
Durak düzeni 
ondan soruluyor

Haydi Konuş 
Bakalım’da final!

Ahududunun
yabancıları!

Yeni İstanbul Caddesi minibüs 
durağında ‘Hareket Şefi’ olarak 
vatandaşlara yardımcı olan 
Mehmet Dikici, durak düzenini 
sağlıyor. Dikici, “Burada hem 
para kazanıyorum hem de dua 
alıyorum” dedi. 
n HABERİ SAYFA 17’DE

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yürütülen Medeniyet 
Okulu Projesi kapsamında 
düzenlenen “Haydi Konuş 
Bakalım” isimli liselerarası 
münazara yarışmasının il finali 
gerçekleştirildi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

 Rusya, Ukrayna ve Moldovalı 
10 kadın, eşleri ve çocuklarıyla 
hafta sonları Konya’nın Meram 
ilçesinin Kızılören Mahallesi’n-
deki 5 dönümlük ahududu eki-
len tarlada çalışarak doğanın 
keyfini çıkarıyor
n HABERİ SAYFA 7’DE

Afrika’ya açılmalıyız

MÜSİAD Konya Şubesi’nce düzenlenen “Türkiye-Afrika Ekonomi Fo-
rumu”nda konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıba-
ba dünyanın 5’ten büyük olduğunu ispat etmenin en önemli yönünün 

Afrika’yla işbirliği yapmak olduğunu vurguladı. n SAYFA 5’TE

Meclis üyeleri ile vedalaştı

Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapılan seçimle Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı olan Uğur İbrahim Altay, Selçuklu 
için 9 yıl birlikte çalıştığı meclis üyeleri ile meclis toplantısında 

bir araya gelerek vedalaştı. n SAYFA 13’TE

03 Bilim insanları
Konya’da buluştu 05 Hayra Koşan’lardan 

Türkmenlere yardım 12 ‘Sorunların çözümü 
için çalışacağım’
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Rehberimiz Kur’an!
“Hafız Yetiştirme ve 
Akademik Başarıyı 

Destekleme Projesi” 
kapsamında eğitim veren 

“Mustafa Büyükkaplan 
Hafız İmam Hatip 

Ortaokulu” yetiştirdiği 
hafızlarla Kur’an’ın 
rehberliğinde ilim 

öğretiyor

154 ÖĞRENCİ 
HAFIZ OLDU

Konya’nın tanınmış tüccarlarından 
aynı zamanda manevi mimarla-
rından merhum Mustafa Büyük-
kaplan’ın adını taşıyan “Mustafa 
Büyükkaplan Hafız İmam Hatip 
Ortaokulu”, ilim ve inanç sahibi 
nesillerin yetiştirilmesini amaç-
lıyor. Toplam 650 öğrencisi bu-
lunan okul kısa zamanda başarı 
yakalayarak 154 öğrencisi hafızlık 
diploması almaya hak kazandı.

İNANÇLI NESİLLER
YETİŞTİRİLECEK

Okulun lise kısmının da eğitime 
başlayacağını dile getiren Müdür 
Yardımcısı Hasan Hüseyin Çıbuk, 
“Yabancı dil, fizik, matematik, fen 
ağırlıklı çalışmalara yönlendirece-
ğiz Çocuklarımız burada Kur’an’ın 
rehberliğinde ilim öğrenmeye de-
vam edecekler. Ülkemize hizmet 
edecek inançlı nesiller yetiştirme-
yi hedefliyoruz” diye konuştu.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

ŞEHRİN GELİŞİMİNE
KATKI SAĞLIYOR

AKYUVA’DAN ŞEHRE 
ESTETİK DOKUNUŞ

Devecioğlu Grup büyüyor

40 yılı aşkın tecrübesiyle sektörde

İnşaat-taahhüt alanında hizmet veren Devecioğlu, 
resmi kurum ve kuruluşların altyapı-üstyapı işlerini 
yaparak, şehrin gelişmesine katkı sağlıyor. Deve-
cioğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yük-
sek, “Aldığımız ihalelerin hepsini alnımızın akıyla 
tamamladık” dedi.

Akyuva Müteahhitlik ve Beton Elemanları 40 yılı aş-
kın bir tecrübe ve bilgi birikiminin bir ürünü olarak 
beton elemanları üretiminde sektöründe parmakla 
gösterilen firmalar arasında yerini alıyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

İstenilen yağışların yağmaması rekolteyi düşürebilir!

Endişeli
bekleyiş!

Konya Ovası’nda kuraklık endişesi yaşanıyor. Kış ayının ılıman 
gitmesi ile birlikte bitki gelişimi erken olurken, bitkilerin özellikle 
su ihtiyacı da arttı. ZMO Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman 
Soylu, “Konya Ovası’nda çiftçilerimizin istediği düzenli ve dengeli 

yağışlar maalesef yağmadı. Yağışın az olması ile rekoltede düşüşler 
meydana gelebilir” dedi.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Prof. Dr. Süleyman Soylu
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Konya’nın tanınmış tüccarla-
rından aynı zamanda manevi mi-
marlarından merhum Mustafa 
Büyükkaplan’ın adını taşıyan “Mus-
tafa Büyükkaplan Hafız İmam Ha-
tip Ortaokulu”, ilim ve inanç sahibi 
nesillerin yetiştirilmesini amaçlıyor. 
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 
Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip 
Ortaokulu bünyesinde, “Hafız Yetiş-
tirme ve Akademik Başarıyı Destek-
leme Projesi” kapsamında yaklaşık 
60 öğrenci alarak eğitim-öğretime 
başlayan okul, 2016 yılında mer-
hum Mustafa Büyükkaplan’ın oğlu 
Fahrettin Büyükkaplan ve kendisiyle 
aynı ismi taşıyan hayırsever işadamı 
Mustafa Büyükkaplan tarafından 
yaptırılan 32 derslikli ve 240 kişilik 
pansiyonlu yeni binasına kavuş-
tu. Toplam 650 öğrencisi bulunan 
okul kısa zamanda başarı yakalaya-
rak 154 öğrencisi hafızlık diploması 
almaya hak kazandı. Bu sayının bu 
yılsonu itibariyle 254’e çıkarılmasını 
hedefleyen okul ayrıca bu yıl ilk me-
zunlarını verecek. 

İLK MEZUNLARINI VERECEK
Hafızlığın küçük yaşlarda ya-

pılabilmesi için 2014 yılında bir 
gurup arkadaşın böyle bir proje 
üzerinde çalışarak İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne sunduklarını be-
lirten Mustafa Büyükkaplan Ha-
fız İmam Hatip Ortaokulu Müdür 
Yardımcısı Hasan Hüseyin Çıbuk, 
projenin büyük beğeni topladığını 
söyledi. Bu sayede İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün desteğiyle, Diya-
net İşleri Başkanlığı’nın da katkı-
larıyla projenin hayata geçtiğini 
belirten Çıbuk, 2014 yılında oku-
lun ilk öğrencilerini aldığını dile 
getirdi. Okulun, ortaokul olarak İç 
Anadolu’daki ilk proje okulu oldu-
ğuna dikkat çeken Çıbuk, okulla 
ilgili şunları söyledi, “2014 yılında 
ilk eğitim-öğretim Hazım Uluşahin 
İmam Hatip Ortaokulu’nda başlı-
yor. Okulumuz hafız olmak isteyen 
4. Sınıf öğrencilerin başvurularını 
kabul ediyor. Açtığımız sınavla öğ-
rencilerimizi alıyoruz. Kız ve erkek 
olmak üzere öğrencilerimiz mev-
cut. Bu yıl 8. Sınıfta bulunan 63 
öğrencimizi mezun ederek, ilk me-
zunlarımızı vermiş olacağız.” 

LİSE DE AÇILDI
Hafızlığın küçük yaşlarda öğre-

nilmesinin önemli olduğunu vurgu-
layan Çıbuk, ayrıca hafızlığın devam 
ettirilmesinin de ayrı bir öneme sa-
hip olduğunu söyledi. Bu nedenle, 
okullarında hafız olan öğrencilerin, 
ortaokuldan sonra da hafızlıklarını 
başarıyla devam ettirebilmeleri adına 
bir de “Lise” programı hayata geçire-
ceklerini dile getiren Çıbuk, “Bu proje 
toplumda hafızlık eğitimini önemse-
yen, İslam’ın temel kaynağı Kur’an-ı 
Kerim’i gelecek nesillere aktarılması 
açısından oldukça önemli bir proje. 
Hafızlığın küçük yaşta tamamlanma-
sı önemli. Küçük yaşlarda yapılama-
yan hafızlık daha sonra aksayabiliyor. 
Ama ortaokulda bu iş tamamlandı-
ğında çok büyük bir hizmet verilmiş 
oluyor. Hem çocuklarımız hafızlık 
eğitimini alıyor hem de akademik 
eğitimini de devam ettiriyor. Ayrıca 
okulumuza hafız olmak isteyen öğ-
rencilerimiz geldiği içineğitim daha 
kolay, güzel ve başarılı oluyor. Çünkü 

öğrenci istekli, öğretmen istekli. Gü-
zel bir yetiştirme ortaya çıkmış olu-
yor. Hafızlık başlandıktan sonra biten 
bir şey değil. Ömür boyu süren bir 
çalışma. O yüzden ortaokuldan sonra 
bir çocuk hafızlığını nasıl koruyacak 
düşüncesi bizi Hafızlık Lisesi’ni aç-
maya itmiştir. Bu yıl “Hafız Mustafa 
Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip 
Lisesi”ne burada hafızlık belgesini al-
maya hak kazanan ve ortaokulu biti-

ren öğrencilerimiz gelecekler. Lisede 
aynı zamanda akademik öğretime de 
ağırlık vereceğiz. Bu çocuklarımız za-
ten oldukça zekiler. Yeterli seviyede-
dirler. Yabancı dil, fizik, matematik, 
fen ağırlıklı çalışmalara yönlendire-
ceğiz Çocuklarımız burada Kur’an’ın 
rehberliğinde ilim öğrenmeye de-
vam edecekler. Ülkemize hizmet 
edecek inançlı nesiller yetiştirmeyi 
hedefliyoruz. Bu açıdan lisemiz ol-

dukça önemli. Lisemize hafızlık dip-
loması olan öğrenciler girebilecek” 
diye konuştu. 

MODERN ALTYAPIYA SAHİP
Okulun teknik altyapısı hakkın-

da bilgi veren Çıbuk, “Okulumuz 
30 derslik ve pansiyonu bulunan bir 
ortaokul. Kütüphanemiz, spor sa-
lonumuz, yemekhanemiz mevcut. 
Suni çim saha yapımı da başlayacak. 
Alt yapımız eğitim-öğretime uygun-
dur. Bunun yanında Robotik bir sınıf 
oluşturulması planlandı ve uygula-
maya geçecek. Çocuklarımızın sade-
ce hafızlıkla değil, akademik yönden 
çalışmalarla da ülke için faydalı birer 
birey olmaları için uğraşıyoruz” ifa-
delerini kullandı. 

DEDESİNİN ADI YAŞIYOR
Hayırsever işadamı Mustafa 

Büyükkaplan’ın da, dedesi merhum 
Mustafa Büyükkaplan’ın adını taşı-
yan okulun yaptırılmasında amcası 
Fahrettin Büyükkaplan ile birlikte 
önemli katkıları oldu. Okulun yap-
tırılmasıyla ilgili serüveni anlatan 

Büyükkaplan, şunları söyledi, “Oku-
lumuz Konya’daki hafızlık eğitimini 
ortaokulla birlikte devam ettiren bir 
müessese. Rahmetli dedem, hafız-
lığa çok özel önem veren birisiydi. 
Kendisi Cumhuriyet dönemindeki 
ilk 3 hafızdan biriydi. O dönemler 
zor dönemler. Hafız olanlar da ba-
basının, çok yakınlarının ve aileleri-
nin özel gayretleri ile hafız olmuşlar. 
Dedem bu bakımdan hafızlığa çok 
önem verir, hafız yetiştirmeye de 
gayret gösterirdi. Bu işleri de hep 
fahri olarak yapardı. Kendisi tüccar 
ama hafızlık vasfını, hocalık vasfı-
nı hiç bırakmamıştı. Ben kendim 
Kur’an Kursu’nda okudum ama de-
demin bize hafızlıkta büyük faydaları 
oldu. Onun için Konya’da hafızlıkla 
ilgili arkadaşlarımızla oturup istişare 
ettik böyle bir modelin uygulanabile-
ceği kanaatine vardık. İlk 2 yıl eğitim 
başka bir okul binasında yapıldı, bu 
okulun inşaatının tamamlanmasıyla 
eğitim burada devam ediyor.” 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

HABER 

“Hafız Yetiştirme ve Akademik Başarıyı Destekleme Projesi” kapsamında 2014 yılından bu yana eğitim veren “Mustafa Büyükkaplan 
Hafız İmam Hatip Ortaokulu” yetiştirdiği hafızlarla Kur’an’ın rehberliğinde ilim öğretiyor. Okul ayrıca bu yıl ilk mezunlarını verecek 

Kur’an ışığında ilim

Mustafa Büyükkaplan Hasan Hüseyin Çıbuk

Hafızlığın küçük yaşlarda yapılabilmesi için 2014 yılında bir gurup arkadaşın böyle bir proje üzerinde çalışarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sunduklarını 
belirten Mustafa Büyükkaplan Hafız İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Çıbuk, projenin büyük beğeni topladığını söyledi.

2016 yılında merhum Mustafa 
Büyükkaplan’ın oğlu Fahrettin 
Büyükkaplan ve kendisiyle 
aynı ismi taşıyan hayırsever 
işadamı Mustafa Büyükkaplan 
tarafından yaptırılan 32 derslikli 
ve 240 kişilik pansiyonlu yeni 
binasına kavuştu.
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Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile Selçuk Üniversitesi tarafından 
ortaklaşa düzenlenen “11. Ulusla-
rarası Türk Sanatı, Tarihi ve Folk-
loru Kongresi” yurt içinden ve yurt 
dışından çok sayıda bilim insanının 
katılımı ile başladı. İki gün sürecek 
kongreye 6 farklı ülkeden 160’a ya-
kın bilim ve sanat insanı katılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Selçuk Üniversitesi (SÜ) tarafından 
11.’si düzenlenen “Uluslararası Türk 
Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi” 
başladı. 

Büyükşehir Belediyesi Mevlana 
Kültür Merkezi’nde başlayan kong-
renin açılışına katılan Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı-
sı Abdülmelik Ötegen, belediye ola-
rak kültürel etkinlikler yaparken bir 
taraftan da tarihi mirasımızı günü-
müze kazandırma yönünde önemli 
çalışmalar yaptıklarına dikkat çekti. 

Ötegen, kongrede dünyanın farklı 
ülkelerinden ve Türkiye’nin farklı 
şehirlerinden akademisyenlerin bir 
araya geldiğini belirterek, çıkacak 
sonuçlardan istifade edeceklerini 
söyledi. 

SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Okka, kongrede emeği 

geçenlere teşekkür ederek, bu tür 
kongrelerin son derece önemli ol-
duğunu belirtti. Üniversite olarak 
stratejik bir üniversite olma hedefi 
doğrultusunda çalışmalar yürüttük-
lerini ifade eden Prof. Dr. Okka, Bü-
yükşehir Belediyesinin destekleriyle 
kültürel faaliyetlere bundan sonra 

da gereken desteği vereceklerini dile 
getirdi.  Kongre Başkanı Prof. Dr. 
Osman Kunduracı, kongreyi 6 yıldır 
Konya Büyükşehir Belediyesi ile bir-
likte gerçekleştirdiklerini belirterek, 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür 
etti.  Kongre Genel Sekreteri Prof. 
Dr. Ahmet Aytaç da kongre hakkın-

da bilgi vererek, Türkiye ile birlikte 
6 farklı ülkeden 160 civarında bilim 
ve sanat insanı ile iki gün boyunca 
kültür, sanat ve folklor konuşacakla-
rını söyledi. 

Kongrede Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Okka tarafından kongreye 
katkıları nedeniyle Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
adına verilen teşekkür plaketini Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Abdülmelik Ötegen aldı. 

Ayrıca Türk Sanatı, Tarihi ve 
Folkloru alanında çalışmalar gerçek-
leştiren bazı bilim insanlarına da he-
diye takdim edildi. n HABER MERKEZİ 

ZMO Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, “Konya Ovası’nda çiftçilerimizin istediği düzenli 
ve dengeli yağışlar maalesef yağmadı. Yağışın az olması ile rekoltede düşüşler meydana gelebilir” dedi 

‘Rekolte düşebilir’
Konya Ovası’nda kuraklık endi-

şesi yaşanıyor. Kış ayının ılıman git-
mesi ile birlikte bitki gelişimi erken 
olurken, bitkilerin özellikle su ihtiyacı 
da arttı. Yağışların istenilen seviyede 
olmaması Konya Ovasında Arpa ve 
buğdayda rekolte düşüklüğüne se-
bep olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar 
Konya Ovası’nda bitki gelişimin gü-
zel olduğunu ancak istenilen yağışın 
olmaması sebebi ile rekoltede düşüş-
lerin yaşanabileceğine dikkat çekti. 

YAĞIŞLAR İSTENİLEN 
SEVİYEDE DEĞİL 

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) 
Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süley-
man Soylu, Konya Ovası’na istenilen 
seviyede yağışların olmadığını ve ya-
ğışların istenilen düzeyde gelmeme-
si durumunda rekoltede düşüşlerin 
yaşanabileceğini ifade ederek, “Kon-
ya’da yağış yağıyor gibi gözüküyor 
ancak yağan yağışlar dengeli değil 
ve Konya’nın her yerine aynı dere-
cede yağmıyor. Cihanbeyli, Hüyük, 
Sarayönü tarafına yağmur istenilen 
seviyede yağmazken, Konya’nın 
merkezi ile Karatay ve Meram’ın bazı 
bölgelerine bir anda çok şiddetli yağı-
yor. Ülke genelinde yağışlı bir periyot 
yaşanırken, Konya Ovası’nda ise çift-
çilerimizin istediği düzenli ve dengeli 
yağışlar maalesef yağmadı. Yağan 
yağışların ihtiyacı tam karşıladığı 
söylenilemez. Sulu alanlardaki hubu-
batların gelişimi oldukça güzel.  An-
cak kıraç alanların bazı kesimlerinde 
hububatın gelişimi güzel olmasına 
rağmen son haftalarda yağışın az 

olması sebebi ile rekoltede düşüşler 
meydana gelebilir. Bu hafta içerinde 
yağışlı periyodun istenildiği düzeyde 
devam etmesi Nisan ayındaki düşük 
yağıştan kaynaklanan olumsuzluğu 
giderecektir. Bu yıl bitki gelişimine 
göre hububat üretim potansiyeli çok 
yüksekti. Ancak buğday ve Arpa’da 
yağışların dengeli ve düzenli yağ-
maması halinde bu potansiyel tam 
anlamda değerlendirilmeyecektir. 
Bu yıl bereketin habercisi kırk ikindi 
yağmurları yeterli olmadı. Çiftinin 
beklediği yağışlar yağmadı.  Son 
günlerdeki yağış yetersizliği ve bu 
yıl bitki sıklığı ve gelişiminin yüksek 
olması nedeni ile hububatta su tü-

ketimi çok arttı. Önümüzdeki gün-
lerde çiftçimizin yüzünü güldürecek 
dengeli ve düzenli gerçekleşecek 
yağışları bekliyoruz inşallah” değer-
lendirmesinde bulundu. Son yağışlar 
hububat için yetersiz olsa da mısır, 
şekerpancarı ve ayçiçeği gibi yeni 
ekim yapılan veya yapılacak baharlık 
ürünlere olumlu yansıdığını söyle-
yen Soylu, bu ürünlerde yağışların 
düzenli bitki çıkışlarına  olumlu etki 
yaptığını söyledi. Soylu bundan son-
ra Haziran ortasına kadar yağacak 
yağışların çiftçilerin kullanacağı su 
miktarının azalmasına önemli katkı 
sunacağını da belirtti. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Aladağ Kayak Merkezi 
ile Türkiye kazanacak

Derbent Belediye Başkanı 
Hamdi Acar Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’na seçilen 
Uğur İbrahim Altay’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.Acar’a Bü-
yükşehir Belediyesi Meclis Üyesi 
İsmail Öz de eşlik etti. Derbent 
Belediyesi olarak, Konya Büyük-
şehir Belediyesi’nin gücünü ve 
desteğini her zaman yanlarında 
hissettiklerini söyleyen Başkan 
Hamdi Acar,Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan 
edilen Aladağ Kayak Merkezi ile 
ilgili bilgiler verdi. Başkan Acar, 
“Aladağ Kayak Merkezi ile yal-
nızca Derbent ve Konya değil, 
Türkiye de kazanacak. Derbent, 
1.5 milyonu geçen Konya merkez 
nüfusumuzun daha rahat hareket 
edebileceği, nefes alabileceği ve 
motivasyon sağlayacağı bir yer 
olacak. Kayak sporu 7’den 70’e 
herkesi ilgilendiren bir spor oldu-
ğu için her yaştan insanımız hafta 

içi ve hafta sonları Derbent’e ge-
lerek şehrin yoğun stresini atmış 
olacak. Ayrıca Derbent’te sadece 
kayak yapılmayacak. Vatandaş-
ların farklı doğa sporlarını yap-
malarına imkân sağlamak için 
önemli alanlar geliştirilecek. Yılın 
365 gününde doğa sporlarına ev 
sahipliği yapacak bir merkez ka-
zandırılacak. Uluslararası organi-
zasyonlarda Türkiye’de alternatif 
alanlar çoğalmış olacak. İlçemiz-
de bulunan Konya’nın incisi Ala-
dağ’da yine dev organizasyonlara 
ev sahipliği yapacak konumda 
bulunuyor” ifadelerini kullandı. 
Ziyaretten duyduğu memnuniye-
ti dile getiren Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Altay da “Birlik 
ve beraberlik içinde hep birlikte 
Konya’yı ve Derbent’i geleceğe 
taşıyacağız. Aladağ Kayak Merke-
zi çalışmalarımız, ilçemize katkıla-
rımız devam edecek” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Haydi Konuş Bakalım’da ödül heyecanı yaşandı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Haydi Konuş Bakalım” isimli liselerarası münazara yarışmasının il finali yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yürütülen Medeniyet 
Okulu Projesi kapsamında düzenle-
nen “Haydi Konuş Bakalım” isimli 
liselerarası münazara yarışmasının 
il finali gerçekleştirildi. 

Konya’nın 31 ilçesinden 215 
lisenin katıldığı ve eleme usulüyle 
iki ilçenin finale kaldığı yarışmada 

Kadınhanı Zeki Altındağ Anadolu 
Lisesinin “Yerel Yönetimlerin Ön-
celiği Sosyal Yatırımlardır”, Doğan-
hisar Anadolu Lisesinin ise “Yerel 
Yönetimlerin Önceliği Fiziki Yatı-
rımlardır” konu başlıklarıyla yarış-
tığı yarışmada birinciliği geçtiğimiz 
yıl olduğu gibi bu yıl da Kadınhanı 
Zeki Altındağ Anadolu Lisesi ka-

zandı. 
Büyükşehir Belediyesi Mevla-

na Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
final programına katılarak birin-
ci olan Kadınhanı Zeki Altındağ 
Anadolu Lisesi’ne ödüllerini veren 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, yarışmaya 
katılan ve dereceye giren okulları 

tebrik etti. Yarışmanın konusu olan 
fiziki belediyecilik ve sosyal bele-
diyeciliğin zor bir konu olduğunu 
belirten Başkan Altay, belediyelerin 
her ikisini de gerçekleştirmesi ha-
linde daha güzel olacağını söyledi. 
Başkan Akyürek, belediye olarak 
önceliklerinin çocuklara, gençlere 
ve kadınlara yönelik hizmetler üret-

mek olduğunu ve bunun artarak 
devam edeceğini vurguladı. 

Yarışma ikincisi Doğanhisar 
Anadolu Lisesi’ne ödüllerini İl Milli 
Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy 
verirken, üçüncü olan Çumra Mev-
lana Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’ne ise ödüllerini Çumra Be-
lediye Başkan Yardımcısı Hüseyin 

Alagöz verdi. 
Birbirinden çekişmeli münaza-

ralara sahne olan yarışmada birinci 
olan okula 3 adet bilgisayar, öğren-
cilere tam altın, ikinci okula 2 adet 
bilgisayar, öğrencilere yarım altın, 
üçüncü okula ise bir bilgisayar ile 
öğrencilere çeyrek altın verildi.
n HABER MERKEZİ

 Prof. Dr. Süleyman Soylu

160’a yakın bilim ve sanat insanı Konya’da buluştu
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Akyuva Müteahhitlik ve Beton Elemanları 40 yılı aşkın bir tecrübe ve bilgi birikiminin bir ürünü 
olarak beton elemanları üretiminde sektöründe parmakla gösterilen firmalar arasında yerini alıyor

Şehre estetik dokunuş
40 yılı aşkın tecrübesi ve bilgi 

birikimiyle sektöründe hizmet ver-
meye devam eden Akyuva Müte-
ahhitlik ve Beton Elemanları, 20 yılı 
aşkın bir süredir de beton mamul-
leri, çevre düzenlemesi ve altyapı 
malzemeleri ile hizmet veriyor. 
Akyuva, teknik altyapısı ve tecrü-
besiyle, kentsel altyapı ve üstyapıya 
yönelik tasarım ve imalat konusun-
da bölgenin en önde gelen firmala-
rından biri.

Akyuva Müteahhitlik ve Beton 
Elamanları Satış Müdürü Mazhar 
Turşucu, Akyuva’yı anlattı. İş haya-
tına 2000’li yıllarda aile şirketlerin-
de başladığını belirten Mazhar Tur-
şucu, “Daha önceki yıllarda okul 
döneminde de iş hayatına merakım 
vardı.Sürekli olarak iş yerine gide-
rek yardım ederdim. Okul bitince 
tam manası ile işin ucundan tutma-
ya başladım. 10 yıl aile şirketimiz-
de çalıştıktan sonra daha doğrusu 
eğitim aldıktan sonra sadece ticaret 
değil üretim alanında bir iş kurmak 
için araştırma yapmaya başladım. 
Bu süreçte Sami Akkaya beton ma-
mulleri üretimi alanında beraber 
çalışmayı teklif etti. Aslında benim 
için büyük bir fırsat oldu çünkü 
Sami Akkaya’nın bu sektörde 40 
yılı aşkın tecrübesi ve bilgi birikimi 
vardı. Böylece yeni işimize başlamış 
olduk” dedi.

Akyuva’nın beton mamulleri 
yani halk dilinde kilitli taş üretimi 
yaptığını belirten Mazhar Turşu-
cu, “Aslında kilitli taş olarak sınır-
landırmak yanlış olur.Çok geniş 
bir ürün çeşidimiz mevcuttur. Be-
ton parke taşları, bordür taşları ve 
altyapı için gerekli olan rögar ve 
çeşitlerinin üretimini ve uygula-
masını yapmaktayız. 40 yılı aşkın 
tecrübemiz ve bilgi birikimimiz 
ile beton mamulleri, çevre düzen-
lemesi ve altyapı malzemeleri ile 

hizmet vermekteyiz. Kentsel alt-
yapı ve üstyapıya yönelik tasarım 
ve imalatı konusunda çalışmaları-
mızı sürdürmekteyiz.2012 yılında 
Konya fabrikamız tamamen yeni-
lenerek günümüzün teknolojisi ile 
donatılmıştır. 2015 yılında Ereğli 
fabrikamızı devreye alarak hizmet 
alanımızı arttırdık. Konya ve Ereğli 

fabrikamızda günlük üretim kapa-
sitemiz ortalama 6 bin metrekare 
civarındadır” diye konuştu.

Ürettikleri ürünlerin daha çok 
Konya merkez ve ilçelere gönde-
rildiğini kaydeden Akyuva Müte-
ahhitlik ve Beton Satış Müdürü 
Mazhar Turşucu, “Proje bazlı ola-
rak zaman zaman Konya’nın kom-
şu illerine Karaman, Aksaray gibi 
şehirlere de ürünlerimizin satışını 
yapmaktayız. Beton ürünleri tonaj 
olarak ağır ürünler olduğundan 
nakliye maliyetlerinden dolayı daha 
uzak şehirlere gönderilmesi müm-
kün olmuyor. Fakat şirketimize ait 
bazı özgün ürünlerin satışını diğer 
şehirlere de yapıyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Sektörlerinin inşaat sektörü ile 
bağlantılı çalıştığına dikkat çeken 
Turşucu, inşaat sektöründeki hare-
ketlilik ve durağanlığın da kendile-
rini doğrudan etkilediğini ifade etti. 
Özellikle kış dönemlerinde üretim 
ve uygulama yapmalarının müm-
kün olmadığını bildiren Turşucu, 

yağışların da sektörde etkili oldu-
ğunu belirtti. 

Hedeflerinin yeni tasarım ve 
ürün çeşitleri ile şehrin ve çevrenin 
daha güzel görünmesini sağlamak 
olduğuna vurgu yapan Mazhar 
Turşucu, “Bunun yanında özgün 
tasarımlar geliştirerek bu sektörün 
sürekliliğini sağlamak arzusunda-
yız.Bu dönemde inşaat sektörü her 
ne kadar yavaşlamış görünse de 
önümüzdeki dönemlerde hızlana-
cağına inanıyoruz. Sektörümüzün 
yoğunluğunu esasen belediye ve 
devlet yatırımları oluşturmaktadır. 
Tabi ki inşaat sektörünün hızlı ol-
ması bize fazladan hareketlilik kat-
maktadır. İnşaat sektörünün hızlı 
olması yeni sokakların açılması ve 
kentsel dönüşümle birlikte mev-
cut mahallelerin değişmesini sağ-
lamaktadır. Bu sayede belediyeler 
yatırımlarını arttırmaktadır. Bu 
durum sektörümüze direk olarak 
yansımaktadır” diyerek sözlerini 
tamamladı.
n SAMİ KAYALAR

İnşaat-taahhüt alanında hizmet veren Devecioğlu, resmi kurum ve kuruluşların altyapı-üstyapı işlerini yaparak, şehrin gelişmesine kat-
kı sağlıyor. Devecioğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksek, “Aldığımız ihalelerin hepsini alnımızın akıyla tamamladık” dedi

Devecioğlu, yatırımlarla büyüyor
Devecioğlu Grup Yönetim 

Kurulu Başkanı İbrahim Yüksek, 
faaliyetleri hakkında gazetemize 
bilgiler verdi. İnşaat, taahhüt ve 
besicilik alanında hizmet verdik-
lerini aktaran İbrahim Yüksek, 
büyük bir çiftlik yatırımı yaptık-
larını ifade etti. Yüksek, inşaat 
alanında da sürekli ihaleleri takip 
edip, resmi kurum ve kuruluşla-
rın altyapı-üstyapı işlerini yaptık-
larını söyledi. 

Firmanın kuruluşu hakkında 
bilgiler veren İbrahim Yüksek, 
“1999 yılından bu yana faaliyet 
gösteriyoruz. İnşaat, taahhüt ve 
besicilik sektörü olmak üzere 3 
alanda faaliyet veriyoruz. 

Genelde resmi kurum ve ku-
ruluşlarının altyapı ve üstyapı 
yapım işi sektörü. İhaleli işler. 
Konya ve ilçelerinde faaliyet gös-
teriyoruz. Konya merkez ve taşra 
belediyelerinin, alt yapı, üst yapı 
işleri ihalelerine girip, aldığımız 
işleri tamamlıyoruz. 

Alt yapı işleri, okul, yurt, sa-
nayi dükkanı, meydan gibi yapı-
ların inşaları, başta olmak üzere 
bir çok alanda inşaat hizmeti 
veriyoruz. Kurulduğumuz gün-
den bu yana çok ciddi işlere imza 
attık. Aldığımız ihalelerin hepsi-
ni alnımızın akıyla tamamladık” 

dedi. 
İnşaat sektörünü genel olarak 

değerlendiren Yüksek, “Türki-
ye’de 10 yılda önemli mesafeler 
kat edildi. Lakin, 4734. Sayılı 
kanunda bir takım değişiklik ve 
düzenlemelerin yapılmasını ta-
lep ediyoruz. Yani iyileştirme ge-
rekiyor. 

İnşaat sektöründe gerçekten 
işi bilen kişilerin faaliyet göster-
mesi gerekiyor. Kurumun, yük-
lenicinin, hem de yapılan işin 
menfaatine bir değişiklik şart. İş 
bitirme belgesi olan firmaların 
bu işleri yapmasını arzu ediyo-
ruz. İşin ehline verilmesi herkes 

açısından iyi olur. Ayrıca demir 
fiyatı çok yüksek. Demir dolarla 
birlikte çıkıyor, lakin dolar düştü-
ğünde demir düşmüyor. Demir-
le alakalı fiyatı öngöremiyoruz. 
Umudumuz malzeme fiyatların-
da bir rahatlanma yaşanır. Türki-
ye’de lokomotif sektör inşaat. İn-
şaat sektörü hareket ederse, aynı 
anda 80 sektör hareket eder. 
Şehir ve ülke ekonomisinde in-
şaat önemli bir yere sahip” diye 
konuştu. 

İhale süreçleri hakkında da 
değerlendirmelerde bulunan 
Yüksek, şunları söyledi: “İhale-
lerde planlanan zamanlar nokta-
sında da düzeltmeler yapılmalı. 
Yol, köprülü kavşak, kaldırım 
gibi çalışmalar vatandaşlara so-
run çıkartacak bir dönem değil, 
daha makul zamanda planlan-
ması gerekiyor. Yapım işlerine 3. 
ayın sonu, 4. ayın başı gibi başla-
nılması gerekiyor. Fakat ihaleler 
bu tarihlerde yapılıyor. 

İhalenin 3 ay gibi prosedür 
süresi var. İşi alıp hemen başla-
namıyor. Bu süreç içinde zaman 
kaybı oluyor. Şubat’ta işi alan 
müteahhit, Nisan mayıs gibi baş-
lıyor. Ve iş kış ayına yetişmiyor. 
Bu da aksaklıklara sebep oluyor. 
Talebimiz yapım ihalelerine Ka-

sım-Aralık gibi çıkılması.”
Devam eden projeleri hakkın-

da da bilgiler veren Yüksek, “Şu 
an Meram Belediyesi’nin 27 ma-
hallede yol düzenleme ve tretu-
var çalışması işimiz var. Meram 
Belediyesi’nin Gödene’de kapalı 
pazar yeri inşaatımız devam edi-
yor. Yeni ihaleler için hazırlık ya-
pıyoruz” dedi.

BESİCİLİKTE DEV 
YATIRIM YAPIYORUZ

Besicilik alanında faaliyet 
gösterdiklerini ifade eden Yük-
sek, “Besicilikte de faal olarak 
hizmet veriyoruz. Yeni bir yatı-
rımımız var. Şuan, 400 baş hay-
van kapasiteli, İçeri Çumra böl-
gesinde bir çiftlik inşa ediyoruz. 
Direk tüketiciye de hizmet ve-

recek. Kesimhanemiz de olacak. 
35 bin metrekare alan içerisinde, 
2 bin 500 metrekare kapalı alanı 
olan bir çiftliğimiz olacak. Yüz-
de 70’i tamamlandı. Ağustos ayı 
gibi faaliyete geçecek. Şehrimiz 
için önemli bir yatırım yapmanın 
gururunu yaşıyoruz” ifadelerini 
kullandı.  
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ  

Devecioğlu Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Yüksek

Akyuva Müteahhitlik ve Beton Elamanları 
Satış Müdürü Mazhar Turşucu
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Hayra Koşanlar’dan 
Türkmenlere yardım

Vakıflar Haftası nedeni ile yazılı 
bir açıklama yapan Gönül Gözü Kül-
tür ve Yardımlaşma Derneği Genel 
Başkanı ve Turguteli Kültür Sanat 
Tarih Topluluğu sözcüsü Araştırma-
cı Yazar Devriş Ahmet Şahin, Şeyh 
Sadrettin Konevi Camii ve Türbesiy-
le bitişik olan Turgutoğlu Türbesinin 
bakımsızlığını dile getirdi.

Turgutoğlu Türbesi’nin çok 
bakımsız kaldığını belirten Şahin, 
Dernek olarak duruma el koyduk-
larını söyledi. Kapısının ve pencere 
camlarının kırık olduğunu, Türbenin 
madde ve alkol bağımlılarının meka-
nı haline geldiğini ifade eden Şahin, 
şöyle devam etti, “Dernek olarak 
26 Mart 2017 tarihinde, harap bir 
durumda olan Turgutoğlu Türbesi 
önünde dernek olarak bir basın açık-
laması yaptık. Açıklamada türbenin 
tadilatının yapılarak ziyarete açılma-
sını yetkilerden talep ettik. Akabinde 
dönemin Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek ile görüşerek ko-
nuyu kendisine ilettik. Sonrasında da 
geçtiğimiz yıl 6 Mayıs da çalışmalar 
başladı. kırık olan kapı, pencereleri 
bahçe temizliği Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yapıldı. Geniş çaplı 
bir tadilat yapılacağının sözünü aldık 
fakat geçen bir yıllık süre zarfında  
defalarca  sözlü ve yazılı olarak dile 
getirmemize rağmen hiçbir gelişme 
olmadı. Ve geçen bu süre zarfında 
yapılan camlar tekrar kırık, türbe 
ve bahçesi yine sahipsiz olduğu için 
madde bağımlılarının mekanı haline 
geldi, yapılan tadilatların bir önemi 
kalmadı.

Konya Valiliği, Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı ve Konya Va-
kıflar Bölge Müdürlüğü başta olmak 
üzere yetkilileri Turgutoğlu Türbe-
sine sahip çıkmaya çağıran Başkan 
Şahin milyonlarca lira harcanarak 
yapay tarihi mekanlar inşa etmek 
yerine var olan tarihi yapılara sahip 
çıkmak gerektiğini dile getirdi.

Gönül Gözü Derneği Genel Baş-
kanı Devriş Ahmet Şahin konunun 
takipçisi olduklarını belirterek yet-
kililerden Turgutoğlu Türbesine ge-
rekli ilgiyi göstermelerini isteyerek 
Türbenin biran önce restore edilerek 
kayıp kitabesinin yerine konulmasını 
ve çeşitli müzelerde  bulunan tür-
benin sandukalarının yerine monte 
edilerek türbenin ziyarete açılmasını 
istedi.
n HABER MERKEZİ

Turgutoğlu Türbesi 
bakımsız vaziyette

Konya’nın en büyük yardım olu-
şumlarından olan Hayra Koşanlar 
platformu, Suriye’deki Mare Türkmen 
ilçesine yardım eli uzatıyor.

Geçtiğimiz hafta bölgeye giden 
Hayra Koşanlar Derneği Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ertuğrul Gazi İyioldu, der-
nek üyeleri Cemalettin Ceylan ve Bey-
tullah Selçuk, bölgede yüzlerce yetimle 
karşılaştı. Bugüne kadar iç savaşta bin 
500’e yakın şehit veren Türkmen İl-
çesi’ndeki ihtiyaçları belirleyen Hayra 
Koşanlar Derneği yöneticileri, Konyalı-
ların yetimlere el uzatacağına inanıyor. 
Hayra Koşanlar Derneği Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ertuğrul Gazi İyioldu, bölge-
de yüzlerce yetim çocuğun olduğunu, 
yoklukla yaşadıklarını ve Türk halkın-
dan yardım beklediklerini ifade ederek, 
“İhtiyaçları tespit ettik. Sosyal medya 
üzerinden her zaman olduğu gibi hal-
kımızın gereken desteği vereceğine 
inancımız tam. Türkmen beldemizde 
yaşamını sürdürmeye çalışan kardeş-

lerimiz için; tekerlekli sandalye, koltuk 
değneği ikinci el ya da yeni kıyafetlere, 
çocuklar için oyuncak, terlik ve yazlık 
ayakkabı, mutfak eşyaları ve çocuk-
ları sevindirmek için şekerleme tarzı 
şeylere ihtiyacımız var. Aynı zamanda 
Kuran-ı Kerim ve Elif Ba’ya talebimiz 
var. Biz en kısa sürede bu ihtiyaçları-
mızın tamamlanacağına inanıyoruz” 
dedi. İyioldu, toplanan yardımların  16 
Mayıs’ta tamamlanacağını ve bölgeye 
gönderileceğini ifade ederek, “Yar-
dımda bulunmak isteyen hayırsever-
lerimiz sosyal medya üzerinden Hayra 
Koşanlar hesaplarına ulaşabilirler. Böl-
geye göndermek istedikleri ürünleri 
bize nasıl ve ne şekilde ulaştıracakları 
konusunda gerekli bilgi kendilerine 
verilecektir. Dernek olarak para yardı-
mı kesinlikle kabul etmiyoruz. Ancak 
çeşitli giyim ve alışveriş merkezlerinin 
alışveriş kartları tarafımıza ulaştırıl-
dığında kendileri adına ürünler alınıp 
gönderilebilir” diye konuştu.  n İHA

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından Konya’da düzenlenen “Türkiye-Afrika Ekonomi Forumu” Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın katılımı ile yapıldı. Bakan Baba, dünyanın 5’ten 

büyük olduğunu ispat etmenin en önemli yönünün Afrika’yla işbirliği yapmak olduğunu vurguladı

‘Afrika’ya yönelmeliyiz’
Afrika’nın 33 ülkesinden büyükel-

çilerinden ve temsilcilerin katılımı ile 
başlayan programda konuşan Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref 
Fakıbaba, “Tarım her zaman desteklen-
mektedir ve desteklenmeye de devam 
edecektir. Bu konuda özellikle üretici 
arkadaşlarımızın ve çiftçi kardeşlerimi-
zin hiçbir şüphesi olmasın. Her zaman 
onlar kazandırılmıştır, kazandırmaya da 
devam edeceğiz.” dedi.

Fakıbaba, MÜSİAD Konya Şubesi 
tarafından bir otelde düzenlenen Türki-
ye-Afrika Ekonomi Forumu’nda yaptığı 
konuşmada, tarım şehri Konya’da böy-
le bir organizasyonun düzenlenmesinin 
önemine değindi. Kentin, Türkiye’nin 
en önemli tarım bölgelerinden olduğu-
na işaret eden Fakıbaba, AK Parti hü-
kümetlerinin 2002’den itibaren tarıma 
büyük önem verdiğini aktardı. Fakıbaba, 
tarımın sürekli desteklendiğine vurgu 
yaparak, “Tarım her zaman desteklen-
mektedir ve desteklenmeye de devam 
edecektir. Bu konuda özellikle üretici 
arkadaşlarımızın ve çiftçi kardeşlerimi-
zin hiçbir şüphesi olmasın. Her zaman 
onlar kazandırılmıştır, kazandırmaya da 
devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın 
ve Başbakanımızın talimatları bunlardır. 
Tarıma verilen önemden dolayı da dün 
akşam TBMM’de geçen Tarım Bilimleri 
ve Teknoloji Fakültesi açılmış ve Kon-
yamıza hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum. Bu Hükümetimizin tarıma vermiş 
olduğu ehemmiyetin en önemli göster-
gelerinden birini teşkil etmektedir.” diye 
konuştu.
“DÜNYA GERÇEKTEN 5’TEN BÜYÜKTÜR”

Afrika’nın dünya nüfusunun yak-
laşık yüzde 15’ine sahip bulunduğunu 
anımsatan Fakıbaba, tarıma elverişli 
arazilerin ise yüzde 25’ine sahip Af-
rika’nın küresel ekonomideki payının 
sadece yüzde 3 olduğunu kaydetti. Fakı-
baba,  geniş arazileri, zengin doğal kay-
nakları ve her geçen gün gelişen insan 
kapasitesiyle Afrika’nın Türk dostlarıyla 
bu durumu değiştirecek potansiyel sahi-
bi olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin Afrikaya daima dostluk 
gösterdiğine işaret eden Fakıbaba, şun-
ları söyledi:

“Türkiye olarak Afrikalı kardeşleri-
mizle beraberiz. Sadece maddiyatta de-
ğil, manevi olarak da beraberiz. Her iki 
tarafın da kazanacağı formülleri ortaya 
koyacağız. Afrika’nın ne kadar önemli 
olduğunu çok iyi biliyoruz. Cumhurbaş-
kanımızın da dediği gibi dünya 5’ten bü-
yüktür. Dünya gerçekten 5’ten büyük-
tür. Afrika gibi o kadar değerli ülkeler 
var ki bu ülkelerin söz sahibi olmaması 
herkesi ve bütün dünyayı üzmektedir. 
Hele bugünlerde 1 bile bu dünyaya kafi 
gelmektedir. Son açıklamalara baktığı-
nızda sadece bir devlet, bir devlete kafa 
tutmakta ve bölgeyi karıştırmakta hiçbir 

tehlike görmemektedir. Neden, sadece 
kendi çıkarı adına. Dünya böyle değil, 
yanılıyorlar. Yanıldıklarını mutlaka so-
nunda anlayacaklar. Nasıl Afrika özgür-
lüğüne kavuştu, Türkiye gibi kendilerine 
kardeşçe davranan ülkeler olduysa bun-
dan sonra da dünyada kabadayılık yapan 
ülkelerin sayısı azalacak. Gittikçe o ‘bir’ 
de kaybolacaktır. Buna yürekten inanı-
yoruz. Bizim işbirliğimiz devam ettiği 
sürece bunu hep beraber başaracağız 
Allah’ın izniyle. Bir tek ülke çıkıp diyor ki 
‘İran, kurallara uymuyor’. Diğer ülkeler 
‘hayır, uyuyor’ diyor. Bakın kabadayılık, 
böyle bir şey olmaz. Yani dünyayı din-
lemek zorundasınız. Dünyada bu kadar 
ülke varken siz tek olamazsanız. Bu ka-
dar ülke varken bu barbarlığı yapamaz-
sınız.” 

AFRİKA İLE TARIMSAL
 İLİŞKİLER HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Fakıbaba, Afrika ülkeleri ile Türki-
ye arasında güçlü bir kardeşlik bağının 
bulunduğunu belirterek, sözlerine şöyle 
devam etti:  “Afrika’ya Türkiye gibi kar-
deşlik anlamında yaklaştığınız takdirde 
o zaman Afrikalıların gönlüne girebilir-
siniz ve onları kazanabilirsiniz. İnşallah, 
siyaset ve iş adamları olarak menfaat 
için değil Afrikalıların gönüllerini ka-
zanmak ve onlarla kardeşlik bağlarımızı 
güçlendirmek adına orada olacağız. Ba-
kanlık olarak ilk girişimimize Sudan’dan 
başlıyoruz ve diğer Afrika ülkelerinde 

elimizden geldiği kadar işadamlarımızı 
oraya davet ediyoruz. İş adamlarımı-
zı Afrika’ya yönlendirmek gerçekten 
dünyanın 5’ten büyük olduğunu ispat 
etmenin en önemli özelliklerinden bir 
olduğunu görüyorum. Afrika’da daya-
nıklı ve sürdürülebilir tarımının teşvik 
edilmesi bağlamında 4 iş birliği alanı 
ön plana çıkmaktadır. Mekanizasyon 
ve sulama sistemlerinin geliştirilmesi, 
tarımsal sanayinin geliştirilmesi, gençle-
rin istihdamı ve kırsal alanda kadınların 
kalkınması, gıda güvenliği ve beslen-
me olarak bunarı öne çıkardık. Bilgi ve 
tecrübelerimizi Afrikalı dostlarımızla 
paylaşmaya hazır olduğumuzu burada 
bir kez vurgulamaktan mutluluk duyu-
yorum. Afrika ile olan tarımsal ilişkileri-
mizin her geçen gün daha da geliştiğinin 
bir diğer somut göstergesi gıda, tarım ve 
hayvancılık alanlarında imzalanan sayı-
ları toplamda 30’u bulan ikili iş birliği 
anlaşmalarımızdır.”

VALİ CANBOLAT: KONYA 
YATIRIM İÇİN CAZİBE MERKEZİ 

Programda konuşan Vali Yakup 
Canbolat, Türkiye’nin Afrika milletleriy-
le gönülden bağlı olduğuna vurgu ya-
parak, “Konya her alanda giderek geliş-
mekte ve Anadolu’nun bir üretim üssü 
haline gelmektedir. İlimiz, hükümeti-
mizin reformları sayesinde tarımdan 
sanayiye, ulaştırmadan haberleşmeye, 
eğitimden sağlığa, kültürden turizme 

kadar her alanda büyük bir atılım içine 
girmiş tarımdaki liderliğiyle tahıl am-
barı olarak nitelendirilen şehrimiz, aynı 
zamanda bir sanayi ve ticaret merkezi, 
bir üniversite ve bilim şehri bir kültür ve 
turizm merkezi haline gelmiştir” dedi.

TÜRKİYE HER ZAMAN KARDEŞLİK 
DUYGUSU İLE HAREKET ETTİ 

Demokratik Kongo Ankara Büyü-
kelçisi Marcel Mulumba Tshidimba, or-
ganizasyonun başarılı geçmesi dileğinde 
bulunarak, “Konya ve Afrika olarak, na-
sıl güçlü bir bağ oluşturabiliriz sorusuna 
aradığımız cevabı 2017’de Afrika-Türki-
ye Ticaret Merkezi’nin açılışı ile bulmuş 
olduk. Her iki taraf da o günden beri el 
ele vererek dostane bir işbirliğine vara-
bilmişlerdir. Türk hükümetine de bura-
da teşekkür etmek isterim. Zira Türkiye, 
Afrika için her zaman kardeşlik duygusu 
ile hareket etmiştir” ifadelerini kullandı. 
DEİK Afrika İş Konseyleri Koordinatör 
Başkanı Tamer Taşkın ise, Türkiye’nin 
Afrika ile ilişkilerini her zaman dengeli 
ve ilkeli bir çizgide sürdürdüğünü ak-
tararak, “Halklarımız arasında güçlü 
bir gönül bağı bulunurken, ülkelerimiz 
arasındaki ilişki de benzer bir şekilde sa-
mimi ve sıcak bir tablo halinde sürmek-
tedir” diye konuştu.

BAŞKAN ALTAY: KONYA’NIN 
EKONOMİYE KATKISI BÜYÜK 

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ise, “Giderek artan ve 2 
milyar dolara yaklaşan ihracatı ile Konya 
ülke ekonomisine önemli katkılar sağla-
maktadır. Bu başarıda sanayicilerimizin 
üretim ve istihdam sağlayan alın teri ile 
çalışan herkesin payı var. Şehrimiz ve 
ülkemiz adına tüm üretim yapan insan-
larımızı teşekkür ile yad ediyoruz” dedi. 

GELİŞİMİN AFRİKA’YA 
AKTARILMASINI ÖNEMSİYORUZ
MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı 

Ömer Faruk Okka ise, “Sanayici ve iş 
adamlarımızla düzenlediğimiz yurt dışı 
iş seyahatleri, yabancı iş adamları ile 
yaptığımız ikili iş görüşmeleri şehrimizin 
ticaretini arttırmaya ve ekonomisini ge-
liştirmeye yönelik yaptığımız çalışmalar-
dandır. MÜSİAD olarak Afrika ile ilişki-
lerimizde ülkemizin ekonomide yaşadığı 
değişim ve gelişimi Afrika’ya aktarılma-
sını önemsiyoruz” diye konuştu.

Toplantıya, MÜSİAD Genel Başkan 
Abdurrahman Kaan, Vali Yakup Can-
bolat, MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka’nın yanı sıra 33 Afrika 
ülkesinden büyükelçiler ve iş insanları 
katıldı. Program, “Afrika ve Türkiye’de 
Yatırım ve Ticaret Fırsatları” ile “Afrika 
ve Türkiye Arasında Ticaret Finansmanı 
ve Yatırım Hukuku” başlığında düzenle-
nen panelle sürüyor. Yarın sona erecek 
etkinlikte, iş adamları yüz yüze görüş-
melerle Türk yatırımcılar ile Afrika tica-
ret temsilcileri biraraya geliyor.
n AA/İHA 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
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Meram Belediyesi ve Meram 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş 
birliğiyle gerçekleştirilen “Daha 
İyiye, Daha Güzele Projesi” kap-
samında Meram’daki ilkokullarda 
öğrenim gören yaklaşık 200 öğ-
renci ile velileri Seydişehir Tınaz-
tepe Mağaraları, Kuğulu Park ve 
Beyşehir Eşrefoğlu Camii’ni gez-
diler. 

Meram Belediyesi ve Meram 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş 
birliğiyle gerçekleştirilen “Daha 
İyiye, Daha Güzele Projesi” fark-
lı alanlarda yapılan aktivitelerle 
devam ediyor. Proje kapsamında 
daha önce sağlık yürüyüşü ve ki-
tap okuma etkinliği gerçekleşti-
rilirken bu kez ilkokul öğrencileri 
Seydişehir Tınaztepe Mağaraları, 

Kuğulu Park ve Beyşehir Eşrefoğ-
lu Camii’ni görme fırsatı buldular. 
Etkinliğe  15 Temmuz Milli Birlik 
İlkokulu, Ali İhsan Dayıoğlugil İl-
kokulu, Meram Gödene TOKİ Şe-
hit Yunus Berber İlkokulu, Hasan 
Sert İlkokulu, Üresinler İlkokulu, 
Alakova İlkokulu ve Niyaz Usta 
İlkokulu’ndan öğrenciler, eğitim-
ciler ve öğrenci velileri katıldı. 

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı 
gezi programında birlik beraberlik 
teması ön plana çıkarılırken, farklı 
okullardan gelen çocuklar ve ai-
leleri birbirleriyle tanışma fırsatı 
buldular. Çocukların dünyasında 
geniş ufuklar açması hedeflenen 
gezide öğrenciler tarihi mekanları 
inceleme imkanı elde ettiler.
n HABER MERKEZİ
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Meramlı öğrencilerden
ilçelere kültür gezisi

Medicana Konya Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Hüsnü Alptekin, enfeksiyonların tedavi edilme-
mesi ya da tedavide geç kalınması halinde kadınların gebe kalma şansının azalacağını söyledi

Enfeksiyonlar gebe 
kalma şansını azaltıyor 

Karapınar’da kır-
mızı ışıkta beklerken, 
hafif ticari aracın çarp-
tığı otomobilde yara-
lanıp, hastaneye te-
daviye alınan Narkize 
Dişlioğlu (41), 24 gün 
sonra yaşamını yitirdi. 

Kaza, 14 Nisan 
günü saat 22.30 sı-
ralarında, Karapınar- 
Konya yolunun 2’nci 
kilometresinde meyda-
na geldi. Karapınar’da 
yakınlarının düğününe 
katıldıktan sonra Konya’daki ev-
lerine dönmek için yola çıkan Mu-
ammer Dişlioğlu, yönetimindeki 42 
BBV 75 plakalı otomobil ile kırmızı 
ışık nedeniyle kavşakta beklemeye 
başladı. Bu sırada Ömer Öcal’ın 
(25) kullandığı 42 ABB 756 plakalı 
hafif ticari araç, Dişlioğlu’nun oto-
mobiline çarptı. Çevredeki iş yeri-
nin güvenlik kamerasına anbean 
yansıyan kazada, sürücü Muam-
mer Dişlioğlu, eşi Narkize, çocuk-
ları Tuğçe (18) ve Furkan Dişlioğlu 
(9) ile hafif ticari aracın sürücüsü 
Ömer Öcal yaralandı. İhbarla olay 
yerine gelen sağlık görevlileri, yara-

lıları ambulanslarla Karapınar Dev-
let Hastanesi’ne götürdü. Hayati 
tehlikesi bulunan Narzike Dişlioğlu, 
yapılan ilk müdahalenin ardından 
Meram Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. 
Tedaviye alınan Narzike Dişlioğlu, 
yapılan tüm müdahalelere rağmen 
24 gün sonra yaşamını yitirdi. Dişli-
oğlu’nun kazada yaralanan eşi ile 2 
çocuğunun tedavilerinin ardından 
taburcu edildiği belirtildi. 

Kazada yaralanan ve yapılan 
testte 1.75 promil alkollü olduğu 
belirlenen hafif ticari araç sürücüsü 
Ömer Öcal’ın da tedavisinin ardın-
dan taburcu edildiği ve tutuksuz 
yargılandığı öğrenildi.  n İHA 

Beyşehir’de oto-
mobillerden teyp çal-
dığı iddia edilen kar 
maskeli hırsızlık şüp-
helileri yakalandı. Edi-
nilen bilgiye göre, ilçe 
merkezinde son bir 
hafta içerisinde mey-
dana gelen çok sayıda 
otodan teyp hırsızlığı 
ihbarı üzerine olayın 
fail ya da faillerini ya-
kalamak için harekete 
geçen İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri ça-
lışma başlattı. Bahçe-
lievler Mahallesi’nde seyir halinde-
ki bir motosikletin sürücüsünden 
şüphelenerek takip eden ekipler, 
“dur” ihtarında bulundu. Motosik-
let sürücüsünün kaçması üzerine 
kovalamaca yaşandı. Bir süre de-
vam eden kovalamacanın ardından 
yakalanan E.Ö’nün (19) kullandığı 
motosiklette 3 adet oto teybi bulan 
ekipler, teyplerle birlikte motosik-
letin de çalıntı olduğunu belirledi. 
Gözaltına alınan şüphelinin hır-
sızlık olayını H.S. (18) ile birlikte 
gerçekleştirdiğini beyan etmesi 
üzerine bu şahıs da çalıştığı iş ye-

rinde gözaltına alındı. Zanlının ba-
sit yaralama suçundan arama kay-
dının olduğunu belirleyen ekipler, 
suçlamaları kabul eden H.S.’nin iş 
yerinin şantiyesindeki kaldığı oda-
da da arama yaptı. Aramada ranza 
altındaki valiz ve poşet içerisinde 
9 adet daha çalıntı oto teybi ile bu 
teyplere ait MP3 playerler, flash 
bellekler ve hırsızlık olaylarında 
kullandıkları kar maskesi ile 6136 
yasa kapsamında suç teşkil ettiği 
değerlendirilen 3 adet bıçak ele 
geçirildi. Oto teybi hırsızlığı olayla-
rıyla ilgili olarak polisin incelemesi 
sürüyor.  n İHA 

Medicana Konya Hastanesi Ka-
dın Doğum Uzmanı Operatör Doktor 
Hüsnü Alptekin, jinekolojik hasta-
ların en sık başvuru sebeplerinden 
birinin alt genital sistem enfeksi-
yonları olduğunu belirtti. Alptekin, 
enfeksiyon hastalıklarında gerekli 
tedavilerin yapılmaması durumunda 
gebe kalamama ihtimalinin ortaya 
çıkacağını vurguladı. Alptekin şöyle 
konuştu; “Üreme çağında, vajinada 
birçok farklı mikroorganizma her 
hangi bir hastalığa neden olmaksızın 
vücudun normal savunma mekaniz-
ması olarak bulunur. Bu birliktelik 
flora olarak tanımlanır. Bu mikroor-
ganizmalarca, sağlıklı vajinal muko-
zada östrojen hormonunun etkisiyle 
asit etkili maddeler üretilir ve sonuç 
olarak vajinal pH 4-4,5 arasında tu-
tularak asidik olması sağlanır. Asidik 
pH, hastalık yapan yabancı mikro-
organizmaların ortamı istila etmesi-
ne izin vermez. Normal floranın ve 
asidik ortamın vajinal duş, sigara, 
regl döneminde birliktelik, vücudun 
bağışıklık sisteminin baskılanması 
gibi birtakım risk faktörleri ile bozul-
ması anormal mikroorganizmaların 
çoğalmasına ve enfeksiyona neden 
olur. Klinik olarak hastada etken olan 
mikroorganizmaya göre değişen 
farklı renk, kıvam ve miktarda vaji-
nal akıntı, kötü koku, kaşıntı ve ra-
hatsızlık hissi, idrar yaparken yanma, 
ağrılı cinsel ilişki, kasık ağrısı, yüksek 
ateş, titreme, kasık lenf bezlerinde 
büyüme, genital bölgede ağrı, kıza-
rıklık, siğil, ülser ve şekil bozukluğu 
gibi enfeksiyon bulguları saptana-
bilir. Klamidya gibi bazı enfeksiyon 

ajanları klinik bulgu vermeyebilir 
ancak tüplerde oluşturduğu tahribat 
nedeni ile gebe kalamamaya sebep 
olabilir.” 

“DOĞRU TANI VE UYGUN 
TEDAVİ ÖNEMLİ” 

Kadın Doğum Uzmanı Operatör 
Doktor Hüsnü Alptekin, doğru tanı 
ve uygun tedavinin enfeksiyon has-
talıklarını ortadan kaldıracağını ifade 

etti. Alptekin, “Kadın genital yol en-
feksiyonlarının birçoğu cinsel yolla 
bulaşır, bulaştırıcılık ve uzun dönem 
sonuçları yönü ile daha bir önem arz 
eder. Enfeksiyon dış genital bölgeye 
ve vajinaya sınırlı olabildiği gibi üst 
genital bölgeye yani rahim, tüpler ve 
yumurtalıklara, hatta karın içine de 
yayılabilir. O zaman sonuçları daha 
ağır olacaktır. Enfeksiyon çoğunluk-

la aşağıdan yukarıya yayıldığı gibi 
ayrıca appendisit, bağırsak iltihabı 
şeklinde komşu doku ve organlar-
dan genital organlara direkt de yayı-
labilir. Tüberküloz ajanı ise kan yolu 
ile rahme ve tüplere yerleşebilir yine 
gebe kalamamaya neden olabilir. 
Kadın genital yollarında enfeksiyona 
yol açan ajanlar bakteri, virüs, man-
tar ve parazit orjinli olabilir. Tabi ki 
uygun tedavi ayrıcı tanı ile etken 
patojenin doğru tanımlanmasına 
bağlıdır. Kadın genital yol enfek-
siyonlarına erken dönemde doğru 
tanı koyma ve tanıya yönelik uygun 
tedavi sunma önemlidir. Çünkü son-
radan gelişecek tekrarlayan enfeksi-
yon, dış gebelik, kronik kasık ağrısı, 
tüplerde oluşan tıkanıklık ve şekil 
bozukluğu nedeni ile infertilite (gebe 
kalamama), yumurtalık çevresinde 
ve alt karında abse oluşması ile iliş-
kilidir. Bu nedenle, yukarda tanımla-
nan şikâyetleri olan hastalar hekime 
başvuruda geç kalmamalıdırlar. Er-
ken dönemde tedavi antimikrobiyal 
ajanlarla sağlanabilir iken, uzun dö-
nemde kronikleşmiş vakalarda cer-
rahi tedavi gerekebilir. Şayet hastada 
tüpler fonksiyonlarını kaybetmişse 
doğal yoldan gebelik elde edileme-
yip yardımcı üreme teknikleri (tüp 
bebek) gerekebilir. Yine iç genital 
organlarda ve çevresinde oluşmuş 
abse tedavi edilmez ise ölüme va-
ran olumsuz sonuçlar doğurabilir. 
Alt genital enfeksiyonların tedavisi, 
üst genital enfeksiyonların görülme 
oranını ciddi oranda azaltmaktadır” 
şeklinde konuştu.
 n İHA 

Kazada yaralandı, 24 gün
sonra hayatını kaybetti 

Otomobillerden teyp çalan
maskeli hırsızlar yakalandı 

Kulu’da kamyonetin içerisinde çakmak 
tüpü ile torpil patlatan çocuklar, yanarak 
hastanelik oldu. Olay, saat 21.00 sıraların-
da Yeni Mahalle’de bir sokakta park halin-
deki kamyonette meydana geldi. İddiaya 
göre, kamyonetin içerisinde oturan 3 
arkadaş çakmaklarına gaz bastıktan sonra 
yanlarında bulunan torpili ateşlemeleriyle 
büyük bir gürültüyle patlama oldu. A.Ö. 
(15), H.K. (14) ve A.E.Y’nin kolları, elleri 
ve yüzlerinde yanıklar oluştu. Yakınları 
tarafından Kulu Devlet Hastanesine getiri-
len üç çocuk tedavi altına alındı. 
n İHA 

Trafik Haftası dolayısıyla motosiklet sürü-
cülerine kask dağıtıldı. İl Emniyet Mü-
dürlüğü ve Konya Motosiklet ve Bisiklet 
Tamircileri Odası işbirliğiyle Kültür Parkta 
“Bir kask bir hayat” sloganı ile gerçekleş-
tirilen etkinlikte motosiklet sürücülerine 
kask dağıtıldı. Motosiklet sürücülerine 
kask dağıtan trafik polisleri ve Konya 
Motosiklet ve Bisiklet Tamircileri Odası 
Başkanı Ömer Bardakçı kaskın önemine 
vurgu yaparak, “Motorda kask çok önemli. 
Bizim bu yıl ki sloganımız ‘Bir kask bir ha-
yat.’ Bütün sürücülere motora binmeden 
önce kasklarını takmalarını öneriyorum” 
dedi.  n İHA

Torpille oynarken
kendilerini yaktılar

Sürücülere ücretsiz
kask dağıtıldı

Br sanayi sitesinde döküm imalatı yapan firmada ça-
lışan Suriye uyruklu 18 yaşındaki Sufyan Al Ali, döküm 
bandına sıkışması sonucu hayatını kaybetti. Olay, saat 
20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık 
Mahallesi 8. Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölge-
sinde bulunan ve döküm imalatı yapan bir firmada çalışan 
Suriye uyruklu 18 yaşındaki Sufyan Al Ali, döküm yapıl-

dığı sırada döküm bandı olarak adlandırılan banda sıkış-
tı. Bunun üzerine Sufyan Al Ali, boynu kırılarak hayatını 
kaybetti. Makine başında Al Ali’nin cansız bedenini gören 
fabrikadaki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine po-
lis ekipleri sevk edildi. Olayın gerçekleştiği fabrikada in-
celeme yapan ekiplerin çalışmasının ardından Sufyan Al 
Ali’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.  n İHA

Döküm bandına sıkıştı, hayatını kaybetti

Medicana Konya Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hüsnü Alptekin
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Ahududu bahçesinin yabancı aileleri
Rusya, Ukrayna ve Moldovalı 10 

kadın, eşleri ve çocuklarıyla hafta 
sonları 5 dönümlük ahududu ekilen 
tarlada çalışarak doğanın keyfini çı-
karıyor.

Esnaf emeklisi 60 yaşındaki 
Dursun Büyük, ömrünün büyük 
bölümünü geçirdiği İstanbul’daki 
metropol yaşantısından sıkılarak 
Konya’nın Meram ilçesinin Kızılören 
Mahallesi’ne yerleşti.

Büyük, Konya-Beyşehir kara-
yolunun yakınındaki 5 bin metre-
karelik bahçeye yaptırdığı evinde 
yaşamını sürdürüyor. Organik tarım 
yaptığı bahçesine meyve ağaçları 
diken Büyük, ahududu ve bazı en-
demik bitkiler yetiştiriyor. 

Eşi Switlana Sevil Büyük ile 
günün büyük bölümünü ahududu 
tarlasında geçiren Büyük’e, hafta 
sonlarında kentte yaşayan Rusya, 
Ukrayna ve Moldovalı 10 kadın ve 
aileleri de eşlik ediyor. Büyük, 45 
yıllık şehir yaşamını bıraktığını söy-
ledi.

Eşiyle organik tarım yaptığını 
belirten Büyük, “Ahududu, bektaşi 
üzümü yetiştiriyoruz. Çok bilinmi-

yor bu çevrede. Misafirlerimiz de 
şehir stresinden kaçmak için sık sık 
buraya geliyor. Hem çalışırız hem 
de yer içeriz. Büyük bir aile gibiyiz. 
Herkes hayatından memnun. Ço-
cuklar oynuyor. Burası bizi yeterin-
ce meşgul ediyor. Yaklaşık 10 yıldır 
burada faaliyet gösteriyorum” diye 
konuştu. 

Rusya’dan Türkiye’ye 13 yıl 
önce gelen Switlana Sevil Büyük de 
bahçede yaşamaktan dolayı mutlu 
olduğunu aktardı.

İstanbul’daki metropol hayatın-
dan kaçarak bahçeye yerleştiklerine 
işaret eden Büyük, şunları kaydetti: 
“Eşimle burada yaşıyoruz. Yiyece-
ğimizi de burada doğal ortamda 
üretiyoruz. Sağlık açısından da yi-
yeceklerimiz çok güzel. Metropol 
hayatından sonra buraya yerleşince 
hiç zorluk çekmedim. Daha rahat 
bir yaşamımız var. Hafta sonu Mol-
dova, Rusya ve Ukrayna’dan bura-
ya yerleşen arkadaşlarımız geliyor. 
Hem bize yardım ediyor hem de 
kendileri toprakla vakit geçiriyor. 
Ahududunun reçelini yapıp, satışını 
da gerçekleştiriyoruz.”

Eşi ve iki çocuğuyla geldiği ahu-
dudu bahçesinde çapa yapan 42 
yaşındaki Moldovalı Yula Popa ise 
şalvar ve eşarbıyla dikkati çekiyor.

Popa, ülkesinde sıklıkla tüketi-
len ahududunun yörede çok fazla 
bilinmediğini ifade ederek, gülgiller 
familyasından bu çalı bitkisinin ba-
kım ve yetiştiriciliğinin kolay oldu-
ğunu anlattı.

Türkiye’ye 22 yıl önce çalışmak 
için geldiğini dile getiren Popa, şöyle 
konuştu:

“Hafta sonları burada stres 
atıyoruz. Çocuklar da burada çok 
mutlu oluyor. Buraya gelen diğer 
ailelerle adeta akraba olduk. Ahu-
dudu ailesi gibiyiz. Aramızda Rus ve 
Ukraynalı arkadaşlarımız var. Bah-
çede ahududunun çapasını yapıyo-
ruz, ürün olduğunda ise topluyoruz. 
Bahçede nane de ekiliyor. Eski dal-
ları kesiyoruz, yeniden güçlü şekilde 
çıkması için çapa yapıyoruz. Eğlen-
ce olarak görüyoruz. Sıkılmıyoruz. 
Eşlerimiz de yardım ediyor. Burada 
tarlada çalışmaya epey alıştık. Ça-
lışırken şalvar giyiyoruz. Böylelikle 
daha rahat ediyoruz.”

İki çocuk annesi Tatyana Budi-
na ise bahçede çalışmanın kendisini 
dinlendirdiğini vurguladı.

Çocuklarıyla eğlenceli saatler 
geçirdiğine değinen Budina, “Bu-
rada hobi olarak çalışıyoruz. Ahu-
duduyu çok özlüyorum çünkü ül-
kemde çok yaygın. Çocukluğumda 
ahududu bahçelerinde çok vakit ge-
çirmiştim. Burada böyle bir bahçe-
nin olması benim açımdan çok mut-
luluk verici bir şey” diye konuştu.
n AA

Yunak Kaymakamı  Fatih Cı-
dıroğlu, Yunak daire müdürlerini 
çalışmalarından ötürü başarı bel-
gesi ile ödüllendirdi.  Ödül progra-
mında başarı belgesi alan Yunak’ta  
uzun süredir  başarılı bir şekilde 
nüfus müdürlüğü yapan Ali Rıza 
Özbilgin ve diğer daire müdürleri-
ne  Başarı belgesi ile ödüllendiren 
Kaymakam  Fatih  Cıdıroğlu, “Yu-
nak halkına  hizmet etme konusun-
da gösterdiğiniz çaba ve gayretten 
dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Biz idarecilerin  yanlış 
yapma lüksü yoktur” dedi. Başa-
rı belgesini alan  Nüfus Müdür Ali 
Rıza Özbilgin ise konuşmasında  
İdareci olarak ağır bir yükün altın-
da olduklarını ifade ederek, “Bizlere 
bu Ödülü Layık gören  kaymakamı-
mız Fatih Cıdıroğlu’na çok teşekkür 
ederiz” dediler. Ödül töreni Kay-
makam Fatih Cıdıroğlu başarı bel-
gesi alan birim müdürleri ile hatıra 
fotoğrafı çekiminin ardından tören 
son buldu.
n HABER MERKEZİ

‘Okula yeni başlayan
çocuk gibi heyecanlı’

Karapınar’da doğuştan spastik 
engelli 45 yaşındaki Cengiz Ünver, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ve eşi Emine Erdoğan tara-
fından başlatılan seferberlik kapsa-
mında okuma yazma eğitimi alıyor.  
İlçeye bağlı Kepez Mahallesi’nde 
annesiyle yaşayan, 5 çocuklu ailenin 
en büyük çocuğu Ünver, Türkiye 
genelinde başlatılan okuma yazma 
seferberliğini duyunca, heyecanla 
kursa başvuru yaptı. Yaşadığı köy-
de, kursa kendisinden başka müra-
caat eden olmayınca Karapınar Halk 
Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Kepez İlkokulu işbir-
liğinde, Ünver’in hayaline kavuş-
ması için tek kişilik kurs açıldı.

Evine 2 kilometre uzaklıktaki 
kursa her gün elektrikli motosikle-
tiyle giden Ünver, kursun sonunda 
evine okuma yazmayı öğrenmenin 
mutluluğuyla dönüyor.

Ünver, okumayı öğrenmenin 
çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Sağlık sorunları nedeniyle bu-
güne dek hayalini gerçekleştireme-
diğini anlatan Ünver, “Küçükken 
yürüyemiyor, koşamıyordum ama 
hep okula giden çocuklara büyük 
gıpta ile bakıyordum. ‘Keşke ben 
de okuyabilsem’ diye düşünürdüm. 
Kitap, gazete okumak, ilaçların nasıl 
kullanılacağını ve isimlerini okuya-
bilmek en büyük hayalimdi. Kursun 
açılacağını duyunca büyük heyecan 
yaşadım. Okula ilk geldiğim günü 
unutamıyorum. Hayalini kurduğum 
okul, sıra, tahta ve öğretmenler, 
hepsi karşımdaydı. Okula yeni baş-
layan çocuk gibi heyecanlıydım” 
diye konuştu.

Kursta öğrendiklerini evde tek-
rarladığını belirten Ünver, şöyle 
devam etti: “Burada derslerimi yap-
tıktan sonra evde de aynı heyecanla 
ders çalışıyordum. Evde yaptıkla-
rımı gece telefonla öğretmenime 
gönderiyordum. Öğretmenimin 
dediklerini anlıyor ve kolaylıkla kav-
rayabiliyordum. Zaman geçtikçe 
okumayı öğrendim. Çok zevkli geldi 

ve ‘neden daha önce öğrenmedim’ 
diye içimden geçirdim. 7 hafta so-
nunda okuyor ve cep telefonu ile 
yazabiliyorum. Bana yardımcı olan 
herkese çok teşekkür ediyorum. 
Şimdi en büyük isteğim, evimin bir 
bölümünü kütüphaneye çevirmek. 
Bunun için de elimden geleni yapa-
cağım.”

Kurs öğretmeni Bekir Sabuncu 
da Ünver’in çok azimli ve zeki oldu-
ğunu, okuma yazmayı kısa sürede 
kavradığını ifade etti. Öğrencisinin 
zorlu hava koşullarında bile ders-
lerini aksatmadığını vurgulayan 
Sabuncu, şöyle konuştu: “Geceleri 
ödevlerini yapıp bana gönderdi. Ön-
celeri ‘acaba öğrenebilir mi’ diye te-
reddütlerim vardı. Kısa sürede ge-
lişimini görünce çok mutlu oldum. 
Karşımda bu işe gönül vermiş, en-
gel tanımayan biri vardı. Öyle ki her 
gün öğle molasında bile her dakikayı 
okumakla ve öğrenmekle geçirmek 
istiyordu. Kursa başka gelen olmadı. 
Yüzde 70 engelli olan Cengiz, elle-
rini ve ayaklarını rahat hareket etti-
remiyor. Ağzında dişi yok ve damak 
kullanıyor. Buna rağmen yağmurlu 
hava olsun, sıcakta, soğukta ne ya-
pıp edip derslere katıldı. Dersine bir 
dakika bile geç kalmadı.”

Ellerini kullanamadığı için öğ-
rencisi için telefona yazı yazma 
programı indirdiğini aktaran Sa-
buncu, şunları söyledi: “Programda 
yazdıkça kendisini geliştirdi. Okuma 
programını da indirdik. Telefondan 
okuyarak okumasını ilerletti. Zor-
landığı yerde renkli çıktılar vererek 
bunu aştık. Aslında ilk başta en-
dişemiz vardı. ‘45 yaşında engelli 
birine acaba nasıl öğreteceğiz’ diye 
düşündük. ‘Olacak mı olmayacak 
mı, gelebilecek mi’ dedik. Azimle 
devam edince biz de azimlendik. 
Verdiğimiz ödevleri başarıyla ya-
pınca daha da umutlandık, şevkimiz 
arttı. Sadece ben değil diğer öğret-
men arkadaşlarımız da büyük des-
tek verdi. Sosyalleşmesini sağladık. 
Şu an gayet iyi okuyor.”  n AA

Dünyagöz Konya’dan Op. Dr. Fethi Energin, “Vücudumuzun en narin bölgesi olan gözlerde oluşabilecek ya-
ralanmalar, ilk anda yapılacak doğru müdahaleler ile ciddi sonuçlar oluşmadan kontrol altına alınabilir” dedi

Göz yaralanmalarında 
doğru müdahale uyarısı

Vücudumuzun en narin bölgesi 
olan gözlerde oluşabilecek yaralan-
malar, ilk anda yapılacak doğru mü-
dahaleler ile ciddi sonuçlar oluşma-
dan kontrol altına alınabilir. Gözlerde 
şampuan kaçmasından sert objeler ile 
temas sebebiyle oluşan ciddi yaralan-
malara kadar pek çok problemin doğ-
ru ilkyardım müdahaleleriyle kontrol 
altına alınabileceğini belirten Dünya-
göz Konya’dan Op. Dr. Fethi Energin, 
“Problem ne olursa olsun, yapılacak 
ilkyardım müdahalesinde gözlere 
veya kontakt lenslere dokunulmama-
sı, gözlerin ovuşturulmaması, gözler-
deki objelerin çıkarılmaması ve sargı 
yaparken göze fazla basınç uygulan-
mamasına dikkat edilmesi büyük 
önem taşıyor” uyarılarında bulundu.

BU YARALANMALAR 
İLK YARDIM GEREKTİRİYOR

Gözlerin etrafındaki hassas do-
kularda oluşabilecek yaralanmalar, 
özellikle özen gösterilmesi gereken 
durumlardır. Gözlerde ilkyardım mü-
dahalesi gerektirecek yaralanmalar ile 
ilgili bilgiler paylaşan Dünyagöz Kon-
ya’dan Op. Dr. Fethi Energin, “Göz-
lerde oluşabilecek her türlü yaralan-
manın ciddiye alınması ve zamanında 
yapılacak ilkyardım müdahaleleri, 
gözlerde körlüğe varabilecek olumsuz 
sonuçların önlenmesini sağlayacak-
tır. Göz yaralanmalarında ilk dikkat 
edilmesi gereken noktalar; göz veya 
kapaklarda ağrı olup olmadığının, gö-
rünür bir yaralanma veya kan toplan-
malarının, görmede kayıp olup olma-
dığının ve gözlerden sıvı akıntısının 
olup olmadığının gözlemlenmesi ve 
belirlenmesidir. En sık karşılaştığımız 
göz yaralanmaları arasında; darbeye 

dayalı yaralanmalar, yanmalar, kim-
yasal maddeler ile temas ve gözün 
içinde kalan yabancı objeler bulunu-
yor. Bu gibi durumlarda tabi ki hasta-
ların en kısa zamanda biz göz sağlığı 
profesyoneline başvurmaları ve teda-
vilerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. 
Ancak olay anında yapılacak ilk mü-

dahale ve hastanın doğru yönlendi-
rilmesi sayesinde, ciddi problemler 
oluşması önlenirken hastanın görme 
yetisinin korunması da sağlanabilir” 
diyor.

Gözlerde gerçekleşen farklı ya-
ralanmalarda uygulanabilecek ilk-
yardım müdahaleleri ile gözlerin 

korunması gerektiğini söyleyen Op. 
Dr. Fethi Energin, bu müdahaleler ile 
ilgili detaylı bilgiler paylaşıyor. Op. Dr. 
Energin, “Gözlerde oluşan yaralan-
malar arasında darbe sebebiyle oluşan 
problemler, en sık karşılaştığımız du-
rumlardan bir tanesi. Darbe sebebiyle 
oluşan yaralanmalarda enfeksiyon 
riski de göz önünde bulundurularak, 
bir noktada mutlaka bir göz hekimine 
başvurulması gerekiyor. Darbe se-
bebiyle oluşan yaralanmalarda, göze 
5-10 dakika arasında soğuk kompres 
uygulaması yapılır. Ancak buzun cilde 
direkt olarak dokunmaması gereki-
yor. Bunun yerine buz ile göz arasında 
bir kumaş kullanılarak uygulanması 
ve en kısa sürede göz doktoruna baş-
vurulması gerekiyor. Keskin nesneler 
sebebiyle oluşabilecek kesiklerde ise, 
gözlerin veya göz kapaklarının yıkan-
maması, göze kaçan bir cisim var ise 
kesinlikle çıkarılmaması büyük önem 
taşıyor. Bu gibi durumlarda hastala-
rın, gözü koruyacak şekilde kapatma-
ları ve dış etkenlerle temasını keserek 
en kısa sürede bir göz doktoruna veya 
acile başvurmaları gerekli. Evde veya 
işyerinde bulunan kimyasal madde-
lerin göze temas etmesi halinde ise, 
hastaların öncelikle sakin olmaları ve 
gözlerini olabildiğince açık tutmaları 
gerekiyor. Gözlerin kapanması, kim-
yasal içeriklerin gözün içerisinde daha 
fazla işlemesine yol açacaktır. Gözleri 
bol su ile 15-20 dakika boyunca yıka-
maları ve gözleri bu süre boyunca açık 
tutmaları büyük önem taşıyor. Ardın-
dan ise hızlıca bir göz doktoruna gide-
rek durumun kontrol altına alınması 
gerek” şeklinde konuşuyor.
n HABER MERKEZİ

Kaymakamdan müdürlere başarı  belgesi

Dursun Büyük

 Op. Dr. Fethi Energin
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

0332 239 19 08

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE,

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

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

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

-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Bosna’ya servisimiz vardır.
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

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

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

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

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

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

---------
TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR

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

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

Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULANABİLEN 

ELEMAN 
* VE VASIFSIZ
ELEMANLAR

alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

Tel :  0 332 345 28 59 

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

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

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

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

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

(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ SATILIK DAİRELER

Bosna Hersek  Mahallesi’nde  
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve  3+1 daireler
0531 710 88 76

LABORATUAR 
TEKNİKERİ

VE
VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

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

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

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

yon Makinelerinde Çalışmak Üzere Ele-
manlar,

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

tır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE
DETERJAN ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

VASIFSIZ ELEMAN
ARANIYOR

BÜYÜKKAYACIK MAH. 8 SK. 17/1
SELÇUKLU / KONYA
TEL: 0322 245 69 70-71
(İRTİBAT: İSMAİL TEMEL)
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TATLICAK MAH. ÜNEN SOK. NO:6
TEL: 0332 355 60 70      GSM: 0 549 249 02 43

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

TECRÜBELİ 
DEMİR 

DOĞRAMA 
USTALARI 

ALINACAKTIR
-Askerlik engeli olmayanların

Müracatları şahsen yapılacaktır
Adres: Büyük Kayacık OSB Mahallesi

404 Nolu Sokak No: 2/1 
Selçuklu/ KONYA

Tel: 444 75 92

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

- KAYNAKÇI 
- MONTAJCI 
- PLAZMACI

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

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

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde 
çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi 
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR
YEM FABRİKASI

FİRMAMIZ  BÜNYESİNDE 
YÜKLEME VE BOŞALTMA 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 

TECRÜBELİ

BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

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

TEL: 355 40 00

TAVUK ÇİFTLİĞİMİZDE
ÇALIŞTIRILMAK

ÜZERE TECRÜBELİ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

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

Yaylapınar Kaş Caddesi, Boyalı Mahallesi

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

TEL: 355 40 00

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU 
VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere,
3 VARDİYALI SİSTEME 
çalışabilecek BAY-BAYAN personel 
alınacaktır.

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN BİR TELEFON  KADAR YAKINIZ

444 5 158
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Trafik Haftası etkinlikleri kapsa-
mında vatandaşlar, trafik kazalarında 
yaralanma ve ölüm oranlarını en aza 
indirmek amacıyla emniyet kemeri si-
mülasyon aracı ve alkol gözlüğü eğitim 
çalışması ile bilgilendirildi.  Konya Em-
niyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şu-
besi ekipleri, simülasyon aracına binen 
ve alkol gözlüğü takan vatandaşlara 
kaza anında emniyet kemeri takılma-
ması durumunda yaşanılacak durumları 
bizzat yaşayarak bundan sonra emniyet 
kemersiz ve alkollü araç kullanmamala-
rı konusunda bilgilendirmede bulundu. 
Kültürpark’ta gerçekleşen etkinlik hak-
kında bilgi veren Polis Memuru Müca-
hit Uçar, “Trafik Haftası etkinlikleri kap-
samında emniyet kemerinin önemini 
anlatmak, doğru kullanımını öğretmek 
amacıyla burada bulunmaktayız. Em-
niyet kemeri simülasyon aracımız sa-
atte 20 kilometre hızla giderken 4 yöne 
çapraz şekilde takla atıyor ve kaza anını 
yaşatıyor. Vatandaşlar arasında yanlış 
bir algı var, ‘Şehir içerisinde düşük hız-
larda giderken emniyet kemerine gerek 
yok’ gibi yanlış bir algı var. Gerçekten 
bu araca binip deneyen arkadaşlar bu 
algının, düşüncenin yanlış olduğunu in-
dikten sonra bize söylüyorlar. Şehir içe-
risinde bile olsa, küçük hızlarda bile olsa 
emniyet kemerinin mutlaka takılması 
gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

Trafik ekipleri vatandaşlara alkol 
gözlüğü takarak engellerden geçmele-
rini, potaya basket atmaları ve yere at-
tıkları kalemi almalarını istese de vatan-
daşlar bunlarda başarılı olamadı. 
n İHA 

‘Emniyet kemeri mutlaka takılmalı’

‘Engelli olmak bireysel bir sorun değil’
Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri 

arasında kutlanan Engelliler Haf-
tası Çumra’da düzenlenen kortej 
yürüyüşle başladı. İlçe Protokolünü 
bir araya getiren program Çumra 
Belediyesi önünden Çumra Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezi başta 
olmak üzere Engelliler Derneği ve 
çok sayıda vatandaş ve öğrenciler 
katıldı. Program daha sonra Çumra 
Bakım ver Rehabilitasyon Merkezi 
tarafından Çumra Ulu Cami Bahçe-
sinde Engelliler tarafından yapılan 
ürünlerin sergilendiği bir serginin 
açılışıyla son buldu. 

Sergiyi gezen Çumra Belediye 
Başkanı Dr. Mehmet Oğuz, “Engel-
li olmak bireysel bir sorun olmayıp 
sosyal boyutlarıyla herkesi yakın-
dan ilgilendiren ve tüm bireylerin 
ortak çabasını gerektiren bir konu-
dur. Engelli vatandaşlarımıza farklı-

lıklarını hissettirmeden normal ha-
yat standardını temin etmek ancak 
toplumsal duyarlılıkla mümkündür. 
Sosyal hayatta engellilere sağlanan 
imkân ve kolaylıklar, bir toplumun 
gelişmişlik düzeyi ve çağdaşlığının 
ölçütü olmakla beraber; insana 
verilen değer ve önemin belirgin 
yansımalarıdır. Diğer bir ifadeyle, 
engellilere gösterilen anlayış ve 
hoşgörü, uygar bir toplum kimliği 
kazanmada etkin bir rol oynamak-
tadır.  İnsanlar, engeller yüzünden 
başarılı olamadıklarını düşünürler; 
oysaki yürünen bir yolda eğer engel 
yoksa yolun sonunda gerçek bir ba-
şarı da yoktur. Kendilerine inanıldı-
ğı ve fırsat verildiği takdirde, engel 
tanımadan ve herkes kadar başarılı 
ve üretken olabildiklerini “bizzat” 
kendilerini kanıtlayan engelliler, bu 
başarılarıyla toplumun geneline de 

örnek olmaktadırlar. Hiçbir engelli-
liğin bilerek ve isteyerek olmadığını 
unutmayalım. Her normal insanın 
bir engelli adayı olduğu gerçeğini 
aklımızdan çıkarmayalım. Bir gün 
bizim de sakat kalabileceğimizi ak-
lımızdan çıkarmadan, onlara yar-
dımcı olmalıyız. Bu duygu ve dü-

şüncelerle Tüm insanlığımızın ve 
Engelliler Haftasını kutluyorum” 
dedi.

Çumra Bakım ve Rehabilitas-
yon Merkezi tarafından açılan açı-
lan sergi 3 gün boyunca açık kala-
cak. 
n HABER MERKEZİ 

MHP Konya Milletvekili aday adayı olan Mali Müşavir Fikret Küçükmumcu, “Konya’nın sorunları ve 
projelerini iyi biliyorum. Meclis çatısı altında bu sorunların çözümünü için gayret edeceğim” dedi

‘Konya’nın sorunlarını ve
projelerini iyi biliyorum’

24 Haziran’da yapılacak mil-
letvekilliği genel seçimleri ve 
cumhurbaşkanlığı seçimine iliş-
kin takvimin açıklanması ile siyasi 
parti liderleri ve partiler çalışma-
larını ivme kazandırdı. Siyasi par-
tilerden milletvekili aday adayı 
olan adaylar kesin aday listelerine 
girmek için adaylıklarını sürdürü-
yor. MHP Konya Milletvekili aday 
adayı olan Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir Fikret Küçükmum-
cu da Yenigün Gazetesini ziyaret 
ederek çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Yenigün Gazetesi Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü Hasan Ayhan 
ve Yazı İşleri Müdürü Abdullah 
Akif Solak ile görüşen Küçük-
mumcu çalışmaları hakkında bilgi 
verdi.

CUMHUR İTTİFAKI VATANIN, 
MİLLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ İÇİN 

YAPILMIŞ BİR İTTİFAKTIR
Küçükmumcu, “ Uzun yıllardır 

içerisinde olduğum Milliyetçi Ha-
reket Partisinden Konya Milletve-
kili Aday Adayı oldum. Her işin 
bir kalfalığı, çıraklığı ve ustalığı 
olur. Siyasetin kalfalığını ve çırak-
lığını yaptım. İnşallah ustalığı da 
milletvekilliği.  Milletvekili oldu-
ğum takdirde meclis çatısı altında 
mesleğim ile de bire bir ilgilen-
diğim Vergilerin ağırlığı, SSK’ın 
ağırlığı ile ilgili, vergi mevzuat-

ları ile ilgili KDV oranları oldukça 
ağır. Meclise girmemiz halinde bu 
konuların düzenlenmesi ile ilgili 
çalışmalara imza atacağım. 

Konya’nın sorunları ve proje-
lerini iyi biliyorum. Bu konu ile il-
gili çalışmalara imza atmayı plan-
lıyorum. Konya başta olmak üzere 
bölge illerin de kullanabileceği 
havalimanı projesi ile ilgili çalış-
malara imza atmak istiyorum. Bil-
gi ve tecrübelerimizi partimiz ve 
milletimizle paylaşmak istiyorum.  
Bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da gölgesinde yaşamaktan 
büyük onur duyduğumuz ay yıl-

dızlı bayrağımızın, bağrından çık-
tığımız asil milletimizin ve ülkücü 
camianın hizmetkârı olacağız. AK 
Parti ve MHP arasındaki Cumhur 
İttifakı’na milletimiz ve Konyalı 
hemşerilerimizin göstermiş oldu-
ğu ilgiden oldukça memnunuz.  
Bu ittifak vatanın, milletin bölün-
mezliği için yapılmış bir ittifaktır. 
Vatandaşlarımız bu teveccühün 
karşılığını 24 Haziran’da sandıkta 
cevap vereceğine inanıyorum. 24 
Haziran seçimleri ülkemiz ve mil-
letimiz için hayırlara vesile olsun” 
ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ramazan yakla-
şırken sahur da nasıl 
beslenmem gereki-
yor diyenler için bu 
yazı geliyor.

Uzun saatler bo-
yunca açlıkla karşı 
karşıya kalıyoruz. Sa-
hur da hiç yemesem 
mi yada tıka basa 
yiyim ki aç kalmayım 
diyenlere önerilerim.

Sizleri tok tutacak besinlerimi 
yazıya dökmek istedim.

Yumurta
Yumurta tok tutucu özelliğiy-

le birlikte anne sütünden sonra 
en kaliteli proteindir. Buğüne 
kadar yapılmış araştırma sonuç-
larında  yumurta içeren bir öğü-
nün  iştah artırıcı bir hormon olan 
ghrelinin azalmasını sağladığını 
ve daha uzun süre tokluk sağla-
dığı kanıtlanmıştır. Besin değeri 
açısından da zengin bir besin ol-
duğunu bilmeyen yoktur. Protein, 
folikasit , fosfor, demir, çinko açı-
sından zengin bir besindir.

Yoğurt
Ramazan da öğün sayısı azal-

diğı için sindirim sisteminde birçok 
rahatsızlıkla karşılabileceklerepro-
biyotik yoğurt tüketmelerini ısrarla 
tavsiye ediyorum. Bağırsak prob-
lemlerinize bire bir çözüm. Yoğurt 
içerdiği dost bakterilerle bağırsak 
sağlığının korunmasını sağlarken 
aynı zamanda dengeli protein yağ 
ve karbonhidrat içeriğiyle uzun 
süre tok kalmanızı sağlayabilir.

Meyveler
İftar saatleri geç vakitte 

olunca ara öğün yapma fırsatları 
da azalabiliyor. Ama elinizden 
geldiği sürece yemek sonrası 
yapılacak ara öğünler ve sahur da 
tüketeceğiniz meyve çok önemli. 
Hem lif açısından tokluk hissiyatını 
arttırdığını ve yüksek su içerikleriyle 
susuzluk hissiyatınıza yardımcı olur.

Yağlı tohumlar
Ceviz, fındık, badem gibi yağlı 

tohumlar içeriklerinde faydalı yağ 
asitleri ve tok tutucu özellikleri-

ne sahiptir. Badem , 
Karbonhidrat, protein, 
doymamış yağ, lif, 
fosfor, kalsiyum, de-
mir, potasyum, mag-
nezyum, çinko, a, b, 
c ve e vitamini içerir. 
Omega 3 açısından 
zengin olan ceviz ise 
kalp sağlığında ve stresi 
önlemede etkilidir. Tuz 

sebebiyle gün içerisinde susuzlu-
ğun artmaması için  tuzsuz kav-
rulmamış yağlı tohumları tercih 
ediniz.

TARÇIN
Kan şekerini düzenleyen, 

metabolizmayı hızlandıran tarçın 
mucize baharatlar arasındadır. 
Ramazan ayı süresince tarçını bol 
miktarda kullanmak aç kaldığımız 
süre boyunca tokluk süremizi uza-
tacaktır. Tarçını heryerde kullana-
biliriz. Sütümüzde, yoğurdumuz-
da,suyumuzda veya çayımızda..

Her beslenme kişiye özeldir 
, herkesin alması gereken kalori 
farklıdır, porsiyon sınırlamaları ki-
şiye özel olduğu için ben genel bir 
bakışla birkaç sahur da nasıl bes-
lenmeliyim sorusuna uygun diyetler 
yazdım.

SAHUR
1.ALTERNETİF: 1 Yumurta, 2 

parmak büyüklüğünde peynir, ye-
şillik, 2-3 dillim tamtahıllı ekmek,1 
bardak süt, 10 adet yağlı tohumlar 
(badem,fındık) veya 2 adet ceviz, 1 
porsiyon meyve

2.ALTERNATİF: MENEMEN  
(1yumurta,1 domates,1 salatalık), 
2-3 dilim tamtahıllı ekmek, salatalık, 
2 bardak ayran, 1 tatlı kaşığı zeytin-
tağ, 1 porsiyon meyve, yeşillik

3.ALTERNATİF: 2 parmak 
büyüklüğünde peynir, 2-3 dillim 
tamtahıllı ekmek, 4 yemek kaşığı 
prbiyotik yoğurt, 5 adet zeytin veya 
2 adet ceviz, 1 porsiyon meyve,ye-
şillik

SAĞLICAKLA KALIN…

SAHUR DA BESLENME

Fikret Küçükmumcu

dyt.116nur@gmail.com
NUR AÇLAN
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‘Ortak hedefimiz Karatayımıza hizmet etmek’
Karatay Belediyesi tarafından 

Karatay Halk Eğitim Müdürlü-
ğü’ne tahsis edilen Sedirler Sosyal 
Tesisleri’nin toplantı salonunda 
düzenlenen muhtarlarla istişare 
toplantısına; Karatay Kaymakamı 
Abdullah Selim Parlar, Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
İlçe Jandarma Komutanı Muham-
met Kavak, İlçe Emniyet Müdürü 
Mustafa Demirgül, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Büyükmanav, İlçe 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Esat Altuntaş, Karatay Halk Eği-
tim Müdürü İbrahim Sardoğan ve 
Muhtarlar katıldı. Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli toplantı-
da yaptığı konuşmada, “Karatay’da-
ki 82 mahallemizin muhtarları ile 
birlikte büyük bir alana hizmet 
ediyoruz. Her zaman merkezde ne 
varsa merkeze uzak mahallelerde 

de olacak anlayışıyla hareket ettik. 
Hizmetlerimiz de muhtarlarımızla 
birlikte merkeze en uzak noktalara 
kadar gidiyor. Geçtiğimiz Pazartesi 
günü İsmil’de temellerini attığımız 
yaklaşık  maliyeti 95 Milyon TL’lik 
İsmil Termal Tesislerimiz bunun en 

güzel örneklerinden birisidir. Hiz-
metlerin ulaştırılması noktasında 
Muhtar arkadaşlarımız ile devamlı 
istişare halindeyiz. Ortak hedefimiz 
Karatayımıza hizmet etmek, bizler 
de bu yolda muhtar arkadaşlarımız 
ile bir bütün halinde çalışıyoruz. 

Bundan sonra da Karatay’a birlik ve 
beraberlik içerisinde hizmet etme-
ye devam edeceğiz” dedi. Başkan 
Hançerli Karatay’a 2 adet 8 derslikli 
anaokulu, 1 BİLSEM Lisesi yapılaca-
ğının ve Konya’nın en yoğun çalışan 
karakollarından biri olan Köprüba-

şı Polis Karakolu’nun da Karatay 
Belediyesi tarafından yapılan yeni 
binasına taşınacağı söyledi. Başkan 
Hançerli geçtiğimiz günlerde vefat 
eden Konya Karatay ve Tüm İlçeleri 
Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet 
Küçük’e de Allah’tan rahmet, ya-

kınlarına baş sağlığı diledi.  Karatay 
Kaymakamı Abdullah Selim Parlar 
toplantıda gerçekleştirdiği konuş-
mada Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli’ye Sedirler Sosyal 
Tesislerini Karatay Halk Eğitim Mü-
dürlüğü’ne kazandırdığı ve muhtar-
lar toplantısının gerçekleşmesi için 
tesisin konferans salonunu tahsis 
ettiği için Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli’ye teşekkür etti. 
Kaymakam Parlar, Karatay’da ku-
rumların işbirliği içerisinde, örnek 
bir çalışma sergilediğini dile getirdi.  
Konuşmaların ardından Konya Ba-
ğımlılıkla Mücadele Derneği Başkan 
Vekili Seyfettin Abuoğlu uyuştu-
rucu ile mücadele ve bağımlılıktan 
kurtulma ile ilgili bir sunum gerçek-
leştirdi. Sunumun ardından muh-
tarlar görüş ve önerileri ile program 
sona erdi.   n HABER MERKEZİ

Meram’da 75 personel 
için kura çekimi yapıldı

Suriyeliler’den Akıncı 
Gençlik’e ziyaret

Meram Belediyesi ve İŞKUR 
İl Müdürlüğü iş birliğiyle imza-
lanan protokol kapsamında 75 
personelin belediye çalışmaların-
da istihdam edilmesi için noter 
huzurunda kura çekilişi gerçek-
leştirildi.

Meram Belediyesi ve İŞKUR 
İl Müdürlüğü tarafından personel 
istihdamı için protokol imzalandı. 
İŞKUR’a başvuran kişiler arasın-
dan noter huzurundaki kura ile 
75 geçici işçi 1 Haziran itibariyle 
Meram Belediyesi’nde istihdam 
edilecek. Daha güzel bir Meram 
için çalışmalarını sürdüren Me-

ram Belediyesi, çevre düzenle-
me işlerinde çalıştırılmak üzere 
İŞKUR üzerinden personel alımı 
gerçekleştirdi.

Meram Belediye Meclisi’n-
de gerçekleşen kura çekimine 
101 kişi katılırken 75 işçi Kasım 
Ayı’na kadar çevre düzenleme 
işlerinde istihdam edilmeye hak 
kazandı. Kurada adı çıkmayan 
kişiler ise yedek işçi olarak belir-
lendi. Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, kuranın tüm işçilere 
ve Meram’a hayırlı olmasını dile-
di.
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapılan seçimle Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olan Uğur İbrahim 
Altay, Selçuklu için 9 yıl birlikte çalıştığı meclis üyeleri ile meclis toplantısında bir araya gelerek vedalaştı

‘Konya herşeyin
en güzeline layık’

Selçuklu Belediyesi Başkan Ve-
kili Tahir Özer başkanlığında topla-
nan meclis üyeleri, Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’ ile biraraya geldi. Mayıs ayı 
olağan meclis toplantısında katılan 
Başkan Altay, meclis üyeleri ile tek 
tek görüşerek vedalaştı. 

Meclis üyeleri ile vedalaşmak 
üzere Selçuklu Belediye Meclisi top-
lantısına katılan Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Selçuklu Belediye Meclisinin 
ilçenin her bölgesine emeğinin geç-
tiğini, başarılı çalışmalara imza attı-
ğını ifade etti.  Selçuklunun huzurlu 
bir meclis çatısı altında kurumsal 
güçlü yapısı ile Türkiye’nin en güzel 
belediyelerinden biri haline geldiği-
ni ifade eden Başkan Altay, büyük 
başarıların altında takım ruhunun, 
birlik ve beraberliğin, azim ve çalış-
kanlığın bulunduğunu söyledi. 

Sözlerine içimizden biri diyerek 
başlayan Selçuklu Belediyesi Başkan 
Vekili Tahir Özer,  Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’ın,  ilçeye belediye hizmetlerinin 
üstündeönemli projeleri, yatırımları, 
devasa tesisleri kazandırdığını ifade 
ederek, topluma muhabbet samimi-
yet hoşgörüve çalışkanlık ekenlerin 
sevgi biçtiğini, karşılığını muhakkak 
gördüğünü söyledi.  “Başkanımı-
za bizler şahidiz. Samimiyet, saygı, 
çalışkanlık ekti” diyen Özer, konuş-
masında şunları söyledi;“Başkanı-
mızı yakından tanıyan, tanımayan 
herkes başkanımıza ülfet besledi. 
Bu bizi gururlandırdı. Allah bir kulu-
nu sevdiği zaman, o kişi çevresinde 
tanıdığı tanımadığı herkesin sevgi-
sini kazanıyor.Bunun canlı örneğini 
yaşıyoruz. Büyükşehirdeki görevini 
de buradaki gibi geometrik olarak 
kat kat artıracağından hiç şüphemiz 
yok” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’ı “Genç yaş-
ta güzel bir göreve seçilmiş olması, 
enerjik olması da Konya için büyük 
bir şans” olarak değerlendirdiklerini 
ifade eden Selçuklu Belediyesi Baş-
kan Vekili Tahir Özer sözlerine şöyle 
devam etti; “Kendilerini ilerde daha 
büyük görevlerin beklediğini görü-
yoruz. Konya gibi güzel bir memle-
kette büyükşehir belediye başkanlı-
ğına geçmesi bizleri onurlandırıyor.  
Yerine yine meclisimizden seçilecek 
arkadaşımıza şimdiden hayırlı olsun. 
İnşallah yine başkanımızın manevi 
desteği ile meclisimizin desteği ile 
Selçuklu için elimizden gelen her 
şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Al-
lah utandırmasın. Çünkü büyük 

yöneticilerin hepsi de belediyeler-
den çıkıyor.  Yerel yönetimlerden 
çıkıyor. Biz öyle bir beklenti, öyle bir 
ümitle, öyle bir dua yapıyoruz ki her 
yapılan işte her zaman başarı umut 
ediyoruz. Her zaman başkanımızın 
yanında olacağız. Aynı kararlılıkla 
çalışmaya devam edeceğiz. Yaptığı 
bütün hizmetler için meclisimiz adı-
na şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. 

“KONYA’MIZ İÇİN HİZMET 
ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Selçuklunun bugüne kadar ba-
şarılı bir şekilde yönetildiğini, ön-
ceki dönem belediye başkanlarının 
da azimle çalıştıklarını ifade eden 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Belediye perso-
neli ile vedalaşırken yine aynı duy-
guyu yaşadığını, belediye meclisi ile 
de vedalaşırken hüzünlenmemenin 
elde olmadığına dikkat çekerek şun-
ları söyledi; “Bugün de meclisimiz-
le vedalaşıyoruz.  Tabi insan 9 yıl 
emek verdiği, çokça çalıştığı bir yer-
den veda ederken bir miktar hüzün-
leniyor. Ama güzel bir hatim oldu 

diye düşünüyorum. Çünkü bir taraf-
tan da besmele oldu. Bir görev tevdi 
edilerek buradan ayrıldık. İnşallah 
büyükşehirde de sizlerin desteği ile 
Konya’mız için hizmet etmeye gay-
ret edeceğiz.  Başkan Vekilimizin de 
vurguladığı gibi Selçuklu bu güne 
kadar hep iyi yönetildi.  Benden 
önce gelen Belediye başkanlarımız 
da Selçuklu için azimle çalıştılar. Biz 
de onlardan aldığımız çıtayı bir adım 
daha öteye götürmek için yoğun bir 
şekilde çalıştık” dedi. 

Selçuklu için gece gündüz deme-
den çalıştıklarını ifade eden Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay,“Yorulduk demeden 
mazeret üretmeden, ilçemize her 
alanda katma değer sağlamak ama-
cıyla çalıştık.  Selçuklu, ülkemizin en 
güzel ilçelerinden biri haline geldi. 
Bunu yaparken her zaman belediye 
meclisimiz ve çalışma arkadaşları-
mız bize destek oldu.  Hiçbir olum-
suzluk yaşamadan daima müspet 
fikirlerle birlik ve beraberlik içerisin-
de huzurlu bir şekilde çalıştık. Hiçbir 

siyasi ayrım gözetilmeden ilçemiz 
için neler yapabiliriz konusunda bir 
şeyler üretmeye çalıştık.  Yine hiçbir 
ayrım yapmadan bütün Meclis üyesi 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
Burada bir başarı hikayesi varsa bu 
hepimizin başarısıdır. Burada iki ve 
üç dönem belediye meclis üyeliği 
yapan arkadaşlarımız var. Burası 
aslında bizim için bir okuldu.Çok 
önemli tecrübeler edindik. Birçok 
işin temelini burada attık. Çünkü 
belediyecilik çok farklı bir iş. İnsa-
nın doğumundan vefatına kadar her 
alanda her vakit hizmet etmek gere-
kiyor ”dedi. 

Konya’nın tarihten gelen önemli 
bir yapıya sahip olduğuna dikkat çe-
ken Başkan Altay; “Konya şehircilik 
açısından birçok hizmetin öncüsü 
oldu. Sadece ülkemizde değil, dünya 
genelinde takdire şayan hizmetlerle 
öne çıktı. Bu vesile ile şehrimize 14 
yıl hizmet veren değerli Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Tahir beye te-
şekkürlerimi sunuyorum. Konya için 
çok önemli hizmetlerde bulundu. 
Bundan sonrada Ankara’da şehri-
miz için önemli hizmetlerde bulu-
nacaktır.  Bizde bu görevde mevcut 
projeleri en iyi şekilde sonuçlandır-
mak hem de yeni hizmetler sunmak 
üzere çalışmaya devam edeceğiz 
”dedi. 

“SELÇUKLU GÜÇLÜ BİR 
KURUMSAL KAPASİTEYE SAHİP”

Selçuklunun yönetim olarak 
güçlü bir kurumsal kapasiteye sahip 
olduğunu ifade eden Başkan Altay 
sözlerini şöyle tamamladı; “Selçuklu 
ilçemiz, merkez nüfusumuzun yarı-
sını, il nüfusunun üçte birini barındı-
rıyor. Ekonomik ve kurumsal yapısı 
ile de çok güçlü bir belediye.  Birçok 
alanda başarılı işler yapıldı ama Sel-
çuklu adına en mutlu eden şeyler-
den birisi de kurumsal kapasitemiz. 
Çok nitelikli bir ekip oluştu. Belediye 
meclisi ile belediye çalışanları, yö-
neticilerimiz,  teşkilatımız arasında 
sağlanan uyum ve ahenkkesintisiz 
süre geldi ve başarı sağlandı. Aynı 
kararlılıkla büyükşehir statüsün-
de de uyum içerisinde başarılı işler 
yapacağımıza inanıyorum. Selçuklu 
için verilen hiçbir emeğin boşa git-
meyeceğini düşünüyorum. Bütün 
meclis üyelerimize sonsuz teşekkür 
ediyorum” dedi.

Meclis toplantısının sonunda 
meclis üyeleri ile hatıra fotoğrafı 
çekilen Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, meclis 
üyelerine başarılar diledi.
n HABER MERKEZİ

Suriyeliler Konya Kent Konseyi 
heyeti Akıncı Gençlik Derneği’ni 
ziyaret etti. Akıncı Gençlik Dernek 
binasında gerçekleşen buluşmaya 
çok sayıda teşkilat mensubu iştirak 
etti. 

Suriyeliler Kent Konseyi Baş-
kanı Cemal El-İsa Suriyeli Arap-
larla Türklerin kardeş ve hepimi-
zin bir aile olduğunu vurgulayan 
bir konuşma yaptı.  Suriyeliere 
bağrını açan güzel Konya’mızda 
birlikte hangi ortak projelerin yapı-
labileceğinin konuşulduğu toplan-

tıda Akıncı Gençlik Genel Başkanı 
Zülküf Şamil Ceylan Suriyelilerin 
yanında olduğumuzu, bunun ta-
rihte de Çanakkale’deki vatan sa-
vunmasında da böyle olduğunu, 
tek bayrak, tek vatan, tek millet, 
tek devlet düsturu ile hareket edil-
diğini ifade etti.  Sıcak bir ortam-
da geçen toplantı Suriyeliler Kent 
Konseyi binasında daha teşekküllü 
bir şekilde organize edilmek üzere 
sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, “Karatay’daki 82 mahallemizin muhtarları ile birlikte büyük bir alana hizmet ediyoruz” dedi.

 Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Tahir Özer başkanlığında toplanan meclis üyeleri, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ ile biraraya geldi.
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‘Anadolu yemekleri güncellenmeli’ ‘Öğrenciler geleceğin bilim adamları’
Necmettin Erbakan Üniversi-

tesi (NEÜ) tarafından düzenlenen 
4. Geleneksel Yemek Yarışması bu 
yıl Konya Ramazan Yemekleri te-
masıyla; ana yemek, tatlı, hamur işi 
ve öğrencilerin hazırlamış olduğu 
yemekler olmak üzere 4 kategoride 
gerçekleştirildi. 

Programın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Turizm Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Hilmi Bahadır 
Akın: “Akademik faaliyetler ya-
nında, zaman zaman şehrimizle 
bütünleşme adına sosyal etkinlik-
ler gerçekleştirmenin de önemli 
olduğunu düşünüyorum. Şu anda 
gerçekleştirdiğimiz faaliyet de bu 
kapsamda değerlendirilebilir. Bu 
yılın yarışma konsepti Konya Ra-
mazan Yemekleri olarak belirlendi” 
dedi.  Annelerimizin yapmış olduğu 
sahur ve iftar yemekleri çerçeve-
sinde hatıralarımızda geniş yer tu-
tan Anadolu yemeklerinin mutlaka 

güncellenmesi ve unutulanların 
da hatırlanması için böyle bir konu 
başlığını uygun gördüklerini ifade 
eden NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaf-
fer Şeker sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Anadolu’muzun Selçukludan bu 
yana iftar, sahur geleneğinde de 
farklılıklarının olduğunu ve bunun 
tanınması için, gençlere aktarılması 
için de bu yarışmanın vesile olaca-
ğını düşünüyorum.”

Açılış konuşmalarının ardın-
dan Türk halk müziği dinletisi 
ve halk oyunları gösterisi yapıldı. 
Daha sonra jüriler kendi kategori-
lerinde yemeklerin tadımını yaptı 

ve oylama sonucunda dereceye 
girenlere ödülleri verildi.  Yarışma-
da dereceye girenler ana yemek 
kategorisinde, Birinci, Ayşe Akın, 
İkinci; Fadime Türkmen, Üçüncü; 
Rahime Tosun, Tatlı kategorisin-
de, Birinci, Mehmet Tosun, İkinci; 
Emine Coşkun, Üçüncü; Sedanur 
Didin, Hamur işi kategorisinde, 
Birinci; Sümeyye Gündeş, İkinci; 
Fadime Camızcı, Üçüncü; Selvinaz 
Kayabaşı, Öğrencilerin hazırladığı 
yemekler kategorisinde ise, Birin-
ci; Efnan Kılıçarslan, İkinci; Yücel 
Ayaz, Üçüncü; Zeynep Çınra olarak 
belirlendi.  n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen Uluslarara-
sı Yeşil Başkentler Kongresi’nin 09 
Mayıs 2018 tarihli bir oturumunda 
konuşma yapmak için Konya’ya 
gelen Milli Eğitim Bakanlığı Temel 
Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem 
Gençoğlu, program sonrası Sel-
çuklu Mediha Tansel Alaylı Görme 
Engelliler Ortaokulu ve Selçuklu 
Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu 
tarafından hazırlanan etkinliklere 
katıldı. Selçuklu Mediha Tansel 
Alaylı Görme Engelliler Ortaokulu 
öğrencileri tarafından çekilmiş fo-
toğraflardan oluşan “Görünmeyen 
Fotoğraflar Sergisi”nin açılışının 
ardından konuşma yapan Gençoğ-
lu, bu fotoğraf sergisinin insana 
hayatı yeniden düşündürdüğünü 
söyledi. Bu okuldaki öğrencilerin 
görmek ve bakmak arasındaki 
farkı en güzel şekilde açıkladıkları-
nı da ifade ederek her bir sağlıklı 

insanın bir engelli adayı olduğunu 
sözlerine ekledi.

Daha sonra Selçuklu Hoca Ah-
met Yesevi Ortaokulu tarafından 
organize edilen TÜBİTAK 4006 
Bilim Fuarının da açılışa katılan 
Gençoğlu, sergilenen tüm eserleri 
inceleyerek öğrencilerden çalış-
malar hakkında bilgi aldı.Yaptığı 
konuşmada bu öğrencileri gelece-
ğin bilim adamları olarak niteleyen 

Gençoğlu, gelecekten çok umutlu 
olduğunu sözlerine ekledi. 

Buradaki programda konuşma 
yapan Konya İl Milli Eğitim Müdü-
rü Mukadder Gürsoy ise “İlim, ha-
yal etmekle başlar, bugün burada 
sergilenen çalışmalar, kurulan ha-
yallerin gerçekleştiğini gösteriyor.” 
diyerek çalışmalarda emeği geçen 
herkese teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ 

Ereğli’de Türk Yıldızları’nın 
gösterisi seçim sonuna kaldı

‘Özel kardeşlerimiz için 
elimizden geleni yapıyoruz’

Ereğli Belediyesi tarafından 
12 Mayıs Cumartesi günü yapıl-
ması planlanan Türk Yıldızları 
Gösterisi Türk Silahlı Kuvvetleri-
nin aldığı kararla seçim güvenliği 
nedeniyle iptal edildi. 

Gösteriler, Ereğli ile birlik-
te Giresun, Doğanhisar, Rize ve 
Trabzon’da da iptal edildi. Aynı 
gün yapılması planlanan Fettah 
Can konseri ise 12 Mayıs Cumar-
tesi saat 17.00’de başlayacak.

Konu hakkında değerlen-
dirme yapan Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven: “Kül-
türel Belediyecilik kapsamında 

hemşehrilerimizle buluşturma-
yı planladığımız Türk Yıldızları 
Gösterisi bizimle beraber birçok 
yerde iptal edilmiştir. Türk Silah-
lı Kuvvetlerimizin aldığı kararla 
seçim güvenliği nedeniyle iptal 
edilen Türk Yıldızları Gösterisi’ni 
seçimden sonra düzenleyeceğiz. 
Hemşehrilerimiz için hazırladığı-
mız programda şehrimize davet 
ettiğimiz Fettah Can’ın 12 Mayıs 
saat 17.00’de konseri gerçekle-
şecek. Konserimize tüm hemşeh-
rilerimizi davet ediyor, saygılar 
sunuyorum” şeklinde konuştu.
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Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Ereğli Rehabilitasyon 
Merkezi sakinleriyle bir araya gel-
di, 10-16 Mayıs Engelliler Haftaları 
tebrik ederek onlara moral verdi. 
Samimi sohbet ortamında geçen 
programda hep birlikte şarkılar 
söylediler. Engelli bireylere karşı 
toplumun duyarlı olması gerektiği-
ne vurgu yapan Başkan Özgüven: 
“Engelli kardeşlerimizin topluma 
kazandırmaları noktasında hepimi-
ze görevler düşüyor. Bu noktada 
Ereğli Belediyesi olarak şehrimizde 
yaşayan engelli vatandaşlarımızı 
gözetiyor ve her zaman destekli-
yoruz. Özel vatandaşlarımız için 
çeşitli etkinlikler ve eğitimlerinde 
öncü oluyoruz. Ayrıca belediyemiz 
bünyesinde istihdamlarını sağlaya-

rak onlara kimlik vererek, topluma 
kazanımları için uğraş veriyoruz. 
Her zaman dile getiriyorum her 
birey bir engelli adayıdır. Bunun 
bilincinde olarak bu özel kardeşle-
rimiz için elimizden geleni yapıyo-
ruz. Bugün Rehabilitasyon Merke-
zi’mizde bakımları gerçekleştirilen 
özel bireylerimizle bir araya gelmek 
istedik. Onlarla bir arada olmaktan 
mutluluk duyduğumuzu ifade et-
mek istiyorum. Ayrıca onların da 
bize göstermiş oldukları yakınlık 
ve samimiyet için de teşekkür edi-
yorum. Bu duygu ve düşüncelerle 
burada bizimle beraber olan kar-
deşlerimiz başta olmak üzere tüm 
engelli vatandaşlarımızın 10-16 
Mayıs Engelliler Haftasın’nı tebrik 
ediyorum” dedi.  n HABER MERKEZİ 

Selçuk Üniversitesi Afrika Kültürünü Tanıtma ve Araştırma Topluluğu (AKTAT) 
ve “AFROKONYA”  tarafından “4. Geleneksel Afrika Günü” programı düzenledi

‘Türkiye Afrika ilişkisi 
bizim için vazgeçilmez’

Selçuk Üniversitesi Afrika 
Kültürünü Tanıtma ve Araştırma 
Topluluğu (AKTAT) ve “AFRO-
KONYA” tarafından “4. Gele-
neksel Afrika Günü” programı 
Süleyman Demirel Kültür Mer-
kezi’nden düzenlendi. Programa 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, 
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir 
Balevi, öğretim üyeleri ve öğren-
ciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren AFROKONYA Baş-
kanı Younous Congolais, “Afrika 
Günü 25 Mayıs 1962’de Afrika 
ülkelerinin birliklerini ve bağım-
sızlıklarını ilan günüdür. Bugün 
Afrika’nın sadece eğlence ya da 
etkinlik günü değil, direniş ve 
kültür günüdür. Afrika’nın kendi 
toprakları ve kültürüne tamamıy-
la kavuştuğu gündür. Afrika ül-
kelerinin birliklerinin sağlamlaş-
tığı gündür. Bugün için mücadele 

eden tüm Afrika askerlerimizi ve 
tüm kahramanlarımızı saygıyla 
anıyoruz. Bizlere bırakılan ema-
neti sonsunuza kadar sahip çık-
maya çalışacağız. Afrika kültürü 
ve birliği emanetimizdir çünkü 
Afrika’dan başka topraklarımız 
yoktur. Afrika’yı seviyoruz. Biz de 
Türkiye’de okuyan Afrikalı öğren-
ciler olarak Türkiye’den bulun-
mak bizim için bir tesadüf değil, 
kaderdir. Biz de kadere inanlar-
danız. Türkiye Afrika ilişkisi bizim 
için vazgeçilmez ve en samimi 
ilişkidir, çünkü bu ilişki kardeşlik 
ilişkisidir. Biz Türkiye’yi seviyo-
ruz. Her zaman bize yardım eden 
Türkiye Cumhuriyetine, Konya 
halkına, Selçuk Üniversitesi, Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi, Ka-
ratay Üniversitesi ve Uluslararası 
Öğrenci Derneği İki Doğu İki Ba-
tı’ya tüm herkese sonsuz teşek-
kür ediyoruz” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Hüseyin Kara, “Selçuk Üniver-
sitesi’nin bünyesinde Afrikalı 
öğrencilerimizin ve diğer üniver-
sitelerdeki öğrencilerimizin or-
ganize ettiği böyle bir toplantıda 
bulunmaktan büyük memnuni-
yet duyduk. Afrika’nın ak yüzünü 
daha da ak bir hale getirmek için 
kendi içinde bir sevinç bulabilen 
sevincini kardeşleriyle paylaşan, 
paylaşımımızı da evrensel hale 
getirmek için yapılan bu toplantı-
da emeği geçen herkese çok te-
şekkür ediyoruz. Bugün beraber 
olduğumuz beraber olmaktan 
mutluluk duyduğumuz mutlulu-
ğumuzu beraberce paylaştığımız 
bir gündür. Bugün sadece dansı 
bazı gösterileri ve kıyafetleri de-
ğil, özgürlüğün yeni baştan tadına 
varan bir Afrika’nın bu özgürlüğü 
ne pahasına olursa olsun sürdü-
rebileceklerine inan gençlerle 
beraber yüreğimizi onlarla birlik-
te birleştirdiğimizin bir namzedi 

ve göstergesi olarak buradayız. 
Bugün sadece Afrika’nın özgür-
lüğü değil, insanlığın onurunu 
kurtaran ve onurlu bir direnişin 
temsili olarak gördüğümüzden 
dolayı hepimiz buradayız. Kade-
rin üstünde bir kaderi olgunlukla 
karşılayabilecek kadar erdemli bir 
duruşun temsilcileri olarak bu-
radayız. Bu toplantının birlik ve 
beraberliğimizin artırdığı ilerde 
istişarelerle güzel işler yapabil-
diğimiz yeni hareketlere ve yeni 
toplantılara vesile olması dileğiy-
le katılımcılara, organizasyonları 
gerçekleştiren arkadaşlara, tüm 
Afrika gönül dostlarına sevgi ve 
saygılarımızı sunuyoruz” diye ko-
nuştu. Programda yapılan konuş-
maların ardından şiir dinletisi, ti-
yatro gösterisi, Somali geleneksel 
dansı, Rap şarkı performansı, de-
file, ödül töreni ve hediye çekilişi 
gerçekleştirildi.
n HABER MERKEZİ 

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven 

Programa Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
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Hadim ilçesinde Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğünce (İŞKUR) Toplum Yararına 
Programı (TYP) kapsamında, 6 ay süreyle 
kamu kurumlarında istihdam edilecek 
45 kişi, kura çekimiyle belirlendi.  Hadim 
Belediyesi düğün salonunda noter huzu-
runda gerçekleştirilen kura çekimine 200 
kişi başvurdu. Kura çekiminde ismi çıkan 
45 kişi Hadim Belediyesi ve Hadim Orman 
İşletme Şefliğinde istihdam edilecek.
n AA

Seydişehir ilçesi Gazi Ortaokulu anası-
nıflarının yıl sonu etkinliği sergisi açıldı.  
Sergide anasınıfı öğrencilerinin öğretim 
yılı boyunca okulda yapılan el emeği göz 
nuru hazırladıkları farklı eserler sergilendi.  
Açılıştı konuşan Seydişehir Kaymakamı 
Aydın Erdoğan, “Bu sergideki eserler minik 
yüreklerdeki güzelliklerin dışa yansımasıdır. 
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” 
dedi. Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir 
Kibar, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konu-
rer, öğrenciler ve velileri katıldı. 
n AA

Hadim’de İŞKUR
kurası çekildi

Miniklerden 
yıl sonu sergisi

Seydişehir ilçesine bağlı Kesecik Mahallesi Şehit Emre 
Horoz Ortaokulu salonunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı 
sergisi açıldı. Okul Müdürü Şenol Söyleyici, TÜBİTAK ta-
rafından desteklenen 4006 Bilim Fuarı’nın öğrencilerin 
bilimsel düşüncelerini geliştirdiğini ve bu fuarı geleneksel 
hale getireceklerini ifade etti. Kaymakam Aydın Erdoğan, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojinin gelişmesi 
ile artık köylerin birer bilim merkezi haline geldiğini söyle-
di. Bilim şenliklerinin köylere kadar inmesinin gurur veri-

ci olduğunu belirten Erdoğan, “Artık günümüzde gelişen 
teknoloji milli eğitimimizdeki dönüşümü ortaya çıkarması 
bakımından önemli. Artık bilim şenlikleri köylerimize kadar 
indi. Çocuklarımızdaki bilim ışığı ve bilgilerin açığa çıkması 
bakımından da hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Köy-
lerimize kadar inen bilim şenliklerinden geleceğimiz adına 
da umutluyuz” dedi.  Proje Yöneticisi Özlem Geyik, fuarda 
28 projenin sergilendiğini kaydederek, katılımcılara sergi-
deki teknolojiler hakkında bilgiler aktardı. n AA

Seydişehir’de Bilim Fuarı açıldı

TBMM Kültür Varlıkları Araştır-
ma Komisyonu Başkanı İsen, kültür 
varlıkları komisyon raporunu, Mec-
lis aracılığıyla hem UNESCO’ya hem 
de kaynak ülkelere ileteceklerini ve 
gerekli tedbirleri alın teklifinde bu-
lunacaklarını belirtti. TBMM Kültür 
Varlıkları Araştırma Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti Sakarya Millet-
vekili Mustafa İsen, komisyon üye-
leriyle birlikte Mecliste düzenlediği 
basın toplantısında, bir süre önce 
raporlarını TBMM Başkanlığına 
sunduklarını anımsattı.

Mustafa İsen, komisyonun öne-
rilerinin hayata geçirilmesi halinde 
kültürel varlıkların daha etkin şekil-
de korunacağını ve tarihi eserlerin 
yurt dışına kaçırılmasının önlenece-
ğini belirtti.

Komisyon raporunda, SİT 
alanları ve korunması gerekli kül-
tür varlıklarının etrafında yaşayan 
vatandaşlara, eserlerin önemine 
ilişkin eğitim verilmesi, güvenlik 
güçlerinin bölgesel birimlerinin eski 
eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 
daha fazla çalışma yapması, mü-
cavir alanlardaki taşınmaz kültür 
varlıklarının tel örgülerle çevrilerek 
korunması ve höyük, tümülüs ile 

nekropol alanlarında denetimleri-
nin artırılması gibi tavsiyelerinin 
yer aldığını aktaran İsen, müzeler-
de uzmanlaşmayı teşvik etmek için 
de daha çok kaynak ayrılması ge-
rektiğinin altını çizdi. Tarihi eserler 
açısından Türkiye, Mısır, İran gibi 
ülkelerin kaynak ülke olduğunu 
vurgulayan İsen, “Kaynak ülkeler 
arasındaki ilişkileri artırmak gereki-
yor. Komisyon raporunu, Meclisimiz 
aracılığıyla hem UNESCO’ya hem 
de kaynak ülkelerinin her birine ör-

nek olarak ileteceğiz ve ‘gerekli ted-
birleri alın’ teklifinde bulunacağız. 
Bu şekilde sadece kendi ülkemizin 
değil bir anlamda çevre coğrafya-
larda tarihi eser kaçakçılığına maruz 
kalmış ülkelerin de bilinçlenmesi 
için bir çalışma gerçekleştireceğiz” 
diye konuştu. 

Komisyonun, Türkiye’den ka-
çırılan tarihi eserlerin “padişah he-
diyesi” olduğu yönündeki iddialar 
dolayısıyla, Devlet Arşivleri Başkan-
lığından bu fermanları istediğinin 

belirtilmesi ve bu konuda yeni bir 
çalışma yapılıp yapılmayacağının 
sorulması üzerine İsen, “Fermanlar 
incelendiğinde, bunların bir kısmı-
nın yurt dışına çıkarmaya yetki ve-
ren fermanlar değil nakil fermanları 
olduğuna dair bilgiler vardı. Bunun 
üzerine Devlet Arşivlerinden rica 
ettim, bunları gönderdiler ama 
bunlar üzerinde özellikle bir değer-
lendirme yapılmamış. Şimdi Kültür 
Bakanlığı incelemeyi de yaptırıyor” 
dedi. n AA

Ömer Cücük, MHP’den
milletvekili aday adayı

Proje ile yeniden 
hayata tutunacaklar

Eğitimci-İşadamı Ömer Cü-
cük, 24 Haziran’da yapılacak olan 
genel seçimlerde MHP’den Konya 
Milletvekili Aday Adayı olduğunu 
açıkladı. MHP’den Konya Milletve-
kili aday adaylığı açıklayan Ömer 
Cücük, Konya’nın eğitim başta ol-
mak üzeri tüm sorunlarının çözü-
müne katkı sunmak için milletve-
kili aday adayı olduğunu belirterek, 
“24 Haziran’da birlikte yapılacak 
olan Cumhurbaşkanlığı ve Millet-
vekili Genel Seçimleri Türkiye için 
hayatî önemi haizdir. 24 Haziran 
seçimleri, bir taraftan Türkiye’yi 
hedef alan sistematik saldırılara 
karşı güçlü bir cevabın verileceği, 
diğer taraftan da ülkemizin aya-
ğındaki prangaları söküp atarak 
bu saldırıları kalıcı olarak bertaraf 
edecek ve Türkiye’yi parlak bir 
istikbâle taşıyacak yeni hükûmet 
sisteminin tam olarak yürürlüğe 
gireceği seçimlerdir. İnanıyoruz ki 
24 Haziran’da milletimiz tercihini 
büyük ve güçlü Türkiye’nin inşa-
sı için yola çıkmış olan Cumhur 
İttifakı’ndan yana kullanacaktır. 

Cumhur İttifakı’nın yolu açık, Tür-
kiye’nin ufku aydınlıktır. Gayret 
bizden takdir Allah’tandır.  Kon-
ya’nın ve ülkemizin eğitim başta 
olmak üzere tüm sorunlarının çö-
zümü için elimden gelen gayreti 
göstereceğim” dedi.

ÖMER CÜCÜK KİMDİR?
1980 Kahramanmaraşlı do-

ğumlu olan Ömer Cücük, İlk ve 
Orta öğrenimini Kahramanmaraş 
Elbistan’da tamamladı. 2004 yılın-
da Konya Selçuk Üniversitesi Eği-
tim Fakültesinden Coğrafya Öğret-
meni olarak mezun oldu. Konya’da 
özel öğretim kurumlarında öğret-
menlik ve yöneticilik yaptı.  Daha 
sonra Tudem Dershanesinin ku-
rucu-Müdürlüğünü yaptı. 2014 
yılından buyana Temel Değerler 
Eğitim kurumlarının kurucuların-
dan olup, yönetim kurulu üyesidir. 
Evli ve 1 çocuk babası olan Ömer 
Cücük aynı zamanda Konya Kah-
ramanmaraş ve İlçeleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği Başkanlığını 
yürütüyor. İyi derece biliyor.    
n HABER MERKEZİ

Türkiye, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne hazırlanırken, 
seçmen sorularına YSK’nin “444 9 975” numaralı çağrı merkezini arayarak, yanıt bulabilecek

Seçmenler çağrı merkezi
ile sorularına yanıt bulacak

Vatandaşlar seçimle ilgili so-
rularına Yüksek Seçim Kurulunun 
(YSK) “444 9 975” numaralı çağrı 
merkezini arayarak, yanıt bulabile-
cek.

Türkiye, 24 Haziran’da yapıla-
cak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem 
Milletvekili Genel Seçimleri’ne ha-
zırlanıyor.

Bu kapsamda YSK tarafından 
vatandaşların seçime ilişkin sorula-
rına yanıt bulabilmesi için 2014’te 
kurulan çağrı merkezi, 32 kişilik bir 
ekiple 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Buna göre vatandaşlar yurt 
içinden “444 9 975” yurt dışından 
“+90 444 9 975” numaralı çağrı 
merkezini arayarak, sorularına yanıt 
bulabiliyor. Bazı ülkelerden arayan 
vatandaşların numarayı “+90 312” 
alan kodu ile tuşlaması gerekiyor. 

Vatandaşlar çağrı merkezini 
arayarak, seçmen kaydını sorgu-
layabiliyor, nerede oy kullanacağı, 
seçim takvimindeki süreçler ve se-
çime ilişkin her türlü sorusuna yanıt 
alabiliyor.

Bu arada, geçen yıl yapılan ana-
yasa değişikliğine ilişkin halk oyla-
masında bu hizmetten 94 bin va-
tandaş yararlandı.

SMS VE E-POSTA İLE 2,5 MİLYON 
SEÇMENE ULAŞILIYOR

Öte yandan, 24 Haziran’da 
yapılacak seçimler kapsamında 
YSK’nin internet sitesinden, telefon 
bilgisi ve elektronik posta adresini 
sisteme kaydeden yaklaşık 1,5 mil-
yon vatandaşa SMS, 1 milyondan 
fazla vatandaşa da elektronik posta 
gönderiliyor.

Mesaj içeriklerinde kişinin nere-
de oy kullanacağı, hangi belgelerin 
gerekli olduğu, oy verirken dikkat 
edilmesi gereken hususlara ilişkin 
bilgiler yer alıyor.

Ayrıca 842 bini yurt içi, 210 bini 
yurt dışından olmak üzere e-posta 
adresini sisteme giren 1 milyonun 
üzerinde vatandaş da elektronik 
postalarla bilgilendiriliyor. Elektro-
nik postalarda oy kullanımına ilişkin 
bilgilerin yanı sıra yurt dışındaki 
vatandaşlara hangi gümrük kapı-
larında oy kullanılabilecekleri, bu-
lundukları ülkelerde hangi temsilci-
liklerde, hangi tarihlerde oy verme 
işlemini gerçekleştirebileceklerine 
ilişkin bilgiler iletiliyor. Kamu spot-
ları, eğitim filmleri de elektronik 
postalarda paylaşılan diğer içerikler 
arasında yer alıyor.

1 milyon 422 bin 856 vatandaş 
telefon, 1 milyon 52 bin 732 kişi 
e-posta adresini sisteme kaydeder-

ken, ilerleyen süreçte iletişim bil-
gilerini YSK’nin internet sitesinden 
sisteme girenler de bu bilgilendir-
melerden faydalanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu, seçime 
kadar sürecin sağlıklı işleyebilmesi 
için kendi personelini de SMS ve 
elektronik postalarla sürekli bilgi-
lendirecek. Bu kapsamda seçim 
takvimi gün gün personelle payla-
şılacak. Bu şekilde personelin bazı 
iş ve işlemlerde takvimin gerisinde 
kalmasının önüne geçilecek.

Kurul, oy verme günü sandık 
kurullarını da aynı yolla bilgilendi-
recek. Sandık kurullarının yemini, 
imza, mühür gibi önemli detaylar, 
vatandaşa oy kullandırılırken dikkat 
edilmesi gereken hususlar da tek 

merkezden yönlendirilen SMS’lerle 
sandık kurulları görevlilerine ileti-
lecek. SMS’ler sandık kurulları için 
hatırlatıcı nitelik taşıyacak. Sandık 
kurulları SMS’lerle gelen bilgileri 
ayrıca YSK’nin sisteminden kontrol 
edecek.

Yurt içinde 353 bin 850, yurt dı-
şında 3 bin 300 olmak üzere toplam 
357 bin 150 adet afiş bastırılarak 
havaalanı, gümrük kapısı, muhtar-
lıklar, nüfus müdürlükleri, adliye, 
hükümet konağı, kaymakamlık ve 
sandık alanlarına dağıtıldı.

Hazırlanan afiş ve broşürler yurt 
dışı sivil toplum örgütleri ve engelli 
sivil toplum örgütleriyle elektronik 
ortamda paylaşıldı.
n AA

Konya Ovası Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığının 
KOP Sosyal Gelişim Programı 
(KOPSOGEP)kapsamında Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığı Dene-
timli Serbestlik Müdürlüğü ta-
rafından yürütülen “Tutunacak 
Bir Dalın Var” projesi faaliyetleri 
başladı. Konya Valiliğinin uyuş-
turucuyla mücadele yerel eylem 
planı çerçevesinde KOPSOGEP 
destekli olarak hazırlanan proje 
kapsamında uyuşturucu madde 
geçmişi olan 15 genç yükümlü, 
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ana-
mas Konukevinde ağırlanıyor. Yü-
rütülen proje hakkında bilgi veren 
Denetimli Serbestlik Müdürü Zafer 
Gün, eğitim, spor ve rehabilitas-
yon faaliyetlerinden oluşan kam-
pın07/05/2018-14/05/2018 tarih-
leri arasında gerçekleştirileceğini 

söyledi. Projenin ikinci ayağında 
tiyatro eğitimi de verilerek genç-
lerin empati kurabilme becerile-
rinin geliştirilmesinin sağlanaca-
ğını vurgulayan Zafer Gün, proje 
ile dezavantajlı gençlerin hayata 
dört elle tutunmaları konusunda 
motivasyon kazanmalarının sağ-
lanacağını belirtti. “Tutunacak Bir 
Dalın Var” projesi, geçmişte zararlı 
alışkanlıklar nedeni ile haklarında 
denetimli serbestlik tedbiri uy-
gulanan gençleri, zararlı alışkan-
lıkların etkisinden kurtarmak, iş 
hayatı, aile hayatı gibi konularda 
sorumluluk sahibi olmaları nok-
tasında hayata hazırlamak, duygu 
ve düşüncelerinde olumlu yönde 
değişiklikler oluşturarak toplumda 
üretken birer birey haline getirme-
yi amaçlıyor. 
n HABER MERKEZİ

Kültür varlıkları raporu UNESCO’ya gönderilecek
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Tabelalarda yabancı kelimeler küçültülecek
AK Parti İstanbul Milletvekili 

Ekrem Erdem, Türk Standartları 
Enstitüsü tarafından belirlenen 
kurallara göre, yön levhalarında 
Türkçe kelimelerin kullanımının 
esas alınacağını ve yabancı keli-
meler kullanılmak istenirse Türkçe 
kelimenin yüzde 25’i büyüklüğün-
de yazılacağını söyledi.  Erdem, 
TBMM’de düzenlediği basın top-
lantısında, Türkçeye gereken öne-
min verilmediğini, hak ettiği has-
sasiyetin gösterilmediğini belirtti. 

Türkçeye karşı kayıtsızlığın ve 
yabancı dillere özentinin herke-
si etkisi altına aldığını ifade eden 
Erdem, dildeki yozlaşmanın en 
yoğun yaşandığı alanların başında 
tabelaların geldiğini vurguladı. Bu 
doğrultuda Türk Standartları Ens-
titüsü tarafından yön levhaları ile 
kurum ve kuruluşlarda kullanılan 

tabelalar için önemli kurallar be-
lirlendiğini anlatan Erdem, şunları 
söyledi:

“Kurallarla, uygulamadaki 
farklılıklar ortadan kaldırılmak-
ta, ülke genelinde köy, mahalle, 
cadde, sokak, müze ve ören yeri 
levhaları ile kamu kurum ve ku-
ruluş tabelalarının zemin ve yazı 
renkleri, yazı puntoları da stan-
dartta bağlanmaktadır. Bilgilen-
dirme levhalarında zemin turkuaz, 
yazı ise beyaz renkte olacak. Yön 
levhalarında Türkçe kelimelerin 
kullanımı esas alınacak, yabancı 
kelimeler kullanılmak istenirse 
Türkçe kelimenin yüzde 25’i bü-
yüklüğünde yazılacak. Tabelalar 
şehir estetiğini ve mimari dokusu-
nu bozmayacak, şehrin tabii ve ta-
rihi görünümü ile uyumlu olacak.”

Tabela ebatlarının binanın 

büyüklüğü ile orantılı ve binanın 
mimari özelliğine uygun, iklim 
şartlarına dayanıklı malzemeden 
ışıklı veya ışıksız olarak yapılacağı-
na işaret eden Erdem, birden fazla 

cephesi olan binaların en fazla iki 
cephesine asılacağını kaydetti. 

Tabelaların dil, ırk, cinsiyet, 
din ve mezhebe dayalı ayrımcılık 
belirten ögeler içeremeyeceğini, 

kamu binalarında, kamu kurum 
ve kuruluşlarına ait duyuru ve ta-
nıtımlar haricinde reklam içerikli 
tabelaların bulundurulmayacağı-
nı aktaran Erdem, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Tabelalarda alkollü içki, siga-
ra ve uyuşturucu maddeleri çağ-
rıştıracak, korku ve batıl inançları 
içeren ve toplumun acıma duygu-
larını istismar edecek şekilde has-
ta, bebek, çocuk, yaşlı ve engelliler 
ile ilgili ifade veya görüntüler kul-
lanılmayacak. Tabelalar ağaçlara 
asılmayacak. Bu standartlar ile 
tabelaların yarattığı görüntü kirli-
liğinin önüne geçileceğine inanı-
yorum.”

Erdem, “Neden tekrar mil-
letvekili aday adayı olmadınız?” 
yönündeki soruya ilişkin de ken-
disinin 5 dönem milletvekili gö-

revinde bulunduğunu söyledi. 
Gençlerin önünü açmak istediğini 
dile getiren Erdem, “Önemli olan 
zamanı geldiğinde görevi bıraka-
bilmektir. Başka heyecanlarım, 
yapacak işlerim var, bunların ba-
şında da dil sevdası geliyor. Artık 
buraya yoğunlaşmak istiyorum. 
Görevi bizden daha iyi yapabilecek 
nesil geliyor.” diye konuştu. 

Meclisteki son basın toplan-
tısını yaptığını ifade eden Erdem, 
24 Haziran’da yapılacak seçimin 
hayırlara vesile olmasını temenni 
etti.  Toplantıya, AK Parti Kayseri 
Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti 
Bursa Milletvekili Osman Mesten, 
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri 
Öztürk, AK Parti Sivas Milletvekili 
Selim Dursun, AK Parti Nevşehir 
Milletvekili Ebubekir Gizligider de 
katıldı.  n AA

Kamu hizmeti yükümlülüğü 
kapsamında yolcu taşımacılığı hiz-
meti verecek demiryolu hatları be-
lirlendi. Bakanlar Kurulunun konu-
ya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de 
yayımlanarak 1 Mayıs’tan geçerli 
olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamu hizmeti yü-
kümlülüğü kapsamında yolcu taşı-
macılığı hizmeti verilecek yüksek 
hızlı tren (YHT), ana ve bölgesel 
demiryolu hatları belirlendi.

YHT hatları Ankara-Eskişehir, 
Ankara-Konya, Ankara-Pendik, 
Konya-Pendik olarak belirlenirken, 
ana hatlar ise şöyle: 

“17 Eylül Ekspresi (İzmir-Ban-
dırma), 4 Eylül Mavi (Anka-
ra-Malatya), 6 Eylül Ekspresi (İz-
mir-Bandırma), Çukurova Mavi 
(Ankara-Adana), Doğu Ekspresi 
(Ankara-Kars), Ege Ekspresi (İz-
mir-Eskişehir), Erciyes Ekspresi 
(Kayseri-Adana), Fırat Ekspresi 
(Elazığ-Adana), Güney Ekspresi 

(Ankara-Kurtalan), İzmir Mavi Eks-
presi (İzmir-Ankara), Karesi Eks-
presi (İzmir-Balıkesir), Konya Mavi 
Ekspresi (Konya-İzmir), Pamukkale 
Ekspresi (Denizli-Eskişehir), Toros 
Ekspresi (Konya-Adana), Van Gölü 
Ekspresi (Ankara-Tatvan).”

Bölgesel hatlar da şöyle liste-
lendi: “Adana-Mersin, Adapaza-
rı-Haydarpaşa, Afyon-Eskişehir, 

Amasya-Hacıbayram, Amas-
ya-Havza, Basmane-Alaşehir, Bas-
mane-Denizli, Basmane-Nazilli, 
Basmane-Ödemiş, Basmane-Söke, 
Basmane-Tire, Basmane-Uşak, 
Çatal-Tire, Denizli-Söke, Divri-
ği-Erzincan, Diyarbakır-Batman, 
Elazığ-Malatya, Elazığ-Tatvan, 
Eskişehir-Kütahya, Eskişehir-Tav-
şanlı, Gaziantep-Nusaybin, Isla-

hiye-Mersin, İskenderun-Mersin, 
İzmir-lsparta, Kapıkule-Sirkeci, 
Kars-Akyaka, Konya-Karaman, Kü-
tahya-Balıkesir, Manisa-Alaşehir, 
Mersin-Gaziantep, Nazilli-Söke, 
Samsun-Amasya, Samsun-Sivas, 
Sincan-Polatlı, Sivas-Divriği, Uzun-
köprü-Sirkeci, Zonguldak-Çaycu-
ma, Zonguldak-Gökçebey, Zongul-
dak-Karabük.”  n AA

‘Kur’an bizi her daim 
adalete davet etmekte’

Jandarma yazlık 
kıyafetlerini giydi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Erbaş, “Allah, hayatın her anında 
herkese karşı adil olmamızı emret-
mekte, Kur’an bizi her daim ada-
lete, insafa, hakkaniyete, dengeye 
davet etmektedir.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından, Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi konferans salo-
nunda düzenlenen “Ailede Adalet 
ve İhsan” konulu forumda yaptığı 
konuşmada, Allah’ın hayatın her 
anında herkese karşı adil olmayı em-
retttiğini belirterek, insanın yeryüzü 
serüveninin Hazreti Adem ve eşi 
Havva ile bir aile olarak başladığını 
söyledi. Ailenin önemi ve İslam’da 
aileye verilen değerden bahseden 
Erbaş, şöyle konuştu: “Aile ocağı, 
sorumluluk, erdem ve geleneklerin 
kazanılmasıyla toplumsal huzurun, 
inanç, milli kimlik ve bilincin edi-
nilmesiyle geleceğin teminatıdır. 
Bugün bireysel, sosyal ya da küresel 
boyutta yaşanan bütün sıkıntıların 
ya da güzelliklerin, aileyle bir iliş-
kisinin olduğu açıktır. Dolayısıyla 
daha iyi bir hayat için muhtaç oldu-
ğumuz temel değerler, öncelikle ai-
lede hayat bulacak, oradan topluma 
ve dünyaya huzur katacaktır. Dün-
ya ve ahiret saadeti için bizlere yol 
gösteren dinimiz İslam, ailede ada-
letin, ihsan ahlakının, fedakarlığın, 
sorumluluk bilincinin, istişarenin, 
karşılıklı yardımlaşma ve anlayışın 
hakim kılınmasını, eşlerin birbirine 
güven duymasını ve bağlılık göster-
mesini, sevinç, keder, yorgunluk ve 
sıkıntıların paylaşılmasını istemek-
tedir. Elbette hayatın her alanında 
olduğu gibi ailede de zaman zaman 
zorluklar, kırgınlıklar, gerilimler 
olması mümkündür. Önemli olan 
karşılaşılan sıkıntıları, haksızlığa yol 
açmadan, sabır, fedakarlık ve adalet 
duygusuyla aşmaya çalışmaktır.”

Prof. Dr. Erbaş, aileyi koruya-
cak, huzuru yaşatacak, muhtemel 
sıkıntıların kolayca atlatılmasını 

sağlayacak değerlerin en önemlile-
rinin adalet ve ihsan olduğunu dile 
getirdi. Yaratılış gayesi, kulluk ve 
yeryüzü sorumluluğu, temel hak ve 
dokunulmazlıklar gibi alanlarda ka-
dın ve erkek arasında hiçbir farkın 
olmamasının, kadın ve erkeğin bir 
adalet üzerine yaratıldığını göster-
diğine işaret eden Erbaş, sözlerine 
şöyle devam etti: “Allah, hayatın 
her anında herkese karşı adil olma-
mızı emretmekte, Kur’an bizi her 
daim adalete, insafa, hakkaniyete, 
dengeye davet etmektedir. Nite-
kim bütün camilerimizde her cuma 
hutbesinin sonunda iyilik ve adaleti 
emreden “Şüphesiz Allah, adaleti, 
iyilik yapmayı, yakınlara yardım et-
meyi emreder; hayasızlığı, fenalık 
ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp 
tutasınız diye size öğüt veriyor.” 
ayet-i kerimesi mealiyle beraber 
okunuyor. İslam’da tevhidden son-
ra en önemli vurgulardan biri olan 
adalet, dengeli ve ölçülü olmak, if-
rat ve tefritten uzak kalmak, haddi 
aşmamak, itidal üzere davranmak, 
herkese hak ettiğini vermek demek-
tir. Bu bağlamda ailede adalet; kar-
şılıklı sevgi ve saygının gözetilmesi, 
onurun korunması, emeğin takdir 
edilmesi, haklar ve sorumluluklar-
da hakkaniyetin ve insaflı bir yolun 
benimsenmesi demektir. Hazreti 
Muhammed Veda Hutbesi’nde ‘Bi-
lin ki, sizin hanımlarınız üzerinde 
hakkınız olduğu gibi, hanımlarınızın 
da sizin üzerinizde hakları vardır...’ 
diye buyurmuştur.”
n AA

Asayiş, komando ve eğitim 
dahil 6 temel kıyafetinde değişik-
lik yapılan jandarma teşkilatı yeni 
yazlık üniformalarıyla vatandaşın 
huzur ve güvenliği için görev ya-
pıyor.

Eski kıyafetlere nazaran gün-
lük kullanım için çok daha rahat 
olan yeni tip mavi renkte olan yaz-
lık kıyafetlerde “kayık kep” yerine 
bere ve şapka kullanılıyor.

Jandarma asayiş personelinin 
kullanacağı yeni kıyafetlerde su-
bayların rütbe işaretleri omuza, 
astsubay, uzman jandarma ve uz-
man erbaşlar ile çavuş ve onbaşı 
rütbesindeki erlerin rütbe işaretle-

ri ise kola takıldı.  Sağ kolda Türk 
bayrağı, sol kolda daire şeklindeki 
birlik arması bulunuyor. Sağ göğüs 
üzerinde personelin soyadı yazar-
ken, subay, astsubay, uzman jan-
darma ve uzman erbaşlar ile erbaş 
ve erlerin yaka işaretleri, sağ göğüs 
üzerinde bulunan isimlikleri, şapka 
kokartlar ve rütbeleri nakışlı örme 
şeklinde düzenlendi.

Subay astsubay, uzman jan-
darma ve uzman erbaş statüsün-
deki personelin tamamının yaka 
işaretinde şualı ay yıldız ve düğme 
yer alırken erbaş ve erlerin yaka 
işaretinde düğme yerine yalnızca 
şualı ay yıldız yer alıyor.  n AA

İş dünyası, sivil toplum kuruşları ve muhtarlardan oluşan heyet Konya Tabipler Odasında, 
Olağan Genel Kurulunda güven tazeleyen Seyit Karaca’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

‘Konya sağlık alanında
adından sözettiriyor’

22 Nisan’da yapılan Konya 
Tabipler Odasında, Olağan Genel 
Kurulunda güven tazeleyerek yeni-
den Konya Tabipler Odası Başkanı 
olan  Seyit Karaca’ya Konya eşrafı 
da hayırlı olsun ziyaretinde bulun-
du.  İş dünyası, sivil toplum kuruş-
ları ve muhtarlardan oluşan heyet 
Konya Tabipler Odası Başkanı olan  
Seyit Karaca’yı ziyaret ederek ça-
lışmalarında başarılar diledi, dua 
etti. Gerçekleştiren ziyarete Tari-
hi Bedesten  Çarşısı Kunduracılar 
Derneği Başkanı Abdullah Dölek, 
Zirve Sürücü Kursu Yönetim Kuru-
lu Başkanı Tevfik Dündar, Meram 
Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibi-
ner, Lalebahçe Mahalle Muhtarı 
Mehmet Avcı, Konya Tabip Odası 
Başkanı Dr. Seyit Karaca, Çarıklar 
Ortaokulu Müdürü Mümin Ünlüka-
çar,  Meram Belediyesi Meclis üyesi 
Ali Selvi, Birinci Organize Sanayi 
İmam Hatibi Ali Bitim, Konya Ka-
raman Bölgesi Tarım Kooperatifleri 
Birliği Başkanı Seyit Mehmet Dağ, 
Demirci İnşaat ve Petrol Şirketi’nin 
sahibi Orhan Demirci, İşadamı Hi-
dayet Onur, Konya Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk 
İyibildiren, Şen Demir Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Şen, Bozkır 
Ilıcalar eski Belediye Başkanı Ziya 
Kuş, Öztaşlar Yedek Parça Şirke-
ti’nin Sahibi Salih Öztaş, İl Gençlik 
Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Emre 
Yasin Dündar, Filkar AŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Fil, Sel-
çuklu Düğün Malzemeleri ve Pilav 
Organizasyonu Yönetim Kurulu 
Başkanı Sadettin Kutlu katıldı. Se-
yit Karaca’ya başarılar dileyen he-
yet,  Konya’da sağlık alanında ya-
pılan memnuniyeti dile getirdiler. 
Heyette yer alan Zirve Sürücü Kur-
su Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik 
Dündar, “ 22 Nisan’da yapılan ge-
nel kurulda Konya Tabipler Odası 
Başkanı olarak tekrar seçilen Seyit 

Karaca hocamıza Konya eşrafı ola-
rak hayırlı olsun ziyaretinde bulun-
duk. Konya’da ve ülkemizde ciddi 
çalışmalara ve hizmetlere imza atı-
lıyor. Hem hayırseverlerimiz saye-
sinde hem de devletimiz sayesinde. 
Konya, sağlık alanında yatırımlar ve 
hizmetleri ile adından söz ettiriyor. 
Konyamız da sağlık alanında çalışan 

tüm hekimlerimize ve personellere 
çalışmalarında başarılar diliyoruz. 
Rabbim yar ve yardımcıları olsun” 
ifadelerini kullandı.  Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Konya Tabipler Odası Başkanı Seyit 
Karaca, “ Amacımız Konya Tabip-
ler Odası olarak vatandaşlarımızın, 
sizlerin ve devletimizin desteği ile 

sağlık alandaki çalışmaları bir üstte 
çıkarmak. Birlik ve beraberlik için 
de Konya’yı sağlık alanında en üst 
seviyelere çıkaracağımıza inanıyo-
rum. Rabbim yar ve yardımcımız 
olsun. Ziyaretiniz bizlere, odamıza 
ve meslektaşlarımıza çalışmaların-
da güç vermiştir” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yolcu taşımacılığında demiryolu hatları belirlendi
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Yeni İstanbul Caddesi minibüs durağında ‘Hareket Şefi’ olarak vatandaşlara yardımcı olan Mehmet 
Dikici, durak düzenini sağlıyor. Dikici, “Burada hem para kazanıyorum hem de dua alıyorum” dedi

Durak düzeni 
ondan soruluyor

Yıllar geçtikçe bazı meslekler ya 
kayboluyor ya da zamanın gelişimi-
ne ayak uydurarak değişime uğru-
yor. Günlük hayatın telaşı içerisinde 
koşuştururken, bu değişim ya da 
kaybolan meslekler de hafızalardan 
silinebiliyor. Bu tür durumlar ya bir 
‘Yeşilçam filmi’ ya da eski bir ‘Fo-
toğraf’ sayesinde hafızalarda tazele-
niyor. Yıllar önce motorlu taşıtların 
yaygınlaşmasıyla dönemin at araba-
ları ya da faytonların yerini alan toplu 
taşıma araçları, taşımacılık sektörün-
de önemli bir değişimi de beraberin-
de getirdi. Toplu taşıma araçlarının 
artmasıyla gelişen taşımacılık sek-
törü, farklı istihdamların da yolunu 
açtı. Bunlardan biri olarak da bir za-
manların ‘Ayakçı’ olarak tabir edildi-
ği şimdilerde ‘Hareket şefliği’ olarak 
anılan minibüs duraklarının renkli si-
maları örnek gösterilebilir. Konya’da 
hala yaşatılan bu uygulama, eskilerin 
‘Fenni Fırın’ olarak bildiği Yeni İstan-
bul Caddesi bölgesindeki minibüs 
durağında, Eski Garaj Durağı’nda ve 
5 Yol Kavşağı’nda yaşatılıyor. Mini-
büs isimlerini sayarak vatandaşları 
uyaran ve vatandaşlara minibüslerin 
hangi güzergaha ya da hangi bölgeye 
gittiğine dair bilgiler veren hareket 
şefleri, adeta “Yeşilçam Filmleri’ni” 

hatırlatıyor.  Yaptıkları işin incelik-
lerini ve gün içerisinde yaşadıkları 
ile ilgili bilgiler veren Yeni İstanbul 
Caddesi bölgesindeki minibüs durağı 
Hareket Şefi Mehmet Dikici, “Hem 
hayır duası alıyorum hem para ka-
zanıyorum hem de bölgedeki trafik 
sıkışıklığını önlüyorum” dedi. 

MİNİBÜS ŞOFÖRÜYDÜ 
HAREKET ŞEFİ OLDU

1975 yılında Konya’da minibüs 
şoförlüğü yapan Mehmet Dikici şim-
dilerde İstanbul Caddesi’nde bulu-
nan minibüs duraklarında vatandaş-
ların minibüse binmesi konusunda 
yardımcı oluyor. Giyimiyle dikkatleri 
üzerinde toplayan Dikici, kendini 
adadığı bu işte hem çalışmasıyla hem 

de görünümüyle vatandaşlara örnek 
oluyor. Her gün sabah 07:00’da me-
saiye başlayan Dikici, 16:00’a kadar 
işini aksatmadan çalışmasını sürdü-
rüyor. Daha önce minibüs şoförlüğü 
yapan Dikici, “Bu uygulama Konya 
Minibüsçüler ve Umum Servis Araç-
ları Esnaf Odası Başkanlığı tarafın-
dan yıllar önce başladı. O yıllarda bu 
iş tabiri caizse ‘Ayakçı’ olarak adlan-
dırılıyordu. Şimdilerde ise ‘Hareket 
Şefliği’ olarak adlandırılıyor. 1975 
yılında minibüsçülük yapıyordum. 
Daha sonra minibüsü sattım. Ön-
ceki dönem Konya Minibüsçüler ve 
Umum Servis Araçları Esnaf Odası 
Başkanlarından olan Muhsin Dilek’in 
başkanlığı döneminde İstanbul Cad-

desinde bulunan durağa hareket şefi 
olarak başladım” dedi. 

210 MİNİBÜS ONDAN SORULUYOR
Yaptığı işin ayrıntılarını paylaşan 

Dikici, Hareket Şefliği’nin tek yönlü 
olarak düşünülmemesi gerektiğini 
vurguladı. Yaptığı işi önemseyerek 
yürüttüğünü anlatan Dikici, sözleri-
ni şöyle sürdürdü, “Vatandaşlarımız 
gitmek istedikleri yerler konusunda 
yardımcı oluyorum. Minibüslerin 
trafiği aksatmamasını ve arkasında-
ki gelen aracın yolcusunu almaması 
için çalışmalar yapıyorum.  Özel-
likle gençler, yaşlılar beni yıllardan 
beri tanıdıkları için gidecekleri yere 
hangi minibüsün gideceğini bana 
soruyorlar. Ben de elimden geldiği 
kadarı ile onlara yardımcı oluyorum.  
Burada hem para kazanıyorum hem 
de dua alıyorum. Uygulamamızdan 
vatandaşlar ve minibüsçüler oldukça 
memnun. Mesaime sabah 07:00’de 
başlıyorum,akşam ise 16:00 da me-
saim bitiyor.  Burada yolcularda ya-
şanan yoğunlukta adliye durağında 
bulunan arkadaşlarımıza ulaşarak 
minibüslerin buraya daha hızlı gel-
mesini sağlıyorum.  Hat üzerinde 12 
durak ve 210 minibüs var.  İşimi se-
viyorum.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Nogay Türklerinden KGC 
ve Şehit Ailelerine ziyaret

Rusya Federasyonu Dağıstan 
Cumhuriyeti Halk Yır Sanatçısı 
Alibiy Romanov, Karaçay Çerkes 
Cumhuriyeti Nogay Drama Tiyat-
rosu Müdürü Şabay Naymanov, 
Ak Parti Konya Milletvekili Aday 
Adayı Ömer Aktürk ve Nogay 
Türkleri Bülteni Dergisi Haber So-
rumlusu Hakan Benli Konya Ga-
zeteciler Cemiyeti ve Şehit Aileleri 
Derneğini ziyaret etti. 

Nogay Türklerinin sorunları 
ve çözümü için uzun yıllar başarı-
lı hizmetlere imza attıklarını ifade 
eden Ömer Aktürk, “Konya’nın 
Kulu ilçesinde doğdum. İlk, orta ve 
lise eğitimimi Konya’da üniversite 
eğitimimi ise 2014 Yılında Anado-
lu Üniversitesi İşletme Fakültesin-

de tamamladım. Nogay Gençlerini 
Birleştirme Platformunu kurdum. 
Yurt içinde ve Yurt dışındaki genç-
lerin tanışmaları,kaynaşmaları 
amacıyla Tarih, Medeniyet, Dil Ça-
lıştayları düzenledik. Merkezi De-
nizli’de bulunan Avrasya Yönetici 
Sanayici ve İşadamları Derneğinin 
Ankara’da kurduğu Genel Merke-
zinde Genel Başkan Yardımcılığı-
nın yanı sıra Nogay Türkleri Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği Kolları 
Başkanlığı Genel Sekreterliği ve 
Yönetim Kurulu üyeliği görevle-
rinde bulundum. 2017 Yılında Ku-
rulan Nogay Türkleri Gençlik ve 
Spor Derneğinin ise Başkanlığını 
yapmaktayım.
n HABER MERKEZİ

Koçaşlılar, eğitim, kültürel çalışmalar, birlik-beraberlik ve dayanışmanın daha güçlü hale gelmesi için dernek kurdu. Dernek Başkanı 
Mehmet Akbulut, “Kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi canlı tutacak ve  geleceğe aktaracak programlar organize edeceğiz” dedi

Koçaşlılar dernekleşti!
Bozkır’a bağlı Koçaş Mahallesi 

halkı; birlik beraberlik ve daya-
nışmanın güçlendirilmesi, eğitim 
kültür, soysal dayanışma ve kay-
naşmanın sağlanması için hareke-
te geçti. “Bozkır Koçaşlılar Eğitim 
Kültür Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği” kuruldu ve 
mahallelinin katılımı ile ilk prog-
ram gerçekleştirildi.

Yerel yönetimler hukukunda 
önemli değişiklikler yapan 6360 
sayılı Yasa’yla, büyükşehir bele-
diyelerinin sınırları genişletilerek, 
il sınırlarını kapsar hale getirildi. 
Uygulama, 2014 Mahalli seçimle-
riyle birlikte hayata geçirildi. Bu 
uygulamanın en önemli sonuç-
larından biri, köylerin mahalleye 
dönüşmesi oldu. 30 büyükşehir-
deki, 16 bin 220 köyün mahalle-
ye dönüşmesiyle Türkiye’deki 34 
bin 434 olan köy sayısı 18 bin 214 
adede indi.

Bozkır Koçaş’ta, 2014 yılı ye-
rel seçimleri ile birlikte mahalle 

niteliği kazandı. Zaman zaman 
köy şenliklerinde bir araya ge-
len Koçaşlılar, eğitim ve kültürel 
çalışmalar, birlik beraberlik ve 
dayanışmanın daha güçlü hale 
gelmesi için dernek faaliyetlerini 
canlandırmak amacıyla harekete 
geçti. Çalışma kapsamında,  “Boz-
kır Koçaşlılar Eğitim Kültür Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği”  kuruldu. Bozkır Koçaş 

mahallesinde ve Konya’da ikamet 
edenler,  dernek yönetiminin da-
veti üzerine, düzenlenen etkinlik-
te biraraya geldi. 

Programda konuşan Dernek 
Başkanı Mehmet Akbulut,  der-
neğin öncelikli amacının eğitim 
alanında çalışma yapmak oldu-
ğunu ve imkan sahibi olmayan 
öğrencilere katkı sağlanacağını 
söyledi. Birlikte hareket edildiği, 
imkanların birleştirildiği ve kay-
nakların yerinde kullanıldığı tak-
tirde önemli işler gerçekleştirile-
bileceğine dikkat çeken Mehmet 
Akbulut, “Her fırsatta bir araya 
gelerek dayanışmamızı güçlendi-
receğiz. Birlik ve beraberliğimizi 
sağlayacağız. İhtiyacı olan öğren-
cilerimize destek olacağız. 

Kültürümüzü, gelenek ve gö-
reneklerimizi canlı tutacak ve  
geleceğe aktaracak programlar 
organize edeceğiz. Bu amaçla, 
derneğimizi güçlü bir altyapıya 
kavuşturacağız. Dernek bünye-

sinde oluşturulan eğitim komis-
yonu ve istişare kurulu, ciddi bir 
planlama ile yol haritamızı oluştu-
racak ve zaman kaybetmeden fa-
aliyetlerimize başlayacağız. Tüm 

hemşerilerimizden destek bekli-
yoruz”  dedi. 

Programa katılan Bozkır Ko-
çaşlılarda, derneğin çalışmalarına 
katkı sağlayacaklarını ve destek 

vereceklerini açıkladılar. Progra-
mın organizasyonunu gerçekleş-
tiren dernek yetkililerine teşekkür 
ettiler.  
n HABER MERKEZİ

 Dernek Başkanı Mehmet Akbulut

 Yeni İstanbul 
Caddesi 

bölgesindeki 
minibüs durağı 

Hareket Şefi 
Mehmet Dikici, 

“Hem hayır 
duası alıyorum 

hem para 
kazanıyorum hem 

de bölgedeki 
trafik sıkışıklığını 

önlüyorum” dedi. 
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Yıl 2008. Tür-
kiye Avrupa 
Şampiyo-
na’sında 3. 
olmuş ve son 
saniye golleri 
ile de şampi-
yonaya damga 
vurmuş. Bü-
tün dünyanın 
gözü Türki-
ye’nin üzerin-
de. Turnuva-
nın ardından 
uluslararası 
bir konferans 
için Kanada’ya 
giden Kon-
yaspor masörü 
Uğur Çimen’e 
de bakış açısı 
farklı haliyle. 
Ancak bekle-
nenden fazlası 
gerçekleşiyor. 
Kanada’nın 
önemli takım-
larından biri 
Uğur Çimen’e 
Teknik Direk-
törlük teklif 
ediyor… 

Futbol peri masalları ile dolu bir 
alan. Toprak sahalardan spot ışıkları 
ile aydınlatılmış süslü alanlara geçiş 
serüvenlerine aşinayız. Ancak masör-
lükten profesyonel takım teknik direk-
törlüğün geçiş pek de karşılaştığımız 
bir hikaye türü değil. Konyaspor masörü 
Uğur Çimen’in Konya’dan başlayıp yine 
Konya’da, başladığı yerde tamamlanan 
Amerika ve Kanada macerası filmlere 
konu olabilecek türden. Uğur Çimen’in bu 
ilginç hikayesini kendisinden dinlemek is-
ter misiniz?

HAYALİM İLK SPOR 
PROFESÖRÜ OLMAKTI

1975 yılında Konya’da doğdum. Üniver-
site de dahil öğrenim sürecimi Konya’da ge-
çirdim. ABD’de de yüksek lisans yaptım. O 
yıllarda Türkiye’de spor profesörlüğü yoktu. 
Ben de Türkiye’nin ilk spor profesörü olmak 
hayaliyle ABD’ye gitmeye karar vermiştim. 

AMERİKA’YA GİTMEK İÇİN 
MASÖRLÜK YAPTIM

Çocukluğumda ise 4-5 yaşlarında fut-
bolla tanıştım. Babam Konyaspor’un eski 
yöneticilerindendi. Çok küçük yaşlarda beni 
Konyaspor’un maçlarına götürürdü. O zaman-
dan beri futbol sevgisi içime düştü. 8 yaşında 
ise Konyaspor altyapısında futbol oynamaya 
başladım. Okul takımlarında futbol oynadım. 
Atletizm ile de ilgilendim ve bu alanda Türkiye 
şampiyonlukları yaşadım. Ama sevgim futbol 
olunca futbola daha fazla ilgi gösterdim. 1995 
yılında Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fa-
kültesi’ni kazanınca bir karar verdim. Çok üst 
düzey futbolcu olamayacağımı anladığım za-
man kendime de futbola hizmet etmek için bir 
hedef koydum ve antrenör olmak istedim. Ben 
realist bir insanım. Yeteneklerimle futbolcu 
olarak üst seviyeye çıkamayacağımı anladığım 
zaman antrenör olmaya karar verdim. Daha 
sonra çeşitli alt yaş gruplarında Konyaspor’da 
antrenörlük yaptım. Zaman zaman A takımda 
da yardımcı antrenör olarak görev yaptım. Bu 
süre zarfında ABD’ye gitmeye karar verdim. 
ABD’ye gitmek için paraya ihtiyacım vardı ve 
ben de Konyaspor’da masör olarak görev yap-
mak istedim. Bu kararımı dönemin A takım ho-
cası Yılmaz Vural’a söyledim. Yılmaz hoca işin 
zorluklarını anlattı ama ben yine de kabul ettim 
ve bu göreve hazırım dedim. Ve A takımda ma-
sör olarak görev yapmaya başladım. 

ÖĞRECİLERİME MASAJ YAPTIM
Tabi ki işin zorluklarını da görmeye baş-

ladım. Sonuçta zamanında öğrencilerim olan 
oyunculara şimdi masaj yapıyordum. O adap-
tasyon süreci benim için gerçekten zor oldu. 
Ve yıl sonuna kadar o şekilde devam ettim. Ve 
sezon sonunda kendime koyduğum hedef için 
ekonomik olarak rahatlamıştım. Sezon biter 
bitmez ise Amerika’ya gittim. 

YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİM
Gittiğim ülke hakkında pek bilgim yoktu. Dil 

bilmiyordum. Ama dönmek yok dedim. Orada 
bir Amerikalı ailenin yanında kalıyordum. Bir 
gün benzin istasyonunda çalışan bir adam var. 
Ben ona bakıyorum o da bana bakıyor ama bir 
türlü konuşma cesareti gösteremedim dil bil-
mediğim için. Daha sonra bir gün cesaretimi 
topladım ve yanına gittim. ‘Sen Türk müsün’ 
dedim. ‘Evet, Türküm’ dedi. Orada bir mu-
habbet başladı. İstasyonun sahibinin bir fut-
bol kulübünün başkanı olduğunu öğrendim. 
Daha sonra istasyonun sahibi ile tanıştım ve 
beni antrenmana davet etti. Ertesi gün uzun 
bir yolculukla antrenmana gittim. Amerika 
çok büyük olduğu için bir yerden bir yere 
ulaşım zor. Aracınız yoksa otobüs kullan-
mak zorundasınız. Bu da yaklaşık 3 saatimi 
aldı. Antrenmana çıktım ve ‘hoca kesinlikle 
benim takımımda olmalısın’ dedi. Ben de 
şaşırdım. Ülkemde iyi bir futbolcu değil-
dim burada nasıl çağrıldım şaşırmıştım. 
Ve ekonomik kısımda da bana yardımcı 
oldular. Ben de hem okula gidiyordum 
hem de futbol oynamaya başladım. Bu 
takımda 3 yıl kadar oynadım. Kariyerim 
boyunca Türkiye’de forvet oynamaya 
çalışıyordum ama ABD’de stoper ola-

rak oynadım. Hatta yılın futbolcusu da seçildim. 
AMERİKA’YA BİR DAHA DÖNEMEDİM
11 Eylül saldırısından 1 yıl sonra ben Tür-

kiye’ye geri döndüm. 2001 yıllarında orada bir 
futbol kulübünün de sahibi olmuştum. Türki-
ye’ye kısa bir ziyarette bulunarak ailemi görmek 
istemiştim. Ve bu yüzden Türkiye’ye döndüm. 
Döndükten sonra 11 Eylül saldırılarından dolayı 
Müslümanlara yapılan vize uygulamaları nede-
niyle ABD’ye bir daha dönemedim. 4 kez vize 
başvurusu yaptım ama hiçbiri kabul edilmedi. 
Kurduğum hayat ve hayallerimin hepsi bir ge-
cede yıkıldı. 

KANADA’YA KONUŞMACI OLARAK GİTTİM
Daha sonra Konya’da ne yapabilirim diye 

düşünürken Konyaspor’dan teklif geldi. Bu 
teklifi kabul ettim. Ama antrenör sözleşmesi 
yaparım diyerek şart koştum. Antrenör belgesi 
ile bir süre Amerika’ya vize alabileceğimiz dü-
şünmüştüm. Antrenör sözleşmesi yaptım ama 
Konyaspor’da hem masör olarak hem de tercü-
man olarak görev yaptım. Daha sonra kardeşim 
ile Kanada’ya gitmeye karar verdik. Ama bana 
yine vize vermediler, kardeşime verdiler. Kar-
deşim tek başına Kanada’ya gitti ben ise Kon-
ya’da kaldım. Ben de Kanada’ya göçmenlik için 
başvuru yaptım ve sonuçlanmasını bekledim. 
Yıllar geçti Konyaspor’da çalışmaya devam et-
tim. 2008 yılında Kanada Toronto Üniversitesi 
bir konferansa beni konuşmacı olarak davet etti. 
Üç haftalık bir Kanada ziyaretim oldu. O dönem 
Türkiye’nin Avrupa 3.’sü olduğu zamandı. Ve 
final maçı da benim konuşmamın olduğu bir 
zamana denk geldi. Türkiye’nin üçüncü olduğu 
Avrupa Şampiyonası’nda bir Türk’ün konuşmacı 
olarak sahnede olması farklı bir etki yarattı. Ora-
daki üç farklı takım bana iş teklifi yaptı. Ben de 
bu kararı henüz veremeyeceğimi düşüneceğimi 
söyledim. Döndükten sonra iletişimimiz devam 
etti. Ben Konyaspor ile ilk devreyi bitirdim. 

‘AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ 
ÜLKEDEN ANTRENÖR GELDİ’

Teklif veren takımlardan Nort York Astros 
takımı bana olan ısrarı ile ön plana çıktı. Bana 
ve aileme davetiye gönderdiler ve vize aldılar. 
Kanada’ya davet ettiler. Kanada’da bir profes-

yonel lig var ama kalite olarak düşük bir lig. 
FIFA Kanada’ya ciddi yatırımlar yapıyor. Ai-
lemle bir karar verdik. Ocak ayında sözleşme-
mi feshettim. Konyaspor da bu kapı sana her 
zaman açık diyerek beni Kanada’ya uğurladı. 
Kanada’da sözleşmeye imza attığım an ulusal 
medyada haberler yapılmaya başladı. Avrupa 
üçüncüsü ülkenin Süper Lig’inden bir hoca geldi 
diye haber yaptılar. Türkiye’deki algı ise ‘burada 
masördü Kanada’da antrenör oldu’ diye haber 
yapıldı. Türkiye’de dalga geçersine haber ya-
pılınca benim de motivasyonum düştü ve işimi 
yapamaz oldum. Daha sonra kulüp başkanı ge-
lip bana ‘neden moralin bozuk’ diye sordu. Ben 
de durumu söyledim. O da, “Biliyorum ama ne-
den üzülüyorsun burası Kanada burada insanlar 
yaptıkları işler ile ilgili diplomaları varsa o işi 
yapabileceği anlamına gelir. Dolayısıyla senin 
de diploman olduğu için saygıyı hak ediyorsun. 
Bunun yanında masörlük mü yaptın? Süper! Bir 
iş daha biliyorsun” dedi. Bu konuşmadan sonra 
işime daha çok konsantre oldum. Türkiye’de her 
hafta maçlarım yayınlandı. Kanada da zamanla 
tanınmaya başlayınca bana ulusal takımda da 
bir iş verdiler. Kanada U- 17 takımında bana bir 
görev verildi. 3,5 ay kadar bir grubu Milli Takım 
seçmelerine hazırladım. 

KANADA’DAKİ TÜRKLER
 ÇOK İLGİ GÖSTERDİ

Kanada ile ABD arasında tabi ki fark var. 
ABD’ye giden Türkler genelde eğitim için gider-
lerdi. Kanada’da ise daha çok para kazanmaya 
gidiyorlardı. Ve oradaki Türkler beni düğünlere 
falan çağırmaya başladılar. Kanada’da ki Türk-
ler bana bu şekilde ilgi gösteriyorlardı. 

EŞİM TERCİH YAPMAMI İSTEDİ
Tabi Kanada’da lige ilk geldiğimde kimseyi 

tanımıyordum. Başkalarının yönlendirmesiyle 
yavaş yavaş takımı tanımaya başladım. Ha-
zırlık maçlarında son 4 sezonun şampiyonunu 
yeniyoruz. Gazeteler bizi övüyor. Ben de takı-
mım iyi bir sezon geçirecek diye düşünüyorum. 
Daha sonra gerçek lig başlıyor. Benim hazırlık 
maçında yendiğim takımlar ligde başka kadro-
larla mücadele ediyorlar. Başkana sordum bu 
oyuncular nerden geldi dedim. Orada kolejde 

oynayan futbolcular o bölgenin takımlarında 
oynuyorlarmış. Ben de başkana ‘bana neden 
böyle bir şey olduğunu söylemedim’ dedi. O da, 
‘söylesem sen de isterdin ama şu an bütçemiz 
yetersiz’ dedi. O yüzden ben de sana hiç söy-
lemedim. Ben de ısrarla transfer istedim ama 
Kanada’da kolay transfer yapılmıyor. Bu şekilde 
biz devam ederken eşimin ciddi bir adaptasyon 
sorunu oldu. Ben de onu 1 aylığına Türkiye’ye 
gönderdim ama o hiç geri dönmedi. O da, ‘ya iş 
ya ben’ diye bana tercih sundu. Montreal dep-
lasmanında 0-3 yenildik. O maçta 2 kırmızı kart 
gören oyuncularım vardı. Ben de onları kadro 
dışı bıraktım. Başkan da affedilmelerini istedi. 
Ben de duygusal bir süreçten geçiyordum. ‘On-
ların dönmesini istiyorsanız ben bırakıyorum’ 
dedim ve bıraktım. Bu da istemeden Türkiye’ye 
dönmeme sebep oldu. 

SPORDAN UZAK KALDIM BİR SÜRE
Türkiye’de tekrar antrenör olmak istedim. 

Başka takımlarla da görüştüm ama tam anla-
şacağız masörlük yaptığımı öğreniyorlardı ve 
vazgeçiyorlardı. Baktım ki antrenörlüğü kovalar-
sam işsiz kalacağım ben de tekrar masör olarak 
Konyaspor’da görev almaya başladım. Ama 
kampa gitmeden bırakmak zorunda kaldım. O 
dönemde bir arkadaşın sebep olması yüzünden 
işi bıraktım. Konya’da bir enerji firmasında yö-
neticilik yaptım. Ben tekrar Kanada’ya dönmek 
istiyordum ama ailem gitmek istemiyordu. 

EŞİM RAHATSIZLANDI, KANADA 
DEFTERİNİ KAPATTIM

Zafer Biryol’un Kanada’ya gitmesine de 
ben sebep oldum. Benim Kanada’da bir futbol 
takımı kurma projem vardı. Zafer Biryol da bu 
projeye sıcak baktı. Geldi nasıl yaparız diye sor-
du ben de anlattım. Zafer Biryol gitti ve orada 
bir takım satın aldı. Ben de o takımın antrenörü 
oldum. O takım Soccer Lig’e çıktı. Ben tekrar 
Kanada’ya gittim ve antrenörlük yaptım. Daha 
sonra eşimde hayat boyu sürecek bir hastalık 
çıktı. Sanırım Kanada’da yaşadığı stres yüzün-
den bir rahatsızlık geçirdi. Bu sefer eşim Kana-
da’da kalmak istedi ama ben izin vermedim ve 
beraber Türkiye’ye döndük. Artık Kanada defte-
rini kapatmıştım.

HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM 
Ardından tekrar Konyaspor’da görev al-

maya başladım. Milli Takım’da da masörlük 
yaptım. Şu anda Kanada’da eski bir oyuncum 
bir takım satın aldı ve benim takımın başına 
geçmemi istiyor ama ben kabul etmiyorum. As-
lında hala antrenörlük yapmak istiyorum ama 
yeni maceralar için artık çok yaşlı olduğumu 
düşünüyorum. Belki de daha az risk daha fazla 
ömür diye düşünüyorum. Yaşadıklarım için hiç 
pişman değilim. Çok güzel zamanlar geçirdim. 
Orada bana olan ilginin hala devam etmesi tabi 
ki benim için çok hoş. Beni hala davet ediyorlar 
ve belki de bir takımın açılışını gideceğim. 

TÜRKİYE’DEN OYUNCU 
GÖTÜRMEYİ DÜŞÜNDÜM

Türkiye’den de Kanada’ya oyuncu götür-
meyi düşündüm. Devam etsem götürecektim 
de ama burada kazandıkları parayı orada kaza-
namazlar. 4-5 oyuncuyla görüştüm ve devam 
etseydi takımıma da alacaktım.
n YUNUS ALTINBEYAZ

Konya’da masör
KANADA’DA HOCA
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Bursa ve Bahçeşehir 
yarı finale yükseldi

Temsilcimiz Selçuklu Belediyespor’un da mücadele etti-
ği Play – Off çeyrek final müsabakalarından ilk yarı finalistler 
belli oldu. Çeyrek final ilk maçında kendi sahasında Akhisar 
Belediyesi’ni yenen Bursaspor Durmazlar, deplasmanda-
ki ikinci maçı da kazandı ve seriyi 2-0’a getirerek yarı finale 
yükseldi. Diğer eşleşmede ise Bahçeşehir Koleji, ilk maçta 
Antalyaspor’u deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı. İkin-
ci maçı da kazanan Bahçehir, Antalyaspor’u saf dışı bıraktı ve 
yarı finalde Bursaspor’un rakibi oldu.
n SPOR SERVİSİ

Afyon’un konuğu 
İstanbulspor 

Türkiye Basketbol Ligi Play – Off çeyrek final müsabakala-
rının sonuncusu bugün oynanacak. Afyon Belediyesi’nin İstan-
bulspor Beylikdüzü’nü konuk edeceği mücadele saat 19.00’da 
başlayacak. İlk maçı kendi sahasında kaybeden Afyon Bele-
diyesi, ikinci maçı kazanarak avantaj elde etmişti. Seride 
durumu 1-1’e getiren Afyon, üçüncü ve son maçta ev sahibi 
olmanın avantajını da kullanarak mücadeleden galibiyet ile 
ayrılmak istiyor. Selçuklu Belediyesi, çeyrek finalde Bandırma 
Kırmızı’yı elemesi halinde Afyon Belediyesi – İstanbulspor eş-
leşmesinin galibi ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.
n SPOR SERVİSİ

Erdoğan, şampiyon 
sporcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş 
Şampiyonası’nda 5 altın ve 8 bronz madalya kazanan milli 
güreşçileri kabul etti. Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan 
Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyona-
sı’nda 5 altın ve 8 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya 
kazanan milli güreşçiler, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman 
Aşkın Bak ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK 
Parti’nin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmanın ar-
dından, milli güreşçileri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
millileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. 
n İHA

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu faaliyet takviminde 
yer alan Skeet Türkiye Şampiyonası 04-06 Mayıs 2018 tarihleri 
arasında Konya’da yapıldı. Birçok sporcunun katıldığı şampiyo-
nayı Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz 
de takip etti. yarışmaların yapılmasından sonra dereceye giren 
sporculara madalya ve kupaları verildi.

KONYA DAMGA VURDU 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Saraçoğlu Spor 

Tesisleri Atış Poligonu’nda yapılan Skeet Türkiye Şampiyo-
nası’nda Büyük Erkeklerde 1.Salih Hafız (Konya), 2.Onur Atak 
(Konya), 3.Kemal Madencioğlu (Konya), Veteran Erkeklerde 
1.Levent Gönül (İzmir), 2.Ahmet Ziyaettinİmer (İstanbul), 
3.Ajlan Akatlar (İzmir), Genç Erkeklerde 1.Abdullah Üstündağ 
(Konya), 2.Koray Şenol (İzmir), 3.Ahmet Baran (Konya), Bü-
yük Bayanlar 1.İzel Aydın (İzmir), 2.Kadriye Rümeysa Kaynar 
(Eskişehir), 3.Aylin Sarmat (İstanbul), Genç Bayanlar 1.Sena 
Can (Bursa), 2.Deniz Üstündağ (Konya), 3.Büşranur Çakıroğlu 
(Bolu) Yıldız Erkeklerde 1.M. Seyhun Kaya (K.Maraş), 2.Musta-
fa Küçükdemirkesen (Konya), 3.Alican Arabacı (K.Maraş) oldu.

Skeet Eleme Müsabakası’nda derece yapan sporcuların 
madalya ve kupasını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü ve 
aynı zamanda Merkez Hakem Kurul Başkanı Ömer Ersöz takdim 
etti.
n SPOR SERVİS İ

Skeet Türkiye Şampiyonası Konya’da yapıldı

Basketbol temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, Play – Off çeyrek final son maçında tur arıyor!

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Belediyesi Basketbol Takımı, bugün sahasında Ban-
dırma Kırmızı’yı konuk edecek. Kazanan takımın Play-Off Yarı Finaline yükseleceği karşılaşma saat 

18.00’de başlayacak ve Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda oynanacak

Tur zamanı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 
imzalanan protokol gereği hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek 
Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Konya’da başladı.

ÜST DÜZEY SPORCU YETİŞECEK
Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor 

yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygın-
laştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla 
tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları 
tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu 
olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla Türkiye Sportif Yete-
nek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Konya’da başladı. 

ERSÖZ YERİNDE TAKİP ETTİ
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ve Okul 

Sporları Şube Müdürü Mücahit Mustafa Koç, Selçuklu, Meram ve 
Karatay ilçelerinde başlayan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve 
Spora Yönlendirme Projesini yerinde inceledi. 50 antrenör ve 30 
beden eğitim öğretmeni ile yetenek taramasına alınan yaklaşık 
3.sınıf öğrencisi 40 bin çocuk değerlendirme sonucunda yetenek-
lerine göre farklı branşlara yönlendirilerek sporla tanıştırılacak.
n SPOR SERVİSİ

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi başladı

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele 
eden temsilcimiz Selçuklu Belediyesi Bas-
ketbol, Play-Off çeyrek final karşılaşma-
sında Bandırma Kırmızı ile karşılaşacak. 
Bugün Selçuklu Belediyesi Uluslararası 
Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 
18.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Aytuğ 
Ekti, Uğur Özen ve Tolga Edis hakem üçlüsü 
yönetecek. Play - Off çeyrek final ilk maçın-
da rakibini Konya’da 30 sayı farkla mağlup 
etmeyi başaran mavi-beyazlılar, deplas-
manda oynanan ikinci maçta ise 10 sayı 
farkla mağlup olunca seride durum 1-1’e 
geldi. Kazanan takımın yarı finale yükse-
leceği serinin üçüncü maçında, Selçuklu 
Kartalları sahadan galibiyetle ayrılarak 
adını yarı finale yazdırmak istiyor. Mavi-Be-
yazlılar yarı finale yükseldiği takdirde Afyon 
Belediyespor-İstanbulspor Beylikdüzü eş-
leşmesinin galibiyle karşılaşacak. Karşı-
laşmanın hazırlıklarını Selçuklu Belediyesi 
Uluslararası Spor Salonu’nda tamamlayan 
temsilcimiz, dün akşam saatlerinde müca-
delenin son antrenmanını yaptı.

SEYİRCİ DESTEĞİ BEKLENİYOR
Selçuklu Belediyesi Basketbol Takımı, 

Play-Off çeyrek finalinde Bandırma Kırmızı 
ile oynanacak maçta seyirci desteği bekli-
yor. Bugün oynanacak kritik maç öncesi ta-
raftarlara çağrıda bulunan basketbol takımı 
oyuncuları tüm Konya halkını maça davet 
etti. 0-14 yaş grubu çocukların ücretsiz iz-
leyebileceği karşılaşmanın bilet fiyatları 5 
TL olarak belirlendi. Mücadelenin biletleri 
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salo-
nu’nda temin edilebilecek.

BANDIRMA İLE 6. MAÇ OLACAK
Basketbol Ligi’nde mücadele eden Sel-

çuklu Belediyespor, resmi maçlar Bandır-
ma Kırmızı ile 6.maçına çıkacak. Daha önce 
5 kez resmi maçlarda birbirine rakip olan iki 
takım, Federasyon Kupası’nda 1, Basketbol 
Ligi’nde 2, Play – Off çeyrek finalinde de 2 
kez karşı karşı geldi. Bu maçlarda Selçuklu 
Belediyespor 3 galibiyet alırken, Bandırma 
Kırmızı 2 maç kazandı. Mavi beyazlılar, 
Play – Off Çeyrek finalindeki son maçı da 
kazanarak yarı finale yükselmek istiyor.
n SPOR SERVİSİ

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ PLAY-OFF ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMASI
Selçuklu Belediyespor - Bandırma Kırmızı
YER: Selçuklu BelediyesiUluslararası Spor  Salonu
SAAT: 18.00
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 32 22 3 7 72 33 39 69
2.FENERBAHÇE 32 19 9 4 68 34 34 66
3.M. BAŞAKŞEHİR FK 32 20 6 6 57 32 25 66
4.BEŞİKTAŞ 32 19 8 5 61 27 34 65
5.TRABZONSPOR 32 13 10 9 57 50 7 49
6.GÖZTEPE 32 13 9 10 48 48 0 48
7.SİVASSPOR 32 14 6 12 42 46 -4 48
8.KAYSERİSPOR 32 12 8 12 41 50 -9 44
9.KASIMPAŞA 32 12 7 13 52 54 -2 43
10.Y. MALATYASPOR 32 10 10 12 35 41 -6 40
11.BURSASPOR 32 11 6 15 42 44 -2 39
12.ANTALYASPOR 32 10 8 14 38 54 -16 38
13.ALANYASPOR 32 10 6 16 50 55 -5 36
14.AKHİSARSPOR 32 9 9 14 40 51 -11 36
15.ATİKER KONYASPOR 32 9 8 15 35 38 -3 35
16.OSMANLISPOR 32 8 9 15 46 55 -9 33
17.GENÇLERBİRLİĞİ 32 7 9 16 35 51 -16 30
18.KARABÜKSPOR 32 3 3 26 20 76 -56 12

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Geçen sezon temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 
kazandığı Ziraat Türkiye Kupası yeni sahibini bu-
gün buluyor. Finalin adı Fenerbahçe ve Teleset 
Mobilya Akhisarspor. Diyarbakır Stadı’nda saat 
20.30’da başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır 
yönetecek.

AKHİSAR İLK PEŞİNDE
Geçen sezon temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 

kazandığı Ziraat Türkiye Kupası bugün yeni sahi-
bini bulacak.  Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın 
Diyarbakır’da Fenerbahçe ile karşılaşacak Teleset 
Mobilya Akhisarspor, rakibini geçerse kupayı ilk 
kez müzesine götürmüş olacak. Kupanın yarı final 
ayağında Galatasaray’ı eleyerek adını finale yaz-
dıran Teleset Mobilya Akhisarspor, bugün Diyar-
bakır’da oynanacak müsabakada Fenerbahçe’yi 
yenip kupayı ilk defa kazanmak için mücadele ede-
cek. Kupa tarihinde finale çıkan 22. ekip olan ye-
şil-siyahlılar, müsabaka sonunda mutlu sona ula-
şan 15. takım olmak istiyor. Kupada Manisa’dan 
ilk kez bir takım finale yükselirken, Ege Bölgesi’n-
den ise en son İzmir temsilcisi Altay 1985-1986’da 

finalde Bursaspor’a kaybetmişti.
Spor Toto Süper Lig’de istediği sonuçları ala-

mayan ve bitime 2 hafta kala topladığı 36 puanla 
düşme hattındaki Osmanlıspor’un 3 puan önünde 
yer alan Teleset Mobilya Akhisarspor, kupada bu 
sezon çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 
yenilgi aldı. Kupaya katıldığı 4. turda Anagold 24 
Erzincanspor, 5. turda Ankara Demirspor’u eleyen 
yeşil-siyahlı ekip, son 16 turunda Boluspor, çeyrek 
finalde ise Kayserispor’u saf dışı bıraktı.

FENERBAHÇE’NİN KUPA HASRETİ
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nın fina-

linde bugün Diyarbakır’da Teleset Mobilya Ak-
hisarspor’la karşı karşıya gelecek. Kupada bu yıl 
namağlup şekilde finale kadar gelen Fenerbahçe, 
yaklaşık 4 yıllık kupa hasretini de dindirmek için 
mücadele edecek. Fenerbahçe, son kupasını 25 
Ağustos 2014’te almıştı. TFF Süper Kupa maçında 
sarı-lacivertliler, Galatasaray’ı penaltılarda geçe-
rek son kupa sevincini yaşadı. Teknik direktör Ay-
kut Kocaman’ın öğrencileri bu hasreti bitirmek için 
sahada yer alacak. Türkiye Kupası’nda bir sezon 

aranın ardından tekrar finale yükselen Fenerbah-
çe, kupayı 7. kez müzesine götürmeye çalışacak.

Son 14 sezonda 8. toplamda ise 17. kez final 
oynayacak sarı-lacivertliler, bu kupayı 1967-1968, 
1973-1974, 1978-1979, 1982-1983, 2011-2012 ve 
2012-2013 sezonlarında kazandı.
AYKUT KOCAMAN TARİHE GEÇMEK İÇİN SAHADA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 
takımını zafere taşıması durumunda bu kupayı en 
fazla kazanan teknik adam unvanının tek başına 
sahibi olacak.  Bu kulvarda, Fenerbahçe’yle iki, 
Atiker Konyaspor’la da bir kez mutlu sona ulaşan 
Kocaman, 56. kez düzenlenen Türkiye Kupası’n-
da efsane teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ve 
Gündüz Kılıç’la bu kupayı en fazla elde eden teknik 
direktör unvanını paylaşıyor. Öte yandan, Fener-
bahçe’nin kazandığı son iki Türkiye Kupası’nda da 
takımın başında Aykut Kocaman vardı. Kocaman, 
bu kulvarda oynadığı 3 final maçını da kaybetmez-
ken, takımları hiç gol yemedi. 
n AA

Türkiye Kupası bugün sahibini buluyor

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında 
aldığı başarılı sonuçlarla 12. sıraya yükselen 
Antalyaspor’un basın sözcüsü Cumhur Arıcı, 
“Antalyaspor kümede kalacak.” dedi. Ligin 
ilk yarısını 17 puanla 15. sırada tamamlaya-
rak düşme korkusu yaşamaya başlayan kır-
mızı-beyazlılar, ikinci yarıda aldığı sonuçlarla 
taraftarlarını sevindirdi. Teknik direktör Hamza 
Hamzaoğlu yönetimindeki Akdeniz ekibi, devre 
arasından sonra oynadığı 15 maçta 6 galibiyet, 
3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak, 38 puana 
ulaştı ve ligden düşme korkusunu büyük oran-
da atlattı.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cum-
hur Arıcı, yaptığı açıklamada, hayati öneme 
sahip olan Gençlerbirliği maçından üç puanla 
ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.Ra-
kamsal olarak bakıldığında hala küme düşme 
risklerinin bulunduğunu dile getiren Arıcı, şöy-
le konuştu: “Ligde puan olarak altımızda olan 
rakiplerimiz herhangi bir şekilde puan kaybet-
tiğinde, düşme korkusunu atlatmış oluyoruz. 

Medipol Başakşehir maçında en az bir puan 
alıp rahatlamayı hedefliyoruz. Ama bundan 72 
saat öncesine göre çok daha iyi pozisyondayız. 
Gençlerbirliği galibiyeti hem üç puan açısın-
dan hem de ligde kalma mücadelesi verirken, 
mücadele ettiğimiz takımlardan birisi olan ra-
kibimizi yenme açısından oldukça önemliydi.” 

Arıcı, ligden düşme korkusuyla çıkılan 
maçlarda takımda ayrı bir hava olduğunu, 
şimdiyse korkuyu büyük oranda atlattıkları 
için takımda rahatlama havasının oluştuğunu 
aktardı. Takımlarının Medipol Başakşehir ma-
çında çok daha rahat ve pozitif bir futbol oyna-
yacağını vurgulayan Arıcı, “Takımda moraller 
çok iyi. Sakıb Aytaç, Zeki Yıldırım ve Salih Dur-
sun dışında eksiğimiz yok. Geçen hafta alınan 
üç puanın morali, ligde büyük bir ihtimalle kal-
manın verdiği rahatlıkla Medipol Başakşehir’i 
yeneceğimizi düşünüyorum. Ama en azından 
bir puan alacağız. İnşallah Antalyaspor ligde 
kalacak.” şeklinde görüş belirtti.
n AA

Antalyaspor ligde kalacağına inanıyor

Atiker Konyaspor’un Göztepe ile oynayacağı zorlu maçta gözler 
Adis Jahovic’te olacak. Anadolu Kartalı’nın devre arasında İzmir 
ekibinden transfer ettiği deneyimli golcü Sergen Yalçın’ın forma 
vermesi durumunda eski takımına karşı mücadele edecek. 1.5 yıl 
Göztepe forması giyen Adis Jahovic takımın Süper Lig’e yükselme-
sinde ve tutunmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Atiker Konyaspor’a transfer olduktan sonra eski teknik direktörü 
Tamer Tuna ile problem yaşayan tecrübeli golcü yaptığı açıklama-
larla eski başkanı ve Tamer Tuna’yı suçlamıştı. 
n SPOR SERVİSİ

Jahovic eski takımına 
karşı mücadele edecekKURTULUŞ SAVAŞI!

Uzun süredir küme düşme hattında bulunan temsilcimiz Atiker Konyaspor Sergen Yalçın’ın takımın 
başına gelmesinin ardından çıkışa geçmişti. 8 maçta 14 puan toplayan deneyimli teknik adam, 9. 

maçında Anadolu Kartalı’nı ateş hattından çıkarmak istiyor. Cumartesi günü evinde Göztepe ile ligin 
finaline çıkacak olan yeşil beyazlılar Sergen Yalçın liderliğinde adeta kurtuluş savaşı verecek

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında evin-
de Göztepe ile karşılaşacak olan Atiker Kon-
yaspor’da heyecan dorukta. Camia tarihi maça 
hazırlanırken gözler de Sergen Yalçın’da. Yeni 
Malatyaspor mağlubiyetinin ardından göreve 
getirilen ve takımın başında 8 maça çıkan Ser-
gen Yalçın 14 puan toplayarak takımı düşme 
hattından çıkarmayı başardı. Konyaspor’un 
Teknik Direktörü olarak Göztepe karşısında 9. 
maçına çıkacak olan Sergen Yalçın, bu maçı da 
kazanarak  destan yazmak istiyor.

FARKINI HİSSETTİRDİ
Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup olunması-

nın ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek 
ile yollar ayrılmış ve takımın başına Sergen 
Yalçın getirilmişti. İlk sınavını Galatasaray kar-
şısında veren deneyimli teknik direktör güçlü 
rakibi karşısında mağlubiyeti önleyememişti. 
Ardından sırasıyla çıktığı Kayserispor, Osman-
lıspor, Sivasspor, Antalyaspor ve Kasımpa-
şa maçlarından 3 galibiyet 2 beraberlik olan 
Sergen Yalçın takımı ligde kalma mücadelesi 
içinde tutmayı başarmıştı. Bursa’da yaşanan 
yol kazasının ardından Karabükspor galibiyeti 
ile yeniden kendine gelen yeşil beyazlılar, bu 
süreçte 8 maçta 14 puan topladı. Sergen Yalçın 
ve öğrencileri 9. maçtaki 17. puan ile ligde kal-
mayı garantilemek istiyor.

GÖZTEPE’NİN AVRUPA HEDEFİ
Geçen sezon Süper Lig’i yükselen ve lig-

deki ilk yılında önemli bir başarı ortaya koyan 
rakip Göztepe ise 48 puanla 6. sırada bulunu-
yor. Avrupa umutlarını devam ettirmek isteyen 
İzmir temsilcisi, Konya’dan 3 puanla dönmenin 
hesaplarını yapacak. Tamer Tuna önderliğin-
de lige renk katan sarı kırmızılılar ile oynanan 
ilk yarıdaki maç 1-0 Göztepe’nin üstünlüğü ile 
sona ermişti.

TARAFTAR NEFESİNİ TUTTU
Göztepe maçının biletlerine büyük ilgi gös-

teren Atiker Konyaspor taraftarı nefesini tuttu ve 
maçı bekliyor. Konyaspor taraftarının yanı sıra 
Eskişehirspor ve Adana Demirspor taraftarının 
da olacağı maçta, çok büyük bir görsel şölen 
ortaya konulması bekleniyor. Öte yandan Kon-
yaspor yönetimi de hazırlatacağı bayraklarla bu 
görsel şölene destek verecek.
n SPOR SERVİSİ
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