk al-
gınlığı, nezle ve grip gibi solunum 
yolu enfeksiyonlarına davetiye çı-
karabiliyor. Mevsim geçişlerindeki 
ısı değişikliklerinden etkilenip has-
ta olmamanın yolu bilinçli olmak-
tan geçiyor. Medicana Konya Has-
tanesi İç Hastalıkları ve Dâhiliye 
Uzmanı Doktor Şerife Önen, hava 
değişikliklerinin insan sağlığı üze-
rindeki etkisi hakkında bilgi verdi.

VÜCUDUN SAVUNMA 
MEKANİZMASI ŞAŞIRIYOR

Mevsim geçişlerinin yaşandığı 
bu zamanlarda ani hava değişik-
likleri grip ve soğuk algınlığının 
yayılmasında önemli bir faktör 
oluşturduğunu ifade eden Medica-
na Konya Hastanesi İç Hastalıkları 
ve Dâhiliye Uzmanı Doktor Şerife 
Önen, “Mevsim geçişlerinin yaşan-
dığı bu zamanlarda ani hava deği-
şiklikleri grip ve soğuk algınlığının 
yayılmasında önemli bir faktör 
oluşturuyor. Sıcaklıkların bir gün 
yüksek bir gün düşük olması hazır-
lıksız yakalanan kişilerin sağlığını 
tehlikeye atıyor. Ani hava değişim-
leri insan bünyesinin adaptasyon 
ve savunma mekanizmasını boz-
duğundan hastalıklara da davetiye 
çıkarıyor.  

Mevsim değişimi döneminde 
yaşadığımız ortamda sağlığımızı 
etkileyen pek çok değişikler göz-
lenir. Isı, nem, ışık ve bitkilerde 
değişim. Bahar aylarında polenle-
rin ortaya çıkması gibi değişimler 
sonucu çevre faktörleri değişir. 
İnsan vücudunda bulunan bağışık-
lık sistemi bizlere virüs ve bakteri, 
mantar gibi zararlı mikroorganiz-
malara karşı koruyan bir bariyer 
görevi görür. Bu bakteriyi zayıfla-
tan etkenler vücut savunmasında 

zafiyete yol açar ve hastalık yapan 
mikroorganizmalara maruz kalı-
rız” ifadelerini kullandı.

MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİ 
DÖNEMLERİNDE BAĞIŞIKLIK 
SİSTEMİNDE ZAYIFLAMALAR 

MEYDANA GELİR 
Hava koşullarının değişmesi 

ısı düzenleme mekanizmalarını 
hazırlıksız yakalanmanın nedeni 

olduğunu ifade eden Önen, “Hava 
koşullarının değişmesi ısı düzen-
leme mekanizmalarını hazırlıksız 
yakalayarak hastalık nedeni ola-
bilirler. Bağışıklık sistemi de bu 
mekanizmalarla beraber çalıştığın-
dan vücut direnci düşebilir. Yaşa-
mın devamı için insan bedeninin 
36,5-37 derece olması gerekmek-
tedir. Özellikle mevsim geçişleri 

ani hava değişiklerinin yaşandığı 
dönemlerdir. Gece gündüz ısı far-
kı, nem ve basınç farkları havada 
dolaşan partikül miktarlarında de-
ğişimler yaratır. Dolaşan partikül-
lerin enfeksiyon etkeni olabilmesi 
partikül sayısının yükü, hastalık 
yapma gücü, konakçının savunma-
sının direncine bağlıdır. Mevsim 
değişiklik dönemleri bağışıklıkta  
zayıflamanın en çok yaşandığı dö-
nemlerdir. Mevsim boyunca belli 
mevsim şartlarına alışan, ona göre 
adaptasyon geliştiren insan vücu-
du, bulunduğu çevrede yaşanan 
ani değişiklik sonucu,  yeni oluşan 
çevresel şartlara uyumda zorlan-
malar meydana gelebilir. Bunun 
sonucunda sağlık sorunları ile kar-
şılaşabiliriz. En fazla görünen has-
talıklar vücudumuzun ilk savunma 
kapısı olan ağız ve burundan baş-
layan solunum sistemi ile ilgili has-
talıklardır. Nezle ve grip gibi üst 
solunum yolları hastalıkları, alerjik 
astım ve bronşit gibi hastalıklar 
gibi solunum yolları hastalıkların 
sıklığı artar” dedi.

DÜZENLİ SPOR YAPMAK  
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ 

GÜÇLENDİRİR
“Mevsim geçişlerini rahat at-

latabilmek için bazı önlemler alı-
nabilir” diyen Önen, “Mevsim 
geçişlerini rahat atlatabilmek için 
bazı önlemler alınabilir. Öncelikle 
beslenme ve uyku düzenine çok 
dikkat edilmelidir. Vitamin ve mi-
neral yönünden zengin yiyecekler 
tüketilmelidir. 

Bol su içilmeli, sigara ve alkol-
den uzak durulmalıdır. Eğer kapalı 
bir mekanda bulunulacaksa orta-
mın temiz olduğundan ve iyi hava-
landırıldığından emin olunmalıdır. 
Strese sebep olan durumlardan ka-
çınılmalıdır.  Düzenli spor yapmak 
da bağışıklık sistemini güçlendirir” 
dedi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuklu Çiçek Bahçesi’nde 
lale güzelliği yaşanıyor

Selçuklu Çiçek Bahçesi, içe-
risinde yer alan 1 milyon 250 bin 
lale ile kapılarını ziyaretçilerine 
açtı.  Selçuklu Belediyesi tarafından 
Konya’nın en büyük parklarından 
olan Kelebekler Vadisi Parkı’na ka-
zandırılan ve geçtiğimiz yıl büyük 
ilgi gören Selçuklu Çiçek Bahçesi 
bu yıl da ziyaretçilerin favori me-
kanı  olacak. Baharı rengarenk la-
lelerle karşılayan bahçe içerisinde 
yer alan 1 milyon 250 bin lale ile 
kapılarını ziyaretçilerine açtı. 

Geçtiğimiz yıl fotoğraf sanatçı-
larından yoğun ilgi gören bahçede 
kırmızı, beyaz, sarı, mor gibi fark-
lı renklerde açan laleler bu yıl da 
fotoğraf sanatçılarının kadrajlarını 

renklendirecek. Sunduğu görsel 
şölen ile özellikle düğün ve man-
zara fotoğrafı tutkunlarını da ağır-
layacak olan bahçede mevsimin 
ilerleyen aylarında sadunyadan ka-
difeye farklı türlerde bitkiler de yer 
alacak. Selçuklu Çiçek Bahçesi Ke-
lebekler Vadisi Parkı’nda 8 bin 700 
m² alanda yer alıyor. Özel peyzaj 
alanı ile dikkat çeken bahçede ka-
melyalar, seyir tepesi, çocuk oyun 
alanları ve hatıra köşesi bulunuyor.  

Pazartesi günü dışında hafta-
nın 6 günü 10.00 ve 18.00 saatleri 
arasında ziyarete açık olan Selçuk-
lu Çiçek Bahçesi ücretsiz ziyaret 
edilebiliyor.
n AA

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından gerçekleştirilen Young Business Academy  (YBA) Konya Programı sona erdi. 300’e yakın öğrenciye sertifika ve-
rildi. MÜSİAD Konya Şubesi Gençlik Kurulu Başkanı Kadir Başaran, “Amacımız gençlerin neler yapılabileceklerinin farkında olmasını sağlamaktır” dedi. 

Gençlere yeni ufuklar açtılar
Genç MÜSİAD Konya Şu-

besi tarafından gerçekleştirilen 
girişimcilik, liderlik, inovasyon 
ve iş adamı yetiştirme programı 
Young Business Academy (YBA) 
programı sona erdi. Dört hafta 
süren programa katılan 300’e 
yakın öğrenciye sertifikaları ve-
rildi. 

Genç MÜSİAD’ın 25 yaş altı, 
lisans veya ön lisans programla-
rında okuyan, özgüveni yüksek, 
hedefleri olan, kararlı, girişimci, 
yeniliklere açık, ahlaki disipline 
önem veren bireylerin iş hayatı-
na atılmadan önce kendilerinde 
bulunması gereken donanımları 
kazandırmayı hedefleyen Young 
Business Academy Konya (YBA) 
projesi kapsamında 4 hafta sü-
ren eğitim programları sona 
erdi. 

KTO-Karatay Üniversitesi 
Konferans salonunda gerçekleş-
tirilen son oturumda, “Havacı-
lıkta Ar-Ge ve Millileşme” ko-
nusunda Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayi (TAI) Strateji ve Tek-
noloji Yönetimi Başkanı Prof. 

Dr. Fahrettin Öztürk, “Kariyer 

Planlama” konusunda TÜBİTAK 

Uzay Enstitü Müdürü Doç. Dr. 
Lokman Kuzu, “Neden Girişim-
ci Olmalıyım?” konusunda da 
Key Of Change Kurucusu Murat 
Ozanlar eğitim verdi. 

Eğitimin ardından Türk Ha-
vacılık ve Uzay Sanayi (TAI) 
Strateji ve Teknoloji Yönetimi 
Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öz-
türk’e, TÜBİTAK Uzay Enstitü 
Müdürü Doç. Dr. Lokman Ku-
zu’ya Key Of Change Kurucusu 
Murat Ozanlar’a teşekkür belge-
si verildi. 

Daha sonra programın kapa-
nış konuşmasını yapan MÜSİAD 
Konya Şubesi Gençlik Kurulu 

Başkanı Kadir Başaran, 4 hafta 
süren eğitim programına katılan 
öğrencilere tek tek teşekkür etti. 
Başaran, “Amacımız; vatan ve 
millet için dertli bir genç toplu-
luğu oluşturmak, gençlerin ne-
ler yapılabileceklerinin farkında 
olmasını sağlamaktır” dedi. 

MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı Ömer Faruk Okka ise öğ-
rencilere önemli tavsiyelerde 
bulundu.  

Okka, “Sizin özgüveniniz, si-
zin azminiz bu ülkenin en büyük 
teminatıdır. 

Geleceğin iş adamları ve 
yöneticileri, sizlerin arasından 

çıkacaktır. Yaşamınız boyunca 

hepinizin karşısına çok önemli 

fırsatları çıkacaktır. Bu fırsatları 
iyi bir şekilde değerlendirin. 

Her geçen gün daha fazla 
dijitalleşen dünyada teknolojiyi 
tasarlayacak olan, ülkemizin sa-
nayisini ileri teknoloji ve yapay 
zekâya entegre edecek olan siz-
lersiniz. 

Bu kadar hızlı değişen dün-
yada,  günlük hayatınızı bir bö-
lümünü kendinizi geliştirmeye 
ve değişimi takip etmeye devam 
etmelisiniz. 

İş dünyasına kaliteli lider ve 
işadamlarının kazandırılmasının 
hedeflendiği Young Business 
Academy eğitim programların-
da edindiğiniz bilgiler, her biri-
nizin özgüveni yüksek, hedefleri 
olan, kararlı, girişimci, yenilik-
lere açık, ahlaki disipline önem 
veren bireyler olarak iş hayatı-
nıza atılmanızda önemli katkılar 
sağlayacaktır” dedi. 

Konuşmaların ardından 4 
hafta boyunca eğitim programı-
na katılan 300’e yakın öğrenciye 
sertifikaları verildi.
n HABER MERKEZİ

Dr. Şerife Önen

 MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka

Genç MÜSİAD Başkanı 
Kadir Başaran
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Ereğli Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlü-
ğü çalışmaları kapsamında şehrin dört bir yanını 
lalelerle süslüyor. Baharın habercisi laleler, ren-
garenk görüntüsüyle Ereğli’yi süslemeye başla-
dı. Şehrin muhtelif noktalarındaki orta refüj ve 
döner kavşaklarda çiçek vermeye başlayarak, 
özellikle Kent Meydanı’na ayrı bir renk katıyor. 
Lale bir kültürdür diyen Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: “Lale görüntüsü ile çok güzel bir renk 
cümbüşü sunan çiçek türüdür. Türk kültüründe 
önemli yere sahip olan lale, tarihimizde bir dö-
nemi ifade etmektedir. Karların altından fışkıran 
lâleler, Türkler için hayat ve bereket ifade eden 
bir simge halini almış ve baharın müjdecisi ol-
muştur. Laleye verilen önemin en büyük sebebi 
de, “lale” kelimesinin yazılışıyla “Allah(cc)” ya-
zılışında aynı harflerin kullanılmasıdır. Allah(cc), 
hilâl ve lâle kelimelerinin aynı harflerle yazılma-
sı ve ebced hesabıyla aynı değeri taşıması, lale-
yi Allah(cc) kelimesini temsil eder hale getirmiş, 

maddi ve manevi değerini arttırmıştır” şeklinde 
konuştu.  Başkan Özgüven: “Fiziki ve Sosyal Be-
lediyecilik kapsamında önemli hizmetler yapıyo-
ruz. Bunun yanı sıra Ereğli’mize estetik ve mo-
dern bir görünüm kazandırıyoruz. Bu kapsamda 
şehrimizi lalelerle donattık. Baharın gelişiyle açan 
rengarenk laleler cadde ve sokaklarımıza ayrı bir 
hava katıyor. Ayrıca yeşillendirme çalışmalarımız 
da devam ediyor. Şehir Merkezimizde ve çeşitli 
bölgelerde toprakla buluşturduğumuz fidanlarla 
yeşilimize yeşil katıyoruz. Bundan sonraki süreçte 
de şehrimizi süsleme ve yeşillendirme çalışmala-
rımız devam edecek” dedi.

Çocuk Kütüphanesi
yoğun ilgi gördü

Eğitim toplumu ileri 
taşıyan en önemli faktör

Başkan Özgüven, 
Polis Günü’nü kutladı

Muhtarlara ücretsiz
internet kullanımı

Ereğli Belediye-
si Çocuk Kütüphanesi 
ve Gençlik Merkezi’nin 
Kütüphaneler Haftası 
sebebiyle ortaklaşa dü-
zenlediği Kitap Okuma 
Etkinliğine Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven 
iştirak ederek çocuklarla 
birlikte kitap okudu. Et-
kinlikte küçük bir kız ço-
cuğunun çaldığı keman 
ise hayranlıkla izlendi.  
Kitap okumanın özellik-
le çocuklara sağlayacağı 
yarara vurgu yapan Başkan Öz-
güven, “Kitap okumanın özellikle 
çocuklarımızın kişisel gelişimine 
önemli katkıları vardır. Kitap oku-
mak fikir yapısını, hayal dünyasını 
geliştirir, sözcük dağarcığını artıra-
rak birikim kazandırır. Onlarla bir-
likte kitap okumalıyız ve bu sayede 
çocuklarımızı kitap okumaya teşvik 
etmeliyiz” diye konuştu. Özgüven, 
“Bu kapsamda bir Çocuk Kütüp-
hanesi yaptık. Çocuklarımız bu-
raya gelerek zamanlarını etkin ve 

doğru kullanabilecek, kitap okuma 
alışkanlığı kazanarak kendilerini 
geliştirebilecekler. Çocuk Kütüpha-
nemizin ve Gençlik Merkezimizin 
bu etkinliği Kütüphaneler Haftası 
nedeniyle daha da bir anlam ka-
zandı. Biz de bu güzel etkinliğe ka-
tılarak çocuklarımıza örnek olmak 
istedik. Bu duygu ve düşüncelerle 
Kütüphaneler Haftası’nı kutluyor, 
tüm yavrularımızın ve hemşehrile-
rimizin hayatlarından kitabın eksik 
olmamasını diliyorum” dedi.

Ereğli Belediyesi 
aylık olağan meclis top-
lantısında  Namık Kemal 
ve Barbaros İlkokulu 
öğrencileri Konya Bilim 
Merkezi’ne gönderen 
Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven’e teşekkür 
ederek çiçek takdim et-
tiler. Ziyarette öğren-
ciler Özgüven’e kendi 
yazdıkları mektupları da ilettiler.  
Fiziki ve Kültürel anlamda eğiti-
me destek oluyoruz diyen Başkan 
Özgüven: “Bizler çocuklarımıza 
daha güzel bir memleket bırakmak 
için bu makamları işgal ediyoruz. 
Onlar için ne yapsak az. Gelece-
ğin mirasçıları olan yavrularımızın 
kişisel gelişimlerine katkı sunmak 
bizim görevimiz. Bu kapsamda 
Konya Bilim Merkezi’ni ziyaret 
etmelerini sağlıyoruz. Bilim konu-

sunda yapılanları yerinde görerek 
daha iyi kavrıyorlar. Belediye ola-
rak eğitime katkı veriyoruz. Çeşitli 
hizmetlerle çocuklarımızın daha iyi 
bir eğitim almaları için çaba gös-
teriyoruz. Eğitim bir toplumu ileri 
taşıyan en önemli faktördür. Bu 
bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Bizleri ziyaret etme nezaketi 
gösteren Namık Kemal ve Barba-
ros İlkokulu öğrenci, öğretmen, 
velilerine teşekkür ederim” dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven 10 Nisan Polis Teşkilatı-
nın Kuruluşunun 173. yıldönümü 
vesilesiyle bir mesaj yayımladı. 
Başkan Özgüven mesajında: “Top-
lumda huzur ve güven ortamının 
sağlanması, kamu düzeninin ko-
runması, suç önleyici tedbirlerin 
alınması ve faillerin adalete teslim 
edilmesi gibi hayati önemi olan 
görevleri yerine getiren Türk Polis 
Teşkilatı 173 yıldır vatandaşları-
mızla omuz omuza hizmet veriyor.  
Büyük fedakarlık, sabır, cesaret ve 
kahramanlıkla, aziz milletimizin, 
barış ve emniyet içinde yaşama-
sı için üstün bir vazife anlayışıyla 
hizmet veren Emniyet Teşkilatı-
mız, terör ve örgütlü suçlarla mü-
cadelede ortaya koyduğu başarıyla 
hepimizi gururlandırmaktadır. Ül-
kemiz; demokrasi, hukuk, adalet 
ve özgürlükler konusunda bir ve 
beraber oldukça darbe teşebbüsle-

riyle, vesayet arayışlarıyla, terörle, 
ülkemiz üzerinde oyunlarla güç 
odakları emellerine asla ulaşama-
yacak. Bu duygu ve düşüncelerle 
gece gündüz demeden 24 saat 
toplumumuzun huzur ve güveni 
için çalışan polislerimizin 10 Nisan 
Polis Teşkilatı Kuruluş Günü’nü 
kutlarım. Görevleri başında şehit 
düşen kahraman polislerimize ve 
tüm şehitlerimize Allah(cc)’tan 
rahmet diliyor, gazilerimize şük-
ranlarımı sunuyorum” ifadelerini 
kullandı. 

Belediye çalışmalarını yerinde inceleyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “ Bizler bu 
şehre hizmet etmekle mükellefiz. Belediyecilik yerinde görerek ihtiyaçları gidererek yapılır” dedi

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven mesaiye saha çalışmala-
rını yerinde inceleyerek başladı. 
Çalışmalar hakkında bilgi alan 
Başkan Özgüven yapımı tamam-
lanmak üzere olan Engelsiz Ya-
şam Parkı’nın çocuk oyun grup-
larının güvenliğini de kontrol etti.

Bizler hizmetle mükellefiz 
diyen Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: “Havaların ısınmasıy-
la birlikte çalışmalarımızı hızlan-
dırdık. Asfalt, refüj, kaldırım ve 
parklarımızda kış ayların verdiği 
tahribatları giderme, çiçeklendir-
me çalışmalarımız sürüyor. Bizler 
bu şehre hizmet etmekle mükel-
lefiz. Bugün mesaimize sahada 
çalışan personellerimizi ziyaret 
ederek başladık, çalışmalar hak-
kında bilgiler aldık. 

Yapımını tamamlamak üzere 
olduğumuz Engelsiz Yaşam Par-
kımızın çocuk oyun gruplarının 
güvenliğini kontrol ettik. Çocuk-
larımız bizim geleceğimiz onların 
sağlığı ve mutluluğu bizim için 
her şeyden önemlidir.” şeklinde 
konuştu.

“AKTİF BELEDİYECİLİK YERİNDE 
GÖREREK YAPILIR”

Daha güzel daha modern bir 
Ereğli için çaba gösterdiklerini ifa-
de eden Özgüven: “Aktif Beledi-
yecilik yerinde görerek ihtiyaçları 
gidererek, mahallelerle Belediye-
miz arasında köprü olan muhtar-
larımızla sıkı bir şekilde çalışarak, 
vatandaşlarımızla sürekli istişare 
halinde olarak yapılır. Bu noktada 
göreve geldiğimizden beri birlik-
te yönetelim prensibimizi her za-
man uyguladık. 

Doğru ve hızlı kararlar alabil-
mek için sahada olmamız gerek-
tiği düşüncesiyle mesaimizin bü-
yük bölümünde çalışmalarımızı 
yerinde takip ediyoruz. Gece gün-
düz demeden, mesai mefhumu 
gözetmeksizin şehrimize hizmet 
ediyoruz. Bu noktada hemşehrile-
rimizin bize olan desteği bizi daha 
da kamçılıyor. 

Çalışmalarımızdan dolayı çev-
reye verdiğimiz geçici rahatsızlık 
için özür diler, bizlere destek olan 
tüm hemşehrilerimize teşekkür 
ederim” dedi.

Ereğli Belediyesi Muhtarlara 
ücretsiz internet kullanımı sağlı-
yor. İhtiyaçları etkin haberleşme 
ile daha hızlı çözüme kavuşturmak 
için başlatılan uygulama muhtar-
lar tarafından takdirle karşılandı. 
Muhtarlar halkımızla aramızda 
köprüdür diyen Başkan Özgüven: 
“Muhtarlarımız, vatandaşlarımız-
la belediyemiz arasında köprü 
oluşturarak Mahallelere hizmet 
noktasında bizim en önemli yar-
dımcımızdır. Göreve geldiğimiz ilk 
günden bu yana belirttiğimiz gibi 
onlar bizim mesai arkadaşımız. 87 
Mahalleye sahip olan İlçemiz 27 
İl’den daha büyüktür. Bu anlamda 

her Mahallemizin sorunlarını bil-
memiz mümkün olmuyor. Bu nok-
tada Muhtarlarımızın destekleriyle 
her Mahallemize hizmet götürme-
ye çalışıyoruz. Mahallelerimizin 
eksiklerini, hemşehrilerimizin istek 
ve taleplerini hızlı şekilde çözüme 
kavuşturmak için canla başla çalı-
şıyoruz. Bu anlamda Muhtarları-
mıza internet hizmeti sağlayarak 
hızlı bir haberleşme ağı kurmak 
istedik. Her şey Ereğli’mize daha 
çok, daha kaliteli ve daha hızlı hiz-
met edebilmek için. Hizmet nokta-
sında bizlere destek olan Muhtar-
larımıza ve tüm hemşehrilerimize 
teşekkür ederim” dedi.

Cadde ve sokakları laleler süsledi

Türk Yıldızları, 12 Mayıs günü 
Ereğli semalarında gösteri uçu-
şu yapacak. Gösteri uçuşunun ön 
hazırlığı için Ereğli’ye gelen Hava 
Kuvvetleri Pilotları Belediye Başka-
nı Özkan Özgüven ile toplantı ger-
çekleştirdiler. Gösteri için açıklama 
yapan Başkan Özgüven: “Gururu-
muz Hava Kuvvetlerimizin ‘Türk 
Yıldızları’ 12 Mayıs günü Ereğli-
miz Semalarında gösteri yapacak-
lar. Pilotlarımızı, ön hazırlık için 

bir toplantı gerçekleştirmek üzere 
şehrimizde misafir ettik. Şehrimiz-
de ilk olacak program şimdiden 
bizleri heyecanlandırıyor. Güzel bir 
program hazırlıyoruz. Bu noktada 
izleyenleri mest edecek gösteri için 
şimdiden Hava Kuvvetlerimize 
teşekkür ediyoruz. İlçemizde fiziki 
Belediyeciliğin yanı sıra Sosyal ve 
Kültürel Belediyecilik kapsamında 
birçok ilki gerçekleştirmenin mut-
luluğunu yaşıyoruz” dedi.

Belediye Kültür Merkezi Spor 
Salonu yepyeni spor aletleri ile hiz-
met vermeye devam ediyor. İçeri-
sinde kafeterya, sauna ve duş alanı 
da bulunan spor salonu haftanın 6 
günü 10.00’dan 22.00’ye kadar, Pa-
zar günleri ise 09.00’dan 17.00’ye 
kadar hizmet veriyor. Sporun sağ-
lıklı yaşama katkısına vurgu yapan 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 
“Belediye olarak vatandaşlarımızın 
spor yapmaları için temiz, nezih ve 
donanımlı bir spor salonu oluştur-

duk. Uzman hocalarımız eşliğinde 
çeşitli programlarla sporcularımıza 
hizmet veriyoruz. Ayrıca hemşehri-
lerimize daha iyi hizmet verebilmek 
adına salonumuzun spor aletlerini 
yeniledik. Belediye Kültür Merke-
zi içerisinde bulunan haftanın her 
günü hizmet veren spor salonu-
muz üç gün bayanlara üç gün de 
erkeklere özel, ayrıca Pazar günleri 
sabahtan öğlene kadar bayan, öğ-
leden sonra erkek sporcularımıza 
açıktır” dedi.

Türk Yıldızları, 12 Mayıs’ta 
Ereğli semalarında uçacak

Spor salonu yeni aletlerle
daha kullanışlı hale geldi

‘Güzel bir Ereğli 
için çalışıyoruz’

HAZIRLAYAN
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA



10 NİSAN 2018 5HABER - İLAN

Ilgın’ın imar planı askı süreci sürüyor Babaoğlu’ndan Beyşehir’de inceleme
Belediye Başkanı Mehmet Ka-

rahan, Ilgın Belediyesi tarafından 
revize edilerek hazırlanan 1/1000 
ölçekli taslak imar planının bir ay-
lık askı sürecinin devam ettiğini 
bildirdi.

Başkan Karahan, yaptığı açık-
lamada, merkez mahalleleri içeren 
1/1000 ölçekli imar planı reviz-
yon çalışmalarının Ilgın Belediye-
si İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
tarafından hazırlandıktan sonra 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
onaylanarak 5 Nisan 2018 tari-
hinde askıya çıkarıldığını hatırlattı. 
Kanun gereği plan taslağının bir 
ay süreyle askıda kalacağını vur-
gulayan Karahan, 5 Mayıs 2018 
tarihine kadar bu konuyla ilgili 
itiraz dilekçelerinin kabul edilece-
ğini söyledi. Ilgınlı vatandaşların 
mülkiyetlerindeki duruma baka-
rak İmar ve Şehircilik Müdürlü-
ğüne başvuruda bulunarak itiraz 

edebileceğini belirten Karahan, 
askı sürecinin sona ermesinin 
ardından yapılan itirazların yeni-
den değerlendirilmek üzere Ilgın 
Belediyesi Meclisinde gündeme 
geleceğini kaydetti. Hazırlanan ve 
askıya çıkarılan revizyon 1/1000 
ölçekli taslak planda, kat adetleri, 
taban alan-yol genişliği ve çekme 
mesafeleri benzeri detayların gö-
rülebileceğini anlatan Karahan, 
şöyle konuştu: “1/1000 ölçekli 

imar planı, 1/1000 onaylı haritalar 
üzerinde varsa kadastro durumu 
işlenmiş olan ve nazım imar planı-
na uygun olarak hazırlanan, çeşitli 
bölgelerin yapı adalarını, düzenini, 
yoğunluğunu, uygulama etapları-
nı, esaslarını ve diğer tüm bilgileri 
detayları ile gösteren bir plandır. 
Çalışma çerçevesinde, plan notları 
incelenirken, yollarla ve yoğunluk-
la alakalı düzenlemeler de yapıl-
mıştır.”  n AA

TBMM Tarım, Orman ve Kö-
yişleri Komisyonu Başkanı ve AK 
Parti Konya Milletvekili Mehmet 
Babaoğlu, Beyşehir ve Hüyük il-
çelerindeki bazı dış mahalleleri 
ziyaret etti.

Babaoğlu, kendisine eşlik 
eden Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, AK Parti İlçe Baş-
kanı Mustafa Şenol ve AK Parti 
Teşkilatı mensupları ile Beyşehir’e 
bağlı Kuşluca ve Sadıkhacı mahal-
lelerini ziyaret etti. Yerleşim mer-
kezlerinde mahalle muhtarları ve 
vatandaşlarla biraraya gelen Ba-
baoğlu ve beraberindekiler, bölge-
yi yakından ilgilendiren duble yol 
ve devlet yatırımlarıyla ilgili geliş-
meler hakkında bilgilendirmede 
bulunurken, mahalle sakinlerin-
den gelen talepleri dinledi. Baba-
oğlu, ilçe ziyaretlerinin diğer dura-
ğında Hüyük ilçesine bağlı Çavuş 
Mahallesi, Sonsuz Şükran Köyü ve 

Kıreli Mahallesi’ni de ziyaret etti. 
Babaoğlu, ziyaretlerinin ardındın 
yaptığı açıklamada, “Kendi coğraf-
yamızdan hemşehrilerimizle bira-
raya gelip hem sohbet ettik hem 
taleplerini dinledik. Hemşehrileri-
mizin kahvehanede muhabbetle-
rine, evlerinde çaylarına, bahçele-

rinde çilek mevsimi hazırlıklarına 
ortak olduk. Anadolu’nun köyle-
rinde huzur var. İnsanıyla konu-
şunca yüzlerdeki tebessümden 
sen de nasibini alıyorsun. İnancım 
o ki kırsal kalkındıkça Anadolu’da-
ki mutluluğumuz daha çok arta-
cak inşallah” dedi.  n AA

Yüzlerce yayınevine ait kitapların bulunduğu Çumra Kitap Fuarı 9-20  Nisan 2018 tarihleri arasında kitap okurları misafir ede-
cek. 1. Kitap Fuarı’nı değerlendiren Çumra Belediye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz, “Okuyacak öğrenecek çok şeyimiz var” dedi

Çumra’da bir ilk yaşandı
Çumra Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Mü-

dürlüğü tarafında Çumra tarihinde bir ilk ger-
çekleştirilerek Çumra 1. Kitap Fuarı açıldı. 

Çumra Belediyesi Altınpark Konferans 
Salonunda açılan ve yüzlerce yayınevine ait 
kitapların bulunduğu Çumra Kitap Fuarı 9-20  
Nisan 2018 tarihleri arasında kitap okurları mi-
safir edecek.  Çumra 1.Kitap Fuarı açılışında ilk 
sözü Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Celalet-
tin Kıvrak aldı. Kıvrak konuşmasında: “İnanın 
çok heyecanlıyım Çumra Belediye Başkanımı-
zın sayesinde Çumra’da bir ilki gerçekleştiri-
yoruz. Bu bir ilkti inşallah daha iyilerine doğru 
atılmış bir adımdır. Kitaplar beni her zaman 
heyecanlandırmıştır içeriyi görünce daha çok 
heyecanlandım umarım sizlerde aynı heyeca-
nı yaşarsınız” dedi.  Çumra Belediye Başkanı 
Dr. Mehmet Oğuz da, “En güzeli için geldiniz 
buraya kitap okuyacaksınız. Öğretmenleriniz 
var başlarınızda en büyüğümüzün büyük bir 
halifemizin bir sözü var, ‘Bana bir harf öğrete-

nin 40 yıl kölesi olurum’ diye. Bunlar söz olsun 
diye değil elbette okuyalım, yaşayalım, hayatı-
mız çehremiz değişsin. O dönemlerde esir olan 
karşı tarafa ceza olarak on tane çocuğa okuma 
yazma öğret esaretin bitsin deniliyor o ne gü-
zel cezadır. Okuyacak öğrenecek çok şeyimiz 
var Peygamber efendimizin hayatı, bizim ha-
yatımız Siyer-i Neb-i bizim örnek alacağımız 
hayat ve içeride binlerce kitap var ve bu fuar 
bir ilk oluyor inşallah seneye daha büyüğünü 
daha güzelini yapalım. Niçin yapıyoruz Allah’ın 
Kur’an-ı Kerimdeki ilk ayeti İkra (Oku) diyerek 
başlıyor.  Okuyalım öğrenelim ilçemize hayırlı 
olur inşallah” diye konuştu.  

Çumra 1. Kitap Fuarı Kur’an-ı Kerim 
okunması ve İlçe Müftüsü Bekir Yücelin duası 
ile açılışı gerçekleştirildi.  Çumra Protokolünün 
ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Çumra 
1.Kitap Fuarı 9-20 Nisan tarihleri arasında her 
gün akşam saat 20:00’a kadar açık kalacak.
n HABER MERKEZİ 
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Bir haftada 43 terörist
etkisiz hale getirildi

Yurt genelinde 2-9 Nisan ta-
rihleri arasında düzenlenen te-
rör operasyonlarında 43 terörist 
etkisiz hale getirildi. İçişleri Ba-
kanlığından yapılan açıklamaya 
göre, son bir haftada bölücü te-
rör örgütleriyle mücadele kapsa-
mında Jandarma Özel Harekat, 
Polis Özel Harekat, Jandarma 
Komando Birlikleri ile iç güvenlik 
operasyonları çerçevesinde Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara 
unsurlarınca bin 502 operasyon 
düzenlendi.

Operasyonlarda, bölücü terör 
örgütü PKK’ya yardım ve yatak-
lık yaptıkları iddiasıyla 244, terör 
örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları 
iddiasıyla 28, Fetullahçı Terör Ör-
gütü/Paralel Devlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) ile mücadele kapsa-
mında 561, sol terör örgütleriyle 
mücadele kapsamında da 9 zanlı 
gözaltına alındı.

Yapılan planlı operasyonlarda, 
842’si terör suçları, 167’si düzen-
siz göç ve 3 bin 601’i uyuşturucu 
ve kaçakçılık suçlarından olmak 
üzere 4 bin 610 kişi yakalandı.

Düzenlenen iç güvenlik ope-
rasyonlarında 25’i ölü, 8’i sağ, 
10’u teslim olmak üzere 43 te-
rörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz 
hale getirilen teröristler arasında 
İçişleri Bakanlığının Terörden 
Arananlar Listesinde, kırmızı ka-
tegoride “Garzan Kemal” kod adlı 
Medeni Sayılgan, yeşil kategoride 
“Demhat Cilo” kod adlı Eyüp Çe-
lik, gri kategoride “Soro Amet” 
kod adlı Mehmet Rehber Çetin 
ve “Harun Munzur” kod adlı Ma-
şallah Malazgirt’in de yer aldığı 
sözde üst düzey örgüt üyeleri 
de bulunuyor. Şırnak, Bitlis, Di-
yarbakır, Hakkari, Muş, Mardin, 
Siirt, Tunceli, Van ve Bingöl’de 

yürütülen operasyonlarda, terör 
örgütü mensuplarınca kullanılan 
61 sığınak, barınak ve mağara ile 
tuzaklanan 49 el yapımı patlayıcı 
ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince ayrıca 1,5 
ton patlayıcı yapımında kullanılan 
madde, 43 el bombası, aralarında 
bir füzenin de yer aldığı 40’i ağır 
ve uzun namlulu olmak üzere 47 
silah ile 18 bin 480 muhtelif mü-
himmat ele geçirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Uyuşturucu satıcıları ile ka-

çakçılara yönelik 2 bin 683 ope-
rasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 ton 677 ki-
logram esrar, 726 kilogram eroin, 
46 kilogram kokain, 300 gram 
sentetik kannabinoid (bonzai), 2 
kilogram metamfetamin, 250 bin 
228 uyuşturucu hap, 6 bin 911 
kök kenevir bitkisi, 486 bin 746 
paket kaçak sigara ve 57 ton 965 
litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 
Sokak satıcılarına yönelik okul 
çevreleri, parklar ve gençlerin 
yoğun olarak bulunduğu yerlerde 
yapılan kontrol ve gerçekleştirilen 
operasyonlar kapsamında 441 
şüpheli gözaltına alındı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE
Bölücü terör örgütleri FETÖ/

PDY, PKK/TAK, DEAŞ’ın pro-
pagandasını yapan, bu örgütleri 
öven, terör örgütleri ile iltisaklı ol-
duğunu alenen beyan eden, halkı 
kin, nefret ve düşmanlığa sevk 
eden, devlet büyüklerine hakaret-
lerde bulunan, devletin bölünmez 
bütünlüğüne ve toplumun can 
güvenliğine kasteden, nefret söy-
lemleri içeren 337 sosyal medya 
hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, 
tespit edilen 154 kişi hakkında ya-
sal işlem yapıldı.
n AA 

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma ve  ope-
rasyonlar kapsamında elde edilen veriler, örgütün çözülmesinde ve deşifre olmasında etkin rol oynadı

FETÖ/PDY çözüldü!
Devam eden soruşturmalar ne-

ticesinde, örgüt adına eylem ve fa-
aliyette bulunduğu belirlenen şüp-
helilerin verdiği ifadelerden yola 
çıkılarak FETÖ’nün eğitim, ünite ve 
sivil yapılanmaları tek tek deşifre 
edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca yürütülen soruşturmalar kap-
samında, daha önce alınan ifadeler 
doğrultusunda Kasım 2017’den bu 
yana örgüt şemasının askeri yapı-
lanmasında yer aldıkları tespit edi-
len ve örgütün askeri personel içe-
risine sızdırdığı kişilere “mahrem 
imamlık” yaptığı belirlenen 207 
şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin ifadeleri doğrultu-
sunda da örgütün TSK’deki kripto 
yapılanmasında yer alan 952 asker 
gözaltına alındı. Bunlardan 408’i 
itirafçı olarak kendilerini nasıl giz-
lediklerine ilişkin bilgiler verirken, 
196’sı tutuklandı.

Etkin pişmanlıktan faydalanan 
kişilerin verdiği ifadeler kapsamın-
da çıkarılan örgüt şemasının, firari 
Adil Öksüz ve tutuklu bulunan Ke-
mal Batmaz’a kadar uzandığı, bu 
kişiler hakkında elde edilen bilgi-
lerin ilgili savcılıklara gönderildiği 
belirtildi.

ŞEMALAR İTİRAFÇILARI TETİKLEDİ
Özellikle itirafçı olan kişilere 

gösterilen detaylı şemalar, bu kişi-
lerin örgütün sırlarını anlatmasında 
da kilit rol oynadı. Şemayı gören 
FETÖ/PDY üyesi şüpheliler, kendi-
lerinin şema kapsamında örgütün 
hangi kademesinde yer aldığını, 
başka kimlerin olduğunu anlattı.

Örgüt şemasını hazırlamak için 
adeta iğneyle kuyu kazan polis, ör-
gütün gizliliği ön planda tutup, dev-
letin içine sızmak için oluşturduğu 
birimlere ilişkin ayrıntılara ulaştı, 
belirlenen şüpheliler sayesinde ya-
pılanmanın kilit pozisyonlarında 
görev alan kişiler tespit edildi.

Aynı zamanda alınan ifadeler 
doğrultusunda örgütün yapılan-
ması tamamen deşifre edilerek, 
şemalarda yer alan örgüt üyelerinin 
görevlerinin detaylı şekilde açıklan-
dığı “FETÖ sözlüğü” oluşturuldu.

DERİN YAPIYI SİVİL 
YAPILANMA PERDELEDİ

Örgütün sivil yapılanması-
nı oluşturan kademelerin, bölge 
imamına bağlı olan il imamının, 
örgüt lideri ve yönetim kadrosu 
tarafından kararların aynı şekilde 
uygulanması için il yapılanmasının 
en son hücre yapılanmasına kadar 
iletildiği, il imanının altında eyalet 
imamlarının olduğu, onun altında 
ise büyük bölge imamının, ardın-
dan küçük bölge imamının ve ona 
bağlı olan öğrenci (ışık) evlerinin 
bulunduğu, bu yapılanmalarda yer 
alan kişi sayısının ise illerin duru-
muna göre değiştiği tespit edildi.

Örgütün bu kısmının ağırlıklı 
olarak, örgütün finansmanını sağ-
layan bağış, himmet, burs, zekat, 
gazete ve dergi abonelikleri edinme 
rolü oynadığı, yürütülen faaliyetler-
de dini ve milli değerlerin sömürü 
aracı olarak kullanıldığı, devlet ve 
toplum nazarında “cemaat” veya 
“hizmet hareketi” algısı oluşturu-
larak örgütün devleti ele geçirmeye 

yönelik gerçek ve derin yapısının 
perdelendiği saptandı.

Ayrıca “tedbir” adı altında kod 
isim kullanılarak gizliliğe riayet 
edildiği, yapıya dışarıdan bakıldı-
ğında devlet ve toplum açısından 
herhangi bir endişenin oluşmaması 
açısından, gizlilik konusunda örgü-
tün mahrem alanları olarak tabir 
edilen kısımlarındaki kadar birta-
kım katı uygulamaların bulunma-
dığı anlaşıldı.

DEVLETİN KILCAL DAMARLARINA 
EĞİTİM YAPILANMASIYLA GİRDİLER

Örgütün eğitim yapılanmasının 
ise bölge eğitim danışmanı, il eği-
tim danışmanı, il yurtlar mesulü, 
il mezuncu mesulü, il üniversite 
mesulü, il lise mesulü, ilköğretim 
mesulü, eyalet talebe mesulü, eya-
let üniversite mesulü, eyalet lise 
mesulü, eyalet ilköğretim mesulü, 
büyük bölge talebe mesulü, büyük 
bölge üniversite mesulü, büyük 
bölge lise mesulü, büyük bölge 
ilköğretim mesulü, bölge talebe 
mesulü, bölge üniversite mesulü, 
bölge lise mesulü, bölge ilköğretim 
mesulü, talebe mesulü, şehir dışı 
talebe mesulü adları altında görev 
dağılımın sıralandığı belirlendi.

Eğitim yapılanmasının bir kolu 
olan “gezici doktor”un görevinin, 

her dönem polis ve askeri okulların 
bulunduğu şehirleri dolaşarak ilin 
eğitim danışmanı ve ser doktorla-
rıyla toplantı yapmak, bu kişilere 
bağlı öğrenciler hakkında bilgi alıp, 
bir nevi doktor ve ser doktorları 
kontrol edip denetlemek olduğu 
saptandı.

Yine yapılanmada yer alan 
“asistan”ların, polis ve askeri okul-
larda eğitim gören her devreden 
ayrı ayrı sorumlu oldukları, zaman 
zaman şehir dışı talebe mesulle-
rinin öğrencilerle buluştuğu eve 
gelip öğrencilerle görüşme yap-
tıkları, öğrencilerden okul ve ko-
mutanlar hakkında bilgi aldıkları, 
harp okullarında okuyan örgüte 
mensup askeri öğrencilerin, kendi 
dönemlerinden sorumlu asistanları 
tanımadıkları fakat asistanların so-
rumluluğunu yürüttükleri dönem 
öğrencileri ile ilgili her türlü bilgiye 
sahip oldukları alınan ifadelerden 
ortaya çıkarıldı.

Bu kısmın faaliyetlerinin odak 
noktasında ise örgütün hayatının 
devamını sağlamada ve devleti ele 
geçirme hedefine ulaşmada ihti-
yaç duyduğu genç ve tahsilli insan 
kaynağının elde edilmesi olduğu, 
örgütün ideolojisini ve gizlilik ko-
nusundaki hassasiyetinin gençle-

re aşılandığı, daha sonra devletin 
kılcal damarları olarak tabir edilen 
Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve 
yargı teşkilatı gibi kritik kurumlara 
yerleştirdiği ve takibini yaptığı an-
laşıldı.

Örgütün ünite yapılanmasında 
yer alan askeriye, emniyet, adliye, 
avukatlar ve akademisyenler üni-
telerinin her birinin sorumlu ima-
mının bulunduğu ve bu imamların 
hiyerarşik olarak örgütün il yapılan-
masına veya il imamına bağlı olma-
dıkları öğrenildi.

 Örgüt içerisinde bu ünitelerin 
bir evin “yatak odası” gibi mahrem 
görüldüğü, dolayısıyla bu üniteleri-
nin faaliyetlerinin sorgulamaya ka-
palı olduğu, gizlilik konusunun bu 
ünitelerde şart olarak görüldüğü, 
tedbire itaatsizliğin ihanet olarak 
algılandığı ve mahrem ünitelerin 
örgüt lideri tarafından devletin kıl-
calları ile örgüt varlığının teminatı 
olarak anlatımının yaptığı yerler 
olduğu, örgütün mahrem yapılan-
ması ile sivil yapılanması arasında 
irtibatın olmadığı, sadece vazife 
verilmek üzere örgütün sivil ya-
pılanmasından uygun vasıflardaki 
elemanların tespiti konusunda il 
eğitim danışmanının aracı olduğu 
anlaşıldı.
n AA

Özellikle itirafçı olan kişilere gösterilen detaylı şemalar, bu kişilerin örgütün sırlarını anlatmasında da kilit rol oynadı. 
Şemayı gören FETÖ/PDY üyesi şüpheliler, kendilerinin şema kapsamında örgütün hangi kademesinde yer 

aldığını, başka kimlerin olduğunu anlattı.

Karapınar Devlet Hastanesi Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Ünitesi hizmet vermeye 
başladı.  Devlet Hastanesi Başhekimi Uz-
man Dr. Hüseyin Babur, önemli ve gerekli 
hizmetin ilçeye kazandırılmasında emeği 
geçen herkese teşekkür etti. Babur, şöyle 
konuştu: “Hayırseverlerin ve STK’ların 
destekleri ile ünitemize hotpack, ultrason, 
traksiyon, elektroterapi, tens, parafin, 
yürüme bandı ve egzersiz merdiveni 
cihazları alınmış olup, artık hastalarımız 
her tür ağrı, boyun fıtığı, bel fıtığı, diz 
ağrıları ve felç gibi durumlar için başka bir 
merkeze gitmeden hastanemizde tedavi 
edilebilecektir.”   n AA

Seydişehir ilçesine bağlı Kavak Mahalle-
si’nde evden hırsızlık olayı yaşandı. Kavak 
Mahallesi’nde ev sahibi Almanya’da olan 
eve korkuluk takılı pencereyi açarak giren 
hırsızlar, evdeki eşyaları çaldı. Alman-
ya’dan izine gelen M.B. evinde hırsızlık 
yaşandığını anlayınca jandarma ekiplerini 
haber verdi. Evde inceleme yapan ekipler, 
hırsızların demir korkuluklu pencereyi 
zorlayarak içeriye girdiğini tespit etti.
n AA

Karapınar’da fizik
tedavi hizmeti

Seydişehir’de
hırsızlık olayı

Piknik alanında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga-
da 1 kişi ağır yaralandı. Olay sonrası 4 kişi gözaltına alındı.  
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Meram ilçesi Karaaslan 
Aybahçe Mahallesi Fidanlık Caddesi Hadimi Park önün-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında 
henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartış-
manın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet 
Emin Ö., bacağından yaralanırken, şüpheliler olay ye-
rinden kaçtı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların ha-
ber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk 
edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin 

ardından Mehmet Emin Ö., ambulansla Meram Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 
Mehmet Emin Ö.’nün bacağındaki atar damarının kesil-
diği ve aşırı kan kaybı nedeniyle 6 saat süren ameliyatın 
ardından yoğun bakıma alındığı öğrenildi. 

Öte yandan, olayı gerçekleştiren Bekir A., İsmail K., 
Mustafa T. ve Mevlüt O. Asayiş Şube Müdürlüğü Cina-
yet Büro Amirliği ekipleri tarafından aynı mahallede ya-
kalanarak gözaltına alındı. Konya Numune Hastanesinde 
sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak 
üzere emniyete götürüldü.  n İHA

İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Fabrikamızın aşağıdaki bölümüleri 
için personel alınacaktır.

* MOBİLYA USTALARI
* DÖŞEME USTALARI

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

Fabrikamız Konya Organize Sanayi 
Bölgesi İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

LABORATUAR 
TEKNİKERİ

VE
VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

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

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

ELEMAN ARANIYOR
40 Yaşını 

aşmamış,firmamız 
bünyesinde 

çalıştırmak üzere 
vasıfsız 

işçi alınacaktır.

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

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

ELEMANLAR ALINACAKTIR

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

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

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

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

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

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 SEVKİYAT SORUMLUSU
3 DAHA ÖNCE DEĞİRMENCİLİK 

SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞ 
TENEKECİ PERSONELLER 

ALINACAKTIR
-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Bosna’ya servisimiz vardır.

ZAYİ
179051-179100 arası 1 cilt irsaliyeli faturamı kaybettim hükümsüzdür.

BOZKIRLI CELİLOĞULLARI DÜĞÜN ORGANİZASYONU
Ümmü TEKİNKAYA

MERAM V.D: 45523252536

Z-336
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 CNC İşleme Merkezlerinde ve CNC 
Torna Tezgahlarında Operatör Olarak 
çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası Eleman-
lar 

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

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

yon Makinelerinde Çalışmak Üzere Ele-
manlar,

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

tır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

FABRİKANIN YÜKLEME VE 
PAKETLEMEDE ÇALIŞACAK,
4 SAĞLIK ENGELİ OLMAYAN

4 45 YAŞINI AŞMAMIŞ
VASIFLI-VASIFSIZ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

Antalya’nın Akseki ilçesi yakınlarında mey-
dana gelen trafik kazasında aile hekimi 1 kişi 
hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Ak-
seki-Seydişehir D-695 Karayolu 10. kilomet-
resinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Akseki istikametinden Seydişehir istikametine 
gitmekte olan Kemalettin Şahin’in kullandı-
ğı 42 LB 799 plakalı otomobil, karşı yönden 
gelmekte olan Mahmut Kınık’ın kullandığı 32 
SB 432 plakalı kamyonla çarpıştı.Parçalanan 
ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ke-
malettin Şahin (56) araç içerisinde feci şekilde 
yaşamını yitirirken kamyonda yolcu olarak bu-
lunan Alibey Öztop ise yaralandı. Kemalettin 
Şahin’in, Konya’da aile hekimi olduğu belirtildi. 
Kazanın ardından Akseki-Seydişehir yolunda 
trafik araçlar kaldırılıncaya kadar kontrollü ola-
rak tek şeritten sağlandı.
n İHA

Aile hekimi kazada hayatını kaybetti 
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ÇT Tekstil
Home Collection

BAYAN
AŞÇI

ARANIYOR
Telefon: 0535 891 59 68

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

ADRES: FevziÇakmak Mahallesi
Kottim Sanayi Sitesi
10576.Sokak No:8

(Duranlar Petrol-A Bank Arkası)

AYDER, Doğu Guta’dan zorla göçe zorlanan mazlumları yalnız bırakmadı. Hayırseverlerin 
destekleriyle hazırlanan yardım Doğu Gutalılara dağıtılmak üzere giyim mağazasına gönderildi

AYDER’den Doğu 
Guta’ya yardım eli 

AYDER Anadolu İnsani Yar-
dım Derneği, Doğu Guta’lı mu-
hacirlerin getirildiği, Hama ili 
kırsalında bulunan Madiyk Kalesi 
Beldesi’nde muhacirler için kü-
çük bir giyim mağazası açtı.

Konuyla ilgili açıklama yapan 
Dernek Müdürü Ali Öğüt, “Şu 
an Doğu Guta’dan zorunlu göçe 
zorlanan 50 binin üzerinde insan 
var. Bu gelen insanlar Guta’dan 
göç ederlerken yanlarında hiç bir 
şey getiremediler sadece üzer-
lerindeki kıyafetlerle  Guta’dan 
çıkarıldılar. Bu durum karşısında 
duyarlı Müslümanların gayret 
ve çabalarıyla içerisinde kıyafet 
ağırlıklı çeşitli gıdalarında ol-
duğu bir TIR hazırlanıp bölgeye 
gönderdik. Bu Organizasyonun 
hazırlanmasında büyük eme-
ği geçen; Konya Tekstil Pazarı 
Esnaf’larına, Osmanlı Ocakları 
1453 Konya İl Başkanlığı’na ve 
KAF Gönüllüleri’ne teşekkür edi-
yoruz. Allah yapmış oldukları bu 
hayırları kabul etsin. Yola çıkacak 
olan yardım araçlarımız için ha-
zırlıklarımız tüm hızıyla devam 
ediyor” dedi.  Öğüt, önümüzdeki 
günlerde muhacir sayısının 200 
binin üstüne çıkabileceğini böyle 
bir durumda ciddi bir insani kriz-
le karşı karşıya kalına bileceğini 
ifade etti. Böyle bir insani kriz 
yaşanmaması için hazırlıklarını 
devam ettiğini ve Konyalı hayır-
severlere ellerinden gelen tüm 
imkanları küçük,büyük demeden 
destek olmaları çağrısında bu-
lundu.
n HABER MERKEZİ

‘Tokyo’da bayrağımızı dalgalandıracağım’
Engellilere  yönelik yapmış oldu-

ğu çalışmalarla tanınan Gönül Gözü 
Derneği,Engelsiz  Milli Sporcu Emine 
Seçkin’e başarılarından dolayı plaket 
takdim etti.

Geçtiğimiz Mart ayında Mer-
sin’de düzenlenen   Para-badminton 
Türkiye Şampiyonası’nda üst üste 
10. Kez şampiyon olan Emine Seç-
kin’i ziyaret eden Gönül Gözü Derne-
ği Genel Başkanı Devriş Ahmet Şa-
hin ve Dernek Genel Sekreteri  Necla 
Dündar  başarılarından dolayı  Engel-
siz Sporcu’ya plaket takdim etti.

Başkan Şahin yapmış olduğu 
açıklamada, “Emine Şeçkin’in azim 
ve kararlılığıyla engellilere örnek 
olduğunu, ilham verdiğini özellikle 
belirtmek isterim. Kendisi engelleri 
aşmanın ve başarının anahtarının 
bir inanç meselesi olduğunu üst üste 

10 defa Türkiye ve iki defa Avrupa 
Şampiyonu olarak  ispat etmiştir.Biz 
Gönül Gözü Derneği olarak kısıtlı ve 
dar imkanlar çerçevesinde her alan-
da engellilere yardımcı olmaya çalı-
şıyoruz ama başta Konya Büyükşehir 
Belediyesi olmak üzere tüm yetkili 
kurumları engellerini aşarak büyük 
başarılar elde eden kardeşlerimize 
karşı daha duyarlı olmaya davet edi-
yorum” dedi.

Engelsiz Sporcu Emine Seçkin 
ise, ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek, “Bu güne kadar 
gerek yurt içi gerekse uluslararası 
turnuvalarda şampiyonluk yaşayarak 
Al Bayrağımızı göndere çektirdim, 
inşallah  2020 Tokyo Olimpiyatları’n-
da da bayrağımızı göndere çektirerek 
milli marşımızı okutacağım” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Çok bilinmeyenli 
Suriye denklemine çö-
züm aranıyor, her gün 
yeni çözüm önerileri 
sunuluyor ki denkle-
me yeni bir boyut 
kazandıran en önemli  
gelişme Ankara’daki  
üçlü zirve   oldu. Geç-
mişte her ne yaşanırsa 
yaşansın, ilişkiler ne 
boyutta olursa olsun Suriye söz ko-
nusu olduğu zaman bütün devletler 
geçmişe sünger çekmek zorundalar 
çünkü Orta doğu dediğimiz coğrafya  
hem  ölümün hem yaşamın hem 
gücün hem kültürün el ele yaşadığı 
bir alandır .Eğer güçlü bir devletse-
niz bu topraklar üzerinde sizin de bir 
sözünüz, bir tarafınız olmalı. Malum 
şu anda bütün güç unsurları bölgeye 
gelmiş durumda ve taraf oluşturul-
maya çalışılıyor. Bu da Rusya ile ya-
şadığımız uçak düşürme  olayından 
sonra neden yan yana olduğumuzu 
gayet iyi açıklıyor. Bölgede şansı 
yüksek olan bir oluşumuz  dikkat 
edin ülke demedim oluşumuz  çün-
kü sınır dışında da oldukça büyük 
bir etkimiz var. Afrin ‘ den sonra  
Şam ‘mın bile bizi kurtarın çağrısına 
muhatap olduk  buda bölgede bize 
avantaj sağlar ,Stratejik konumdan 
bahsetmiyorum bile . 

          Toparlarsak; etkili bir askeri 
gücümüz var hem de yerli silahları-
mızla, bölge halkı bizi istiyor, 9oo km 
lik bir sınırımız, devletinin arkasında 
duran , ölümden korkmayan bunu 
15 temmuzda bütün dünyaya gös-
teren  bir millet var! İşte buda bizi 
popüler bir (müttefik demeyeceğim 
bu brokratik sözlükteki  karşılığı ) 
ortak yapıyor.  Eğer böyle bir etken 
olmamış olsaydık Orta doğu çoktan 
parçalanmış  Irak’ın kaderine mah-
kum kalmış sıra çoktan Türkiye ‘ye 
gelmiş olurdu. Türkiye bölgenin ka-
derini değiştirdi değiştirmeye devam 
edecek . Afrinle anlaşıldı ki kendi 
tabirleriyle  yoldukları Araplara ben-
zemiyoruz  buda orta doğu sürecini 
uzattı hatta ve hatta  bileşenlerinden 
kazananlarına kadar bütün oluşum-
larını  yerinden oynattı şimdi taraflar 
yeniden oluşturuluyor. Şimdilik gö-
rünen ki hanesine artı yazılan grup 

kuşkusuz İran Rusya 
Türkiye cephesi, ABD 
her ne kadar bizi çok 
takmadığını yansıtma-
ya çalışsa da endişeli 
, Fransa  Türkiye ‘den 
cevabını zaten almıştır 
diye düşünüyorum ba-
tının tarafını nasıl oluş-
turacağı  konusundaki 
ip uçları biraz belirsiz 

sanırım kafalar karışık ve zaman ka-
zanmaya çalışıyorlar. 

Trump  Putin’i Wasington’a 
davet etti İngiltere’yi karşısına ala-
mayacağına göre Putin’e göz dağı 
verecektir çünkü S400 ler bölgede 
Türkiye’yi daha güçlü yapacaktır .Bu 
göz dağı   karşılık bulamayacaktır 
ama böyle olacak gibi görünüyor 
.En çok Münbiç konuşuluyor ama 
ABD zaten Münbiç’ i gözden çıkar-
mış  Fırat’ın doğusuyla ilgili planlar 
yapıyor hepimiz biliyoruz ki ABD her 
ne kadar çekileceğini açıklasa da sa-
hayı terk etmez. ABD ve batı için sö-
mürgecilik kalkınmanın bir numaralı  
maddesi haline gelmiştir; alışkanlık-
larından vazgeçemezler maalesef.

Devletlerin gizli odalarında ol-
dukça gizli hesaplar yapılıyor  Türki-
ye’nin itibarsızlaştırması söz konusu 
bile değil masada yer açmaları lazım 
, bu yerin ne kadar küçültüleceği 
konuşuluyor çünkü Türkiye Müs-
lüman bir coğrafyada Müslüman 
bir ülke olarak bölgeyi tek bir amaç 
altında toplaya bilir ne çok söz hakkı 
verilmeli nede öfkesini kabartıp üzer-
lerine çekmeliler .Şunu bizden daha 
iyi biliyorlar ki kendi sınırlarından çok 
uzak bir bölgede kendi askerleri Türk 
askerinin önünde durmak isteme-
yecektir.Bölge halkına gelince gerek 
masada gerek sahada Türkiye olum-
lu adım attıkça  özgüvenleri artacak 
ve zalime baş kaldıracaklardır. Bu 
akım Kudüs’e kadar ulaşacak İsra-
il’in devlet binalarını inletecektir çün-
kü zülüm gören bütün Müslüman 
coğrafyası artık önder olarak Türkiye 
yi ilan ettiler bile. İşte orta doğu nun 
denklemi  çözümüne ne zaman ula-
şılır bilmiyoruz ama bu denklemde  
bütün taraflar için maşa değil muş-
tuyuz (müjde) vesselam…

 MAŞA DEĞİL MUŞTUYUZ

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 
düzenlenen doğa yürüyüşü etkin-
liği doğaseverlerden yoğun ilgi gö-
rüyor. Beyşehir Belediyesi evsahip-
liğinde Beyşehir Kültür ve Turizm 
Derneği Doğa Yürüyüşleri Toplulu-
ğu tarafından düzenlenen İslibucak 
Orman İçi Doğa Yürüyüşü etkinliği-
ne Beyşehirli doğaseverlerin yanı-
sıra Aksaray’dan gelen Hasandağı 
Dağcılık Spor Kulübü üyesi dağcılar 
da iştirak etti. Doğaseverler ve dağ-
cılar, İslibucak bölgesinde orman 
ağaçlarının yer aldığı parkurda 4 
kilometrelik mesafeyiyürüdükten 
sonra ilçe genelinde gerçekleştiri-
len gezi ve ziyaret programlarına 
da katıldı. Bu çerçevede, Yeşil-
dağ’daki Leylekler Vadisi, Adaköy 
Mahallesi’ndeki Leylekler Tepesi’ni 

gezen katılımcılar, tarihi Eşrefoğlu 
Camisi’ni ziyaret ederken, Beyşehir 
Gölü üzerinde düzenlenen tekne 
turuna da iştirak etti.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, doğa yürüyüşü ve 
diğergezi ve ziyaret programları-
na ilçe dışından gelenlerle birlikte 
toplam 130 doğasever ve dağcı-
nın katıldığını belirterek, Beyşe-
hir’in doğal güzelliklerinin yerinde 
görülmesi ve tarihi mekanlarının 
tanıtılması anlamında da katkıları 
olan bu tür sosyal etkinlik ve akti-
vitelerinorganizesinin devam ede-
ceğini belirterek, “Katılımcılarımıza 
etkinliklerimize gösterdikleri yoğun 
ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” 
dedi. 
n HABER MERKEZİ 

Beyşehir’de orman içi 
doğa yürüyüşü etkinliği

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN
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Mehmetçik’ten Meram’a 
mesaj var; varlığınız yeter

Meram Kadın Meclisi ve Me-
ram Gençlik Meclisi tarafından 
“Destan Yazan Mehmetçik’e Söy-
leyecek Sözümüz Var” adlı proje 
kapsamında, sınır ötesinde görev 
yapan mehmetçiklere gönderilen 
destek mektuplarına teşekkür me-
sajları geldi. 

Meram Kadın Meclisi ve Me-
ram Gençlik Meclisi tarafından 
“Destan Yazan Mehmetçik’e Söy-
leyecek Sözümüz Var” sloganıyla 
gerçekleştirilen proje kapsamında 
kaleme alınan mektuplar, Afrin 
Harekatı’nda görevli Polis Özel 
Harekat ve Jandarma Özel harekat 
ekiplerine ulaştırıldı. Yoğun duy-
gularla yazılan mektuplardan mo-
ral bulan asker ve polisler, Meram 
Kadın Meclisi ile Meram Gençlik 
Meclisi üyelerine SMS yoluyla te-
şekkürlerini ilettiler.

“SAĞOLASIN ŞERİFE ANNE”
Sınır ötesi harekatta görev 

alan polis ve askerlerimize moral 
amacıyla destek mektubu gön-
derenlerden Şerife Sinop, kaleme 
aldığı yazıda; “Ben seni görmedim 

ama kalben sana bir sevgim düştü. 
Annem, benim de senin gibi yav-
rularım var. Bundan sonra yavru-
larımın biri de sensin. Bu mektubu 
seher vakti 4.30 gibi sana yazıyo-
rum. Ben de dua nöbetindeyim 
Mehmedim…” cümlelerine yer 
vermişti. Bu sözler karşısında ol-
dukça duygulanarak mektupta 
yer alan telefon numarasına SMS 
gönderen bir Polis Özel Harekat 
mensubu, “Sağolasın Şerife Anne. 
Mektubun elimize ulaştı. Yazdığın 
o güzel sözler için çok teşekkür 
ederiz anne. İyi ki varsınız” şeklin-
de cevap verdi.

“BİR EKSİĞİMİZ YOK, 
VARLIĞINIZ YETER”

Gönderilen yüzlerce mektup-
tan etkilenerek moral bulan Meh-
metçiklerden bir diğeri ise gön-
derdiği SMS’te “Hepinizden Allah 
razı olsun. Afrin’den sizlere selam 
olsun. Herşeyimiz var çok şükür. 
Dua edin bizlere. Varlığınız yeter.” 
cümlelerine yer vererek duyguları-
nı ifade etti.  
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) Otizmli çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerine de-
vam ederken bir taraftan da otizm konusunda farkındalık oluşturan çalışmalara da devam ediyor

SOBE’den farkındalık 

Ak Parti Konya Milletvekili Ley-
la Şahin Usta ve Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk-
lu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi 
(SOBE) tarafından Kent Plaza Alış-
veriş Merkezi’nde açılan farkındalık 
standını ziyaret etti.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 
Merkezi (SOBE) Otizmli çocuklara 
yönelik eğitim faaliyetlerine devam 
ederken bir taraftan da otizm konu-
sunda farkındalık oluşturan çalış-
malara da devam ediyor. Bu amaçla 
hafta sonunda Kent Plaza Alışveriş 
Merkezi’nde SOBE tanıtım standı 
açıldı. Otizm konusunda toplumsal 

bir bilinç oluşturmak amacıyla açı-
lan stant vatandaşlardan büyük ilgi 
gördü.  SOBE görevlileri daha önce 
hazırlanan tanıtım broşürlerini va-
tandaşlara vererek merkez hakkın-
da bilgilendirmeler yaptı. 

Ak Parti Konya Milletvekili Ley-
la Şahin Usta ve Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay da 
SOBE tanıtım standını ziyaret ede-
rek etkinliğe destek verdiler. Standı 
ziyaret eden vatandaşlarla sohbet 
eden   Usta ve Altay, otizm farkında-
lığına dikkat çekerken standı ziyaret 
eden çocuklarla da yakından ilgilen-
diler. 

Dünyada her 68 çocuktan birin-
de Otizm tanısının konulduğunu ve 
bu sayının artmaya devam ettiğini 
ifade eden Selçuklu Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay,” Selçuk-
lu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi 
(SOBE) olarak otizmli çocuklarımızın 
eğitme yönelik faaliyetlere devam 
ediyoruz. Bu çalışmaların yanı sıra 
Otizm konusunda toplumsal bir 
bilinç oluşturması ve otizm erken 
tanısı konusunda anne babaların 
dikkatini çekmek amacıyla birçok fa-
aliyet gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki 
erken teşhis ve tanı otizmli çocukla-
rımızın gelecek yıllarındaki beceri ve 

işlevlerini gerçekleştirmesi açısın-
dan büyük önem taşıyor. Bu vesile 
ile yapılan bu çalışmanın toplumsal 
farkındalık oluşturmasını diliyorum” 
dedi.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eği-
tim Merkezi’nin otizmli çocuklar ve 
aileleri için bir umut ışığı olduğunu 
ifade eden Ak Parti Konya Milletve-
kili Leyla Şahin Usta da, SOBE’nin 
otizmli çocuklar için sürdürdüğü 
faaliyetlerin büyük önem taşıdığını, 
farkındalık oluşturmak adına yapılan 
çalışmanın değerli olduğunu ifade 
etti.
n HABER MERKEZİ

Ak Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da SOBE tanıtım standını ziyaret ederek etkinliğe destek verdiler
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‘Bizler işadamıyız, boş veremeyiz’
KONSİAD Konya Şubesi Yö-

netim Kurulu ve üyelerinin ka-
tılımıyla ikinci Çalıştay’ını, hafta 
sonu Alanya Orange County 
Otel’de gerçekleştirdi. Seminer, 
KONSİAD Konya Şube Başka-
nı Hasan Hüseyin Aydın’ın açış 
konuşması ile başladı. Konuşma-
sına Türkiye’nin zor bir süreçten 
geçtiğini ifade ederek başlayan 
Başkan Hasan Hüseyin Aydın, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye 
Afrin’de gerçekleştirdiği “Zeytin 
Dalı Harekatı’nı tek bir sivile za-
rar vermeden başarıyla tamam-
ladığını ifade ederek, “Aslında 
bu operasyon bir bakıma Tür-
kiye’nin güç gösterisiydi. Başta 
ABD olmak üzere neredeyse 
bütün batının yapmayın dediği 
operasyonu ordumuz büyük bir 
kararlılıkla yaptı. Milli ve yerli 
silahlarımızı da bütün dünya bu 
vesileyle görmüş oldu. Burada 52 
şehit verdik 225 de gazimiz vardı. 
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, 

milletimize de başsağlığı diliyo-
rum” dedi.

Konuşmasına “Bizler işada-
mıyız,  boş verelim bunları ti-
caretimize bakalım diyemeyiz” 
diyerek devam eden Aydın şun-
ları söyledi: “Ülkemizin birlik ve 
beraberlik davası bekasında bir 
sıkıntı olursa ne paramızın, ne 
ticarethanemizin, nede ticare-
timizin bir önemi olmaz. Bizler 
KONSİAD olarak bu operasyon 
esnasında üzerimize düşeni yap-
maya çalıştık. Ordumuza ve dev-
letimize farklı etkinliklerimizle 
destek olmaya gayret ettik.”

Tüm olumsuzluklara rağmen 
2017 yılının son çeyreğinde Tür-
kiye’nin11.1 büyüme oranıyla 
dünyadaki bütün ülkeleri geride 
bıraktığını hatırlatan Aydın, ko-
nuşmasında; “Geçtiğimiz günler-
de TİM Mart ayı ihracat rakamla-
rını açıkladı. Rakamlar bizi hem 
ülkemiz hem de KONYA’MIZ 
ADINA ÇOK SEVİNDİRDİ.

Türkiye geçen yılın Mart ayı-
na oranla ihracatını 11.5 artırarak 
15 milyar 106 milyon dolara yük-
seltti.Konya ise tarihinin en yük-
sek aylık ihracat rakamına ulaştı.
Konya ihracatını geçen yılın Mart 
ayına oranla yüzde 19.1 artırdı. 
Mart ayı rakamı 162 milyon 685 
bin dolar oldu. Bu rakam Türkiye 
ortalamasının çok üstünde. Bura-
da Konya sanayisini ayrıca kutla-
mak gerekir.

2018 yılının ilk üç ayını baz 
aldığımız zaman ise Konya yine 

Türkiye ortalamasının üzerinde 
yüzde 17.2lik bir artış sağlamış 
ve rakam 436 milyon dolara 
ulaşmıştır. Hem ilimiz hem de 
ülkemiz açısından rakamlar se-
vindirici. Tabi ki  bu  büyümenin  
ülkemizdeki şartları göz önüne 
aldığımızda daha kıymetli oldu-
ğunu görürüz. Bir tarafta ordu-
muz terör kisvesi altındaki küre-
sel güçlerle savaşıyor, bir taraftan 
ekonomimiz büyüyor. Bu dünya 
üzerinde eşine pek rastlanabile-
cek bir durum değildir” ifadeleri-

ni kullandı. Aydın, son günlerde 
dövizde yaşanan dalgalanmaları, 
küresel sermayenin Türk ekono-
misine saldırısı olarak yorumladı. 
Aydın konuşmasını, KONSİAD-
Konya Şubesi’nin 2018 yılı faa-
liyetlerini başlıklar halinde su-
narak tamamladı. İki gün süren 
seminerin ilk gününde Prof. Dr. 
Mete Sevgin “Kişisel Gelişim ve 
Beden Dili”, Proje Uzmanı Mus-
tafa Sarıkaya ise “KOSGEB Hi-
beleri” konularında katılımcıları 
bilgilendirdiler.  n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Hadim 
Meslek Yüksekokulu tarafından re-
sim sergisi ve fidan dikim etkinliği 
düzenlendi. Hadim MYO öğrenci-
lerinin hazırladığı yağlı boya, ka-
rakalem ve çeşitli el sanatlarından 
oluşan karma serginin açılışını Ha-
dim Kaymakamı Mustafa Berk Çe-
lik, Hadim Belediye Başkanı Ahmet 
Hadimioğlu, Okul Müdürü Ertuğrul 
Karataş, AK Parti Hadim İlçe Baş-
kanı Saffet Duran yaptı.   Okul bi-
nasında açılan sergide Kaymakam 

Çelik ile Başkan Hadimioğlu’nun 
kara kalem çizimi portre resimleri 
yoğun ilgi gördü. Başkan Hadimi-
oğlu resmini görünce şaşırdığını 
söyledi. Resmi yapan öğrenciye te-
şekkür eden Hadimioğlu, tabloyu 
beğendiğini dile getirdi.

Resim sergisi açılışının ardın-
dan Hadim Meslek Yüksekokulu 
tarafından düzenlenen ve Hadim 
Orman İşletme Şefliğinin destek 
verdiği orman dikimi etkiliğine ge-
çildi. 

Etkinlikte konuşan Okul Müdü-
rü Ertuğrul Karataş, okul kampü-
sündeki yeşil alanının artırılması ve 
doğa bilincinin yaygınlaştırılması 
için böyle bir etkinlik düzenlendi-
ğini söyledi. Öğrencilerin etkinliğe 
sahip çıkarak yoğun ilgi gösterdiğini 
anlatan Karataş, “Kampüs sahamız 
içine 200 Sedir ve Karaçam fidanı-
nı toprakla buluşturduk. Amacımız 
öğrencilerin çevreye duyarlılığını 
artırarak farkındalık kazandırmak-
tı. Öğrencilerimiz etkinliği sahip-

lenerek canla başla çaba gösterdi. 
Etkinliğimize ilçe kaymakamımız 
sayın Mustafa Berk Çelik, belediye 
başkanımız sayın Ahmet Hadimi-
oğlu, ilçe başkanımız Saffet Duran 
ile çeşitli kurum ve daire amirleri-
nin katılımı ve verdikleri destekler-
den dolayı teşekkür ederim.” dedi.

Kaymakam Çelik, Başkan Ha-
dimioğlu ve okul müdürü Karataş 
birer adet sedir fidanı dikerek et-
kinliği tamamladırlar. 
n HABER MERKEZİ 

Hayallerinin üniversitesine 
yoğun ilgi gösterdiler

Yazar Ürkmez, Küba ve 
Meksika gezisini anlattı

EKET Fuarcılık tarafından dü-
zenlenen “Konya Üniversite Ter-
cih Günleri” etkinliği, 50’yi aşkın 
üniversitenin katılımıyla Konya’da 
başladı. Etkinlikte, Selçuk Üniver-
sitesi personeli, üniversite adayla-
rına merak ettikleri sorular hakkın-
da bilgilendirmede bulunuyor.

2 gün boyunca Konya Dede-
man Otel’de gerçekleştirilecek 
üniversite tanıtım fuarında, hayali 
Selçuk Üniversitesi olan öğrencile-
rin merak ettiği soruları üniversite 
personelinden Zeynep Köylüoğlu, 
Ahmet Yalçın ve Memduh Bilgili 
yanıtlıyor. Öğrencilerin yoğun ilgi 

gösterdiği fuar, tercih merkezleri, 
lise öğrencileri ve velilerin yoğun 
ilgisi eşliğinde devam ediyor. Ka-
riyer uzmanlarının seminerlerine 
katılan öğrenciler, aynı zamanda 
fuar alanında kurulan stantları zi-
yaret ederek yetkili personelden 
bilgi alma imkanı buluyor. 10 Ni-
san 2018’de (Yarın) sona erecek 
fuarda, yaklaşık 10 bin ziyaretçinin 
beklendiği bildirildi.

Etkinlikte, tercih için detaylı 
dokümanlar, tanıtımı katalogu, ta-
nıtım CD’lerinden oluşan çanta da 
adaylara hediye ediliyor.
n HABER MERKEZİ 

CHP Cihanbeyli İlçe Başkanı Yakup Erdal, “Cihanbeyli’de partimizin belediye başkan adayı 
herkesi kucaklayan ve ayırmayan birisi olmalıdır. Yerel seçimlerde belediyeyi alacağız” dedi

‘Cihanbeyli’yi yerel
seçimlerde alacağız’

CHP Cihanbeyli İlçe Başkanlı-
ğı’ndan yapılan ilçe Danışma Kurulu 
toplantısında yerel seçimler konuşu-
larak, Türk ve Kürt kardeşliğinin ya-
şandığı Türkiye’nin örnek ilçesi olan 
Cihanbeyli’de belediye başkan ada-
yının herkesi kucaklayan ve hiçbir 
vatandaşımızı ayırmayan bir kişilik-
te olması kararlaştırılırken, muhale-
fet partileriyle de ortak bir adaya da 
sıcak bakıldı.  Danışma Kurulu Top-
lantısına CHP Cihanbeyli İlçe Başka-
nı Yakup Erdal, Yönetim kurulu üye-
leri, Konya İl Başkanı Barış Bektaş, il 
yönetim kurulu üyeleri, CHP Konya 
Milletvekili Hüsnü Bozkurt, CHP 
Konya Eski Milletvekili Atilla Kart 
ve partililer katıldı. Danışma Kuru-
lu Toplantısının açılışında konuşan 
CHP Cihanbeyli İlçe Başkanı Yakup 
Erdal, “Cihanbeyli’de partimizin 

belediye başkan adayı herkesi ku-
caklayan ve ayırmayan birisi olma-
lıdır. Bu konuda çalışmalarımız ve 
görüşmelerimiz sürüyor. Cihanbeyli 
halkının desteğiyle yerel seçimlerde 
belediyeyi alacağız. Yapılacak yerel 
seçimlerde kazanacağımızın umudu 
içindeyiz” dedi.

CİHANBEYLİ, TÜRK-KÜRT 
KARDEŞLİĞİNİN ÖRNEK İLÇESİDİR

CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-
taş da,“Cihanbeyli ilçemiz özellikle 
Türk ve Kürt kardeşliğinin yaşandığı 
Türkiye’nin örnek bir ilçesidir. Eşit 
yurttaşlık noktasında birlikte yaşanı-
lan önemli bir ilçemizdir. Partimizin 
Cihanbeyli’nin bu örnek yapısına 
uygun belirleyeceği belediye başkan 
adayımızla belediyeyi kazanacağız. 
Hepimiz bu umudun içindeyiz. Ci-
hanbeyli’de birlik ve beraberlik için-

de olacağız. Emperyalizm bizi böl-
meye ve ayrıştırmaya devam ediyor. 
Buna hep birlikte izin vermeyeceğiz. 
Hiç bir vatandaşımızı ayırmadan, 
ötekileştirmeden Cihanbeyli’yi ku-
caklayacak bir belediye başkanı ada-
yını tespit ederek yerel seçimlerde 
belediyeyi alacağız. Diğer muhalefet 
partilerle de görüşüp, ortak adayda 
belirleyebiliriz” diye konuştu.  

AK PARTİ, 2019’DA BİTECEK
CHP Konya Eski Milletvekili Atil-

la Kart da, “Bir siyasi proje olan AK 
Parti iktidarı çoktan sona ermeliydi. 
Görünün o ki, 2019’da bitecektir. 
Şeker fabrikalarından ne istiyorsun? 
Niye satıyorsun? Cargil istediği için 
mi satıyorsunuz. Tayyip Türkiye’yi 
bölgenin AVM’si yapmak istiyor. 
Üretmeye gerek yok diyor. Anayasal 
kurumlarımız çökertilirken, AK Parti 

ve şahısların kurumları haline geldi. 
Barışımız ve demokrasimiz yok ol-
mak üzeredir. Partimiz CHP Türkiye 
coğrafyasını kucaklayan ve ayrım 
yapmayan bir partidir. Türk-Kürt 
Kardeşliği noktasında Cihanbeyli 
Türkiye’ye güzel bir örnektir. Cihan-
beyli’de eşit yurttaşlık hukukunu 
inşa ettik. Bunu Türkiye de yay-
malıyız. Genel başkanımız 2019’da 
yüzde 60 oy istiyor. Bunun içinde 
birlikte mücadelemizi sürdürece-
ğiz. Cihanbeyli’de inanç ve kararlık 
içinde çıkaracağımız belediye baş-
kan adayımızla belediyeyi alacağız. 
Adayımız tutarlı, güven veren, Ci-
hanbeyli’nin örnek kardeşlik yapısını 
temsil eden bir kişi olmalıdır. Cihan-
beyli’de belediye başkanı almak zor 
değildir. Yeter ki birlik ve beraberlik 
içinde olalım.”    n HABER MERKEZİ

Yazar Melahat Ürkmez, Küba 
ve Meksika gezisini Selçukluya 
Sohbetlerinde anlattı .

Konya Fikir Sanat Kültür 
Adamları Derneği’nin her haf-
ta Konya Büyükşehir Belediyesi 
Kılıçaslan Konferans Salonun-
da düzenlemiş olduğu Selçukya 
Sohbetleri’nin bu haftaki konuğu 
ünlü yazar Melahat Ürkmez  oldu. 
Büyük ilgi gören söyleşide Yazar  
Ürkmez, Küba’lıların Türkiye ve 
Türk milletine olan sevgisinden 
başlayarak ülkenin tarihi geçmişi 
hakkında da bir çok çarpıcı detay 
anlattı. Küba’da heykeli bulunan 
tek yabancı liderin Atatürk oldu-

ğunu da sözlerine ekleyen yazar 
oradaki nöbetçinin göğsünde Türk 
Bayrağı’nı görünce ne kadar duy-
gulandığını da dile getirdi. Daha 
sonra görsel eşliğinde dinleyicileri-
ne adeta bir Küba turu attıran ya-
zar Meksika gezisine geçti.  Konuş-
manın sonunda ise kapitalim ve 
sosyalizmin iki uç örneği; Meksika 
ve Küba’nın tarih, kültür, ekonomi, 
hatta suç oranlarının karşılaştırıldı. 
İzleyenler tarafından çok ilginç ve 
doyurucu bulunan sohbet. Dernek 
başkanı Seyit Küçükbezirci’nin ya-
zar Melahat Ürkmez’e takdim etti-
ği teşekkür plaketi ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

Hadim’de 200 fidan toprakla buluştu

Hasan Hüseyin Aydın

 CHP Cihanbeyli İlçe Başkanlığı’ndan yapılan ilçe Danışma Kurulu toplantısında yerel seçimler konuşuldu.
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Necmettin Er-
bakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Türk 
Müziği Devlet 
Konservatuarı 
Türk Sanat Mü-
ziği Bölümün-
den Öğretim 
Görevlisi Yakup 
Aksoy, Çankaya 
Belediyesi-Mü-
zik Eğitimcileri 
Derneği (MÜ-
ZED) Eğitim Müziği Gençlik Şarkıları Beste 
Yarışmasından ödülle döndü. Besteciliğini 
ve söz yazarlığını Öğretim Görevlisi Yakup 
Aksoy’un yaptığı “Çankaya” isimli şarkı 
yarışmadan 3.’lük ödülünü kazandı. Aksoy, 
bir müzik eğitimcisi ve besteci olarak 
böyle bir yarışmada 3. olmanın kendisi için 
önemli olduğunu söyleyip, memnuniyet 
duyduğunu ifade etti.  n İHA

Karaman’da jandarmanın yaptığı operas-
yonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. 
Alınan bilgiye göre, bir ihbar üzerine 
harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına 
bağlı ekipler, merkeze bağlı Pınarbaşı kö-
yünde C.Ş ile Kazımkarabekir ilçesinde M.E 
isimli şahısların evlerinde eş zamanlı olarak 
mahkeme kararıyla arama yaptı. M.E.’nin 
evinde yapılan aramada Roma dönemine 
ait olduğu değerlendirilen 1 adet, 1 metre 
uzunluğunda ve 45 kilo ağırlığında mezar 
Stel bulunurken, C.Ş’nin evinde ise 93 adet 
bronz sikke, 48 adet tarihi obje, iki adet 
ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet detektör ele 
geçirildi.  n İHA

Beste yarışmasında
üçüncülük ödülü

Tarihi eser 
operasyonu

Seydişehirli gönüllü kadınlar, Zeytin Dalı Harekatı-
na destek için düzenledikleri kermesten elde edilen geliri 
Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. 

Tertip komitesi adına konuşan Fatma Görür, kermes 
sonunda elde edilen 36 bin 96 lirayı Mehmetçik Vakfı’nın 
Ziraat Bankası’ndaki hesabına aktarıldığını söyledi. 

Seydişehir’in her zaman olduğu gibi barışa, kardeşliğe, 

insanlığa hizmet etmeye devam edeceğini dile getiren Gö-
rür, “Devletimizin üniterliğine ve bayrağımızın milletimi-
zin beraberliğine her zaman birlikte destek vermeye gönül 
vermeye devam edecektir. Mazlumlara sahip çıkmaya de-
vam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyorum. Mehmetçiki-
mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
n AA

Kermes gelirini Mehmetçik’e bağışladılar

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, “Vatandaşlarımızın takdirleriyle 2019 yerel seçimlerini 
de 2019 genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçilerini de açık farkla kazanacağız” dedi

‘Seçimleri açık ara 
farkla kazanacağız’

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, düzenlediği basın toplan-
tısında ülke ve Konya gündemini 
değerlendirdi.  AK Parti Konya İl 
Başkanlığında gerçekleştirilen top-
lantıda Milletvekili Etyemez’e AK 
Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Ha-
tice Sedef ve Salih Koyuncu eşlik 
etti. AK Parti’nin son 16 yılda çok 
büyük işlere imza attığını söyleyen 
AK Parti Konya Milletvekili Halil Et-
yemez, “Bir ülkenin en büyük serve-
ti vatandaşlarının mutluluğudur. AK 
Parti olarak, bu anlayışla 16 yıldır 
toplumun memnuniyeti ve huzuru 
için gece gündüz demeden çalışı-
yoruz, var gücümüzle de çalışmaya 
devam edeceğiz. AK Parti iktidarla-
rı olarak, politikalarımızı üretirken 
mutlaka halkın sesine kulak verdik. 
2002’den bu yana tüm seçimleri 
kazanmamızın, halkın takdir ve du-
asını almamızın sırrı millet ve insan 
eksenli siyaset yapmamızdır” dedi. 

“TÜRKİYE OLARAK 
MAZLUMLARIN YANINDAYIZ” 
Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Ope-

rasyonları ile ilgili değerlendirmeler-
de bulunan Etyemez, “Dış politikada 
büyük ve güçlü bir devlet bilinciyle 
hareket ediyoruz. Fırat Kalkanı 
Operasyonu ve Zeytin Dalı Hare-
katı’nda büyük devlet özgüveniyle 
her alanında çok yüksek bir koordi-
nasyon sağladık ve tarihi bir başarı 
yakaladık. Kısa sürede, terörden 
temizlediğimiz bölgeye 700 milyon 
dolarlık insani yardım götürdük. Ne 
Birleşmiş milletler ne Amerika ne 
de Avrupa mültecilere sahip çık-
tı, destek verdi. Türkiye olarak, bu 
mazlumların hayata tutunması, ge-
leceğe umutla bakması için büyük 
bir gayret gösteriyoruz. Bazı emper-
yalist güçler Türkiye’nin sahadaki 
hem insani hem de askeri başarısını 
hazmedemiyor. Bunların başında da 
Fransa geliyor. Fransa, emperyalist 
bir anlayışla, bölgeden pay kapma 
amacıyla ‘biz de bölgeye gelmek is-
tiyoruz’ diyor. Teröre açıktan destek 
veren ABD ise bölgeden çekileceğini 
söylüyor. Doğru bir karar. ABD der-
hal evine dönmelidir. Terörle işbirli-
ğini tamamen kesmelidir. Bölgeden 
emperyalizm pılını pırtısını alıp def 
oluncaya kadar bu mücadelemiz 

kararlılıkla sürecek. Ülke içinde ve 
dışında PKK, DAEŞ, PYD/YPG ve 
FETÖ temizliği tamamlanıncaya ka-
dar terörle mücadelemizi kesintisiz 
sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. 

“GAYRİ MİLLİ BİR SÖZCÜLÜK 
ZİNCİRİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ” 
Ana Muhalefet partisinin ade-

ta terör örgütlerinin sözcülüğüne 
soyunduğunu söyleyen Etyemez, 
“Maalesef biz emperyalist güçlerle 
ve onların taşeronu terör örgütle-
riyle mücadele ederken, ayağımıza 
takılan bir ana muhalefet partisiyle 
uğraşıyoruz. Türkiye’nin milli po-
litikalarına karşı gayri milli bir söz-
cülük zinciri ile karşı karşıyayız. 

CHP, HDP’nin sözcülüğünü, HDP 
PKK’nın sözcülüğünü, PKK, PYD/
YPG’nin sözcülüğünü, ABD ise tüm 
terör örgütlerin ve arkasındaki güç-
lerin sözcülüğünü yapıyor, himaye 
ediyor. ABD, bir açıklama yapıyor, 
aynı ses CHP genel merkezinden 
yükseliyor, benzer ses HDP genel 
merkezinden, Kandil’den çıkıyor. 
Biz bütün emperyalizmin ve teröriz-
min sözcülüğüne yapanların engel-
lerine ve engellemelerine rağmen 
Türkiye’mizi büyüttük, büyütmeye 
devam ediyoruz. Ülkemiz büyüdük-
çe güçleniyoruz, güçlendikçe yeni 
rekorların altına imza atıyoruz” ifa-
delerini kullandı. 

“BÜYÜME RAKAMLARI 
BİZLERİ SEVİNDİRDİ” 

2017 yılının büyüme rakamları 
ile ilgili değerlendirmelerde bulu-
nan Etyemez, “Büyüme rakamları 
yeni açıklandı. Çok çok sevindirici 
bir sonuç aldık, 2017 yılında 7.4 gibi 
bir büyüme sağladık. G20 ülkele-
ri içinde Türkiye birinci sırayı aldı. 
G20, dünya ekonomisinin yüzde 
85’ini ifade ediyor. Hindistan, Çin 
gibi ülkeleri geride bırakarak Türki-
ye büyük bir başarı yakaladı. Bazıları 
bu başarıyı küçümsemeye, gölge-
lemeye çalışıyor. Bunlar ülkemizin 
moralini bozma çabalarından başka 
bir şey değil. Türkiye gerçekten he-
pimizin iftihar etmesi gereken bir 
performans gösterdi. Muhalefete 
sormak lazım. Türkiye ekonomisi 
iyiye gitmiyorsa, 20 milyar dolarlık 
projelerin altına nasıl imza atıyoruz? 
Türkiye 16 yıldır hiçbir projesini 
geciktirmiş, ertelemiş değildir. Ne 
karar aldıysak devam ettirdik, başla-
dığımız her projeyi zamanında bitir-
dik” diye konuştu. 

“SEÇİMLER AÇIK FARKLA 
KAZANACAĞIZ” 

Türkiye’nin seçim havasına gir-
meye başladığına değinen Etyemez, 
“Siyasi partiler hazırlıklarını yapı-
yorlar. İttifak görüşmeleri devam 
ediyor. Seçim noktasında en rahat 
parti AK Parti. İttifak kurduğu parti 
belli... İttifakın adı belli Cumhur İt-
tifakı. Türkiye’yi sağlıkta, eğitimde, 
ulaşımda, ekonomide ayağa kaldı-
ran, yeniden dirilişe geçiren bir ik-
tidar partisiyiz. Ramazan’dan önce 
tüm il kongrelerimizi tamamlıyoruz. 
Bayramdan sonra da büyük olağan 
kongremizi yapıyoruz. AK Parti 
hiçbir zaman masa başında siyaset 
yapan bir parti olmadı. Şimdiden 
bütün birimlerimizle sahadayız, 
illerdeyiz ve vatandaşlarımızla bir-
likteyiz. Allah’ın izniyle ve vatan-
daşlarımızın takdirleriyle 2019 yerel 
seçimlerini de 2019 genel seçim ve 
Cumhurbaşkanlığı seçilerini de açık 
farkla kazanacağız. Büyümede, ih-
racatta ve istihdamda olduğu gibi 
seçimlerde de rekorlarımızı kırmaya 
devam edeceğiz” diyerek sözlerini 
tamamladı.
n ONUR KALKAN

Konya; tarihi İpek 
Yolu başta olmak 
üzere, dönemin diğer 
önemli ticaret yolları 
üzerinde bulunmuş, 
doğuyla batı ara-
sında köprü olmuş, 
kültürel zenginliği ve 
turizm potansiyeli 
yüksek bir şehirdir.

Tarih boyunca en 
eski yerleşim merke-
zi olan Çatalhöyük’ü içinde barın-
dıran Konya, on bin yıllık tarihiyle 
birçok alanda öncülük yapmış; 
özellikle ilim, kültür ve medeni-
yetteki öncülüğünü ekonomide 
de sürdürerek merkezi bir şehir 
olma özelliğini hep korumuştur.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
da söylediği gibi; bir başkent 
daima başkenttir. Tarihi süreçte 
hep önemli bir misyon üstlenen 
Konya, Selçukluların Anadolu’yu 
fethederek kurdukları devletin 
başkentliğini yapmasıyla döne-
min ticari faaliyetlerinin çok yo-
ğun olduğu bir merkez konumu-
na gelmiştir. Anadolu Selçuklular 
dönemi, başkent Konya için bir 
ihtişam devri olmuştur. İki bu-
çuk asra yakın bir süre devam 
eden bu devirde Konya’nın her 
tarafı camiiler, medreseler, mek-
tepler kervansaraylar, imaretler, 
darüşşifalar, suyolları, köprüler, 
saraylar ve daha birçok binalarla 
dolmuştur.

Bugün, Konya Ticaret Odası 
70 Meslek Komitesi ve 20 binin 
üzerinde üyesiyle Türkiye’nin en 
büyük 6. odası unvanına sahip.

Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk ve ekibi hafta so-
nunda yapılan meslek komitesi 
seçimlerinin ardından zaferle 
seçimlerden çıktı. Başkan Sel-

çuk Öztürk seçim 
sonuçlarının ardın-
dan yaptığı açık-
lamada Konya’ya 
daha çok hizmet 
etmeleri gerektiğini 
ifade ederek, “Tür-
kiye’de 70 komiteli 
olup 68 komitenin 
tek bir grup tara-
fından alınabildiği 
başka bir seçimin 

olduğunu düşünmüyorum. 
Bu bizi gururlandıracak ya da 
kibre sokacak bir hadise değil. 
Bu elbette CenabHakkın bize 
takdiri. Sonuçları bütün arka-
daşlarımızın gayretinin toplum 
karşılığında takdiri olarak gör-
mek lazım. Bize bunun verdiği 
sonuç sadece şu; biz daha çok 
çalışmak durumundayız. Kadir-
şinas Konya’ya daha çok hizmet 
etmek zorundayız. Bize sadece 
bu sorumluluğu veriyor. O yüz-
den dün nasılsak bugünde öyle 
olacağız. Gayret edeceğiz bu 
yarında böyle olacak. Bu şekilde 
devam edeceğiz. Cenabı Hakk’a 
şükrediyorum bizi mahcup et-
medi.” Başkan Selçuk Öztürk ve 
ekibini tekrar tebrik ediyorum. 
Allah yar ve yardımcıları olsun.

Yine hafta sonunda Konya 
Ticaret Borsası’nda seçim heye-
canı yaşandı. Hüseyin Çevik gü-
ven tazeleyerek yeniden başkan 
seçildi.  Hüseyin Çevik ve üyele-
rine başarılarından dolayı tebrik 
ediyorum. 

Konya ekonomisine  Konya 
Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk ve Konya Ticaret Borsası 
Başkanı Hüseyin Çeviküyelerin-
den aldıkları güç ile değer katma-
ya devam edecekler.

Selametle kalın….

KTO VE KTB SEÇİMLERİN ARDINDAN 

AK Parti Genel Merkez İnsan 
Hakları Başkan Yardımcısı ve Kon-
ya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdo-
ğan ve beraberindeki heyet tarafın-
dan Arakan’daki saldırılardan kaçıp 
Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müs-
lümanların bulunduğu kamplar ve 
yetimhane ziyaret edildi. Ziyaretle-
rin yanı sıra Bangladeşli yetkililerle 
toplantılar yapıldı, yardımlar birinci 
elden dağıtıldı. 

Milletvekili Dr. Hüsnüye Er-
doğan, sağlıkçı milletvekilleri ve 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum 
Yönetimi (AFAD) Başkanı ve yet-
kililerinden oluşan heyetle birlikte 
mevcut durumu yerinde inceledi. 
Ziyaretle ilgili konuşan Erdoğan, 
Arakan’da yaşananlara dünyanın 

duyarsız kalmaması gerektiğini 
ifade ederek, “Türkiye olarak Müs-
lüman kardeşlerimizin yanındayız. 
Bangladeş’e göç edenlerin sayısı 
bir milyonu geçti ve diğer ülkelerin 
de Bangladeş’e yardımcı olmaları 
gerekiyor. Bangladeş’in bu yükün 
altından tek başına kalkması zor. 
Bu durumunu en iyi Türkiye anlar. 
Emine Erdoğan Hanımefendinin 
bölgeyi ziyaretiyle bu husus dünya 
gündemine taşınmıştı ama gelen 
yardımların halen yetersiz olduğu-
nu yerinde gördük. Arakanlıların 
yurtlarından edilmeleri ve göçmen 
durumuna getirilmeleri noktasın-
da, problemin asıl sebebine yönelik 
atılan çabaların yetersiz kaldığı çok 
net anlaşılıyor” dedi. n İHA

Milletvekili Dr. Hüsnüye 
Erdoğan Bangladeş’te

haber@konyayenigun.com
M.ESAT ÇAĞLA

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez
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‘Hayalleriniz varsa kitap okuyun’
Karaman’da Gençlik Merkezi 

liderleri, başlattıkları “Hayalleriniz 
varsa kitap okuyun” sloganı çer-
çevesinde, İl Milli Eğitim Müdürü 
Mevlüt Kuntoğlu’nu ziyaret ederek 
birlikte kitap okudu. 

Ziyarette, ilk olarak projeye 
ilişkin Gençlik Lideri Hamide Alın-
mış, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt 
Kuntoğlu’na bilgiler verdi. Gençlik 
Lideri Hamide Alınmış, “Gençlik 
Merkezi Müdürümüz Şabettin Ge-
zen öncülüğünde başlatılan ve Ka-
raman Gençlik Merkezi olarak kitap 
okumada farkındalık oluşturmak 
ve kitap okumanın önemini vurgu-
lamak için ‘Hayalleriniz varsa kitap 
okuyun’ projesini başlattık. Kitap 
okuma halkalarımız ile başladığımız 
okuma etkinliklerini farklı mekân-
larda gerçekleştirmeye devam edi-

yoruz. İlk olarak bir alış-veriş mer-
kezinde başlattığımız etkinlik daha 
sonra Karaman tren garı, Halk Sağ-
lığı Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü ile Çalışma 
ve İş-Kur İl Müdürlüğünde devam 
etti. Bugün de okuma etkinliğimizi 
Gençlik Liderleri ve gönüllü gençle-
rimizle birlikte sizi ziyaret edip, kitap 
okumaya geldik. Bizi kabul ettiğiniz 
için size şahsım ve kurumum adına 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
“YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER, 

ANNE VE BABALAR OLARAK 
ÖNCE BİZLER OKUMALIYIZ” 
Ziyaretten duyduğu memnuni-

yeti dile getiren İl Milli Eğitim Mü-
dürü Mevlüt Kuntoğlu’da, “İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki 
okul ve kurumlarla ilgili misafirlere 
bilgiler verdi. Karaman’ın eğitim 

anlamında iyi durumda olduğunu 
vurgulayan Kuntoğlu, Karaman’da-
ki okullarda ikili öğretimin olmadığı-
nın altını çizdi. Kuntoğlu, “Normal 
eğitim anlamında Karaman’ın ilk 

onda yer aldığını söyleyeyim. Bu 
noktada artımız var eksimiz yok. 
Okuma etkinliği olarak okullarımız-
da çok farklı etkinlikler yapılıyor. 
Anadolu Mektebindeki öğrencile-

rimiz sistematik bir şekilde yazar 
okumalarını gerçekleştiriyor. Oku-
nan kitapların yazarlarıyla alakalı 
paneller, sempozyumlar yapılıyor 
ve öğrencilerimiz de bu etkinlikte 

konuşmacı olarak yer alıyor. Türkiye 
okuma anlamında bir ivme yakala-
dı. Eskiye oranla daha iyiyiz diyebi-
lirim. Ama şunu belirtmek isterim 
ki yöneticiler ve öğretmenler anne 
ve babalar olarak önce bizler oku-
malıyız. Çünkü öğrencilerimiz biz-
leri örnek alıyor. İnşallah bu güzel 
etkinlik kelebek etkisi yapar. Böyle 
anlamlı bir etkinliği düzenlediğiniz 
için Gençlik Merkezi Müdürümüz 
Şabettin Gezen’e, sizlere ve öğren-
cilerimize çok teşekkür ediyorum” 
dedi. 

Konuşmaların ardından okuma 
etkinliğine geçildi. İl Milli Eğitim 
Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Gençlik 
Lideri Hamide Alınmış, Hasan Hü-
seyin Öztürk, Meryem Kaya ve gö-
nüllü gençlerle birlikte kitap okudu.
n İHA

Seydişehir zabıtada 
bayrak değişimi

Karatay Gençlik Meclisi 
oyun turnuvasında buluştu

Seydişehir Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğünde görevini sürdüren 
Bahaddin Erdoğan, Zabıta Müdür-
lüğü görevini Yunus Uyar’a bıraktı. 
Bir süredir Zabıta Müdürü olarak 
görev yapan Erdoğan, görev de-
ğişikliği kapsamında bayrağı Sey-
dişehir Belediyesinde Zabıta me-
muru olarak görev yapan Yunus 
Uyar’a devretti.  Erdoğan, görev 
süresince kendisine destek olan 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a 
teşekkür ederek, Uyar’a görevinde 

başarılar diledi. 
Çalışmalarından dolayı Bahad-

din Erdoğan ‘a teşekkür eden Baş-
kan Tutal ise yaptığı açıklamada 
“Zabıta Müdürlüğü görevi süresin-
de yapmış olduğu örnek çalışmala-
rından  dolayı ben Bahaddin Bey’e 
teşekkür ediyorum. Bu süreçten 
itibaren Zabıta Müdürlüğü görevi-
ni Yunus Uyar kardeşimiz yürüte-
cek. Ona da yeni görevinde başa-
rılar diliyorum” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Akyürek, “Kurum Kültürü, Aidiyet Duygusu, 
Kurumsal Temsiliyet” başlıklı eğitim seminerinde belediye çalışanlarıyla bir araya geldi

‘Taşeronluk artık bitti’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kan Tahir Akyürek, Büyükşehir Be-
lediyesi hizmet içi eğitim seminerle-
ri kapsamında Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Daire Başkanlığı’na bağlı 
KOMEK yöneticileri ve çalışanlarıyla 
bir araya geldi. Seminerde konuşan 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tahir Akyürek, 696 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile 
taşeron sisteminin artık bittiğini 
belirterek, yeni sistemin tüm mesai 
arkadaşlarına ve iş dünyasına hayırlı 
olmasını diledi. Hükümetin gerek 
iş güvenliği, gerek ücret politikası, 
gerekse de sosyal haklar açısından 
sorunlu bir yapıyı sona erdirdiğine 
vurgu yapan Başkan Akyürek, ya-
sayla birlikte yeni bir dönemin baş-
ladığını dile getirdi. Bütün çalışan-
ların artık belediyenin bir taşeron 
işçisi değil, asli elemanı konumuna 
geldiğine dikkat çeken Başkan Ak-
yürek, “Bu yeni yapıyla birlikte iş 
güvencesi daha güçlü bir şekilde 
sağlanmış oldu. Yine toplu sözleşme 
gibi haklar süreç içinde edinilmiş 
olacak. İzin, sağlık, tazminat gibi 
sosyal haklar konusunda tartışmalar 
ortadan kalmış olacak. Devlete ve 
millete ayrı bir güven gelmiş olacak. 
Konya’da bu noktada çok önemli şe-
hirlerden birisi. Biz de KOSKİ ile bir-
likte şu anda yeni statüyle çalışma-
ya başlayan arkadaşlarımızın sayısı 
tam 6 bin 955” ifadelerini kullandı. 

“BELEDİYE HİZMETİ 
BİR VAKIF HİZMETİDİR” 

Belediye çalışmasının sadece 
maişet temini çalışmasından ibaret 

olmadığını, aynı zamanda bir halk 
hizmeti, bir vakıf hizmeti olduğunu 
belirten Başkan Akyürek, belediye 
çalışanlarının belediyede hizmet 
verirken aynı zamanda hayırlı bir 
faaliyete de katkı yaptığını ifade etti. 
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın 
ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 
bünyesinde mevcut yasadan yarar-
lanan KOMEK ve ASEM çalışanla-
rına hitap eden Başkan Akyürek, 
Meslek Edindirme Kurslarının ku-
ruluşundan bugüne Konya’da çok 
büyük bir boşluğu doldurduğunu, 
2004 yılında yapılandırılan kursu-

ların son dönemde çok daha büyük 
ve güçlü bir yapıya kavuştuğunu be-
lirtti. “Bugün Konya’nın bütün ilçe-
lerde, bütün yerleşim yerlerinde bu 
kurumsal yapının izini görüyoruz” 
diyen Başkan Akyürek, konuşma-
sını şu sözlerle sürdürdü: “KOMEK 
toplumumuzun büyük bir kesimini 
kucaklamış bir kurumsal yapıya ka-
vuştu. Sertifika alan ve kurslardan 
istifade eden 600 bine yaklaşan bir 
kayıt sayısına ulaştık. Nüfusa kı-
yasla Türkiye’deki en yaygın halk 
eğitim çalışması. Beşikten mezara 
kadar ilim öğrenme düsturuyla ha-

reket eden bu sürekli eğitim faali-
yeti Konya’da gerçekleşiyor. Bizim 
mesleki eğitim faaliyetimiz nüfusa 
oranla Türkiye’de birinci sırada ge-
liyor. Bu da hakikaten şehrimizin 
karakterini, kalitesini, seviyesini 
yansıtan bir gösterge. KOMEK’le-
rimiz ve ASEM’lerimiz sadece bir 
mesleki formasyon kazandırmıyor. 
Aynı zamanda bir sosyalleşmenin, 
bir sevgi, saygı, dostluk ortamının 
oluşmasına, komşuluk ilişkilerinin 
güçlenmesine, insanlarımız arasın-
daki tanışıklığın, dayanışmanın kuv-
vetlenmesine, böylece toplumun 
da huzuruna vesile oluyor. Yine bu 
faaliyetlerimiz aile içi sorunların çö-
zümünde, huzur ikliminin oluşma-
sında da bir rol üstlenmiş oluyor.” 

KOMEK BÜYÜK BİR AİLE 
“Kurum Kültürü, Aidiyet Duy-

gusu, Kurumsal Temsiliyet” başlıklı 
hizmet içi eğitim seminerinde konu-
şan Büyükşehir Belediyesi Basın Ya-
yın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başka-
nı Ahmet Köseoğlu da, KOMEK ve 
ASEM’lerin il merkezi ile ilçelerdeki 
yöneticilerinin ve hocalarının tama-
mının büyük bir aileyi oluşturdukla-
rını, elde edilen başarının bu büyük 
ailenin çabasıyla ortaya çıktığını söy-
ledi. Köseoğlu, konuşmasında “Ku-
rumsal aidiyet size kuruma karşı bir 
bağlılık oluştursun, fakat bağımlılık 
oluşturmasın” dedi. 

Büyükşehir Belediyesi hizmet 
içi eğitim seminerlerinin belediye 
bünyesinde bulunan diğer birimlere 
yönelik devam edeceği kaydedildi. 
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi, Karatay Belediyesi Celaled-
din Karatay Gençlik Merkezi’nde 
oyun turnuvası düzenledi. Top-
lam 96 yarışmacıdan oluşan 32 
takımın yarıştığı turnuva heye-
canlı ve eğlenceli anlara sahne 
oldu.

Kent Konseyi Gençlik Mec-
lisi Başkanı Mehmet Aydemir 
yaptığı açıklamada gençlerin 
stres atarak derslerine daha iyi 
konsantre olabilmeleri ve arala-
rındaki dostluğun daha da pekiş-
mesi için düzenlenen turnuvanın 
büyük bir katılımla gerçekleştiği-
ni belirtti. Aydemir önemli ola-
nın birinci olmak değil dostluk 
ve kardeşlik içerisinde güzel bir 
organizasyona imza atmak ol-
duğunu dile getirdi. Celaleddin 
Karatay Gençlik Merkezi’ni Ka-
ratay’a kazandırarak kendilerine 
nezih bir ortamda hem eğitim 
alma hem de eğlenme fırsatı 
veren Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli’ye teşekkür 
eden Aydemir; programlarının 
süreceğini söyledi. Yarışmanın 
heyecanına kapılmış olan genç-
ler Başkan Hançerli’nin ziyareti 
karşısında şaşkınlıklarını gizleye-
medi. Başkan Hançerli gençlerin 

sosyal aktivitelere olan ihtiyacını 
göz önünde bulundurarak, Cela-
leddin Karatay Gençlik Merke-
zinde playstation, langırt, bilardo 
gibi imkanlar sağladıklarını ifade 
etti. Başkan Hançerli, Celaleddin 
Karatay Gençlik Merkezi’nde öğ-
rencilerin en iyi şartlarda eğitim 
alabilmeleri ve vakitlerini faydalı 
bir şekilde değerlendirebilmele-
ri için derslikler, müzik atölyesi, 
bilgisayar laboratuvarı, kafeter-
yası, kütüphanesi, internet-bi-
lişim köşesi, fitness-aerobik 
salonu, etüt salonu gibi etkinlik 
alanlarının bulunduğunu belirt-
ti. Başkan Hançerli; modern bir 
eğitim kompleksiyle gençlere 
yönelik her imkanı sağlamak için 
çalıştıklarını söyleyerek; Üniver-
siteye Hazırlık, Bilgisayar, Dik-
siyon, İşaret Dili, Resim, Hızlı 
Okuma, Gitar, Bay Fitness-Ba-
yan Fitness, Folklor branşların-
da eğitim verildiğini dile getirdi.  
Celaleddin Karatay Gençlik Mer-
kezi’nde sık sık gençlerle bir ara-
ya geldiklerini söyleyen Başkan 
Hançerli, gençlerin iyi yetişmesi, 
ülkesine ve milletine hayırlı bi-
reyler olmaları için çalıştıklarının 
altını çizdi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 696 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) ile taşeron sisteminin artık bittiğini belirterek, yeni sistemin tüm 

mesai arkadaşlarına ve iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.
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Amanoslar’da PKK’ya ağır darbe vuruldu
Zeytin Dalı Harekatı sonrası te-

röristlerin Türkiye’ye geçiş için kul-
landığı Amanos Dağları’nda son 2 
haftada yürütülen operasyonlarda, 
aralarında PKK’nın sözde sorumlu-
larının da yer aldığı 23 örgüt men-
subu etkisiz hale getirildi. Suriye’nin 
Afrin bölgesinden aldığı eleman ve 
lojistik desteğiyle Amanoslar’da yu-
valanan ve Akdeniz Bölgesi’ndeki 
terör eylemlerini buradan yöneten 
PKK’nın Zeytin Dalı Harekatı saye-
sinde Afrin ile irtibatının kesilmesi 
örgüte büyük darbe oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Af-
rin’de yürütülen Zeytin Dalı Hareka-
tı sonrası bölgeyle bağlantısı kesilen 
PKK’lı teröristler, kara ve havadan 
düzenlenen operasyonlarla adeta 
köşeye sıkıştırıldı. Akdeniz’deki terö-
rün kaynağı olan ve Hatay ile Osma-
niye’deki güvenlik güçlerine yönelik 

birçok saldırının yuvası haline Ama-
nos Dağları’nda son günlerde terör 
örgütü PKK’ya büyük darbe vurul-
du. İnsansız hava araçları aracılığıyla 
elde edilen istihbarat doğrultusunda 
düzenlenen operasyonlara, zaman 
zaman F-16 savaş uçakları ve Sİ-
HA’lar da destek verdi.

Hatay’ın Arsuz ilçesi kırsalında 
26 Mart’ta 11, Osmaniye kırsalında 
1 Nisan’da 6 ve Hatay’ın Dörtyol il-
çesi kırsalındaki Amanos Dağları’n-
da 6 Nisan’da 6 terörist etkisiz hale 
getirildi. 

Arsuz’daki operasyonda etkisiz 
hale getirilen 11 kişinin, Antakya 
ilçesinde 9 Temmuz 2017’de 2 gü-
venlik görevlisinin şehit edilmesi ve 
Samandağ ilçesindeki sahil güvenlik 
noktasına 19 Ekim 2017’de düzen-
lenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren 
grup olduğu tespit edildi.

Aynı operasyonda yaralanan ve 
kaldırıldığı hastanede şehit düşen 
Jandarma Uzman Çavuş Samet To-
kur tarafından etkisiz hale getirilen 
örgüt mensubunun, İçişleri Bakan-
lığının aranan teröristler listesinde 
gri kategoride yer alan PKK/KCK’nın 
sözde Belen-Samandağ grup so-
rumlusu “Demhat” kod adlı İsmail 
Özdemir olduğu ve Dörtyol’da 14 
Şubat 2017’de Tokur’un aynı birlik-
ten silah arkadaşı Jandarma Uzman 
Çavuş Salih Kayan’ı şehit ettiği belir-
lendi. Dörtyol kırsalında etkisiz hale 
getirilen 6 terörist arasında örgüt 
sorumlularının da bulunduğu tespit 
edildi. Operasyonlar sonrası yapılan 
arama tarama faaliyetlerinde çok 
sayıda mühimmat ve yaşam malze-
mesi ele geçirildi. 

Operasyonların aralıksız devam 
ettiği bölgede son bir ayda 10’a ya-

kın sığınağın yok edildiği öğrenildi. 
Hatay ve Osmaniye’deki yetkililer, 
terör operasyonlarının aralıksız sür-
düğünü belirterek, İHA ve SİHA’la-
rın 24 saat boyunca Amanoslar’ı gö-
zetlediğini kaydetti. 

YARALI TERÖRİSTLERİ ARTIK 
AFRİN’E GÖTÜREMİYORLAR 
Afrin’deki örgüt kamplarında 

eğitim gören üyeleri Türkiye’ye ge-
çişte Amanoslar kırsalını kullanan 
PKK, Afrin’in ardından Amanoslar’ın 
coğrafi yapısını kullanarak bölgede 
tutunmaya çalışıyordu. Operasyon-
larda yaralanan teröristler, önceden 
örgüt mensuplarınca Afrin’e götürü-
lerek burada örgüte ait hastanelerde 
tedavi ettiriliyordu. PKK, Afrin’i aynı 
zamanda teröristlerin dinlendiği ve 
sözde siyasi stratejik eğitimler verdi-
ği alan olarak kullanıyordu.
n AA

ATİB Genel Başkanı Öner, “İki günde iki teşkilatımız saldırıya uğradı, duvarlarına malum slo-
ganlar yazıldı. Hala suçlular yakalanmadı ve insanların yüreğindeki endişe giderilemedi.” dedi

Almanya’daki saldırılara 
tepkiler devam ediyor

Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) 
Genel Başkanı İhsan Öner, Alman-
ya’da Türk kurum ve kuruluşlarının 
yanı sıra ibadethanelere yapılan sal-
dırıların faillerinin hala bulunama-
masını eleştirerek, “İki günde iki 
teşkilatımız saldırıya uğradı, duvar-
larına malum sloganlar yazıldı. Hala 
suçlular yakalanmadı ve insanların 
yüreğindeki endişe giderilemedi.” 
ifadesini kullandı.

ATİB Genel Başkanı Öner, yap-
tığı yazılı açıklamada, bir hukuk 
devletinde hiç kimsenin bir kısım 
insanları kendi hallerine bırakmaya, 
onları endişe içinde yaşatmaya hak-
kı olmadığını belirtti.

Almanya’nın tüm dünyada de-
mokrasiye, insan hak ve hukukuna 
çok değer veren bir ülke olarak bi-
lindiğini ifade eden Öner, şunları 
kaydetti: “Anayasasıyla, kurum ve 
devlet teşkilatlarıyla yerli yerine 
oturmuş ve başka ülkelerdeki insan 
haklarını yakından izleyen sivil top-
lum kuruluşları ile isim yapmış bir 
ülkede her gün bir Türk kuruluşu 

veya ibadethanesi saldırıya uğrar-
ken, insanlar korkutulurken, bu 
haberler bırakın Alman medyasını, 
yakındaki güvenlik görevlilerini bile 
harekete geçirmeye yetmemek-
tedir. Bazen nerede yaşadığımızı, 
hangi ülkenin güvenlik sistemi için-
de olduğumuzu düşünmeden ede-
miyoruz. İki günde iki teşkilatımız 
saldırıya uğradı, duvarlarına malum 
sloganlar yazıldı. Hala suçlular yaka-
lanmadı ve insanların yüreğindeki 

endişe giderilemedi.” 
Bu ülkede 30 yıldır faaliyet gös-

teren önemli bir sivil toplum kuru-
luşu olduklarına işaret eden Öner, 
Türk toplumunun, yetkililerden bazı 
soruların yanıtını almayı beklediğini 
kaydetti.

Öner, “Harekete geçmek, suç-
luları yakalamak için neyi bekliyo-
rusunuz? Eğer bu hareketsizlikte bir 
kasıt yoksa, ki biz bir kasıt olduğuna 
inanmıyoruz, niçin suçlular yaka-

lanamıyor? İstihbaratıyla ünlü bu 
ülkede bu tür eylemler karşılıksız 
kalacaksa, bizler kime ve neye gü-
venelim? Yoksa bazı çevreler tara-
fından güvensiz ve endişe içinde ya-
şanmamız mı isteniyor?” ifadelerini 
kullandı.

Hukuk devletinde hiç kimsenin 
bir kısım insanları kendi hallerine bı-
rakmaya, onları endişe içinde yaşat-
maya hakkı olmadığını vurgulayan 
ATİB Genel Başkanı Öner, “Lütfen 
barış içinde yaşayan insanların hu-
zurlarını bozmaya izin vermeyin. 
Buna izin verenlere de geçmişte 
ve başka ülkelerde yaşanmış çeşitli 
kötü olayları örnek göstererek, bu 
tür davranışlardan vazgeçirmeye 
çalışın. Çünkü Türk toplumu olarak 
bu tür eylemlerin hedefi olmaktan 
sabrımız taşmak üzeredir. Hukuk, 
bir fert, bir grup, bir mezhep için 
değil herkes için vardır. Bu ülkede-
ki sağduyu sahibi insanları buradaki 
Türk insanının da hukukunu savun-
maya çağırıyoruz.” değerlendirme-
sinde bulundu.
n AA

‘Esed rejimine müdahale için 
müttefiklerimizle çalışıyoruz’

‘Kimyasal saldırı Suriye karşıtı 
kampanyalar için bahane oldu’

ABD Savunma Bakanı Jim 
Mattis, Suriye’de kimyasal silah 
kullanan Esed rejimine müdahale 
konusunda ABD’nin herhangi bir 
şeyi seçenek dışında bırakmadığını 
söyledi. 

Mattis, Katar Emiri Tamim bin 
Hamad el Sani ile Savunma Bakan-
lığında (Pentagon) bir araya gelme-
den önce gazetecilere kısa bir açık-
lamada bulundu. Bir gazetecinin, 
Duma bölgesinde kimyasal saldırı 
düzenleyen Esed rejimine karşı 
ABD’nin askeri müdahaleyi seçe-
nekler dışında bırakıp bırakmadığı-
nı sorması üzerine Mattis, “Şu anda 
herhangi bir şeyi seçenek dışında 

bırakmıyorum” yanıtını verdi. Beş-
şar Esed rejiminin kimyasal saldırı-
larıyla ilgili Mattis, “Bakmamız ge-
reken ilk şey, Rusya tüm kimyasal 
silahların ülke dışına çıkarılmasın-
da çerçeve garantörü iken, halen 
kimyasal silahların neden kullanıl-
dığıdır. Dolayısıyla NATO, Katar 
ve başka yerlerdeki ortaklarımız, 
müttefiklerimizle çalışıyoruz ve 
bu konuyu ele alacağız” ifadelerini 
kullandı. Suriye’de rejiminin, Doğu 
Guta’da muhaliflerin kontrolündeki 
son nokta olan Duma ilçesinde sivil 
yerleşimlere 8 Nisan’da düzenledi-
ği kimyasal silahlı saldırıda 78 sivil 
ölmüştü.  n AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov, Doğu Guta’nın Duma ilçe-
sinde düzenlenen kimyasal saldırıyı 
“provokasyon” olarak nitelendire-
rek “Tüm bunlar, ‘Rusya cani reji-
mi koruyor’ adı altında Suriye kar-
şıtı kampanyalar için bahane oldu” 
dedi. Lavrov, Tacikistan Dışişleri 
Bakanı Sirodjidin Aslov ile bir araya 
geldikten sonra düzenlenen ortak 
basın toplantısında, gazetecilerin 
Doğu Guta’daki kimyasal saldırıyla 
ilgili sorularını cevaplandırdı. 

Suriye’de görev yapan Rus 
askerlerinin, Şam yönetimini suç-
lamak için “provokasyon” ha-
zırlandığı konusunda daha önce 

uyarılarda bulunduğunu söyleyen 
Lavrov, “Uyardığımız gibi de oldu 
ve Şam’ın banliyösü Doğu Guta’nın 
Duma ilçesinden o yönde bilgiler 
geldi.” diye konuştu. Yayınlanan 
görüntülere değinen Lavrov, çocuk 
ve yaşlıların üzerlerine kovalarla 
su dökenlerin hiçbir koruma giy-
sisi giymeden yardım etmeye ça-
lıştığının gördüğünü belirterek bu 
görüntülerin sarin gazı kullanıldığı 
dönemde de ortaya çıktığını öne 
sürdü. Lavrov, “Tüm bunlar, ‘Rus-
ya cani rejimi koruyor’ adı altında 
Suriye karşıtı kampanyalar için ba-
hane oldu.” ifadesini kullandı.
n AA

Allah azze ve Celle  
kainatı ve bizi en güzel 
şekilde yaratmış ve 
bize sayısız nimetler 
vermiştir Ta ki O’na 
kulluk yapalım diye. 
Bizden öncekilerde 
olduğu gibi bizi de bir-
takım imtihanlara tabi 
tutmuştur. Daha önce 
ki İman akılla değil 
kalple olur başlıklı yazımızda biraz 
bahsetmeye çalışmıştım.

Bu konuya hassaten değinme-
mim sebebi görsel, yazılı ve sosyal 
medya üzerinden akılcı        algı yarat-
mak suretiyle tasarlanmış güncel 28 
Şubat’ı yaşıyoruz.

                                                                             *
“Sınıfta erkek arkadaşlarımla 

yan yana derse giriyorsam, cami-
de neden yan yana namaz kılma-
yayım?” ya da “İmamlar neden 
hep erkek?” Diyerek gündeme dü-
şürülen kızın açıklaması,

Hocaların 3-5yıl önceki konuş-
malarının bazı bölümleri kesilerek-
çarpıtılmak suretiyle insanları başka 
yöne çekme çabaları,

Cami içinde kız erkek karışık ya-
pılan sohbet görüntüleri,

Her gün özellikle ekrana çıkarılan 
hadis ve sünnet reddiyecisi sözüm 
ona ilahiyatçıların açıklamaları,

Elbette bunların hepsi toplum-
da oluşturmak istenen İslamafobia 
adına hazırlanmış özel bir projenin 
ürünleridir. 28 Şubat’ta da yine top-
lum sahte şeyh Ali Kalkancı ve sahte 
mağdur (barda çalışan) Fadime Şa-
hin üzerinden kışkırtılmıştı.

                                                                      *
Hep kadın, kadın hakları ve özel-

likle de akılcılık üzerinden yapılıyor 
bu algı operasyonları. Bu operas-
yonlarla da 28 Şubat’ta olduğu gibi 
bir taraftan insanları İslam’danuzak-
laştırma, diğer yandan da hükümeti 
zayıflatma ve düşürme hesapları 
yapılıyor.

Allah Azze ve Celle erkeği ayrı, 
kadını ayrı fıtratta yaratmış ve ayrı 
ayrı misyonlar yüklemiştir ki bu fark-
lılığı ve misyonu sorgulamak bizim 
haddimize asla düşmez. Haddini bil-
meyen insan neyi bilir ki? Kadının fıt-
rat olarak narin ve hassas yaratılması 
onun erkekten daha eksik olduğu 
anlamına gelmez. Rabbimiz kadına o 
derce değer vermiştir ki kadınlarımı-
zın adını bir sureye (Nisa) vermiştir. 
Uzun uzun kadınlar ve kadın hakları 
ile alakalı biz erkeklere emirler ve 
yükümlülükler vermiştir. Sadece bu 
bile kadının İslam’dane denli kıymetli 
olduğunun göstergesidir sanırım.

***

Allah imtihan etmek için İbrahim 
Aleyhisselam’a oğlu İsmail Aleyhis-
selam peygamberi kurban etmesini 

vahyederek sınamak 
istedi. İbrahim Aley-
hisselam hiç tereddüt 
etmedi ve emri uygu-
lamaya koyuldu. Oğlu 
İsmail de aynı şekilde 
teslim olarak bıçağın 
altına yattı. Ama bıçak 
kesmedi. Ve İbrahim 
Aleyhisselam’a Cebrail 

bir koç getirerek sınavı 
kazandığını müjdeledi. Bu yüzden İb-
rahim aleyhisselam’a  Allah’ın dostu 
anlamına gelen Halilullah denildi.

Mantık ve akıl çerçevesinden 
bakacak olursak Allah’ın İbrahim 
Peygambere evladını kurban etmesi 
emre haşa çok saçma deme hadsiz-
liğinde bulunmamız gerek. Ama ne 
haddimize.

Yine iffet timsali olarak bilinen 
Hazreti Meryem Validemizin eline 
bir erkek eli bile dokunmamışken İsa 
Aleyhisselama hamile kalması ne ka-
dar mantığınıza yatar bilmem? Lâkin 
Meryem Annemiz Allah’a teslimiyeti 
neticesinde hakkında ayetle övülen 
Allah indindeki dört kutlu kadından 
biri oldu.

Musa Peygamberin Asasıyla Kı-
zıldeniz’i ikiye bölmesi,

Yine Musa Peygamberin asasını 
yere atması ve asanın ejderhaya dö-
nüşerek oradaki sihirbazların yılanla-
rını yutması, 

Salih peygamberin duasıyla da-
ğın arasından deve gelmesi,

Sevgili Peygamberimizin çok 
kısa bir süre içinde miraç hadisesini 
yaşaması,

Bütün bunlar ne kadar mantıklı 
diye sorsa kişi imanını kaybeder. 
Demek ki İman da her şey aklımıza 
ve mantığımıza yatması gerekmiyor-
muş.

  ***

İnsan da aklın içinde bulunduğu 
beynin haricinde ruh, kalp gibi 
olgular vardır ki bunları hepimiz 
biliriz. Beşer planında bile bir insan 
karşı cinsini kalbiyle sever, aşık olur. 
Beyinle sevmeye kalkarsa ne olur 
varın gerisini siz düşün.

Herkes aynı tarifle yemek yapar 
ama aşkla yapan kişi o yemeğe farklı 
bir ruh ve lezzet kazandırır. Beyinle 
yapılan yemeğe, franchisingsiste-
miyle işletilen birburgerciden yedi-
ğimiz hamburger,  annemizin özene 
bezene sevgisiyle yaptığı yemek de 
aşkla yapılan yemeğe örnektir.

Daha nice örnekleri pekâlâ sa-
yabiliriz. Hoş kalbi kararmış insana 
ne anlatsan fayda etmez ya. Rabbim 
bizim kalbimizi karartmasın ve had-
dimizi bilenlerden eylesin. Amin.

Selâm ve dua ile

HADDİMİZİ BİLELİM

abdurrahmansorgun@gmail.com
ABDURRAHMAN SORGUN
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AK Parti Selçuklu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman 
Şahin dünya evine girdi. Emine-Mustafa Yaman çiftinin 
kızı Güleser ile Hümeyra-Ramazan Şahin çiftinin oğlu 
Osman, bir ömür mutluluk için ‘evet’ diyerek hayatlarını 
birleştirdi. AtikerDeluxe’de gerçekleştirilen düğün me-
rasimine AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Ha-
kan Özer, AK Parti Konya Gençlik Kolları Başkanı Ahmet 
Murat Koru ve çok sayıda kişi katıldı. Genç çiftini nika-
hını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek 
kıydı. Yaman ve Şahin aileleri ise davetlilerin ‘hayırlı ol-
sun’ dileklerin kabul etti. Yenigün Gazetesi olarak Gü-
leser- Osman çiftine ömür boyu mutluluk diler, Yaman 
ve Şahin ailelerine ise ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi iletiriz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Karaköse ve Akkaya aileleri düğün 
mutluluğu yaşadı. Ahmet Karaköse ile 
Sami Akkaya akraba oldu. Karaköse ve 
Akkaya ailesinin “Evlatlarımızın düğün 
törenlerine teşrifleriniz bizleri onurlandı-
racaktır”yazılı davetiyesini alan yakınları 
ve dostları düğüne katılarak Karaköse ve 
Akkaya ailelerini yalnız bırakmadı. Dü-
ğünde misafirlere geleneksel düğün pilavı 
ikramı edildi. Ailelerin yakınları “Allah, 
evlenen çiftimize ömür boyu mutluluk 
versin, bir yastıkta kocatsın” diyerek se-
vinçlerini dile getirdiler. Yenigün Gazetesi 
olarak genç çifte ömür boyu mutluluk di-
ler, Karaköse ve Akkaya ailelerine ise ‘ha-
yırlı olsun’ dileklerimizi iletiyoruz. 
n TEVFİK EFE    

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası eski Başkanı İsmail Tu-
ran’ın oğlu Buğra, Nurten-Sedat Özer çiftinin kızı Ayşegül ile dünyaevine girdi

Gülşen-Hamdi Kulaç çiftinin kızı Saadet ile Ayşe-Mevlüt Suvacı çiftinin oğlu 
Ahmet dünya evine girdi. Düğüne çok sayıda davetli katıldı

Buğra ile Ayşegül 
mutluluğa ‘evet’ dedi

Saadet ile Ahmet
hayatlarını birleştirdi 

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası Eski Baş-
kanı İsmail Turan, oğlu Buğra’yı 
evlendirdi. Nurten-Sedat Özer 
çiftinin kızı Ayşegül ile Hüzey-
me-İsmail Turan çiftinin oğlu 
Buğra dünya evine girdi. Diltaş 
Sosyal Tesislerinde gerçekleş-
tirilen düğün merasimine AK 
Parti Konya Milletvekili Mu-
hammet Uğur Kaleli, AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler Odası Başkanı Se-
yit Faruk Özselek, Eski Bakan 
Mahsun Türker ve çok sayıda 
davetli katıldı.  Mutlulukları 
gözlerinden okunan genç çiftin 
nikahını Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek kıydı. 
Özer ve Turan aileleri ise gelen 
davetliler ile tek tek ilgilenerek 
kendilerine geleneksel düğün 
pilavı ikramında bulundu. Yeni-
gün Gazetesi olarak Ayşegül ve 
Buğra çiftine ömür boyu mutlu-
luklar dileyerek, Özer ve Turan 
ailelerine ise ‘hayırlı olsun’ di-
leklerimizi iletiyoruz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Kulaç ve Suvacı aileleri evlatlarını evlen-
dirmenin mutluluğunu yaşadı. Gülşen-Hamdi 
Kulaç çiftinin kızı Saadet ile Ayşe-Mevlüt Suva-
cı çiftinin oğlu Ahmet dünya evine girdi. Gloria 
Meram Düğün Sarayında gerçekleşen düğün 
merasimine Kulaç ve Suvacı ailelerinin yakın-
ları, sevenler ve dostları katıldı. Davetlilerin 
‘hayırlı olsun’ dileklerini kabul eden Kulaç ve 
Suvacı aileleri kendileri ile de tek tek ilgilendi. 
Düğünde misafirlere geleneksel düğün pilavı 
ikramında bulunuldu. Mutlulukları gözlerinden 
okunan Saadet ile Ahmet çifti ise sevenleri ve 
dostları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Ye-
nigün Gazetesi olarak Saadet ile Ahmet çiftine 
ömür boyu mutluluklar diler, Kulaç ve Suvacı 
ailelerine ise ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi iletiriz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

AK Parti Selçuklu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Şahin düğün
mutluluğu yaşadı. Güleser Yaman ile hayatını birleştirdi

Şahin ve Yaman aileleri
düğün mutluluğu yaşadı

Karaköse ve Akkaya 
ailelerinin mutlu günü

Karaköse ve Akkaya aileleri evlatlarını evlendirmenin sevincini yaşadı. Yaka 
Marina Düğün salonunda gerçekleşen düğüne çok sayıda davetli katıldı



10 NİSAN 201818 SPOR 2

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı tarafından bu yıl 6’ıncısı 
düzenlenen Geleneksel Spor Şenlik-
leri başladı. 

GELENEKSEL SPOR ŞENLİKLERİ
Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığından yapılan açıklama-
da, “Spor Şenlikleri her yıl olduğu 
gibi bu yılda Büyükşehir Belediyesi 
tarafından bir ay boyunca tahsis 
edilen spor salonunda Bay-Bayan 
Voleybol, Selçuklu Belediyesi tara-
fından tahsis edilen spor salonunda 
ise Bay Basketbol turnuvalarıyla 
devam etmektedir. Konya Amatör 
Futbol Federasyonunca tahsis edi-
len Şehit Muharrem Samur Futbol 
Sahasında da Futbol turnuvaları-
mız yaklaşık bir ay devam edecek-
tir. Futbol, voleybol ve basketbol 

olmak üzere 3 kategoride gerçek-
leştirilecek spor şenlikleri Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek’in 
başlama vuruşunu yaptığı Meram 
Meslek Yüksekokulu ve Diş Hekim-
liği Fakültesi arasındaki futbol mü-
sabakasıyla başladı. Spor şenlikleri 
kapsamında; 16 Fakülte/Yüksekoku-
lumuzun katıldığı Halı Saha Futbol 
turnuvasında 4 grupta 32 müsaba-
ka oynanacak ve turnuva 26 Nisan 
2018’de tamamlanacak. 9 Fakülte/
Yüksekokulumuzun katılımıyla ger-
çekleştirilecek olan Voleybol Bayan 
turnuvasında 9 müsabaka oynana-
cak ve 12 Nisan 2018’de final ve 
üçüncülük müsabakasıyla son bula-
cak. 10 Fakülte/Yüksekokulumuzun 
katılımıyla gerçekleştirilecek olan 
Voleybol Erkek turnuvasında 10 mü-
sabaka gerçekleştirilecek ve 4 Ma-

yıs 2018’de tamamlanmış olacak. 8 
Fakülte/Yüksekokulumuzun katıldığı 
Basketbol turnuvası ise 8 maçın 
ardından 2 Mayıs 2018’de son bu-
lacak. Kupa Seremonisi final müsa-
bakalarının bitiminde ilgili sahada/
salonda yapılacak” denildi. 

‘YOĞUN KATILIM SAĞLANDI’
Açıklamanın devamında, “Kon-

ya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü tarafından Basketbol ve 
Voleybol hakemi, İl Hakem Kurulu 
Başkanlığı tarafından da Futbol ha-
kem desteğiyle, uluslararası spor 
müsabakalarında geçerli kuralların 
uygulandığı Spor Şenliklerimize, 4 
Nisan 2018 tarihinden itibaren bü-
tün Fakültelerimiz ve yerleşke dışın-
da bulunan Seydişehir ve Ereğli ol-
mak üzere yoğun ve heyecan dolu, 
bir katılım sağlanmaktadır. Sağlık, 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ola-
rak; bizden desteğini esirgemeyen 
başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker ve spor faaliyetle-
rinden sorumlu Rektör Yardımcı-

mız Sayın Prof. Dr. Tahir Yüksek’e, 
etkinliğimizde bize katkı sunan 
paydaşlarımıza, ders yoğunluğuna 
rağmen sporcu ve idareci olarak 
katılan akademik ve idari personel-

lerimize ve hiçbir fedakarlıkta kaçın-
mayan Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı’nın personeline teşekkür 
ediyoruz” ifadeleri yer aldı. 
n İHA

NEÜ’de 6. Geleneksel Spor Şenlikleri başladı

Konyalı veteran atlet Seyfi Atamer, İstanbul’dan madal-
ya ile döndü. Atamer, 8 Nisan tarihinde İstanbul’da yapılan 
Uluslararası Vodafone Yarı Maratonu’nda yaklaşık 8 bin 
kişinin yarıştığı müsabakada kategorisinde 3. olarak kupa, 
madalya ve para ödülü ile ödüllendirildi. Ödülünü Wyndham 
Otelinde seçkin protokol eşliğinde aldı. Atamer, katılması için 
kendisini teşvik eden ve destek veren Gençlik Hizmetleri Spor 
İl Müdürü Ömer Ersöz ve TSYD Konya Şube Başkanı Recep 
Çınar ile yarışma sponsoru olan Türsan Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı İsa Akpınar’a teşekkür etti.
n SPOR SERVİSİ 

Konya Gündüzlü Sporcu Eğitim Merkezi’nde atletizm, 
jimnastik, güreş, halter ve judo branşlarında 61 elit sporcu-
nun, antrenörler eşliğinde performans testleri 07 Nisan 2017 
tarihinde, Konya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Ata-
türk Spor Salon’unda yapıldı. Performans testlerinin ardından 
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ün 
katılımıyla sporculara, spor malzemeleri teslim edildi. Mal-
zeme dağıtımı sonrası sporculara Gençlik Hizmetleri ve Spor 
il Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi tarafından sporcuların 
bilinçlenmesi amacıyla ‘öfke ve şiddet’ konulu seminer dü-
zenlendi.
n SPOR SERVİSİ

Seyfi Atamer 
durdurulamıyor

Konya’da sporculara 
performans testi yapıldı

Trabzon’da yapılan yol yarı-
şında Taşkentspor Bisiklet Takımı, 
rakiplerini geride bırakarak kürsü-
deki yerini aldı. Konyalı sporcular 
şampiyonaya elde ettikleri başarı-
larla damga vurdu. Türkiye Bisiklet 
Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet 
programında yer alan Kron Trabzon 
yol yarışlarında ilk gün Kriteryum 
yarışlarında yıldız B kategorisinde 
Taşkentspor’dan iki sporcu dereceye 
girdi. Sporcular birincilik ve üçün-
cülük elde etti. Sıralama şu şekilde 
oluştu. 1. Yiğit Suphi Askar 3. Cihan 
Topal. Yıldız A kategorisinde ise 
Taşkentspor’dan Ali Osman Çelik 
2. oldu. İkinci gün tırmanma yarış-
larında Taşkentspor Kulübü Bisiklet 
Yakımı Yıldız B kategorisinde Yiğit 
Suphi Askar ile üçüncülük kazandı. 

Yıldız A’da ise 1. Hüseyin Özkaradaş 
3. Fatih Deniz oldu.

Taşkentspor Kulübü Başkanı 
Ahmet Şanlı yaptığı açıklamada, 
“Bisiklet takımımız Trabzon’da ya-
pılan yol yarışlarına yine damgasını 

vurmuştur. Bu başarıya imza atan 
antrenör ve sporcularımızı tebrik 
eder, başarılarının devamını dileriz. 
Ayrıca sponsor olan firmamızı da ay-
rıca teşekkür ederiz” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Badminton Anadolu Yıldızlar Li-
gi’nde Konya takımı finale yükseldi. 
Badmintonda Konya Karması Erkek 
Takımı 6-8 Nisan 2018 tarihlerin-
de Manisa ilinde yapılan Anadolu 
Yıldızlar Ligi Badminton yarı final 
maçlarında grubundaki rakiplerini 
yenerek finale yükseldi. Daha önce-
ki grup müsabakalarında ve çeyrek 
final maçında grubundan 1.olarak 
yarı finale yükselen Konya takımı, 
Manisa ilinde yapılan Yarı Final 
maçlarında grubundaki rakiplerin-
den Kahramanmaraş ve İzmir’i yen-
di. Son maçında Bursa’ya yenilen 
Konyalı sporcular, ikinci olarak fi-
nallere katılma başarısını gösterdi. 
Genç sporcular 11-13 Mayıs 2018 
tarihlerinde Bolu ilinde yapılacak 
olan final müsabakalarına katıla-
cak. Konya Badminton İl temsilcisi 
Mehmet Zeki Erkan konu ile ilgili 
yaptığı açıklamada, “Konya takımı-

mız Anadolu Yıldızlar Ligi maçların-
da güzel bir performans göstererek 
finallere yükselmiştir. Bu güzel 
başarıyı gösteren sporcularımızı, 
antrenörlerimiz Fersun Gergin ve 

Cemil Küçükkolbaşı’nı tebrik edi-
yorum. Takımımıza final maçların-
da başarılar diliyorum” ifadelerini 
kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Taşkentsporlu bisikletçiler 
Trabzon’da kürsüye çıktı

Konyalı sporcular finale yükseldi

4 maç çok zor!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 30.hafta maçında iç sahada Silivrispor’u 

4-2 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan yeşil beyazlı takımın teknik direktörü 
Alper Avcı, kalan 4 maçın zor geçeceğini ama kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirtti

Ligin bitmesine kısa bir süre kala Play 
– Off iddiasını sürdüren ve sezon sonunda 
ligi Play – Off potası içinde bitirmek iste-
yen Konya Anadolu Selçukspor, son ola-
rak evinde ligin son sırasında bulunan Si-
livrispor’u 4-2 yendi. Sezonun bitmesine 
4 hafta kala galip gelerek kalan haftalara 
umutla giren yeşil beyazlı takımda teknik 
direktör Alper Avcı, Silivrispor maçının 
zor geçtiğini ancak sonuç anlamında gü-
zel bir galibiyet aldıklarını ifade etti. Avcı, 
kalan 4 maça kazanmak için çıkacaklarını 
söyledi.

REHAVETE KAPILDIK!
Konya Anadolu Selçukspor’da Tek-

nik Direktör Alper Avcı, rakibin durumu 
nedeniyle maçın zor geçtiğini, bunun 

kendilerini rehavete sürüklediğini ifade 
etti. Avcı açıklamasında, “Öncelikle galip 
geldiğimiz için mutluyuz. Aldığımız bu ga-
libiyette emeği geçen tüm arkadaşlarımı 
kutluyorum. Biraz zorlandık açıkçası. Bu-
nun sebebi ise tamamen konsantrasyon 
ile ilgili. İlk yarı özellikle oyun anlamında 
bizi tatmin etmedi. Oyunun genelinde 
tamamen konsantrasyonla alakalı, raki-
bin bulunduğu konum ve rakibin oyunun 
tamamında sahada yaşattığı tutum bizi 
çok etkiledi. Bizi biraz da rehavete itti. Bu 
yüzden galip gelebileceğimizi bildiğimiz, 
kazanacağımıza inandığımız bir karşılaş-
mayı zorlanarak galip bitirmemize sebep 
oldu. Fakat bu tip maçlar futbol anlamın-
da daha zor oluyor. Hepimizin konsantre 

olması anlamında zorluk çıkarabiliyor. 
Ama sevindirici taraf skor ne olursa olsun 
galibiyet için çıktığımız karşılaşmayı galip 
tamamlayabilmekti” dedi.

DOĞRUDAN RAKİPLER İLE 
OYNAYACAĞIZ

Ligde kalan 4 maçtan en iyi sonuçları 
almak istediklerini belirten Mustafa Al-
per Avcı, “Tekrar oyunu çevirebilmemiz, 
domine etmemiz anlamında mutluyum. 
Oyuna giren arkadaşlar ciddi anlamda 
katkı sağladılar. Bundan sonraki süreç 
için ümitliyiz. Dört tane maçımız kaldı. 
Üç tanesi doğrudan rakibimiz olan ekip-
ler. Zorluk derecesi yüksek 4 karşılaşma 
oynayacağız ve elimizden geleni yapa-
rak ligi en iyi noktada bitirmek istiyoruz” 

diyerek sözlerini tamamladı.
RAKİPLER PLAY – OFF İSTİYOR
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya 

Anadolu Selçukspor’un ligde son 4 maçı 
kaldı. Bu periyotta Yavru Kartal, ilk olarak 
Bandırma deplasmanına gidecek. 52 pu-
anı bulunan Balıkesir temsilcisini mağlup 
ederek Play – Off iddiasını sürdürmek 
isteyen yeşil beyazlılar, ligin 32.hafta ma-
çında iç sahada düşmeme mücadelesi 
veren Karşıyaka’yı konuk edecek. Konya 
Anadolu Selçukspor, ligde son iki hafta, 
yine Play – Off potasında bulunan Bugsaş 
Spor ve Hacettepe ile karşı karşıya gele-
cek. Yavru Kartal bu 4 maçtan 12 puan 
çıkarmak istiyor.
n SPOR SERVİSİ



RPS

Atiker Konyaspor kaptanı Ali Turan, 
DG Sivasspor maçının ardından önemli 
açıklamalarda bulundu. Ali Turan, “As-
lında baktığımızda hiç ummadığımız bir 
konumdayız, istemediğimiz bir yerdeyiz. 
Ama maalesef futbolda bunlar oluyor. Biz 
her maça ‘final’ gözüyle bakarak çıkıyo-
ruz. Özellikle iç sahada oynadığımız maç-
ları kazanmak istiyoruz. Deplasmandan 
da ne getirebilirsek. Böylece takımımızı 
ligde tutmak istiyoruz. Bugün gerçekten 
oynayan oynamayan herkes kenetlendi. 
Bizi bırakın taraftarlarımız, yönetimimiz, 
çalışanlarımız hepsi maça kenetlenmiş-
ti. Sahada gerçekten çok iyi mücadele 
sergileyen sahanın her yerine basan bir 
Konyaspor vardı ve 5-0 gibi net bir skor 
aldık. Bulunduğumuz yere baktığımızda 
bize, Konyaspor’a hiç yakışmayan bir yer-
deyiz. Son üç dört sezonda kupalar almış, 
Avrupa Ligi’ne katılmış bir Konyaspor var 
ama bunlar futbolda yaşanan şeyler. Bu-
nun altından en kısa zamanda çıkmamız 
lazım. Sivasspor ligin iyi takımlarından 

biri, ofans gücü yüksek bir takımdı ve on-
lara neredeyse pozisyon vermedik. Şimdi 
önümüzde oynayacağımız bir Antalyaspor 
maçı var o maça da iyi konsantre olup, 
ben inanıyorum ki bu mücadeleyi bu ke-
netlenmeyi Antalya’da yaparsak oradan 
üç puanla döneriz diye düşünüyorum. 
İnşallah yavaş yavaş yukarılara doğru çı-
kacağız” dedi.

BÖYLE SAVUNMA YAPTIĞINIZ 
ZAMAN ASLA GOL YEMEZSİNİZ
Sergen Yalçın ile ilgili de konuşan Ali 

Turan, “Özellikle Sergen Hocanın gelme-
siyle beraber taktiksel olarak takım sa-
vunmasına daha çok önem verdik. Çünkü 
baktığımızda takım halinde ileri gidiyoruz 
takım halinde defans yapıyoruz. Böyle 
savunma yaptığınız zaman asla gol ye-
mezsiniz. Hocamız bunu bize iyi aşıladı. 
Biz defansif olarak görevimizi iyi yapıyo-
ruz. Zaten üç haftadır da gol yemiyoruz, 
inşallah böyle devam eder.” İfadelerini 
kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Ali Turan: Takım savunmasına önem verdik

Çakıcı: Antalya zor bir deplasman Volkan Şen hocasına övgüler yağdırdı
Atiker Konyaspor Futbol Şube 

Sorumlusu Celalettin Çakıcı, DG 
Sivasspor maçının ardından karşı-
laşmayı ve önümüzdeki hafta oyna-
yacakları Antalyaspor müsabakasını 
değerlendirdi.

Çakıcı, “Her şeyden önemlisi üç 
haftada 7 puan alabilmek ve gol ye-
memek çok önemliydi. Takımımız üç 
haftadır gol yemiyor. Ligin içerisinde 
baktığımız zaman hemen hemen 
bütün maçlarda gol yedik. Bugüne 
kadar 26 gol atmıştık ama bu maçta 
5 gol birden attık. Çok önemli bir ga-
libiyet aldık. Osmanlıspor maçında 
alınan bir puanın anlamını hissede-
biliyoruz. O gün beraberliğe ne kadar 
üzülsek de bugün aldığımız galibiyet 
daha da anlamlı hale getirdi Osman-
lıspor beraberliğini. Burada tribüne 
gelen taraftarların 90 dakika boyunca 
takımı olumlu yönde desteklemeleri 
ve bize inanan insanların duaları, 
teknik heyetin becerisi zekâsı, fut-
bolcu arkadaşlarımın özverisiyle çok 
önemli bir galibiyet aldık. Ama sade-
ce bir galibiyet aldık. Bizim önümüz-
de daha oynanmayan haftalar var ve 
her geçen hafta kendimizi daha iyi 
hissettirerek ligde üst sıralara bir an 
önce çıkmak istiyoruz. En azından o 
alt tabakadan bir tık kafamızı kaldır-
dık yukarıya doğru. Bu çok önemliydi 
özgüven için, bugün onu başardık. 

Tribüne gelen, ge-
lemeyen dualarıyla 
yanımızda olan tüm 
taraftarlarımıza te-
şekkür ediyorum. 
Teknik heyete ve fut-
bolcu arkadaşlara da 
teşekkür ediyorum” 
dedi.

YENİLMEK GİBİ 
BİR KAVRAM YOK 

KAFAMIZDA
Antalyaspor maçına da değinen 

Çakıcı, “Antalya zor bir deplasman 
olacak ama buradan aldığımız mo-
ralle ve üç haftadır gol yemediğimizi 

de hesaba kattığımız 
zaman ben inanı-
yorum Antalyaspor 
mücadelesine de iyi 
hazırlanacağız in-
şallah oradan puan 
veya puanlarla dönüp 
önümüze daha emin 
adımlarla daha iyi ba-
kabileceğiz. Bundan 
sonra yenilmeyece-
ğiz, yenilmek gibi bir 

kavram yok kafamızda. Gol yeme-
den, yenilmeden ligi tamamlamak 
istiyoruz, inşallah muvaffak oluruz.” 
İfadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

Sivasspor maçında uzun süre 
sonra gol sevinci yaşayan Volkan 
Şen, teknik dörektör Sergen Yalçın’a 
övgüler yağdırdı. Volkan Şen, “Ön-
celikle hoca için bir şeyler söylemek 
istiyorum. Geldiği günden beri elin-
de sanki sihirli bir değnek varmış 
gibi her futbolcuya o değnekle do-
kunmuş gibi. Takım arkadaşlarım 
çok özverili bir şekilde çalışıyorlar, 
iyi bir şekilde çalışıyoruz. Hocamızın 
istediklerini yapmaya gayret ediyo-
ruz. Onun için hocaya saygı duyu-
yorum gerçekten çok iyi bir hoca. 
Çok eskiden tanıyorum kendisini çok 
sevdiğim çok saygı duyduğum birisi. 

İnşallah bu günden sonra Konyaspor 
daha iyi yerlere gelecektir. Takım ar-
kadaşlarımı kutluyorum. Biz bu maçı 
bugün soyunma odasında kazanmış-
tık gerçekten herkes çok istekli çok 
arzuluydu herkesin birbirine sonsuz 
güveni vardı. Bugün çok güzel bir 
sonuç aldık. İyi futbol oynayarak bel-
ki de çok maç kaybettik ama son üç 
maça bakıyorum gerçekten herkes 
istediğini sahaya yansıtabiliyor. Ne 
istediğimizi çok iyi biliyoruz. Güzel 
bir galibiyet inşallah devamı gelir. 
Bizi yalnız bırakmayan taraftarları-
mıza da çok teşekkür ediyorum”de-
di.

HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİDİYOR
Antalyaspor maçı ile ilgili de 

değerlendirmelerde bulunan Vol-
kan, “Bugünü bitirdik artık bu hafta 
Antalyaspor maçı var gerçekten çok 
kritik. Şöyle bir planlama yaptık eğer 
yenemiyorsak yenilmeyeceğiz. Şu 
an her şey istediğimiz gibi gidiyor. 
Antalyaspor maçı bizim açımızdan 
çok önemli. Özgüvenimiz de arttı ar-
tık Antalya’ya kazanmaya gidiyoruz. 
İnşallah kazanacağız. Ben takım ar-
kadaşlarıma da hocama da herkese 
güveniyorum, inanıyorum. İnşallah 
oradan da güzel bir sonuç alırız” diye 
konuştu. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor hazırlıklara 
ara vermeden başladı
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta-

sında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Antalyaspor 
ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başla-
dı.  Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın 
yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştiri-
len antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.  Demir Grup 
Sivasspor karşılaşmasına ilk 11’de başlayan futbolcu-
lar, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan diğer futbol-
cular ise koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda 
top kapma oynadı. Minyatür kale maçla devam eden 
idman, şut çalışmasıyla sona erdi.  Atiker Konyaspor, 
Antalyaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı ant-
renmanla sürdürecek.  n SPOR SERVİSİ

Efsanelere Vefa 
töreninde önemli isimler

Atiker Konyaspor’a geçmiş yıllarda başkan, yönetici, 
oyuncu ve teknik adam olarak hizmet veren isimlerin ha-
tırlanarak onore edilmesini amaçlayan ‘Efsanelere Vefa 
Ödül Töreni’ D.G. Sivasspor maçında da devam etti.

 Programa katılan Spor Genel Müdürü Mehmet Bay-
kan ve Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, eski oyunculardan Ali 
Zitouni, Uğur İnceman ve Şanver Göymen’e günün anı-
sına bir plaket ve üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu 42 
numaralı Konyaspor forması hediye etti. n SPOR SERVİSİ

Sivasspor sezonun en 
ağır yenilgisini aldı

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasman-
da Atiker Konyaspor’a 5-0 mağlup olan Demir Grup Si-
vasspor, bu sezonki en farklı yenilgisini yaşadı.  Demir 
Grup Sivasspor, 2017-2018 sezonunda 28 haftalık bö-
lümde 11. kez mağlup oldu. Sezona deplasmanda Te-
leset Mobilya Akhisarspor’a 1-0 yenilerek başlayan kır-
mızı-beyazlı ekip, 3. haftada deplasmanda Galatasaray’a 
3-0, 4. haftada evinde Kayserispor’a 2-0 kaybetti. Ligin 6. 
haftasında sahasında Göztepe’ye 3-2 yenilen Demir Grup 
Sivasspor, 12. haftada da Fenerbahçe’ye deplasmanda 
4-1 mağlup oldu. 13. haftada Trabzonspor ile yaptığı kar-
şılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, ligin 
14. haftasında Gençlerbirliği’ne 4-0 yenildi. 

Ligin 19. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Ma-
latyaspor’a 1-0, 23. haftada ise yine dış sahada Göz-
tepe’ye 1-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 26. haftada 
deplasmanda Bursaspor’a 1-0 kaybetti.  Ligin 28. haf-
tasında deplasmanda Atiker Konyaspor’a 5-0 kaybeden 
Sivasspor, bu sezonki en farklı yenilgisini aldı. 

Ligde 28 haftalık periyotta 12 galibiyet, 5 beraberlik 
ve 11 mağlubiyet alarak 41 puan toplayan Demir Grup Si-
vasspor, bu süreçte kalesinde 43 gol gördü, rakip fileleri 
37 kez havalandırdı. n AA

‘Nefes aldık’
Konyaspor Kulübü Başkan 

Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ah-
met Baydar, teknik direktörlük 
görevine Sergen Yalçın’ın gelme-
sinin ardından Spor Toto Süper 
Lig’de çıkışa geçtiklerini söyle-
di. Baydar, yaptığı açıklamada, 
düşme hattından kurtulmak için 
büyük çaba harcadıklarını vurgula-
yarak, ligde bulundukları sıranın, 
sahada ortaya koydukları futbolun 
karşılığı olmadığını dile getirdi.

Atiker Konyaspor’un Süper Lig’in iyi ekip-
lerinden biri olduğunu belirten Baydar, şöyle 
konuştu: “Çoğu zaman kontrolümüz dışında 
gelişen durumlar neticesinde geldiğimiz bu 
noktadan başımız dik ve inançlı şekilde, onurlu 
bir mücadeleyle kurtulmaya çalışıyoruz. Ligin 
sonuna kadar bu futbolu oynamaya devam 
edersek ateş hattının üzerinde sezonu kapata-
cağımıza inanıyoruz. Demir Grup Sivasspor, 
saygı duyduğumuz bir rakibimiz. Süper Lig’de 
özellikle ofansif futbolun önemli takımların-
dan biri. Ancak dün konsantrasyonumuzu hiç 
bozmadan, oyun disiplinini bırakmadan, güçlü 
rakibimiz karşısında önemli bir galibiyet aldık. 
Kendilerine Avrupa kupalarına katılma yolunda 
başarılar diliyoruz.” 

“ANTALYA’YA GİDİP ORADAN DA 
PUANLAR ÇIKARACAĞIZ”

Futbolculara gösterdikleri başarılı müca-
deleden dolayı teşekkür eden Baydar, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Takım halinde iyi oynuyoruz ve 
karşılığını alıyoruz. Üç haftadır gol yemeyen bir 
Atiker Konyaspor var. Bu motivasyonla Antal-
ya’ya gidip oradan da puanlar çıkartacağımıza 

olan inancımız, Demir Grup Si-
vasspor maçının ardından daha da 
arttı. Futbolcularımızın azmi, gücü 
ve mücadelesiyle son maçlarımız-
da kimileri için sürpriz ama bizim 
için doğal diyebileceğimiz sonuç-
lar elde edeceğiz. Kısacası inşal-
lah Süper Lig’de kalıp taraftarımı-
zın yüzünü güldürürüz.”

Son haftalardaki çıkışlarında 
teknik direktör Sergen Yalçın’ın 
büyük pay sahibi olduğunu aktaran 

Baydar, şunları kaydetti: “Sergen Yalçın hoca-
mızın takımın başına geçtiği Galatasaray ma-
çından bu yana sürekli form grafiği yükselen, 
istatistikleri değişen bir Atiker Konyaspor izliyo-
ruz. Zaten iyi takımdık ancak küçük dokunuşlara 
ihtiyacımız vardı. Sergen hoca daha fazlasını 
yaparak takımımıza yeni bir kimlik kazandır-
dı. Üç haftada 7 puan alarak kısmen nefes aldı-
ğımızı söyleyebiliriz, ancak hala sıkıntılı bir po-
zisyondayız. Rehavete kapılmadan aynı şekilde 
devam etme mecburiyetimiz var. Futbolcuları-
mız bunu başaracak güçte. Hedefimiz kalan tüm 
maçları kazanmak.”

11 YIL ÖNCE 5 GOL ATMIŞTI
Süper Lig’deki son maçında Demir Grup 

Sivasspor’u 5-0 yenen Atiker Konyaspor, 11 
yıl sonra bir maçta 5 kez fileleri havalandırdı. 
Yeşil-beyazlılar, 2006-2007 sezonunda Deniz-
lispor’u 5-1 yenmişti.  Demir Grup Sivasspor 
karşısında Süper Lig’de tarihinin en farklı ikinci 
galibiyetini elde eden yeşil-beyazlılar, 1991’in 
ekim ayında Adana Demirspor’u 8-0 mağlup 
etmişti.
n AA

Sivasspor’u 5-0 ile geçen Atiker Konyaspor’da keyifler yerinde. Rahat bir nefes aldıklarını belirten kulüp basın 
sözcüsü Ahmet Baydar, “Üç haftada 7 puan elde ederek kısmen nefes aldığımızı söyleyebiliriz, ancak hala 

sıkıntılı bir pozisyondayız. Rehavete kapılmadan aynı şekilde devam etme mecburiyetimiz var” dedi
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