
‘Lojistik ve 
fuar merkeziyiz’

‘Cumhur İttifakı
tarih yazacak’

AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız, “Konyamız da bir 
üretim merkezi olarak lojistik 
ve fuar merkezi. Bir şehir tüm 
alanlarıyla birlikte topyekun 
ayağa kalkıyorsa gerçekten 
katma değeri oluşturan, cazibe 
merkezi olan şehirdir” dedi.  
n HABERİ SAYFA 7’DE

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili 
Mustafa Kalaycı, “Cumhur-
başkanlığı hükümet sistemiyle 
Türkiye’nin lider ülke olması 
sağlanacak. Cumhur ittifakı 
tarih yazacak” dedi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

GENÇLİK, KUDÜS’ÜN
ÖNEMİNİ VURGULADI

Gençlik’te öğrenciler ödüllendirildi

Gençlik Eğitim Kurumları tarafından organize edi-
len Hadis Yarışması, Genç Karakter Yarışması ve 
İlk Kıbleden Haber Var adıyla Kudüs konulu gazete 
yarışmasında dereceye girenler düzenlen törenle 
ödüllerini aldı. Ödül töreninde Kudüs’ün önemi bir 
kez daha vurgulandı.

n HABERİ SAYFA 16’DA

‘Birlikte çalışmaya
gayret ediyoruz’

Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, hafta 
sonunda KONESOB’da 
yapılan genel kurulda 
birlik başkanlığına 
seçilen Muharrem 
Karabacak ve birliğe 
bağlı oda başkanları 
ile biraraya gelerek, 
destek sözü verdi. 
n SAYFA 5’TE

Mayıs ayında gelen
kar, zor anlar yaşattı

Seydişehir’de akşam saatlerinde başlayan yağmur, kar ve doluya 
dönünce Konya-Antalya karayolunda onlarca araç yolda kaldı. Kar 
yağışına hazırlıksız yakalanan sürücülerin araçlarını karda şortlarla 

inerek kurtarması ilginç görüntülere neden oldu. n SAYFA 6’DA

06 Tartışma kanlı bitti
iki kişi yaralandı 07 Kore Gazisi’ne 

öğrencilerden vefa 13 Yağmurun ardından 
şükür duası yapıldı
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Çakı gibi oldular
1 gün de olsa kamuflaj giyip yemin ederek asker olmanın mutluluğunu yaşayan engelli gençler, ömür boyu unutamayacakları bir gün yaşadı

TÜRK MİLLETİNİN
GÜCÜNÜ GÖSTERDİNİZ

3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hv. 
Plt. Tuğg. Fidan Yüksel, askerlik yü-

kümlülüğünün, asker-millet kavramının 
dünya üzerindeki tek örneğini teşkil 

eden Türk ulusu için bir onur kaynağı ol-
duğunu söyledi. Düzenlenen programın 
oldukça anlamlı olduğunu belirten Yük-

sel, “Türk milletinin gücünü bir kez daha 
burada hem bizlere hem de ailelerine 
gösterdiniz” dedi.  n HABERİ SAYFA 4’TE

ASKER OLMANIN
SEVİNCİNİ YAŞADILAR
Konya’da130 engelli genç, ‘Engelliler 
Haftası’ dolayısıyla temsili olarak bir 
gün askerlik yapmanın mutluluğunu 
yaşadı. 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’da 
gerçekleştirilen yemin töreniyle asker 
olmanın heyecanını ve sevincini 
yaşayan engelli gençlerin hayalleri de 
gerçekleşmiş oldu. Gurur ve mutluluğu 
birarada yaşayan aileler ise program-
dan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Yenilikler tanıtılıyor

TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ tarafından 
Konya Endüstri Zirvesi adı altında 
düzenlenecek 4 fuar, 10-13 Mayıs’ta 
22 ülkeden 403 firmanın katılımıyla 
gerçekleşiyor. Fuara 22 ülkeden 403 firma 
katılıyor. Bin 209 markanın bin 500’ün 
üzerindeki makine ve malzemesi ile üretim 
süreçlerine ilişkin yenilikler ve teknolojik 
gelişmeleri yurt içi ve yurt dışından gelecek 
ziyaretçilerle buluşuyor. Fuar kapsamında 
yurtiçi ve yurtdışında iş görüşmeleri 
gerçekleşiyor. Fuar 40 bin ziyaretçi 
hedefliyor.  n HABERİ SAYFA 3’TE
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1. OSB’de Mehmet Ali 
Atiker, güven tazeledi

Konya 1. Organize Sanayi Böl-
gesinin (OSB) gerçekleştirilen Ola-
ğan Genel Kurulu sonrası Mehmet 
Ali Atiker, yeniden başkan seçildi.  
Konya 1. OSB’nin gerçekleştirilen 
olağan genel kurul sonrası Meh-
met Ali Atiker, yeniden başkan se-
çildi. Konya Sanayi Odası toplantı 
salonunda yapılan ve Divan Baş-
kanlığını Mustafa Büyükkaplan’ın 
yaptığı olağan genel kurul, saygı 
duruşunda bulunulması ve İstik-
lal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Tek listeyle gidilen seçim sonrası 
Mehmet Ali Atiker’in yeniden baş-
kan olduğu seçimde, yönetim ku-
rulu üyeleri Mehmet Selim Başo-

valı, Halim Usta, Mevlüt Duman 
ve Zeynel Abidin Şimşek’ten olu-
şurken, Hidayet Ümit ile Ali İngör 
denetim kurulu üyeliğine seçildi. 
Konya 1. Organize Sanayi Bölgesi 
Başkanlığına yeniden seçilen Meh-
met Ali Atiker, teşekkür konuş-
masında, “Katılımlarınız, olumlu 
tenkitleriniz, yol gösterici fikir ve 
tekliflerinizi her zaman olduğu gibi 
bundan sonra da dikkate alacağız. 
Olağan genel kurulumuza katı-
lımlarınız ve bize göstermiş oldu-
ğunuz teveccüh için arkadaşlarım 
adına sizlere çok teşekkür ediyo-
rum” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Fiat’ın Konya Bayisi Koyuncu Fiat temsilcileri Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti. Oldukça 
keyifli geçen ziyarette, Koyuncu Fiat’ın çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu

Koyuncu Fiat’tan ziyaret

Otomobil dünyasının en sevi-
len markalarından birisi olan Fiat’ın 
Konya Bayisi Koyuncu Fiat temsilci-
leri Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti. 
Oldukça keyifli geçen ziyarette, Ko-
yuncu Fiat’ın çalışmaları hakkında 
istişarelerde bulunuldu. Koyuncu 
Fiat Araç Satış Müdürü Murat İçil, 
Ticari Satış Müdürü Selamet Demir-
han ve Pazarlama Sorumlusu Ayşe 
Demirci, Yenigün Gazetesi’ne neza-
ket ziyaretinde bulundular. Ziyaret-
te hazır bulunan Yenigün Gazetesi 
Reklam Koordinatörlerinden Fahri 
Altınok, Koyuncu Fiat’ın Konya’nın 
köklü firmalarından olduğunu söy-
ledi. Koyuncu Fiat ekibinin oldukça 
dinamik yapısıyla adından söz etti-
ren çalışmalarıyla göz doldurduğu-
nu dile getiren Altınok, “Ziyaretiniz 
bizleri çok mutlu etti. Çalışmalarınızı 
heyecanla takip ediyoruz. Koyuncu 
Fiat olarak her zaman güzel işlere 
imza atacağınızdan hiç kuşkumuz 
yok. Ziyaretinizden dolayı sizlere te-
şekkür ediyoruz” diye konuştu. 
n TEVFİK EFE
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ELMALI MAKİNE FUARDA YERİNİ ALDI MVD MAKİNE FUARDAN MEMNUN 

FUARIN TANITIMINA AĞIRLIK VERİLMELİ

İNANLAR MAKİNE’DEN YENİ YATIRIMLAR

YUNTES SEKTÖRDE YENİLİK SUNUYOR 

ÜMİT MAKİNE EMİN ADIMLARLA BÜYÜYOR 

Müşterilerinin memnuniyetini, çalışanlarının mutluluğunu 
amaçlayan sektördeki öncü firmalardan olduklarını ifade eden 
Elmalı Makine Elektrik Teknisyeni İsmail Can, “Elmalı Makine 
tasarlayan, geliştiren, iyileştiren, üründe mükemmeli hedefle-
yen müşterilerinin memnuniyetini, çalışanlarının mutluluğunu 
amaçlayan sektördeki öncü bir firmadır. Kalite, güven ve güveni-
lirlik eksenlerinde, müşteri odaklı kalite yönetimi ile sektöründe 
lider bir kuruluş olmayı hedeflemektedir. Konya makine fuarında 
fuara gelen müşterilerimiz ve vatandaşlarımıza ksantrik presler 
(c-h tipi), hidrolik sıvama presler (c-h tipi), servo sürücülü sac 
delme (perfore) presleri, hidrolik abkant presler, hidrolik giyotin 
makaslar ve özel tasarım makinaların tanıtımlarını gerçekleştiri-
yoruz. Sektörümüzle ilgili gerçekleşen tüm fuarlara katılım sağlı-
yoruz. Firma olarak fuarları önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fuara katılan firmalardan olan MVD Makina 
Sanayi Ankara Bölge Satış Müdürü Sertaç Öker, 
“MVD Makina Sanayi 1950 yılında kurulan bir 
firma. Konya Organize Sanayi Bölgesinde hizmet 
vermekteyiz. Abkant Pres, Abkant Pres Kalıpları, 
Fiber Lazer, Giyotin Makas, iPlasma - Plaz-
ma-Oxy Kesim ve genişletilmiş metal üretmekte. 
Firma olarak yüzde 80 yurtdışı yüzde 20 de yur-
tiçi ihracatımız mevcut. Hem ihracatçı hem de 
ithalatçı bir firmayız. 90 ülkeye ihracat yapıyoruz. 
Yaklaşık olarak 200-250 personelimiz mevcut. 
Konyalı bir firma olmamızdan dolayı Konya’da 
sektörümüz ile ilgili fuarları önemsiyoruz. Fuarla-
rı firma olarak verimli şekilde geçiyor” dedi.

Fuara katılan firmalardan olan HİLALSAN Konya Fua-
rı’nın önüne diğer şehirlerde gerçekleşen fuarları geçtiğini 
ifade eden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa 
Coplan, “1984 yılında kurulan HİLALSAN, manuel sac 
makasları ile başladığı üretime, bu gün Hidrolik Kombine 
Makaslar, Hidrolik Presler, Redüktörlü Giyotin Makaslar, 
CNC Hidrolik Giyotin Makaslar ve CNC Hidrolik Abkant 
Presler ile devam etmektedir. Fuarda Hidrolik Afgan  Pres 
modellerimizi sergiliyoruz. Konya fuarı tanıtım bakımın-
dan oldukça yeterli ancak, Konya makine fuarı düşüş 
yaşamakta. Bursa,İstanbul ve İzmir’de gerçekleşen ma-
kine fuarları Konya fuarının önüne geçti. Konya Makine 
Fuarlarının daha geniş katılımlı ve yurtdışına daha çok 
tanıtım gerçekleşmesi gerekir”ifadelerini kullandı. 

İnanlar Makine olarak yeni yatırımlar ile yolla-
rına devam ettiklerini ifade eden İnanlar Makine 
Firma Yetkilisi  Huzeyfe Koçak, “İnanlar Makine 
olarak CNC tezgah,abkant pres ve giyotin makas 
üretimimde,dünyada halen imal edilen her kapasite 
ve büyüklüğe imza atmıştır. İnanlar Makine olarak 
yeni yatırımlar ile yılların birikimine teknolojiyi de 
entegre etmektedir. İnanlar Makine olarak sektörde 
en çok tercih edilen firmayız. İnanlar Makine başa-
rısını istikrar ve güven var. İnanlar Makine olarak 
son 6 ayda ciddi atılımlara girerek lazer imalatına 
girdik ve çok başarılı sonuçlar elde ettik. Yolumuza 
emin adımlarla devam ediyoruz. Fuarda beklediği-
miz ilgiyi göremedik” ifadelerini kullandı.

Sektörde yeniliklere ayak uydurarak çalışmala-
rına devam eden Yuntes fuarda kurduğu stant ile 
dikkat çekiyor. Yuntes Yönetim Kurulu Başkanı Yar-
dımcısı- Genel Müdür Yunus Derebağ, “1996 yılında 
Konya\’da kurulan YUNTES, şerit testere ile sanayi 
sektörüne adım atmıştır. Sektöründe gösterdiği ba-
şarı sonucunda Almanya’nın şerit testere üretimin-
de dünya çapında faaliyet gösteren bir firmasının 
Türkiye Distribütörlüğünü almıştır ve bu sektörün 
yeniliklerine ayak uydurarak hizmet vermeye devam 
etmektedir. Yuntes Makine olarak Ar-ge çalışmaları-
na ağırlı veriyoruz. Firmamız makina sektöründe söz 
sahibi olan, alanında uzman bir çok dünya firmasının 
Türkiye Distribütörlüğünü yapmaktadır” dedi.

Fuara katılan bir diğer firma olan Ümit Ma-
kine çalışmalarına emin adımlarla devam ediyor. 
Ümit Makina Firma Yetkilisi Ahmet Hakan Ümit, 
“Firma olarak Konya fuarına yıllardan beri katı-
lıyoruz. Bu yıl ürün grubumuza eklemeler ger-
çekleştirdik. Gelişen sanayimize yakışan bir firma 
olmayı amaçlayan Ümit Makina teknolojinin hızla 
ilerlediği günümüzde geleceğe dönük yatırım-
ların odağı haline gelmiştir. Dünya çapında 
teknolojileri takip eden firmamız sanayicilerimizin 
işlerini kolaylaştıracak, maliyetlerini en aza indi-
rerek verimi artıracak makinelerle hizmetlerine 
emin adımlarla yoluna devam etmektedir” dedi.

4 fuar yoğun ilgi görüyor
TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ tarafın-

dan Konya Endüstri Zirvesi adı altında 
düzenlenecek 4 fuar, 10-13 Mayıs’ta 
22 ülkeden 403 firmanın katılımıyla 

gerçekleşiyor. 15. Metal İşleme Maki-
neleri Fuarı (KONMAK), 13. İstifleme 
Depolama ve Lojistik Fuarı (İSKON), 
13. Elektrik Elektronik Otomasyon Fu-

arı (KONELEX) ve 4. Saç İşleme Tekno-
lojileri Fuarı kapılarını Perşembe günü 
açmıştı. 

Fuara 22 ülkeden 403 firmanın ka-

tılıyor. Bin 209 markanın bin 500’ün 
üzerindeki makine ve malzemesi ile 
üretim süreçlerine ilişkin yenilikler ve 
teknolojik gelişmeleri yurt içi ve yurt dı-

şından gelecek ziyaretçilerle buluşuyor. 
Fuar kapsamında yurtiçi ve yurt-

dışında iş görüşmeleri gerçekleşiyor. 
Fuar 40 bin ziyaretçi hedefliyor.

FİRMAMIZIN TANITIMINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ
Fuarda müşteri ilişkilerinin yanı 

sıra Konya’da sektöründe  güçlü bir 
firmanın olduğunu ve ürünlerini ta-
nıtmak için fuara  katıldıklarını ifade 
eden Dev Çelik Yönetim Kurulu Üye-
si- İşletme Müdür Yardımcısı Cihan 
Devecioğlu, “Türk ekonomisinin te-
mel taşlarından olan otomotiv yan 

sanayi ve makine imalat sanayisinin 
dünya markaları arasında yerini ala-
bilmesi ancak kaliteli üretim ve buna 
bağlı olan kaliteli hammaddelerin 
kullanımıyla mümkün olacağı inan-
cındayız.Ayrıca kalitesinden ödün 
vermeyen ASİL ÇELİK - ÇEMTAŞ - 
MKE fabrikalarının ürünleri ile kalite-

sine güvendiğimiz ithal çelik ve en-
düstriyel malzemelerinin de satışını 
yapmaktayız. Fuara müşteri ilişkileri 
ve prestij için katıldık. Fuarda müş-
teri ilişkilerinin yanı sıra Konya’da 
sektörümüzde güçlü bir firmanın ol-
duğunu ve ürünlerimizi tanıtmak için 
fuara katıldık” dedi.

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA
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1 gün de olsa kamuflaj giyip yemin ederek asker olmanın mutluluğunu yaşayan 
engelli gençler, ömür boyu unutamayacakları bir gün yaşadı. Hv. Plt. Tuğg. Fidan Yüksel, 

askerlik yükümlülüğünün, Türk ulusu için bir onur kaynağı olduğunu söyledi

Hayalleri gerçekleşti
Konya’da130 engelli genç, ‘En-

gelliler Haftası’ dolayısıyla temsili 
olarak bir gün askerlik yapmanın 
mutluluğunu yaşadı. Sabah saatle-
rinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na 
gelen 130 engelli genç, kamuflajları-
nı giyerek yemin töreni için hazırlan-
dılar. Yapılan hazırlıkların ardından 
yemin törenine geçildiği programda 
konuşan 3. Ana Jet Üs ve Garni-
zon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Fidan 
Yüksel, askerlik yükümlülüğünün, 
asker-millet kavramının dünya üze-
rindeki tek örneğini teşkil eden Türk 
ulusu için bir onur kaynağı olduğunu 
söyledi. “Kutsal askerlik görevini ye-
rine getiren her Türk vatandaşı bu-
nun haklı gururunu bir ömür boyu 
yaşamaktadır” diyen Yüksel, anne 
ve babaların evlatlarını Türk mille-
tinin bağrından kopan Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne bayram coşkusuyla 
gönderdiklerini dile getirdi. Düzen-
lenen programın oldukça  anlamlı 
olduğunu belirten Yüksel şöyle de-
vam etti, “Anne ve babalar evlatları-
nı, Türk milletinin bağrından kopan 
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bayrak 
coşkusu içerisinde göndermektedir. 
Bugün burada silah altına alınma-
ları mümkün olmayan fakat yüreği 
askerlik yapma arzusuyla dolu olan 
arkadaşlarımızın bu kutsal görevi 
sembolik olarak yerine getirmelerini 
sağlamak amacıyla toplandık. Va-
tandaşların görevlerinin en yücesi, 
en kutsalı olan, hiçbir karşılık bek-
lenmeden yapılan ve gerektiğine va-
tan uğrana can feda edilen askerlik 
hizmetini bir günde olsa icra etme 
şerefine ulaştınız. Türk milletinin 
gücünü bir kez daha burada hem 
bizlere hem de ailelerine gösterdi-
niz. Bu anlamlı programda başta 
Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, 
tüm şehitlerimizin aziz hatıralarını 
saygıyla anıyoruz. Kahraman gazi-
lerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”

YEMİN ETTİLER
Konuşmaların ardından 130 en-

gelli genç yemin ederek asker olma-
nın heyecanını ve sevincini yaşadı. 
Silah ve bayrak tutarak yemin eden 
engelli gençlerin asker olma mutlu-
lukları gözlerinden okunurken, töre-
ni izleyen aileleri de hem duygulandı 

hem de gururlandı. Asker olmanın 
sevincini yaşayan Serdar Sönmez, 
oldukça mutlu olduğunu söyledi. 
“Asker olma hayalim vardı” diyen 
Sönmez, hayalini gerçekleştirdiğini 
belirterek, “Çok mutluyum. İstiklal 
Marşı’nı çok seviyorum. Burada İs-
tiklal Marşı da okuduk. Çok sevin-
dim” dedi. Baba Mevlüt Sönmez de 
iki oğlunun da engelli olduğunun 
bilgisini verdi. Oğlunun asker olma-

sının kendilerini çok mutlu ettiğini 
dile getiren baba Sönmez, “Orga-
nizasyonu yapanlara çok teşekkür 
ediyoruz. Duygusal olarak bu tür 
organizasyonlar bakış açılarını de-
ğiştiriyor. Daha motive, kişilerle olan 
iletişimlerinde bir adım daha kendi-
lerini önde hissediyorlar” ifadelerini 
kullandı. 

‘DUYGULARIMIZ KARMAKARIŞIK’ 
Asker olmanın sevincini yaşa-

yan İlker Birşan da, “Asker olmak 
çok güzel bir duygu. Oldukça keyif 
aldım. Hep askerlik hayali kuruyor-
dum. Asker olmak, asker elbisesi 
giymek çok güzel bir duygu. Çok 
mutlu oldum” ifadeleriyle sevincini 
paylaştı. Baba Mehmet Emin Bir-
şan ise duygularının karmakarışık 
olduğunu belirterek şöyle devam 
etti, “Çok mutluyuz. Oğlum 1 gün-
de olsa askerlik yaptı. Buradaki ko-
mutanlara, yetkililere çok teşekkür 
ediyorum. Çok mutluyuz bugün. 
Çocuğum çok mutlu oldu. Askerde 
kalmayı istiyor neredeyse. Ailecek 
buraya geldik.”

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
Yemin törenini ardından engelli 

gençler ve ailelerine Kuger tipi he-
likopter, Savaş uçakları ve Havadan 
İhbar ve Kontrol (HİK) Uçağı sergi-
lenerek tanıtımı yapıldı. Aileleriyle 
birlikte uçaklarla, helikopterle ve 
komutanlarla hatıra fotoğrafları çek-
tiren engelli gençler, unutulmaz an-
lar yaşadılar. Oldukça renkli geçen 
programa; 3. Ana Jet Üs ve Garni-
zon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Fidan 
Yüksel, Konya Baro Başkanı Av. 
Mustafa Aladağ, Konya İl Jandar-
ma Komutanı Alb. İsmet Cansaran, 
MİT Bölge Başkanı Mehmet Akbaş, 
Hv. Svn. Okl. veEğt. Mer. Kom. Alb. 
Mehmet Yüksel Doğan, Asker Alma 
Bölge Başkanı Alb. Birol Durmuş, 
3. Ana Jet Üs Kurmay Başkanı Alb. 
Birol Şıklar, A Tipi Merkez Komutanı 
Alb. Mehmet Bahadır Göksulu, TSK 
KBRN Okl. veEğt. Mrk. K. Alb. Bülent 
Tanrıverdi ve yemin eden engelli as-
kerlerin aileleri katıldı. Program top-
lu fotoğraf çekiminin ardından sona 
erdi. n ABDULLAH AKİF SOLAK

Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen programda 130 engelli genç, temsili olarak yapılan yemin töreniyle asker olmanın mutluluğunu yaşadı. 

Hv. Plt. Tuğg. Fidan Yüksel
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‘Her daim engellilerin yanındayız’
10-16 Mayıs Dünya Engelliler 

Haftası etkinlikleri kapsamında en-
gelli öğrenciler ve aileleri Meram 
Belediyesi tarafından Dutlu Korulu-
ğunda düzenlenen yemekte bir ara-
ya geldi. Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, “Engelli kardeşlerimi-
zin yaşamını kolaylaştırmak, adına 
elimizden ne geliyorsa yerel yöne-
timler olarak yapmaya hazırız” dedi.

Meram Belediye Başkanı Fatma 

Toru, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler 
Haftası kapsamında engelli öğrenci-
lerle Dutlu Koruluğundaki Selçuklu 
Otağında gerçekleştirilen yemekte 
bir araya geldi. Programa Meram 
Nuriye Cahit Atay Özel Eğitim Mes-
leki Eğitim Merkezi Okulu, Meram 
Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi 
Okulu ve Meram Kozağaç Konya 
Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Or-
taokulu’nda öğrenim gören öğrenci-

ler, aileleri ve eğitimciler katılırken 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru katılımcılarla tek tek sohbet 
etti. Yaklaşık 350 engelli öğrenci, 
yemek programının ardından Dutlu 
Koruluğunda doyasıya eğlendiler.

GÖRMEYENLERİ KORUMA 
DERNEĞİ’NDEN ZİYARET

Görmeyenleri Koruma Derneği 
Konya Şubesi Başkanı Veli Özağan, 
yönetim kurulu üyeleri ve aileleri 

Meram Belediye Başkanı Fatma To-
ru’yu makamında ziyaret etti. Baş-
kan Veli Özağan, Toru’ya verdiği 
destekten dolayı teşekkür ederken 
engellilerin günlük yaşamında yaşa-
dığı sıkıntılarla ilgili bilgi verdi.  

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirirken yapılan çalış-
maların engellilere uygun olarak 
gerçekleştirildiğini ancak yeterli 

olmadığını ifade etti. Başkan Toru, 
“Hepimiz bir engelli adayıyız. Yarın 
nasıl bir durumda olacağını kimse 
bilemez. Har daim yanınızdayız. Siz-
lerin yaşamını kolaylaştırmak, adına 
elimizden ne geliyorsa yerel yöne-
timler olarak yapmaya hazırız. Sizin 
engellerinizi aşacak çözümler ürete-
miyorsak asıl engelleri bizler oluştu-
ruyoruz demektir. Bizim bu çözüm-
leri bulmamız gerekiyor. Devletimiz 

de bu anlamda sosyal politikalar, 
sağlık gibi alanlarda düzenleme-
ler yaparak engelli kardeşlerimizin 
hayatını kolaylaştırmak adına pek 
çok çalışma gerçekleştirdi. Bizler 
bu çalışmaların üzerine neler koya-
biliriz çabasındayız. Engellilerimizin 
hayatını biraz olsun kolaylaştıracak 
önemli bir proje üstünde de çalışı-
yoruz” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

‘Engellileri kullanan
istismarcılar önlenmeli’

Gaziler Şehit Dul ve Yetimler 
Derneği’nde Ege dönemi

Konya Fikir Sa-
nat Kültür Adamları 
Derneği’nin her haf-
ta Konya Büyükşehir 
Belediyesi Kılıçaslan 
Konferans Salonunda 
düzenlemiş olduğu 
Selçukya Sohbetle-
ri’nin bu haftaki ko-
nuğu Engelliler Haf-
tası münasebeti ile  
Gönül Gözü Derneği 
Genel Başkanı Dev-
riş Ahmet Şahin 
oldu. Hukukçu Yazar 
Fatma Şeref Polat’ın 
yönettiği programda 
konuşan Şahin, konuşmasında En-
gellilerin bu ülkede  sadece belirli 
günler ve haftalar takviminde, se-
çim zamanlarında ve sözde engelli 
derneklerinin kapı kapı gezerek 
yapmış olduğu istismar ve rant 
faaliyetlerinde hatırlandığını dile 
getirdi. Başkan Şahin, özellikle 
önümüz Ramazan ve bu aylarda  
Konya’mız da bu tür çalışan der-
nek ve vakıflar çoğalıyor. Kapı kapı 
gezen, ellerinde gazete, dergi, bo-
yama kitabı vs çeşitli materyallerle 
kapınızı çalan, kalabalık caddeler-
de önünüze geçen bu istismarcıla-
ra prim vermeyelim, çünkü onlara 
verdiğiniz paranın bir kuruşu bile 
engellilere gitmiyor, kapı kapı ge-
zen hiçbir kuruluş muteber değil-
dir dikkatli olalım diyerek uyarıda 
bulundu. 

Şahin, “Toplum ve karar ve-
ricilerin engellilere bakış açısı 
hak temelli değil, yardım temelli. 
Acıma ve merhamet üzerine kur-
gulanan bu bakış açısı, sorunları 

münferitleştirip, hak temelinde 
çözmek yerine yardıma indirgiyor. 
Dolayısıyla aslında tüm sorunların 
temelinde ayrımcılık yatıyor diyen 
Başkan Şahin artık engelli bireyler-
de topluma entegre olmak istiyor 
yani gelişen teknoloji ile beraber 
engelliler akülü arabaları ile  avm-
lere parklara,eğlence merkezlerine  
gidebiliyor o insanlara acıyarak 
bakmak yerine onlarada normal 
bir bireymiş gibi davranarak onları 
toplumdan soyutlamayalım. Her 
engelli insan ihtiyaç sahibi mantı-
ğını yıkalım artık” diye konuştu.

Programın sonunda  engellilere 
yönelik yapmış olduğu farkındalık 
çalışmalarından dolayı Konya Fikir 
Sanat Kültür Adamları Derneği 
2.Başkanı  Fatma Şeref Polat  tara-
fından Gönül Gözü Derneği Genel 
Başkanı Devriş Ahmet Şahin’e  te-
şekkür plaketi takdim edildi.

Program günün anısına çektiri-
len hatıra fotoğrafları ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hafta sonunda KONESOB’da yapılan genel 
kurulda birlik başkanlığına seçilen Muharrem Karabacak, birliğe bağlı oda başkanları ile biraraya geldi

‘Konya için birlikte 
hareket edeceğiz’
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kon-
ya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği Başkanı Muharrem Kara-
bacak ve birliğe bağlı oda başkan-
ları ile bir araya geldi. 

ESNAF ODALARIMIZ KONYA’NIN 
EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM 

KURULUŞU 
Sözlerinin başında hafta so-

nunda yapılan genel kurulda yeni 
seçilen birlik başkanı Muharrem 
Karabacak ve oda başkanlarını 
tebrik eden ve yeni dönemin ha-
yırlı olmasını dileyen Başkan Uğur 
İbrahim Altay, “Esnaf odalarımız 
Konya’nın en büyük sivil toplum 
kuruluşu. Yeni Büyükşehir Yasası 
ile birlikte bütün ilçe esnaf odala-
rıyla birlikte çalışmaya gayret edi-
yoruz. Hem Büyükşehir’de hem 
de esnaf odalarımızda yeni bir 
dönemdeyiz. Bunu esnafımızın ve 
vatandaşımızın lehine işler yap-
mak için kullanmamız gerekiyor. 
Her zaman her türlü talebinizi 
dinlemeye ve gücümüzün yettiği 
kadar yerine getirmeye razıyız” 
diye konuştu. 
KONYA BİRLİKTE HAREKET ETMEYİ 

BAŞARABİLEN BİR ŞEHİR 
Şehir olarak birlikte hareket 

etmenin öneminden söz eden 
Başkan Altay, konuşmasında şu 
ifadelere yer verdi, “Konya’nın bir 
güzelliği de birlikte hareket etme-
yi başarabiliyor olmamız. Bunu 
arttırarak devam ettirmemiz ge-
rekiyor. Şehrimizde bir uyum ve 
ahenk her zaman vardı. Valimiz, 
Garnizon Komutanımız, adalet 
ve emniyet görevlilerimiz, esnaf 
odalarımız, ticaret odamız, bor-
samız ve sanayi odamızla birlikte 
daha sık ve kurumsal ilişkiler kur-
mamız gerekiyor.” 

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANIMIZ 
ÖNDERLİĞİNDE DÜNYANIN EN 

GÜÇLÜ ÜLKESİ OLACAK 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tür-
kiye’nin son yıllarda çok önemli 
değişimler ve kazanımlar elde 
ettiğini, bu süreçte bazı zorluk-
lar da yaşandığını dile getirerek, 
“Ama Sayın Cumhurbaşkanımız 
liderliğinde bu ülke, dünyanın en 
güçlü ülkelerinden biri olacaktır. 

Türkiye bölgede söz sahibi olduk-
ça mücadele edeceği kişi sayısı 
ve baskı artıyor ama millet ola-
rak bunun üstesinden gelebilecek 
güçteyiz. Yurtdışındaki birçok in-
sanın tek bir beklentisi var. Hep-
si gözlerini Türkiye’ye dikmiş ve 
dünyanın geleceği için yeni şeyler 
söylememizi bekliyorlar. Şu anda 

bunu her platformda dile getiri-
yoruz. Sonrasında da hep birlikte 
kenetlenmeyi arttırarak bunları 
fiilen değiştirecek güce de erişe-
ceğiz” dedi. 

ÜLKE OLARAK BAŞKANLIK 
SİSTEMİ İLE RAHAT BİR 5 YIL 

GEÇİRECEĞİZ 
“Dünyanın sistemi değişiyor 

ve bu sistemde Türkiye mutlaka 
gücüne göre bir yer alacaktır” 
diyen Başkan Uğur İbrahim Al-
tay, esnaf odaları buluşmasındaki 
sözlerini şöyle tamamladı: “Böl-
gemizde her gün yeni bir krizle 
karşılaşıyoruz. İran’da yaşananla-
rı görüyorsunuz. Bunların da biz-
lere küresel yansımaları oluyor. 
Tabii ki zahmet olmadan rahmet 
olmaz. Bunlar zahmetli zamanlar 
ama mutlaka bunlar da atlatıla-
cak. İnşallah 24 Haziran seçim-
lerinde iyi bir sonuç alarak 5 yıl 
Başkanlık Sistemi ile rahat bir za-
man geçireceğimize inanıyoruz.” 

HER ZAMAN MİLLETİMİZİN 
DEVLETİMİZİN YANINDA OLDUK 

Kendilerini ağırlayan ve hafta 
sonundaki KONESOB genel kuru-
luna katılımları dolayısıyla Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’a teşekkür 
eden Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği Başkanı Muharrem 
Karabacak, “Başkanımız Uğur İb-
rahim Altay Başkanımıza hayırlı 
olsun diyoruz. 84 esnaf odamız, 8 
bin esnaf ve sanatkârımızla Kon-
ya’nın en büyük sivil toplum ku-
ruluşuyuz. Bu örgüt, her zaman 
milletinin, devletinin, bayrağının 
vatanının yanında olmuştur. Hiç 
kimseden beklentimiz olmadan 
ülke ekonomisine ve istihdamına 
hep katkı sağladık. Hepimizin bir 
derdi var. Derdi olmayanın sev-
dası olmaz diyoruz. Sayın Büyük-
şehir Belediye Başkanımız ve eki-
binin de Konya ile ilgili bir derdi 
var. İnşallah bizler de Büyükşehir 
Belediyemizin yapacağı hizmet-
lerle üzerimize düşen ne varsa 
yanlarında olduğumuzu ifade et-
mek istiyoruz” dedi.  Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, programda KONE-
SOB’a bağlı oda başkanlarıyla ta-
nıştı ve oda başkanlarının talep ile 
önerilerini tek tek dinleyerek not 
aldı.  Programa Konya Büyükşehir 
Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü 
Ercan Uslu, Büyükşehir Beledi-
yesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, 
Büyükşehir Belediyesi Yöneticile-
ri, KONESOB’a bağlı oda başkan-
ları ve temsilcileri katıldı.
n HABER MERKEZİ 

Türkiye Harp Malulü Gaziler 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
Konya Mevlana Şubesi’nin yeni 
başkanı Süleyman Ege oldu. Mus-
tafa Işık’ın 05 Mayıs 2018 tari-
hinde yapılan 16. Genel Kurulda 
Genel Başkan seçilmesi ile boşalan 
Konya Mevlana Şube Başkanlığına 
Süleyman Ege seçildi.

SÜLEYMAN EGE KİMDİR?
1971 yılında Konya İli, Bozkır 

İlçesi, Sorkun Mahallesi’nde dün-
ya ya geldi. İlk ve orta öğrenimini 
Dere Mahallesinde, sonra lise öğre-
nimini Seydişehir’de devam etmiş-
tir. 1991 yılında askerlik görevini 
Tunceli’de tamamlamıştır. 1993 
yılında Emirdağ Uzman Jandarma 
Okulunu, 1995 yılında İzmir Foça 
Jandarma Komando Okulunda 
Komando kursunu başarı ile bitir-
miştir. Türk Silahlı Kuvvetleri bün-
yesinde çeşitli birliklerde (K.Maraş, 
Diyarbakır, Hakkari, Antalya ve 
Ankara) terörle mücadele, iç gü-
venlik istihbarat ve karargah bi-

rimlerinde görev yapmıştır. 1997 
yılında PKK terör örgütüne karşı 
yürütülen sınır ötesi operasyon-
da yaralanmış, 2004 yılında Türk 
Silahlı Kuvvetlerinden Malül Gazi 
olarak emekliye ayrılmıştır.

Jandarma Meslek Ön Lisans, 
Anadolu Üniversitesi İktisat Fa-
kültesi, Kamu Yönetimi Lisans 
bölümünden mezunu olup, halen 
Adalet Meslek Yüksek Okulunda 
öğrenim görmektedir. 2009 yı-
lından beri Türkiye Harp Malulü 
Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Der-
neği kurucu üyesi ve yöneticisidir. 
Ayrıca Emekli Uzman Jandarmalar 
Derneği (EMUJAD) kurucu üye-
si olmakla beraber Gönül Gözü 
Derneği Onursal Üyesi olan Ege, 
Bozkırlılar Derneği, Bozkırlılar Fe-
derasyonu, Bozkır Dereliler Der-
neğinde yöneticilik yapmaktadır. 
Halen DSİ 4. Bölge Müdürlüğünde 
görev yapmaktadır. Evli ve çocuk 
babasıdır.
n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın en güçlü 
ülkesi olacağının altını çizen Başkan Altay, “İnşallah Türkiye 24 Haziran’da Başkanlık 

Sistemi ile rahat bir 5 yıl yaşayacak” dedi.
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Seydişehir’de akşam saatlerin-
de başlayan yağmur, kar ve doluya 
dönünce Konya-Antalya karayo-
lunda onlarca araç yolda kaldı. Kar 
yağışına hazırlıksız yakalanan sü-
rücülerin araçlarını karda şortlarla 
inerek kurtarması ilginç görüntü-
lere neden oldu. 

Seydişehir ilçesinde akşam 
saatlerinde başlayan sağanak ya-
ğış yüksek kesimlerde kar ve dolu 
olarak etkisini gösterdi. Konya An-
talya karayolu üzerinde bulunan 
1825 rakımlı Alacabel mevkiinde 
sürücüler kar yağışı nedeniyle zor 
anlar yaşadı. Kar ve doluya hazır-
lıksız yakalanan sürücüler araçları 
ile karayolu üzerinde ilerlemekte 

güçlük çekerken onlarca araç ise 
yolda kaldı. Yolda kalan araçların 
içerisinde bulunan ve Antalya’dan 
dönen sürücü ve yolcuların üzerle-
rindeki şort ile kar ve dolu birikin-
tilerini temizleyerek araçlarını kur-
tarmaya çalışmaları ilginç görüntü 
oluşturdu. 

Öte yandan, Karayolları ekip-
leri kara saplanan araçların çıkarıl-
masına yardımcı oldu. Kar ve dolu 
yağışına ilk yakalananlardan olan 
ve aracını kaydıran Taner Polat 
Antalya’dan Konya’ya gittiğini söy-
leyerek, “Aniden yağış bastırdı, 20 
dakika içerisinde bu hale geldi. Yol 
kenarında devam ederken böyle 
kenara düştük” dedi.  n İHA 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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Konya-Antalya yolunda
kar ve dolu engeli 

Emekli Ömer C. (50), otomobilini çamurlu yere park edip, saplanmasına neden olduğu 
iddiasıyla tartıştığı oğlu Asım Can C.’yi (23) bacağından av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı

Tartışma kanlı bitti
iki kişi yaralandı

Beyşehir’de uyuşturucu mad-
de temini için evlerden hırsızlık 
yaptığı iddia edilen 4 şüpheli, po-
lisin takibi sonucu yakalanarak 
gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü 
çıkarıldıkları mahkemece tutuk-
landı. 

Edinilen bilgiye göre, Bahçe-
lievler Mahallesi’nde bir şahsın 
evinden çuvallar içerisindeki 400 
kilo nohudun çalındığı ihbarı üzeri-
ne İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiple-
ri çalışma başlattı. Hırsızlık olayını 
gerçekleştiren şüphelilerin amca 
yeğen olan İ.E. (25) ile A.E. (20) 
olduğunu belirleyen polis, şüpheli-

lerin 68 ED 413 plakalı otomobille 
Seydişehir yönünden Beyşehir ilçe 
merkezi istikametine seyir halinde 
olduğunu tespit etti. Beyşehir İlçe 
Emniyet Müdür Vekili Mehmet 
Döner’in de nezaret ettiği ekipler, 
şüphelileri yakalamak için kent 
girişinde önlem aldı. Polisleri fark 
edince kaçmaya başlayan şüpheli-
ler, yaşanan kovalamacanın ardın-
dan yakalanarak gözaltına alındı. 
Ekipler, araçtaki amca yeğen ile 
birlikte aracın sürücüsü N.E.’yi de 
gözaltına aldı. Emniyete götürü-
len şüphelilerden N.E. olayla ilgisi 
olmadığını öne sürerek, hırsızlık 

suçlamasını kabul etmedi. Diğer 
şüpheliler A.E. ve İ.E.’nin ise suç-
larını itiraf ederek çaldıkları nohut 
çuvallarını Seydişehir ilçesinde 
sattıktan sonra Antalya’ya giderek, 
burada uyuşturucu madde temin 
ettiklerini ve aynı gün bir başka 
ikametten daha hırsızlık yaparak 
bakır kazan çaldıklarını söyledikle-
ri öğrenildi. 

Şüphelilerden A.E.’nin emni-
yetteki sorgulamasında ayrıca son 
bir ay içerisinde arkadaşları M.Ç. 
ve K.A. ile birlikte üç farklı ika-
metten daha televizyon ve dizüstü 
bilgisayar çaldıklarını itiraf ede-

rek yer göstermesi üzerine savcı-
lık soruşturmayı genişletti. Polis, 
M.Ç.’nin evinde yaptığı aramada 
çalıntı televizyon ile bir miktar ero-
in maddesi daha ele geçirdi. M.Ç’yi 
de gözaltına alan ekipler, K.A.’nın 
ise 10 gün önce cezaevine girdiği-
ni belirledi. 

İlçe Emniyet Müdürlüğünde-
ki işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edilen şüphelilerden A.E., 
İ.E. ve M.Ç. “hırsızlık” suçlamasıy-
la çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme 
tarafından tutuklanarak cezaevine 
gönderilirken, N.E. ise adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.  n İHA 

Çıkan arbede sırasında tüfe-
ğin ateş alması sonucu dedesi 
Hasan C. (89)’de sağ bacağın-
dan yaralandı. Oğlunun kendisi-
ne demir parçasıyla vurmasıyla 
boynundan, arbede sırasında da 
elinden yaralanan Ömer C., te-
davi için gittiği sağlık ocağında 
yakalandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında 
merkez Karatay ilçesi Çatalhü-
yük Mahallesi Dindar Sokak’ta 
meydana geldi. İddiaya göre, 
Ömer C., oğlu Asım Can C.’e oto-
mobilini çamurlu yere park edip, 
saplanmasına neden olduğunu 
ileri sürüp tepki gösterdi. Bunun 
üzerine baba ve oğul arasında 
tartışma çıktı. Tartışma sırasın-
da Asım Can C., eline aldığı de-
mir parçasını babası Ömer C.’in 
boynuna vurdu. Buna sinirlenen 
Ömer C.’de evden aldığı av tü-
feğiyle oğlunun üzerine ateş 
açıp bacağından yaraladı. Kanlar 
içinde kalan Asım Can C., babası 
Ömer C.’in elindeki tüfeği almak 
istedi. Yaşanan arbede sırasında 
ateş alan tüfekten çıkan saçma-
lar kavgayı ayırmaya gelen de-
desi Hasan C.’nin sağ bacağına 
saplandı. Yaralı Asım Can C. ve 
Hasan C., çağrılan ambulans-
larla kentteki çeşitli hastanelere 
kaldırıldı. Tedavi altına alınan 
yaralıların hayati tehlikesinin 
bulunmadığı belirtildi.

SAĞLIK OCAĞINDA YAKALANDI
Asayiş Şubesi Cinayet Büro 

Amirliği ekipleri, olaydan sonra 

suç aleti tüfekle birlikte kaçan 
Ömer C.’yi yakalamak için çalış-
ma başlattı. 

Polis, demir parçasıyla aldı-
ğı darbe sonucu boynundan ve 
arbede sırasında elinden yara-
lanan Ömer C.’yi, otomobiliyle 
tedavi gittiği için sağlık ocağın-
da yakalayarak gözaltına aldı. 
Elinde kırık olduğu belirlenen 
Ömer C.y, ambulansla Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastane-
si’ne kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Ömer C.’nin polisteki ilk 
ifadesinde, otomobilinin çamu-
ra saplanması nedeniyle oğluyla 
tartıştığını ve oğluyla daha önce-
den de aralarında problem oldu-
ğunu ileri sürdüğü öğrenildi.
n DHA

Hırsızlık şüphelileri yakayı eleverdi 

Kulu ilçesinde aydınlatma direğinin 
tepesindeki yuvadan düşen yavru leylek, 
itfaiye ekipleri tarafından tekrar yuvaya 
konuldu.Fevziye Mahallesi’ndeki aydınlat-
ma direğinin üstündeki leylek yuvasında 
bulunan yavru leyleklerden biri dengesini 
kaybedip, düştü. Toprak zemindeki otların 
üstüne düşen ve yara almadan kurtulan 
leyleği gören mahalle muhtarı Necmettin 
Kılıç, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Bunun 
üzerine Kulu Belediyesi’ne bağlı itfaiye 
ekipleri, düşen leyleği, itfaiye aracının 
merdiveniyle tekrar yuvaya koydu. n DHA

Karapınar Belediyesinde Toplum Yararına 
Çalışma Program (TYP) kapsamında 6 
ay istihdam edilecek işçiler, noter huzu-
runda yapılan kura çekimiyle belirlendi. 
Karapınar Belediye Meclisi Salonu’ndaki 
kura çekimi öncesinde İŞKUR yetkilileri 
başvuru sahiplerini bilgilendirdi, ardından 
kura çekilişleri yapıldı.  Müracaat sayısı 
fazla olunca noter huzurunda kura çeki-
miyle çalıştırılacak 36 geçici işçi belirlendi.  
Ayrıca Konya Toprak Su ve Çölleşme ile 
Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlü-
ğüne bağlı Karapınar Çölleşme ve Erozyon 
Araştırma Sahası’nda çalışacak 63 kişi için 
140 kişi başvurdu.   n AA

Leylek yavrusu
yuvadan düştü

Geçici işçiler 
kurayla belirlendi 

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 12 kişi, po-
lisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Edinilen 
bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube 
Müdürlüğü ve Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekip-
leri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüphelileri 
yakalamak için çalışma başlattı. Seydişehir merkezli yü-
rütülen soruşturmada Konya şehir merkezi ile Seydişehir 

ve Beyşehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 
Operasyonda Konya’da 2, Seydişehir ilçesinde 9, Beyşehir 
ilçesinde 1 kişi olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı. 
Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar eroin ve uyuştu-
rucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Seydişe-
hir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten 
sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.   n İHA 

Uyuşturucu taciri 12 kişi gözaltında 

Oğlunun kendisine demir parçasıyla vurmasıyla boynundan, arbede sırasında da 
elinden yaralanan Ömer C., tedavi için gittiği sağlık ocağında yakalandı.



12 MAYIS 2018 7HABER  

Kore Gazisi’ne öğrencilerden vefa
Selçuklu İMKB Meslek Lisesi 

Harita Tapu Alanı öğrencileri Kore 
Gazisi’nin bahçesini düzenledi. 
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Ge-
nel Müdürlüğünün planladığı proje 
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinde uygulanmaya başladı. 

Okul Müdürü Soner Koç, yapı-
lan faaliyeti şöyle özetledi: “Selçuklu 
ilçemiz Aydınlık Evler mahallesin-
de ikamet eden 92 yaşındaki Kore 
Gazimiz Hüseyin Özgül’ün Kırgız 
bakıcısının yardımıyla müstakil 
evinde hayatını idame ettirmekte-
dir. Yaşlı amcamızın 5 Nisan 2018 
tarihinde bizden isteklerini dinle-
mek üzere öğretmenlerimiz Özgür 
Günay ve Mesut Köroğlu ziyaret 
ettiler. Amcamızın maddi bir isteği 
olmadığını sadece bahçesinin çok 
düzensiz olduğunu,  bahçe düzen-

lemesinin  yapılmasının, otların 
bahçeye girmesini engelleyecek 
derece büyüdüğünü  için otların 
temizlenmesinin, bahçesinde bu-
lunan bazı ağaçların çürüdüğü için 
kesilmesinin gerektiğini dile getirdi. 
Ayrıca bahçeye çıktığında çiçeklere 
bakmak istediğini bunun için de 
çiçekler ekilmesini istediğini belirt-

ti. Bizde bu güzel istekleri yerine 
getirmek üzere Fizik öğretmeni-
miz Özgür  Günay ile Alan şefimiz 
Mesut Köroğlu ve okulumuz Harita 
Tapu Kadastro Alanı 11-B öğrenci-
lerimiz ile bahçesindeki otları biçtik, 
ceviz ağacını kestik, ağaç diplerini 
belledik ve suladık, bahçesine gül,  
zambak, iris çiçeği ektik. Bahçe dü-

zenlemesini yaptık.”  Koç, “Bu ça-
lışmalar ile milli bir değerimiz olan 
gazilik mertebesine ulaşmış Hüse-
yin amcayı mutlu etmeye çalıştık. 
Vatanımıza hizmet edene hizmet 
etmek ayrı bir mutluluktur. Proje-
ye omuz veren öğretmenlerimi ve 
emek veren öğrencilerimizi kutlu-
yorum” dedi.  n HABER MERKEZİ

Çumra Belediyesi yol asfaltla-
ma çalışmalarına aralıksız devam 
ediyor. 2018 yılı Asfalt sezonu Ye-
nidoğan Mahallesinde başlayan 
Çumra Belediyesi Bağlar ve Baraj 
Mahallesinde devam ediyor. Çum-
ra Belediye Başkanı Dr. Mehmet 
Oğuz yapmış olduğu açıklamada şu 
ifadelere yer verdi: “2018 yılı Asfalt 

sezonumuzu Yenidoğan Mahalle-
mizden başlamıştık. Daha önce alt 
yapı çalışmalarının başlayıp bitirilen 
yollarımızın hızlı bir şekilde asfaltını 
yapıyoruz. Allah nasip ederse görev 
süremiz içerisinde tüm yollarımızın 
tamamını bitirmiş olacağız. Yenido-
ğan mahallemiz başta olmak üzere 
Çumra’mızın bazı mahallerinde do-

ğalgaz yoktu. Yaptığımız çalışma-
lar neticesinde şimdi Çumra’mızın 
yüzde 99 oranında tüm mahalle-
lerimizde doğalgaz konforu gelmiş 
oldu. Bizlerde hızlı bir şekilde üst 
yapıya başladık ve hem kaldırımları 
hem de yolları inşallah 2019 yılına 
kadar tamamlamış olacağız inşallah 
Mevla kazadan beladan korusun. 

Yetişemediğimiz bize yetmeyen 
sadece zaman bütün araçlarımız 
bir dakika bile kontak kapatmadan 
araçlarımızla tüm ekibimiz çalışma-
lara devam ediliyor. Mevsim şartla-
rı uygun oldukça ve zaman yettiği 
sürece çalışmalarımız devam ede-
cek inşallah.” 
n HABER MERKEZİ

Çumra’da TÜBİTAK
Bilim Fuarı açıldı

Öğrenci ve muhtarlar 
Çanakkale’ye gitti

Çumra Anadolu Lisesi ta-
rafından 4006 TÜBİTAK bilim 
fuarı açıldı.  Liseler düzeyinde 
projelerin sunulduğu ve Çumra 
Anadolu Lisesinin 24 Projesinin 
kabul edildiği 4006 TÜBİTAK 
Bilim Fuarı Çumra Belediyesi 
Altınpark Aile çay bahçesinde 
sergilenmek üzere görücüye 
çıktı.  Çumra Anadolu Lisesi öğ-

rencilerinin hazırladığı bilimsel 
projeler ve Çumra’dan sadece 
Çumra Anadolu Lisesine ait 24 
projenin kabul edildiği 4006 
TÜBİTAK bilim fuarı iki gün bo-
yunca açık kalarak misafirlerini 
ağırladı. İlçe protokolünün de 
büyük ilgisini çeken fuar katı-
lımcılardan tam not aldı.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Bir şehir tüm alanlarıyla birlikte topyekun 
ayağa kalkıyorsa gerçekten katma değeri oluşturan, cazibe merkezi olan şehirdir” dedi

‘Konya lojistik ve fuar 
merkezi haline geldi’

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolo-
ji Komisyonu Başkanı ve AK Parti 
Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 
sanayi dokusuna yönelik her alanda 
tüm sektörlerde katma değerli alana 
dönüş, yüksek değerli ileri teknoloji 
alanına dönüş ile ilgili çalışmalarının 
olduğunu söyledi. 

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, 
yaptığı açıklamada Konya’da Bilim, 
Sanayi, Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 
ile bir dizi program gerçekleştirdik-
lerini ifade ederek, “Öncelikle ülke-
mizin sanayi dokusuna yönelik her 
alanda tüm sektörlerde katma de-
ğerli alana dönüş, yüksek değerli ileri 
teknoloji alanına dönüş ile ilgili çalış-
malarımız var. AR-GE merkezleri, ta-
sarım merkezleri, inovasyon merkez-
leri, bilim merkezleri çalışmaları, yani 
Türkiye’nin üretim dokusunu katma 
değerli alana dönüştürme. Burada 
bir an önce birim başına ihracatın 
bedelinin arttırılması, yani 1 dolara 
ya da 5 dolara sattığımız bir ürünü 
10 dolara, savunma sanayinde oldu-
ğu gibi, enerji alanında olduğu gibi, 
diğer makine endüstrisinde olduğu 
gibi katma değeri arttırarak birim ba-
şına ülkemizin kazancını arttırmak, 
buradan dış ticaret açığını düşürmek. 
Buradan tasarrufları ve yatırımları 
arttırarak ülkemizin 2017’de gerçek-
leştirmiş olduğu dünyadaki en yük-
sek büyüme oranlarını sürekli kalıcı 
ve devam ettirilebilir bir pozisyonda 
sürdürmek. Bu çalışmayı tüm ülkede 
yapıyoruz” dedi. 

“KONYA LOJİSTİK VE 
FUAR MERKEZİ HALİNE GELDİ” 
Altunyaldız, Konya’nın lojistik ve 

fuar merkezi haline geldiğini ifade 
ederek, “Bakanımızla birlikte gıda 

teknolojisini konuştuk, gıda endüst-
risinin dönüşümünü konuştuk. Gıda 
sektöründen katılımcılar vardı ve bu 
kapsamda görüş ve düşünceler orta-
ya konuldu. Bu raporlanacak, önü-
müzdeki dönemde politikaya aktarı-
lacak. Bunun yanında Konyamız da 
bir üretim merkezi olarak lojistik ve 
fuar merkezi. Bir şehir tüm alanlarıy-
la birlikte topyekun ayağa kalkıyorsa 
gerçekten katma değeri oluşturan, 
cazibe merkezi olan şehirdir. Konya-
mız böyle bir yükseliş içerisinde. Üre-
tiyoruz, ihraç ediyoruz, bunun yanın-
da lojistik ile dezavantajları avantaja 
dönüştürüyoruz. Lojistik merkezimiz 
ve Konya’daki üretimimiz ile Mer-
sin’e ulaşmasına dönük yüksek hızlı 
tren çalışmalarımızın bütünü ile bir 
hususu daha ekliyoruz. Konya’nın 
bunların yanında bir fuar merkezi 
olması, dolayısıyla bütün bunların ol-
ması” şeklinde konuştu. 
İHRACATIMIZIN KISA DÖNEMDE 200-

250 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Kısa zamanda ihracat oranının 
artacağını ifade eden Altunyaldız, 
“Makine fuarımızı Bakanımız Faruk 
Özlü ile açtık. Tüm oda başkanları-
mız ve tüm Konya oradaydı. Bunun 
yanında yurt dışından çok katılımcı 
vardı. Bundan sonra 2 yılda bir yapıl-
masına yönelik bir karar alındı ve ül-
kemizde son derce önemli bir cazibe 
merkezi oluşmuş oluyor. Bu anlamda 
baktığımızda ülkemiz tüm endüstri 
alanlarında başta makine endüst-
risi olmak üzere daha çok sermaye 
mallarının üretilmesi ve ihracatına 
dönük bir üretim içerisinde. Bunu ne 
kadar kısa sürede başardığımız tak-
dirde çalışmalarımız bu yönde 160 
milyar doları aşan ihracatımızın kısa 
dönemde 200 milyarı ve 250 milyar 
doları aşacağına dair kanaatlarımız 
yüksek. Bunu başaracağız” ifadeleri-
ni kullandı. 
“ÜLKEMİZ, REEL BÜYÜYEN BİR ÜLKE” 

Türkiye’nin bölgesinde ve dün-
yada gelişen bir ülke olduğunu belir-

ten Ziya Altunyaldız, bu büyümenin 
reel büyüme olduğunu vurguladı. 
Altunyaldız, “Ülkemiz yaptıkları ile 
bölgesinde ve dünyada gelişen bir 
ülke. Reel büyüyen bir ülke. Dola-
yısıyla buna teknolojiyi istediğimiz 
şekilde entegre ettiğimiz zaman, 
küresel pazarlara çok hızlı bir şekilde 
lojistik entegrasyon ile bağlandığımız 
zaman yükselişimizi, büyümemizi, 
istihdamımızı, ihracatımızı arttırarak 
emin adımlarla son 15 yıl içerisinde 
AK Parti iktidarlarımız döneminde 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan önderliğinde ülkemize ka-
zandırdığımız tüm kazanımları art-
tırarak devam ettireceğiz. Milletimi-
zin teveccühü ile yolumuza devam 
edeceğiz. Konyamızın önümüzdeki 
dönemde mevcut projeler ile ilgili ge-
lişmeleri hem diğer projelerle birlikte 
Konyamızın lojistik merkezi olması 
yolundaki çalışmalarımızı sürdürece-
ğiz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

Bozkır Belediyesi 103 öğrenci 
ve 26 mahalle muhtarını Çanakka-
le gezisine gönderdi. Çanakkale’ye 
gidecek olan öğrenci ve mahalle 
muhtarlarını Bozkır Kaymakamı 
Emre Öztürk ve Bozkır Belediye 
Başkanı İbrahim Gün uğurladı.  
Çanakkale’ye gidecek olan öğrenci 
ve muhtarlara iyi yolculuklar di-
leklerini ileten Bozkır Kaymakamı 
Emre Öztürk, Bozkır Belediyesi 
tarafından bu yıl dördüncüsünü 
düzenlediği Çanakkale gezisinin 
büyük bir sosyal sorumluluk proje-
si olduğunu söyledi, projenin 4 yıl-
dır olduğu gibi bugün de başarıyla 
uygulanmasında emeği geçenlere 
teşekkür etti. 

Çanakkale destanının 100. Yı-
lında 100 öğrenciyi, 101. Yılında 
101 öğrenciyi, 102. Yılında 102 
öğrenciyi ve bugün de Çanakkale 
destanının 103. Yılında 103 öğren-
ciyi Çanakkale’ye uğurladıklarını 
söyleyen Bozkır Belediye Başkanı 
İbrahim Gün, bu projenin bun-

dan sonraki yıllarda da aksamadan 
devam etmesini temenni ettiğini 
belirtti. Çanakkale’nin yanı sıra 
Bursa gezisinin de yapıldığını belir-
ten Başkan Gün, “4 yıldır aralıksız 
düzenlediğimiz projemiz başarıyla 
devam ediyor. Bugüne kadar 406 
öğrencinin Çanakkale’de ecdadı-
mızı yad etmesine, Çanakkale des-
tanını daha iyi anlamasına vesile 
olduk. Bunun yanında muhtarları-
mıza da bir söz vermiştik. 4 yıldır 
gayretle mahallelerimizde özenle 
çalışıp vatandaşlarımızın takdirini 
kazandılar. Bugün onlar da ara-
mızda ve 26 mahalle muhtarımızı 
da Çanakkale ve Bursa gezisine 
gönderiyoruz. Hayırlı yolculuklar 
dileklerimi iletiyorum. Bozkır’dan 
tüm şehitlerimize selam ve dua 
gönderiyorum. Bu vesileyle bu 
projenin hazırlanmasında, faali-
yete geçirilmesinde emeği geçen 
herkese ve tüm personellerime 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Çumra’da asfalt çalışmaları devam ediyor

AK Parti Konya 
Milletvekili Ziya 
Altunyaldız
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FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE,

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

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

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

-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Bosna’ya servisimiz vardır.

Fevzi Çakmak Mah. 10566 Sok. 
No : 1 Karatay / KONYA

0332 342 10 79

3 MONTAJ     
    ELEMANLARI
3 PAZARLAMA   
    ELEMANLARI
3 ÖN MUHASEBECİ

ARANIYOR
Küre Yangın ve Güvenlik Sistemleri

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE:

İş Tanımı;
İş makinası sektöründe faaliyet gösteren firmamıza müşte-
rilerin ihtiyaç ve taleplerini ele alıp çözümde aktif rol oyna-
yacak müşterilerin riskleri ve gerekli diğer aksiyonların alın-
masını sağlamakla görevli aşağıdaki niteliklere sahip BAY 
ve BAYAN SATIŞ PERSONELİ alınacaktır.
3 Satış konusunda iş makinaları ,yükleyiciler ,otomotiv sek-
töründe çalışmış ve satış tecrübesine en az 3 yıl sahip olmak,
3 Tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya MYO 
mezunu olmak,
3 Tercihen yabancı dil bilgisine kendisini ifade edebilecek 
kadar sahip olmak,
3 Erkekler için askerlik vazifesini tamamlamış olmak,
3 Takım çalışmasına yatkın,prezentable olmak,
3 Sorumluluk sahibi , iş takibi konusunda dikkatli , iletişim 
becerileri güçlü , detaylara önem vermek,

SATIŞ PERSONELİ
ARANIYOR

DOLGUN MAAŞ+ USD üzerinden PRİM+YEMEK+SSK

İLETİŞİM: Hama Makina Dış Tic.Ltd.Şti.
Fevzi Çakmak Mh. Çelik Cd. D Blok 2 H1 Karatay/KONYA

TEL: 0332 502 11 09
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

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

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 - 0322 239 00 75Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi
İmsan Sanayi Sitesi Yakamoz Caddesi No: 1/M Karatay/KONYA

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

---------
TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR

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

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

Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULANABİLEN 

ELEMAN 
* VE VASIFSIZ
ELEMANLAR

alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

Tel :  0 332 345 28 59 

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

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

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

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

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

(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

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

Bosna Hersek  Mahallesi’nde  
Satılık Kaloriferli, 

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

LABORATUAR 
TEKNİKERİ

VE
VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

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

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

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

yon Makinelerinde Çalışmak Üzere Ele-
manlar,

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

tır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE
DETERJAN ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

VASIFSIZ ELEMAN
ARANIYOR

BÜYÜKKAYACIK MAH. 8 SK. 17/1
SELÇUKLU / KONYA
TEL: 0322 245 69 70-71
(İRTİBAT: İSMAİL TEMEL)
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ELEMAN ARANIYOR

Adres: Fevzi
 Çakmak Mah. 

10547 Sk. No: 11 
Karatay/ KONYA

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE,

4 18-30 YAŞ ARASI
4 MEVLANA VE AKİDE ŞE-

KERİNDEN ANLAYAN

BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR.

MÜRACAATLAR ŞAHSEN 
AŞAĞIDAKİ ADRESE

YAPILACAKTIR.

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

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

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

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

ELEMAN ARANIYOR
YEM FABRİKASI

FİRMAMIZ  BÜNYESİNDE 
YÜKLEME VE BOŞALTMA 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 

TECRÜBELİ

BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

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

TEL: 355 40 00

TAVUK ÇİFTLİĞİMİZDE
ÇALIŞTIRILMAK

ÜZERE TECRÜBELİ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

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

Yaylapınar Kaş Caddesi, Boyalı Mahallesi

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

TEL: 355 40 00

Firmamız bünyesinde

PAKETLEME BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK

40 YAŞINI AŞMAMIŞ

VASIFSIZ
BAY ELEMANLAR

VE 

25-40 YAŞINI AŞMAMIŞ

BAYAN ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

Büyük Kayacık Mah. 3. O.S.B. 19. Sokak No:12
Tel: 0332 239 23 99 (pbx) Selçuklu/ Konya

Yunak'a bağlı Yavaşlı mahallesi Yavaşlı 
İlkokulu'nda Anneler Günü etkinliği düzen-
lendi. 

 Okul Müdiresi Sevinç Doğu, öğretmenleri 
ve miniklerin annelerinin katıldığı etkinlikte 
çocuklar anneleri için şarkı söyledi, dans etti. 
Yavaşlı İlk Okulu Müdiresi Sevinç Doğu  et-
kinlik öncesi yaptığı konuşmada, Çocukların 
eğitiminin her şeyden önemli olduğunu ifade 
ederek, "Vatansever, Vatanına evine faydalı 
bir birey olmalarını önemsiyoruz. Allah'ın izni 
ile okulumuzda   eğitim ve öğretimimiz  bu 

kriterler eşliğinde devam edecektir. Eksikleri-
miz olabilir, velilerle istişareyle bunları gide-
receğiz" dedi. Annelerin çocuklarının dünya-
ya gelmesinde ve yetiştirmesinde rol alan en 
kutsal varlıklar olduğuna işaret eden Doğu, 
"Unutmayalım ki karşılıksız tek saygı annele-
rin çocuklarını duydukları sevgidir. 

Bu nedenle onları onurlandırmak için okul  
olarak bir şeyler yapalım dedik. Bunun için de 
böyle bir etkinlik düzenledik. 

Etkinliği düzenlerken onların çocuklarıyla 
gurur duymalarını ve mutlu olmalarını ha-

yatlarında güzel 
bir hatıraya sahip 
olmalarını istedik. 
Anneler kutsal-
dır." ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ 

Yavaşlı İlkokulu'nda annelere özel etkinlik 
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ZAYİ
T.C. İçişleri Bakanlığı Konya Valiliği tarafından verilen Geçici Koruma 
Kimlik Belgemi kaybettim hükümsüzdür.

Mervan AL OSMAN

Z-353

ELEMAN ARANIYOR
FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÜRETİM 

BÖLÜMÜNDE ÇALIŞTIRIMAK 
ÜZERE,

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ
22- 35 YAŞ ARASI

BAY PERSONELLER
ALINACAKTIR.

BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

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

Firmamız bünyesinde 
KAYNAKÇI 
USTALARI

VE VASIFSIZ 
ELEMANLAR 

Alınacaktır

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ?

Horozluhan Mah. Çevreli Sk. No: 10 Osb/Selçuklu/KONYA
Tel: 444 56 23  Karatay/KONYA

Müracaatlar şahsen ya da 
www.akdasbetonkalip.com.tr adresinden yapılaaktır.

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

TECRÜBELİ 
DEMİR 

DOĞRAMA 
USTALARI 

ALINACAKTIR

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

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde 
çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi 
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

GAZALTI
KAYNAKÇILARI

alınacaktır.
SSk + Servis + Yemek

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

1. Organize Sanayi Bölgesi Cibi Sokak No: 8
Tel: 248 13 50         Selçuklu/ Konya

ENTEMA 
TAŞIMA ELEME SİSTEMLERİ

MAKİNA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.

‘24 Haziran’da Cumhur
İttifakı tarih yazacak’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Cum-
hurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 
Türkiye’nin lider ülke olması sağla-
nacak. Cumhur ittifakı tarih yaza-
cak” dedi.  Kalaycı, 300 Fransız yazar 
ve siyasetçinin Kur’an-ı Kerim’den 
bazı ayetlerin çıkartılmasını isteme-
lerinin de “şuursuzluk, hadsizlik ve 
densizlik” olduğunu söyledi. 

TBMM Genel Kurulu’nda Yetki 
Kanun Tasarısı görüşmeleri esna-
sında söz alan MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa Kalaycı, “Fran-
sa’nın tartışmalı ve tavsamış eski 
Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin de ara-
larında bulunduğu 300 sözde Fran-
sız yazar-çizerin kuru ve küf bağla-
mış akıllarınca Kur’an-ı Kerim’den 
bazı ayetlerin çıkartılmasını iste-
meleri şuursuzluktur, hadsizlik ve 
densizliktir. Değil 300 sözde aydın 
müsveddesi, Fransa’nın alayı böyle 
bir şuursuzluğa düşse, Avrupa’nın 
her ülkesinden Haçlı müfrezeleri 
düzülüp sefere çıksa ne olacak, ne-
reye varabilecek? Dinin sahibi Al-
lah’tır. Kur’an Allah kelamıdır. Ke-
lam Allah’ınsa manen koruma ve 
kefalet de Allah’ın olacaktır. Kimin 
ne haddinedir Allah’ın ayetlerini de-
ğiştirmek? Asırlarca İncil üzerinde 
tahrifat ve tahribat yapanlar, işi gücü 
bıraktı da yüce kitabımıza mı gözü 
diktiler? İnanca saygı insan hakkıdır, 
bu hakka riayet edecek ülke nerede? 
Fransızlar, buna da Fransız demek 
ki?” ifadelerini kullandı. 

15 Temmuz hain FETÖ darbe 
teşebbüsünün karşı karşıya kalınan 
tehlikeyi gözler önüne serdiğini be-
lirten Kalaycı, “Terör örgütlerinin 
peş peşe gerçekleştirdikleri menfur 
eylem ve iğrenç suikastlar bekamızın 
nasıl bir kuşatma altında olduğunu 
da çok açık göstermiştir. Türkiye’nin 
aleyhine kurgulanmış, bölünme ve 
parçalanma dinamiklerinin harekete 
geçirilmesine ayarlanmış alçak plan 
ve senaryolar şiddet ve hiddetle te-
davüle sokulmuştur. Yaşanan kanlı 
ve kindar hadiseler bu durumun 
billurlaşmış kanıtıdır. 24 Haziran 

seçimlerinde Adalet ve Kalkınma 
Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi 
seçim ittifakı yaparak, cumhur ittifa-
kı unvanı altında seçime girecektir. 
Cumhur ittifakının temel dayanağı 
Yenikapı ruhunu oluşturan millî bir-
lik ve kutlu yükseliş hedefidir. Kay-
gımız ülkemiz, derdimiz milletin hu-
zuru, refahı, esenliği ve güvenliğidir. 
Arzumuz milletimizin beklentilerine 
cevap verebilmektir. Türkiye’ye bir 
daha 15 Temmuz ve benzeri hain 
girişimleri yaşatmayacak siyasi ve 
yönetim ortamını tesis ve temin et-
mektir” şeklinde konuştu. 

Kalaycı, konuşmasının devamın-
da şunları kaydetti:  “Türkiye’nin 
önünde tarihi bir seçim, bu kap-
samda sandıktan doğacak talihli bir 
gelecek, millet iradesiyle tahkim ve 
tescili yapılacak güçlü bir yönetim 
gerçeği vardır. 24 Haziran demok-
rasi randevusuna artık sayılı gün-
ler kalmıştır. Cumhur ittifakı tarih 
yazacaktır. Büyük Türkiye’ye giden 
yol bizzat cumhur ittifakından geç-
mektedir. Cumhur ittifakı; ülkemi-
zin kalkınması, milletimizin refah 
ve huzurunu teminidir. Cumhur 
ittifakı; demokrasi, insan hakları ve 
hukukun üstünlüğüne, milli birlik 
ve kardeşlikte uzlaşmaya açılan si-
yaset penceresidir. Cumhur ittifa-
kı, Türkiye Cumhuriyeti’nin beka 
ve birliğini yüksek bir sadakat ve 
yürekli bir mücadele ruhuyla savu-
nacak, ülkemizin geleceğini millet 
iradesinden aldığı güçle güvenceye 
kavuşturacaktır. İhanete ve Türkiye 
düşmanlarına karşı dirilen millî ruh, 
cumhur ittifakı ile Türkiye’yi ileriye 
taşıyacaktır. Siyaseti karaborsaya 
çeviren, karmaşık ve kaotik zihniyet-
leriyle sistem bunalımı, hatta rejim 
krizi çıkarmak için ellerini ovuşturan 
müflis siyaset erbabına Türk milleti 
hak ettiği cevabı verecek, demokra-
tik bedeli ödettirecektir. 24 Haziran 
2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 
Genel Seçimleri’nin ülkemiz, milleti-
miz, siyasi partilerimiz, demokrasi-
miz ve Türk-İslam alemi için hayırlı 
olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.”
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı olan Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, “Konya’mıza başta 
eğitim ve sağlık olmak üzere her alanda büyük hizmetler yapabilmek için aday adayı oldum” dedi

‘Büyük hizmetlere imza 
atmak için aday oldum’

Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcılığı görevinden istifa 
ederek AK Parti Konya Millet-
vekili Aday Adayı olan Prof. Dr. 
Ahmet Kağan Karabulut,  seçim 
çalışmaları kapsamında Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başka-
nı Mustafa Arslan’a ziyarette bu-
lundu. Ziyarette AK Parti Konya 
Milletvekili Aday Adayı  Prof. Dr. 
Ahmet Kağan Karabulut çalışma-
ları hakkında bilgi verdi. Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başka-
nı Mustafa Arslan’da ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile geti-
rerek Prof. Dr. Ahmet Kağan Ka-
rabulut’a çalışmalarında başarılar 
diledi.

MİLLETTİMİZ TEHDİTLERLE 
KARŞI KARŞIYA 

Eğitim ve sağlık alanındaki 
tecrübelerini aktarmak için AK 
Parti Konya Milletvekili Aday 
Adayı olduğunu ifade eden Ka-
rabulut, “ Ülkemizin içerisinde 
bulunduğu durumun tespiti cihe-
tinde başlayacak olursak şu anda 
devletimiz ve milletimizin her bir 
ferdinin içeriden ve dışarıdan çok 
yönlü hain bir kuşatmayı içeren 
büyük bir tehdit ile karşı karşı-
ya. Bu durum bir yandan irade-
sini küresel güçlere ipotek etmiş 
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/
PDY) devletin tüm kurumlarına 
yönelik hatta nihayetinde kendi 
insanın canına dahi kast edecek 

cürette girişimlerini içerirken, di-
ğer yandan ise milletimizin mad-
de ve mana planında azaltılması, 
değerlerinin örselenmesi, maya-

sında, hamurunda mevcut olan 
şefkat,merhamet,adalet,hakka-
niyet,liyakat ve şecaat hissiyatı-
nın çölleştirilmesi için süregelen 
sistematik tahribat hamlelerini 
içermektedir” dedi.

BÜYÜK HİZMETLERE İMZA 
ATMAK İÇİN ADAY OLDUM 
Eğitim ve sağlık alanında bü-

yük hizmetler yapabilmek ama-
cıyla yola çıktığını ifade eden 
Karabulut, “Anadolu’nun kalbi 
olma özelliğini Muhyiddini Arabi, 
Sadreddin Konevi ,Şemşi Teb-
rizi,Mevlana Celaleddini Rumu 
efendilerimiz başta olmak üzere 
son yüzyılımızda yetişmiş olan  
Ladikli Ahmet Hüdayi ve Hacı-
veyiszade Mustafa Efendi gibi 
ulular üzerinden kazanmış olan 
Konya’mıza, bu kadim başkentin 
maneviyatına ve kültürel mirası-

na yakışır şekilde başta eğitim ve 
sağlık olmak üzere her alanda bü-
yük hizmetler yapabilmek için AK 
Parti Konya Milletvekilliği aday 
adayı oldum. Yaşamakta oldu-
ğumuz seçim sürecinin genetik 
kodlarımızdaki insani vasıflarımı-
za yakışır bir düzeyde, olgunluk 
ve nezaket içerisinde, sağ duyu 
ve özgür iradenin hakim olacağı 
bir atmosferde sürebilmesi ümi-
diyle ‘Yeni Türkiye’ ruhunu ha-
yata geçirecek idealleri taşıdığına 
inandığım tüm adaylara başarılar 
diliyorum. Çıkmış olduğumuz bu 
hizmet yarışında, çok değerli il ve 
ilçe delegelerimizin, genel mer-
kez karar verici unsurlarının, hal-
kımızın ve ilgili tüm paydaşların 
katkı ve desteklerini bekliyorum” 
ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mustafa Kalaycı 

Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut
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‘Engelsiz bir Türkiye mümkündür’ ‘Engellilere yardımcı olmalıyız’
CHP Konya İl Başkanı Barış 

Bektaş Engelliler Haftası nedeniy-
le yaptığı açıklamada, engelsiz bir 
Türkiye’nin mümkün olduğunu ve 
bunun içinde parti olarak ellerinden 
geleni yapmaya devam edecekleri-
ni söyledi.  Engelsiz Bir Türkiye için 
daha fazla çalışacaklarını belirten 
CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, 
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) ola-
rak kuruldukları günden bu yana 
her zaman haksızlığa uğrayan, 
dezavantajlı toplumların yanında 
olduklarını, eşit, adil, herkesin mut-
lu olduğu ve insanca yaşadığı bir 
Türkiye umudunu gerçekleştirmek 
amacı ile bu zamana kadar çalış-
tıklarını ve daha fazla çalışmaya 
kararlı olduklarını ifade etti. Bektaş 
Engelli Kardeşlerimizin çoğunluğu-
nun işsiz olduğuna dikkat çekerek, 
“Ülkemizde engelli kardeşlerimizin 
yalnızca yüzde 20’si işgücüne ka-
tılabiliyor. İnsan odaklı sosyal dev-

let politikaları ile başta engelliler 
olmak üzere tüm yurttaşların so-
runlarının çözüleceğine inanıyoruz. 
Tüm bunları birlikte başaracağız. 
Diyoruz ki, ‘Engelleri Kaldırmak 
İçin Yanınızdayız. Engelsiz Bir Tür-

kiye Mümkün CHP Çözer. Engelli-
leri Muhtaç Bırakmayacağız; CHP 
Çözer.’ Engellilerin hakça, insan 
onuruna uygunca yaşayabilmeleri 
için, Daha fazla çalışacağız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya SMMMO Başkanı Seyit 
Faruk Özselek, Engelliler Haftası 
münasebetiyle bir mesajı yayım-
ladı. Özselek, yayımladığı mesa-
jında; toplum olarak duyarlılıkla 
engelli vatandaşlarımıza gereken 
desteğin sağlanması ve onların 
yalnız bırakılmaması gerektiğine 
dikkat çekerek, şunları kaydetti: 
“Engelli vatandaşlarımızın top-
lumsal hayata katılımlarının sağ-
lanması ve onların hayat standart-
larının yükseltilmesi için elimizden 
geleni yapmalıyız. Engelli olmak 
asla bir kusur veya eksi değildir. 
Unutulmamalıdır ki; engelli olmak 
kimsenin tercihi değildir. Bugün 
sağlıklı bir insan olabiliriz, ancak 
yarın bizlerin de engelli olmayaca-
ğının bir garantisi yoktur. Engelli 
vatandaşlarımıza yardımcı olmak 
ve onların sorunlarına çözüm bul-
mak her şeyden önce bir insanlık 
görevidir. Devletimiz, engellilerin 

sosyal hayata katılmaları, eğitim 
ve iş hayatına katılımları için çalış-
malarını sürdürmektedir. Bizlerde 
onların engellerini görmezden ge-
lip, ihtiyaçları olan desteği vererek 
psikolojik ve sosyal yönden normal 
bir hayat sürmelerine yardımcı 
olmalıyız. Engelliler Haftasının, 
toplum olarak farkındalığımızı art-

tırmasını temenni ediyorum. Bu 
vesile ile engelli vatandaşlarımızın 
önündeki tüm engellerin kalkması 
daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam 
standardına kavuşmalarını diler, 
10-16 Mayıs Engelliler Haftasını 
en içten dileklerimle kutlarım.” di-
yerek sözlerine son verdi.
n HABER MERKEZİ 

Çumra Belediyesi, Devlet Su İş-
leri, Çumra Sulama Birliği ve Ova 
Sulama Birliği tarafından Çumra’ya 
yeni bir park kazandırılıyor. Çum-
ra’da Alemdar Barajı olarak da bili-
nen alanda yeni bir park çalışması 
başlatıldı. Çumra Belediye Başkanı 
Dr. Mehmet Oğuz, Çumra Sulama 
Birliği Başkanı Ufuk Yağcılar ve Ova 
Sulama Birliği Başkanı Nuh Özdemir 
Çumra Belediyesi Ekiplerince yapılan 
çalışmaları yerinde inceledi. Çumra 
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz, 
“Alemdar Barajındayız çocukluğu-
muzdaki Hıdırellez kutlamalarının 
yapıldığı park yeri olarak bilinen alan-
dayız. Uzun yıllardır kullanılamayan 
ve metruk bir durumdaydı. İçerisine 
girilemeyecek derecede çalı ve ya-
bancı bitkilerle dolu bir durumdaydı. 
Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz, 
Ova Sulama Birliğimiz, Çumra Su-
lama Birliğimiz ve Belediyemiz bir 

araya gelerek ilçemize güzel bir park 
kazandıralım diye çalışmalarımızı 
başlattık” dedi. Başkan Oğuz son ola-

rak İnşallah bir ay gibi kısa bir süre 
içerisinde doğal yapısı bozulmadan 
içerisi temizlenerek tekrar kullanıla-

bilir hale getirileceğini ifade ederek 
ilçeye hayırlı olması temennisinde 
bulundu. n HABER MERKEZİ

‘Sağlıklı kalmak için
çevreyi korumalıyız’

TED Koleji’nde okuma 
bayramı etkinliği

Selçuk Üniversitesi ve Flora 
Araştırma Derneği’nin ortaklaşa 
düzenlediği,  I. Uluslararası Bitki 
Biyolojisi Kongresi’nde, “Sosyoe-
konomik Kalkınmada Doğa İnsan 
İlişkileri” konulu konferans, Türk 
Sineması oyuncularından, Uzman 
Biyolog Ediz Hun tarafından Süley-
man Demirel Kültür Merkezi’nde 
verildi. Türk Sineması oyuncusu, 
Uzman Biyolog Ediz Hun, dinç kal-
mak için sürekli aktivite içerisinde 
olmak gerektiğini ifade etti. Sosyal 
yaşamın, insanı formda tuttuğun-
dan bahseden Uzman Biyolog Ediz 
Hun, kişilerdeki fiziksel, ruhsal 
durum ve sosyal yaşamın bireyler 
açısından önemli olgular olduğuna 
dikkat çekti. İlk çevre konferansının 
1972’de yapıldığını söyleyen Uz-
man Biyolog Ediz Hun, o günden 
sonra5 Haziran’ın, Dünya Çevre 
Günü olarak kutlandığını kaydetti. 
Evrende her şeyin bir enerjisi oldu-
ğuna dikkat çeken Uzman Biyolog 
Hun, çevre konusunun herkesi 
ilgilendirdiğini dile getirdi. Çalış-
manın önemine değinen Uzman 
Biyolog Hun, insanların beynini ça-
lıştırma olasılığının dinç kalma po-
tansiyelini etkileyeceğini vurgula-
dı. Sağlıklı kalmak için sevmek ve 
çevreyi korumak gerektiğini dile 
getiren Hun, çağdaş yönetim ve 
global yaklaşımda, demokrasi, hak 
ve hukuk ayrıca çevre koruma gibi 
üç temel unsurun olduğuna dikkat 
çekti. Bilim ve sanat için bir kuşun 

iki kanadı benzetmesini yapan 
Hun, bütün üniversitelerde bilim 
ve sanata önem verildiğini aktardı. 
Zararlı kimyasalların azaltılmasının 
çevreyi olumlu yönde etkileyeceği-
nin altını çizen Hun, aşırı kalabalık 
yerine, iyi yetiştirilmiş insanların 
olması gerektiğini söyledi. Dünya-
daki hiçbir şeyin sonsuz olmadığı 
bilgisini veren Hun, kaynakların 
rasyonel biçimde kullanılması ge-
rektiğini belirtti.  

Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, 
kongrenin Edis Hun’un katılımıy-
la daha da güzelleşen bir prog-
ram olduğunu vurguladı. Selçuk 
Üniversitesi’nin son 2 günde, 5 
uluslararası kongreye ev sahipliği 
yaptığını ifade eden Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, bu 
bakımdan da üniversitenin strate-
jik ve büyük olduğuna dikkat çekti. 
Okka,  her geçen gün Türkiye’nin 
stratejik üniversitesi olma yolunda 
ciddi adımlar attıklarının altını çiz-
di. Prof. Dr. Okka, bu ilerlemelerde 
düzenlenen oturumların, uluslara-
rası kongre ve konferansların etki-
sinin son derece büyük bir öneme 
sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Konferans Başkanlığını Selçuk 
Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Osman Tugay yaparken, progra-
ma birçok akademisyen ve öğrenci 
katıldı.
n HABER MERKEZİ 

Yağan yağmurun ardından Karkın Mahallesi sakinleri şükür duası yaptı. Çumra Beledi-
ye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz, “Mevla her zaman olduğu gibi bereketini verdi” dedi

Yağmurun ardından 
şükür duası yapıldı

Çumra’nın Karkın Mahallesi’nde 
Dua ve Şükür programı icra edildi. 
Çumra Belediye Başkanı Dr. Meh-
met Oğuz ve AK Parti Çumra İlçe 
Başkanı Ufuk Yağcılar’ın da katıldığı 
programda başkan Oğuz, “Sulama 
Birliği Başkanımız Ufuk Bey ne ola-

cak göllerde su yok su veremeyece-
ğiz diye korkuyordu ama Mevla her 
zaman olduğu gibi bereketini verdi. 
Mülk Suresinin son ayetinde, ‘Söy-
leyin bakalım suyunuz çekiliverse 
size kim su getirebilir?’ diye Allah 
(c.c) bizlere işaret ediyor. Her zaman 

hatırlamamız gereken hiçbir şey eli-
mizde değil, yerin altındaki de yerin 
üstündeki su da Rahmanın ama 
hem dua etmesini hem de isteme-
sini en iyi şekilde yapıyoruz. Mevla 
verdikten sonra da en güzel şekilde 
şükrümüzü ediyoruz. Allah şükre-

den dua eden kullarından bizleri 
eksik eylemesin. Allah kabul etsin” 
dedi. Program İlçe Müftüsü Bekir 
Yücel’in duası ile devam etti. Dua 
sonrası misafirlere yemek ikramın-
da bulunuldu.
n HABER MERKEZİ

TED Konya Koleji İlkokulunda 
1. sınıflar “Okuma Bayramı” veli-
lerinde katıldığı çeşitli etkinliklerle 
kutlandı. Okul yönetimi, bu etkin-
likle öğrencilerimizin okuryazar bir 
birey olmanın müjdesini verdik. 
Veliler, öğretmenler ve öğrenci-
lerin katılımı ile TED Konya Koleji 
Hatice&Şükrü Bağrıaçık Konfe-
rans Salonu’nda büyük bir coşku 
ile kutlanan “Okuma Bayramı”, 
1. Sınıf öğrencilerinin okur-yazar 
bir birey olduklarını göstermek 
açısından onlara büyük bir fırsat 

oldu.  Öğrenciler kalplerinde taşı-
dıkları büyük bir mutluluk ve tatlı 
bir heyecanla hünerlerini tüm da-
vetlilere gösterdiler.  TED Konya 
Koleji İlkokulu Müdürü Bahattin 
Demir “Birbirinden güzel gösteri-
ler ile ailelerine unutulmaz dakika-
lar yaşatan öğrencilerimiz, okuma 
bayramı kutlamaları boyunca gös-
terdikleri yüksek performanstan 
dolayı kutluyor ve emeği geçen 
tüm öğretmenlerimize ve perso-
nelimize teşekkürlerimizi sunuyo-
ruz.”dedi. n HABER MERKEZİ

Çumra’ya yeni park kazandırılıyor
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Muhtarlar Derneği’nin Genel Kurulu’na muhtarlarla bir araya geldi. 
Muhtarlarla birlikte şehre hizmet ettiklerini kaydeden Altay, “Ortada bir başarı varsa da bu hep birlikte yakaladığımız bir başarıdır” dedi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AYKENT Ayakkabıcılar Sanayi’nde esnafları ziyaret ederek sorun 
ve taleplerini dinledi. Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ayakkabıcılar Meslek Lisesi’ni de ziyaret etti 

‘Başarıyı birlikte yakaladık’

‘Ayakkabıcılar Meslek Lisesi
sektöre ara elaman yetiştiriyor’ 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya 
Muhtarlar Derneği’nin Genel Kuru-
lu’nda muhtarlarla bir araya geldi. 

BİR BAŞARI VARSA BU 
HEPİMİZİN ORTAK BAŞARISIDIR 
Genel kurulda muhtarlara hitap 

eden Başkan Uğur İbrahim Altay, 
sözlerinin başında geçtiğimiz gün-
lerde vefat eden Karatay Muhtar-
lar Derneği Başkanı ve Göçü Köyü 
Muhtarı Ahmet Küçük’e Allah’tan 
rahmet diledi. 9 yıldır muhtarlarla 
birlikte Selçuklu’da hizmet ettik-
lerine vurgu yapan Başkan Altay, 
“Ortada bir başarı varsa da bu hep 
birlikte yakaladığımız bir başarıdır. 
Yeni seçildiğimiz görevde de gay-
ret ediyoruz. Konya Büyükşehir 
Belediyesi zaten iyi yönetilen bir 
belediyedir. Başkanımız Sayın Ta-
hir Akyürek Konyamıza çok önemli 
hizmetlerde bulundu ve şu anda 

yeni bir göreve talip oldu. Ken-
disine bundan sonraki hayatında 
başarılar diliyorum. İnşallah bun-
dan sonra belediye başkanlarımızla 
birlikte Konya’ya hizmet edeceğiz” 
diye konuştu. 

BAŞKAN ALTAY MUHTARLARDAN 
24 HAZİRAN’DA DESTEK İSTEDİ 
24 Haziran’da çok önemli bir 

seçim olduğunu ve bu konuda bir 
çaba içinde olduklarını aktaran Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay şunları söyle-
di: “Cumhurbaşkanımıza en büyük 
desteği muhtarlarımız verirler diye 
düşünüyoruz. Çünkü kendisinin 
muhtarlarımıza verdiği değer orta-
da. Sürekli Külliye’de muhtarlarımızı 
ağırlayarak ve onların sosyal hakları-
nın iyileştirmesiyle ilgili çok önemli 
işler yaptı. Önceliğimiz 24 Haziran’ı 
kazasız belasız atlatmak. Cumhur İt-
tifakımız inşallah çok yüksek bir oyla 
Konya’dan Cumhurbaşkanımıza 
destek olacak.” 

MUBİS MUHTARLARIMIZ İÇİN 
HAYIRLI BİR HİZMET OLDU 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, muh-

tarların konumları gereği her türlü 
hayırlı hizmetin içinde olduklarının 
altını çizdiği konuşmasında “Hem 
mahallelerimizde hizmetlerin tes-
pit edilmesinde hem de diğer siyasi 
konularda destek oldular. MUBİS 
ile taleplerinizi zaten iletiyorsunuz. 
8 bin 300’e yakın bir talep olmuş. 
Bunun 400’ü hariç hepsine cevap 
verilmiş. Bu çok hayırlı bir iş. İnşal-
lah bundan sonra da bu uygulamaya 
devam edeceğiz. Bugüne kadar yap-
tığı hizmetlerden dolayı Celal abiye 
teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan 
sonra görev alacak arkadaşlara ba-
şarılar diliyorum. Biz de Büyükşehir 
Belediyesi olarak her zaman muh-
tarlarımızın yanında olduk olmaya 
da devam edeceğiz” diye konuştu. 

MUHTARLARIMIZ 
BİZİM UÇ BEYLİĞİMİZ 

AK Parti Hükümetlerinin muh-
tarların birçok işini kolaylaştırdığını 

ve yükünü hafiflettiğini dile getiren 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli de “Muhtarlarımız bizim uç 
beyliğimiz. Bu bağlamda memleke-
timize hep birlikte hizmet etmenin 
gayreti içinde oluyoruz. Aylık olarak 

muhtarlarımızla toplantılar yapıyo-
ruz ve muhtarlara kapımız her za-
man açık. Bizler de yaptığımız her 
hizmetten dua alıyoruz. Bu konuda 
emeği olan herkesten Allah razı ol-
sun” dedi. 

BAŞARIMIZIN SIRRI YEREL 
YÖNETİMLERLE OLAN UYUMUMUZ 

Konya Muhtarlar Derneği Baş-
kanı Celal Duran ise muhtarların en 
büyük dostu olan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a, muhtar-
lara maddi manevi desteğini hiçbir 
zaman esirgemeyen AK Parti Hükü-
metlerine, Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve 
ilçe belediye başkanlarına teşekkür 
etti. AK Parti ve MHP Karatay İlçe 
Teşkilatları yöneticilerinin de katıl-
dığı genel kurulda Konya Muhtarlar 
Derneği Başkanı Celal Duran güven 
tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, AYKENT 
Ayakkabıcılar Sanayi’nde Cuma na-
mazı sonrası esnaflarla buluştu. 

AYKENT Ayakkabıcılar Camii’n-
deki Cuma namazının ardından ca-
mii cemaati ile de bir araya gelen 
Altay, daha sonra esnafları ziyaret 
ederek Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yaptırılan Ayakkabıcılar Mes-
lek Lisesi’nde esnaflar, öğrenciler ve 
öğretmenlerle görüştü. 

Esnaflar ve vatandaşlar tarafın-
dan sıcak bir ilgiyle karşılanan Baş-
kan Altay, Konya’nın ülkemizde ve 
dünyada çok daha güçlü bir konum 
elde edebilmesi adına çalıştıklarını 
ve hep birlikte birlik ve beraberlik 
içinde çalışmaya devam edeceklerini 
ifade etti. 

Esnafların sorunlarını dinleyerek 
taleplerini alan Altay, Ayakkabıcılar 
Meslek Lisesi’nin hem sektöre ara 
eleman sağladığını hem de istihda-
ma katkıda bulunan önemli bir mer-
kez olduğunu söyledi. 

Başkan Altay, Meslek Lisesi’nde 
KOMEK tarafından İŞKUR işbirliği 
ile açılan istihdam garantili Sayacılık 
Kursu’nun bulunduğu sınıfı da ziya-
ret ederek kursiyerle sohbet etti. 

Başkan Uğur İbrahim Altay, 
Konya Büyükşehir Belediyesi civa-
rındaki esnafları da ziyaret ederek 
hem dualarını aldı hem de hayırlı 
işler temennisinde bulundu.
n HABER MERKEZİ

Uğur İbrahim Altay Mehmet Hançerli
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‘Cumhur ittifakı milletin kendisidir’
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

Konya Milletvekili aday adayı A.Fa-
tih Satılmış, seçim çalışmaları kap-
samında ilçe ziyaretlerine devam 
ediyor.  MHP Konya Milletvekili 
aday adayı A.Fatih Satılmış, partisi-
nin Konya İl Başkanlığı başta olmak 
üzere Akşehir, Yunak, Tuzlukçu, 
Ilgın, Kadınhanı, Doğanhisar, Hü-
yük, Beyşehir ve Seydişehir İlçe 
Teşkilatlarını ziyaret etmişti. Ziya-
retlerine Karapınar ve Ereğli İlçe 
Teşkilatını ziyaret ederek devam 
eden A.Fatih Satılmış 24 Haziran 
günü yapılacak seçimlerin önemine 

vurgu yaparak, “Genel Başkanımız 
Sayın Devlet Bahçeli Bey’in, ’Cum-
hur İttifakı milletin ta kendisidir. 
Sahte ve sanal ittifaklar millete ya-
bancı ve yalancıdır. Cumhur İttifakı 
ile tarih yazılacaktır. Cumhur İttifa-
kının, Türkiye’yi ve Türk milletini 
istiklal içinde istikbalin zirvelerine 
taşıyacak; huzur, demokrasi, refah, 
özgürlük, milli birlik ve kardeşliği 
en üst düzeyde temin edecektir’ 
şeklindeki söylemi çalışmalarımı-
zın ana eksenini oluşturmaktadır” 
dedi.
n İHA

Türkiye Belediyeler Birliği ta-
rafından Derbent’e verilen hibe ile 
Derbent Belediyesi araç filosuna 
yeni bir iş makinesi eklendi.İlçenin 
alt yapı ve düzenleme işlerinde kul-
lanılacak olan kepçe, zorlu kış şartla-
rında karla kapanan yolların açılması 
için de çalıştırılacak. 

Hibe için Türkiye Belediyeler 
Birliği’ne teşekkür eden Derbent 
Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Gö-
rüşmelerimiz ve talebimiz doğrul-
tusunda, Derbent Belediyesi araç 
filosuna yeni bir iş makinesi kazan-
dırmış bulunmaktayız. Bu iş maki-
nesiyle birlikte ilçede çalışmaları-
mızı artıracağız. Vatandaşlarımızın 
hizmeti için daha çok çalışacağız. 
Yalnızca ilçe merkezimize değil, en 
yakın mahallelerimizden en uzak 
mahallelerimize kadar bu iş maki-
nemizle birlikte hizmet götüreceğiz. 
Özellikle yoğun kış şartlarında ka-
panan yolları kepçe sayesinde daha 
kolay açacağız. Derbent, Konya’nın 
en çok kar yağışı alan ilçesi konu-
munda bulunuyor. Aladağ’a kış 
mevsiminde ulaşım için bu kepçe 
gerekliydi. Konya Büyükşehir Be-
lediyemiz ile birlikte ilçede yaşayan 
vatandaşlarımız için daha çok çalışa-
cağız. Konya’nın incisi olan Aladağ’a 
yapılacak olan Kayak Merkezi başta 

olmak üzere, ilçenin kalkınması için 
bugüne kadar birçok yatırımın ya-
pılmasını sağladık. Organik tarımın 
daha geniş alanlara yayılabilmesi 
ve sulanabilir arazi miktarının artı-
rılması için birçok sulama projesini 
hayata geçirdik. Aladağ’da eriyen 

sular artık Derbent’in tarımına ka-
zandırılacak. Böylece  çiftçilerimiz 
daha da kalkınacak. Aynı zamanda 
organik tarım yapmak isteyen va-
tandaşlarımıza da bu tür projelerle 
imkan oluşturuyoruz. İş makinele-
rinin artması, hizmetin de artması 

anlamına geliyor. Vatandaşlarımızın 
hizmetine bundan böyle yürümeye-
ceğiz, adeta koşacağız. Ben, kazıcı 
ve yükleyici iş makinemizi ilçemize 
kazandıran Türkiye Belediyeler Bir-
liği’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

TMMOB’den aday adayı 
olan meslektaşlarına destek

Kulu’da okul servislerine 
yönelik denetim yapıldı

Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği (TMMOB) Konya İl 
Koordinasyon Kurulu, ortak bildiri 
ile 24 Haziran’da yapılacak olan 
seçimlerde aday adayı olan mes-
lektaşlarını desteklediklerini be-
lirtti. Odalar adına açıklama yapan 
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu 
Konya Genel Sekreteri Aziz Hakan 
Altun, “24 Haziran seçimlerinde 
meslektaşlarımızı destekliyoruz” 
dedi. Altun, “Biz mimar, mühen-
disler ve şehir plancıları olarak ül-
kelerin yapılanmasında, gelişme-
sinde ve büyümesinde büyük rol 
oynamaktayız. Yeraltı olaylarından 
yerüstüne, maden tetkikten ara-
maya, bina tasarımı ve yapımından 
şehirler kurmaya, makinelerden 
elektroniğe, enerjiden üretime, zi-
raattan gıdaya, uçaktan uydulara, 
meteorolojiden iklim değişikliğine 
kısaca yaşamın her alanında yer 
almaktayız. Yani bizler bu ülkenin 
geleceğini inşa etmek için emin 
adımlarla çalışıyoruz. Bu bağlamda 
görüyoruz ki birçok meslektaşımız, 
milletimizi mecliste en iyi şekilde 
temsil etmek için 24 Haziran’da 
yapılacak olan genel seçimlerde 
farklı siyasi partilerden aday aday-
lığı başvurusunda bulunmuştur. 
Biz de TMMOB bağlı mühendis, 
mimarlar ve şehir plancıları oda-
ları olarak milletvekili aday adayı 
olan meslektaşlarımıza başarılar 
diliyoruz. Seçilmeleri takdirde 
mesleklerinin vermiş olduğu bilgi, 
birikim ve tecrübeleri neticesin-

de başarılı işler yaparak ülkemize 
faydalar sağlayacağına inanıyoruz. 
Son olarak 24 Haziran’da yapılacak 
olan başkanlık ve genel seçimlerin 
vatanımıza ve milletimize hayırlı 
olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz 
ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz” 
dedi.  

AÇIKLAMAYA KATILAN 
ODA VE BAŞKANLARI ŞÖYLE: 
Makine Mühendisleri Odası 

Konya Şube Başkanı Aziz Hakan 
Altan 

Ziraat Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Süleyman 
Soylu 

Jeoloji Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Fetullah Arık 

Harita Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Fatih İşcan

İnşaat Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Süleyman 
Kamil Akın 

Elektrik Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Sait Şahin 

Şehir Plancıları Odası Konya 
Şube Başkanı Münir Günay 

Jeofizik Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı M. Latif Çağır 

Gıda Mühendisleri Konya Şube 
Başkanı Mehmet Hulusi Ada 

Kimya Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Mümin Se-
merci 

Mimarlar Odası Konya Şube 
Başkanı A. Güleç Korumaz 

Peyzaj Mimarları Odası Konya 
Şube Başkanı Özcan Kuzu 
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İyi Parti Konya Milletvekili Aday Adayı olan Doç. Dr. Şakir Berber, 35 yıllık aka-
demik birikimini vatandaşlarla paylaşmak için aday adayı olduğunu ifade etti

‘35 yıllık akademik birikimi
siyasete taşımak istiyorum’

24 Haziran’da yapılacak millet-
vekili genel seçimlerinde Gazi Üni-
versitesi Öğretim Görevliliğinden 
istifa ederek İyi Parti Konya Millet-
vekili Aday Adayı olan Doç. Dr. Şakir 
Berber, Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ı 
ziyaret ederek adaylık süreci ve ça-
lışmaları hakkında bilgi verdi.  Eği-
tim alanındaki bilgi birikim ve tec-
rübelerini vatandaşlarla paylaşmak 
için aday adayı olduğunu söyledi. 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan da Doç. Dr. 
Şakir Berber’e çıktığı yolda başarılar 
diledi.
YÜKSEKÖĞRETİM POTANSİYELİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ GEREKİR
Doç. Dr. Şakir Berber eğitim ala-

nındaki bilgi birikim ve tecrübelerini 
vatandaşlarla paylaşmak için aday 
olduğunu ifade en Berber, “Yakla-
şık 35 yıllık akademik birikimi mil-
letimle paylaşmak ve bu akademik 
birikimi kurumsal bazda siyasette 
kullanmak amacıyla İYİ Parti’den 
Konya Milletvekilliği aday adayı ol-
dum. Birikimimi oldukça önemsi-
yorum. Eğitim alanında edindiğim 
tecrübelerimizi vatandaşlarım ile 
paylaşmak ve eğitim alanında yeni 

projelere imza atmak amacıyla bu 
yola çıktım.  İyi Parti iktidarın döne-
minde eğitim alanında getireceği-
miz projeler ile inşallah iyi insanlar 
ile hareket ettiğimiz zaman birçok 
problemi çözeceğime  inanıyorum. 
Toplumumuzun  sorunların en bü-
yüğün eğitim olduğu görüyorum. 
Türkiye’deki eğitimi her kademede 
ve konumda ele alındığında bir yap-
rak dökümünün yaşandığını görü-
yorum. Eğitim alanında hem nicelik 
hem de nitelik anlamda sorunlar 
yaşıyoruz. Eğitimin bütün alanla-

rında istediğimiz oranda değiliz. 
Eğitim alanındaki çıktılarımız eğitim 
alanında rekabet edebilecek güç-
te değil. Bir ülkenin bilgi toplumu 
çağında dünya ile yarışında eğitim 
çıktılarının iyi olması gerekiyor. Tür-
kiye mevcut üniversitelerin eğitim-
lerini geliştirip, yatay büyüme yerine 
dikey büyümeli. Dikey büyürken de 
özellikle nicelik yerine niteliğe önem 
veren yükseköğretim potansiyelinin 
geliştirilmesi gerekir. Bizler bu yük-
seköğretim politikasını uygularsak 
dünya ile rekabet edebiliriz” dedi.

KONYA’DA TARIM VE 
HAYVANCILIK İLE İLGİLİ TEMEL 

PROBLEMLERİ BİLİYORUM
Konya’da tarım ve hayvancı-

lıktaki temel problemleri bildiğini 
ifade eden Berber, “ Konya’da ta-
rım ve hayvancılık ile ilgili temel 
problemleri biliyorum. Tarımdaki 
en büyük eksikliğimizin endüstri-
yel ürünlerin ekiminde Konya’nın 
yetersiz olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü Türkiye’deki özellikle Kon-
ya’daki tarım politikasının su ile 
sulanabilir alan ile ilişkilendirilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Çün-
kü Konya ovasının su kaynakların 
yetersiz olduğu  jeotermal kaynak-
ların bildiğimizden dolayı bu konu-
larda mutlaka çözüm getirilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Kade-
meli olarak zaman içerisinde çok 
fazla su ihtiyacı olmayan tarımsak 
üretim ve ona bağlı hayvansal 
üretim yerine daha az su isteyen 
küçükbaş hayvancılık ve tarımsal 
üretimin yapılması gerektiğini dü-
şünüyorum. İyi Parti iyi insanların 
oluşturduğu iyilik hareketidir. Bu 
hareket Türkiye için iyi şeyler dü-
şünmektedir” ifadelerini kullandı.
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Kulu’da, trafik ekipleri tarafın-
dan öğrenci servislerine yönelik 
denetim gerçekleştirildi. 

Kulu genelindeki mahalleler-
den ilçe merkezindeki okullara 
öğrenci taşımacılığı yapan servis 
araçları, jandarma ve polis tra-
fik ekipleri tarafından denetlendi. 
Denetimlerde başta fazla öğrenci 
bindirme, araç evrak ve belge ek-

siklikleri, aşırı hız yapanlar, öğrenci 
servisinde öğrencilerle birlikte sivil 
vatandaş taşıma, araç içerisinde 
yüksek sesle müzik çalma, sigara 
içmek ve diğer araçta bulunması 
zorunlu olan işaret aletleri ile bel-
gelerin kontrolleri yapıldı. Taşıma-
da yasal kurallara uymayan ve ek-
sik evrak ve belgeleri olanlara yasal 
cezaların kesildi. n İHA

Derbent’e yeni iş makinesi kazandırıldı

Doç. Dr. Şakir Berber
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Gençlik Eğitim Kurumları tarafından organize edilen Hadis Yarışması, Genç Karakter Yarışması 
ve İlk Kıbleden Haber Var adıyla Kudüs konulu gazete yarışmasında dereceye girenler düzenlen 

törenle ödüllerini aldı. Ödül töreninde Kudüs’ün önemi bir kez daha vurgulandı 

Kudüs’ü anlatan yarışma
Eğitim alanında gerçekleştirdiği 

çalışmalar ile dikkatleri üzerine çe-
ken Gençlik Eğitim Kurumları tara-
fından organize edilen Ailemle Efen-
dimiz(S.a.v)’in izinde  temalı Hadis 
Yarışması, ortaokul ve liselerin ör-
gün öğretim kurumları öğrencileri 
arasında düzenlenen Genç Karakter 
tasarım yarışması ve ilk kıblemiz 
Mescid-i Aksa’yı, Selahaddin-i Ey-
yubi’yi, gençlerimizin gündemine 
taşımayı ve aynı zamanda öğrenci-
lerimizin sosyal ve kültürel yönlerini 
de kuvvetlendirmeyi amaçlanan İlk 
Kıbleden Haber Var adıyla Kudüs 
konulu gazete yarışmasında dere-
ceye giren isimler düzenlen törenle 
ödüllerini aldılar.  Okul konferans 
salonunda düzenlenen programa 
Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü 
Bekir Şahin, Eğitim Bir Sen Konya 2 
Nolu Şube Başkanı Şenol Metin, İki 
Doğu İki Batı Uluslararası Öğren-
ci Derneği Başkanı Murat Arslan, 
Gençlik Eğitim Kurumları Kurucu 
Temsilcisi Muharrem Turşucu, Ge-
nel Müdür Barış Çakır, Özel Ende-
run Liseleri Müdürü Said Turgut, 
Özel Gençlik Temel Lisesi Müdürü 
Enes İlhan Post, Özel Gençlik Ana-
okulu Müdürü Aliye Duman ile çok 
sayıda eğitimci, öğrenci velisi ve da-
vetliler katıldı.

KUDÜS’E FARKINDALIK SAĞLADIK 
Programın açılış konuşmasını 

gerçekleştiren Gençlik Eğitim Ku-
rumları Genel Müdürü Barış Çağ-
layan Çakır, “Bugün burada hem 
Kudüs günü hem de üç farklı alanda 
gerçekleştirdiğimiz yarışmalarımız-
dan  ödül töreni sebebi ile bir araya 
geldik. Bu yarışmalarımızdan bir 
tanesi ailem ile efendimizin izinde 
hadis yarışması.  Türkiye genelinde 
düzenlediğimiz ortaokul ve lise öğ-
rencilerimize yönelik düzenlediği-
miz genç karakter yarışması. Bu ya-
rışmamıza 114 eser katıldı Türkiye 
genelinde. 2017 yılının, Kudüs yılı 
ilan edilmesinden dolayı ekip arka-
daşlarımız ile bir araya geldiğimizde 
bu konu ile ilgili nasıl bir çalışma 
yapabildiğimizi konuştuğumuzda 
Mescid-i Aksa’nın bahçesinde oyna-
yan yavrular aklımıza geldi. Etrafları 
tel örgü ile çevrilen açık hava hapis-
hanesinde yaşayan sevgili çocuklar 
ve bu çocukların mücadelesi, eğitim 
haklarını engellenmesi, evlerin se-
bepsiz şekilde yıkılması ve sebepsiz 
şekilde şehit edilmeleri için ne yapa-
biliriz düşüncesi ile Türkiye genelin-
de ortaokul öğrencilerin gündemine 
alabilir miyiz ve bununla ilgili nasıl 
bir çalışma yapabiliriz konuştuğu-
muzda İlk Kıbleden Haber Var isimli 
bir gazetede çalışması yapabilece-
ğimizi ve bu şekilde farkındalık ça-
lışması yapabileceğimizi düşündük. 
Bu vesile ile Türkiye genelinde 22 
ilden 42 eser yarışmaya katıldı. Ya-
rışmalarımızda jüri  görevi olan juri 
üyelerine teşekkür ediyorum” dedi. 
Gençlik Eğitim Kurumları Kuru-
cu Temsilcisi Muharrem Turşucu, 
“Türkiye genelinde gerçekleşen ya-

rışmalardan dolayı Gençlik Eğitim 
Kurumları idarecilerine, öğretmen-
lerine teşekkür ediyorum. Bu çalış-
maları Türkiye genelinde Gençlik 
Eğitim Kurumları olarak organize 
ettik. Yarışmalarımıza büyük ilgi 
ve alaka vardı. Benim bekledim İlk 
Kıbleden Haber Var isimli bir gaze-
tede çalışmaların devam etmesini 
istiyorum” dedi. Konuşmaların ar-
dından dereceye giren yarışmacılar 
protokol üyeleri tarafından ödüllen-
dirildi. Program şiir dinletisi ve okul 
Oratoryosu’nun seslendirdiği ezgi 
ile son buldu.

AİLEMLE EFENDİMİZ (S.A.V)’İN 
İZİNDE  TEMALI HADİS 

YARIŞMASI’NDA DERECEYE 
GİRENLER ŞÖYLE; 

1- Ahmet Emre Doğan ve Velisi 
Zeliha Duran 

2- Musa Kerem Çatlı ve Velisi 
Azize Çatlı 

3- Cafer Efe Şentürk ve Velisi 
Sümeyra Yıldız. 

GENÇ KARAKTER YARIŞMASINDA 
DERECEYE GİRENLER ŞÖYLE; 

Ortaokullar arasında: 
1- Özel Naci Aydoğan Ortaoku-

lu’ndan Özgür Toprak Baş

2- Necip Fazıl Kısakürek Ortao-
kulu’ndan Pelin Yavuz 

3- Doğan Timinci Ortaokulu’n-
dan Selin Yazıcı 

Mansiyon ödülünü Yüksel Baha-
dır Alaylı Bilim ve Sanat Merkezi’n-
den Alperen Bozabalı

Liseler Arasında: 
1- Özdemir Sabancı Emirgan 

Anadolu Lisesi’nden Ezgi Su Bilal 
2- Burdur Güzel Sanatlar Lise-

si’nden Şükran Ören 
3- Esenevler Şehit İbrahim Ateş 

Anadolu Lisesi’nden Pınar Zeynep 
Karataş

Mansiyon ödülünü Özdemir Sa-
bancı Emirgan Anadolu Lisesi’nden 
Beyza Çiftçi 

İLK KIBLEDEN HABER VAR 
YARIŞMASINDA DERECEYE OKULLAR 

İSE ŞÖYLE;
1- Samsun Osmangazi İmam 

Hatip Ortaokulu (İlk Kıble Kudüs 
Gazetesi)

2- Samsun Hacı Yılmaz Yılmaz 
Ortaokulu (Mukaddes Gazetesi)

3- Mardin Mükerrem Tüfekçioğ-
lu İmam Hatip Ortaokulu (Seyyidem 
Meryem Gazetesi)
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Hayatımızda bir 
çok kez risklerle karşı 
karşıya kalmışızdır. He-
pimiz ise bu riskler kar-
şısında doğru adımlar 
atmaya çalışmışızdır. 
Önemli olan o adımı 
atmak ve bir sonra ki 
adımların arkasını geti-
rebilmektir. Hepimizin 
çocukluğundan beri 
hep hayaller kurar hep 
onlarla yaşamaya çalışırız, kimimiz 
sadece hayal kurar gerçekleşmesini 
bekleriz, ender olan kişiler ise hayal-
lerine giden yolları belirler ve hayal-
lerin peşinden gider. Çocuk sahibi 
olan ailelerinde çocukları için büyük 
riskler alması gerekir. Her aile çocu-
ğunun kendi kararlarını kendi ver-
mesi, yaratıcı fikirlere sahip olması, 
yeteneklerinin normal insanlara karşı 
bir tık daha üstün olması, derslerinde 
başarılı olması arkadaş ortamlarında 
lider olması, öz güvenli olması, iş ha-
yatında başarılı ve yetişkin bir birey 
olmasını ister ister de ister demem o 
ki bütün bunların çocuklarımızın ya-
pabilmesi için tamamen biz ailelere 
bağlıdır. Bir düşünün daha çocuğu-
muz ufaklıktan parka götürüyoruz, 
ve pür dikkat ona bir şey olacak 
korkusuyla yanından ayrılmıyoruz 
ay düştü, ay başını vuracak, tüh gitti 
bırakın bunlar yetişkin olmanın ilk 
tohumlarıdır. Yaşamı boyunca sizler 
her daim yanında olamayacaksınız 
sizler her düştüğünde elinden tu-
tup onu ayağa kaldıramayacaksınız 
haaa! Bırakın çocuğu kendi büyüsün 
demiyorum bazen de kendi istedi-
ğini yapabilmeli çocuğumuzu okula 
gönderiyoruz cebine birkaç kuruşta 
para hadi yavrum okula derslerine 
çok çalış bırakın çalışmasın siz ona 
ders çalışması için kendiniz bir adım 
atın o istemsizce size koşarak gelir. 
Derslerinde başarılı değil bırakın ba-
şarılı olmasın o gerekenleri yapıyor 

üstüne düşeni yapı-
yorsa yapacak hiçbir 
şey yoktur. Gelelim en 
önemli konumuza ço-
cuklarımızın hayal dün-
yasına resmen müda-
hale ediyor gasp ediyor 
hayal güçlerine zevk 
dünyalarına resmen 
sınırlar çizip barikatlar 
kuruyoruz. Bir örnek 
verelim çocuğumuz 

sofrada yemek yerken almış kaşığı 
sırtını kaşıyor almış onunla arabası-
na kum dolduruyor, kafasını kaşıyor 
,alıyor onu birisine vuruyor o yemek 
kaşığından yeri geliyor uçak yapıyor 
yeri geliyor mancınık yapıyor bu 
çocuğun hayal dünyasını zenginli-
ğini gösterir ama bizler ne yapıyoruz 
hayır o bir kaşık kaşıkla sadece ye-
mek yenir hayır kaşıkla o yapılmaz 
bu yapılmaz bırakın efendim yapsın 
bugün bir kaşıktan bunları yapar 
yarın ise herkesin hayal ettiği sade-
ce uzaylılarda var değdi ufoyu yapar 
ya da bir şirketin başına bir düşünür 
ceo olur. Şimdi diyeceksiniz bu bun-
ları nasıl düşündü ben çocuğumu 
dikkatle izledim gerçektende kaşıkla 
bunları yaptı valla benim hiç aklı-
ma gelmez hangimizin aklına gelir 
konumuza dönelim.Önceleri buz 
dolabımı vardı çamaşır makinesi mi 
vardı uzay mekiğimi vardı bunlar ha-
yal edilmiş denenmiş ve tesadüflere 
gebe gelmiştir. Bütün bunlar hayal 
edilir teorilere dökülür ve bulunur. 
Önemli olan o yaratıcılığı o keşfi 
sağlayabilmek o temelleri atabilmek-
tir. Ağaç yaşken eğilir derler biz de 
çocuklarımız eğmek yerine bırakın 
büyüsünler öylede serbest bırakma-
yalım gerektiğinde daha iyi büyüme-
si için budayalım, gerektiğinde ilacını 
verelim onlara sulayalım bırakın 
gidebildikleri yerlere kadar gitsinler 
her daim destekleyici ve tamamla-
yıcı olalım..

Türkiye’deki en 
büyük meslek edindir-
me sergilerinden olan 
ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi Meslek 
Edindirme Kursları 
(KOMEK) ile Aile Sanat 
ve Eğitim merkezleri 
(ASEM) tarafından ha-
zırlanan 14. Gelenek-
sel Altın Dokunuşlar 
Sergisi ve Bilgi Şöleni, 
“Selçuklu Saklı Değerler” temasıyla 
2 Mayıs günü kapılarını açtı. Sergi 
açıldığından bu yana hem Konya-
lılar hem de Konya dışından gelen 
yerli ve yabancı turistler sergiyi ge-
zerek el emeği göz nuru ile yapılan 
eserleri görme fırsatı buldu.

Bu yıl Konya Büyükşehir Bele-
diyesi İrfan Medeniyeti Araştırma 
ve Kültür Merkezi Konyanüma’da 
“Selçuklu Saklı Değerler” temasıy-
la kapılarını açan Altın Dokunuşlar, 
sergisi dizaynı ve eserleri ile dik-
katleri üzerine çekti. Bence bundan 
sonra Altın Dokunuşlar Sergisi yeri 
İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi 
olma. İrfan Araştırma Merkezi fe-
rahlı ile bu sergide öne çıkartıyor. 
Sergide Konya evinin iç kısmını 
ve Konya adetlerin yansıtılması da 
Konya’nın kültürünü ve sanatını ta-
nıtmak açısından oldukça güzel ve 
yerinde olmuş.

Sergide her gün; Ahşap yakma, 
altın işi, çini, dival işi, ebru, halı-ki-
lim dokuma, hüsn-i hat, iğne oyası, 
kağıt rölyef, kağıkâri, keçe yapımı, 

kırkyama, tel kırma ve 
tezhip sanatlarında uy-
gulamalar yapılıyor. Bu 
da geleceğimizin temi-
natı olan biz gençlerin 
kültürümüzü tanıma-
mıza hem de yabancı 
ziyaretçilerin kültürü-
müzü tanımasına katkı 
sağladı. 

Konya’nın en 
önemli sanatsal etkin-

liklerinden olan ve bu yıl “Selçuklu 
Saklı Değerler temasıyla açılan 14. 
Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi 
Şöleni, Konya’da gerçekleşmesine 
sağlayan ve Konya’ya 14 yıl bo-
yunca büyük hizmetler yapan eski 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
ve AK Parti Konya Milletvekili Aday 
Adayı Tahir Akyürek’e, Tahir Akyü-
rek’ten bayrağı devir alan ve Sel-
çuklu’ya yaptığı hizmetler ile adın-
dan söz ettiren Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’a, Konya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Hasan Kılca’ya, Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı  Abdülmelik Ötegen’e, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Ba-
sın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire 
Başkanı Ahmet Köseoğlu’na KO-
MEK kursiyerlerine ve çalışanlarına 
kısacası sergide emeği geçen her-
kese teşekkür ederim. İnşallah 15. 
Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi 
ve Bilgi Şöleni daha fazla ziyaretçi 
sayısı ile ziyaretçilerini ağırlar.

Selametle kalın...

ÇOCUK VE HAYAL DÜNYASI!

ALTIN DOKUNUŞLAR... TARİHE YOLCULUK! 

Karaman’ın Erme-
nek ilçesinde darp edil-
dikten sonra karnın-
dan bıçaklanmış halde 
evinde ölü bulunan 
şahıs toprağa verildi. 
Adana Adli Tıp Kuru-
munda otopsi işlemleri 
tamamlanan Hasan 
Akın’ın (64) cenazesi, 
yakınları tarafından 
toprağa verilmek üze-
re Sarıveliler ilçesine 
bağlı Göktepe beldesine götürüldü. 
Burada kılınan cenaze namazının 
ardından Akın’ın cenazesi belde 
mezarlığında toprağa verildi. Olay, 
geçtiğimiz gün Ermenek ilçesi Orta 
Mahallesi Hamam Sokak’ta mey-

dana gelmişti. Sokakta 
kan izleri gören ma-
halle sakinleri durumu 
polise haber vermişti. 
İhbar üzerine adrese 
giderek kan izlerini ta-
kip eden polis, izlerin 
12 yıl cezaevinde yat-
tıktan sonra 2016’da 
denetimli serbestlikle 
tahliye edilen ve yalnız 
yaşayan Hasan Akın’ın 
evine gittiğini tespit 

etmişti. Eve giren ekipler, şahsı 
evinin içinde darp edilip karnından 
bıçaklanarak ölmüş halde bulmuş-
tu. 4 kişinin gözaltına alındığı olayla 
ilgili soruşturma devam ediyor.
n İHA 

Darp edildikten sonra 
bıçaklanarak öldürüldü

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARPUT

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Barış Çağlayan Çakır Muharrem Turşucu
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Ne çok üzül-
müştük 10 
numarala-
rın nesli tü-
kendiğinde. 
Futbolu bir 
oyundan çok 
sanat haline 
getiren ofan-
sif orta saha-
ları sistem 
ve mücade-
leye kurban 
vermiştik. 
Kimileri 8 nu-
maraya evri-
lirken kimi-
leri de ceza 
sahasına gir-
mek zorunda 
kalıyordu. O 
günden beri 
mahzundu, 
futbolu zih-
ninde fotoğ-
raflayanlar...

Belki klasik 10 numaralar tarih-
ten silindi gitti ama saha içinde fark 
yaratan orta sahalar hala mevcut. 
Serbest 8 kavramının yaygınlaşması 
ile birlikte daha da artacak gibi görü-
nüyor bu sayı. Hala içindeki sanatçı 
ölmemiş askerlerin öze dönüşünü 
göreceğiz belki de. Askerliğe zorlanan 
sanatçıların özüne dönüşünü…

Futbol tabiatı itibari ile dinamik bir 
oyun. Sürekli değişen ve yenilenen bir 
evren. İlk çıktığı günden beri evre evre 
günümüze gelinceye kadar pek çok il-
ginç duraklardan geçti. Yeni kavramlar 
doğdu, bazıları öldü. Yeni oyun sistem-
leri, oyuncu stilleri ve hatta yeni kurallar. 
Değişim kaçınılmazdı elbette, ancak bazı 
değişimler futbol severlerin içine oturdu. 
Uzun süre kabullenmekte zorlandık. Eskiyi 
özledik. 

Bu özlemle hatırlananlar arasında 
başı 10 numaralar çekiyordur herhalde. 
Yıllarca futbolu güzel kılan, bu denli kit-
leselleşmesinde büyük katkısı olan 10 
numaralar yakın geçmişte yavaş yavaş 
çıktı hayatımızdan. Savunma görevleri 
olmayan, topa adeta bir sanatçı edasıyla 
yaklaşan ve her zaman fark yaratan 10 nu-
maralar, değişime kurban gitmişti. Uzun 
süre direndik bu değişime. Ancak alan, fizik 
ve savunma odaklı yeni futbol anlayışının 
yüksek temposunda sanatçı ruhlu 10 numa-
ralara yer yoktu. 

Biz direndik ancak onlar direnemedi. Bir 
bir gittiler ya da evrildiler. Gole yakın olan-
lar yardımcı santrafora evrilirken, fizik gücü 
yüksek olanlar ise daha az yetenek daha çok 
mücadele isteyen 8 numaraya dönüştüler. 

Ancak futbol değişmeye devam etti. 
Rakibi ve sahayı o kadar çok kontrol etmeye 
taktık ki kafayı bir süre sonra oyun kilitlendi. 
Fark yaratacak kimse kalmadı. Her şeyin bir 
panzehirinin ortaya çıkması çok sürmüyordu. 
Tam da bu dönemde ortaya çıkmaya başladı 
serbest 8 kavramı. Orta sahanın ortasında 
yer alan, aynı fiziksel ve taktik disiplini ge-
rektiren ancak içindeki sanatçıyı da ortaya 
çıkarmanıza izin veren. Bazılarına göre ser-
best 8, bazılarına göre adam eksilten orta 
saha. Yıllarca kendini saklamak, dönüşmek 
zorunda kalan 10 numarala gün doğdu. Belki 
eskisi gibi sahanın efendisi değiller ancak 
yine de şapkadan tavşan çıkarabilme şansı 
kendilerine sunuluyor.

Mehdi Bourabia. Sezon başındaki trans-
fer furyası içinde yapılan en iyi transfer olarak 
öne çıktı. Özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu 
performans ile bir anda ismini duyurmayı 
başardı. Dozunda sertliği, yüksek fizik ve 
mücadele gücünün yanı sıra, topla ilişkisi de 
muazzamdı. Oyununun iki yönünde de yeter-
li seviyede oynayabilen Mehdi, üst seviye 
takımların dikkatini çekmekte gecikmedi. 

Topla ilişkisi iyi, adam eksiltebilen, 
oyunun savunma gerekliliklerinin yanı sıra 
dikine topla çıkabilen orta saha oyuncuları-
nın on milyonlar hatta yüz milyonlar ettiği 
bir dönemde Mehdi Bourabia, oyuncu par-
latıp satma heyecanına yeni yeni tutulan 
Konyaspor’un yeni ürünü olabilir. Her ne 
kadar ikinci yarıda performansında düşüş 
yaşansa da Konyaspor’un en komple isim-
lerinden biri. 

Konyaspor’un2017-2018 sezonundaki 
en önemli figürlerinden Mehdi Bourabia, 
Yeşil Beyaz Konya’nın 24. sayınının konu-
ğu oldu. 

Ailenin Fas’tan Fransa’ya
 geçiş hikayesi nasıl? 

Ebeveynlerim Fas’da yaşıyordu. Ba-
bam çalışmak için Fransa’ya gitmeye 
karar verdi. 3 erkek kardeşim ve 4 kız 
kardeşim var. Büyük bir aileyiz. Benim 
için zor bir çocukluk dönemi oldu.

Nasıl bir çocukluk geçirdin?
Futbola başlamadan önce tabi ki 

fazla paramız yoktu ama mutluyduk. 
Çok fazla bir şeye sahip olmadan da 

mutluyduk. Her şey için savaşmak zorunda 
kaldık. Ama netice itibariyle hayatta başar-
dıklarımız için mutluyuz.
Fransa’da göçmenler için futbol bir tutkudan 

çok, ekonomik rahatlığa kavuşmak için 
neredeyse bir zorunluluk? Seni futbola iten 

neydi?
Futbola başlamanın nedeni zorunluluk 

değildi. Bu benim hayalimdi. 3 erkek karde-
şim var onlar da futbol oynuyordu. Aslında 
sokakta herkes futbol oynuyordu. Ben kar-
deşlerimin en küçüğüydüm ve onlar gibi ben 
de futbol oynuyordum.

Futbola nasıl başladın. Nerede 
profesyonel oldun?

Başarıya giden yol biraz uzun. Şehrimde 
bulunan ufak bir takımda 6-8 yaşları arasında 
oynadım. Oradan Dijon’a geçtim ve burada 
5 yıl oynadım. Aynı zamanda okul takımında 
da 2 sene oynadım. Grenoble takımına gittim 
ve burada profesyonel oldum. 

Profesyonel olduktan sonra asıl sıçramanı 
Bulgaristan’da yapıyorsun. Nasıl 

gerçekleşti bu süreç?
Profesyonel kariyerime 18 yaşında Gre-

noble’de başladım. daha sonra 2 yıl futbol 
oynamayı bıraktım. Kişisel problemlerim 
vardı. Daha sonra 22 yaşında Lille’in 2. ta-
kımında oynamaya başladım. Bana 1. lig’de 
şans verilmeyince Bulgaristan’a gittim ve 
orada oynadım. Tabi ki 2 yıl oynamayı bırak-
tıktan sonra geri döndüğümde şanslarım da 
kısıtlıydı. 3. Lig’e gidip oynamak istemedim. 
Bulgaristan’da oynayan birkaç arkadaşım 
vardı. Beni oraya davet ettiler. Benim için bir 

macera olacaktı gittim ve oynadım. 
Konyaspor’a transferin nasıl gerçekleşti. 

Başka isteyen takımlar oldu mu?
Bulgaristan’da oynadığım son 1 ayda 

Türkiye’de benimle ilgilenen kulüpler ol-
muştu. Duyduğum kadarıyla Antalyaspor 
ve Başakşehir benimle ilgileniyordu. Ama 
Türkiye hakkında çok fazla bilgim yoktu. 
Transfer döneminde teklifler geldi ve ben 
de Konyaspor’a transfer oldum. Çok fazla 
düşünmeden bu teklifi kabul ettim ve şu an 
Konyaspor’dayım.

İlk oynadığın maç Beşiktaş ile oynanan 
Süper Kupa maçıydı. Türk futbol kamuoyu 

seni o maçla tanıdı. Gayet iyi bir performans 
ortaya koymuştun. Neler hissettin?

Süper Kupa’daki Beşiktaş maçı inanıl-
maz bir maçtı. İlk hedefimiz Süper Kupaydı 
ve o maça çok iyi hazırlandık. Savaşarak 
maçı kazandık ve kupayı müzemize götür-
dük. Sezon içindeki performansımızdan bah-
sedecek olursak sezona iyi başladık aslında 
ama Avrupa Lig’i bizim Süper Lig’deki per-
formansımızı da etkiledi. Son haftalarda ga-
yet iyi mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizi 
sürdürüp ligde kalmayı istiyoruz.

Devre arasında transfer teklifleri aldığın 
ve ikinci yarıdaki performans düşüşünün 
bundan kaynaklandığı iddia edildi. Neler 

söylemek istersin bu konuda?
İlk 6 ay 30-35 maç oynadık ve bu per-

formans neticesinde devre arasında biraz 
transfer dedikoduları oldu. Ama bu beni etki-
lemedi. Ligin ilk yarısında kötüydük ve eleşti-
rilmeyi hak ettik. Ama şu anda iyi performans 

ortaya koyarak ligde kalma umutlarımızı taze 
tutmak istiyoruz.

Takımdaki hava şu an nasıl?
Takım gerçekten iyi oynuyor. 5 maçtır 

kalemizde gol görmemiştik. Hedefimiz doğ-
rultusunda yükselmeye devam ediyoruz. 
Sergen yalçının kararlarına ve yönetme şek-
line saygı duyuyoruz ve hocamızın dedikleri-
ni yapıyoruz.

Konyaspor taraftarı uzun süredir alışık 
olmadığı şekilde tedirginlik yaşıyor bu 
sezon. Onlara neler söylemek istersin?
Tabi ki bu futbol ve birçok etken var. Şu 

anda iyi bir yolda gidiyoruz. Gelecek sezon 
Süper Lig’de kalacağız. Önemli olan yaptığı-
mız hatlardan ders almak ve bir daha tekrar-
lamamak. Şu anda hatalarımızın farkına var-
dık ve bunları tekrarlamayacağız. Taraftarlar 
da bizim yanımızda olsun. Biz görevimizi 
yerine getiriceğiz.

Yabancı bir ülke, yabancı bir şehir ve 
yabancı bir futbol kültürü. Türkiye ve Konya 

hakkında neler söylemek istersin?
Konyaspor, stadyumuyla ve seyirci-

siyle gerçekten çok önemli bir şehir. Kon-
yaspor’un daha iyi bir yere gelmesi için sa-
vaşıyoruz. Türkiye’yi çok sevdim. Gerçekten 
yaşanılabilecek bir ülke ve ben de bu ülkede 
yaşamanın tadını çıkarıyorum. Ligde çok faz-
la fiziki bir mücadele var. Seyircilerin futbol 
sevgisi de çok fazla. Bu da futbola ayrı bir 
keyif katıyor. Tüm bu etkenler bu ligi çok özel 
kılıyor. Fransa’da biraz taktiksel bir oyun var 
ama burada fiziğe dayalı bir oyun var. 

Bundan sonraki kariyer hedefin nedir?
Açıkçası takım olarak bir hedef koymuyo-

rum. Şu anın tadını çıkarıyorum ve geleceği 
henüz düşünmüyorum. Tek düşüncem şu 
anda takımımı ligde tutmak.

Favori takımların hangileri?
Dünyada en beğendiğim ve sevdiğim 

takım Real Madrid. Türkiye’de ise Beşiktaş, 
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin mücadelele-
rini ve seyirci atmosferlerini beğeniyorum.

Türkiye’de ve dünyada beğendiğin 
oyuncuları öğrenebilir miyiz?

Türkiye’de Beşiktaş’dan Babel’i Türk 
olarak da Serdar Gürler’i beğeniyorum. Dün-
ya’da ise Modric’in oyun tarzını çok beğeni-
yorum.

Avrupa Ligi’nde Vitoria Guimaraes 
deplasmanında attığın gol çok konuşuldu. 

Uzaktan güzel gollerin var. Bu özelliğin 
hakkında neler söylemek istersin? 

Uzaktan iyi şutlar çekebiliyorum. O gole 
gelecek olursak o şutu çok özgüvenli çektim. 
Burada da bir tane Sivas’a karşı yaptım. 
Umarım bundan sonra daha fazla şut şansı 
bulurum ve gollerimi atarım.
n YUNUS ALTINBEYAZ/MUHAMMED SAYDAM

İçindeki sanatçıyı yaşatan asker: Mehdi Bourabia

‘Yanımızda olun!’
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Türk spor tarihinin en önemli isimlerinden Kenan Sofuoğlu, başarılarla dolu kariyerine 
nokta koyuyor. Pistlere veda kararı alan efsane sporcusu, bu hafta sonu İtalya Grand Prix’i 
Imola Pisti’nde kariyerinin son yarışına çıkacak. 

Türkiye’nin yetiştirdiği en başarılı motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, pistlere veda edi-
yor. Emeklilik kararı aldığını açıklayan Red Bull sporcusu, bu hafta sonu İtalya’da düzenlene-
cek Dünya Supersport Şampiyonası’nın 5. ayağı İtalya Grand Prix’inde son kez pistlere çıkacak 
ve başarılarla dolu kariyerine nokta koyacak. 

5 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 olmak üzere toplamda 5 dünya şampiyonluğu bulunan Ke-

nan Sofuoğlu, yaşadığı ciddi sakatlıklara karşın geçtiğimiz yılı ikinci sırada tamamladı. 34 yaşında-
ki sporcu, bu sene de sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix’inde geçirdiği kazanın ardından 
yarışmayarak kariyerini İtalya Grand Prix’inde sonlandırmaya karar verdi. 

Dünya Supersport Şampiyonası’nın efsanevi pilotu Sofuoğlu, kariyeri boyunca 125 
yarışa çıktı ve 85 kez podyum gördü. Sofuoğlu, bu yarışlarda 43 kez ilk sırayı elde etti. 
World Superbike, World Supersport ve Superstock1000 kariyerinde ise toplamda 
165 yarışta 96 podyum gören başarılı sporcu 45 birincilik kazandı. 

‘GÖZÜM ARKADA KALMAYACAK’
Son yıllarda kendini genç sporcular yetiştirmeye adayan Sofuoğ-

lu, “Gözüm arkada kalmayacak. Çünkü ülkemizi dünya arenasında 
temsil edecek sporcular yetiştirdik, şanlı bayrağımızı onlara teslim 
ediyor um” dedi. 
n İHA

Türkiye Basketbol 1. Lig’de normal sezonu 4. sırada bitirerek Play – Off oynayan Selçuklu 
Belediyespor, çeyrek finalde Bandırma Kırmızı’yı 2-1 ile geçti ve yarı finalde Afyon 
Belediyespor ile eşleşti. Afyon ile oynanacak olan yarı final ilk maçı Pazartesi günü

Rakip Afyon! 

Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav’ın is-
minin verildiği sezonda Spor Toto Süper Lig’de 
son 2 haftaya düşme hattında giren Gençlerbir-
liği’nin kümede kalması sadece kazanmasına 
değil, rakiplerinin de puan kaybetmesine bağlı.

Lige başladığı Ümit Özat ile 3. haftanın 
ardından yollarını ayıran ve 9 maçlık Mesut 
Bakkal döneminin sonunda yeniden Özat ile 
anlaşan başkent kulübü, 10 maçlık yenilmezlik 
serisi yakaladığı sezonda düşme hattından bir 
türlü kurtulamadı.

Ligde hanesine yazdırdığı 30 puanın 
12’sini Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Gala-
tasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan alan 
ancak deplasmanda sadece 1 maç kazanabilen 
kırmızı-siyahlılar, 33. haftaya, düşmesi kesinle-
şen Kardemir Kardemir Karabükspor’un üstün-
de 30 puanla 17. basamakta girdi.

Sezonun 28. haftasında Galatasaray’ı mağ-
lup ettikten sonra çıktığı Kayserispor, Osman-
lıspor, Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor 

maçlarını kaybeden Gençlerbirliği, yarın oyna-
yacağı Kasımpaşa müsabakasında puan kay-
bederse 29 yıldır aralıksız yer aldığı Süper Lig’e 
veda edecek.

GALİBİYET DE YETMEYEBİLİR
Gençlerbirliği’nin Kasımpaşa’dan alacağı 

muhtemel galibiyet de Süper Lig’de kalmasına 
yetmeyebilir. Kasımpaşa’yı mağlup etmesi du-
rumunda 33. hafta sonunda puanını 33’e çıka-
racak kırmızı-siyahlılar, düşmeme mücadelesi 
veren diğer takımların alacağı sonuçlara göre 
sezonun son haftasına umutlarını taşıyabile-
cek. Kırmızı-siyahlı takımla birlikte ligde kalma 
mücadelesi veren başkentin diğer temsilcisi 33 
puanlı Osmanlıspor da kritik maçlar oynayacak. 
Başkente bu hafta Beşiktaş’ı ağırlayacak Os-
manlıspor, sezonun son haftasında, Ziraat Tür-
kiye Kupası’nda şampiyon olan Teleset Mobilya 
Akhisarspor’a konuk olacak. Mor-sarılıların üs-
tündeki 35 puanlı Atiker Konyaspor ise bu hafta 
sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Konya eki-

bi sezonu İstanbul’da oynayacağı Fenerbahçe 
karşılaşmasıyla tamamlayacak.

AKHİSARSPOR VE ALANYASPOR’UN DA 
DÜŞME OLASILIĞI VAR

Ligde 36’şar puanlı ekiplerden 14. sırada-
ki Teleset Mobilya Akhisarspor ve 13. sıradaki 
Aytemiz Alanyaspor’un da matematiksel olarak 
düşme ihtimali bulunuyor. Türkiye Kupası’nı 
müzesine götüren Akhisar temsilcisi, Kayse-
rispor, Alanya ekibi de Demir Grup Sivasspor 
deplasmanlarında kazanarak son hafta öncesi 
ligde kalmayı garantilemeye çalışacak. Akhi-
sarspor sezonun 34. ve son haftasında Osman-
lıspor’u, Alanyaspor ise ligdeki diğer Antalya 
temsilcisi Antalyaspor’u konuk edecek. Süper 
Lig’de 1989-1990 sezonundan itibaren kesinti-
siz yer alan Gençlerbirliği ise son hafta, yıkılma 
kararı alınan Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oyna-
yacağı Bursaspor maçıyla İlhan Cavcav Sezo-
nu’nu tamamlayacak.
n AA

Gençlerbirliği, Konyaspor’un puan kaybetmesini bekleyecek

Kenan Sofuoğlu, son 
yarışına çıkıyor

Konya’yı Havzanspor’un temsil ettiği 2018 sezonu Futsal Li-
gi’nde 15 farklı ilden 22 takım Futsal Ligi’nde takımlar 11-16 Ma-
yıs tarihleri arasında İstanbul Küçükçekmece Osman Solakoğlu 
Spor Tesisleri’nde mücadele ediyor. Havzanspor ilk maçında 
futsalda Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden İstanbul Üniversite-
si’ne 5-4 kaybetti. Ancak Havzanspor önümüzdeki maçlar için 
umut verdi. Temsilcimizin grubunda Arnavut Belediye, Anadolu 
Beylerbeyi, Karasu Yalıspor ve Tekirdağ Gençlik Gücü bulunuyor.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Kent Konseyi tarafından düzenlenen Çalışan Genç-
lik futbol turnuvası sona erdi. Çalışan Gençlik Turnuvası’nda final 
maçını 3-0 kazanan Efsane Spor şampiyonluk kupasına uzanan 
taraf oldu. 32 takımın katıldığı turnuva büyük heyecana sahne 
olurken, oynanan final maçının ardından şampiyon olan Efsane 
Spor ve dereceye giren diğer takımlara kupa ve madalyaları ve-
rildi. Turnuvanın ardından Selçuklu Kent Konseyi, yaptığı açıkla-
ma ile turnuvaya katılan bütün takımlara teşekkür edildi.
n SPOR SERVİSİ

Temsilcimiz Selçuklu Belediyespor’un da mücadele ettiği 
Türkiye Basketbol Ligi Play – Off yarı final maçlarında Bursaspor 
ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek. Yarı finalin diğer maçı 
da Pazartesi günü oynanacak ve 19.00’da başlayacak. Bursaspor 
ligi Bahçeşehir Koleji’nin üstünde bitirdiği için yarı finaldeki ilk iki 
maç Bursa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Yarı final müsa-
bakaları öncesinde Bahçeşehir Koleji Antalyaspor’u, Bursaspor 
ise Akhisar Belediyesi’ni elemişti. 
n SPOR SERVİSİ

Havzanspor ilk 
maçında yenildi

Çalışan Gençlik 
Turnuvası sona erdi

Play – Off’ta diğer 
maç Pazartesi günü

Bandırma Kırmızı’yı kendi sahasında kazan-
dığı maçlarla 2-1 ile geçerek Afyon ile eşleşen 
Selçuklu Belediyespor ilk 2 maçı dış sahada 
oynayacak. 3 galibiyet alanın finale çıkacağı eş-
leşmenin ilk maçı 14 Mayıs Pazartesi günü saat 
18.00’de başlayacak. 

DEPLASMAN GALİBİYETİ ŞART
Türkiye Basketbol 1. Lig’de temsilcimiz Sel-

çuklu Belediyespor, Süper lige çıkma mücadelesi 
yolunda ilk adımını Bandırma Kırmızı’yı mağlup 
ederek attı. İlk eşleşmede saha ve seyirci avan-
tajına sahip olan Selçuklu Kartalları bu avantajı 
kullanarak yarı finale ismini yazdırdı. Yarı finalde 
Afyon ile eşleşen mavi beyazlılar bu kez saha ve 
seyirci avantajına sahip değil. Serinin ilk 2 maçı 
Afyon’da oynanacak. 3 galibiyet alanın adını fina-
le yazdıracağı eşleşmede Selçuklu Belediyespor, 
final için deplasmanda en az 1 galibiyet almak 
zorunda. Selçuklu, bu sezon dış sahada oynadığı 
17 maçta 11 galibiyet 6 mağlubiyet alırken nor-
mal sezonda Afyon Belediyespor’a deplasmanda 
farklı mağlup olmuştu.

PİLEPİC FAKTÖRÜ
Selçuklu Belediyespor’un şutör yıldızı Fran 

Pilepic’in Play – Off’da başarılı performansı dik-
kat çekiyor. Bandırma Kırmızı serisi boyunca 
maçın kritik anlarında sahneye çıkan Hırvat yıldız 
Afyon serisinde de dış şutlarda Selçuklu Beledi-
yespor’un en önemli kozu olacak. Bandırma Kır-
mızı’ya karşı alınan ilk galibiyette 28 sayı atan Pi-
lepic, temsilcimizin deplasmanda mağlup olduğu 
mücadelede ise 17 sayı atarak takımını ayakta 
tutmaya çalışmıştı. Son oynanan Bandırma mü-
cadelesinde ise özellikle ikinci yarıda gösterdiği 
performans ile alkış alan Fran Pilepic mücadeleyi 
de 4/6 3’lük isabetiyle 21 sayı ile tamamladı.

AFYON İÇ SAHADA BİR BAŞKA
Selçuklu Belediyespor’un Play – Off Yarı Final 

serisinde rakibi olan Afyon Belediyespor’un nor-
mal sezondaki iç saha performansı dikkat çekiyor. 
Normal sezonu şampiyon Türk Telekom ve 2. Bur-
saspor’un ardından 3. sırada bitiren Afyon Beledi-
yespor, iç saha performansı olarak ligdeki en iyi 
3 takımdan biri konumunda bulunuyor. Şampiyon 
Türk Telekom, Bursaspor ve Afyon Belediyespor, 
ligde iç sahada 17 maçta her 3 takım da 14 galibi-
yet ve 3 mağlubiyet aldı. Normal sezonu 3. sırada 
bitirerek Play – Off’a kalan Afyon, ilk turda İstan-
bulspor Beylikdüzü ile eşleşti. Afyon, ilk maçta 
kendi sahasında mağlup olmasına rağmen sıra-
daki 2 maçı kazanarak seriyi 2-1 ile geçti ve adını 
yarı finale yazdırarak Selçuklu Belediyespor’un 
rakibi oldu.   n VEYSEL KOÇ
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 32 22 3 7 72 33 39 69
2.FENERBAHÇE 32 19 9 4 68 34 34 66
3.M.BAŞAKŞEHİR FK 32 20 6 6 57 32 25 66
4.BEŞİKTAŞ 31 18 8 5 59 27 32 62
5.TRABZONSPOR 32 13 10 9 57 50 7 49
6.DG SİVASSPOR 32 14 6 12 42 46 -4 48
7.GÖZTEPE 31 13 8 10 48 48 0 47
8.KAYSERİSPOR 31 12 8 11 41 48 -7 44
9.KASIMPAŞA 32 12 7 13 52 54 -2 43
10.BURSASPOR 32 11 6 15 42 44 -2 39
11.EY MALATYASPOR 31 10 9 12 35 41 -6 39
12.ANTALYASPOR 32 10 8 14 38 54 -16 38
13.A. ALANYASPOR 32 10 6 16 50 55 -5 36
14.TM AKHİSARSPOR 32 9 9 14 40 51 -11 36
15.ATİKER KONYASPOR 32 9 8 15 35 38 -3 35
16.OSMANLISPOR FK 32 8 9 15 46 55 -9 33
17.GENÇLERBİRLİĞİ 32 7 9 16 35 51 -16 30
18.K. KARABÜKSPOR 32 3 3 26 20 76 -56 12

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Baydar: Herkes üzerine düşen görevi yapacak
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı 
ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar Göz-

tepe’yi yenerek son haftaya çok 
daha rahat girmeyi hedefledikle-
rini söyledi.

Zorlu maçta en büyük kozla-
rının taraftar olduğunu belirten 
Baydar, “Cumartesi akşamı 
kendi evimizde ve taraftarımızın 
önünde bizim için olmazsa ol-
maz bir müsabakaya çıkacağız. 
Takımımızda moraller yerinde. 
Bütün futbolcularımız bu müsa-

bakanın ne kadar önemli olduğu-
nun bilinci içindeler. Taraftarları-

mız ve şehir heyecanla bu 
maçı bekliyor. Karşı-

laşmaya ilgi üst sevi-
yede. Maçın başın-

dan itibaren yoğun 
taraftar desteğiyle 
rakibimizin üze-
rine baskı kurup 
hedeflediğimiz 

üç puanı al-

mak istiyoruz. Biz özellikle iç sahada stres 
düzeyi yüksek müsabakalarda iyi futbol oyna-
yıp istediğimizi alan bir takımız. Camia olarak 
bu karşılaşmada  futbolcularımızın mücadele 
isteği ve ortaya koyacağı performansa inanı-
yoruz. Oyuncularımız sahaya çıkacak ve 90 
dakika sonunda üç puanı hanemize yazdıra-
rak hepimizi mutlu edeceklerdir. 

Öte yandan onlar sahada gerekeni ya-
parken, taraftarlarımızda tribünlerde son da-
kikaya kadar skor ne olursa olsun oyuncula-
rımıza destek vereceklerdir. Bilet satışlarının 
hayli iyi olduğunu biliyoruz. Ancak bu Atiker 
Konyaspor için gerçek bir final karşılaşması. 
O yüzden bu maçta boş koltuk kalmaması 
gerekiyor. Kalbi Konyaspor sevgisiyle atan 
herkesi hiçbir gerekçe olmaksızın Cumartesi 
akşamı Büyükşehir Belediye Stadyumu’na 
bekliyoruz. Bu hepimiz için son derece hayati 
bir karşılaşma. Bugün el ele verip takımımızı 
destekleme ve onlara itici bir güç olma zama-
nı. Bu maçtan galibiyetle ayrılıp Süper Lig’de 
yolumuza devam edeceğimize sonuna kadar 
inanıyoruz.” İfadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Bugün saat 19.00’da temsilcimiz 
Atiker Konyaspor sezonun en önemli 
maçında kendi sahasında Göztepe’yi 
ağırlayacak. Bu zorlu mücadele için 
Anadolu Kartalı’na Anadolu’dan des-
tek geliyor. Kartal’ın bu zor gününde 
Eskişehirspor ve Adana Demirsporlu 
taraftarlar destek vermek için Konya 
Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’na 
gelecek. Atiker Konyaspor, geçtiğimiz 

sezon Türkiye Kupası’nı Eskişehir’de 
kaldırırken Konyasporlu taraftarları da 
yalnız bırakmayan ve sevinçlerine ortak 
olan Eskişehirsporlu taraftarlar, bugün 
Konya’ya 3 otobüs ve hızlı tren vasıta-
sıyla gelerek kötü günde Konyaspor’un 
yanında olacak. Anadolu Kartalı’na bir 
destek de Adana’dan geliyor. Adana 
Demirsporlu taraftarlar 2 otobüs ile 
Konya’ya gelerek Konya Büyükşehir 

Belediye Stadyumu’ndaki yerlerini 
alacak. Konyaspor Kulübü, hazırladığı 
video ile Adana Demirsporlu ve Eski-
şehirsporlu taraftarları Konya’ya davet 
etmişti. Ligde önceki haftalarda da üç 
takım taraftarı birbirlerini maçlarına 
giderek kardeş takımlara destek olmuş-
tu. Bugün oynanacak olan Konyaspor – 
Göztepe maçında tribünlerin tamamen 
dolması bekleniyor.  n VEYSEL KOÇ

Kötü gün dostları destek için geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyo-
nu Başkanı ve AK Parti Konya Milletve-
kili Ziya Altunyaldız, Atiker Konyaspor 
Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz ve Teknik 
Direktör Sergen Yalçın’ı ziyaret etti. 

İlk olarak Atiker Konyaspor Baş-
kanı Fatih Yılmaz’ı ziyaret eden Ziya 
Altunyaldız, Spor Toto Süper Lig’in 33. 
haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü 
Göztepe ile sahasında mücadele ede-
cek Konyaspor’a başarılar diledi. Kon-
yalıları cumartesi günü oynanacak Göz-
tepe maçına davet eden Altunyaldız, 
“Konyamızın ligde kalmasına herkesin 
şahit olmasını istiyoruz” dedi. Ziya Al-
tunyaldız, kulüp ziyaretinin ardından 
Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör 
Sergen Yalçın’ı ziyaret etti. Ziyarette 

Atiker Konyasporlu Ali Turan tarafından 
Altunyaldız’a 42 numaralı isminin yaz-
dığı Konyaspor forması hediye edildi. 

Ziyaretlerinin ardından bir açıkla-
ma yapan AK Parti Konya Milletvekili 
Ziya Altunyaldız, cumartesi günü oy-
nanacak olan maça tüm Konya’yı davet 
ederek, “Konyaspor’umuzun önemli 
bir maçı var. Ziyaret ettik. Onların me-
kanındayız. Hem stadı hem antrenman 
merkezini ziyaret ettik. Kendilerine 
başarılar diledik. Konyaspor’umuz in-
şallah önümüzdeki maçları kazanmak 
suretiyle Süper Lig’de yoluna devam 
edecek. 2016-2017 sezonunda elde 
ettiği başarıları inşallah arttırarak de-
vam edecek. Buna inancımız tam. Bu 
nedenle tüm Konya’mızın cumartesi 
günü takımımızın coşkusuna ortak ol-
masını, destek olmasını herkesin statta 

olmasını arzu ettiğimizi ve Konyaspor’u 
destekleme adına tüm Konya’yı stada 
beklemenin doğru olacağını düşünüyo-

rum. Konyaspor’umuza başarılar diliyo-
rum” dedi. 
n İHA

Altunyaldız: Süper Lig’de yola devam

Atiker Konyaspor’da bugün Göztepe ile oynanacak 
33.hafta maçı öncesinde Mehdi Bourabia kahvaltı or-
ganizasyonu yaptı.

 Kahvaltıya Futbol Şubesi’nden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Celalettin Çakıcı, teknik direktör Sergen Yal-
çın, antrenörler, futbolcular ve takım personeli katıldı.

 Kahvaltı sonrasında kısa bir teşekkür konuşması 
yapan Mehdi Bourabia katılımlarından dolayı herkese 
teşekkür etti.
n SPOR SERVİSİ

Kahvaltı geleneği 
devam ediyor

Tarihi sınav!
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor sezonun maçına çıkıyor. Sergen Yalçın ile birlikte çıkışa geçen 

ve düşme hattından kurtulmak isteyen yeşil beyazlılar Göztepe ile ligin finalini oynayacak. Galibiyet büyük 
avantaj sağlarken puan kaybına tahammül yok. Saat 19.00’da başlayacak maçı Ümit Öztürk yönetecek

Spor Toto Süper Lig’de kritik 33. 
hafta dün oynanan maçla başladı. Tem-
silcimiz Atiker Konyaspor bugün evinde 
ligin sürpriz ekiplerinden Göztepe ile 
karşılaşacak. Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Stadyumu’nda oynanacak karşılaş-
ma saat 19.00’da başlayacak ve hakem 
Ümit Öztürk tarafından yönetilecek. 
Öztürk’ün yardımcılıklarını Mehmet 
Cem Hanoğlu ve Osman Gökhan Bilir 
yaparken, maçın dördüncü hakemi Al-
per Çetin.

SEZONUN FİNALİ 
Atiker Konyaspor bugün sezonun 

en önemli maçına çıkıyor. Uzun süre-

dir düşme hattında bulunan ve Sergen 
Yalçın ile birlikte çıkışa geçerek tehli-
keli bölgeden bir nebze uzaklaşan yeşil 
beyazlılar bugün Göztepe’yi yenerek iş-
kence gibi geçen sezonu mutlu tamam-
lamak istiyor. Olası bir puan kaybında 
ise tehlike çanları çalmaya başlayacak.

MEHDİ CEZALI
Zorlu maç öncesi Atiker Kon-

yaspor’da en önemli eksik Mehdi Bou-
rabia. Sarı kart cezalısı olan deneyimli 
oyuncunun yerine Moke’nin oynaması 
beklenirken, sakatlığı tamamen geçen 
Ferhat sağ bekte görev yapabilecek. 
Son haftalarda Eto’o’yu tercih eden 

Sergen Yalçın’ın, eski takımına karşı 
sürpriz bir Jahovic hamlesi yapıp yap-
mayacağı ise merak konusu.
GÖZTEPE’NİN HEDEFİ KALMADI

Ligde 33. haftaya 48 puan ve ave-
rajla 6. sırada giren Göztepe, 2017-
2018 sezonunun son deplasman ma-
çında temsilcimiz Atiker Konyaspor’a 
karşı mücadele edecek. Bu sezon dış 
sahada oynadığı 16 maçta 19 puanı 
bulunan sarı-kırmızılı ekibin, son 8 dep-
lasman maçında galibiyeti yok. 

Göztepe’nin ligi 5. sırada bitirip 
UEFA Avrupa Ligi’ne gitme ihtimali, 
Teleset Mobilya Akhisarspor’un Ziraat 

Türkiye Kupası’nı kazanmasıyla kalma-
dı. 

Geçen sezon Göztepe’nin Süper 
Lig’e çıkmasına katkı veren ve ligin ilk 
devresinde sarı-kırmızılı formayla 14 
gol atan Adis Jahovic, transfer olduğu 
Atiker Konyaspor’la eski takımına ra-
kip olacak. Göztepe Teknik Direktörü 
Tamer Tuna, daha önce yardımcılığını 
yaptığı Atiker Konyaspor Teknik Direk-
törü Sergen Yalçın’ın karşısına çıkacak.  

Göztepe’de Kadu, Kerem Atakan 
Kesgin ve Sabri Sarıoğlu’nun sakatlık-
ları bulunuyor.
n SPOR SERVİSİ
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