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SALİH TİCARET’TEN 2 YENİ 
HOTPOİNT MAĞAZASI

ZENGİN ÇİKOLATA 
ÇEŞİTLERİ OLACAK 

43. YILINDA STRATEJİK
ÜNİVERSİTE HEDEFİ 

Açılışa özel indirim fırsatı 

1926’dan itibaren sektörde lider

Selçuk Üniversitesi’nde 43. yıl coşkusu 

Hotpoint Mağazası Salih Ticaret’in 2’nci ve 3’ncü şubele-
ri gerçekleştirilen açılış töreni ile hizmete girdi. Whirlpool 
Corporation Türkiye Genel Müdürü Gabriele Esposito açı-
lışa özel indirimler uygulandığını belirterek, “Hotpoint kali-
tesi ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan bir marka” dedi. 

Sürüm Şekerleme yeni mağazası olan Sürüm Premium’un 
tanıtımını yaptı. Sürüm Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Ali Karakurt, Sürüm Premium’da zengin çikolata 
çeşitlerinin yer alacağını söyledi. Kurakurt, “El yapımı çiko-
lata ile Konya’da söz sahibiyiz” dedi.

Selçuk Üniversitesi 43’üncü Kuruluş Yıl Dönümü’nü kutladı. 
Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Selçuk 
Üniversitesi olarak ‘Bir Dünya Üniversitesi’ olma yolunda 
ilerlerken ülkemizin  ‘Stratejik Üniversitesi’ olmayı kendimi-
ze hedef olarak seçtik” dedi.

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 13’TE

‘Sille’ye ulaşım kolaylaşmalı’
Sille Mahalle 
Muhtarı Mevlüt 
Aksoy, Sille’ye 
ulaşım noktasında 
yetkililerden destek 
beklediklerini 
ifade etti. Aksoy, 
“Otobüs seferleri 
artırılmalı ve 
dolmuş hattı da 
biran önce faaliyete 
geçmeli” dedi. 
n SAYFA 4’TE

04 ‘KSO’da yeni bir 
dönem başlayacak’ 12 ‘Bilinçli yetişen 

gençlik geleceğimiz’ 16 Suriyeliler ülkelerine
geri dönüyor 

İş sağlığı ve güvenliği konusunun 
Türkiye’de henüz oturmadığını 

belirten Güveniş OSGB Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Onur 

Yücel, işletmelerin zorunlu 4 
saatlik eğitimi zaman kaybı olarak 

gördüğüne dikkat çekti

BANA BİR ŞEY OLMAZ
DÜŞÜNCESİ VAR

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği bilincinin 
tam olarak oturmadığını ifade eden Yücel, 
“Kanunlar kapsamında yazan eksiklikleri 
firmalarımıza her görüşmemizde iletiyoruz. 
Baktığımız zaman birçok eksikliklerde oluyor. 
Bunları dile getirdiğimizde defansif bir algı ile 
karşı karşıya kalıyoruz. Bunun iki nedeni var. 
Birincisi bana bir şey olmaz düşüncesi ikincisi 
ise maddi konular” dedi. n HABERİ SAYFA 3’TE

EĞİTİM ZAMAN KAYBI
OLARAK GÖRÜLÜYOR 

2014 yılından bu yana Konya’da hizmet gös-
teren Güveniş OSGB, iş sağılığı ve güvenli-
ği noktasında çalışmalarını başarılı şekilde 
sürdürüyor. Güveniş OSGB Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Onur Yücel, “Yönetmelikte 
geçen 4 saatlik eğitimler çoğu firmalarımız 
için zaman kaybı olarak düşünülüyor. Hâl-
buki alınacak bu eğitimler sayesinde iş ka-
zaları minimum seviyeye indirilebilir” dedi.

İşten önce eğitim! 
Selçuklu’dan
turizm atağı 

‘25 yıl öncesine
göre rahatız’

Milli savunmaya
Amerika engelli

Doktora saldırıya 
müebbet talebi 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, TÜRSAB Konya 
Bölge Yürütme Kurulu üyeleri 
ile biraraya geldi. Başkan Altay, 
“Amacımız Konya turizmine 
yeni alanlar kazandırmak” dedi.  
n SAYFA 5’TE

Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, NEÜ İlahiyat 
Fakültesi öğrencilerinin 
oluşturduğu kız öğrenci 
topluluğu ile biraraya geldi. 
Başkan Toru, “Kızlarımız, 20-25 
yıl öncesi göre çalışma ve 
eğitim anlamında çok daha 
rahatlar” dedi. n SAYFA 5’TE

HİSDER’de, ‘Türk Silah Sana-
yinin Engellenmesi ve Nuri 
Killiğil’i anlatan Konya Aydınlar 
Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güç-
lü, “Türkiye’de savunma sanayi 
hamlelerimizi devamlı Amerika 
engelledi” dedi. n SAYFA 15’TE

Otomobiliyle kırmızı ışıkta duran 
hamile doktor Aliye Avcı’nın (35) 
aracına ateş eden .Ç. hakkında 
müebbet hapis cezası, sürücü 
İ.U.’ya ise aynı suçtan beraatını 
talep etti. n SAYFA 6’DA

Erken hasat
yaşanabilir!

Yağışların düzenli ve bitki gelişiminin iyi olması ile 
birlikte Konya Ovası’nda hububatta gelişim hızlı oldu. 

Buğdayda yaşanan ekim alanlarındaki daralmanın rekolte 
ile kapanabileceğini belirten Prof. Dr. Süleyman Soylu, 
“Gerek buğdayda gerekse arpada bitki gelişimleri geçen 

yıla göre 20-25 gün önde gidiyor. Hatta başak çıkaran 
arpalar var” dedi.  n HABERİ SAYFA 4’TE

Havalar ısındı, 
velesbitler çıktı!

Bahar mevsimiyle birlikte Konya’da bisiklet sezonu açıldı. 
Konya yöresinde velesbit denilen bisikletler 7’den 70’e 
en iyi ulaşım aracı olarak görülüyor. Bisikletçilerde ise 

satışlar artmaya başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
şehirde uyguladığı bisiklet yolu ağı da her geçen gün 

bisiklete olan ilgiyi artırıyor. n HABERİ SAYFA 2’DE

Düzenli yağışlarla hububatta
bitki gelişimi hızlandı

 Prof. Dr. Süleyman Soylu
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‘Konya’da doğru gazetecilik yapmak önemli’
Konya Gazeteciler Cemiyeti yeni 

yönetim kurulu Vali Yakup Canbo-
lat’ı ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Genele Ku-
rul yaparak yeniden başkanlığa seçi-
len Sefa Özdemir ve yönetim kurulu 
üyeleri Vali Yakup Canbolat’ı ma-
kamında ziyaret ederek çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Sektörün sıkın-
tılarına değinen Başkan Sefa Özde-
mir, Yazılı basın son yıllarda sıkıntıya 
düşmesine rağmen meslektaşları-
mız gazetecilik etiğine başlığı kalarak 
görevlerini icra etmektedirler. Biz 
de cemiyet olarak meslektaşlarımı-
za sosyal hak ve çalışma şartlarının 
iyileştirilmesine dair çalışmalarımızı 
aralıksız sürdürmekteyiz. Geçtiğimiz 
günlerde Hatay’da da Zeytin Dalı 
Operasyonu’nu yürüten askerleri-
mize destek amacıyla kalabalık bir 
heyetle moral ziyaretinde bulunduk. 

Önümüzdeki günlerde yine meslek-
taşlarımıza yönelik sosyal aktivite 
projelerimizi hazırlıyoruz. Bu ko-
nuda bizlerden desteklerini esirge-
meyen siz Sayın Valimize teşekkür 
ediyoruz” dedi. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Vali Can-
bolat da Başkan Özdemir ve ekibine 
teşekkür ederek, ülke ve bu şehirde 
doğru gazetecilik yapmak önemlidir. 
Konya bu anlamda örnek bir şehir-
dir diyerek çalışmalarında başarılar 
diledi.  Öte yandan ziyarette Başkan 
Sefa Özdemir’in yanı sıra, Başkan 
Vekili Mustafa Ekmekçioğlu, Başkan 
Yardımcıları, Mehmet Ali Elmacı, 
İbrahim Büyükeken, Mehmet Yaşa, 
Genel Sekreter Rasim Atalay, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Hüseyin Toptaş, 
Süleyman Kuloğlu, Ebru Mut, Duran 
Çölcü, Mustafa Öztürk İşler yer aldı.
n HABER MERKEZİ

‘Sanayi sicil belgesi alan
kuruluşlara 30 Nisan uyarısı’

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 
düzenlediği seminer ile üyelerini 
izaha davet müessesesi ile e-def-
ter ve e-fatura davaları özelinde 
vergi uyuşmazlıkları hakkında bil-
gilendirdi.  Seminer de konuşma 
yapan Konya SMMMO Başkanı 
Seyit Faruk Özselek, “10 Nisan 
Polis Teşkilatının Kuruluş yıldö-
nümü olması sebebiyle, emniyet 
güçlerimizde görev yapmakta 
olan polislerimizin Polis Haftasını 
kutluyorum” diyerek görevlerini 
yerine getirirken şehit olan polis-
lerimize Allah’tan rahmet, gazi-
lerimize şükranlarını sunduğunu 
belirtti.  Konuşmasında Muha-
sebe mesleğinin önemine dikkat 
çeken Başkan Seyit Faruk Özse-
lek, “Meslektaş olarak mesleğimiz 
gereği sürekli değişen mevzuatı 
ve yeni çıkan mevzuatları takip 
etmek durumundayız” dedi. Sü-
rekli değişen mevzuatlarla alakalı 
mart ve nisan aylarında çok sık 
bir araya geldiklerini belirten Öz-
selek, düzenledikleri seminerler 
ile üyelerinin ihtiyaç duydukları 
konularda eğitimler verdiklerini 
söyledi. 

Konya Vergi Denetim Kuru-
lu Konya Grup Başkanı Göksel 
Erdem’in de katıldığı seminer-
de, Başkan Seyit Faruk Özselek, 
“Bugün aramıza katılarak bizleri 
onurlandıran, seminerin düzen-
lenmesine katkı sağlayan ve Vergi 

Denetim Kurulu Başkanıma, Ver-
gi Müfettişlerimiz Bayram Gül-
çiçek ve Burak Demirkan’a, Pa-
mukkale Üniversitesi İİBF Maliye 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersan Öz 
ve SMMM Selçuk Gülten’e huzur-
larınızda teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.  Meslektaşlarına hatır-
latmalarda bulunan Özselek, sa-
nayi sicil belgesi alan kuruluşların 
30 Nisan tarihine kadar 2017 yılı 
yıllık işletme cetvellerini sisteme 
girilmesi gerektiğini belirti ve aksi 
takdirde idari para cezası ile kar-
şılaşabilecekleri konusunda uya-
rıda bulundu. Özselek, seminere 
katılım sağlayan konuşmacılar ve 
meslektaşlarına desteklerinden 
dolayı minnettar olduklarını kay-
detti. 

Açılış konuşmalarının sonun-
da Vergi Müfettişleri Sayın Bay-
ram Gülçiçek ve Burak Demirkan, 
İzaha davet müessesesi ile ilgili 
konular hakkında bilgilerini aktar-
dı. Ardından yine Mali Müşavirleri 
yakından ilgilendiren E-defter ve 
E-fatura davaları özelinde vergi 
uyuşmazlıkları konuları PAÜ İİBF 
Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Ersan Öz ve SMMM Selçuk Gül-
ten tarafından anlatılarak, Konya 
SMMMO üye ve stajyerleri bilgi-
lendirildi. Yaklaşık üç saat süren 
seminer eğitmenlere plaket tak-
dimi ve toplu fotoğraf çekimi ile 
sona erdi.
n İHA

Bahar mevsimiyle birlikte Konya’da bisiklet sezonu açıldı. Konya yöresinde velesbit denilen bisik-
letler 7’den 70’e en iyi ulaşım aracı olarak görülüyor. Bisikletçilerde ise satışlar artmaya başladı

Şehirde velesbit 
sezonu başladı

Coğrafi yapısı sebebiyle bisiklet 
ve motosiklet ulaşımına müsait olan 
Konya’da bisiklet ve motosiklet sezo-
nu açıldı.  Konya yöresinde velesbit 
denilen bisikletler havaların ısınması 
ile bodrum katlarından ve garajlar-
dan çıkarılmaya başlandı. Bisiklet 
sezonun açılması vatandaşların ve 
çocukların olmak üzere satıcıların ve 
tamircilerin yüzünü güldürdü. Özel-
likle Konyalılar işyerlerine giderken 
ya da tatil günlerinde bisikletlere 
biniyor. Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’nin şehirde uyguladığı bisiklet 
yolu ağı da her geçen gün bisiklete 
olan ilgiyi artırıyor.

BİSİKLET SATIŞLARINDAN 
ARTIŞLAR YAŞANIYOR

Havaların yavaş yavaş ısınma-
sı ile birlikte bisiklet satışlarında 
artışlar yaşandığını ifade eden Er-
baş Bisiklet Motosiklet Genel Mü-
dür Yardımcısı Osman Özçetinbaş, 
“Havaların yavaş yavaş ısınması ve 
güneşin yüzünü göstermesinin ar-
dından bisiklet ve motosiklet satışla-
rımızda hareketlilik başladı. Yaşanan 
hareketlilik yüzümüzü güldürüyor. 
Konyalılar genellikle havaların ısın-
ması ile birlikte arabalardan inerek 
bisikletlere biniyor. Bisiklet alan 
müşterilerimiz bisikletten çok bisik-
let kalitesini bakıyor. Önceleri Bin 
TL satılan bisikletler alınmaz gözü 
ile bakılırken şimdileri o bisikletlere 
rağbet var. Müşterilerimiz genellik-
le markaları ürünlere ilgi gösteriyor. 
Çocuklar mağazamıza geldikleri za-
man genellikle çizgi film kahramanlı 
olan bisikletlere ilgi gösteriyor. Do-
ların artışı bisiklet fiyatlarına pek 
yansımadı. Bisikletlere genellikle 
yılbaşından yılbaşına zamlar geliyor. 
Bisiklet alan vatandaşlarımız genel-
likle fonksiyoneli çok olan bisiklet-
lere yöneliyor. Yarış, dağ ve koşu 
bisikletlerine ilgi oldukça fazla. 300 
TL’den başlayarak 15 bin TL’ye ka-
dar bisikletlerimiz mevcut.  Mağa-
zamızda her bütçeye ve her zevke 
uygun bisikletlerimiz mevcut. Bisik-
let alınırken bisikletin malzemesine, 
kalitesine ve boyasına vatandaşları-
mız dikkat etmeli. Vatandaşlarımız 
yeni çıkan markaları ve yeni bisiklet 
modellerini takip etmeleri gerekir” 
ifadelerini kullandı. 

Motosiklet satışlarının da artığını 
ifade eden Özçetinbaş, “Şimdi yeni 
gelen ehliyet yönetmeliği ile bera-
ber B ehliyeti ile M yani Moped sınıfı 
motosiklet kullanabiliyor. Moped sı-

nıfı 50cc hacmi ve 45 km/s hızı geç-
meyen motosiklet demektir. Bu mo-
torlar trafik zorunlu sigortasından 
ve Motorlu Taşıt Vergisinden  muaf. 
Trafikte bu tarz motorlar moped 
yada elektrikli motor olarak geçiyor. 
Bu motorun aldıktan sonra 3 sene 
sonra vizesi var. Bunun ardından 
her iki seneye bir vizeleri yapılıyor. 
Motora oldukça ilgi var. Motor fiyat-
larımız 3100TL ile 35 bin TL arasın-

da değişiyor” ifadelerini kullandı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜLERİNDEN 

SAYGI BEKLİYORUZ 
Konya Motosiklet ve Bisiklet 

Tamircileri Odası Başkanı Ömer 
Bardakcı da, “Havaların ısınmasıyla 
birlikte bisiklet ve motosiklet satış-
larında artışlar yaşanmaya başladı. 
Bu sezon oldukça bereketli bir se-
zon bekliyoruz. Konya bisiklet yolları 
ve bisiklet kullanımı ile Türkiye’de 

önde gelen şehirlerimizden. Vatan-
daşlarımız bisikleti hem ulaşım için 
hem de spor amaçlı kullanıyorlar. 
Büyükşehir Belediyemiz tarafından 
da daha güvenli bir sürüş sağlan-
ması için bisiklet yolları yapılıyor. 
Bisiklet sürücülerimizin bu yolları 
kullanmalarını istiyoruz. Bisiklet ve 
motosiklet kullanıcıların bakımla-
rını yaptırarak güvenli bir şekilde 
bunlara binmesini istiyoruz. Bunun 
yanında bisiklet ve motosiklet sürü-
cülerimizin kask takmalarını, akşam 
trafikte kendilerini belli edecek kı-
yafetler giymelerini istiyoruz. Oto-
mobil sürücülerinden tek isteğimiz; 
bisiklet yollarımızı gasp etmemeli. 
Bizleri trafiğin içerisine sokup zarar 
verdirmesinler. Bazen otomobil sü-
rücüleri bisiklet yollarının olmadığı 
yerlerde trafiğin içerisine giren bisik-
let sürücülerini sıkıştırıyor. Özellikle 
araç kullananların bisiklet ve motor  
sürücülerine saygı göstermesini ve 
dikkatli olmalarını bekliyoruz” ifade-
lerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ömer Bardakcı Osman Özçetinbaş
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2014 yılından bu yana Konya’da 
hizmet gösteren Güveniş OSGB (Or-
tak Sağlık Güvenlik Birimi), iş sağılı-
ğı ve güvenliği noktasında çalışma-
larını başarılı şekilde sürdürüyor. 

İş güvenliğinin firmalar için 
dikkat etmeleri gereken en önemli 
husus olduğunu vurgulayan Güve-
niş OSGB Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Onur Yücel, “Yönetmelikte 
geçen 4 saatlik eğitimler çoğu fir-
malarımız için zaman kaybı olarak 
düşünülüyor. Hâlbuki alınacak bu 
eğitimler sayesinde iş kazaları mini-
mum seviyeye indirilebilir” dedi. 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanunu gereğince firmaların 
yapması gereken tüm hususları tek 
tek inceleyen Güveniş Ortak Sağlık 
Güvenlik Birimi, çalışmış olduğu fir-
malarda tüm alanları detaylı şekilde 
inceleyerek risksiz ortam oluştur-
mak adına gayret gösteriyor. İş gü-
venliğinin önemini ön planda tutan, 
çalıştığı firmalarda alınacak tedbirle-
rin zorunlu olarak görülmesinden zi-
yade gerekli olduğunu vurgulamaya 
çalışan Güveniş OSGB’nin tüm faa-
liyetlerini Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Onur Yücel, Yenigün Gazete-
si’ne anlattı.

‘2014 YILINDAN BU YANA
 HİZMET VERİYORUZ’

İlköğretim ve liseyi Konya’da, 
Üniversiteyi ise Ankara Üniversite-
si Fen Fakültesi Kimya Bölümün-
de tamamladığı vurgulayan Yusuf 
Onur Yücel, Çalışma Bakanlığı’nın 
İş Güvenliği konusunda ki firma 
eksikliğinden dolayı bu sektörde ol-
mayı kendisinin istediğini belirterek, 
“Eğitimlerimi tamamladıktan sonra 
Bakanlığımızın açtığı sınavlara gir-
dim. İşimizin tamamını kapsayan 
Uzmanlık Belgesi’ni almaya hak 
kazandım ve 2014 yılından bu yana 
Konya’da faaliyetlerimizi sürdürüyo-
ruz.” dedi.  

‘6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA 

EKSİKSİZ ÇALIŞIYORUZ’
Yaptıkları işin tamamen yasa-

lara bağlı olarak yapılması gereken 
bir durum olduğunu söyleyen Yusuf 
Onur Yücel, “Bizler 6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği 
firmaların hangi tehlike sınıfında yer 
aldıklarını bununla birlikte bulun-
dukları tehlike sınıfına göre üzerle-
rine düşen yükümlülüklerde neler 
yapılması gerektiğini anlatmakla 
yükümlü bir firmayız. Amacımız be-
lirtilen kanun kapsamında firmaları-
mızın eksiksiz olarak kendilerini ha-
zır hissetmeleridir. Her firmaya ayrı 
bir dosya açıyor çalışan sayısına ve 
kapasitesine göre işe koyuluyoruz. 
Tehlike sınıfına göre eğitimlerini, İş 
yeri hekimi olarak muayenelerini ta-
mamlıyoruz. Firmada ki Risk Analiz 
ve Acil Durum Eylem Planı dediği-
miz raporların ön aşamada ki iş-
lemlerini giderici bir kurumuz. Dos-
yalama bakımından OSGB olarak 
tüm yükümlülükler Bakanlığımızın 
verdiği yetkiler ile bizim tarafımızda 
oluyor. Bu yetki ve kanun gereğince 
denetimler gerçekleştiriyoruz. Ge-
nel olarak tüm çalışma sahalarını 
geziyor, işverene birebir eksiğini ve 
fazlasını ifade ediyoruz. Akabinde 
Düzeltici Önleyici Faaliyet Raporunu 
oluşturarak eksiklikler konusunda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa-
cası yaptığımız işi böyle özetleyebi-
liriz.” dedi. 
‘TÜRKİYE’DE İŞ GÜVENLİĞİ KONUSU 

HENÜZ OTURMUŞ DEĞİL’
İş Güvenliği konusunun hala 

önemsenmediğine ve firmaların 
hassasiyet içerisinde yaklaşmadığı-
na dikkat çeken Yusuf Onur Yücel, 
“Ortada bir kanun var ve hala bazı 
firmalarımız üzerine düşen yüküm-
lülükleri yerine getirmiyor. Aslında 
bu bizim kanayan yaralarımızdan 
birisi. Karşımıza yaptığımız işeö-
nemsiz şekilde yaklaşanlar çıktıkça 
maalesef kanayan yaramıza yeni-
den tuz basılmış oluyor. Ne yazık 
ki Türkiye’de İş Güvenliği konusun 
henüz oturmuş değil. Ancak biz 
daha iyimser bakarak konuya biraz 
daha önem verildiğini ve daha çok 

verileceğini düşünüyoruz. Kanun-
lar kapsamında yazan eksiklikleri 
firmalarımıza her görüşmemizde 
iletiyoruz. Baktığımız zaman birçok 
eksikliklerde oluyor. Bunları dile ge-
tirdiğimizde defansif bir algı ile karşı 
karşıya kalıyoruz. Bunun iki nedeni 
var. Birincisi “bana bir şey olmaz” 
düşüncesi ikincisi ise maddi konu-
lar. “40 yıldır bu işin içerisindeyiz 
başımıza bir şey gelmez” diyenler 
ve bu işe boşa harcanan gider ola-
rak bakanlar oldukça fazla. Ancak iş 
kazası olduğu anda hemen akıllarına 

gelende biz oluyoruz. Maalesef top-
lum olarak başımıza bir iş gelmeden 
tedbiri konusunda gerekeni yapmı-
yoruz. Bu durum inanın firma kadar 
bizleri de üzüyor” dedi. 
‘İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ KAZALARIN 
EN BAŞINDA YÜZDE 88’LİK ORANLA 

YÜKSEKTEN DÜŞME GELİYOR’
İnşaat sektörünün genelinde çok 

tehlikeli çalışma alanlarının olduğu-
nu ve en fazla yüksekten düşme ka-
zalarının yaşandığını belirten Yusuf 
Onur Yücel, “İnşaatlarda şöyle bir 
algı vardır bareti takarsan işlem ta-
mam. Aslında bu birazda klasikleş-
miş bir konu. Ancak öyle bir durum 

sadece görsel olarak kalır. İnşaat 
sektöründe görsellik her ne kadar 
önemli olsa da bu konuda dikkat 
edilmesi gereken birçok husus var. 
Öncelikle firmaların bu konuya ver-
diği önem üst seviyelerde olmalı. 
Firma önemli görüp gerekli oldu-
ğunu düşünüyorsa birinci aşamayı 
geçmiş sayılırız. İnşaat sektöründe 
firma olarak bizler aslında işçi ve iş-
veren arasında köprü vazifesi görü-
yoruz. Niye diye sorarsanız, işveren 
çoğu zaman işçisi ile karşı karşıya 
kalabiliyor. Bizler bu noktada dev-

reye girip usulünce işlerimizi yürü-
tüyoruz. Çoğu işçi şantiye alanında 
kullanması gereken malzemeleri 
külfet olarak görüyor. Bizler burada 
zorunluluğumuzu devreye sokarak 
müdahalelerde bulunabiliyoruz. 
Bazı firmalarımız bizlere tam yetki 
verdiği zaman tüm yetkilerimizi kul-
lanarak kendi sağlığına ve çevresinin 
sağlığına dikkat etmeyen işçilerimiz 
ile yol ayrımına bile girebiliyoruz. 
Şu bir gerçek inşaat sektöründe 
kazaların en başında yüzde 88’lik 
oranlar yüksekten düşme hadisesi 
geliyor. Kemer kullanılmamasından 
dolayı düşerek ölümle sonuçlanmış 

kazalar oldukça yüksek. Bakanlığı-
mızın açıklamasına göre yüzde 95 
bu kazalar ölümle sonuçlanıyor. Bu 
kazaların ardından tabi ki hukuki 
süreç başlıyor ve tazminat hakları 
doğuyor. Bunun sonucunda işve-
ren daima suçlu bulunuyor. Nedeni 
ise kontrol eksikliğine bağlı olarak 
tanımlanmasından kaynaklanıyor. 
Neticede sürekli kontrol mekaniz-
masının işlemesi gereken bir alan-
dan bahsediyoruz. Sonucun böyle 
olması da işveren tarafından kabul 
görüyor. Aslında burada devletimiz, 
‘babalık’ vazifesini de yerine getiri-
yor diyebiliriz. Evet, devlet aslında 
firmanın gereken konuları yerine 
getirdiğini bilmesine rağmen cezai 
yükümlülükleri uyguluyor. Zaten 
çoğu zaman işveren üzerine düşeni 
fazlasıyla yapmış oluyor.

‘KANUNUN İÇERİSİNDE GEÇEN 
BAZI KISIMLARIN 

DÜZELTİLMESİ GEREKİYOR’
6331 Sayılı kanunun içerisinde 

geçen bazı kısımların yeniden revize 
edilmesinin de gerekliliğini dile geti-
ren Yusuf Onur Yücel, “Firmalarımı-
za sunduğumuz kanun kapsamında 
ki bazı maddeler ciddi anlamda 
çoğu yerde tezat düşmemize neden 
oluyor. İnşaat sektöründen devam 
edersek, Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu-
luğu getirdi. Yani sıva ve alçı gibi 
işler ile uğraşan çalışanlar yeterlilik 
belgesi almakla zorunluydu. Ancak 
şu bir gerçek bu sektörün içerisin-
de çalışan vatandaşlarımızın yüzde 
70’i okuma yazma konusunda ya 
düşük seviyede ya da hiç bilmiyor. 
Burada işçi ve işveren arasında ciddi 
anlamda sorunlar meydana geliyor. 
Yapılmak için yapılan kanunlar ye-
rine yerinde uygulamalar daha iyi 
olacaktır. Neticede ucunda cezai sis-
temin olduğu bir konudan bahsedi-
yoruz. Yani eleştirmemiz gerekirse 
Çalışma Bakanlığımızın yayınladığı 
kanunlarda işin işleyiş kısmı pek 
düşünülmüyor. Bu konuda da ciddi 
anlamda arada kalan biz oluyoruz. 

Sonuç olarak burada sahada olmak, 
uygulamaları bilmek büyük önem 
arz ediyor. Maddeler üzerinde yapı-
lacak revizeler daha sağlıklı çalışma 
alanları oluşturacaktır.” dedi. 

‘EĞİTİMLERİMİZ ZAMAN KAYBI 
OLARAK GÖZÜKÜYOR’

Yönetmelikte geçen 4 saatlik 
eğitimlerin firmalar için zaman kay-
bı olarak görünmesinden büyük sı-
kıntı duyduklarını ifade eden Yusuf 
Onur Yücel, “Maalesef işimizin en 
önemli parçası olan eğitim kısmın-
da zorluklar yaşıyoruz. Çünkü firma 
sahiplerimiz bu eğitimleri zaman 
kaybı olarak görüyor. Aslında bir 
işçi başlamadan önce tüm evrak-
ları tamamlamak zorunda ve daha 
sonrasında işe başlaması gerekiyor. 
Ancak ülkemizde hemen işe başla 
mantığı var. Bunun zararlarını da 
sıklıkla görüyoruz. Daha işe başlaya-
lı bir saat geçmeden kaza geçirenler 
oluyor. Eğitimler burada devreye gi-
riyor. Zaman ayrılarak tamamlanan 
eğitimler hem işçimizi hem de işve-
renimizi fazlasıyla bilinçlendiriyor. 
Bence zaman kaybı olarak gözüken 
eğitimler firmalarımız için iş kaza-
larını minimum seviyeye indirir.” 
dedi. 

‘BİZLER BU İŞİN 
MUTFAĞINDAN GELİYORUZ’
Tüm sektörleri yakından takip 

ederek nelerin eksik nelerin fazla ol-
duğunu bununla birlikte uygulama-
da işin kökeninden gelerek iki taraflı 
düşündüklerini vurgulayan Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Onur Yücel, 
“Firma olarak tüm çalışanlarımız ile 
birlikte özellikle şahsım bu işin mut-
fağından geliyoruz. Buda bu piyasa 
içerisinde ki rakiplerimizden bizleri 
ayıran en büyük özelliklerden birisi. 
İçerisinde bulunduğumuz işi ticari 
boyutlar doğrultusunda da yapanlar 
var. Sektörümüzün gelişimi için ne-
ler yaparız bunu sıklıkla düşünüyo-
ruz. Biz severek yaptığımız işi müş-
terilerimize de sevdirerek sektörde 
devam etme çabası içindeyiz.” dedi. 
n SAMİ KAYALAR 

İş sağlığı ve güvenliği konusunun Türkiye’de henüz oturmadığını belirten Güveniş OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Onur Yücel, işletmelerin 
zorunlu 4 saatlik eğitimi zaman kaybı olarak gördüğüne dikkat çekti. Yücel, “Eğitimler firmalarımız için iş kazalarını minimum seviyeye indirir” dedi 

‘Zaman kaybı görülüyor’

 Güveniş OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Onur Yücel, işletmelerin zorunlu 4 saatlik eğitimi zaman kaybı olarak gördüğünü belirterek, “Eğitimler firmalarımız için iş kazalarını minimum seviyeye indirir” dedi.

Güveniş OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Onur Yücel

İnşaat sektörünün genelinde çok tehlikeli çalışma alanlarının olduğunu ve en fazla yüksekten düşme kazalarının yaşandığını belirten Yücel, “Şu bir gerçek inşaat sektöründe kazaların en başında yüzde 88’lik oranlar yüksekten düşme hadisesi geliyor” dedi.
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Sille Mahalle Muhtarı Mevlüt Aksoy, Sille’ye ulaşım noktasında yetkililerden destek beklediklerini 
ifade etti. Aksoy, “Otobüs seferleri artırılmalı ve dolmuş hattı da biran önce faaliyete geçmeli” dedi

‘Sille’ye ulaşım kolaylaşmalı’
Anadolu uygarlıkları içinde 

yeri bulunan, kültürlerin bir ara-
da yaşadığı özel mekanlardan biri 
de Sille. Doğal siluetiyle ve tarihi 
izleriyle Konya’nın turizm me-
kanlarından olan Sille’ye ulaşım 
noktasında sorunlar yaşanıyor. 
Bu kapsamda Sille’de bulunan 
işletmeler, mahalle halkı ve va-
tandaşlar Sille’ye ulaşımın daha 
rahat sağlanmasını istiyor. 
“SİLLE’YE ULAŞIM NOKTASINDA 

SIKINTILAR YAŞANIYOR”
Sille Mahalle Muhtarı Mevlüt 

Aksoy, Sille’ye ulaşım noktasında 
yetkilerden destek beklediklerini 
ifade ederek, “Havaların ısınma-
ya başlaması ile birlikte Anadolu 
uygarlıkları içinde çok mühim 
bir yeri bulunan, kültürlerin bir 
arada yaşadığı özel bir mekan 
Sille’de turizm sezonu açıldı. 
Başta Selçuklu Belediyemiz ol-
mak üzere işletme sahipleri ve 
Silleliler, Sille’nin turizmine kat-
kıda bulunmak amacıyla güzel 
hizmetlere imza atıyor. Bu hiz-
metleri Konya’da yaşayan ya da 
Konya dışından gelen herkesin 
görmesini sağlamamız gereki-
yor. Ancak Sille’ye ulaşım nok-
tasında sıkıntılar yaşanıyor. Şu 
anda Sille Yolu-Akıncılar dolmu 
hattı Sille’ye, gayr-i resmi ola-
rak çıkıyor. Önümüzde günlerde 
inşallah dolmuşlarımıza Sille’yi 
son durak olarak yazısını yaza-
cağız. Bu konunun  biran önce 
gerçekleşmesini istiyoruz. Bunun 
yanında özellikle hafta sonunda 
otobüs seferinin daha sık olma-
sını istiyoruz. Bu hem Sille’ye 
gelecek vatandaşlarımız ulaşımı 
konusunda, hem de Sille’ye ge-
len vatandaşlarımız daha kolay 
dönmelerini sağlayacak” ifadele-
rini kullandı.

HERKESİ SİLLE’YE BEKLİYORUZ
Konya’da yaşayan ya da 

Konya’ya gelen herkesi Sille’ye 
beklediklerini ifade eden Aksoy, 
“Yine Sille trafiğini düzenlemek 
amacıyla Sille’nin girişine koyu-
lan bariyer sisteminde daha ön-
celerde güvenlik görevlisi vardı. 
Ancak şimdilerde yok. Bu konu-
da da yetkililerimizden destek 
istiyoruz. Özellikle hafta sonun-
da trafiğin sağlanması oldukça 

önemli. Minibüs seferlerin Sil-
le’ye gelmesi noktasında destek 
veren herkese teşekkür ediyo-
rum. 

Tüm Konyalıları Sille’de bu-
lunan tarihi ve doğal güzellikleri 
görmeye davet ediyorum” dedi. 
Öte yandan ilerleyen günlerde 
dolmuşların Sille güzergahına 
sefer düzenleyeceği Konya Mini-
büsçüler Odası’ndan öğrenildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘14 Nisan’da KSO’da yeni 
bir dönem başlayacak’

Konya Sanayi Odası (KSO) 
Başkanı, TOBB Yönetim Kuru-
lu Üyesi Memiş Kütükcü, Konya 
Sanayi Odası üyelerini 14 Nisan 
Cumartesi günü yapılacak oda 
seçimlerine katılarak, oy kullan-
maya davet etti. 

Birlik ve beraberlik mesajı 
veren Kütükcü, KSO’nun artık 
küresel projeler üreten bir ku-
rum haline geldiğinin altını çiz-
di. Kütükcü, açıklamasında 14 
Nisan’daki meslek komitesi ve 
meclis üyesi seçimlerinin Bayır 
Otelde gerçekleştirileceği bilgisi-
ni paylaşarak, “Seçimlerimiz saat 
09.30’da başlayarak, 17.00’ye 
kadar devam edecek. 24 mes-
lek komitesindeki sanayicileri-
mizin tamamını seçimlerimizde 
oy kullanmaya davet ediyorum” 
dedi. Kütükcü, 1962 faal üyesi 
olan Konya Sanayi Odasının her 
zaman olduğu gibi bu dönem de 
birlik ve beraberlik içerisinde bir 
seçim geçireceğini vurgulayarak, 
“1974 yılında kurulan odamız, 
bugüne kadar istişare ile hareket 
ederek, şehrimize önemli kaza-
nımlar sağladı. Artık küresel pro-
jeler üreten, üyelerine beş yıldızlı 
hizmet veren bir kurum haline 
gelen odamız, bundan sonra da 

birlik ve beraberlik içerisinde, 
üretim odaklı çalışmalarına de-
vam edecek” diye konuştu. 
“YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK” 

14 Nisan’daki seçimlerle 
birlikte Konya Sanayi Odasında 
yeni bir dönemin başlayacağını 
aktaran Kütükcü, şunları söyle-
di: “Öncelikle kurucu üyelerimiz 
başta olmak üzere, odamızın 
44 yıllık tarihinde görev yapan 
tüm sanayicilerimize teşekkür 
ediyorum. Ayrıca 2013-2018 
döneminde bizlerle birlikte Kon-
ya sanayisine hizmet eden tüm 
meslek komitesi üyelerimize, 
meclis üyelerimize ve yönetim 
kurulu üyelerimize tüm kalbimle 
şükranlarımı sunuyorum. Konya 
Sanayi Odası, her zaman ortak 
aklın güçlü olduğu, istişare kültü-
rüne önem veren bir kurum ola-
rak, şehrimizin, sanayimizin ge-
leceğine ışık tutmuştur. İnşallah 
bundan sonra da bu misyonuna 
devam edecektir. Bu anlamda sa-
nayicilerimizin 14 Nisan’daki se-
çimlerimize katılarak bizlere güç 
vermesi bizim için çok önemli. 
Bu vesileyle tüm üyelerimizi bir 
kez daha seçimlerimize katılarak 
oy kullanmaya davet ediyorum.”
n İHA 

Yağışların düzenli  yağması ve bitki gelişimin iyi olması Konya Ovası’nda hububatta gelişim hızlı oldu. Buğdayda yaşanan ekim alanlarındaki daralmanın re-
kolte ile kapanabileceğini belirten Prof. Dr. Süleyman Soylu, “Gerek buğdayda gerekse arpada bitki gelişimleri geçen yıla göre 20-25 gün önde gidiyor” dedi

Ovada erken hasat sinyali
Türkiye genelindeki yağışların 

ve hava sıcaklıklarının olumlu dü-
zeyde seyretmesi buğdayın erken 
gelişmesini sağladı.Konya ovası 
son 30- 40 yılın en iyi bitki gelişi-
mi gözleniyor. Hububat tarımının 
yoğun yapıldığı Konya Ovası’nda 
ekim ayı sonuna kadar etkili ol-
mayan yağışlar, kasım ayıyla be-
raber dengelendi ve hava sıcaklık-
ları, atılan tohumların tamamına 
yakınının çıkmasını sağladı. Hem 
bitki çıkışlarında hem de bitkinin 
gelişim sürecinde herhangi bir 
problem yaşanmıyor. 

BUĞDAY EKİM ALANLARINDA 
DARALMA REKOLTE İLE 

KAPANACAK
Türkiye’nin önemli tahıl üre-

tim merkezlerinden olan Konya 
’da sonbaharda etkili olan yağış, 
ürünlerde yüksek rekolte beklen-
tisini artırdığını ifade eden Selçuk 
Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman 
Soylu, “Konya Ovası’nın tüm ke-
simlerinde bu yıl gerek sulu gerek 
kuru alanlarda buğday ve arpa ge-
lişimleri şuana kadar oldukça gü-

zel. Çiftçilerimiz özellikle geçen yıl  
bitki sıklığının çok az olmasından 
kaynaklamasından dolayı bu yıl 
fazla tohum kullandı. Yağışların 
düzenli gelmesi ile birlikte atılan 
tohumların hepsi çıktı. Tarlalarda 
aşırı bir bitki sıklığı var.  O yüz-
den arpalarda henüz başaklanma 
dönemine geçmeden yatmalar 
başladı. Gerek buğdayda gerek-
se arpada bitki gelişimleri geçen 
yıla göre 20-25 gün önde gidiyor.  
Hatta başak çıkaran arpalar var. 

Bunlar bizlere çiftçilerimiz tara-
fından iletiliyor. Bu durum har-
manın da erken olacağına işaret. 
Yağışlar bundan sonra da düzenli 
giderse ve çiftçilerimiz bitki bes-
lemeği doğru yaparsa, bu yıl buğ-
day ekim alanlarında bir daralma 
vardı. Özellikle Konya Ovasında 
sulu alanlarında. Bu daraltmadaki 
açıyı rekolte ile kapatma durumu-
muz söz konusu olabilir” dedi.

ÇİFÇİLER TARLALARINI SIK SIK 
KONTROL ETSİNLER

Konya Ovasında bu yıl bit-
ki sıklığın çok olduğunu belirten 
Soylu, çiftçilerin tarlarını düzenli 
olarak kontrol etmesini ifade ede-
rek, “Bu yıl bitki sıklığı çok fazla 
olduğu için bitki beslemeyi düz-
gün yapmayan, sulamayı zama-
nında yapmayan çiftçilerimizin 
ürünlerin kalitesinde bir sorun 
yaşanabilir. Çünkü çok sayıda 
başaklarda cılızlaşma söz konusu 
olabilir. Bu yılkı bir  diğer riskte 
aşırı bitki sağlığı ve nemli hava-
dan kaynaklı mantarı hastalıkla-
rın görülme olasılığı yüksek. Bu 
amaçla çiftçilerimizin birçoğu ko-

ruyucu ilaçlamalar yapıyor. Ama 
özellikle çiftçilerimizin tarlalarını 
kontrol etmelerinde fayda var. 
Çünkü bu hastalık belli bir periyot 
sonrası tekrarlanabiliyor. O yüz-
den verim ve kaliteyi etkileyen 
mantar hastalığına karşı çiftçile-
rimizin duyarlı olması gerekiyor. 
Geçtiğimiz hafta ekim alanlarında 
nemden dolayı daralma olmuş-
tu. Su isteği yönüyle. 20-25 mm. 
Bazı bölgelerde 30-35 mm yağış 
aldık. Bu yağışlar ciddi bir rahat-
lama sağladı. Yine Pazartesi günü 
Konya’nın farklı yerlerine yağan 
yağışlar ile kritik eşikleri yavaş 
yavaş aşıyoruz. Nisan’ın sonuna 
doğru ve Mayıs’ın ilk haftasında 
yağacak yağışlar bitki sıklığının 
verime dönüşüm dönüşmeyece-
ğini gösterecek.  Ovada 40-50 
yıldır ilk defa erken gelişme ve 
tarlardaki bitki yoğunluğu yaşı-
yoruz. Umudumuz çiftçilerimizin 
herhangi bir dolu ve benzeri olay-
lara maruz kalmadan sağlık içinde 
harmanlarını yapmaları” ifadele-
rini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Prof. Dr. Süleyman Soylu

Sille Mahalle Muhtarı Mevlüt Aksoy

 Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü
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‘Binlerce öğrenci
kaderine terk edildi’

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata, merkezi 
sınavla öğrenci alacak okullarla il-
gili açıklamada bulundu. “Merkezi 
sınavla alınacak öğrencilerin dı-
şında kalacak binlerce öğrenci ise 
kaderine terk edilecek” diyen Ata, 
yaşanan bu durumun Konya’ya ya-
kışmadığını söyledi. Ata, “Milli Eği-
tim Bakanlığı sınavla öğrenci alacak 
ortaöğretim kurumlarını açıkladı. 2 
Haziran 2018 tarihinde yapılacak 
olan merkezi sınav sonuçlarına göre 
hangi okulun kaç öğrenci alacağı da 
kamuoyuna duyuruldu. Açıklanan 
Okul Listesine baktığımızda kos-
koca Konya için yine hayal kırıklığı 
yaşanıyor. 8 ayrı ilçede toplam 39 
okul merkezi sınavla öğrenci ala-
cak.  Akşehir 3,  Beyşehir 2, Ereğli 

4, Ilgın 1, Karatay 9, Meram 6, 
Selçuklu 13, Seydişehir 1.  Alı-

nacak öğrenci sayısı da toplam 
3.690. Akşehir 270, Beyşehir 180,  
Ereğli 270, Ilgın 90, Karatay 930, 
Meram 600, Selçuklu 1230, Seydi-
şehir 120.

Bunun anlamı şu: toplam 3.690 
öğrenci merkezi sınavla sözde 
Konya’nın gözde okullarına (yani 
nitelikli okul ve proje okullarına) 
yerleştirilecek. Ki bu okulların ya-
rısı da Meslek Lisesi. Geriye kalan 
binlerce öğrenci ise kaderine terke-
dilecek. Okullara kayıt döneminde 
yaşanacak kargaşayı şimdiden siz 
düşünün artık. Konya İçin Hayal 
Kırıklığı! Bu sonuçlar Konya’ya ya-
kışmıyor” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği (TÜRSAB) Konya Bölge Yürütme Kurulu üyeleri ile biraraya geldi

‘Amacımız Konya turizmine 
yeni alanlar kazandırmak’
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, istişare ve ortak akıl 
toplantıları çerçevesinde farklı ku-
rum ve kuruluş temsilcileri ile bir 
araya gelmeye devam ediyor. Bu 
kapsamda TÜRSAB üyeleri ile Sel-
çuklu Kongre Merkezi’nde bir araya 
gelen Başkan Altay, Selçuklu Kong-
re Merkezi’nin faaliyetleri başta ol-
mak üzere Konya turizmine katkı 
sağlayacak çalışmalar üzerine sektör 
temsilcileriyle istişare gerçekleştirdi. 
Toplantıya TÜRSAB Konya Bölgesel 
Yürütme Kurulu Başkanı Kazım Ya-
nar ve TÜRSAB’a üye kurum tem-
silcileri katıldı. 

BAŞKAN ALTAY “AMACIMIZ 
KONYA TURİZMİNE YENİ ALANLAR 

KAZANDIRMAK”
Selçuklu Kongre Merkezi’nin 

Konya turizmine sağlayacağı katkı-

larının istişare edil-
diğini toplantının 
Konya turizmi için 
güzel çalışmalara 
vesile olmasını te-
menni eden Selçuk-
lu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, 
“Selçuklu Kong-
re Merkezi Konya 
Stadyumu’ndan 
sonra belediyeler 
eliyle yapılan en 
büyük bütçeli yatı-
rım. Teknik alt yapısı ve salon stan-
dardıyla da Türkiye’nin en önemli 
merkezlerinden biri ve Konya’mız 
için yeni bir marka değeri olma yo-
lunda hızla ilerliyor. Yine belediye-
miz tarafından yapılan çalışmalarla 
son dönemlerde Sille, Sille Barajı ve 

Kelebekler Vadisi de 
önemli işlere imza at-
tık. Buralarda turizm 
adına önemli desti-
nasyonlar oldu. Bu 
çalışmalardaki temel 
amacımız Konya’ya 
gelenler için yeni zi-
yaret alanı oluştur-
mak. İnşallah hem 
mevcut yerlerdeki 
çalışmalarımızla hem 
de yeni yatırımları-
mızla ziyaretçi sayıları 

da artacaktır” dedi.
 “SELÇUKLU BELEDİYESİ TURİZM 
YATIRIMLARIYLA ÖNCÜ OLUYOR”   

Konya’nın son dönemde turizm 
faaliyetlerindeki atılımına dikkat çe-
ken TÜRSAB Konya Bölgesel Yürüt-
me Kurulu Başkanı Kazım Yanar da: 

“ Konya’da belediyelerimizin hizmet 
yarışı elbette turizme yansıyor ve 
yatırımlar turizmi olumlu bir şekilde 
etkiliyor. Şu da bir gerçek Selçuk-
lu Belediyesi turizm yatırımlarıyla  
önde.  Selçuklu Kongre Merkezi ve 
Kelebekler Vadisi çok önemli yatı-
rımlar. Turizm demek 41 sektöre 
katkı sağlamak demek. Sadece se-
yahat acentesine, sadece otelciliğe 
değil, sokaktaki simitçisinden, lo-
kantasına kadar birçok sektöre kat-
kıda bulunuyor. Başkanımıza sağla-
dıkları katkılardan dolayı teşekkür 
ediyoruz. Bu hizmet yarışının daha 
da hızlanmasını istiyoruz” dedi. 

Toplantı sonrasında Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay TÜRSAB yetkililerine Selçuklu 
Kongre Merkezini gezdirdi. 
n HABER MERKEZİ  

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tanfer Ata

Uğur İbrahim Altay
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‘Geçmiş olsun’ demedikleri
için silahlı kavga çıkmış

İki aile arasında çıkan 2’si ağır, 
3 kişinin yaralandığı silahlı kavga-
da 2 kişi tutuklandı. Yaralananlar-
dan Polat Aslıvar’ın (42), 13 gün 
önce başka bir olayda bacakların-
dan vurulan oğlu İsmail Aslıvar’a 
(18) ‘geçmiş olsun’ demedikleri 
için tepki göstermesiyle kavganın 
çıktığı belirtildi.

 Olay, pazartesi günü saat 
18.45’te merkez Karatay ilçesi 
Akifpaşa Mahallesi Perçemli So-
kak’ta meydana geldi. Daha önce 
aralarında husumet bulunduğu 
belirtilen komşu iki aile arasında 
çıkan tartışma, kısa sürede si-
lahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 
tabancayla vurulan Polat Aslıvar 
bacağından, oğlu Nizamettin (16) 
karnından, kardeşi Bektaş Aslıvar 
(19) başından yaralandı. Ambu-
lans ve polis araçlarıyla Konya 
Numune Hastanesi’ne kaldırılan 
yaralılardan Bektaş ve Nizamet-
tin Aslıvar’ın hayati tehlikesinin 

devam ettiği belirtildi. Açılan ateş 
sonucu bazı evlerin camlarının da 
kırıldığı da görüldü.

Polisin yaptığı çalışmayla sak-
landıkları evde yakalanan Kazım 
Uzundere (32) ve Güven Yandıa-
teş (34) tutuklandı.

‘GEÇMİŞ OLSUN’ DEMEDİKLERİ 
İÇİN TEPKİ GÖSTERDİM

Yaralılardan Polat Aslıvar, 
polise verdiği ilk ifadesinde daha 
önce vurulan oğlu İsmail’e geçmiş 
olsun demedikleri için tepki gös-
terdiğini belirterek şunları söyledi:

“Olay günü oğlum Nizamettin 
ile kapının önünde oturuyordum. 
Yanımıza Yandıateş ailesi fertleri 
geldi. Onlara, ‘Oğlum İsmail vu-
ruldu. Neden bir geçmiş olsuna 
gelmediniz’ diye tepki gösterdim. 
Bunun üzerine tartıştık. Bu sırada 
diğer aile üyeleri gelerek üzerimi-
ze tüfek ve tabancayla ateş açtı” 
dedi.
n DHA 

Otomobiliyle kırmızı ışıkta duran hamile doktor Aliye Avcı’nın (35) aracına ateş eden 
.Ç. hakkında müebbet hapis cezası, sürücü İ.U.’ya ise aynı suçtan beraatını talep etti

Seydişehir ilçesinde dün bir 
evde, Adil Yüce’nin (56) ölü, 
E.M.’nin (22) yaralı bulunduğu ola-
yın ayrıntıları ortaya çıktı. Evde av 
tüfeğiyle çenesinden yaralanmış 
halde bulunan E.M.’nin, babası 
M.U.’yu telefonla arayıp, ‘’Baba beni 
Adil vurdu. Gelip bana yardım edin’’ 
dediği belirlendi. E.M.’yi vurduktan 
sonra intihar ettiği üzerinde durulan 
Adil Yüce’nin (56) ise polisi arayıp, 
‘’Birlikte intihar edeceğiz’’ diyerek 
ihbarda bulunduğu ileri sürüldü.

Seydişehir ilçesinde dün gece, 
ihbar üzerine Şehit Harun Mahallesi 
Uludağ Caddesi’ndeki Adil Yüce’ye 
ait eve giden polis, itfaiye yardımıyla 
kapıyı açtı. Evde Adil Yüce av tüfe-
ğiyle boğazına ateş edilerek öldürül-
müş, yanındaki E.M. de yine tüfekle 
çenesinden vurularak yaralanmış 
halde bulundu. Yaralı E.M., Seydişe-
hir Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk 
müdahalesinin ardından Meram Tıp 
Fakültesi’ne kaldırıldı. Tedavi altın-

da olan E.M.’nin hayati tehlikesinin 
devam ettiği belirtildi.

YARALI HALDE BALKONA ÇIKMIŞ
Bekâr ve işsiz olan E.M.’nin, 

yaralandıktan sonra babası M.M.’yi 
telefonla arayıp, ‘’Baba beni Adil 
vurdu. Gelip bana yardım edin’’ 
diyerek yardım istediği ortaya çıktı. 
M.M.’nin de oğlundan gelen tele-
fonun ardından polisle birlikte Adil 
Yüce’ye ait eve gittiği öğrenildi. 
Kanlar içindeki E.M.’nin babası ve 
ekipler geldiğinde balkonda olduğu, 
kapıyı açmak için tekrar eve girdi-
ğinde ise yere yığılıp, kapıyı açama-
dığı öğrenildi. Bunun üzerine poli-
sin, itfaiyenin yardımıyla kapıyı açıp 
eve girdiği E.M.’yi yaralı halde, Adil 
Yüce’yi de ölü olarak bulduğu belir-
tildi. Av tüfeğinin evde bulunması 
üzerine E.M.’yi yaraladıktan sonra 
intihar ettiği üzerinde durulan Adil 
Yüce’nin, olaydan önce polisi arayıp 
‘’Birlikte intihar edeceğiz’’ diyerek 
ihbarda bulunduğu ileri sürüldü. 

Eşinden boşanan Yüce’nin, çeşitli 
gayrimenkulleri sayesinde geçimini 
sağladığı belirtildi.

Oğluna, Adil Yüce ile görüşme-
mesi uyarısında bulunan mesajlar 
attığını belirten baba M.M.’nin de 

polise verdiği ilk ifadesinde, ‘’Oğ-
lum beni, ‘Baba beni Adil vurdu. Gel 
bana yardım edin’ diye aradı’’ dediği 
öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma-
nın sürdüğü belirtildi.
n DHA 

Hamile kadın doktora
saldırıya müebbet talebi

Otomobiliyle kırmızı ışıkta du-
ran hamile doktor Aliye Avcı’nın 
(35) aracına arkadan çarpmaları-
nın ardından çıkan tartışma sıra-
sında tabancasını ateşleyip, dokto-
ru belinden yaralayan H.Ç. (24) ve 
sürücü İ.U. (38) hakkında, Cum-
huriyet savcısı mütalaasını verdi. 
Savcı; H.Ç. hakkında, ‘kasten öl-
dürme’ suçundan ömür boyu ha-
pis cezası isterken, İ.U.’ya ise aynı 
suçtan beraatını talep etti.

Olay, 5 Mayıs 2016 tarihinde, 
merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa 
Mahallesi Ankara Caddesi Beşyol 
Kavşağı’nda meydana geldi. Ho-
cacihan Aile Sağlı Merkezi’nde 
görevli aile hekimi ve o dönem 2 
aylık hamile Aliye Avcı, 42 FGE 
36 plakalı otomobiliyle kavşaktaki 
kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada İs-
mail Uzundere, yönetimindeki 42 
EM 226 plakalı hafif ticari araçla, 
kavşakta bekleyen Avcı’nın oto-
mobiline arkadan çarptı. Kazanın 
ardından İ.U. ve yanındaki arkada-
şı H.Ç ile Avcı ve beraberindeki kız 
kardeşi araçlarından indi. İki grup 
arasında tartışma çıktı. Tartışma 
sırasında Aliye Avcı, polis çağır-
mak istedi. Buna sinirlenen İ.U., 
Avcı’nın aracının tamponuna tek-
me attı. Gerginliğin artması üze-
rine Aliye Avcı ve kız kardeşi olay 
yerinden ayrılmak için otomobile 
bindi.

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ
Bu sırada H.Ç., yanında taşı-

dığı tabancasıyla Avcı’nın otomo-
biline doğru ateş açtı. Otomobilin 
bagajından giren kurşun, sürücü 
koltuğunda oturan Avcı’nın beline 
isabet etti. Avcı, kanlar içinde ka-
lırken, Ç. ve U. ise hafif ticari araca 
binip kaçmak istedi. Şüphelilerin 
aracı, bu sırada Avcı’nın otomobi-
line yan taraftan çarptı. Kavşakta 
görevli trafik polisleri, silah sesini 

duyup, kaçmak isteyen şüphelile-
rin aracını durdurdu. Gözaltına alı-
nan H.Ç. ile İ.U., mahkemece tu-
tuklandı. İ.U., daha sonra serbest 
bırakıldı.

HAMİLELİĞİ BOYUNCA 
VÜCUDUNDA MERMİYLE YAŞADI

Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde tedaviye alınan ve 

ikinci çocuğuna hamile olan Aliye 
Avcı’nın omuriliğinin alt bölümün-
den girip, belinde kalan mermi, 
hamilelik nedeniyle risk taşıdığı 
için alınamadı. 7 ay boyunca vücu-
dunda mermiyle yaşayan Avcı’nın 
bir kız bebek dünyaya getirdiği 
ve vücudundaki merminin de do-
ğumdan sonra yapılan ameliyatla 

çıkarıldığı belirtildi.
ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTENDİ

Konya 1’inci Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde görülen davanın 7’nci 
celsesinde tutuklu sanık H.Ç. 
mahkemede hazır bulundu. Du-
ruşmada mütalaasını veren Cum-
huriyet savcısı, Ç.’nin hedef gö-
zeterek yakın mesafeden doktor 
Aliye Avcı’ya ateş ettiğini, silahın 
öldürmeye elverişli olduğunu, olay 
yerinin yakınında tesadüfen bulu-
nan polislerin olmaması halinde 
sanık Ç.’nin ateşe devam edeceği-
ni gösterir belirtiler olması nede-
niyle, hakkında, ‘kasten öldürme’ 
suçundan ömür boyu hapis cezası 
verilmesini istedi. H.Ç., hakkında 
ayrıca, hakaret suçundan 3 aydan 
2 yıla kadar daha ceza verilmesi 
talep edildi. Diğer tutuksuz sanık 
İ.U. hakkında ise H.Ç’yi ateş etme-
ye azmettirdiğine dahil bir somut 
delil olmaması nedeniyle bu suç-
tan beraatı, hakaret suçundan ise 
3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası 
istendi. U., hakkında, trafik güven-
liğini tehlikeye soktuğu gerekçe-
siyle de suç duyurusunda bulunul-
ması talep edildi.

SUÇUNU KABUL ETTİ
Olaydan önce uyuşturucu hap 

kullandığını ileri süren H.Ç., sa-
vunmasında, tabancasının doldur- 
boşalt yaparken, ateş aldığını iddia 
etti. Ç., “Otomobile binmeden 
önce uyuşturucu hap kullandım. 
Bu nedenle şuurum tam olarak 
yerinde değildi. Tartışma sırasında 
elimdeki tabancayla doldur- boşalt 
yapıyordum. Bu esnada tabanca, 
kazayla ateş aldı. Kurşun, kazayla 
Aliye Avcı’ya isabet etti. Kan da-
vam nedeniyle sürekli silah taşıyo-
rum. Tabanca ve araçta bulunan 
diğer tüfekle malzemeler bana ait” 
dedi. Mahkeme heyeti, karar ver-
mek üzere duruşmayı erteledi.
n DHA

 Savcı; H.Ç. hakkında, ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis 
cezası isterken, İ.U.’ya ise aynı suçtan beraatını talep etti.

Vurulduktan sonra babasını aramış 

Kulu ilçesinde meydana gelen trafik ka-
zasında 2 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı 
Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüdayi A. (65) 
idaresindeki 34 PF 5627 plakalı otomobil, 
kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 
Kazada otomobil sürücüsü ve yanında 
bulunan Hatice A. (57) yaralandı. Yaralı-
lar, ambulansla kaldırıldıkları Kulu Devlet 
Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin 
ardından Konya’ya sevk edildi.
n İHA

Karaman’da evine alkollü olarak gelen 
koca, eşi, oğlu ve kayınbabasını bıçakla 
yaraladı. Olay, akşam saatlerinde merkeze 
bağlı Sudurağı beldesinde meydana geldi. 
Alınan bilgiye göre, evine alkollü olarak 
geldiği öne sürülen 44 yaşındaki S.B. ile 
ailesi arasında henüz bilinmeyen bir se-
beple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi üzerine S.B., eline geçirdiği 
bıçakla eşi N.B. (37) oğlu A.B. (18) ve 
kayınbabası A.B.’yi (56) bıçakla yaraladı. 
Şüpheli S.B. ise olayda kullandığı bıçakla 
birlikte jandarma tarafından gözaltına 
alındı.  n İHA

Kulu’da trafik
kazası: 2 yaralı

Alkollü şahıs
ailesini bıçakladı

Sokaklardaki rögar kapaklarını çalan motosikletli 2 
şüpheli, polisin ‘dur’ ihtarına uymayınca yaşanan kovala-
maca sonucu yakalandı.  Olay, dün gece merkez Meram 
ilçesi Gülbahçe Mahallesi Balıkçı Sokak’ta meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin kazma ile sokaklarda gez-
diği ihbarını alan polis ekipleri, bölgede araştırma yaptığı 
sırada motosikletli 2 şahsın kaçtığını fark etti. Polisin ‘dur’ 
ihtarına rağmen motosiklet sürücüsü Hakkı B. ile arka 
koltukta oturan Hasan K. kaçmaya devam etti. Elinde 
baltayla kaçan şahıslar yaşanan kovalamacanın ardından 

Balıkçı Sokak’ta yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin 
bindiği motosiklete bağlı römorkta yapılan incelemede 
çaldıkları öne sürülen rögar kapağı ele geçirildi. Şüphe-
lilerin özellikle akşam saatlerinde Meram ilçesinde, sakin 
sokaklar içerisindeki rögar kapaklarını çaldığı belirlendi. 
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontro-
lünden geçirilen şüphelilerden Hakkı B.’nin 2.38, Hasan 
K.’nın ise 1.79 promil alkollü olduğu öğrenildi. Hastane-
deki işlemlerinin ardından şüpheliler, ifadeleri alınmak 
üzere emniyete götürüldü.  n İHA

Rögar kapağı hırsızları yakalandı
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‘Nepal, fotoğrafçılar 
için bir cennet’

Kısa adı ASFOD olan Anadolu 
Selçuklu Fotoğraf Derneğinin bu 
haftaki konuğu Köşe Bucak Dünya 
Dergisi ve TV Program Yapımcısı 
Ali Sami Palaz oldu.

ASFOD’un her hafta düzenle-
diği etkinliklerde, çeşitli konular ve 
fotoğraf sunumları ile fotoğrafçılar 
bilgilerini ve fotoğraf anılarını pay-
laşıyor. ASFOD binasında düzen-
lenen programda, Seyahat Gün-
lüğü konusuyla”Dünyanın Köşesi 
Bucağı” sunumunu gerçekleştiren 
Ali Sami Palaz, gittiği 30’u aşkın ül-
keden ve gezdiği yüzlerce şehirden 
kısa notlar verdi. Palaz 7.8 büyük-
lüğündeki depremle yerle bir olan, 
dünyanın çatısı olarak bilinen Ne-
pali, depremden 2 hafta önce köşe 
bucak gezdiğini anlattı. Başkent 
Katmandu olmak üzere Nepal’in 
birçok şehrinde gördüğü izlenimleri 
paylaşan Palaz şu sözlere yer verdi.

“Nepal 8848 metre ile dünya-
nın en büyük zirvesi olan Evereste, 
Himalayalara sahip dünyanın ça-
tısı olarak bilinen bir ülke. Bu ülke 
bana göre büyük bir mabed.  Çün-

kü ülkenin %87si Hinduizm dinine 
mensup. Ve bu insanlar neredeyse 
tüm günlerini saatlerini ibadet ede-
rek geçiriyorlar. Binlerce tapınağın 
olduğu ülke görsel olarak çok zen-
gin içeriklere sahip. Bu yönüyle 
fotoğrafçılar için bir cennet diyebi-
liriz” dedi. Palaz ayrıca dünyayı gez-
mek isteyenlere de tavsiyelerde bu-
lundu. Palaz son olarak “Hep şunu 
söylüyorum. Turist olmayın, gezgin 
olun. Bir yere başkasının gösterme-
siyle gitmeyin, kendiniz araştırın, 
kendiniz gidin ve kendiniz gezin” 
diye konuştu.

Programın sonunda ASFOD 
kurucusu ve başkanı Fotoğraf sa-
natçısı Mustafa BİNOL, Köşe Bucak 
Dünya Dergisi sahibi ve Tv Prog-
ram yapımcısı Ali Sami PalaZ’a 
sunumları için teşekkür etti ve he-
diye takdim etti. Sunuma katılan 
fotoğrafçılar sunumun çok zevkli 
ve faydalı olduğunu belirttiler. Ayrı-
ca katılımcılara Köşe Bucak Dünya 
dergisinin son çıkan ve önceki sayı-
larından hediye edildi.
n HABER MEREKİZ 

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, NEÜ İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu kız öğrenci topluluğu ile biraraya geldi

‘Kazanımlarımızı korumak
adına mücadele etmeliyiz’

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Meram İlçe Müftülüğü tarafın-
dan gerçekleştirilen “İyilik” projesi 
kapsamında çoğunluğunu Necmettin 
Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi öğrencilerinin oluşturduğu yak-
laşık 250 kişilik öğrenci topluluğunu 
ağırladı. Meram İlçe Müftülüğü’nün 
idaresindeki öğrenci evlerinde ikamet 
eden kız öğrenciler, Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru’nun tecrübelerini 
dinleyerek çalışmalar hakkında bilgi 
sahibi oldular. Meram Belediyesi Mec-
lis Salonu’nda gerçekleşen programa 
Meram İlçe Müftüsü Sabri Kütükcü de 
katıldı. Program Kuran-ı Kerim tilaveti 
ile başladı.

“32 EV 1 YURT OLMAK ÜZERE 250 
KİŞİLİK KOCAMAN BİR AİLEYİZ”
Öğrenci topluluğu adına konuşma-

sını gerçekleştiren Necmettin Erbakan 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrenci-
si Hüsna Er, Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru’ya teşekkür ederken, “Biz 
bu projede bir aileyiz. 32 ev 1 yurt 
olmak üzere 250 kişilik kocaman bir 
aile. Çoğumuz dersleri dolu dolu geçen 
dersliklere, yağan yağmurda şemsiye-
ye hasret kalmış taşralı gençleriz. El-
hamdülillah bu çetin yolculuğumuzda 
bizi koruyup kollayan, suffe dersleri-
mizin başöğretmeni Meram İlçe Müf-
tümüz Sabri Kütükcü var. Biz, öğrenci 
topluluğu olarak sadece Meal, Kuran-ı 
Kerim, İlmihal gibi okula takviye ders-
ler değil, aynı zamanda adabı muaşeret 

dersleri, ebru kursu gibi bir çok alanda 
kendimizi geliştiriyoruz. Suffe’de tec-
rübeli hocalarımızdan hayata atılmak 
için, insanların hizmetine koşabilmek 
için uygulamalı bizzat tecrübe edilmiş 
hayat dersleri de alıyoruz.” şeklinde 
konuştu.        

“DİNİNE, DİLİNE, BEYNİNE 
SAHİP ÇIKAN GENÇLİK”

Meram İlçe Müftüsü Sabri Kütük-
çü ise, proje hakkında bilgiler verirken, 
Üstad Necip Fazıl’ın deyimiyle “Zaman 
bendedir ve mekan bana emanettir” 
düsturuyla dininin, dilinin, beyninin, 
ilminin, evinin, kininin, özünün dava-
cısı olan bir gençlik için yola çıktıklarını 
ifade ederek “Allah buyruğu ve Allah 
Rasulü ölçüsünü kalbinin ve kasası-
nın kapısına kazınmadıkça serbest 

nefes bile alamazsın ihtarını edecek 
kökü ezelde, dalı ebedde olan bir sis-
temin aşkına, vecdine, diyalektiğine, 
estetiğine, idrakine sahip bir gençlik 
için çalışıyoruz. Rabbim yolunuzu ve 
bahtınız açık etsin. Bugün öğrencileri-
miz meclisi gördü ve yönetimine dahil 
oldu. Farklı bir ortamda farklı bir güzel-
liği paylaştık hep birlikte. Bu ortamın 
oluşmasında emeği geçen Meram Be-
lediye Başkanımız Fatma Toru Hanı-
mefendi’ye teşekkür ederim.” şeklinde 
konuştu.  

“KAZANIMLARIMIZI KORUMAK 
İÇİN MÜCADELE ETMELİYİZ”

Meclis Salonu’nu öğrencilerin dol-
durmasıyla farklı bir güzellik oluştuğu-
nu ifade eden Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru ise tecrübelerini paylaşır-

ken, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 
Başkan Toru, “Burada efendi olmaya 
değil hizmetkar olmaya talip olduk. Şu 
anda büyük bir misyonumuz var. Bu-
rada hanım kardeşlerimizi, kızlarımızı 
temsil etmek zorundayız ve bunun ağır 
sorumluluğu var. Kızlarımız, 20-25 yıl 
öncesi göre çalışma ve eğitim anlamın-
da çok daha rahatlar. Bu kazanımları-
mızı korumak adına kadınıyla erkeğiyle 
mücadele etmemiz lazım. Rabbim bu 
günlerimizi aratmasın. Hepimiz, inan-
cımız, devletimiz, milletimiz için çalı-
şan, okuyan ve çabalayan insanlarız. 
28 Şubat’ı, darbeleri, 15 Temmuz hain 
darbe girişimini unutmadık. Bunlara 
da inşallah bir daha fırsat vermeyece-
ğiz.” şeklinde konuştu. 

Yerel yönetimlerin hizmet anla-
mında önemli kurumlar olduğunu 
belirten Başkan Toru, “Beşikten, me-
zara kadar hizmetin her alanında var 
olmalısınız. Hangi bölgeye hizmet ve-
riyorsanız o bölgenin insanına iletişim 
ve hizmet anlamında dokunan bir ko-
numdasınız. 1989 yılında kurulan Me-
ram Belediyesi’nde bugüne kadar iki 
dönem kalan belediye başkanı olmadı. 
Bu biraz da doğal sit alanları, tarım ara-
zilerinin çokluğu gibi fiziki şartlarının 
zorluğu, gelir sıkıntısından oluşuyor. 
Hamdolsun 20 yıllık bir deneyimle eki-
bimizi oluşturarak Meram’ın makus ta-
lihini yenmek için yola çıktık ve büyük 
bir mesafe aldık” diyerek yapılan çalış-
malar hakkında bilgiler verdi.   
n HABER MERKEZİ
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Fabrikamızın aşağıdaki bölümüleri 
için personel alınacaktır.

* MOBİLYA USTALARI
* DÖŞEME USTALARI

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

Fabrikamız Konya Organize Sanayi 
Bölgesi İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

LABORATUAR 
TEKNİKERİ

VE
VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

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

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

ELEMAN ARANIYOR
40 Yaşını 

aşmamış,firmamız 
bünyesinde 

çalıştırmak üzere 
vasıfsız 

işçi alınacaktır.

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

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

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

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

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

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

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE,

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

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

3 SEVKİYAT SORUMLUSU
3 DAHA ÖNCE DEĞİRMENCİLİK 

SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞ 
TENEKECİ PERSONELLER 

ALINACAKTIR
-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Bosna’ya servisimiz vardır.
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 CNC İşleme Merkezlerinde ve CNC 
Torna Tezgahlarında Operatör Olarak 
çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası Eleman-
lar 

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

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

yon Makinelerinde Çalışmak Üzere Ele-
manlar,

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

tır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

FABRİKANIN YÜKLEME VE 
PAKETLEMEDE ÇALIŞACAK,
4 SAĞLIK ENGELİ OLMAYAN

4 45 YAŞINI AŞMAMIŞ
VASIFLI-VASIFSIZ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

u MAKİNE MÜHENDİSİ
u TARIM MAKİNALARI
      MÜHENDİSİ
u MAKİNE TEKNİKERİ
u TARIM MAKİNE
      MONTAJ ELEMANLARI
u KAYNAKÇILAR
u TRAKTÖR TAMİR USTALARI
u HİDROLİK SİLİNDİR
    MONTAJ ELEMANLARI
u CNC TORNA, CNC DİK
     İŞLEM PROGRAMCILARI

     ALINACAKTIR.

ALPARSLAN TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
4. Organize Sanayi Bölgesi. Büyükkayacık Mah. 406. Sokak. No:4 Karatay/KONYA

ELEMAN ARANIYOR

MAAŞ+SSK+YEMEK+İKRAMİYELER+YAKACAK YARDIMI
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
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ÇT Tekstil
Home Collection

BAYAN
AŞÇI

ARANIYOR
Telefon: 0535 891 59 68

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

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

(Duranlar Petrol-A Bank Arkası)

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

DEPO BÖLÜMÜNDE; 
Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEME çalışabilecek BAY-BA-

YAN personel alınacaktır.

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE; 
Paketlemeci olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

ZAYi 
VE 

ELEMAN 
İLANLARINIZ

 İÇİN BİR
TELEFON 
KADAR 
YAKINIZ
444 5 
158

SATILIK
DAİRELER
Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 

daireler
0531 710 

88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

•  KAYNAKÇI OLARAK 
ÇALIŞTIRILACAK
ELEMANLARA 
İHTİYACIMIZ VARDIR.

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0 533 032 05 52 veya 0 332 503 01 00

ELEMAN
ARANIYOR

ZAYİ
C sınıfı sürücü belgemi 
kaybettim hükümsüzdür.

Duran ARSLAN

Z-337

Harf inkılabından iki sene 
önce Latin alfabesini hararetle 
müdafaa eden ve “Arap harfle-
rini Cebrail getirmedi ya” diyen 
Kılıçzade Hakkı gibilere (gidi 
demiyorum) karşı bir yorum 
yapan Geoffrey Lewis şu ma-
nidar tespiti yapıyor; “Bu tezde 
biraz kurnazlık vardı. Eğer Latin 
temelli bir alfabe kabul edilir-
se, Kur’an okuyabilen -anlayıp 
anlamadıkları bir yana- Türklerin sayısında kayda değer 
bir azalma olacaktı. Zira insanların çoğunun, ömürleri bo-
yunca sadece tek bir alfabe öğrenmeleri beklenir”. 

Görüyorsunuz değil mi? 
Elin ecnebisi (gavuru demiyorum) bile meseleyi anla-

mış fakat bizim ecnebiler hala meseleye Fransızlar....
Bakınız kimseye “gavur” demedik.
 Demeyiz, zira Tanzimat’ın ilanından sonra artık gavu-

ra “gavur” denilmeyeceği ilan olunmuştu. 
Ayrıca hatırlatırım ki, günümüzde şerefsize “şerefsiz” 

denilemediği gibi “genel ev” bayanına  dahi “fahişe” di-
yemezsiniz. 

Mesela diyelim ki, bir bayan (hanım değil) vesikalı fa-
hişe. Yani fuhşu meslek edinmiş. Avrupa’da öyle ya. 

Bizim de temel hedefimiz “çağdaş uygarlık seviyesine 
ulaşmak” ya. 

İşte bu bayana “fahişe” diyemezsiniz. 
İşte böyle benim memleketim. 
Nereden nereye geldik?
Maksadımız Latin Alfabesinin “faziletini” anlatmaktı. 
Demem o ki, bizim memlekette bazı hususlarda ec-

nebiler bizden daha net görüyorlar. 
Belki biz de görüyoruz lakin ifade edemiyoruz.
Belki alfabemizden belki de lisanımızdandır. 
Ama görülen o ki, ecnebiler hem görüyorlar hem de 

ifade ediyorlar. 
Bize de nakletmek düşüyor. 
Evet, “düşüyor”,

“DÜŞMEK”

haber@konyayenigun.com
DOÇ. DR. ÖMER AKDAĞ

Irak’ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan TSK unsurlarına, bölücü terör örgütü men-
suplarınca yapılan havan saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı belirtildi

Irak’ın kuzeyinde havan
saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı

Irak’ın kuzeyindeki Kani 
Rash bölgesinde bulunan TSK 
unsurlarına, bölücü terör örgü-
tü mensuplarınca düzenlenen 
havan saldırısı sonucu bir asker 
şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığından 
yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın 
kuzeyindeki Kani Rash bölgesin-
de bulunan TSK unsurlarına, bö-
lücü terör örgütü mensuplarınca 
yapılan havan saldırısı sonucu 
bir askerin şehit olduğu, 3 aske-
rin yaralandığı belirtildi.
TERÖR MEVZİLERİ İMHA EDİLDİ

Saldırının ardından bölgeye 
düzenlenen hava harekatında, 
teröristlere ait silah mevzilerinin 
imha edildiği bildirildi. Açıkla-
mada, “Bizleri derin bir acı ve 
üzüntüye boğan bu saldırıda ha-
yatını kaybeden aziz şehidimize 
Allah’tan rahmet, şehidimizin 
kederli ailesine, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ile yüce Türk milleti-
ne başsağlığı ve sabır, yaralanan 
kahraman silah arkadaşlarımıza 
acil şifalar dileriz” ifadelerine yer 
verildi.
n AA



12 NİSAN 201812 HABER - İLAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
 

Ereğli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/166799
1-İdarenin
a) Adresi : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322490175 - 3322491961
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@konya.bel.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 4800m2 arsa alanına sahip, yaklaşık 2900m2 toplam
   inşaatı alanı olan bina yapım işi
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ereğli /KONYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer
   teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 250 (iki yüz elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
   İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad.
   No:64 Selçuklu/KONYA)
b) Tarihi ve saati : 07.05.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 
listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 
mevduatını gösteren banka referans mektubu, 
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak 
suretiyle de sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İş Deneyiminde Değerlendirilecek Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğde yer alan 
B Üstyapı İşleri BIII. Grup: Bina İşleri grubunda yer alan işler ile yapılacak işe benzer nitelikteki 
işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü veya Mimarlık Bölümü diplomaları
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya 
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. 
Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 785941 - www.bik.gov.tr

EREĞLİ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU YAPIM İŞİ
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİYAPI

KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Karatay Zübeyde Hanım 
Anaokulu’nun minik öğren-
cilerinin büyük bir başarı ile 
sahnelediği “Dimağın Şifresi 
Kalplerde” isimli tiyatro oyunu-
nu izleyen Karatay Kaymakamı 
Abdullah Selim Parlar, Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli, İlçe Emniyet Müdürü Mus-
tafa Demirgül, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Büyükmanav, 
eğitimciler ve veliler büyük bir 
hayranlıkla izledi. 

Kur’an’da bahsi geçen Fil 
Hadisesi, Hz. İbrahim’in ateşe 
atılması hadisesi, Nuh tufa-
nı gibi çeşitli canlandırmaları 
başarı ile gerçekleştiren minik 
öğrenciler izleyenlerden büyük 
alkış aldı. 

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli yaptığı açık-
lamada miniklerin gösterisini 
çok beğendiğini belirterek, “Gü-
zel sanatlar ile mili ve manevi 
değerlerimizin minik öğrenci-
lerimizin kalplerinde ve dimağ-
larında buluşması çok etkili bir 
anlatım ortaya çıkarmış. Minik 
öğrencilerimizi ve öğrencilerin 
yetişmesinde emeği büyük olan 
eğitmenlere çok teşekkür ediyo-
rum” dedi.
“BİLİNÇLİ YETİŞEN ÇOCUKLARIMIZ, 
BİLİNÇLİ BİR GELECEĞİN TEMELİNİ 

OLUŞTURACAK”
Başkan Hançerli; milli ve ma-

nevi değerlerine sahip çıkan bi-
linçli bir gençliğin ülkemizin ve 
dünyanın geleceğinin temelini 
oluşturacağını vurguladı. Hançerli, 
Karatay Belediyesi olarak eğitime 
büyük önem verdiklerini dile ge-
tirerek; Karatay Belediyesi tarafın-

dan yapılarak eğitime kazandırı-
lan Gaziosmanpaşa, Fetihkent ve 
Erenler anaokullarında minik öğ-
rencilerin eğitim görmeye devam 
ettiğini söyledi. Hançerli, Karatay 
Belediyesi olarak 4. ve 5. Anao-
kullarının da yapımını kısa sürede 
tamamlayarak eğitime kazandıra-
caklarının müjdesini verdi. Türki-
ye’de bir ilki gerçekleştirdiklerine 
dikkat çekerek 10 okula 120 ek 
derslik yaptıklarını, yine bir ilk ola-
rak da Belediye öz kaynaklarından 

Kurtuluş, Mehmetçik ve Fetihkent 
okullarının, Karatay Belediyesi 
İmam Hatip Lisesi’nin ve Karatay 
Belediyesi 23 Nisan İmam Ha-
tip Ortaokulu’nun tamamlanarak 
eğitime kazandırdıklarını belirten 
Hançerli, öğrencilerin spor ihtiya-
cını da göz önünde bulundurarak 
5 okula 5 spor salonu 16 suni çim 
saha yaptıklarını; Belediye olarak 
Karatay’a toplamda 20 okul kazan-
dırdıklarını dile getirdi.
n HABER MERKEZİ 

Bozkır İmam Hatip Li-
sesi Mezunları ve Gönüllü-
leri Derneğinin (BİMDER) 
düzenlemiş olduğu “Bozkır 
Ortaokullar Arası Esma-ül 
Hüsna” yarışması finali ger-
çekleştirildi.

Bozkır İmam Hatip Lise-
si Mezunları ve Gönüllüleri 
Derneğinin düzenlemiş oldu-
ğu “Esma-ül Hüsna” yarış-
masına, Bozkır İmam Hatip 
Ortaokulu, Cumhuriyet Or-
taokulu, Hacılar Ortaokulu, 
Sarıoğlan Ortaokulu, Dereiçi 
Ortaokulu, Soğucak Ortao-
kulu, Çağlayan Ortaokulu, 
Armutlu Ortaokulu, Üçpınar 
Ortaokulu ve Hamzalar Orta-
okulu katıldı.

BİMDER Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Görür, Boz-
kır Belediye Düğün Salonu’n-
da gerçekleştirilen program-
da yaptığı konuşmada, bu 
tarz yarışmalarda kaybedenin 
olmadığını söyledi. Yarışma-
nın ikincisini gerçekleştirdik-
lerine dikkati çeken Görür, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk 
önce okullarımızda birincileri-
miz belirleniyor ve okul birin-
cileri arasında ilçe finalistleri-
ni belirliyoruz. Bu yarışmada 
tüm öğrencilerimiz katılma-
ları ile bizim gözümüzde ka-
zanmış oluyorlar, yarışmaya 
katılarak Esma-ül Hüsna’yı 
ezberleyen her öğrencimizi 
ödüllendiriyoruz. Her yarış-
mada olduğu gibi ilk üçe gi-
ren öğrencilerimizi başarıla-

rından dolayı ilave ödüllerle 
ödüllendiriyoruz. İlçemizde 
bu şekilde yarışmaların ha-
zırlanmasında derneğimize 
desteğini esirgemeyen tüm 
destekçilerimize ve başta ilçe 
kaymakamımız olmak üzere 
ilçe müftümüze, kurum ve 
kuruluşlarımıza, okullarımı-
zın yöneticileri ve öğretmen-
lerimize derneğimiz adına 
teşekkürü borç bilirim.”

Yarışmada Bozkır İmam 
Hatip Ortaokulu öğrencisi 
Abdurrahman Duran birinci, 
Hamzalar Ortaokulu öğren-
cisi Ümmühan Topçu ikinci 
ve Cumhuriyet Ortaokulu öğ-
rencisi Ayşe Akpınar üçüncü 
oldu.
n HABER MERKEZİ 

Esma-ül Hüsna Yarışması’nda ödül heyecanı 

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli geçtiğimiz Cu-
martesi günü gerçekleşen Konya 
Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtar-
lar Derneği Yönetim Kurulu se-
çimi neticesinde Başkanlığa ye-
niden seçilen Ahmet Küçük’e ve 
seçilen yönetim kuruluna hayırlı 
olsun ziyareti gerçekleştirdi.  Baş-
kan Hançerli muhtarların mahal-
lelerindeki eksiklikleri, yapılması 
gereken çalışmaları en iyi bilen 
kişiler olduğunu dile getirerek; 
muhtarlarla koordinasyon içeri-
sinde gerçekleştirilen çalışmala-
rın büyük bir öneme sahip oldu-
ğunu vurguladı. Başkan Hançerli 
“Periyodik olarak düzenlediğimiz 
toplantılarla muhtarlarımızla is-
tişareler gerçekleştiriyoruz. 316 
bin nüfusa sahip büyük bir ilçeye 
birlikte hizmet ediyoruz.”dedi.  
Başkan Hançerli, Konya Karatay 

ve Tüm İlçeleri Muhtarları Der-
neğinin yeni yönetim kurulunu 
ve Başkan Ahmet Küçük’ü tebrik 
ederek, görevlerinde başarılar 
diledi. 

Konya Karatay ve Tüm İlçe-
leri Muhtarlar Derneği Başkanı 

Ahmet Küçük, koordinasyon içe-
risinde Karatay’a hizmet etmeye 
devam edeceklerini dile getire-
rek, Başkan Mehmet Hançerli’ye  
ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
etti. 
n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, bilinçli bir gençliğin ül-
kemizin ve dünyanın geleceğinin temelini oluşturacağını vurguladı

‘Bilinçli yetişen gençlik 
geleceğimizi oluşturacak’

Hançerli’den Muhtarlar Derneği’ne ziyaret 
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Selçuk Üniversitesi, 43’üncü 
Kuruluş Yıl Dönümü’nü “Selçuklu 
Devlet Adamı: Nizamülmülk” te-
masıyla düzenlenen törenle kutladı. 
Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, tö-
rende yaptığı konuşmada, “Selçuk 
Üniversitesi olarak ‘Bir Dünya Üni-
versitesi’ olma yolunda ilerlerken 
milli ve manevi değerlerine bağlı 
nesiller yetiştirmeyi, ülkemize ih-
tiyaç duyulan her alanda hizmet 
etmeyi, özetle ülkemizin  ‘Stratejik 
Üniversitesi’ olmayı kendimize he-
def olarak seçtik” dedi.

Süleyman Demirel Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen törene Vali 
Yakup Canbolat, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih 
Dönmez, TSE Başkanı Sebahittin 
Korkmaz, Bölge İdare Mahkemesi 
Başkanı Kemal Kuku, Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, İTÜ Kuzey Kıbrıs Kampü-
sü Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Kara-
bulut, Prof. Dr. Hüseyin Kara, Prof. 
Dr. Mehmet Okka ve Prof. Dr. Özde-
mir Koçak, AK Parti İl Başkanı Ha-
san Angı, Selçuk Üniversitesi Genel 
Sekreteri İbrahim Halıcı, dekanlar, 
müdürler, daire başkanları, akade-
mik ve idari personel, öğrenciler ile 
diğer protokol üyeleri katıldı.

Program, Selçuk Üniversitesi Di-
lek Sabancı Devlet Konservatuvarı 
öğrencileri tarafından hazırlanan 
müzik dinletisiyle başladı. Sonrasın-
da, Selçuk Üniversitesi Halk Oyunla-
rı Topluluğu’nca (SÜHOT) sunulan 
gösteri katılımcılar tarafından büyük 
beğeni aldı. Ardından, protokol ko-
nuşmalarına geçildi.

“KALİTE ODAKLI ÇALIŞMALAR 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, törenin açı-
lışında yaptığı konuşmada, Selçuk 
Üniversitesi’nin, Türkiye’nin en kök-
lü yükseköğretim kuruluşlarından 
birisi olduğunu, bugüne kadar 600 
binden fazla öğrenci mezun ettiğini 
söyledi. Selçuk Üniversitesi’nin 97 

bin öğrencisi ile ülkenin en kalaba-
lık 2’nci üniversitesi olduğunu ifade 
eden Prof. Dr. Şahin, yapılan çeşitli 
değerlendirmelerde Türkiye’de 185 
üniversite arasında 14, dünyadaki 
28 binden fazla üniversite içinde 
ise 980’inci sırada yer aldığını ak-
tardı. Üniversite olarak amaçlarının, 
Selçuk Üniversitesi’ni Türkiye’de 
ve dünyada saygın üniversiteler 
arasında daha üst sıralara taşımak 
olduğunu anlatan Prof. Dr. Şahin, 
“Üniversiteler; bilimin ışığında yeni 

buluşların, yeni fikirlerin harman-
landığı, geleceğin aydın kadrola-
rının yetiştirildiği mekanlardır. Bu 
mekanlar; ülke kalkınmasına, insan 
huzur ve refahına katkı sağlayan, 
geleceğe dair tasavvurları belirleyen 
merkezlerdir. 

Selçuk Üniversitesi olarak ‘Bir 
Dünya Üniversitesi’ olma yolunda 
ilerlerken milli ve manevi değerle-
rine bağlı nesiller yetiştirmeyi, ül-
kemize ihtiyaç duyulan her alanda 
hizmet etmeyi, özetle ülkemizin  
‘Stratejik Üniversitesi’ olmayı ken-
dimize hedef olarak seçtik. Bu hede-
fimizi gerçekleştirebilmek için kalite 

odaklı çalışmalar yürütmekteyiz. Bu 
çalışmaların sonucu olarak 22 Mes-
lek Yüksekokulumuzun tamamı ve 
Rektörlüğümüze bağlı 22 birim TS 
EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim 
Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır. 
Bu alanda bir ilki gerçekleştiren Ka-
lite Kurulumuza ve emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
“NİZAMİYE MEDRESLERİ GÜNÜMÜZ 

ÜNİVERSİTELERİNİN ÖNCÜSÜ 
OLMUŞTUR”

 Prof. Dr. Şahin, bu yılki kuruluş 

yıl dönümü kutlamalarını, doğu-
munun 1000’inci yıl dönümü dola-
yısıyla Büyük Selçuklu Veziri Niza-
mülmülk’e ithaf ettiklerini belirtti. 
Nizamülmülk’ün sadece büyük bir 
devlet adamı değil, aynı zamanda 
önemli bir alim ve dünyada modern 
üniversite anlayışının ilk temelleri-
ni atan büyük bir kurucu olduğunu 
dile getiren Prof. Dr. Şahin, şöyle 
konuştu: “Nizamülmülk 10 Nisan 
1018 tarihinde Tus şehrinde doğ-
muştur. Gerçek adı Hasan El-Tu-
si’dir. Ancak İslam alemine yaptığı 
hizmetler nedeniyle devrin halifesi 
tarafından Nizamülmülk unvanı 

verilmiştir. Nizamülmülk Selçuklu 
sultanlarına Atabey’lik yapmış ve 
başvezir olarak devlet yönetiminde 
büyük başarılar elde etmiştir. Ancak 
en önemli başarısı o dönemde İslam 
toplumları için büyük bir tehlike arz 
eden batınilik ile mücadele etmek 
ve ihtiyaç duyulan bilim adamları 
ve yöneticileri yetiştirmek için 1065 
tarihinde Nizamiye Medreseleri’ni 
kurmuş olmasıdır. Nizamiye Med-
reseleri birçok açıdan dünya üniver-
siteler tarihinde ilklere imza atmış-

tır. Tam zamanlı eğitim verilmiş, 
müderrislere maaş bağlanmış, ders 
geçme yöntemi uygulanmış, eğitim 
süresi 4 yıl olarak belirlenmiş ve en 
önemlisi dünyada ilk diploma uygu-
laması başlatılmıştır. Bu yönleriyle 
günümüz üniversitelerinin öncüsü 
olmuştur. 

Nizamülmülk büyük hizmet-
lerden sonra 1092 yılında Hasan 
Sabbah’ın fedaileri yani beyinsiz 
haşhaşiler tarafından şehit edilmiş-
tir. Bu suikast, bu haşhaşi güruhun 
tarihteki ilk siyasi cinayetidir. Niza-
mülmülk’ü milletimiz, ümmetimiz 
ve insanlık adına hayırla yad ediyor 

ve Allah’tan rahmet diliyorum.”
“MİLLETİMİZ TÜM TUZAK VE 
İHANETLERİN ÜSTESİNDEN 

GELECEKTİR”
Türkiye’nin zorlu bir süreçten 

geçmekte olduğunu ifade eden Prof. 
Dr. Şahin, “Böylesine sıkıntılı gün-
lerde, her zamankinden daha fazla 
birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın 
olduğu aşikardır. Başta Sayın Cum-
hurbaşkanımız olmak üzere Devlet 
büyüklerimiz, ülkemizin bir ‘beka 
sorunu’ ile karşı karşıya olduğunu 

ifade etmektedirler. Dış düşman-
larımızın şu ya da bu sebeple, bize 
karşı nasıl bir tavır sergiledikleri, bu 
tutumun tarihi arka-planları, bizim-
le ilgili niyet ve emelleri herkesin 
malumudur. Bunlara, içimizdeki iş-
birlikçi hainlerin taşeronluk ettiği de 
açık seçik ortadadır. 40 yılı aşkın bir 
süredir, bölücü ve yıkıcı şer odakla-
rının ülkemizi ne gibi sıkıntılara 
maruz bıraktığı, FETÖ gibi ihanet 
şebekelerinin kimin yararına çalıştı-
ğı, güzelim Anadolu insanımızın dini 
hassasiyetlerini nasıl suiistimal edip 
birlik ve beraberliğimize kastettiği 
de ortadadır. 15 Temmuz ihanet ve 

işgal kalkışmasının bize yeniden ha-
tırlattığı en önemli hakikat, devlet ve 
millet bütünlüğümüzü korumak ve 
kollamak olduğudur. Milletimiz ta-
rihten aldığı dersler ve ‘Anadolu İr-
fanı’ olarak adlandıracağımız bilinç-
le bütün tuzakların ve ihanetlerin 
üstesinden gelecektir, tüm oyunları 
bozacaktır” şeklinde konuştu.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NE TSE 
BELGESİ TAKDİM EDİLDİ

Protokol konuşmalarının ar-
dından, Rektör Prof. Dr. Şahin ta-
rafından Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak adına Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müs-
teşarı Fatih Dönmez’e “Yılın Başarılı 
Yöneticisi Onur Ödülü”nü takdim 
etti. Müsteşar Dönmez, programda 
bulunmaktan duyduğu memnu-
niyeti ifade ederek, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın 
Konya ve Selçuk Üniversitesi’ne yö-
nelik mesajını okudu. Sonrasında, 
Vali Canbolat tarafından Nurullah 
Ercan’a “Hayırsever İş Adamı Onur 
Ödülü” takdim edildi. Ardından, 
Müsteşar Dönmez tarafından Konu-
şan Eller Projesi Danışmanı Dr. Öğ-
retim Üyesi Humar Kahramanlı ve 
proje ekibine “Bilim Onur Ödülü”nü 
takdim etti. 

Sonrasında, Selçuk Üniversi-
tesi’nin kuruluşunda emeği geçen 
Rıdvan Bülbül adına Konya’nın Sesi 
Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ah-
met Tapu ve Enes Konuş’a plaket 
verildi. Ardından, TSE Başkanı Se-
bahittin Korkmaz, TSE ISO 9001 
2015 Belgesi’ni Selçuk Üniversitesi 
adına Rektör Prof. Dr. Mustafa Şa-
hin’e takdim etti. Tören, Üniversite 
Televizyonu’nca 43. Kuruluş Yıl Dö-
nümü’ne özel hazırlanan “Nizamül-
mülk”e ilişkin video gösterimi ve 
Selçuk Üniversitesi’nde profesör - 
doçent unvanı almaya hak kazanan 
öğretim üyelerine, protokol üyele-
rince belge takdimiyle sona erdi.

Süleyman Demirel Kültür Mer-
kezi’ndeki etkinliklerin sonrasında, 
konuklara ve öğrencilere Keykubat 
Köşkü’nde “Geleneksel Selçuk Pila-
vı” ikram edildi.
n HABER MERKEZİ  

Selçuk Üniversitesi 43’üncü Kuruluş Yıl Dönümü’nü kutladı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Selçuk Üniversitesi 
olarak ‘Bir Dünya Üniversitesi’ olma yolunda ilerlerken ülkemizin  ‘Stratejik Üniversitesi’ olmayı kendimize hedef olarak seçtik” dedi

Selçuk’ta 43. yıl coşkusu

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, törenin açılışında yaptığı konuşmada, Selçuk Üniversitesi’nin, Türkiye’nin en köklü 
yükseköğretim kuruluşlarından birisi olduğunu, bugüne kadar 600 binden fazla öğrenci mezun ettiğini söyledi.
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Yunak Emniyet’ten Kaymakam’a ziyaret ‘Emniyet güçlerimize minnettarız’
Türk Polis Teşkilatı’nın Ku-

ruluşu’nun 173. Yıldönümü 
nedeni ile Yunak İlçe Emniyet 
Amiri Ufuk Başlık ve emniyet 
personelinden oluşan bir he-
yetle İlçe Kaymakamı  Fatih Cı-
dıroğlu’nu  makamında ziyaret 
etti. Kaymakam Fatih Cıdıroğlu  
173. Kuruluş yılını kutlayan em-
niyet teşkilatının 10 Nisan Polis 
Günü’nü ve Polis Haftasını Polis 
ve  aileleri ile birlikte kutlayarak 
çalışmalarında başarılar diledi. 
Ziyaret sırasında İlçe Emniyet 
Amiri Ufuk Başlık Polis Haftası 
etkinlikleri hakkında Kaymakam 
Cıdıroğlu’na  bilgi verdi.

Vatandaşların can ve mal gü-
venliğini korumak için 24 saat 
görev yapmaya devam edecekle-
rini belirten Yunak İlçe Emniyet 
Amiri Ufuk Başlık, “Polis teşkilatı 
olarak yaptığımız her türlü ça-
lışmamıza verdiğiniz desteğinizi 

hep arkamızda hissettik. Bu bize 
güven ve cesaret veriyor. Ortak 
paydamız Yunak’ı daha da ileri-
ye götürmek için çalışmalarımız 
devam edecek “dedi. Kaymakam 
Cıdıroğlu da, “Yunak’ta polis teş-

kilatımız çalışmalarını başarı ile 
sürdürüyor. Emniyet Teşkilatı 
personeline görevlerinde başarı-
lar ve aileleri ile birlikte sağlıklı 
uzun ömürler dilerim’’ dedi
n HABER MERKEZİ

Seydişehir AK Parti Gençlik 
Kolları, Türk Polis Teşkilatının 
173. Kuruluş yıldönümü münase-
betiyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü 
ziyaret ettiler. Günün anısına em-
niyet mensupları ile pasta kesen 
AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, 
ülkenin can ve mal güvenliği için 
canla başla çalışan kahraman po-
lislerimize görevlerinde başarılar 
dilediler. Emniyet güçlerimize her 

zaman minnettarız diyen AK Parti 
Seydişehir Gençlik Kolları Başkanı 
Mevlüt Polat, “Türk Polis Teşkilatı-
mızın 173. Kuruluş yıldönümünde 
yönetim kurulu üyelerimiz ve Ay-
şenur Alacankaya Başkanlığındaki 
Geçen Bayan Komisyonu üyeleri-
miz ile birlikte İlçe Emniyet Mü-
dürlüğümüzü ziyaret ettik. Burada 
görev yapan polislerimizin günleri-
ni kutlayarak günün anısına pasta 

kestik. İcra ettikleri bu zorlu görev 
nedeniyle Allah tüm polislerimiz-
den razı olsun.Ahirete intikal eden 
kahraman polislerimize Allah’tan 
rahmet diliyor, gazilerimizi min-
netle anıyor, büyük fedakârlık, sa-
bır ve cesaretle görevlerini sürdü-
ren tüm polislerimize de aileleri ile 
birlikte sağlık, mutluluk ve başarı-
ları dolu günler diliyorum”  dedi. 
n HABER MERKEZİ 

Ereğli’den okuma-yazma 
seferberliğine destek

Okuma yazma öğrenenlere
sertifikaları törenle verildi

Ereğli Belediyesi, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi 
Emine Erdoğan’ın himayesinde 
ve öncülüğünde başlatılan Oku-
ma-yazma seferberliğine öğret-
men eşliğinde farklı yaş grupların-
dan kadınlara kurs vererek destek 
oluyor.

Kursa katılan bayanlar “Oku-
ma-yazma seferberliği başlatan 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a ve eşi Emine Erdoğan’a 
ayrıca bize bu imkanı sağlayan 
Belediye Başkanımız Özkan Özgü-
ven’e teşekkür ederiz” dediler.

 Eğitim her yaşta kıymetlidir di-
yen Belediye Başkanı Özkan Özgü-
ven: “Kadınlarımızın sosyal hayata 
katılımını sağlamak, hayatlarını 
kolaylaştırmak ve aile bütçelerine 
katkı sağlamaları amacıyla açtığı-
mız Hanımlar Semt Lokalimizde, 
her yaştaki kadınlarımıza oku-
ma-yazma kursu veriyoruz. Sayın 

Cumhurbaşkanımızın ve eşleri 
Emine Erdoğan Hanımefendi’nin 
başlattığı ve öncülüğünü yaptığı 
okuma-yazma seferberliği çerçe-
vesinde hayata geçirdiğimiz uygu-
lama kadınlarımızdan yoğun talep 
görüyor. Onların bu azim ve ka-
rarlılığı bizleri daha da mutlu edi-
yor. Şehrimize hizmet noktasında 
önemli projeleri hayata geçiriyo-
ruz. Hanımlarımıza okuma-yazma 
kursu da bu anlamda önemli bir 
projedir. Tüm kadınlarımızı kur-
sumuza bekliyoruz” şeklinde ko-
nuştu.

Sosyal Belediyecilik kapsamın-
da çalışmalarına devam ettiklerini 
belirten Başkan Özgüven, “Sosyal 
projelerimizi bir bir hayata geçi-
riyoruz. Fiziki Belediyeciliğin yanı 
sıra sosyal ve kültürel anlamda da 
ilkleri yapmaya devam ediyoruz. 
Ereğli’miz her şeyin en iyisini hak 
ediyor” dedi. n HABER MERKEZİ

Çeltik ilçesinde, okuma yaz-
ma seferberliği kapsamında açılan 
kurslarda başarılı olan katılımcılara 
sertifikaları düzenlenen törenle ve-
rildi.  Sertifika törenine Çeltik Kay-
makamı Uğur Karakaya, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü İsmail Çetin, şube 
müdürleri Bayram Yıldız, Tuğba 
Deveci, okuma yazma seferberli-
ğinde görev alan öğretmenler ve 

kursiyerler katıldı. Birinci kademe 
okuma yazma eğitimlerine katı-
larak başarı gösteren 20 kursiyer 
sertifikalarını düzenlenen törenle 
İlçe Kaymakamı Uğur Karaka-
ya’nın elinden aldı. Okuma yaz-
ma seferberliği kapsamında ikinci 
kademe okur yazarlık kursu için 
kayıtların devam ettiği duyuruldu.
n İHA

Köprülü kavşak inşaatından nakledilen yetişmiş ağaçlar Şefik Can Parkı’na dikildi. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Şefik Can Parkı’nda incelemelerde bulundu

Sökülen ağaçlar Şefik
Can Parkı’na dikildi

120 bin metrekarelik bir alanda 
hayata geçen Şefik Can Parkı’na, 
köprülü kavşak inşaatından nakle-
dilen yetişmiş ağaçların dikildiğini 
belirten Başkan Akyürek, hiçbir 
ağacın zayi olmaması için dikkatli 
bir çalışma yürüttüklerini dile getir-
di. Park ile Selçuklu ilçesinin güzel 
bir alan daha kazanmış olacağını 
kaydeden Başkan Akyürek, “Bölge-
ye yapılmakta olan köprülü kavşakla 
uyumlu bir şekilde hem trafik akışı 
daha güzel bir şekilde gerçekleşecek 
hem de ihtiyaca cevap verecek sa-
yıda otopark oluşturularak otopark 
ihtiyacına da katkı yapılmış olacak” 
dedi. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, Selçuklu Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ile birlikte köprülü kavşak inşaatları 
nedeniyle taşınan ağaçlarla yapımı 
sürdürülen Şefik Can Parkı’nda in-
celemelerde bulundu. 

ÇOK GÜZEL BİR 
PARKA İMZA ATIYORUZ 

120 bin metrekarelik bir alanda 
hayata geçen Şefik Can Parkı’nın 
mahallelinin yeşil alan, dinlenme ve 
sosyal alan ihtiyacını karşılayacağını 
kaydeden Başkan Akyürek, “Bu böl-
genin havasını değiştirecek büyük-
lükte diktiğimiz sedir ve karaçam 
ağaçlarıyla, çiçeklerle birkaç hafta 
içerisinde buradaki park oluşumunu 
tamamlıyoruz. Ağaçların arasında 
çok güzel ergonomik ve rahatlıkla 
pek çok kişinin kullanabileceği tar-
tan pistli yürüyüş yolları da hayata 
geçiyor. Bu bölge kısa bir süre içinde 
cıvıl cıvıl, çocuklarımızın koşturdu-
ğu büyüklerimizin dinlendiği, kafe-
teryasıyla da insanımızın ikramda 
bulunabildiği bir yer haline geliyor. 
Selçuklu ilçemiz güzel bir alan daha 
kazanmış oluyor. Aynı zamanda 
yapılmakta olan köprülü kavşakla 
uyumlu bir şekilde bölgede hem 
trafik akışının daha güzel bir şekilde 
gerçekleşmesini sağlayacağız hem 
de burada ihtiyaca cevap verecek 
sayıda otopark da oluşturularak böl-
genin otopark ihtiyacına da katkı 
yapılmış olacak” ifadelerini kullandı. 

KONYA’NIN EN PRESTİJLİ 
CADDELERİNDEN BİRİSİ OLDU 
Parkın oluşumunda Selçuklu 

Belediyesi’nin büyük katkısı oldu-
ğunu belirterek, Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’a te-
şekkür eden Başkan Akyürek; Şefik 

Can Caddesi’nin, ilk görev aldıkları 
yıl açmaya başladıkları altgeçidi ile 
faaliyete geçtiğini ve yeni bir imar 
alanı olarak oluşturdukları bölge ol-
duğunu hatırlattı. Başkan Akyürek, 
“Konya’nın en prestijli caddelerin-
den birisi olacak diye yola çıkmıştık. 
Şu anda artık hamdolsun belediye-
lerimizin çalışması ile o şekle gelmiş 
oluyor. Altgeçitleriyle, güzel refüjü, 
kaldırımı, asfaltı ve parkıyla burası 
şehrimizin cazibe merkezi alanların-
dan birisi oldu” diye konuştu. 

HİÇBİR AĞACIN ZAYİ OLMAMASI 
İÇİN DİKKATLİ ÇALIŞIYORUZ 
Şefik Can Caddesi Köprülü Kav-

şağı çalışmaları nedeniyle yerinden 
kaldırılan ağaçları bu parka naklet-
tiklerini söyleyen Başkan Akyürek, 
“Parka 20-25 yaşlarında ağaçlar 

dikiyoruz. Bunlar, köprülü kavşak 
çalışmasından söktüğümüz ve bura-
ya taşıdığımız ağaçlar. Hiçbir ağacın 
zayi olmaması için dikkatli bir çalış-
ma yürüttük” ifadelerini kullandı. 

KONYA’NIN EN GÜZEL 
YERLERİNDEN BİRİSİ OLACAK 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay da Şefik Can bölge-
sinin Konya’nın gelişimini en güzel 
gösteren alanlardan birisi olduğu-
nu belirterek, parkın da Konya’nın 
en güzel parklarından biri olacağını 
kaydetti. Altay, “Ağaçların büyüme-
sini beklemeden bu kadar nitelikli 
ağaçlar dikiliyor. Bölge insanımız 
inşallah en kısa sürede yeni bir böl-
ge parkına kavuşmuş olacak. Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız başta 
olmak üzere emeği geçen herkese 

teşekkür ediyorum” dedi. 
AĞAÇLAR YENİ 

YERLERİNE TAŞINIYOR 
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlı-
ğı, 2004 yılından bu yana köprülü 
kavşak ve yol çalışmaları nedeniyle 
sökülmesi gereken ağaçları, özel 
makinalarla sökerek yeni oluştu-
rulan parklara naklediyor. Bu kap-
samda son olarak Şefik Can Köprülü 
Kavşağı’nda 59 adet, Fatih Caddesi 
Köprülü Kavşağı’nda 39 adet, Tür-
mak Köprülü Kavşağı’nda 260 adet, 
Galericiler Köprülü Kavşağı’nda 
ise 263 adet ağaç sökülerek yapımı 
devam eden Şefik Can, Konyaspor 
Taraftar ve Akçaağaç parklarına ta-
şındı.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapımı devam eden Şefik Can Parkı’nda incelemelerde bulundu.
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Hikmet İlim ve Sanat Derne-
ği’nin bu haftaki sohbetinde, Türk Sa-
vunma Sanayisi ve Nuri Killiğil Paşa 
gündeme geldi. Konya Aydınlar Oca-
ğı Genel Başkanı Dr. Öğretim Üyesi 
Mustafa Güçlü, “Türk Silah Sanayinin 
Engellenmesi ve Nuri Killiğil” başlığı 
altında yaptığı konuşmasında, Tür-
kiye’de ilk özel Türk Silah Sanayisini 
kuran Nuri Killiğil’in, altı gün süren 
Arap-İsrail savaşında, Filistinlilere si-
lah yardımı yapması neticesinde CIA 
ajanları tarafından silah fabrikasının 
bombalanması sonucunda arkadaş-
larıyla birlikte şehit olduğunu söyledi. 

SİLAH FABRİKASINI 
AMERİKA HAVAYA UÇURDU

Nuri Killiğil’in, Enver Paşa’nın 
babası olan Ahmet Paşa’nın oğlu ol-
duğunu, Kutulamare Zaferini kaza-
nan Halil Paşa’nın amcaları, Rauf Or-
bay’ın da enişteleri olduğunu söyledi. 
5 Mayıs 1890’da İstanbul’da Divan-
yolu semtinde doğan Nuri Paşa’nın, 
Kuleli Askeri Lisesini bitirdikten son-
ra 1911-1912 yıllarında Atatürk ile 

birlikte Trablusgarp’ta İtalyan işgali-
ne karşı savaştığını ve Birinci Dünya 
Savaşı’nın sonuna doğru, henüz 29 
yaşındayken Kafkas İslam Ordusu 
Komutanı olarak, Ermenilerin ve 
Rusların işgalindeki Bakü’yü kurtar-

dığını ifade etti. 1925 yılında Ata-
türk’ün imzasıyla Yarbay rütbesiyle 
emekliliğe ayrılan ve 1929’da devlet 
tarafından İstiklal Madalyası’na layık 
görülen Nuri Paşa’nın, siyaset yeri-
ne ticarete atıldığını belirterek “Nuri 
Paşa, 1933’te Zeytinburnu’nda dö-
küm, seramik, soba yapmak üzere 
bir tesis kurdu. Resmi olarak bu tip 
madeni eşyalar üretiliyor olarak gö-
rünse de asıl üretimi tabanca, tüfek, 
gaz maskesi ve hatta havan topu 
mermisi gibi askeri malzemeler üze-
rine idi. 1946’dan sonra Amerika ile 
yapılan anlaşmalardan sonra Türki-
ye’de, bütün milli kalkınma hamleleri 
devamlı sabote edildi. Nuri Killğil’in 
kurduğu savunma sanayine dönük 
silah fabrikasının da kapatılması is-
tendi. Milliyetçi bir adam olan Nuri 
Paşa, fabrikayı kapatmıyor.  Bunun 
üzerine 2 Mart 1949’da Nuri Killiğil 
ve çalışanlar fabrikada iken konulan 
bombanın patlaması sonucu fabri-
ka havaya uçuruluyor. Nuri Paşa’nın 
parçalanan cesedinden geriye kravat 

parçası ile şapkasından bir parça bu-
lunuyor. Bunun sonucunda öldüğüne 
kanaat getiriliyor. Amerika bir suikast 
düzenleyerek silah fabrikasını havaya 
uçuruyor. 27-29 kişi ölüyor. Birkaç 
elbise parçasıyla boş tabut mezara 
gömülmüş oluyor. Amerika’ya karşı 
yerli ve milli bir hareket yapan Nuri 
Paşa, Nuri Demirağ’ın ve Vecihi 
Hürkuş’un başına gelenlerle hemen 
hemen aynı oluyor. Suikast soruş-
turulması kapatılıyor ve TMBB’deki 
tartışmalara da izin verilmiyor.  Nuri 
Killiğil Filistin davasına sahip çıktığı 
için öldürülüyor. 

Sohbetin sonunda kendisine so-
rulan sorulara da cevap veren Güç-
lü, Sütlüce’deki silah ve mühimmat 
fabrikasında, çizimini bizzat kendi 
yaptığı, kendi adını verdiği ve patenti 
kendisine ait olan Nuri KilligilTaban-
cası’nın da üretildiğini de söyledi. 
Dr. Mustafa Güçlü’ye, Hisder adına 
hediyesini ise eski Konya Milletvekili 
Mustafa Kabakcı takdim etti. 
n HABER MERKEZİ

HABER - İLAN

İdeal bir besin. Şeker, pro-
tein, lif , C, B1, B2 niasin ve A 
vitamini içeriyor. Folik asit içe-
rir. Potasyum bakımından zen-
gindir.Magnezyum ve Sodyum  
içerir.Antioksidan kaynağı olan 
Hurma yüksek besin değeriyle 
de en iyiler içerisinde yer alan 
bir besindir. Hurma soğuk de-
polandığında antioksidan yo-
ğunluğu artar. Antioksidanlar, 
damar tıkanıklığı ve kansere 
faydalı olduğu bilinmektedir. 

Hafızaya güçlü bir etkisi var-
dır.  

Kolesterole ve damar sertli-

ğine faydalıdır. 
Diyabet ve yüksek tansiyona 

oldukça faydası vardır.  
Kan yapıcıdır, içerdiği demir 

, kırmızı kan hücrelerinde bulu-
nan hemoglobin sentezini kont-
rol eder .  

Gözlere iyi gelir. 
Kemik erimesini engeller 

çünkü kalsiyum ve fosfot, iske-
let oluşumu ve vücudun kemik 
yapısının dengelenmesi için  
çok önemli elementler içerir. 

Hurma, içerdiği bol fosfor 
ve kalsiyum ile kemik zayıflığına 
karşı bünyeyi korur ve bu hasta-

lıkların azaltılmasına 
yardım eder. 

B1 ve B2 vita-
minleri ihtiva ettiği 
için karaciğeri güç-
lendirir.

 Stres ve  dep-
resyonu gidericidir. 

İçerdiği B1-B2 
vitaminleri ile sinir 
sisteminin sağlıklı 
olmasını kolaylaştırır ve dinlen-
dirici etki yapar. 

Kabızlığa iyi gelir. 
Zayıflamaya Yar-

dımcı Olur.
Sindirim sistemini 

hızlandırıcı etkisiyle 
ve tok tutma özelliği 
ile son yıllarda hur-
ma diyet listelerinde 
önemli yer tutmaya 
başlamıştır. 

Balgam ,öksürük 
ve gribe iyi gelir. Yarayı çabuk 
iyileştirir. Böbrek harabiyetine 

engel olur.  
Doğum yapacaklar kolay 

doğum yapabilmeleri için hur-
ma tüketime özen gösterme-
lidirler çünkü araştırmalarda 
kolay doğuma çözüm olan be-
sinlere hurmada eklenmiştir. 
Sütü az anneler tüketimin art-
tırabilirler.  Hurmada bolca ok-
sitosin bulunur ve bu hormon 
doğumdan sonra süt salınımını 
da uyardığından emziren anne-
lerin süt salgısını arttırmaları 
için hurma yemeleri son derece 
uygundur.

Ayrıca diyet lifi içerdiği için 

bağırsakların rahat çalışmasını 
sağlayan önemli bir meyvedir.

Yaklaşık 15 gr. olan 1 adet 
hurma 42, 2 kaloridir.

Besin değeri:
 • 1 adet hurma, 9, 8 gr. kar-

bonhidrat içerir.
 • 1 adet hurma, 0, 3 gr. pro-

tein içerir.
 • 1 adet hurma, 0, 1 gr. yağ 

içerir.

Ara öğünlerini 3 adet  hurma 
ile tatlandırabilirsin.

Sağlıcakla kalın…

HURMA

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

HİSDER’de, ‘Türk Silah Sanayinin Engellenmesi ve Nuri Killiğil’i anlatan Konya Aydınlar Ocağı Başkanı 
Dr. Mustafa Güçlü, “Türkiye’de savunma sanayi hamlelerimizi devamlı Amerika engelledi” dedi

Savunma sanayimizi 
Amerika engelledi

Konya Eczacılar Odası tarafından 
organize edilen Aromaterapi eğitimi 
Uzm. Ecz. Hülya Eryılmaz Kayhan 
tarafından  Konyalı eczacılara ve-
rildi. Sosyal, Kültürel  etkinliklere 
büyük önem veren Konya Eczacılar 
Odası Başkanlığı son olarak Ecza-
cılara yönelik Aromaterapi eğitimi 
verdi.  Konya Eczacılar odası Ahmet 
Keleşoğlu sosyal tesisleri içerisinde 
yer alan Konferans salonunda ger-
çekleştirilen Aromaterapi eğitimi ve 

Workshop’u  Uzm.Ecz. Hülya Eryıl-
maz Kayhan tarafından sinevizyon 
eşliğinde katılımcı eczacılara sunul-
du.

Konya Eczacılar Odası Başkanı 
Ecz. Adem Açıkgöz “ Eczacılara yö-
nelik olarak oda tarafından eğitim 
çalışmalarına ara vermeden de-
vam ediyoruz. Son olarak Uzm.Ecz. 
Hülya Eryılmaz Kayhan tarafından 
Aromaterapi eğitimi ve Workshop’u   
katılımcı eczacılaramıza sundu. Katı-

lımın ve ilginin yoğun olması bizleri 
mutlu etmiştir. Eğitim veren Uzm. 
Ecz. Hülya Eryılmaz Kayhan’a odam 
adına teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitim sonunda Konya Eczacılar 
Odası yönetim kurulu üyesi  Ecz Me-
lek Karaman, günün anısına Uzm. 
Ecz. Hülya Eryılmaz Kayhan’a gü-
nün anısına bir plaket takdim etti. 
Eğitim semineri günün anısına çek-
tirilen toplu fotoğraf ile son buldu.
n HABER MERKEZİ

Eczacılara, aromaterapi eğitimi verildi

Kadın muhtardan Başkan
Özaltun’a teşekkür plaketi

Hüyük İlçesi’ne bağlı İmrenler 
Mahallesi Muhtarı Fadime Açık-
baş, Beyşehir Belediyesi’ni ziyaret 
etti. Açıkbaş, kendisine eşlik eden 
Beyşehir Birlik Muhtarlar Derne-
ği Başkanı Faruk Koçer’le birlikte 
gerçekleştirdiği ziyarette, Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun’a 
İmrenler Mahallesi’ne verdiği kat-

kı ve desteklerden ötürü teşekkür 
etti. Açıkbaş, Belediye Meclisi Sa-
lonu’nda biraraya geldiği Başkan 
Özaltun’a bir teşekkür plaketi 
takdim etti. Özaltun, bölgenin tek 
bayan mahalle muhtarı olan Açık-
baş’a teşekkür ederken çalışmala-
rında başarılar diledi.
n HABER MERKEZİ

Dr. Mustafa Güçlü

İlahıyatçı, Değerli İnsan,
AFAD Başkanı 

Mehmet 
GÜLLÜOĞLU’nun

 

Amcası

Necati 
GÜLLÜOĞLU’nun

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
NOT: Merhum Necati Güllüoğlu’nun cenazesi bugün öğle 
namazına müteakip Hacıveyis Camii’nde kılınacak cenaze 

namazı sonrası Üçler Mezarlığı’nda defnedilecek.

Türküler ve halk oyunları ile Anadolu anlatıldı
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Ereğli Eğitim Fakültesi ve Ereğli Be-
lediyesi işbirliği ile hazırlanan “Tür-
külerimiz ve Halk Oyunlarımızla 
Anadolu” programı Ereğli Belediye-
si Kültür ve Spor Merkezinde büyük 
bir coşkuyla gerçekleştirildi. 

Programa; Ereğli Kaymakamı 
Ömer Lütfi Yaran; Halkapınar Be-
lediye Başkanı Fahri Vardar, Ereğli 
Belediye Başkan yardımcıları Âgah 
Taşkın, Ahmet Demirtaş ve Lok-
man Göktaş, Ereğli Eğitim Fakültesi 
Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Peh-
livan ile çok sayıda izleyici katıldı. 
Programın akademik danışmanlığı-
nı yapan Prof. Dr. Mustafa Pehlivan 
yaptığı açılış konuşmasında, “Bir 
milletin ayakta kalabilmesi için kül-
türel değerlere sahip çıkması gere-
kir. Biz öğrencilerimizi yetiştirirken 
kültürel alanda dolu dolu yetiştire-
lim istiyoruz. Bundan sonra Ereğ-
li’nin ihtiyacı doğrultusunda farklı 
kültürel etkinlikleri sürdüreceğiz” 
diyerek etkinlikte emeği geçenle-
re teşekkür etti. Prof. Dr. Mustafa 
Pehlivan, konuşmasının sonunda 
Üniversite Halk Oyunları Toplulu-
ğu’nun Ereğli’ye gelmesinde des-
teğini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. 

Muzaffer Şeker’e ve Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven’e teşek-
kürlerini iletti.

Necmettin Erbakan Üniversite-
si Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakül-
tesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 
öğretim elemanları ve öğrencileri 
ile Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Halk Oyunları Topluluğunun hazır-
lamış olduğu programda Türk Halk 
Müziği dinletisi eşliğinde birçok 
yöreden halk oyunları sergilendi. 
Büyük beğeniyle izlenen program 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
öğrencisi Şehit Öğretmen Aybüke 
Yalçın’ı ve tüm şehitlerimizi an-
mak için hazırlanan görüntülerin 
ardından Aybüke Yalçın’ın sesinden 
Mağusa Limanı adlı türküyle son 

buldu. Programın sonunda Ereğli 
Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. 
Dr. Mustafa Pehlivan, Ahmet Ke-
leşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Eği-
timi Anabilim Dalı Öğretim Görev-
lisi O. Kürşat Çakır, Üniversite Halk 
Oyunları Topluluğu Eğitmeni Dr. 
Öğretim Üyesi A. Ertan Soğancı ve 
Hüseyin Vehbi Karakaya’ya Ereğli 
protokolü tarafından çiçek takdim 
edildi. Ayrıca Ereğli Kemal Akman 
Meslek Yüksekokulu Tekstil Bölü-
mü Öğretim Görevlisi Mustafa Top-
rak ve öğrencileri Prof. Dr. Mustafa 
Pehlivan’a Şehit Öğretmen Aybüke 
Yalçın’ın anısına hazırlanmış, onun 
fotoğrafının tekstil işlemesiyle hazır-
landığı bir tablo hediye ettiler.
n HABER MERKEZİ
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KKTC’nin tarihi vakıf eserlerle canlanacak
Kıbrıs adasında 308 yıl varlık 

gösteren ve önemli bir medeniyeti 
inşa eden Osmanlı’dan kalan vakıf 
eserleri, Kuzey Kıbrıs turizmine 
yeni bir hareket getirecek.

Kıbrıs adasında 308 yıl varlık 
gösteren ve önemli bir medeniyeti 
inşa eden Osmanlı’dan kalan vakıf 
eserleri, Kuzey Kıbrıs turizmine 
yeni bir hareket getirecek. Arala-
rında cami, bedesten, mevleviha-
ne, çeşme, tekke ve hamamların 
da bulunduğu kültürel miras, vakıf 
bilinciyle donatılan profesyonel tu-
rist rehberlerince gerçek bilgileri ve 
hikayeleriyle anlatılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğün-
ce hazırlanan projeyle Kuzey Kıb-
rıs’taki Osmanlı kültür mirası, daha 
çok görünür kılınacak ve ülkedeki 
vakıflara daha fazla dikkat çekile-
cek.

Vakıf eserlerine dikkatleri çek-
mek ve toplumu vakıf mirasıyla 
ilgili bilgilendirmek için hazırlanan 
“Vakıf Şehir: Lefkoşa” projesinin 
tanıtımı 27 Şubat’ta, Başbakan 
Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun 
da katılımıyla yapılmıştı.

Bu kapsamda Çavuşoğlu’nun 
iştirakiyle gazeteciler, turizm fir-
maları temsilcileri ve turist rehber-
lerinden oluşan heyet, 15 Nisan’da 
Girne kapısından başlayarak belir-
lenen güzergahtaki 16 vakıf eserini 
gezecek.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan 
Ertem, hazırlanan proje ve düzen-
lenecek yürüyüşe ilişkin yaptığı 
açıklamada, Osmanlı’nın fethettiği 
yerlerde o yörenin ihyası ve inşası 
ile söz konusu yerin İslami anlam-
da şehre dönüştürülmesini genel-
de vakıflar eliyle yaptığını, Kıbrıs 

adasının da buna örnek olduğunu 
belirtti.

Ertem, Kıbrıs adasının 1571’de 
Sultan İkinci Selim tarafından fet-
hedilmesinin akabinde vakıflar 
eliyle inşa edildiğini söyledi.

İkinci Selim’in, Ayasofya Kated-
ralini Selimiye Camii ismiyle cami-
ye dönüştürdüğünü anlatan Ertem, 
bu caminin ilk vakıf eseri olduğunu 
söyledi. Ertem, bunun ardından da 
birçok vakıf eserin inşa edildiğini 
bildirdi.

“KIBRIS, TARİHİ BİR KENT”
Kıbrıs’ın bir tarih kenti olduğu-

nu vurgulayan Ertem, özellikle Lef-
koşa, Magosa, ve Girne’de çok sa-
yıda tarihi yapı olduğunu ifade etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 
2010’dan itibaren Kıbrıs Vakıflar 
İdaresiyle iş birliği içinde olduğunu, 
kültürel eğitim ve restorasyon gibi 

çeşitli alanlarda protokoller ve pro-
jeler hayata geçirdiklerini vurgula-
dı. Ertem, Kıbrıs’ta vakıf konusun-
da bilincin artırılmasını ve buradaki 
pek çok tarihi varlığın vakıf eseri 
olduğunun ortaya konulmasını he-
deflediklerini dile getirerek, “Bizim 
yürüteceğimiz Vakıf Şehir: Lefkoşa 
çalışması adadaki tarihi eserlerin 
vakıf olduğuna vurgu yapacak, bir 
yandan da insanlara bir başka gü-
zergahta, ‘Sadece denizine, güneşi-
ne gitmeyin aynı zamanda burada 
bir tarih var, tarihi medeniyet var, 
onları görün noktasında’ farklı bir 
bakış açısı sunacak.” diye konuştu.

Adnan Ertem, 15 Nisan’da Baş-
bakan Yardımcısı Çavuşoğlu’nun 
katılımıyla Girne kapısından baş-
layıp 16 tarihi eseri kapsayan ve 
8 noktada durulacak vakıf eserleri 
turu yapılacağını bildirdi.  n AA

ABD Başkanı Donald Trump, 
Rusya’nın Suriye’yi füze saldırıla-
rına karşı savunacağını ilan etme-
sinin ardından twitter hesabından 
Suriye’ye operasyon mesajı verdi. 
Trump, kişisel Twitter hesabından 
paylaştığı mesajda, “Rusya, Suri-
ye’ye atılacak her füzeyi vuracağını 
söylemiş. O zaman hazır ol Rusya 
çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, 
yeni ve akıllısından. Kendi halkını 
öldüren ve bundan zevk alan gaz 
katili hayvanla ortak olmayacaktı-
nız” ifadeleri yer aldı.  Esed rejimi, 
başkent Şam’daki Doğu Guta böl-
gesinin Duma ilçesinde 7 Nisan’da 
kimyasal silah kullanmış, 78 sivil 
ölmüştü. ABD, Birleşmiş Milletler 
(BM) Güvenlik Konseyi’ne BM için-
de katliamın soruşturulması ve so-
rumlularının belirlenmesi için me-
kanizma kurulmasını öneren tasarı 
sunmuş, ancak Rusya veto etmişti. 
ABD Başkanı Donald Trump da 
Esed rejimine karşı askeri seçenek 

de dahil tüm ihtimallerin masada 
olduğunu ve eğer saldırıda sorum-
luluk payı varsa Rusya Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin’in de “bedel 
ödeyeceğini” dile getirmişti.

RUSYA: O FÜZELER HÜKÜMET 
GÜÇLERİNE UÇMALI 

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü-

sü Mariya Zaharova, ABD Başkanı 
Donald Trump’ın Suriye’ye ata-
caklarını duyurduğu akıllı füzele-
rin hükümet güçlerine doğru değil 
teröristlere doğru uçması gerekti-
ğini savunarak, “Müfettişler şimdi 
akıllı füzelerin kimyasal uygulama-
ların tüm kanıtlarını yok edeceği 
konusunda uyarıldılar mı? Ya da 
tüm düşünce, provokasyonun iz-
lerini akıllı füzelerle hızla örtmek 
ve uluslararası müfettişlerin delil 
olarak hiçbir şeyi aramamaları için 
mi?” açıklamasını yaptı. Zaharova, 
Trump’ın ifadeleriyle ilgili sosyal 
medya hesabından paylaşımda bu-
lundu. Zaharova, paylaşımında şu 
ifadelere yer verdi:

“Akıllı füzelerin, teröristlere 
doğru uçması gerekiyor, toprak-
larında birkaç yıldır uluslararası 
terörizmle mücadele eden meşru 
hükümete değil. Evet, bu arada ve 
Kimyasal Silahların Yasaklanması 
Örgütünün (OPCW) müfettişleri 

şimdi akıllı füzelerin kimyasal uy-
gulamaların tüm kanıtlarını yok 
edeceği konusunda uyarıldılar mı? 
Ya da tüm düşünce, provokasyo-
nun izlerini akıllı füzelerle hızla ört-
mek ve uluslararası müfettişlerin 
delil olarak hiç bir şeyi aramamaları 
için mi?”  n AA

162 bin sığınmacı terörden 
arındırılan bölgelere döndü

İçişleri Bakanlığı Göç İdare-
si Genel Müdür Vekili Abdullah 
Ayaz, Türkiye’de şu anda 3 mil-
yon 567 bin Suriyelinin yaşadığı-
nı söyledi. Suriye’de güvenliğin 
sağlandığı bölgelere dönüşlerin 
sürdüğünü belirten Ayaz, ilerleyen 
dönemde dönüşlerin daha da art-
masını beklediklerini ifade etti.

Özellikle Fırat Kalkanı ve Zey-
tin Dalı Harekatlarının ardından 
Suriyelilerin dönüşlerinde artış ya-
şandığını dile getiren Ayaz, “Fırat 
Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’n-
dan sonra 162 binden fazla Suri-
yeli, güvenliği sağlanan bölgelere 
dönüş yaptı. Suriyelilerin bu hare-
katlardan sonra çok daha hızlı bir 
şekilde eski yurtlarına döndükleri-
ni görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Ayaz, Zeytin Dalı Harekatı’n-
dan sonra Afrin’in yeniden yaşa-
nabilir hale gelmesi ve Suriyeli 
ailelerin dönüşlerini sağlamak ko-
nusunda İçişleri Bakanlığının tüm 
birimlerinin çalışmalar yürüttüğü-
nü bildirdi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
olarak da buna her türlü katkıyı 
sağladıklarını vurgulayan Abdul-
lah Ayaz, “Gönüllülük esasına 
göre Afrin’e dönüş yapmak iste-
yen Suriyelilerle ilgili olarak tespit 
çalışmalarımızı yaptık. Onlarla tek 
tek iletişime geçerek kendilerine 
gereken desteği ve kolaylığı sağ-
layacağımızı söyledik.” ifadelerini 
kullandı.

“1,5 milyon Suriyelinin kayıtla-
rı güncellendi”

Suriyeli sığınmacılar Türki-
ye’ye ilk geldiklerinde tutulan ka-
yıtlarda altyapı yetersizliklerinden 
kaynaklanan bazı eksiklerin oldu-
ğuna işaret eden Ayaz, bilgilerde-
ki eksiklerin giderilmesi amacıyla 
ocak ayında “Suriyelilerin Kayıt-
larının Güncellenmesi Projesi”ni 
başlattıklarını hatırlattı.

Ayaz, projenin ellerindeki in-
san kaynağını çok daha iyi bir şe-
kilde değerlendirmelerine imkan 
sağlayacağını vurgulayarak, şunla-
rı kaydetti:

“1,5 milyon Suriyelinin kayıtla-
rını güncelledik. Bu projeyle daha 
sağlıklı bir veri tabanına sahip ola-
cağız. İlgili kurum, kuruluş ve pay-
daşlarımızla bu verileri paylaşma 
imkanımız olacak. İnşallah bir ak-

silik olmazsa kısa sürede projeyi ta-
mamlayıp Suriyelilerin tüm detay-
larına sahip olmayı hedefliyoruz.”

SURİYELİLERLE İLGİLİ YANLIŞ 
BİLGİLER

Abdullah Ayaz, son zamanlar-
da sosyal medyada hem Suriyeliler 
hem de diğer sığınmacılarla ilgili 
yanlış haberlerin yapıldığını söyle-
di.

Suriyeli sığınmacılarla ilgili 
“telefon faturaları ödeniyor, maaş 
veriliyor, ev satın alınıyor, üniver-
siteye sınavsız giriyor” gibi doğru 
olmayan haberlerin sosyal med-
yada yer aldığını anımsatan Ayaz, 
şöyle devam etti: “Geri Gönderme 
Merkezlerinde kalan düzensiz göç-
menlerin özellikle kendi konsolos-
luklarıyla iletişime geçerek sınır 
dışı prosedürlerini hızlandırmala-
rını sağlamak, aynı zamanda da 
insani bir hakkı karşılamak ama-
cıyla AB fonundan alım yapmak 
için çıktığımız ‘Telefon Kartı İha-
lesi’ bazı basın yayın organlarında 
‘Suriyelilerin telefon faturalarını 
da biz ödüyoruz’ şeklinde yer aldı. 
Söz konusu haberin gerçeklikle 
alakası yok. Söz konusu ihale Geri 
Gönderme Merkezlerinde sınır dışı 
edilmek üzere tutulan ve parası 
olmayan sığınmacılara AB fonun-
dan temin ettiğimiz bir kaynak 
vasıtasıyla telefon kartı alımından 
ibaretti.

Buna ilave olarak ‘ev verilecek 
ve maaş bağlanacak’ gibi başka ya-
lan ve yanlış haberler de var. Bun-
ların hiçbirisi doğru değil. Suriyeli-
lere ödenen herhangi bir maaş söz 
konusu değil. Bir kere TOKİ’den 
ev sahibi olmak için Türk vatanda-
şı olmak gerekiyor. Bugüne kadar 
Suriyelilere veya başka bir yaban-
cıya TOKİ tarafından bedelsiz bir 
ev verilmesi de söz konusu değil. 
Sınavsız olarak üniversiteye girdik-
leri haberleri hakkında Yükseköğ-
retim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. 
Dr. Yekta Saraç’ın da açıklamaları 
oldu. Yabancı öğrenciler hangi pro-
sedüre tabiyse, Suriyeli öğrenciler 
de Türk üniversitelerinde eğitim 
görmek istiyorsa aynı prosedürü 
izlemek durumunda. Suriyelilere 
ya da başka yabancılara kendi va-
tandaşlarımızdan daha fazla ya da 
farklı bir hizmet sunmuyoruz.”
n AA

“Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, “Önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız şimdi de başaramayacaksınız” dedi

‘Ekonomimize saldıranlar
yine başaramayacak’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde “Binbir Renk 
Tek Millet” ismiyle düzenlenen 
“Büyük Roman Buluşması”nda 
kürsüye Esat Kabaklı’nın seslen-
dirdiği “Vatanına göz dikeni ez oğ-
lum” isimli türkü eşliğinde çıktı, bu 
sırada salondaki Roman vatandaş-
lar da ellerinde Türk bayraklarıyla 
türküye eşlik etti. 

Burdur’da dün trafik kazası ge-
çiren Kabaklı’nın bugün ameliyat 
olduğunu ve kendisiyle görüştüğü-
nü belirten Erdoğan, kendisine acil 
şifalar diledi. 

Salonda bulunanları Roman-
ca selamlayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Kasımpaşa’daki Roman 
arkadaşlarının ortak anılarını an-
lattığı videonun kendisini duygu-
landırdığını, doğduğu, büyüdüğü 
mahalleye, Kotra’ya götürdüğünü 
dile getirdi. Erdoğan, “Orada sınıf 
arkadaşlarım vardı, beraber top 
oynadığımız arkadaşlarım vardı. O 
mahallede o kardeşlerimizin ne ka-
dar çalışkan olduğunu görürdüm. 
Şu anda o tabloyla artık yeniden 
10-11-12 yaşıma döndüm. Ama 
oradan sadece doktor, öğretmen 
çıkmıyor aynı zamanda cumhur-
başkanı da çıkıyor” diye konuştu.

“BUNLARIN MEDENİYETTEN 
NASİBİ YOKTUR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bakmayın siz Almanların o ‘Nazi’ 
uygulamasıyla Romanlara yaptıkla-
rına, bakmayın daha şurada üç beş 
sene önce Fransızların Romanları 
adeta yurt dışı ettiklerine. Bunlar 
‘medeniyiz’ diye konuşurlar, geçi-
nirler ama bunların medeniyetten 
nasibi yoktur bunu böyle biliniz” 
dedi. 

Romanlarla bir araya gelmekten 
büyük bir memnuniyet duyduğunu 
vurgulayan Erdoğan, şöyle devam 
etti: “Birileri bu işin taklidini yapar, 
biz ise aslını yaparız. Biz yaşarız, 

birileri siyasi yatırım yapar. Sizler 
aracılığıyla Türkiye’deki, dünyadaki 
tüm Roman kardeşlerimize özellik-
le sevgilerimi, selamlarımı yolluyo-
rum. Bizim Roman kardeşlerimizle 
muhabbetimiz çok eskilere, çocuk-
luk yıllarımıza dayanır. 

Kasımpaşa’da Roman kardeşle-
rimizle yan yana evlerde büyüdük, 
sokakta beraber oyun oynadık, ka-
ğıttan toplar yaptık, kağıttan yap-
tığımız o toplarla oynadık, sokak 
aralarında yuvarladık, yuvarlandık, 
aynı okula gittik, aynı camide omuz 
omuza ibadet ettik, hayatımızın her 
anını birlikte yaşadık. Bizim için 
Türk, Roman, Kürt, Laz, Boşnak, 
Gürcü yoktur, biz hepimiz de bir-
birimizi Allah için seviyorduk, Al-
lah’ın bir kulu olarak görüyorduk. 
Ne diyor o güzel Roman şarkısında, 
‘İlle de Roman olsun, ister taştan 
çamurdan olsun, o da Allah kulu-
dur, her kim olursa olsun.’ Hepimiz 
de Allah’ın kulu olduğumuz için 

birbirimize de öyle bakıyor, öyle 
davranıyoruz.” 

“BEN ROMAN KARDEŞLERİMİN 
İÇİNDE DOĞDUM”

SİROMA adıyla yürütülen bir 
başka projeyle de 12 ildeki Roman 
vatandaşların eğitim, sağlık, iş 
gücü, sosyal dayanışma çabalarına 
yönelik çalışmalar gerçekleştirildi-
ğini dile getiren Erdoğan, şunları 
kaydetti: “Bu liste uzayıp gidiyor. 
Bu vesileyle ilgili kurumlarımızın 
strateji belgesinde ve eylem planın-
da yer alan hususlarda biraz daha 
hızlı hareket etmeye, icraata dönük 
çalışmalara ağırlık vermeye davet 
ediyorum. Her ne kadar birileri, Ro-
manları sadece Romanlar gününde 
hatırlayıp istismar malzemesi ola-
rak kullanmaya çalışıyorsa da sizler 
bizim ne yaptığımızı, ne yapaca-
ğımızı gayet iyi biliyorsunuz. Bay 
Kemal ‘Ben sizin ayağınıza geldim, 
Cumhurbaşkanı sizi ayağına çağırı-
yor’ diyor. Bay Kemal, ben Roman 

kardeşlerimin içinde doğdum, ora-
dan çıktım, oradan geldim. Kaldı ki 
mesele sadece Roman meselesi de-
ğildir, mesele Türkiye’nin topyekun 
gelişmesi, büyümesi, zenginleşme-
si meselesidir. Öyle olduğu zaman 
81 milyon vatandaşımızın tamamı 
bundan istifade eder. Biz Türkiye’yi 
demokraside ve ekonomide işte bu 
şekilde geliştirdik, geliştirmeyi sür-
dürüyoruz.”

TERÖRLE MÜCADELE 
OPERASYONLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, te-
rörle mücadele operasyonlarına 
ilişkin, “Afrin’de durum son olarak, 
4108 terörist etkisiz hale getirildi. 
Kuzey Irak’ta 337, yurt içinde 173 
teröristi etkisiz hale getirdik” ifa-
delerini kullandı.  “Ekonomimize 
saldıranlara sesleniyorum” diyen 
Erdoğan, “Önceki oyunlarınızda 
nasıl başaramadıysanız şimdi de 
başaramayacaksınız” diye konuştu.
n AA

Trump’ın tehdidine Rusya’dan tepki  

ABD Başkanı 
Donald Trump

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Mariya Zaharova

 Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Kıbrıs adasının 1571’de Sultan İkinci Se-
lim tarafından fethedilmesinin akabinde vakıflar eliyle inşa edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Sürüm’den premium mağaza
Sürüm Şekerleme yeni mağazası olan Sürüm Premium’un tanıtımını yaptı. Sürüm Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Ka-
rakurt, Sürüm Premium’da zengin çikolata çeşitlerinin yer alacağını söyledi. Kurakurt, “El yapımı çikolata ile Konya’da söz sahibiyiz” dedi 

Hotpoint mağazası Salih Ticaret’in 2’nci ve 3’ncü şubeleri gerçekleştirilen açılış töreni ile hizmete girdi. 
Whirlpool Corporation Türkiye Genel Müdürü GabrieleEsposito açılışa özel indirimler uygulandığını söyledi

Salih Ticaret’ten 
2 yeni mağaza

Hotpoint mağazası Salih 
Ticaret’in 2’nci ve 3’ncüşu-
belerinin açılış töreni gerçek-
leştirildi. Şükran Mahallesi 
ve Aziziye Mahallesi’nde ger-
çekleştirilen açılış törenine 
Whirlpool Corporation Türkiye 
Genel Müdürü Gabriele Espo-
sito, Konya Müteahhitler Birliği 
(KOMÜT) Başkanı Şaban To-
pal,Salih Ticaret İşletme Sahip-
leri Murat ve Salih Başarılı’nın 
yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Açılışa özel ise yaklaşık ola-
rak 5 üründe 600 TL’ye varan 
indirimler uygulandı. 

Konuşmalarını gerçekleşti-
ren Whirlpool Corporation Tür-
kiye Genel Müdürü Gabriele 
Esposito Hotpoint’in sağlam ve 
kaliteli bir malzemeden oluş-
tuğunu belirterek, “Bugün bu-
rada olduğum için ve bu güzel 

anıları sizinle paylaştığım için 
çok mutluyum. 

Başarılı iş ortaklarımız Salih 
ve Murat beylere bizlere böyle 
güzel bir fırsat tanıdıkları için 
teşekkür ediyorum. 

Hotpoint kalitesi ve daya-
nıklılığı ile ön plana çıkan bir 
marka. 

Sadece teknolojik anlamın-
da değil fiyat anlamında da 
avantajlı bir ürün grubu. Ürün-
lerde uygulanan özel indirimler 
açılışlara özel oluyor. 

Dolayısıyla vatandaşların 
bu indirimleri kaçırmamasını 
tavsiye ediyoruz. 

Salih ve Murat beylerin de 
en iyi teklifleri müşterilere su-
nacaklarına inanıyorum” diye 
konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Konya’nın önde gelen şeker-
leme firmaları arasında yer alan 
Sürüm Şekerleme, BÜSAN Or-
ganize Sanayi Sitesi içerisinde 
açılışını gerçekleştireceği yeni 
yerinin tanıtımını yaptı. Açıkla-
malarda bulunan Sürüm Şeker-
leme Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Ali Karakurt Sürüm 
Premium’un 13 Nisan Cuma 
günü açılacağını dile getirerek, 
“1926 yılında Hacı İsmail Kara-
kurt tarafından kurulan ve 100. 
Yılına yaklaşan müessesemizde, 
kuşaktan kuşağa geçerek aynı 
performans, kalite ve güvenle 
4. Kuşak olarak bayrağı devir al-
dık. Çikolata çeşitlerinde tercih 
edilen bir isim olarak, sektörde 
lider olmanın verdiği sorumlulu-
ğu gelecek nesillere aktarmanın 
heyecanı ile büyümeyi hedefli-
yoruz. 3. Mağazamız olan Sürüm 
Premium, 600 metrekare alanda 
hizmet verecek” dedi. 

“MAĞAZAYI ŞEHRİMİZE 

KAZANDIRMANIN GURURUNU 
YAŞIYORUZ”

Bütün şekerleme ürünlerinin 
yeni açılacak olan Sürüm Premi-

um’da olacağını dile getiren Ka-
rakurt, “Lokum, çikolata, şeker-
leme ve çerezden oluşan bütün 
ürünlerimizi BÜSAN Organize 

Sanayi içerisinde açılışını gerçek-
leştireceğimiz Çikolata Kafemiz 
ile farklı bir konsept oluşturarak 
‘Damaktan kalbe giden bir yol’ 

açtık. Bunu da şubelerimize ila-
ve olarak Sürüm Premium adını 
koyduk. 3. Mağazamız olan Sü-
rüm Premium, 600 metrekare 

alanda hizmet verecek bir ma-
ğaza oldu. Zengin çeşit ve geniş 
yerleşim alanı olduğu için Sürüm 
Premium adını verdik. Başta 
Konya sanayisi olmak üzere tüm 
Konya’ya hizmet edecek bir ma-
ğazayı şehrimize kazandırmanın 
gururunu yaşıyoruz. Konya’mı-
zın tarihini önemsiyoruz ve çi-
kolatalarımızın ambalajlarında 
tarihimizi yansıttık. El yapımı çi-
kolata ile Konya’da söz sahibiyiz. 
Özellikle kurumsal tasarımlarla 
kişiye ve firmalara özel çikolata 
tasarlıyoruz. Zengin çikolata çe-
şitlerimiz üzerinde Konya’dan 
fotoğrafların olduğu Konya col-
lection serisi çikolatalarla hizmet 
veriyoruz. İnsanlarımızı sevginin 
sıcak anlarında buluşturmak an-
layışıyla 13 Nisan Cuma Günü 
saat 14:30’da gerçekleştireceği-
miz açılışımızda halkımızı ara-
mızda görmekten mutluluk du-
yacağız” diye konuştu. 
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ 

Sürüm Şekerleme, BÜSAN Organize Sanayi Sitesi içerisinde açılışını gerçekleştireceği yeni yerinin tanıtımını yaptı.
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Sporda öncü 
kulüplerden 
olan Selçuklu 
Belediyespor, 
tekvando 
branşında da 
adından sık-
ça söz ettiri-
yor. Selçuklu 
Belediyespor 
Tekvando Ant-
renörü Ali Ar-
mağan, Yeşil 
Beyaz Konya 
Dergisi’ne ça-
lışmalarını ve 
hedeflerini an-
lattı. Armağan, 
hedeflerinin 
olimpiyatlarda 
başarı elde et-
mek olduğunu 
söyledi

Selçuklu Belediyesi, yaptığı fa-
aliyetler ile sporda Türkiye’nin en 
önemli kulüpleri arasında yer alıyor. 
Yılda binlerde vatandaşa spor yapma 
imkanı sağlayan Selçuklu, Başkan 
Uğur İbrahim Altay önderliğinde bü-
yük bir hizmet sunuyor. Tekvandoda 
da büyük hedefler belirleyen Selçuklu 
Belediyespor’da, antrenör Ali Arma-
ğan, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

SPORUN ZİRVESİNDE
 TRAFİK KAZASI GEÇİRDİM

1968 yılında Konya’da doğdum. Ve 
1982 yılında tekvando ile tanıştım. 2 yıl 
sonra müsabakalarda yarışmaya baş-
ladım. 1986 yılında Afyon’da yapılan 
Türkiye Şampiyonası’nda birinci oldum 
ve böylece ilk kez şampiyonluk sevinci-
mi yaşadım. 1992 yılında ise sporun tam 
zirve noktasındayken maalesef bir trafik 
kazası geçirdim. Bu kaza benim hayatımı 
çok etkiledi ve spordan uzun bir süre ayrı 
kaldım.

ANTRENÖR OLARAK BAŞLADIM
2003 yılında ilk kez Selçuk Belediye-

si’nden böyle bir teklif aldım. Ve bu teklifi 
seve seve kabul ettim. Antrenör olarak 
başladım. 2010 yılında ise tamamen 
personel oldum. Çalışmalarımız bugüne 
kadar devam ediyor. Haziran ayında ise 
inşallah emekli olacağım. 

SPORCU YETİŞTİRMEK İÇİN 
YOĞUN TEMPO ÇALIŞIYORUZ

Konya’da spor denilince ilk olarak akla 
Selçuklu Belediyesi geliyor. Çok büyük bir 
kulübüz. Tam 20 branşta hizmet veriyoruz. 
Ben tekvando bölümünde hizmet vermek-
teyim. Köyler ve okullarda dahil olmak üze-
re toplamda 2.200 sporcuya sahibiz. 3 tane 
köyümüzde spor okullarımız var. Orada da 
hizmet veriyoruz. Burada (Selçuklu Beledi-
yesi Uluslararası Spor Salonu) hafta sonları 
hizmet veriyoruz. 5 tane yardımcı antrenöre 
sahibiz. 12 yeni okulda spor salonları açtık. 
Bu okulların 5 tanesinde tekvando dersi ve-
riliyor. Diğer okullarda ise farklı branşlarda 
hizmet veriyoruz. Konya’da iyi sporcuların 
yetişebilmesi için yoğun bir tempo içinde-
yiz.

ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE EDİLDİ
Başarılardan bahsedecek olursak; 2 

genç sporcumuz ve 1 yetişkin sporcumuz 
Dünya Şampiyonası’nda derece elde etti. 
Gençlik Olimpiyatları’nda derece elde ettik, 
İşitme Engelliler Dünya Şampiyonu olan 
sporcumuz var. Tekvando olarak ise Bal-
kan Şampiyonluğu ve Türkiye Şampiyonları 
ile birlikte sayısı 15’i bulan derece yapmış 
sporcumuz var.

HER KADEME İÇİN FARKLI ANTRENÖR
Altyapıdaki spor okullarımızda yardım-

cı antrenörlerimiz, sporcularımızı kemer 
kemer ayırarak çalışmalarını yapmakta-
dır. Salonlardaki çalışmalarda ise bayan 
sporcular ve erkek sporcular ayrı olarak 
çalışmaktadır. Her sporcuyu branşlara ayı-
rarak verdiğimiz antrenman programları 
içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Salonumuzda son olarak akşam grubu 
antrenmanları oluyor. Minikler, yıldız-
lar gibi sporcularımız kademe kademe 
ayrılmakta. Ve her kademede için farklı 
antrenörlerimiz var. Ben ise başantrenör 
olarak hocalarımıza antrenman program-
larını veriyorum. Bu şekilde ortak bir ça-
lışma içerisindeyiz. 

BAŞARININ SIRRI DİSİPLİN 
VE ÇOK ÇALIŞMAK

Benim için kesinlikle başarının sırrı; 
disiplin ve çok çalışmaktır. Başarı çalış-
madan gelmez. Başkanımız Uğur İbra-
him Altay bize böyle imkanlar sunuyor. 
Sporcularımız bir başarı elde ettiği za-
man başkanımız bu başarıyı kesinlikle 
karşılıksız bırakmıyor. Altyapımızdan 
çıkan her sporcumuza Selçuk Beledi-
yesi olarak her zaman sahip çıkıyoruz. 

HEDEFİMİZ OLİMPİYATLAR
Bizim şu anda ilk hedefimiz Dür-

dane ile 2020 Olimpiyatları’na git-
mek. Ama Dürdane’nin evliliği nede-
niyle bu hedef biraz uzak gözüküyor. 
Şu anda genç bir sporcumuz var 
Ayşenur, kendisi 2001 doğumlu. 

Şimdiki hedefim 2024 yılında Ayşenur ile 
olimpiyatlara gitmek. İnşallah bu hedefimi-
zi hep beraber başaracağız. 

AİLELER İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ
Sporcularımızın eğitimi için aileler ile 

sürekli bir iletişim halindeyiz. Biz, spor-
cularımızın hem sporunu yapması hem de 
okulda görmesi gereken eğitimin aksama-
ması için aileler ile sürekli bir iletişim için-
deyiz. Örneğin; sporcularımız karnelerini 

aldıkları zaman onlara hediyeler vererek 
mutlu ediyoruz. Sporcularımızın, okulların-
da da başarılı olmasını istiyoruz. Ve bunun 
içinde çalışmalarımızı sürekli uyguluyoruz. 

İLK AMACIM DİSİPLİN SAĞLAMAK
Tekvandoda ilk olarak fiziğe dikkat 

ediyoruz. Çocuğun parmakları, boyu gibi 
etkenler kesinlikle çok önemli. Sadece fi-
ziksel olarak bir şeyleri başaramayız. Ça-
lışmanın her şeyden daha önemli olduğunu 

çocuklarımıza öğretiyoruz. Ama bizin ilk 
amacımız sporcularımızda disiplini sağla-
maktır. Fizik, tabiki sporda çok önemli ama 
bizim için daha önemli olan bir şey varsa o 
da; disiplindir. Disiplin ve çalışmanın bera-
berinde getirdiği fiziksel güç de tekvandoda 
her zaman avantaj sağlayacak olan etken-
lerdir. 

SÜREKLİ DENETİM YAPIYORUZ
Kulübümüzde 2.200 tane sporcu var. 

Her 4 ayda bir ise kemer imtihanı yapıyo-
ruz. Yani her 4 ayda bir hem sporcuları-
mızı hem de hocalarımızı denetliyoruz. Bu 
süreçte hocalarımız ile toplantılar yaparak 
sürekli iletişim halinde oluyoruz. Her spor-
cuyu sınıflarına, derecesine göre ayrı ayrı 
seanslarda çalıştırıyoruz. Hocalarımız, 
sporcumuz ve ailemiz sürekli birbirimize 
bilgi veriyoruz. Sporcunun nasıl başarılı 
olabileceği hakkında sürekli toplantıları dü-
zenliyoruz. 

TEKVANDOYA DESTEĞİN
ARTMASI GEREKİYOR

Konya tekvandoda maalesef biraz 
geride. Konya’da hatta Türkiye’de spor li-
selerinin sayısının arttırılması gerekiyor. 
Tekvando alanında Konya’dan Türkiye 
Şampiyonları var ise bu Selçuklu Belediye-
si sayesindedir. Selçuk Belediyesi’nin evet 
birçok çalışması var. Ama diğer belediyele-
rin de buna destek vermesi gerekiyor. Şehir 
olarak tekvandoya verilen önemi biraz daha 
arttırmamız gerekiyor. Diğer belediyeler 
de tekvandoya destek verirse ortaya bir re-
kabet çıkacak. Bu rekabet de Konya şehri 
adına yararlı olacaktır. Daha fazla sporcu 
yetişmesine katkı sağlayacaktır. Ama ma-
alesef dediğim gibi şu an tekvandoda sa-
dece Selçuklu Belediyesi ciddi çalışmalar 
yapıyor. Diğer belediyeler de umarım çok 
geç olmadan tekvandoya olan desteklerini 
arttırlar. 

DESTEĞİN KARŞILIĞINI 
VERMEYE ÇALIŞIYORUZ

Selçuklu Belediye Başkanımız Uğur İb-
rahim Altay spora çok önem veriyor. Beledi-
yemiz, birçok köylerimizde ve okullarımız-
da spor salonları yapmakta ve sporculara 
eğitim vermekte. 

Bu salonlarda tekvandodan futbola bir-
çok alanda eğitimler verilmekte. Belediye-
başkanımızın ve kulüp başkanımız bize çok 
ciddi şekilde destek veriyor. Bizler de bu 
desteğin karşılığını vermek için çalışma-
larımızı titizlikle sürdürüyoruz. Ben destek-
lerinden dolayı Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ve Kulüp Başkanı Ali 
Ziya Yalçınkaya’ya teşekkür ediyorum.
n MUHAMMED SAYDAM

HEDEF OLİMPİYATLAR!
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Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 
Konyalı Başkanı Erol Küçükbakırcı, 
tarihi, bisiklet turları ile yaşatmak is-
tediklerini söyledi. Küçükbakırcı, Fatih 
Sultan Mehmet Bisiklet Turu organi-
zasyonu için geldiği Edirne’de, yaptığı 
açıklamada, Türkiye’de bisiklet sporu-
nun son yıllarda büyük gelişim göster-
diğini kaydetti. Ulusal ve uluslararası 
birçok organizasyon düzenlendiğini 
belirten Küçükbakırcı, “2018 sezonun-
da şimdiye dek 89 organizasyon ger-
çekleştirdik. Bunlardan 8’i uluslararası 
organizasyon. Biz geçmişteki büyükle-
rimiz anılsın ve her yerde bilinsin diye 
onların adına yarışlar da düzenliyo-
ruz. İzmir’de Çakabey Bisiklet Yarışı, 
Konya’da Mevlana Turu, Edirne’de 
Fatih Sultan Mehmet Turu... Diğer il-
lerimizde de büyüklerimizin isimlerine 
yapacağımız organizasyonları sürdüre-
ceğiz.” diye konuştu.

Tarihi, bir anlamda bisiklet turları 
ile parkurlarda da yaşattıklarını ifade 
eden Küçükbakırcı, şunları aktardı: 
“Ülkemizi bize kazandıran büyük-
lerimizin her zaman izinde olmaya 
devam edeceğiz. Bu görevi yerine 
getirmek adına büyüklerimizin adına 
organizasyonlar yapıyoruz. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Fede-
rasyonu’na desteklerini sürdürüyor. 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu dünyanın her tarafında anılan bir 
tur adına geldi. 53. Cumhurbaşkanlı-
ğı Türkiye Bisiklet Turu’nu Eurosport 
kanalından yaklaşık 2 milyar insan 
izledi. Dünya bizim zenginliklerimizi, 
tarihi ve doğal güzelliklerimizi gö-
rüyorlar. Bu aynı zamanda ülkemizi 
tanıtırken, ülkemizin de gücünü gös-
teriyor. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı ile 
Afrin’de olan Mehmetçiğimize destek 
olmak amacıyla Antakya’da da Ulus-

lararası Akdeniz Turu yaptık. Buna 
da katılım ciddi sayıda fazlaydı. Bu 
turumuzu da Mersin’de tamamladık. 
Tarihimizle ilgili organizasyonları ar-
tırarak devam ettireceğiz.”

“TÜRKİYE’DE ON BİN SPORCUYA 
ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan’ın talimatıyla Sağlık Bakanlığının 
sağlıklı yaşam için bisiklet dağıttığını 
dile getiren Küçükbakırcı, “Bu adım va-
tandaşların bisiklet kullanmasını teşvik 
etti. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 
dünyanın en büyük organizasyonları 
içerisine Cumhurbaşkanlığı Türkiye 
Bisiklet Turu girmiştir. Kendisi bisiklet 
sporunu ve bisikletçileri seviyor. Cum-
hurbaşkanımız, bisiklet sporcularının 
hep yanında.” değerlendirmesinde 
bulundu.

120 SPORCUDAN BİN SPORCUYA
Türkiye’de bisiklet branşında yak-

laşık 690 yol sporcusu, 300 de dağ 
bisikletçisinin olduğunu belirten Kü-
çükbakırcı, şöyle devam etti: “Şu an 
yaklaşık bin sporcumuz var. Daha 
önce ise toplam 120 sporcu vardı. 
Bisiklet sporunda Türkiye’de on bin 
sporcuya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu 
sayılar lisanslı sporcuların sayıla-
rıdır. Bunların haricinde sağlık için 
binenleri saymıyoruz. Bisiklet ailesi 
her geçen gün genişleyerek büyüyor. 
Biz üst düzey yöneticilerin de bisik-
lete binmesini arzu ediyoruz. Vali, 
belediye başkanı, rektör bisikletle işe 
giderse, halk da böyle devam eder. 
Bir gün olmazsa olmazların başında 
bisiklet sporu gelecek. Bir gün enerji 
bitecek bisiklet lazım, bir gün trafiği 
yollar almayacak bisiklet lazım, onun 
için şimdiden yollarımızı, altyapıyı 
yapmamız gerekiyor.” 
n AA

Küçükbakırcı: Bisikletçiler tarih için yarışıyor

Fevzi Çakmak Ortaokulu 
voleybolda finale yükseldi

2017-2018 Öğretim Yılı Okul Sporları Küçük Erkekler 
Voleybolda Meram Fevzi Çakmak Ortaokulu finale yük-
seldi. 07-08 Nisan 2018 tarihlerinde Çankırı’da yapılan 
Okullararası Küçük Erkekler Voleybol Yarı Final Müsa-
bakalarında Meram Fevzi Çakmak Ortaokulu, Kocaeli, 
Zonguldak, İstanbul ve çapraz müsabakada ise Çorum’u 
yenerek finale yükseldi. Final müsabakaları 08-13 Mayıs 
2018 tarihinde Bartın’da yapılacak.
n SPOR SERVİSİ

Genç basketbolculardan 
Ömer Ersöz’e ziyaret

Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbolda finale yükselen 
Konya Erkek Takımı, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürü Ömer Ersöz’ü ziyaret etti. Spor Genel Müdürlüğü 
tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi proje-
si kapsamında Kütahya’da yapılan 2017-2018 sezonu 
Analig Basketbol Yarı Final Müsabakalarında grup lideri 
olarak finale yükselen Konya Karması Erkek Takımı, ant-
renörleri Caner Dağlı, İhsan Önal, ve sporcuların velileri, 
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ü 
ziyaret etti. Finale yükselen sporcuları tebrik eden İl Mü-
dürü Ömer Ersöz, Mayıs ayında Bilecik’te yapılacak olan 
finallerde başarı dileklerinde bulundu.
n SPOR SERVİSİ

Eskrimde okul 
müsabakaları yapıldı

2017-2018 Öğretim Yılı Okul Sporları Küçükler Es-
krim İl Birinciliği Müsabakaları yapıldı. Spor ve Kongre 
Merkezi Eskrim Salonunda yapılan müsabakalar sonu-
cunda dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu; Minik 
Bayan Epe 1.Hatice Gülsüm Dülger (Hürriyet Ortaokulu), 
2.Ceylin Samur (Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu), 3.Ha-
yat Kayserioğlu (M. Mustafa Kemal Ortaokulu), 4.Ekin 
Ece Sır (PEMA Koleji). Minik Erkek Epe 1.Ege Erdem Er-
doğan (M. Mustafa Kemal Ortaokulu), 2.Mehmet Saim 
Üresin (Atiker İmam Hatip Ortaokulu), 3.Arman Solpan 
(Sistem Koleji), 4.Arda Özcan (Büyük Bayram Ortaokulu).
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor Kulübü Kick 
Boks Takımı, Antalya’da düzenlenen 
Türkiye Kick Boks Şampiyonası’ndan 1 
gümüş 1 bronz madalya ile döndü. 

Türkiye Kick Boks Federasyonu faa-
liyet takviminde yer alan 3.Uluslararası 
Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası 
Antalya’da düzenlendi. Şampiyonaya 5 
sporcu katılan Selçuklu Belediyespor, 1 
gümüş 1 bronz madalyanın sahibi oldu. 
27 ülkeden 2453 sporcunun katıldığı 
şampiyona birbirinden çekişmeli maçlara 
sahne oldu. Selçuklu Belediyespor spor-
cularından Mert Kaan Ekici, 57 kilo final 
karşılaşmasında rakibine 15-10 mağlup 
olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 
67 kiloda ise Yusuf Sevinç üçüncülük ma-
çında rakibini 3-0 yenerek bronz madalya 
kazanmanın mutluluğunu yaşadı. 

‘HEDEFİMİZ MİLLİ TAKIMLAR’
Şampiyonayı değerlendiren Milli 

Takım ve Selçuklu Belediyespor Kulü-
bü Kick Boks Antrenörü Mevlüt Aker, 
“Şampiyonaya 5 sporcumuzla katıldık 
ve 2 sporcumuz derece yapmayı başardı. 
Diğer sporcularımızda gayet başarılı per-
formans ortaya koydu. 

Haziran ayında yapılacak olan Tür-
kiye Şampiyonasına en iyi şekilde ha-
zırlanıp daha başarılı sonuçlar almayı 
hedefliyoruz. En büyük amaçlarımızdan 
birisi de Milli Takımlara sporcularımıza 
gönderebilmek. Bizlere her zaman destek 
veren Selçuklu Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay başta olmak üzere kulüp 
yönetimimize teşekkür ederiz” ifadelerini 
kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu, kick boksta iki madalya kazandı

‘Yarışmacı bir 
takım olduk’
Ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkış ile Play – Off potasına girmek için mücadele eden 

Konya Anadolu Selçukspor’da Kulüp Basın Sözcüsü Prof. Dr. Hakan Salim Çağlayan, futbolcu 
yetiştirmenin yanında yarışmacı bir takım olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor, ligde oynanan 30.hafta maç-
larının ardından 48 puana ulaşarak 8.sı-
radaki yerini korudu. Yeşil beyazlı ekip, 
Pazar günü Play – Off mücadelesi verdiği 
rakiplerden Bandırmaspor ile deplasman-
da karşı karşıya gelecek. Yavru Kartal, bu 
maçı kazanarak umutlarını son 3 haftaya 
taşımak istiyor. Konya Anadolu Selçuks-
por’un Basın Sözcüsü Prof. Dr. Hakan 
Salim Çağlayan, takımlarının son durumu 
hakkında açıklamalarda bulundu.

‘BÜTÜN TAKIMLARIN HEDEFLERİ VAR’
Sezonun tamam-

lanmasına 4 hafta 
kaldığını ve bu süreç 
içerisinde tüm maçları 
kazanmak için oyna-
yacaklarını belirten 
yeşil beyazlı takımın 
kulüp Basın Sözcüsü 
Prof. Dr. Hakan Salim 
Çağlayan yaptığı açık-
lamada, “Ligin sonu 
yaklaştıkça heyecan da 
artıyor. Son haftalarda 
tüm takımlar sahaya 
kazanmak için çıkı-
yorlar. Deplasmanda 
oynadığımız son kar-
şılaşmada rakibimiz 
Sakaryaspor şampiyonluk hedefinde olan 
bir ekipti. İç sahada oynadığımız son karşı-
laşmada ise rakibimiz Silivrispor kümede 
kalmak için puan almaya çalıştı. Bundan 
sonra oynayacağımız tüm müsabakalarda 
rakiplerimiz benzer hedeflerle sahada ola-
caklar” dedi.
‘HEDEFE EMİN ADIMLARLA GİDECEĞİZ’

Ligin son dört haftasında oynanacak 
olan maçların hepsine kazanmak için çıka-
caklarını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Çağ-
layan, “Rakiplerimizin ne yaptığının hiç 
önemi yok, biz kendi işimize bakacağız. 
Tüm maçlarımızı kazanmak için oynaya-
cağız. Bu anlamda iç sahada yakaladığı 
galibiyet serisini istikrarla sürdüren teknik 
heyetimizi ve futbolcularımızı bir kez daha 
kutlamak istiyorum. Ligde oynayacağımız 
dört karşılaşmadan ikisi iç sahada, ikisi 

deplasmanda. Biz bu dört karşılaşmaya 
da kazanmak için çıkacağız ve elde ede-
ceğimiz puanlarla hedefimize doğru emin 
adımlarla gideceğiz” ifadelerini kullandı.
‘PLAY – OFF HEDEFİ OLAN BİR TAKIMIZ’

Son olarak hem futbolcu yetiştirmek 

hem de Play – Off hedefi doğrultusunda 
ilerledikleri için mutlu olduklarını belirten 
Hakan Salim Çağlayan, “Bir alt yapı kulü-
bü olarak futbolcu yetiştirmenin yanında 
üst sıraları hedefleyen, play-off hattını 
zorlayan bir takım olmanın da mutlulu-

ğunu yaşıyoruz. Kalan maçlarda sahada 
kimliğimize yakışır bir duruş içerisinde 
alacağımız saha sonuçları ile adımızdan 
söz ettirmek istiyoruz” diyerek sözlerini 
tamamladı.
n SPOR SERVİSİ

Prof. Dr. Hakan Salim Çağlayan
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Galatasaray’ın başarılı futbolcu-
su Sinan Gümüş, mücadele ederek 
şampiyonluğa ulaşmaları gerektiğini 
belirterek, “Bence bu şampiyonluk 
çok daha değerli olacak” dedi. 

Galatasaray’ın 24 yaşındaki 
futbolcusu Sinan Gümüş, kulübün 
Nisan ayı dergisine açıklamalarda 
bulundu. Sarı-kırmızılılara geleli 
3.5 yıl olduğunu hatırlatan Gümüş, 
“Çok fazla kupa kazandık, ufak da 
olsa payım olduğunu düşünüyorum. 
Belki biraz iz bırakabilmişimdir 
ama şöyle düşünmek lazım. Bunun 
katmanları var. O bıraktığım izi bü-
yütmem yani derinleştirmem gere-
kiyor. 

Bu sene çok önemli Şampiyon 
olursak çok önemli bir başarı ya-
kalamış olacağız. En güzel iz bu 
şampiyonluk olacak. Bahsettiğimiz 
izin sonu mu, tabii ki hayır. Daha or-
tasındayız. Bunun sonu yok bence. 
Yakaladığım başarıları, ‘Tamam 
oldu başardım’ diyerek kabul etme-
mem gerektiğini düşünüyorum. Ne 
kadar çok kupa, o kadar çok hatıra” 
diye konuştu. 

“GOL SONRASI BİR 
PATLAMA YAŞANDI STATTA, 

DOĞRUSU İNANILMAZDI” 
Konyaspor maçında attığı golde 

neler hissettiğinin sorulması üzerine 
Sinan Gümüş, “Galatasaray’da daha 
önce çok gol attım. Doğrusu o gol 
biraz daha farklıydı. Oyuna girmeden 
önce Fatih Hoca ile konuştuk. Bana 
güvendiğini söyledi. Şimdi şöyle bir 
şey var. Oyuncu maça girmeden önce 
yüzde yüz hazır olabilir. Ama hocadan 
aldığınız güven sizi biraz daha ileri 
iter. Oyuna girerken hocayı mahcup 
etmek istemedim. Futbolda her şey 
var, top kaleye de girebilir, direkten 
de dönebilir İşte o küçük fark bu kez 
benim lehime gerçekleşti. Gol öncesi 
Yuto’yu gördüm. ‘Şimdi bana atarsa, 
vurabilirim’ dedim. Aslında yerden 
atacağını düşünüyordum. Top yuka-
rıdan gelince röveşata gibi bir şey 
denemek geldi içimden. Sonra vole 
vurdum ve dokunduğum anda da gol 
olacağını anladım. Genelde o pozis-
yonda, o vuruş açısıyla uzak köşeye 
gönderilir ama kalecinin de öyle dü-
şünüp o köşeye gideceğini değerlen-

dirdim. O yüzden yakın köşeye kestim 
topu. Demek ki doğru kararmış. Gol-
den sonra o kadar çok mesaj geldi 
ki. O golün, insanlara verdiği pozitif 
enerjiyi çok iyi hissettim. Gol sonrası 
bir patlama yaşandı statta, doğrusu 
inanılmazdı. Hatta Hasan Hoca’ya 
maçtan sonra esprili şekilde, ‘Asistim 
bayıltır, golüm öldürür’ dedim. Gül-
dük tabii” diye cevap verdi. 

“FATİH HOCA İLE ÖZ 
GÜVENİMİ YENİDEN KAZANDIM” 

Teknik Direktör Fatih Terim ile 
arasındaki bağ hakkında da konuşan 
genç futbolcu, “Bu sezon ilk kez bir-
likte çalışma imkanı yakaladım. Fatih 
Hoca gerçekten çok büyük ve farklı bir 
teknik adam. Futbolcuyu çok iyi anlı-
yor. Tecrübesini her an size hissettiri-
yor. Hoca göreve geldiğinde herkesi 
tanıdığı gibi beni de tanıyordu. Bana 
neler yapabileceğimi anlattı ve ‘Senin 
0’dan 100’e hemen çıkmanı istemi-
yorum, yavaş yavaş takıma yanaştı-
racağım. Gerisini sen halledeceksin. 
Sen bizim için çok önemli oyuncusun’ 
dedi. Açıkçası Fatih Hoca ile özgüve-
nimi yeniden kazandım. Takıma yeni-

den yararlı olmaya başladım. Bu genç 
yaşta onunla karşılaşmak gerçekten 
çok önemli” şeklinde konuştu. 

“BU ŞAMPİYONLUK ÇOK 
DAHA DEĞERLİ OLACAK” 

Süper Lig’de şampiyonluk yarı-
şını da değerlendiren başarılı futbol-
cu, “Yurt dışındaki liglere bakalım. 
Bayern Münih, Paris Saint Germain, 
Barcelona ve Manchester City ligle-
rinde farkı açtı ve tek başına şampi-
yonluğa yürüyorlar. O liglerde bence 
şampiyonluk havası bitti. Türkiye’de 
futbolsever bu anlamda çok şanslı 
Evet, taraftarlar biraz gergin ama gü-
zel olan bu. Gerçek futbol budur bence 
Bu arada biz böyle olmasını ister miy-
dik, tabii ki biz de farkı açmak isterdik. 
Ama mücadele ederek şampiyonluğa 
ulaşmalıyız. Bence bu şampiyonluk 
çok daha değerli olacak” şeklinde 
konuştu. Gelecekteki hedeflerini de 
açıklayan Sinan Gümüş, “Hedeflerim 
çok yüksek. Bu forma altında 5 kupa 
kazandım. İnşallah 15 kupa daha 
kazanırım. Bu sene altıncı ve yedinci 
kupa gelir inşallah” diyerek sözlerini 
tamamladı.  n İHA

Galatasaray’da Sinan Gümüş şampiyonluğa inanıyor

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BAŞAKŞEHİR FK 28 18 5 5 49 27 22 59
2.GALATASARAY 28 18 3 7 63 30 33 57
3.BEŞİKTAŞ 28 16 8 4 53 24 29 56
4.FENERBAHÇE 28 15 9 4 56 30 26 54
5.TRABZONSPOR 28 12 9 7 50 39 11 45
6.KAYSERİSPOR 28 11 8 9 36 41 -5 41
7.SİVASSPOR 28 12 5 11 37 43 -6 41
8.GÖZTEPE 28 11 7 10 40 46 -6 40
9.KASIMPAŞA 28 10 7 11 44 46 -2 37
10.YENİ MALATYASPOR 28 10 7 11 33 37 -4 37
11.AKHİSARSPOR 28 9 7 12 38 45 -7 34
12.ANTALYASPOR 28 9 7 12 35 48 -13 34
13.BURSASPOR 28 9 6 13 34 38 -4 33
14.ALANYASPOR 28 9 4 15 44 49 -5 31
15.GENÇLERBİRLİĞİ 28 7 9 12 33 43 -10 30
16.A. KONYASPOR 28 7 7 14 31 36 -5 28
17.OSMANLISPOR 28 7 7 14 38 47 -9 28
18.KARABÜKSPOR 28 3 3 22 19 64 -45 12

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2017-2018

PUAN DURUMU

Bursaspor’da Göztepe 
hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, Süper Lig’in 29. haftasında deplasman-
da oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına dün sabah 
saatlerinde yapılan ve neşeli geçen antrenmanla devam 
etti. Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda 
Göztepe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın 
hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla sürdürdü. Tek-
nik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antren-
man yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketle-
riyle başlayan antrenman yarı sahada oynanan oyunla 
devam etti. Daha sonra dar alanda minyatür kalelerle 
6’ya 3 kontrol pas oyunu oynayan yeşil-beyazlı takım, son 
bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı. Salı günü ya-
pılan antrenmanda yer almayan Titi ve Sow dün yapılan 
antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı bulunan 
Josua John’un tedavisine devam edilirken, John Bostock 
ve Badu ise takımdan ayrı çalışma yaptı.
n İHA

Roma’da forma giyen milli futbolcu 
Cengiz Ünder, UEFA Şampiyonlar Ligi 
Yarı Finali’nde yer alan 8. Türk futbolcu 
oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Fi-
nal ikinci maçında milli futbolcu Cengiz 
Ünder’in formasını giydiği Roma, evinde 
karşılaştığı Barcelona’yı 4-1’in rövanşında 
3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Cengiz, 
sonradan oyuna girerek 3. golün asistini 
yaparak takımının turunu geçmesini sağla-
dı. Genç futbolcu, bu sezon transfer olduğu 
Roma’da gösterdiği performansla adından 
dünya basınında sıkça söz ettiriyor. 

20 yaşındaki futbolcu, Roma’nın yarı 
finale çıkmasıyla genç yaşına rağmen Türk 
futbolunda önemli bir adım atmaya hazırla-
nıyor. Bugüne kadar 7 Türk futbolcu, UEFA 
Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynamaya 
hak kazandı. Geride kalan 7 futbolculardan 
sadece 4’ü yarı finalde süre aldı. Cengiz, 
böylece UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı 

finalde yar alan 8. Türk futbolcu olacak. Bu 
isimler arasından Yıldıray Baştürk, Nuri Şa-
hin ve Arda Turan’ın takımları finale çıkma 
başarısı göstermişti. 

Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı 
Finali’nde oynamaya hak kazanan Türk fut-
bolcular şöyle: 

Berkant Göktan (Bayern Münih) (1998-
1999) (Oynamadı) 

Yıldıray Baştürk (Bayern Leverkusen) 
(2001-2002) 

Okan Buruk (Inter) (2002-2003) (Oyna-
madı) 

Emre Belözoğlu (Inter) (2002-2003) 
Hamit Altıntop (Bayern Münih, Real 

Madrid) (2009-2010, 2011-2012) 
Nuri Şahin (Borussia Dortmund) (2012-

2013)(Oynamadı) 
Arda Turan (Atletico Madrid) (2013-

2014) 
n İHA

Cengiz, yarı finaldeki 8. Türk

Çıkışa geçtiler!
Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor, 

evinde oynadığı Sivasspor maçını 5-0 gibi net 
bir skor ile kazanarak Antalyaspor maçı önce-
si moral depoladı. İç sahadaki son iki maçını 
kazanan Anadolu Kartalı, deplasmanda da 

çıkışa geçerek lig sıralamasında bir an önce 
düşme potasından kurtulmak istiyor. Atiker Kon-

yaspor’un bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor ise 
ligde son 3 maçını kazandı. Akdeniz ekibi ligde 34 puanla rahat 
bir konumda gibi gözükse de zorlu fikstürü ile düşme korkusunu 
yakından hissediyor.

KARTAL 3 MAÇTA 7 PUAN ALDI
Süper Lig’de bu sezon kötü sonuçlar alan ve düşme hattından 

bir türlü kurtulamayan yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor, 
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın göreve gelmesi ile çıkışa geçti. 
Ancak Anadolu Kartalı, yine de potadan çıkamadı. Sergen Yalçın 
ile 4 maça çıkan yeşil beyazlılar, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi 
aldı. İç sahada iki maçını da kazanan Atiker Konyaspor, Sivasspor 
ve Kayserispor’u mağlup etti. Konya ekibi, 27.hafta maçında 
deplasmanda Osmanlıspor ile 0-0 berabere kalırken, Sergen Yal-
çın’ın görev aldığı ilk maçta Galatasaray’a 2-1 yenildi. Ancak bu 
maçta oynanan oyun Konyaspor camiasını umutlandırdı.

SON ÜÇ MAÇTA GOL YEMEDİ
Atiker Konyaspor, Sergen Yalçın ile çıkışa geçerken, savun-

madaki başarısı ile de dikkat çekiyor. Yeşil beyazlılar, deplas-
manda oynanan ve 2-1 kaybedilen Galatasaray maçının ardından 
kalesini gole kapattı. Anadolu Kartalı, Kayserispor’u 2-0 ile ge-
çerken, Osmanlıspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Ligde 
oynanan son maçta Sivasspor’u konuk eden yeşil beyazlılar, bu 
maçtan 5-0 galip gelerek üst üste 3 maçta gol yemedi. Atiker Kon-
yaspor’un güven veren savunması camianın beğenisini topladı.

ANTALYA 3 MAÇTA 9 PUAN TOPLADI
Bu sezon lige Avrupa Ligi hedefi ile başlayan ve kadrosuna 

birçok önemli yıldız katan Antalyaspor, istediği sonuçları alamadı 
ve yaşanan teknik direktör değişiklerinin ardından Hamza Ham-
zaoğlu ile anlaşma sağladı. Düşme potasına yakın bir konumda 
bulunan ve inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Akdeniz ekibi, son 3 
maçını kazanırken, 9 puan topladı. Kırmızı beyazlılar, Kasımpaşa, 
Bursaspor ve Karabükspor’u mağlup etti. 34 puan ile 12.sırada 
bulunan Antalyaspor ile temsilcimiz Konyaspor arasında 6 puan 
fark bulunuyor. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, ligin 29.hafta maçında Antalyaspor’a konuk olacak. 
Bu maç öncesi iki ekip de ligdeki son maçlarında gözle görülür bir çıkış yakaladı. Yeşil 
beyazlılar, son 3 maçında 7 puan toplarken, Antalyaspor son 3 maçta 3 galibiyet aldı
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