
“Hukuk Fakülteleri’nden mezun 
olarak iş bulamayan öğrenci sayısı 
gün geçtikçe artıyor” diyen  Konya 
Baro Başkanı Av. Mustafa Aladağ, 

“İş kapasitesi ve iş potansiyeli 
tamamen sınırlı hale geldi.  Hukuk 

fakültelerine girişte belli oranda 
baraj sınırı getirilmeli” dedi

ÜCRETLER YENİDEN
DÜZENLENMELİ

Aladağ, “Fakültenin mezuniyetinin ardından staj 
süresinin başında ve sonunda bir avukatlık sına-
vı olmalı. Bu dönemlerde nitelikli avukatlara çok 
çok ihtiyacımız var ve sınav getirilmek zorunda-
dır” dedi. “Açgözlü bir meslek grubu da değiliz 
biz, öncelikle insan, ardından meslek onuruna 
yakışacak bir seviye istiyoruz” diyen Aladağ, 
avukatlık ücretlerinin yeniden düzenlenmesi 
gerektiğini vurguladı.   n HABERİ SAYFA 2’DE

KONTENJANLAR
DARALTILMALI 

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesleğin 
sorunlarına değinen Konya Baro Başkanı Av. 
Mustafa Aladağ, Hukuk Fakülteleri’nden mezun 
olan öğrenci sayısında artışların olduğunu bu 
durumun ise yeni sorunlara yol açtığını belirtti. 
Konya’da 1 yıl önce 1823 olan avukat sayısının 
2 bin 135’e yükseldiğine dikkat çeken Aladağ,  
fakültelerdeki kontenjanların kesinlikle daraltıl-
ması gerektiğini kaydetti.
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Sağlıklı yaşam 
sektörü gelişiyor 

15 yıl sonra
ceza yediler 

Dijital ekonomi
dönemi başlıyor

Bitkisel İlaç Hammaddeleri 
Toplantısı’nda konuşan Zade 
Vital Genel Müdürü Beril 
Koparal, sağlıklı yaşam olarak 
adlandırılan Wellness Paza-
rı’nın 2019 yılında 1 Trilyon Do-
lar’a ulaşmasını beklediklerini 
söyledi.  n HABERİ SAYFA 8’DE

Bir toptancının 15 yıl önce mont 
ipiyle boğularak öldürülmesine 
ilişkin soruşturmada gözaltına 
alınan, o dönem aile şirketleri 
bulunan 3 zanlıdan 2’si tutuk-
landı.   n HABERİ SAYFA 7’DE

Aydınlar Ocağı’nda konferans 
veren Endüstri Mühendisi Paşa 
Yaşar, 10 trilyon dolarlık dev bir 
sermayeye sahip dijital eko-
nomi, 2025’de petrole dayalı 
ekonomiyi tahtından edeceğini 
söyledi.  n HABERİ SAYFA 10’DA

PARKİNSON’A KARŞI
ZADE VİTAL DESTEĞİ 

İLAHİYATÇI GÜLLÜOĞLU
DUALARLA DEFNEDİLDİ 

GENÇ BEYİNLER HAYAL 
GÜÇLERİNİ SERGİLEDİ

Zade Vital’den hastalığa karşı üç ürün 

Güllüoğlu ailesinin acı günü 

32 proje yoğun ilgi gördü 

Dünyada hızla artan 
Parkinson hastalığı-
na karşı Zade Vital, 
doğal destek ürünleri 
sunuyor. Kereviz Yağı, 
Hindistan Cevizi Yağı, 
Combo Mental ürün-
lerini parkinson hasta-
lığına karşı koruyucu 
olarak sunan zade 
Vital, erken tedavinin 
hastalığın ilerlemesini 
geciktirmeye yardımcı 
olduğunu vurguluyor.

İlahiyatçı Necati Güllüoğlu, Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nun da amcası olan mer-
hum Güllüoğlu cenaze namazı sonrası Üçler Mezarlığı’nda 
dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, 
‘TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı’na katıldı. Okul Müdürü Nurullah 
Aktürk, “Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kav-
rayıp, birçok teorik bilginin gerçek hayatta ki işleyişini fark 
etmelerini sağlar” dedi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 16’DA

n HABERİ SAYFA 19’DA

Bin 200 çift ayakkabı ve 550 takım kıyafet

Bedesten esnafından
Afrin’e tam destek 

Tarihi Konya Bedesten Esnafı Yardımlaşma 
Derneği toplanan yardımlar kapsamında 
Afrin’e bin 200 çift ayakkabı ve 550 takım 
kıyafet gönderdi. Tarihi Konya Bedesten 

Esnafı Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Abdullah Dölek, “Cumhurbaşkanımıza 
vermiş olduğumuz 12 bin çift ayakkabı 

sözünü tutacağız. Bedesten Derneği olarak 
dostlarımızla birlikte kahramanlarımızın 
moralini yükseltmek ve bölge halkına da 

milletimizin engin cömertliğini göstermek 
amacıyla ayakkabı ve kıyafet yardımında 

bulunmayı arzu ettik” dedi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

     iraç
Kandiliniz
Mübarek 
olsun

M

07 2 kardeşi öldürenlere 
53’er yıl hapis cezası 10 Çumra’da kadro

sevinci yaşandı 19 Ereğli’deki ‘Sütbank’a 
haciz işlemi uygulandı 

Bilgi ve hitabetleri
ile tam not aldılar 

SEDEP’in düzenlediği münazara yarışması yapılan 
final ile sona erdi. Öğrenciler bilgi ve hitabetleriyle 

izleyicilerden tam not aldı. Yarışmanın birincisi 
Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu oldu. n SAYFA 16’DA

İşadamı Nurullah 
Ercan’a onur ödülü 

“Yılın Hayırsever 
İş Adamı Onur 
Ödülü” Selçuk 
Üniversitesi ve 
Konya’ya verdiği 
hizmetlerden 
dolayı Ercan Şir-
ketler Topluluğu 
ve Bien Seramik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Nurullah 
Ercan’a verildi. 
n SAYFA 18’DE

Hukukta baraj şart!

Av. Mustafa Aladağ
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“Hukuk Fakülteleri’nden mezun olarak iş bulamayan öğrenci sayısı gün geçtikçe artıyor” diyen  Konya Baro Başkanı Av. Mustafa Aladağ, 
“İş kapasitesi ve iş potansiyeli tamamen sınırlı hale geldi ve bunun yegâne sebebi de sayının astronomik oranda artışıdır” dedi

Tarihi Konya Bedesten Esnafı Yardımlaşma Derneği toplanan yardımlar kapsamında Afrin’e 1200 çift ayakkabı ve 550 takım kıyafet gönderdi. Tarihi Konya 
Bedesten Esnafı Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Dölek, “Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğumuz 12 bin çift ayakkabı sözünü tutacağız” dedi

‘Kontenjanlar daraltılsın’

Afrin’e bin 200 çift ayakkabı

5 Nisan Avukatlar Günü dolayı-
sıyla mesleğin sorunlarına değinen 
Konya Baro Başkanı Av. Mustafa 
Aladağ, Hukuk Fakülteleri’nden 
mezun olan öğrenci sayısında artış-
ların olduğunu bu durumun ise yeni 
sorunlara yol açtığını belirtti. Kon-
ya’da 1 yıl önce 1823 olan avukat 
sayısının 2 bin 135’e yükseldiğine 
dikkat çeken Aladağ,  fakültelerdeki 
kontenjanların kesinlikle daraltılma-
sı gerektiğini kaydetti.  

“YARGI OLARAK ÇOK YIPRANDIK”
Bütün Avukatların 5 Nisan Avu-

katlar Günü’nü kutlayan Konya Baro 
Başkanı Av. Mustafa Aladağ, “5 
Nisan Avukatlar günü olarak kut-
lanmaktadır. Barolar Birliği bir çatı 
altında toplanmak amacıyla 1957 
yılında İzmir’de bir araya gelmiş. O 
tarihten bu yana 5 Nisan Avukatlar 
günü olarak kutlanmaya başlamış. 
Biz de bu münasebetten dolayı tüm 
Avukat arkadaşlarımızın hepsinin 
Avukatlar Gününü kutluyoruz. Ma-
lum ülke olarak zor bir dönemden 
geçtik ve FETO nedeniyle yargı ola-
rak çok yıprandık. Beraberlik içeri-
sinde bu sıkıntılı süreci geçiriyoruz 
ve geçirmeye devam ediyoruz” diye 
konuştu. 

“HUKUK FAKÜLTELERİNDEKİ 
KONTENJANLAR DARALTILMALIDIR”

Avukat ve hukuk Fakültelerin-
den mezun olan kişilerin sayısının 
gün geçtikçe arttığını ifade eden 
Başkan Aladağ, fakültedeki konten-
janların daraltılması gerektiğini be-
lirtti. İşsiz avukat sayısında da artış 
olduğunu dile getiren Aladağ, “1823 
kişi 1 yıl önce seçime katıldık. Bugün 
sayımız 2 bin 135 ve 400 stajyerimiz 
var. Çok hızlı derecede bir artışla 
devam ediyoruz. Normalde insa-
noğlu bir kurumda ve ya dernekte 
sayı artışından dolayı memnuniyet 
duyar. Sayısal olarak baktığımızda 
bu durum bizleri mutlu edebilir ama 
önceliğimiz işin özüdür. Maalesef 
iş anlamında potansiyel anlamında 
yeni gelenlere daha iyi iş imkânları 

sunabilelim ama maalesef böyle bir 
durum yok. İş kapasitesi ve iş po-
tansiyeli tamamen sınırlı hale geldi 
ve bunun yegâne sebebi de sayının 
astronomik oranda artışıdır. Bugün 
Türkiye genelinde 110 bin avukat 
bulunuyor. Ülke nüfusunun 5 yıl 
sonra yüzde 15 artacağını hesap 
ediyoruz ama avukat sayısı yüzde 
50 artacak. Buda evinde iş bekleyen 
avukat, bağlı avukat, işsiz avukat 
gibi sınıflar oluşturacak. Biz taraf-
sız ve bağımsız bir yargının kurucu 
unsurlarından biriyiz. Biz diyoruz ki 
fakültelerimizde kontenjanlarımızı 
lütfen daraltalım. Yeterli akademik 
kadroya sahip olmayan fakülteleri 
kapatalım. Fakültenin mezuniyeti-
nin ardından staj süresinin başında 
ve sonunda bir avukatlık sınavı ol-
malı. Bu dönemlerde nitelikli avu-
katlara çok çok ihtiyacımız var ve 
sınav getirilmek zorundadır. Okulu 
bitiren kardeşlerimizin de faizsiz bir 
kredi seçeneğinden yararlanması 
gerekiyor. Bu gün üniversite sınav-
larında hukuk fakülteleri için baraj 
140 bin ama tıp fakülteleri için bu 
rakam 40 bin. Yargıyı aşağı seviye-

lerde görmeyi asla doğru bulmuyo-
rum. Hukuk içinde 10 bin 20 bin 
gibi daha düşük seviyelerde ki bir 
barajın getirilmesi zorunludur” diye 
konuştu. 

“EN GÜZEL TEMSİL 
AVUKATLA TEMSİLDİR”

Avukatların sorunlarından bah-
seden Aladağ, sigorta hasar danış-

manlığı adı altında hizmet verenler-
le mücadelelerinin devam ettiğini 
vurgulayarak, “Ekonomik sorunları-
mız da bulunuyor. Uzun süredir bir 
sigorta simsarları ile mücadele edi-
yoruz. Sigorta hasar danışmanlığı 
adı altında ne olduğu belli olmayan, 
kimliği ne olduğu belli olmayan bir 
kısım art niyetli insanlar rızkımıza 

el uzatıyor. Bunun ivedi bir şekilde 
önüne geçilmesi gerekir. Vatandaş-
larda karşısındakinin her söyledi-
ğini doğru kabul ederek bu tür art 
niyetli insanlara teslim olabiliyor. 
Vatandaşlarımıza hakkınızı avukatla 
arayın diye diyoruz. En güzel tem-
sil avukatla temsildir diyerek onları 
avukatlara yönlendirmek arzusu içe-
risindeyim. Sigorta tazminat hukuku 
davalarında bir avukatın bulunması 
yasamızda zorunlu hale geliyor” diye 
konuştu.  Aladağ ayrıca, “Zorunlu 
müdafilik dediğimiz bir sistem var. 
Burada takdim edilen ücretler ise 
meslek onuruna pek yakışmayan 
ücretlerdir. Devletimizin ekonomik 
anlamda durumunu da biliyoruz. 
Açgözlü bir meslek grubu da değiliz 
biz, öncelikle insan, ardından mes-
lek onuruna yakışacak bir seviye is-
tiyoruz. Gerçeğe uygun bir şekilde 
ücretlerin yeniden düzenlenmesi 
isteğimizdir” diyerek tepkisini dile 
getirdi. 
“AVUKATLAR HER MESELEYE PARA 

KAZANMAK AMACIYLA BAKMAZLAR”
Avukatların mesleğini sadece 

para kazanmak amacıyla icra et-
mediğini dile getiren Başkan Ala-
dağ sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Davaların ağırlığından olsa 
gerek ağır olan işleri almıyoruz. 
Bunlar belli bir birikim veya tec-
rübe isteyebilir. Bundan dolayı ci-
nayet davaları denince Konya’da 
sadece 3-5 tane isim ön plana çı-
kar. Cinayet davasının bir avukatın 
almamış olması bilgisizliğinden 
değildir belki, davanın ağırlığından 
olsa gerek ki, biraz çekingen davra-
nabiliyor. 23 yıldır bu mesleği icra 
ediyorum 1 tane bile benim cinayet 
davam olmadı. Aslında mesela bo-
şanma davaları bir cinayet davası 
kadar zordur. Karı koca ilişkisi çok 
özel bir ilişki olduğu için bu ilişki-
ye doğrudan müdahil oluyoruz. 
Taraflar boşanma süresi boyunca 
bizimle çok yakın ilişkiler kuruyor. 
Bu da hem zaman hem psikolojik 

anlamda yıpratıyor. Avukatlar her 
meseleye para kazanmak amacıyla 
bakmazlar. Yıllar önce elle yazılan 
dilekçeler, daktilo ardından bilgisa-
yar ile yazılmaya başladı. Son gün-
lerde arabuluculuk müessesi de 
gündeme geldi. Hükümetimizin bu 
konuda da çok büyük yatırımları ve 
çabaları var. Buradaki gaye mağdur 
olan vatandaşın hakkını en kısa sü-
rede almasıdır. Adliyenin yargının 
aşırı artmış olan yükünün bir nebze 
olsa da hafifletilmesidir. Onun için 
biz bunların adına alternatif çözüm 
yolları diyoruz. Yeni meslektaşları-
mızın çok iyi derecede yabancı dil 
bilmesi olmazsa olmaz hale geldi.”

BOŞANMALAR ARTMADI, 
AKSİNE AZALDI!

Boşanma olaylarının aslında 
azaldığını belirten Aladağ, FETO 
davalarının da kökünün kazınası-
ya kadar devam etmesi gerektiğini 
belirterek cümlelerini şu şekilde 
aktardı: “Boşanma olaylarında um-
duğunuz gibi bir artış yok. Son 5 yıla 
baktığımızda çok cüzi oranlarda artış 
meydana gelmiş. 2017 yılı sonu iti-
bari ile yaklaşık 3 bin 700 civarında 
anlaşmalı boşanma davaları var. Bir 
önceki yıl bu sayı 3 bin 600’lerde 
idi. Yani beklediğimiz kadar bir artı-
şın söz konusu olduğunu söylemek 
doğru değil. Bunun yanında da 5 
tane aile mahkememiz var. FETO 
davaları da halen devam ediyor ve 
devam edecek gibi gözüküyor. Ceza 
kanunumuzda etkin pişmanlık diye 
bir müessese var. Bu sadece FETO 
davaları için düzenlenmemiştir. Gö-
zaltına alınan, tutuklanan ve yeni 
tespit edilen şüpheliler etkin piş-
manlık hükmünde yoğun bir şekilde 
faydalanıyorlar. Ama bu FETO’nun 
kesinlikle kökünün kazınması gere-
kiyor. OHAL bence gerekliyse de-
vam etmelidir. OHAL’den böyle bir 
dönemde şikayetçi olmamalıyız. Bu 
mesele birilerinin şahsi meselesi de-
ğil, beka meselesidir”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Tarihi Konya Bedesten Esnafı 
Yardımlaşma Derneği tarafından 
Afrin’e 1200 çift ayakkabı ve 550 
takım kıyafet gönderildi. 

Dernek binası önünde gerçek-
leşen programa AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, AK Parti Me-
ram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, 
Meram Kaymakamı Resul Çelik, 
AFAD Konya İl Müdürü Yıldız To-
sun ve çok sayıda kişi katıldı. 

Açılış konuşmalarını gerçekleş-
tiren Tarihi Konya Bedesten Esna-
fı Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Abdullah Dölek, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a 12 bin çift 
ayakkabı göndereceklerinin sözünü 
verdiklerini belirterek bugüne ka-
dar ise 10 bin ayakkabı gönderdik-
lerini dile getirdi. 

Kalan kısmın da yakın zamanda 
gideceğini söyleyen Dölek, “Bedes-
ten Derneği olarak dostlarımızla 
birlikte kahramanlarımızın morali-
ni yükseltmek ve bölge halkına da 
milletimizin engin cömertliğini gös-
termek amacıyla ayakkabı ve kı-
yafet yardımında bulunmayı arzu 
ettik” dedi. 

“CUMHURBAŞKANIMIZA 
VERDİĞİMİZ SÖZ TUTACAĞIZ”
Tarihi Konya Bedesten Esnafı 

Yardımlaşma Derneği Başkanı Ab-
dullah Dölek bugüne kadar 10 bin 
ayakkabı gönderdiklerini ifade ede-
rek, “Aziz milletimizin yiğit kahra-
manları kanları ve canları pahasına 
Afrin’de büyük bir zafere imza attı-
lar. Bu zafer kuru bir dava uğruna 
kazanılmış bir zafer değil elbette. 

Bu zafer dünyaya adalet götürme-
nin zaferidir. Bu zafer mazluma 
sahip çıkmanın zaferidir. Çağları 
aşan, tarihe altın harflerle yazılan 
tüm zaferlerimizde olduğu gibi Af-
rin’de de tüm dünya Kahraman 
Mehmetçiğimizin savaşta dahi kılı 
kırk yaran mücadelesine şahit oldu. 
Bu hakikati görmek için sadece iki 
fotoğrafa bakmak yeterlidir. Bu za-
feri gölgelemek isteyenler, bir Doğu 
Guta’nın fotoğrafına bir de Arin’in. 
Çok şükür devletimiz o kadar güçlü 
ki hiçbir yardıma ihtiyaç duymuyor. 
Ancak bizler küçük birer hediye 
babında Mehmetçiğimizin yanında 
olmak istedik. Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
verdiğimiz sözümüz var. Biz 12 bin 
ayakkabı sözü verdik. Bugün 1200 
çift ayakkabıyı buradan yolluyoruz. 
Böylece bugüne kadar gönderdiği-
miz ayakkabı sayısı 10 bini bulacak. 
İnşallah yakın zamanda toplam 
sayıyı 12 bine tamamlayacağız. 
Ayrıca çorbada tuzumuzun olması 
amacıyla bölge halkı için 550 takım 
çocuk ve kadın kıyafeti gönderiyo-
ruz” diye konuştu. 

“BU BİR MİLLİ DUYARLILIKTIR”
Yardımda emeği geçenlere te-

şekkür eden AK Parti Konya İl Baş-
kanı Hasan Angı sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Tarih kolay yazılmıyor. 
Ağır bedeller ödeniyor. Yaşadığımız 
çağa baktığımız zaman maalesef in-
sanlık ölüyor. Özellikle son dönem-
de Suriye’de, onca masum insanı, 
kucaktaki yavruları dünyanın gözü-
nün içine baka baka öldürdüler. Bir 

tarafta kimyasal silah kullandılar. 
Türkiye ise şunu haykırıyor; Dün-
ya’ya huzur getirmek adına elinden 
gelen mücadeleyi veriyor. Milletimi-
ze tek yumruk olduğu için teşekkür 
ediyoruz. Bu ülkenin geleceği adına, 
dünyanın geleceği adına mücadele 
veriyoruz. Bu birilerini rahatsız ede-
bilir ama tarih onları da not ediyor. 
Değerli Abdullah Dölek ekibi ile be-
raber güzel bir geleneği yürütüyor. 
Tüm maddi ve manevi olarak des-
teğini esirgemeyen herkesten Allah 
razı olsun. Bu bir milli duyarlılıktır. 
Tarih boyunca bu millet kimseye bo-
yun eğmedi bugünde dimdik ayakta 
duruyor hamdolsun” 

“TÜRK MİLLETİNİN EN İYİ BİLİNEN 
ÖZELLİĞİ YARDIMSEVERLİKTİR”
Meram Kaymakamı Resul Çelik 

ise Türk Milletinin yardımseverliği 
ve misafirperverliği ile tanındığını 
ifade ederek, “Biz Türk milleti olarak 
dünyada iki özelliğimiz ile tanınır ve 
biliniriz. Bunlardan birisi misafirper-
verliğimizdir. Diğeri de yardımse-
verliğimizdir. Bugün insanlığın yüz 
karası olayların yaşandığı bu coğ-
rafyada, yardıma muhtaç insanlara 

kucaklarını açan, onları kendi hane-
lerimizde ağırlayan yine Türk mil-
letidir. 3,5 milyon Suriyeliyi bugün 
kendi ülkemizde, mahallemizde ve 
evimizde ağırlıyoruz. Dünya coğraf-
yasının neresinde olursa olsun din, 
dil ve ırk farkı gözetmeksizin yar-
dım eden bir milletiz. Konya’da da 
bugün bunun çok güzel bir örneğini 
görmekteyiz” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Resul Çelik Hasan Angı Abdullah Dölek

Konya Baro Başkanı Av. Mustafa Aladağ, “Maalesef iş anlamında potansiyel anlamında 
yeni gelenlere daha iyi iş imkânları sunabilelim ama maalesef böyle bir durum yok” dedi.

Konya Baro Başkanı Av. Mustafa Aladağ
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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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
12 Nisan 2018 Cuma  • Yıl: 10 • Sayı: 3317

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN

Kadınhanı’nda farklı zamanlarda 12 küçük-
baş hayvan çaldığı tespit edilen 2 şüpheli 
jandarma tarafından yakalandı.Kadınhanı 
İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye 
bağlı Hacıoflazlar Mahallesi’nde oturan 
Yaşar Koç’a ait ağıldan son bir ay içerisinde 
12 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili 
çalışma başlattı. 4 şüpheliden ikisi operas-
yonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler 
Hüseyin Ö. ve Hidayet A.’nın hayvanları 
çaldıklarını ve piyasa değerinin altında sat-
tıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Jandarma 
diğer iki şüpheliyi yakalamak için çalışma-
larını sürdürüyor. n İHA

Doğada yaralı olarak bulunan şahin ko-
ruma altına alındı. Edinilen bilgiye göre, 
Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde bir vatandaş 
tarafından bulunan ve yaralı olduğu için 
uçamayan şahin Yeniceoba Jandarma Ka-
rakol Komutanlığına bırakıldı. Daha sonra 
yaralı şahin, tedavisi için Doğa Koruma 
ve Milli Parklar ekibine teslim edildi. Ekip 
tarafından Konya’daki hayvanat bahçesine 
götürülen şahinin, tedavisinin ardından 
tekrar doğaya salınacağı belirtildi.
n AA

Kadınhanı’nda
hayvan hırsızlığı

Yaralı şahin
koruma altında

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanan 
kişi sayısının 2 bin 453 olduğu açıklandı. Konya Valiliğin-
den yapılan açıklamada, 12 Nisan 2018 tarihi itibariyle 
Konya’da FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle yasal işlem 
yapılan kişi sayıları açıklandı. Açıklamada, Konya’da kamu 

kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile ilgili olarak, 
görevden uzaklaştırılan kişi sayısının 817 olduğu belirtile-
rek, “Tutuklanan kişi sayısı 2 bin 453, devlet memurluğun-
dan çıkarılan kişi sayısı ise 2 bin 672’dir. İlgililer hakkında 
yasal işlemlere hassasiyetle devam edilmektedir” denildi.
n İHA

FETÖ/PDY’den 2 bin 453 kişi tutuklandı

Kulu’da iki otomobilin çarpışma-
sı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 
kişi yaralandı. 

Kaza, saat 22.00 sıralarında 
Kulu Konya Karayolu Katırtepe 
mevkisinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, bölgede bulunan sanayi 

sitesinden çıkarak Kulu istikametine 
dönüş yapmak isteyen Erkan Sayan 
(40) idaresindeki 42 GG 521 plakalı 
otomobile, Kulu’dan Konya istika-
metine seyir halinde olan Samet 
T. (21) yönetimindeki 42 FDZ 30 
plakalı otomobil çarptı. Kazayı gö-

ren diğer sürücülerin ihbarı üzerine 
olay yerine 112 Acil Servis ve polis 
ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza 
yerine ulaşan ekipler, araçtaki yara-
lılar Kulu Devlet hastanesi kaldırıldı. 
Burada tedavi altına alınan yaralılar-
dan Erkan Sayan tüm müdahalelere 

rağmen kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti. Diğer aracın sürücüsü Sa-
met T. ile yolculardan Süleyman T. 
(28) ve Seval A. (27) ambulanslarla 
Kulu Devlet Hastanesine kaldırıla-
rak tedavi altına alındı.
n İHA

2 kardeşin ölümüne neden
olan sürücülere hapis cezası

Aralarında husumet 
bulunan sürücüler Cuma-
ali Çetin(37) ve Atilla May-
da (42), trafikte karşılaşıp, 
araçlarıyla birbirlerini kova-
ladıkları sırada yaptıkları ka-
zada kavşakta mendil satan 
3 kardeşten 2’sinin ölümü-
ne 1’inin de yaralanmasına 
neden oldu. İki sürücü, ‘ola-
sı kastla adam öldürme ve 
yaralama’ suçundan yargı-
landıkları davada 53 yıl 4’er 
ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 21 Ekim 2016 ta-
rihinde akşam saatlerinde 
merkez Meram ilçesi Taşca-
mi Uzunharmarlar Cadde-
si’ndeki kavşakta meydana 
geldi. Resul (10), İsmail (8) 
ve Yakup Çiçek (6) kar-
deşler okul harçlıklarını çı-
kartmak için ışıklı kavşakta 
mendil satmaya başladı. 
Aralarında geçmişe dayalı 
husumet bulunan ve trafikte kar-
şılaşan Cumaali Çetin, yönetimin-
deki 42 AKK 47 plakalı minibüsle, 
Atilla Mayda’nın kullandığı 42 CFC 
55 plakalı otomobili kovalamaya 
başladı.

Kovalamaca sırasında Mayda, 
kırmızı ışık yandığı için yavaşla-
mak istedi. Bu sırada arkadan ge-
len minibüs, hızla otomobile çarp-
tı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil 
refüje çıkıp Yakup, İsmail ve Resul 
Çiçek kardeşleri ezdi. Durumları 
ağır olan çocuklardan Yakup Çiçek 
kaza günü, Resul Çiçek de 1 gün 
sonra tedavi gördükleri hastane-
de öldü. İsmail Çiçek de tedavisi 
tamamlandıktan sonra taburcu 
oldu. Kazadan sonra sürücüler, 
Atilla Mayda ve Cumaali Çetin 

gözaltına alındı. İki sürücü, polis-
teki ifadesinde aralarında husumet 
bulunduğunu trafikte karşılaşınca 
başlayan kovalamaca esnasında 
kazanın meydana geldiğini söyledi. 
Sürücüler, sevk edildikleri mahke-
me tarafından tutuklandı.

Konya’daki 4’üncü Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde ‘olası kastla adam 
öldürme ve yaralama’ suçların-
dan tutuklu yargılanan sürücüler 
Mayda ve Çetin, son kez hakim 
karşısına çıktı. Her iki sanık da son 
savunmalarında pişman oldukları-
nı söyledi. Savunmaların ardından 
kararını açıklayan mahkeme he-
yeti, her iki  sürücüye iki çocuğun 
ölümünden dolayı 25’er yıl, ya-
ralanan çocuk için ise 3 yıl 4’e ay 
olmak üzere toplam 53 yıl 4’er ay 
hapis cezası verdi. n DHA

Toptancının 2003 yılında mont ipiyle boğularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 
şüphelilerin, maktulü vadeli şeker vermediği gerekçesiyle öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi

Vadeli şeker vermediği
için öldürmüşler

Bir toptancının 15 yıl önce mont 
ipiyle boğularak öldürülmesine iliş-
kin soruşturmada gözaltına alınan, o 
dönem aile şirketleri bulunan 3 zan-
lıdan 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiple-
ri, 8 Şubat 2003’te merkez Selçuklu 
ilçesi Sille Ak Mahallesi’ndeki boş 
tarlada mont ipiyle boğulmuş halde 
bulunan Sezai Çakar’ın (44) öldürül-
mesiyle ilgili cinayet dosyasını bu yıl 
yeniden ele aldı.

O dönem toptan şeker satan Ça-
kar’ın, ticari ilişki kurduğu esnafı tek 
tek araştıran ekipler, lokum üretimi 
yapan aile şirketinin ortakları Recep 
(61), oğlu Celalettin D. (41) ve kar-
deşi Hazmi D’nin (61), maktulden 
sürekli toptan şeker aldığını tespit 
etti.

Polis, cinayetin ardından aile şir-
ketinin iflas ettiğini, şüphelilerin de 
lokum ticaretini bir süre Bursa’da 
sürdürdüklerini, ardından gittikleri 
Rusya’dan uzun süre ülkeye dön-
mediklerini belirledi. 

Araştırmalarını bu 3 şüpheli 
üzerinde derinleştiren ekipler, ci-
nayetin işlendiği gün zanlıların ara-
larında yoğun telefon görüşmesi 
gerçekleştirdiklerini, Recep D’nin de 
aynı gün 5 defa “155 Polis İmdat” 
hattını aradığını tespit etti.

Toplanan delillerin ardından ha-
rekete geçen ekipler, Hazmi, Recep 
ve Celalettin D’yi merkez Karatay 
ve Selçuklu ilçelerindeki adreslerine 
düzenlenen eş zamanlı operasyonda 
gözaltına aldı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER
Şüphelilerden Hazmi ve Celalet-

tin D’nin üç gün süren sorgularının 
ardından suçlarını itiraf ettikleri öğ-
renildi. Suçsuz bulunan Recep D. ise 
sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

Zanlıların polisteki ifadelerinde, 
olay günü Recep D’nin, ürettikleri 
lokumu satmak amacıyla Bursa’ya 
gittiğini, kendilerinin de lokum üre-

timinde kullanılan şekeri temin et-
mek için akşam saatlerinde toptan-
cılara gittiklerini anlattığı öğrenildi.

Şüphelilerin, sadece Çakar’ın 
dükkanının açık olduğunu, maktul-
den vadeli şeker istediklerini, sadece 
peşin parayla ürün verebileceğini 
söylemesi üzerine kavga etmeye 
başladıklarını anlattıkları belirtildi. 

Zanlıların, kavga sırasında Çakar’ın 
başına ağır darbeler alarak bayıldı-
ğını, yerde yatarken boynuna mont 
ipi geçirip boğarak öldürdüklerini, 
daha sonra cesedin baş ve ayak ta-
rafına iki çuval geçirerek götürdük-
leri tarlaya attıklarını itiraf ettikleri 
kaydedildi.

Polisteki işlemlerinin ardından 

adliyeye sevk edilen Hazmi ve Ce-
lalettin D, çıkarıldıkları mahkemece 
“kasten öldürme” suçlamasıyla tu-
tuklandı.

Öte yandan, maktulün annesi 
Anakız Çakar’ın (75), oğlunun öldü-
rülmesinden sonra psikolojik tedavi 
görmeye başladığı öğrenildi.
n İHA

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adliyeye sevk edilen Hazmi ve Celalettin D, çıkarıldıkları 
mahkemece “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı.
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Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı’nda konuşan Zade Vital Genel Müdürü Beril Koparal, 
sağlıklı yaşam olarak adlandırılan Wellness Pazarı hakkında önemli açıklamada bulundu

‘Wellness Pazarı, 2019’da
1 trilyon Dolar’a ulaşacak’

Zade Vital Genel Müdürü ve 
Zade Vital İbn-i Sina Ar-Ge Merkezi 
Müdürü Beril Koparal, Bitkisel İlaç 
Hammaddeleri Toplantısı’nda Tür-
kiye’deki Sabit Yağ Üretimi, Piyasası 
ve İnsan Sağlığında Sabit Yağların 
Kullanılışı Hakkında önemli bilgiler 
paylaştı.

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam 
markası Zade Vital’in ve Zade & 
Zade Vital İbn-i Sina Ar-Ge Merke-
zi’nin Müdürü Beril Koparal, Antal-
ya’da düzenlenen BİHAT 2018’de 
“Bitkisel İlaç Endüstrisi & Üniversite 
İşbirliği” panelinde “Türkiye’deki 
Sabit Yağ Üretimi, Piyasası ve İnsan 
Sağlığında Sabit Yağların Kullanı-
lışı” ile ilgili bilgileri katılımcılarla 
paylaştı.

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam 
markası Zade Vital’in ve Türkiye’nin 
doğal sağlık ürünleri alanındaki ilk 
Ar-Ge Merkezi Zade & Zade Vital 
İbn-i Sina Ar-Ge Merkezi Müdürü, 
genetik uzmanı Beril Koparal,  An-
talya Titanic Lara otelde düzenlenen 
Bitkisel İlaç Hammaddeleri Top-
lantısı’nda “Bitkisel İlaç Endüstrisi 
& Üniversite İşbirliği” panelinde 
yer aldı. Panel kapsamında “Türki-
ye’deki Sabit Yağ Üretimi, Piyasası 
ve İnsan Sağlığında Sabit Yağların 
Kullanılışı” hakkında bilgiler veren 
Beril Koparal, sektöre ait dikkat çe-
kici bilgiler paylaştı.

Beril Koparal konuşmasında; iyi 
yaşam kavramının son yıllarda daha 
çok konuşulmaya başlandığını ve  
bu yaklaşımın tüm dünyada gittikçe 
artan bir trend olduğunu söyledi.

İyi yaşam derken aslında yaşam 
kalitesi yüksek bir yaşamdan bahse-
diyoruz. Ne kadar az hastalanırsak 
ve özellikle de ne kadar az kronik 
hastalığımız olursa o kadar iyi ya-
şıyoruz demektir. Özellikle de kalp 
damar hastalıkları, şeker hastalığı ve 
Alzheimer gibi hastalıklar yaşam ka-
litesini çok ciddi anlamda azalttıkları 
için bu hastalıklardan korunabilmek 

çok önemli diyen Beril Koparal, şu 
anda insan ömrü 75-80 yaşına ka-
dar uzamış durumda. Genetik ola-
rak 120 yaşına kadar yaşayabiliriz. 
Yaşam süremizi kısaltan aslında 
çevresel koşullar; özellikle de sigara, 
hareketsiz yaşam ve kötü beslenme 
gibi faktörler. Bunları kontrol altına 
aldığımızda 100 yaşını geçmeme-
miz için bir neden yok dedi.

Yoğun yaşam şartlarının beslen-
memizi de etkilediğini vurgulayan 
Koparal,  almamız gereken önemli 
içerikleri alamaz hale geliyoruz. Bu 
nedenle de kronik yorgunluktan ve 
sık hastalanmaktan kurtulamıyoruz. 
Özellikle vitamin, mineral ve esan-
siyel yağ asidi eksiklikleri kronik 
hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bu 
nedenle de beslenmenin bu öğeler 
açısından desteklenmesi çok önem-
li. Vitamin, mineral ve omega-3 / 5 
gibi yağ destekleri sağlıklı yaşamın 
anahtarlarından diye de belirtti.

“Zade Vital ile “wellness/sağlıklı 
ve iyi olma hali” temasını sahip-
lenerek, dünya çapında toplumun 
yaşam kalitesini artırmaya, daha 
sağlıklı ve mutlu bir yaşama katkı 

sağlamaya çalışıyoruz diyen Beril 
Koparal, “GMP (Good Manufactu-
ring Practices/İyi Üretim Uygulama-
ları) standartlarında 1 milyar yumu-
şak kapsülü üretimi ile Avrupa’nın 
en büyük üreticilerinden biriyiz. 
Tesislerimizde farklı teknolojileri de 
kullanarak tüketiciye yenilikçi ve 
inovatif ürünleri ulaştırabiliyoruz” 
dedi. “Dünya çapında wellness pa-
zarını incelediğimizde, pazarın 2019 
yılında 1 Trilyon Dolar’a ulaşması-

nın beklendiğini görüyoruz” diyen 
Koparal,  “Hedefimiz bu pastadan 
bir Türk sağlıklı yaşam markasının 
da pay almasını sağlamak. 2015’te 
Hollanda, Singapur, Yemen başta 
olmak üzere Ortadoğu ülkelerine 
gerçekleştirdiğimiz ihracatımız arta-
rak devam edecek; ABD ofisimiz de 
tüm dünyaya erişimimizde bize bü-
yük bir hız kazandıracaktır” diyerek 
sözlerini noktaladı.
n HABER MERKEZİ

Gerçeği aratmayan 
simülasyon eğitimi

Acil Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü tarafından Konya İl 
Sağlık Müdürlüğü Simülasyon ve 
Eğitim Merkezi’nde 9-12 Nisan 
tarihleri arasında gerçekleştirilen 
‘Travma İleri Yaşam Desteği Pilot 
Eğitimi (TİLYAD)’ tamamlandı. 
Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile pilot 
çalışma olarak Konya da başlatı-
lan eğitime farklı illerden gelen 
kursiyer ve eğitmenler iştirak etti. 
İki grupta toplanan katılımcılara 
senaryo gereği oluşturulan sanal 
ortamda trafik kazasına ve bıçak-
lanma olayına müdahale edilmesi 
ve olay yeri yönetimi anlatıldı.  

Sağlık Bakanlığı’nın modü-
ler eğitimlerin güncellenmesi ve 
revizyonu kapsamında başlatmış 
olduğu ve Konya’nın pilot bölge 
seçildiği TİLYAD eğitimi açılış 
programına, Acil Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü Eğitim ve Proje-
ler Daire Başkanı Yusuf Çankaya, 
Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. 
Ahmet Ergin ve Başkan Yardımcısı 
Dr. Alper Çelikdelen, İl Sağlık Mü-
dürlüğü Simülasyon Merkezi So-
rumlusu Dr. Galip Şef’in yanı sıra 
İzmir, Çanakkale, Bursa, Antalya 
ve Kocaeli ilinden gelen gözetmen-
ler katıldı. Konya İl Sağlık Müdür-
lüğü’nün eğitim konusunda ulusal 
düzeyde ciddi katkılar verdiğini 
ifade ederek konuşmasına başla-
yan Acil Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Eğitim ve Projeler Dai-
re Başkanı Yusuf Çankaya, eğitim-
ler konusunda benzer faaliyetlerin 
artarak devam etmesini umduğu-
nu söyledi. Travma ile sonuçlanan 

ölümlerin ciddi bir sağlık sorunu 
olduğunu belirten Çankaya, “Yap-
mış olduğumuz tüm bu eğitimle-
rimizin amacı halkımıza en kaliteli 
acil sağlık hizmetini sunabilmektir. 
Bakanlığımızın bizlere vermiş ol-
duğu destek ve eğitimlerimiz sa-
yesinde çok önemli mesafeler kat 
ettik. İnşallah bundan sonrası çok 
daha güzel olacaktır” diyerek eği-
tim programına ev sahipliği yapan 
Konya İl Sağlık Müdürlüğü’ne te-
şekkür etti.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü 
olarak Sağlık Bakanlığı’nın projele-
rine katkı veriyor olmaktan dolayı 
mutluluk duyduklarını vurgulayan 
Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. 
Ahmet Ergin de, proje kapsamın-
da ki eğitimlerin tüm acil sağlık 
çalışanlarına verilebilmesinin öne-
mine değindi. İl Sağlık Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Koç’un eğitim ve 
projelere büyük önem verdiğini de 
sözlerine ekleyen Ergin, “Müdür-
lüğümüzün katkı ve destekleri ile 
ülkemizin en nitelikli simülasyon 
eğitimi veren illerinden biri olma-
ya ilerleyen dönemlerde de devam 
edeceğiz” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Simülas-
yon Merkezi Eğitmeni ve Travma 
İleri Yaşam Desteği Ulusal Koor-
dinatörü Dr. İlker Gürcüoğlu gö-
zetiminde 4 gün süren eğitim, acil 
sağlık hizmetlerinde görev alan 
sağlık çalışanlarının niteliğinin ar-
tırılmasını ve travmalı hastalarda 
sağ kalım ve yaşam kalitesini artır-
mayı hedefliyor.
n HABER MERKEZİ



 13 NİSAN 2018 9İLAN



13 NİSAN 201810 HABER

Kadroya geçme sevinci yaşadılar Kardeşliği öğreten kültürel gezi
Çumra ilçesine bağlı İçeriçum-

ra Mahallesinde hizmet veren Dev-
let Hastanesi çalışanlarının kadroya 
geçmesi nedeniyle düzenlenen bir 
etkinlikte ilçe protokolü bir araya 
geldi. İçeriçumra Devlet Hastane-
si’nde görev yapan taşeron işçilerin 
kadroya geçmesi nedeniyle çalı-
şanlar Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 
tüm emeği geçenlere teşekkür et-
mek için bir yemek organizasyo-
nu gerçekleştirdi. Organizasyonda 
konuşan Çumra Belediye Başkanı 
Dr. Mehmet Oğuz, “Babam 81 
yaşından 5 vakit namazının ar-
dından elini açıp dua ettiği kişi 60 
yıl önce kendisini Toprak Mahsul-
leri Ofisi’nde bekçi olarak işe alan 
müdür bey, Balıkesirli bir müdür 
ne gördüm nede tanırım ama ba-
bam her kabristana gittiği zaman 
ninemden önce kendisini işe alan 
müdürünün annesinin mezarına 

giderek ona dua eder bizlere de 
hep böyle nasihat eder. Allah ken-
disinden razı olsun. Bugün burada 
sizlerin tarafınızdan düzenlenen 
bir organizasyonla beraberiz özlük 
haklarınız başta olmak üzere tüm 
haklarınızın kazanıldığı taşeron 
devrinin bitti bir gündeyiz. Allah, 
Cumhurbaşkanımız ve Hüküme-
timizden razı olsun sizlerden de 
bu güzel organizasyonu düzenle-
diğiniz için teşekkür ederiz sizler-

le birlikte çalışmaktan her zaman 
onur duyduk duymaya da devam 
edeceğiz” dedi. Düzenlenen etkin-
likten sonra hep birlikte kadroya 
geçen çalışanlardan Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan 
başta olmak üzere Başbakanımıza 
ve bizleri bu süreçte yalnız bırak-
mayan Belediye Başkanımıza ve 
müdürlerimizden Allah razı olsun 
dileklerini ilettiler.
n HABER MERKEZİ

Çumra Belediyesi’nin 2014 
Mahalli idareler seçimlerinden 
hemen sonra başlattığı 40 Kardeş 
Eğitim ve Kültür Gezileri progra-
mına Çumra Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Oğuz da katıldı.

Öğrencilerle birlikte gezi prog-
ramına katılan Oğuz, “Çanakkale 
gezilecek, öğrenilecek inşallah. 
Öğrencilerimizi gönderiyoruz. Ka-
radeniz gezilecek, İstanbul gezi-
lecek ama önceliğimiz Konya’mız 
doğduğumuz yaşadığımız yerleri 
gezmemiz lazım Selçuklu’nun 
başkenti tarihin başkenti burası 
belki gezilecek bir çok nokta var 
ayrı ayrı ama güne sığan bütün 
noktaları birlikte gezmeye devam 
ediyoruz. Selçuklu’nun dedele-
rimizin yaşadığı ve tarihi yerleri 
yerinde görmek sizlere anlata-
bilmek için gayret gösteriyoruz. 
Gezi programı kapsamında Kon-
ya Nüma Panaroma Müzesi, İrfan 

Kültür Merkezi, Şehitlik, Mevlana, 
Meram Tavus Baba Türbesi, Sille 
ve Sille Barajı gezilerek hem tarihi-
mizi öğreniyoruz hem de rahat bir 
gün geçirmenize olanak sağlıyo-
ruz. Her seyahatle birlikte 40 genç 
birbiriyle kardeş olduklarının bilin-
cine ulaşmaktadır” dedi.  40 Kar-
deş Eğitim ve Kültür Gezileri kap-
samında bu hafta Ticaret Meslek 

Lisesi,İçeriçumra Çok Programlı 
Anadolu Lisesi, İçeriçumra İmam 
Hatip Lisesi, Karkın İmam Hatip, 
Alibeyhüyüğü İmam Hatip ve 
Çumra İmam Hatip lisesi öğren-
cileri biraraya geldi. Geziye katılan 
öğrenciler gezi sonrası düşüncele-
rini dile getirerek Çumra Belediye 
Başkanı Dr. Mehmet Oğuz’a te-
şekkür etti. n HABER MERKEZİ

Aydınlar Ocağı’nda konferans veren Endüstri Mühendisi Paşa Yaşar, 10 trilyon dolarlık dev bir 
sermayeye sahip dijital ekonomi, 2025’de petrole dayalı ekonomiyi tahtından edeceğini söyledi

Dijital ekonomi devri
Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 

haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, 
“Dijital Dünyadaki Veriler ve Küre-
sel Mücadele” konuşuldu. Endüstri 
Mühendisi Paşa Yaşar, 10 trilyon 
dolarlık dev bir sermayeye sahip di-
jital ekonomi, 2025’de petrole dayalı 
ekonomiyi tahtından edeceğini söy-
ledi.

İl Halk Kütüphanesinde ger-
çekleştirilen sohbette,önce bilgisa-
yarların ve sonra 1990’lerde inter-
netin devreye sokulmasıyla birlikte 
2000’li yıllarda internetin daha kul-
lanılabilir bir hale gelerek yaygın-
laştırılması için çaba sarfedildiğini, 
bununla birlikte yeni oluşan yapıda 
“Bu verinin sahibi kim? Bilgiyi üre-
tenler mi, bilgiyi transfer edenler 
mi yoksa bu bilginin üretilmesine 
aracılık eden teknolojilerin midir?” 
sorusunun gündeme geldiğini be-
lirten Paşa Yaşar, kişilerin internette 
dolaşan verilerini korumak ve kişi-
leri güvenceye almak için bir kanun 
hazırlandığı fakat 1995’de çıkması 
gereken bu kanunun ancak 2016’da 
çıktığını ifade etti. 

Bilgisayarlardaki bilgilerin “açık 
veri” olarak tüm dünyaya açık oldu-
ğunu ve arama motorlarının bütün 
bu bilgileri alabildiğine işaret eden 
Yaşar, 2004 yıllarında Çin ve Rus-
ya gibi ülkelerin bundan son derece 
endişe duyduklarını ve şahıslar ile 
şirketlerin bilgilerinin başka yerle-
re gitmesini istemiyoruz şeklinde 
çabaları olduğunu aktararak şu bil-
gilere yer verdi: “Tunus’ta 2005’de 
tüm ülke başbakanları ile üst düzey 
yöneticilerin katıldığı Bilgi Toplumu 
diye bir zirve yapıldı. O toplantıda 
bu veriyi her ülkenin kendisi tutmalı 
mıdır, tutmamalı mıdır diye önemli 
bir konu da tartışılmıştı. Amerikalı-
lar, internet veri transferinin yapıla-
mayacağını belirttiler. 

DÜNYA DİL ANSİKLOPEDİSİ 
OLUŞTURULDU

Dijital şirketlerin kendi bünye-
lerinde kurdukları vakıflar sayesin-
de açık verinin dünya üzerinde bir 
ekonomi oluşturmasını sağlayacak 
mekanizmaların da kurulduğuna 
işaret eden Yaşar,“2Pedia var. Bu 
2 PediaGoogle’nin yapay zekâyı 
uygulayabilmesi için ihtiyaç duydu-
ğu kelime sözlüğünü oluşturmakla 
görevli bir vakıf. Yıllık bütçesi 100 
milyon dolar. Şu ana kadar 1 milyar 
dolar harcamış. Bu vakıf dünyadaki 
bütün dillerdeki kelimeleri bir ansik-
lopediye dönüştürüyor. Google bu 

ansiklopediyi kullanıyor. Dünyadaki 
her kelimeyi anlam ve dil bilimiyle 
birlikte tanıyor. Türkiye’de çalıştırdı-
ğı uzman sayısı 70. Google toplam 1 
milyon m2 veri merkeziyle çalışıyor. 
Buradaki işlemci gücü ona her yıl 
16 milyar dolar elektrik harcamasını 
gerektiriyor. Şu durumda 160 peta-
lotluk bir bilgisayar sistemini dün-
yadaki insanlara kurdurdular. Esas 
büyük çiftlikler buralarda aslında.”

TÜM BİLGİLER AMERİKA’DA 
TOPLANIYOR

Verilerin tamamının Amerika’da 
toplandığını ve dünyada üretilmiş 
tüm bilginin bir kopyasının da Ame-

rika’da olmasının sağlandığını kay-
deden Yaşar, dijital veri ekonomisini 
yöneten firmaların ticari birikiminin 
10 trilyon dolar olduğunu belirterek, 
“Dünyayı yönetecek güçte bir me-
kanizma var.  Petrol ekonomisi nasıl 
1960’larda devreye girdiyse, dijital 
ekonominin 2025’de normal kon-
vansiyon ekonominin önüne geçe-
ceğini söylüyorlar. Yâni Google’nın 
iddiasına göre, dünyada yaşayan her 
insan ayda 30 dolarını dijital ekono-
miye veri olarak ödeyecek.  Dünya 
nüfusunun 8 milyar olduğunu düşü-
nürsek 240 milyar dolarlık bir ticari 
hacim oluşturacaklar. Petrol ekono-
misinin en az 10 kat büyüklüğün-
de ve merkezi yapıda bir ekonomi 
oluşturacaklar. Bu dijital ekonomiyi 
ülkelerle paylaşmayacaklar” dedi.

Dev boyutlara ulaşan bu küresel 
ekonomik gelişmelere yönelik ül-
kelerin geliştirdikleri stratejilerden 
ve birbirleriyle yaptıkları dijital güç 
mücadelesinden de söz eden Yaşar, 
buna Amerika’dan sonra Almanya, 
Rusya, Çin, Güney Kore ve Japon-
ya’yı örnek göstererek yazılıma, 
yapay zekâ ile robotik teknolojisine 
ağırlık verdiklerini ve 90 ülkede ol-
duğu gibi Türkiye’de de en büyük 
bilgisayar şirketinin Almanların kur-
duğu şirket olduğunu söyledi. 

Google, Facebook, Twitter, 
Whatsapp, Linkedın’in ayrı ayrı stra-
tejiler üzerine kurulu şirketler oldu-
ğunu ve her birinin veri toplamada 
ayrı fonksiyona sahip olduklarını da 
kaydeden Yaşar, kendisine yönelti-
len soru-cevap kısmında da önemli 
bilgiler aktardı. Endüstri Mühendisi 
Paşa Yaşar’a, Konya Aydınlar Oca-
ğı’nın kitap hediyesini ise Konya İlim 
Yayma Cemiyeti Başkanı Mehmet 
İncili ile Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. 
Mustafa Güçlü birlikte takdim etti-
ler. n HABER MERKEZİ

Filistin ve Kudüs izlenimlerini anlattılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın Kudüs’e gidilmesi konu-
sunda yaptığı çağrı ile birlikte Türki-
ye’den, Kudüs’e yapılan ziyaretlerde 
yoğunluk göze çarptı. Bu kapsamda 

Turkish Studies Dergisi, Gazi 
Üniversitesi ve al-Kudüs Üniver-
sitesi ile ortaklaşa düzenlenen “II. 
Uluslararası Sosyal Bilimler Sem-
pozyumu” Kudüs Üniversitesi ev 
sahipliğinde gerçekleşti. TİKA ve 
Yunus Emre Enstitüsünün de des-
teklediği Sempozyuma ülkemizden 
ve Necmettin Erbakan Üniversite-
sinden birçok akademisyen tebliğle 
katıldı.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler 
Sempozyumu’na katılan Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi öğretim 
üyeleri ilgili sempozyum esnasında 
yaptıkları Kudüs ziyaretlerini Fakül-
telerinde bulunan öğrencilere “Fi-
listin ve Kudüs İzlenimleri” adlı bir 
Panelle aktardılar. 

Dekan Prof. Dr. Ramazan Al-
tıntaş’ın başkanlık ettiği panele ko-
nuşmacı olarak, Prof. Dr. Mustafa 
Yıldırım, Prof. Dr. İbrahim Coşkun, 
Doç. Dr. Hikmet Atik, Doç. Dr. Ner-
min Öztürk, Doç. Dr. Ahmet Aras 
katıldılar. 

Dekan Prof. Dr. Ramazan Al-

tıntaş, Kudüs ve Filistin’in İslam 
coğrafyası ve ülkemiz için ne kadar 
değerli olduğunu, Kudüs halkının 
onurlu mücadelesine vurgular ya-
parak daha önce gerçekleştirmiş 
olduğu Kudüs seyahati izlenimleri 
hakkında bilgiler sundu.

Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, İsrail 
Hükümetinin Kudüs’e giden Müs-
lümanlar için uygulamış olduğu sıkı 
denetimlere vurgu yaparak, Yahu-
dilerin tüm dünyada bir algı ope-
rasyonu yaparak Mescid-i Aksa ve 
Kubbetü’s-Sahra hakkında yanlış bir 
anlayış yaymaya çalıştığını belirtti. 
Süleyman Mabedi üzerinde bulunan 
Mescid-i Aksa’yı unutturup Kubbe-
tü’s-Sahra’yı Aksa Mescidi olarak 

kabul ettirme gayretinde olduğunu 
söyledi.

Prof. Dr. İbrahim Coşkun, ilk 
kıblemiz olan Mescid-i Aksa üzerin-
de Yahudilerin oynadıkları oyundan 
bahsederek, Filistin Müslümanları-
nın çektiği eziyetlerden bahsetti.

Doç. Dr. Hikmet Atik, Filistin 
izlenimleri eşliğinde İsrail’in Filistin 
Müslümanlarını nasıl tecrit ettiğini 
ve Berlin’de yıkıldığı için dünya ve 
Avrupa’nın övündüğü utanç duva-
rının daha acımasız olanının burada 
inşa edildiğini anlattı. Burada yaşa-
yan masum çocukların ve savunma-
sız kadınların nasıl zulme uğradığını 
dile getirdi.

Doç. Dr. Nermin Öztürk, Yahu-

diler için Kudüs’ün önemini Kutsal 
Sandık hakkındaki bilgiler çerçe-
vesinde anlattı. Yahudiler için Ku-
düs’ün öneminin nereden gelmiş 
olduğunu da belirtti.

Doç. Dr. Ahmet Aras, günü-
müzde Mescid-i Aksa harem bölgesi 
olarak bilinen bölgenin tarihi süreç 
içerisinde geçirmiş olduğu evreleri 
görsel malzemelerle anlattı. Ayrıca 
Kudüs’ün üç İlahi din için günümüz-
de ifade ettiği önem ve değere de 
vurgular yaptı. Panel sonunda De-
kan Prof. Ramazan Altıntaş, izleyici 
olarak gelen öğrencilere, öğretim 
üyesi hocalara ve panelde emeği ge-
çen akademisyenlere teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin en 
büyük, Avrupa’nın 
ise en büyük üçün-
cü fuarı olan Tarım 
Fuarı’nın ardından 
şehrimiz bir fuara 
daha hazırlanıyor. 
Merakla beklenen 
Yapı Fuarı, 19 Ni-
san’da birbirinden 
dolu holleri ile ziyaretçilerini 
ağırlayacak. Ülkemizin ve Kon-
ya’nın lokomotiflerinden olan 
gayrimenkul sektörü, fuarlarla 
birlikte gelişerek yenilikleri ve 
teknolojiyi alıcıları ile buluştur-
maya hazır. 

Geçtiğimiz yıl 35 bine yakın 
ziyaretçiyi ağırlayan fuar bu 
yıl hedeflerini ve içeriğini zen-
ginleştirerek 50 bin civarında 
katılımcı bekliyor. Aslında fu-
arlar şehri olmaya aday Kon-
ya bu bağlamda şehre büyük 
bir hareketlilik kazandıracak. 

Bu hareketlilik-
ten faydalanmak, 
ekonomik olarak 
herkese nefes aldı-
racaktır. Bu nefes 
özellikle inşaat fir-
ması sahiplerimiz 
için önemli. Son 
zamanlarda gerçek-
leşen fiyat artışları 

nedeni ile büyük darbe alan 
inşaatçıların fuardan beklentisi 
oldukça yüksek. Bu beklentiye 
hep birlikte kulak verip, fırsat-
ları karşılıklı olarak elde etmek 
gerekiyor.

Evet, kısa bir süre kalan 
fuar için yapılan hazırlıklar ise 
takdire şayan durumda. Örnek 
daireler, birbirinden farklı ma-
ketler derken adeta katılımcılar 
evi birebir yaşayacaklar. Bu ve-
sile ile önem verdiğimiz bu fua-
ra tüm dostları şimdiden davet 
ediyorum.

YAPI FUARI YAKLAŞIYOR

AK Parti Konya Milletvekili, 
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Ta-
bii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyon Başkanı Ziya Altunyal-
dız, Londra’da düzenlenen OECD 
Küresel Parlamenterler Ağı Top-
lantısına katıldı. 

Altunyaldız, 27 ülkeden mil-
letvekillerinin katıldığı ve kapsayıcı 
büyümenin ele alındığı toplantıda 
öne çıkan hususları özetleyerek, 
“Özellikle artan gelir ve sosyal 
standart farklılıklarına yönelik geli-
şen toplumsal reaksiyonlar, küresel 
olarak ülkelerde hem politik, hem 
sosyal alanda dağılma ve savrul-
maya sebebiyet veriyor. Bunun 
sonunda başta AB ülkeleri olmak 
üzere bu dağınık yapının ortaya çı-
kardığı aşırı ve bölünmüş tercihler 
aylarca hükümet kurulamama so-
nucunu doğuruyor ve dolaylı olarak 
demokrasinin erozyona uğramakta 
olduğunu düşündürüyor” dedi.  

Toplantının en önemli gündem 
maddelerinden birinin muhtemel 
ticaret savaşları olduğunu belirten 
Altunyaldız, “Kapsayıcı büyümenin 
önündeki en büyük engel ABD’nin 

başlattığı muhtemel ticaret savaş-
ları. Küresel büyümenin çekicisi 
ticaret, yapıcısı küresel düzeyde ar-
tan yatırımlardır. Ticaret savaşının 
oluşturacağı belirsizliğin küresel 
yatırımları ve büyümeyi yeniden 
aşağı çekmesi muhtemeldir” ifade-
lerini kullandı. 

“FİNANS SEKTÖRÜ KAPSAYICI 
BÜYÜMEYİ DESTEKLEYECEK 
ŞEKİLDE ENSTRÜMANLARINI 

DÖNÜŞTÜRMELİ” 
Toplantıda finans sektörünün 

kapsayıcı büyümeyi nasıl destekle-
yebileceği konusunun görüşüldü-
ğünü söyleyen Altunyaldız finans 
sektörünün bu yönde enstrüman-
larıyla birlikte kendisini dönüştüre-
rek, yatırımlarında sabırlı ve çözüm 
ortağı olmayı öğrenmesi gerekti-
ğini belirtti. Altunyaldız, “Toplantı 
sonucunda iş dünyasının kapsayıcı 
büyüme ile ilgili değişen toplumsal 
beklenti ve algılar doğrultusunda 
iş yapma kültüründe kar amaçlı 
strateji ve pratiğin değişerek karın 
insana dokunan sürdürülebilir iş ve 
ticaretin bir çıktısı olması gerektiği 
sonucuna varıldı” dedi. n İHA 

‘Büyümenin önündeki 
engel ticaret savaşları’

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARPUT

 Endüstri Mühendisi 
Paşa Yaşar
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Fabrikamızın aşağıdaki bölümüleri 
için personel alınacaktır.

* MOBİLYA USTALARI
* DÖŞEME USTALARI

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

Fabrikamız Konya Organize Sanayi 
Bölgesi İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

LABORATUAR 
TEKNİKERİ

VE
VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08
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ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.
Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

ELEMAN ARANIYOR
40 Yaşını 

aşmamış,firmamız 
bünyesinde 

çalıştırmak üzere 
vasıfsız 

işçi alınacaktır.

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

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

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

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

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

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

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE,

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

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

3 SEVKİYAT SORUMLUSU
3 DAHA ÖNCE DEĞİRMENCİLİK 

SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞ 
TENEKECİ PERSONELLER 

ALINACAKTIR
-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Bosna’ya servisimiz vardır.
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FABRİKANIN YÜKLEME VE 
PAKETLEMEDE ÇALIŞACAK,
4 SAĞLIK ENGELİ OLMAYAN

4 45 YAŞINI AŞMAMIŞ
VASIFLI-VASIFSIZ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

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

     ALINACAKTIR.

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

ELEMAN ARANIYOR

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

BAYAN
AŞÇI

ARANIYOR
Telefon: 0535 891 59 68

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

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

(Duranlar Petrol-A Bank Arkası)

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

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

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

DEPO BÖLÜMÜNDE; 
Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

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

YAN personel alınacaktır.

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE; 
Paketlemeci olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

SATILIK
DAİRELER
Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 

daireler
0531 710 

88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

•  KAYNAKÇI OLARAK 
ÇALIŞTIRILACAK
ELEMANLARA 
İHTİYACIMIZ VARDIR.

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

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

ELEMAN
ARANIYOR

ELEMANLAR 
ARANIYOR

Tel: 0332 342 64 90

Adres: ÖZÇİĞDEM KURUYEMİŞ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
4.Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacık Mh. 

410 Nolu Sk. No:2 Selçuklu / KONYA

4 Şehir içinde ve dışında ürün 
dağıtımı yapabilecek E Sınıfı Ehliyeti 

ve SRC Belgesine sahip deneyimli 
ŞOFÖR; 

4 Vasıflı/Vasıfsız olmak üzere 
personel alınacaktır.

Müracaat şahsen yapılacaktır

Firmamız Bünyesinde çalıştırılmak üzere,

GÜVENİLİR VE DOĞRU 
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

Suriye'nin Afrin bölgesinde 
yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'n-
da şehit düşen kahraman askerle-
rin ismi, şehitler için oluşturulan 
hatıra ormanında yaşatılacak.

KYK Beyşehir Yurt Müdürü 
Mustafa Songül, gazetecilere yap-
tığı açıklamada, Hüyük ilçesine 
bağlı İmrenler Mahallesi'nde Af-
rin şehitlerinin isimlerinin hatıra 

ormanında yaşatılacağını söyledi. 
Songül, "1000 fidan 1000 can" 
sloganıyla İmrenler Mahallesi'nde 
oluşturdukları hatıra ormanında 
KYK yurdunda kalan öğrencilerin 
de desteğiyle bin fidanı toprakla 
buluşturduklarını belirtti. Ülkenin 
bekası için Türk Silahlı Kuvvetleri 
tarafından başlatılan Zeytin Dalı 
Harekatı'nda şehit düşen Meh-

metçik ile emniyet mensuplarının 
vatan ve bayrakları için canlarını 
seve seve verdiğini vurgulayan 
Songül, şöyle konuştu:

"Onların haklarını asla ödeye-
meyiz. Şehitler anısına toprakla 
buluşturduğumuz buradaki fi-
danlara şehitlerimiz için hazırla-
dığımız isimlikleri tek tek takılmış 
olup, ebedi gönlümüzde ve benli-

ğimizde yaşatılması sağlanmıştır. 
Aynı zamanda geleceğimiz genç-
liğimize bu vatanın nasıl elde 
edildiği ve korunduğu konusunda 
hem düşünmeye hem de önemini 
ve bilincini kavramalarına yar-
dımcı olacağına inancımız tam-
dır. Bu duygularla şehitlerimize 
Allah'tan rahmet, gazilerimize ise 
acil şifalar diliyorum."  n AA

Şehitleri için hatıra ormanı 



13 NİSAN 201816 HABER

İlahiyatçı Necati Güllüoğlu Hakk’ın rahmetine kavuştu. AFAD Başkanı Mehmet Gül-
lüoğlu’nun da amcası olan merhum Güllüoğlu dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Güllüoğlu ailesinin acı günü
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi 

(AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nun amcası Ne-
cati Güllüoğlu hayatını kaybetti. Bir süredir kanser 
tedavisi gören 71 yaşında hayata gözlerini yuman 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Necati Gül-
lüoğlu geçtiğimiz gün öğlen namazına müteakip Ha-
cıyes Camii’nden Üçler Mezarlığına defnedildi. Ce-
nazeye Güllüoğlu ailesinin yakınları ve sevenleri ile  
Konya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Yıldız 
Tosun, AFAD Konya Şube Müdürleri katıldı. Mer-
hum Necati Güllüoğlu 2 erkek evladı sahibi idi. Mer-
hum Necati Güllüoğlu dualar ve tekbirlerle Hakk’a 
uğurlandı. Güllüoğlu ailesi cenazeye katılanların ta-
ziye dileklerini kabul ederek vefat eden yakınlarının 
mezarı başında dua etti. Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Necati Güllüoğlu’na Allah’tan rahmet, Gül-
lüoğlu ailesine ise baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

MEVKA, Hestourex 2018’de 
Konya ve Karaman’ı tanıttı

Mevlana Kalkınma Ajansı, 
Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Kon-
ya Sağlık Turizmi Derneği işbirliği 
ile Konya-Karaman Bölgesi’nde tu-
rizmi daha uzun sürelere yaymak, 
bölgenin sağlık turizmi konusunda 
tanıtımını yapmak amacı ile T.C. 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 
ilgili bakanlıkların destek ve kat-
kıları ile bu yıl ikincisi düzenlenen 
HESTOUREX Dünya Sağlık, Spor, 
Alternatif Turizm Fuarı ve Kongre-
si’ne katılım sağladı. 

Dört gün süren fuar kapsa-
mında, Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesi, Dr. Ali Kemal 
Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi, Konya Ağız 
ve Diş Sağlığı Hastanesi, Türk Kı-
zılayı Özel Ticaret Borsası Konya 
Hastanesi, Özel Konya Göz Has-
tanesi, Başkent Üniversitesi Kon-
ya Hastanesi, Dr. Portakal Sağlıklı 
Yaşam Merkezi, Özel Karaman 
Selçuklu Hastanesi olmak üzere 
on sağlık kuruluşu Mevlana Kal-
kınma Ajansı tarafından kendileri-
ne tahsis edilen 100 m²’ik stantta, 
yürüttükleri çalışmaları ziyaretçile-
re anlatma ve bu sayede Konya ve 
Karaman’ın sağlık turizmi açısın-
dan sahip olduğu avantajları tanıt-
ma fırsatı buldu. Fuar katılımcıları 
ayrıca Avrupa, Rusya, Uzakdoğu 
ve Ortadoğu ülkelerinden gelen ve 
aralarında turizm acente birlikleri, 
sağlık kurum ve kuruluşları, otel 
ve turizm tesis sahipleri, spor tu-

rizm tesis sahibi ve organizatörleri, 
alternatif turizm acenteleri ile ikili 
iş görüşmeleri de gerçekleştirdi. 
Fuarın üçüncü gününde HESTOU-
REX Dünya Sağlık, Spor, Alternatif 
Turizm Fuarı ve Kongresi’ni ziya-
ret eden T.C. Dışişleri Bakanı Sayın 
Mevlüt Çavuşoğlu, fuarda yer alan 
MEVKA standını ziyaret ederek 
yetkililerden çalışmalar hakkında 
bilgi aldı.   

Fuarın ardından değerlendir-
melerde bulunan MEVKA Genel 
Sekreter Vekili Savaş Ülger, “Ajans 
olarak, bölgemizi her alanda tanıt-
mak ve yatırımcı çekmek amacı 
ile gerek yurtiçinde ve gerekse de 
yurtdışında düzenlenen fuarlara 
katılarak bölgemizi temsil etme-
ye gayret gösteriyoruz. Bölgemize 
baktığımızda, doğa turizmi, inanç 
turizmi, kültür ve tarih turizmi açı-
sından bölgemizin pek çok avan-
tajları bünyesinde barındırdığını 
bunun yanı sıra, sağlık alanında 
da bölge turizmine katkı sağlaya-
bilecek altyapı ve kapasiteye sahip 
olduğunu görüyoruz. Buradan ha-
reketle, bölgemizde faaliyet göste-
ren kamu ve özel sağlık kuruluşları 
ile birlikte katıldığımız bu fuarda 
da bölgemizin sağlık yatırımları ve 
sağlık turizmi açısından sahip ol-
duğu potansiyeli tanıtmayı, sektö-
rel gelişmeleri yakından takip ede-
rek bilgi alışverişinde bulunmayı 
amaçladık. Fuarın önümüzdeki 
dönemlerde katılımcılarımız ve 
bölgemiz adına kazanç getirmesi 
en büyük temennimiz” ifadelerine 
yer verdi. n HABER MERKEZİ

SEDEP’in düzenlediği münazara yarışması Selçuklu Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu ve Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu arasında yapılan 
final ile sona erdi. Öğrenciler bilgi ve hitabetleriyle izleyicilerden tam not aldı. Yarışmanın birincisi Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu oldu

Kaybedeni olmayan yarışma
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi 

(SEDEP) kapsamında okullar arasın-
da düzenlenen münazara yarışma-
sı Selçuklu Belediyesi İmam Hatip 
Ortaokulu ve Hoca Ahmet Yesevi 
Ortaokulu arasında yapılan final ile 
sona erdi.

“Medya mı toplumu yönlendi-
riyor” yoksa “Toplum mu medyayı 
yönlendiriyor” başlıklarının   tartı-
şıldığı münazara etkinliğinde öğ-
renciler bilgi ve hitabetleriyle izle-
yicilerden tam not aldı. Çekişmeli 
münazaranın sonunda jüri tarafın-
dan yapılan değerlendirmede yarış-
manın kazananı Hoca Ahmet Yesevi 
Ortaokulu oldu.   

Selçuklu Değerler Eğitimi Proje-
si (SEDEP) okullar arasında düzen-
lenen münazara yarışması etkinliği, 
final bölümü ile sona erdi. 32 okul ve 
116 öğrencinin katıldığı yarışmanın 
finali, rakiplerini eleyerek son ikiye 
kalan Selçuklu Belediyesi İmam Ha-
tip Ortaokulu ve Hoca Ahmet Yesevi 
Ortaokulu öğrencileri arasında oldu. 

Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesis-
leri’nde gerçekleşen münazara fina-
line Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektör   Yardımcısı Prof. Dr. Tahir 

Yüksek, Selçuklu Milli Eğitim Şube 
Müdürü Okan Tekkalan, şube mü-
dürleri, okul idarecileri, öğretmen ve 
öğrenciler katıldı. Katılımcıların seyir 
zevki yüksek ve kıyasıya rekabetin 
olduğu bir final coşkusu yaşadığı ya-
rışmanın birincisi Hoca Ahmet Ye-
sevi Ortaokulu oldu. 

SEDEP’in kaybedeni olmayan 
yarışmasında öğrencilere ödülle-
ri Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir 
Yüksek ve Selçuklu Milli Eğitim 

Şube Müdürü Okan Tekkalan tara-
fından verildi. Finalde yarışan her 
iki okulun öğrencilerinin bisiklet ve 
zeka oyunları ile ödüllendirildiği ya-
rışmada,  öğrencileri yarışma için 
hazırlayan öğretmenlere de zeka 
oyunları hediye edildi. Yarışmada 
Alaeddin İlkokulu Minik Neyzen öğ-
renciler topluluğunun verdiği kon-
ser de salondan büyük alkış aldı. 

BİLGİ EDİNME SÜRECİ 
UZUN BİR HAYATI KAPSAR

Öğrenmenin henüz anne kar-

nında iken başlayan ve nesiller 
boyu devam eden bir süreç oldu-
ğunu ifade eden Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tahir Yüksek, “Allah insa-
nı en güzel şekilde yaratmıştır ve 
insan bedensel evrelerden geçerek 
gelişir. Fakat ruhsal gelişim, öğren-
me gelişimi ölünceye kadar devam 
eder. Bilgi edinme süreci uzun bir 
hayatı kapsar. 

Bu süreçte duyarak, okuyarak, 
yazarak ve görerek öğreniriz. Yapa-

rak öğrendiğimiz her bilgiyi yaptı-
rarak da öğretebiliriz. Uygulama ile 
eksiklerimizi pekiştiririz. Münaza-
ralarda olduğu gibi yaparak öğren-
me, yaptırarak öğretme bu sürecin 
bir ürünüdür.

Öğrendiklerimizi kendi haya-
tımızda uyguladığımız her bilgiyi 
diğer kişilere aktardığımız zaman 
eğitim dediğimiz önemli bir süreç 
gerçekleşir. Münazaraya katılan 
öğrencilerimizi, onlara emek veren 
münazaraya hazırlayan öğretmen-

lerimizi tebrik ediyorum. SEDEP 
kapsamında önemli etkinlikler ger-
çekleştiren eğitim kadromuza ve 
belediyemize teşekkür ediyorum” 
dedi.

SEDEP’İN TEMEL AMACI 
İYİ İNSAN YETİŞTİRMEK

Selçuklu Değerler Eğitimi Prog-
ramı’nın (SEDEP) Selçuklu Beledi-
yesi, Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliği ile altı yıldır 
başarı ile uygulandığını ifade eden 
Selçuklu Milli Eğitim Şube Müdürü 
Okan Tekkalan, “Temel amacı iyi 
insanlar yetiştirmek olan SEDEP 
ile gençlerimize kültürümüzden ve 
medeniyetimizden gelen değerle-
rimizi aktarmayı hedeflemekteyiz. 
Öğrencilerimizin  sorumlulukları-
nı alabilecekleri makul çözümler 
üretmekteyiz. Bunun için yıl için-
de yaptığımız etkinliklerden biri 
de münazara etkinliği. Bu vesile 
ile bu güzel etkinliğin bütün katı-
lımcılarına ve yapılmasında emeği 
geçen koordinatör arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyor, yarışmacılarımıza 
başarılar diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

32 okul ve 116 öğrencinin katıldığı yarışmanın finali, rakiplerini eleyerek son ikiye kalan Selçuklu 
Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu ve Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu öğrencileri arasında oldu.
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‘Dünyayı ve hayatı bilgili insanlar inşa edecek’
Karatay Kaymakamlığı, Karatay 

Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü’nün işbirliğiyle gerçekleş-
tirilen Akip Projesi (Akademik Kali-
teyi iyileştirme Projesi) kapsamında, 
okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine 
yönelik düzenlenen Karatay 1. Akıl 
ve Zeka Turnuvası Karatay İzzet 
Bezirci İlkokulu’nda gerçekleştirildi. 
Okul öncesi ve ilkokul 1,2,3,4. sınıf-
lar olmak üzere 5 kategoride Kara-
tay genelindeki okullardan toplam 
756 öğrenci katıldı. Turnuvaya katı-
lan öğrencileri ziyaret eden Karatay 
Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli,  Karatay İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Büyükmanav ve eği-
timciler sınıfları gezerek öğrencile-
rin heyecanına ortak oldu.  Karatay 
Kaymakamı Abdullah Selim Parlar 
Akip Projesi ve 1. Akıl ve Zeka Tur-

nuvası ile ilgili yaptığı açıklamasın-
da kurumlar arası işbirliği içerisinde 
gerçekleştirilen Akip Projesinin en 
önemli noktalarından birinin mad-
di destek olduğunu dile getirerek; 

Karatay Belediyesine katkılarından 
dolayı teşekkür etti.
 ‘’DÜNYAYI VE HAYATI DONANIMLI, 
BİLGİLİ İNSANLAR İNŞA EDECEK’’

Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli, ‘’Geleceğimizin te-
minatı olan çocuklarımızın en iyi  
fiziksel imkanlara sahip okullarda 
eğitim görmeleri için yaptığımız 
eğitim yatırımlarımız ve destek-

lerimiz bundan sonra da devam 
edecek” dedi. Başkan Hançerli,  
Karatay’da gerçekleştirdikleri yatı-
rımlarla okulların fiziki çalışmaları-
nın tamamlandığını söyledi. “Dün-

yayı ve hayatı donanımlı, bilgili 
insanlar inşa edecek” diyen Başkan 
Hançerli, “Akademik Kaliteyi İyi-
leştirme Projesi’nde en temel ama-
cımız öğrencilerin derslere ilgisini 
arttırmaktır. Bu konuda öğrenci-
lerimize sürekli destek vermeye 
çalışıyoruz. Gençlerimiz bizim ge-
leceğimiz, onlar için yapılan hiçbir 
yatırım boş değildir. En güzel geri 
dönüş eğitime yapılan yatırımlar 
ile mümkündür. Biz de Belediye 
olarak bu konuda elimizden geldiği 
kadarıyla gayretli olmaya çalışıyo-
ruz. Başarıya ödül koymak gereki-
yor” dedi.

Karatay İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Ömer Büyükmanav Akip 
Projesinin büyük bir başarı ile sür-
düğünü belirterek; desteklerinden 
Başkan Hançerli’ye teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

‘Hizmet etmek, kalıcı 
eser bırakmak güzel’

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, 1977–1980 yıl-
ları arasında belediye başkanlığı 
görevi yapan Mehmet Atalay’ı 
evinde ziyaret etti. Başkan Tu-
tal, Seydişehir’e kalıcı hizmetler 
bırakmış Atalay ile uzun süre 
sohbet ederek projeler ve çalış-
malar hakkında bilgi verdi.

 Seydişehir’de 77-80 yılları 
arasında görev yaptığını kayde-
den Mehmet Atalay “Çalışma-
larınız güzel, güzel eserler çı-
karıyorsunuz. Göreviniz büyük. 
Memlekete hizmet yapacaksın. 
Hizmetler unutulmaz. Eski ga-
raj çok güzel olmuş, hem güzel-
lik olarak, hem de gelir olarak” 
dedi.

Çok çalıştığını hiç boş dur-
madığını kaydeden Atalay, 
“Çok yoğun çalıştım. Çalışma-
nın zararı değil faydası olur. 
Benim belediye başkanlığı 
yaptığım dönemde Seydişehir 
nüfusu büyük ilçemizdi. Fabri-
kanın kurulması ile Ruslar bu-
rada idi. Binlerce fabrika çalı-
şanı vardı. Seydişehir’in yoğun 
olduğu dönemlerdi. Belediye 
başkanlığı zor görev. İnsanların 
menfaatine dokundun mu, iste-
dikleri olmadı mı en kötü insan 
sen olursun. Hizmet etmek, ka-
lıcı eser bırakmak güzel. Fakat 
bir Belediye Başkanı göreve 
geldiği zaman bir projeye baş-
ladıysa ona bir şans daha veril-
meli. Çünkü bir dönem belediye 
başkanlığı yaparsa başladığı ça-
lışmaları ve projeleri yarım kalı-
yor. Ben görevde olan başkanın 
ikinci dönemine devam etmesi 
taraftarıyım” dedi.

Seydişehir’de kalıcı eserler 

bırakmak amacı ile çalışma-
larına devam ettiklerini kay-
deden Belediye Başkanı Meh-
met Tutal ise “Ciddi anlamda 
çalıştığımız projelerimiz var. 
Şükürler olsun, çıktığımız yol-
da vadettiğimiz projelerimiz 
ve bunun yanında farklı pro-
jelerimize başladık. Kalıcı bir 
kaç eser olsun diye Termal 
Tesislerimizde çalışmalarımıza 
başladık. Termal Sosyal Tesis-
lerimizin inşaatı hızla ilerliyor. 
Bir kaç yatırımcımızda termal 
otel yapmak için çalışmaları-
na başlayacak. İnşallah termal 
tesisler noktasında vatandaş-
larımıza istihdam konusunda 
iş imkânı olacak. Seyidharun 
Cami ve çevresi düzenlemesi, 
Eski Garaj Projemizle şehrin 
siluetini değiştirecek güzel bir 
proje çalıştık. Kuğulu Park’ta 
hayata geçirdiğimiz proje ile 
ekonomik,sosyal ve kültürel 
anlamda büyük bir canlılık 
oluşacağına inanıyorum. Pro-
jemizi Devlet Su İşleri, KOP ve 
Orman Su İşleri Bakanlığı ile 
birlikte çalışıyoruz. Güzel bir 
çalışma olacak. Elhamdülillah 
söz verdiğimiz projelerimizi 
yerine getiriyor ve getirmek 
için çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Seydişehir’de güzel 
gelişmeler yaşanıyor. Bu güne 
kadar şehrimize çalışmaları ile 
katkı sağlayan herkese teşek-
kür ediyorum” dedi. Uzun bir 
süre samimi bir hava içerisin-
de sohbet eden Başkan Tutal 
ve Atalay Seydişehir’e hizmet 
noktasında fikir alışverişinde 
bulundular.
n HABER MERKEZİ 

“Yılın Hayırsever İş Adamı Onur Ödülü” üniversiteye ve Konya’ya verdiği hizmetlerden dolayı 
Ercan Şirketler Topluluğu ve Bien Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan’a verildi

İşadamı Nurullah 
Ercan’a onur ödülü

Selçuk Üniversitesi, Hayırsever 
İş Adamı Onur Ödülü’nü Bien Se-
ramik Kurucusu Nurullah Ercan’a 
verdi. Selçuk Üniversitesi’ne yaptığı 
hayır işlerinden dolayı Ercan Şir-
ketler Topluluğu ve Bien Seramik 
Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah 
Ercan’a üniversite tarafından Yılın 
Hayırsever İş Adamı Onur Ödülü 
layık görüldü. Selçuk Üniversitesi’ne 
Ali Rıza Ercan Meslek Yüksek Okulu 
ve Meliha Ercan Hasta Konuk Evi’ni 
kazandıran Nurullah Ercan’a ödülü-
nü Vali Yakup Canbolat verdi.

Selçuk Üniversitesi, 43. kuruluş 
yıldönümü Süleyman Demirel Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen törenle 
kutladı. Birçok etkinliğin gerçek-
leştiği törende “Yılın Hayırsever İş 
Adamı Onur Ödülü” üniversiteye ve 
Konya’ya verdiği hizmetlerden dola-
yı Ercan Şirketler Topluluğu ve Bien 
Seramik Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurullah Ercan’a verildi.

Selçuk Üniversitesi, 43. kuruluş 
yıldönümü “Selçuklu Devlet Adamı: 
Nizamülmülk” temasıyla kutlandı. 
Törenin açılış konuşmasını Rektör 
Prof. Dr. Mustafa Şahin yaptı. Şahin 
konuşmasında, “Selçuk Üniversitesi 
olarak ‘Bir Dünya Üniversitesi’ olma 
yolunda ilerlerken milli ve manevi 
değerlerine bağlı nesiller yetiştir-
meyi, ülkemize ihtiyaç duyulan her 
alanda hizmet etmeyi, özetle ülke-
mizin ‘Stratejik Üniversitesi’ olmayı 
kendimize hedef olarak seçtik” dedi.

ONUR ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNE VERİLDİ

Nurullah Ercan’a ödülünü veren 

Konya Valisi Canbolat, Ercan’ın Sille’ 
de annesi adına yaptıracağı 100 kişi-
lik huzurevi için kendisine teşekkür 
etti. Tüm konukları saygıyla selam-
ladıktan sonra bir konuşma yapan 
Ercan, “Bu ödülü bana layık gördük-
leri için Selçuk Üniversitesi Rektör-
lüğü’ne şükranlarımı arz ederim. 
Bu ödül istikametinde hayra yönelik 
hizmetler yapma, yeni tesisler inşa 
etme arzusu ve niyetinde olduğu-
mu bilmenizi isterim. Madencilik ile 
başladığım iş hayatımın 50. yılında 
4 bin kişiye iş imkanı sağlamış bu-
lunuyorum. Hayat felsefem sadece 
çalışmak. Gelecek nesillere de üni-

versite yıllarından itibaren çalışma-
ya başlamalarını öneriyorum” dedi.
Selçuk Üniversitesi Yılın Başarılı 
Yöneticisi Onur Ödülü’nü Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albay-
rak adına Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez 
teslim aldı. “Bilim Onur Ödülü”nü 
“Konuşan Eller Projesi” danışmanı 
Öğretim Üyesi Dr. Humar Kahra-
manlı ve proje ekibi aldı.

Törene Konya Valisi Yakup 
Canbolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, 
TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz, 
Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 

Kemal Kuku, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
İTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü 
Prof. Dr. Ercan Kahya, Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Cumhur Çökmüş, Selçuk Üni-
versitesi Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. 
Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. Mehmet 
Okka ve Prof. Dr. Özdemir Koçak, 
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 
Selçuk Üniversitesi Genel Sekreteri 
İbrahim Halıcı, dekanlar, müdürler, 
daire başkanları, akademik ve idari 
personel, öğrenciler katıldı.
n HABER MERKEZİ

Filistin Yargı Enstitüsü’nden
Konya Adliyesi’ne ziyaret 

Türkiye Adalet Akademisinin 
uluslararası mesleki ve bilimsel ko-
nularda uluslararası ilişkiler kurma 
görevi kapsamında, Türkiye’de bu-
lunun Filistin Yargı Enstitüsü Tem-
silcilerinden oluşan 19 kişilik heyet 
Konya Adliyesini ziyaret etti. ‘Cum-
huriyet Savcılarının Görev ve Yet-
kileri Kapsamında Terör Suçlarının 
Etkili Soruşturulması ve Kovuştu-
rulması’ konulu eğitim programı 
çerçevesinde gerçekleştirilen ziya-
rette, Filistin heyetine Konya Cum-

huriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, 
Konya Adli Yargı Adalet Komisyo-
nu Başkanı Nuri Koçer, Konya Böl-
ge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcısı Ali Gökpınar, Konya 
Cumhuriyet Başsavcı vekilleri ile 
hakim ve savcılar eşlik etti. Majdi 
A.M. Rabei ve beraberindeki heye-
te adli işleyiş ve Cumhuriyet Sav-
cılarının çalışmaları hususlarında 
bilgiler verilerek, her iki ülke hukuk 
sistemlerine ilişkin karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunuldu. n İHA

Beyşehir Devlet’te 9’u uzman
17 yeni hekim göreve başladı

Beyşehir’de, yapımı tamamlan-
dıktan sonra 14 Mart’tan itibaren 
sağlık hizmeti vermeye başlayan 
yeni devlet hastanesinde 9’u uz-
man olmak üzere toplam 17 yeni 
hekim görev yapmaya başladı. 
Beyşehir Devlet Hastanesi Başhe-
kimi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sıtkı 
Küçükbuzcu, Beyşehir Devlet Has-
tanesine atanarak göreve başlayan 
yeni uzman doktorlarla tanışma 
programında biraraya geldi. Küçük-
buzcu burada yaptığı açıklamada, 
“Şu anda hastanemize atanan 9’u 
uzman 17 hekimimiz hasta kabu-

lüne başlamış bulunuyor. Hasta-
nemize kardiyoloji, göğüs hasta-
lıkları, dahiliye, nöroloji, psikiyatri, 
radyoloji, çocuk hastalıkları, acil tıp 
uzmanı ve aile hekimi olmak üze-
re 9 farklı branşta atanan uzman 
hekimlerimize yeni görevlerinin 
hayırlı olmasını diliyorum. 8 pratis-
yen hekimimiz de acil servisimizde 
hizmet vermeye başlamıştır. Eksik 
branşların temini konusunda da 
gerekli adımları atmış bulunuyoruz. 
İnşallah en kısa sürede onların da 
tamamlanacağını umuyoruz” dedi.
n İHA

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Karatay 1. Akıl ve Zeka Turnuvası Karatay İzzet Bezirci İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi’ne Ali Rıza Ercan Meslek Yüksek Okulu ve Meliha Ercan Hasta 
Konuk Evi’ni kazandıran Nurullah Ercan’a ödülünü Vali Yakup Canbolat verdi.
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‘Bağışlayıcı olan Allah bize yeter’ Otomobil çalan çocuklar yakalandı
Aydınlar Ocağı’nda Zumer Su-

resini yorumlayan Tefsir Uzmanı 
Muammer Koşdaş, Allah’a asla 
şirk koşulmaması gerektiğini belir-
terek “Allah bize yeter. O, ne güzel 
vekildir” dedi.

Konya Aydınlar Ocağı’nın Taf-
sir Sohbetleri’nde, Mekke döne-
minde inen ve 75 âyetten oluşan 
ZumerSûresini yorumlayan Tefsir 
ve Hadis Uzmanı Muammer Koş-
daş, “Allah bize yeter. O, ne güzel 
vekildir” dedi. Zümer’in “zümreler 
ve gruplar” anlamına geldiğini ve 
sûrenin temel konusunun “Allah 
ve ahiret inancı” çerçevesinde 
hiçbir şeyin Allah’a ortak ve denk 
tutulamayacağını, O’nun mutlak 
ve eşsiz yaratıcı olduğunu, bu se-
beple insanın her durumda Allah’a 
yönelip bağlanması gerektiğinin 
haber verildiğini söyleyen Mu-
ammer Koşdaş, 32. âyeti mealen 
“Allah hakkında asılsız inançlar 

uyduran ve gerçek kendisine ulaş-
tığında onu yalan sayandan daha 
zalim kim olabilir? Kâfirlerin yeri 
cehennemde değil mi?” şeklinde 
okuduktan sonra  Allah hakkında 
asılsız inançlar uydurmaktan mak-
sat, Allah’ın insanlığa kurtarıcı ola-
rak gönderdiği Kur’an’ın hak kitap 
ve Hz. Muhammed’in hak pey-
gamber olduğunu inkâr etmektir, 
bu, büyük bir zulüm olarak göste-

rilmektedir” dedi.
Kendisine şirk koşulması ha-

ricinde Cenab-ı Hakk’ın insanın 
yanlışlarının, günahlarının farkı-
na vararak hatalı yolda olduğunu 
kabul edip dönüş yapmasının da 
“günah işlememek kadar önem-
li” olduğunu ifade eden Koşdaş 
hoca, “İnsan, yanlış yoldan dönüp 
iyi şeyler yapma fırsatına sahip 
olduğu sürece İslâm ona kapıyı 
açık tutmaktadır. Bağışlayıcı olan 
Allah’tır” şeklinde konuya açıklık 
getirdi. Koşdaş, 36. Ve 37. Âyetleri 
yorumlarken inançları ve davra-
nışlarıyla iyi yolda olan mümin-
lere, doğru bildikleri yolda azimle 
ve güvenle ilerledikleri sürece 
Allah’ın yardımının kendileriyle 
beraber olacağı ümidi ve güvence-
sinin verildiğini hatırlatarak “Allah 
bize yeter, O, ne güzel vekildir” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya’da bir gün arayla iki 
otomobil çalan çocuklar polisin 
takibi sonucu yakalandı. 15 yaşın-
dan küçük çocuklar ailelerine tes-
lim edildi. Konya’nın merkez Me-
ram ilçesi Şükran Mahallesi’nde 
park halindeki 42 UH 489 plakalı 
otomobil çalındı. Hırsızlık ihbarı 
üzerine polis çalınan otomobili 
Aslım Arıtma Tesisleri civarında 
terk edilmiş buldu. Aracın çalın-
masından bir gün sonra aynı renk 
ve markada 42 ATZ 53 plakalı 
otomobil merkez Karatay ilçesi 
Hacıyusuf Mescit Mahallesi’nde 
düz kontak yapılarak çalındı. Oto-
mobilin trafikte görülmesi üzerine 
polis ekibi ile çocuk sürücünün 
kullandığı araç arasında kovala-
maca yaşandı. Karatay İlçe Emni-
yet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri 
otomobili, merkez Karatay ilçesi 
Tatlıcak Mahallesi’nde durdurur-
ken araçtaki çocuklar da yaka-

landı. 14 yaşındaki 3 çocuğun ilk 
otomobili çalanlar olduğu belirle-
nirken, çocukların otomobil, mo-
tosiklet ve bisiklet çalma suçun-
dan çok sayıda kaydı bulunduğu 
ortaya çıktı. Çocukların araçlarla 
rögar kapakları çaldıkları, akar-
yakıt istasyonlarından benzin alıp 

para vermeden kaçtıkları belirlen-
di. 15 yaşından küçük oldukları 
için yasa gereği haklarında işlem 
yapılamadan ailelerine teslim edi-
len çocuklardan birinin ağabeyi-
nin otomobil hırsızlığından 52 yıl 
hapis cezası aldığı öğrenildi. 
n İHA 

Ereğli’deki ‘Sütbank’a 
haciz işlemi uygulandı

Ereğli ilçesinde, ‘Sütbank’ adlı 
oluşuma para yatırıp, hisse sahibi 
olan, son 2 yıldır da süt parasını 
alamayan katılımcılar, icra yoluy-
la hayvanlara el koymaya başla-
dı. Çitlikte, aralarında buzağıların 
da bulunduğu 481 büyükbaştan 
55’ine bir katılımcı tarafından haciz 
işlemi uygulandı. 300 büyükbaş da 
çiftlik sahibi tarafından satıldı. Elde 
edilen parayla işçi ücretleri ile taz-
minat, vergi ve sigorta borçlarının 
ödeneceği ileri sürüldü. 

Ereğli’de, 2007 yılında, Orhan 
T. tarafından yaklaşık 450 dönüm-
lük arazi üzerine kurulan Ekta Et 
ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi’n-
ce ‘Sütbank’ adlı sistem oluşturul-
du. ‘Sütbank’a katılmak isteyen 
üyelerden toplanan paralarla, id-
diaya göre, çiftliğe süt üretimi için 
büyükbaş alındı. Katılımcılara ise 
ödedikleri para karşılığı pay veri-
lip, her ay hisseleri karşılığında süt 
parası alacakları belirtildi. İlk za-
manlar katılımcılara, düzenli ola-
rak para ödendi; ancak son yıllarda 
aralarında asker, polis, avukat ve 
savcıların da bulunduğu üyelere 
para ödenmemeye başlandı.

KATILIMCILAR İCRA 
İŞLEMİ BAŞLATTI 

Bir süre sonra katılımcılar, süt 
parası ödenmediği için hisselerinin 
paralarının iade edilmesini istedi. 
Paraları iade edilmeyen katılım-
cılar, icra işlemi başlattı. 2 milyon 
lira karşılında hissesi bulunduğu-
nu kaydeden Mehmet Atmaca, 
alacağının bir kısmı olan 800 bin 
lira için dün çiftliğe gelip, 55 bü-
yükbaşa haciz işlemi uygulattı. 
Atmaca, ‘’2010 yılında ‘Sütbank’a 
dahil olup, ortak oldum. 2016 yı-
lına kadar düzenli olarak hayvan 
başına aylık 100 ila 150 litre süt 
karşılığı bize para ödeniyordu. 
2016 yılında, bize hayvanların bir 
kısmının hastalığa yakalandığını ve 
9 ay para ödenmeyeceği söylendi. 
Bir süre şirket başka kişiye devre-
dildi. Onlar da paraların bir süre 
ödenmeyeceği mesajını gönderdi. 
Ben de alacağımın 800 bin liralık 
kısmını icra işlemişle aldım’’ dedi.  

Sütbank mağdurları ile çiftlikte 
çalışan işçiler, maaşlarını ve tazmi-
natlarını alamadıklarını ileri süre-
rek, büyükbaşların firma tarafın-
dan satılmasına karşı çıktı. Bunun 
üzerine çiftliğe jandarma çağrıldı. 
Jandarma ekipleri, çiftliğin çevre-
sinde önlem aldı. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekip-
lerince ise satılacak 300 büyükba-

şın ‘kulak küpesi’ olarak nitelen-
dirilen çipleri kontrol edilip, satışı 
gerçekleştirildi. ‘Sütbank’ çiftliğin-
de, buzağılar ile birlikte 481 da-
mızlık hayvanın olduğu, bunlardan 
55’inin Mehmet Atmaca tarafın-
dan icra yoluyla alındığı belirtildi. 
Kalan 426 büyükbaştan 300’ünün 
şirket tarafından yaklaşık 2 milyon 
350 bin lira karşılığında satıldığı 
öğrenildi. Paranın yaklaşık 500 
bin lirasıyla çiftlikte çalışan işçile-
rin ücretlerinin ve tazminatlarının 
ödeneceği, kalan kısmıyla da borç-
ların bir bölümünün ödeneceği 
bildirildi. Çiftlikte, şu an, aralarında 
buzağıların da bulunduğu yaklaşık 
120 büyükbaş olduğu ileri sürüldü. 
Çiftliğin, 18 milyon lira karşılığında 
satılacağı, bunun yaklaşık 14 mil-
yon lirasıyla borçların kapatılacağı, 
kalan kısmıyla da yeni kurulacak 
çiftlikte üretime devam edileceği 
iddia edildi. 

‘BANKAYA 13 MİLYON 
KREDİ BORCU VAR’

Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim 
Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğı’na Mart ayında yapılan Olağan 
Genel Kurul ile seçilen Mersin Böl-
ge Sulama Birliği Başkanı Ersin Ak-
doğan, 55 büyükbaşın icra yoluyla 
katılımcı tarafından alındığını söy-
ledi. Şirketin bankalara 13 milyon 
lira borcu olduğunu ve sistemde 
yaklaşık 900 katılımcı bulundu-
ğunu kaydeden Akdoğan, şöyle 
konuştu: ‘’Biz göreve geri geldik. 
Görev geldiğimizde 390 damızlık 
büyükbaş, 100 civarında buzağı 
vardı. Dün 55’i icra yoluyla alındı. 
Bizler, bir kısmının satılması için 
şirketin yönetim ve denetim ku-
rulu tarafından komisyon oluştur-
duk. Komisyon, büyükbaşları satın 
almak isteyenler arasında en iyi 
fiyatı veren kişiye hayvanları satma 
kararı aldı. Dün akşam saatlerinde 
hayvanlarımız bir kısmı satıldı. Jan-
darmayı da güvenlik gerekçesiyle 
biz çağırdık. Sattığımız hayvanların 
parasıyla çiftlikte çalışan işçilerin 
maaş ve tazminatları ödenecek. Bir 
kısmıyla vergi ve sigorta borçları 
ödenecek. Bankalarla da borçların 
yeniden yapılandırılması için görü-
şüyoruz. Çiftliği dezenfekte ettirip, 
elimizde kalan hayvanlarla yeni-
den üretime geçmeyi planlıyoruz. 
Çiftlik ve arazinin satışı söz konusu 
değil. Çiftlikte biyogaz ve yem üre-
tim bölümü var. 5 yıl içinde düzenli 
üretim yapan çiftlik haline getirme-
yi planlıyoruz.’’ 
n DHA

Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, ‘TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı’na katıldı.  Okul 
Müdürü Nurullah Aktürk, fuarın öğrencilerin hayal gücünün hayata geçmesine katkı sağladığını ifade etti

Hayal güçlerini sergilediler
Mahmut Sami Ramazanoğlu 

Anadolu İmam Hatip Lisesi öğ-
retmen ve öğrencileri matematik, 
tarih, Türk el sanatları gibi birçok 
alanda hazırlanan projeler  ‘TUBİ-
TAK 4006 Bilim Fuarı’ kapsamında 
sergiledi. Dedeman Otel’de gerçek-
leştiren bilim fuarına  İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş, 
İl Milli Eğitim Eğitim Şube Müdürü 
Mehmet Yeşiltaş, Okul Müdürü Nu-
rullah Aktürk, öğrenciler,öğretmen-
ler katıldı. Okul Müdürü Nurullah 
Aktürk, bu tür etkinlikleri düzenle-
mekteki amaçlarının öğrencilerin 
hayal gücünün hayata geçmesini 
temin etmek olduğunu ifade etti. 

AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZİN 
HAYAL GÜCÜNÜ HAYATA 
GEÇMESİNİ SAĞLAMAK

Mahmut Sami Ramazanoğlu 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü 
Nurullah Aktürk, “TÜBİTAK’ın des-
teği ile bu yıl ikincisini düzenlediği-
miz Tübitak 4006 bilim fuarının açı-
lışını gerçekleştirmenin mutluluğu 
içerisindeyiz. Bilim fuarları öğren-
meye istekli, merak eden , araştır-
macı, bilinçli bireylerin yetişmesine 
katkı sağlayan öğrenme metotların-
dan biridir. Bilim fuarları, genç be-
yinlerin bilimin önemini kavrayıp, 
birçok teorik bilginin gerçek hayatta 
ki işleyişini fark etmelerini sağlar. 
Bu tür etkinliklerimizi amacımız 
öğrencilerin hayal gücünün hayata 
geçmesini temin etmektir” ifadele-
rini kullandı.

BİLİM FUARIMIZI GELENEKSEL 
HALE GETİRMEYİ PLANLIYORUZ 
32 Proje ile Bilim Fuarı açtıkla-

rını ifade eden Aktürk, “Öğrencileri-
miz 7 tarih,6 arapça ve İngilizce dil 
bilimi,4 fizik,1 edebiyat,2 biyoloji,2 
matematik,2 değerler eğitimi,4 sos-
yolojiden oluşan 28 araştırma proje-
si ile , 4 Türk el sanatları ve musiki 
çalışması da dahil olmak üzere 32 
projeyi sergilediler. Ayrıca okulu-
muzda kamu kurum ve kuruluşla-
rımızla yürüttüğümüz Ersamus ve 
E-Twining projeleri devam etmek-
tedir. Öğretmen ve öğrencilerin 
gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan 
bu projelerin bilim ve teknikte yeni 
buluşlara kapı aralamasına temenni 
ederiz.  Bu fuarda çeşitli çalışmala-
rını sergileyen çocuklarımız ileride 
ülke yararına olacak büyük buluş-
ların mimarı olabilirler. Hem biri 
bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş 

uygarlık seviyesine ulaştırabilirler. 
Proje aşamasında eneği geçen tüm 
öğretmen arkadaşlara ve öğrencile-
re teşekkürlerimi sunarken, gelecek 
yıllarda daha çok projeyle fuarımızın 

geleneksel hale gelmesini temen-
ni ediyorum” dedi. Bilim fuarına 
katılan Konya Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Servet Altuntaş okulda 
öğrenciler tarafından hazırlanan  32 

projeyi örnek gösterdiği bilimsel ça-
lışmaların artırılması gerektiğini ifa-
de etti. Konuşmanın ardından bilim 
fuarının açılışını gerçekleştirdi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz 
Selçuklu Belediyespor, ligin 32.hafta maçında İstanbulspor 
Beylikdüzü’nü konuk edecek. Mavi beyazlı takımda bu ma-
çın hazırlıkları devam ediyor. Pazar günü oynanacak olan 
maçı kazanarak moral depolamak isteyen Selçuklu Beledi-
yespor’da çalışmalar Başantrenör Serkan Erdoğan gözetimin-
de yapıldı. Antrenmana bütün oyucular katılırken, çalışmanın 
ardından oyunculara tatlı ikram edildi. Selçuklu Kartalları, 
İstanbulspor maçının hazırlıklarını bugün de sürdürecek. 

AKILLAR PLAY – OFF MAÇLARINDA
Pazar günü kendi sahasında İstanbulspor Beylikdüzü ile 

karşılaşacak olan Selçuklu Belediyespor, Play – Off maçla-
rını bekliyor. Lig sıralamasında 4.olan ve büyük ihtimalle bu 
şekilde Play – Off’a katılacak olan mavi beyazlılar, son 3 ma-
çın tamamlanmasının ardından zorlu periyota odaklanacak. 
Güçlü rakipleri ile mücadele edecek olan Konya temsilcisi, 
ligdeki ilk sezonun yakaladığı başarıyı Play – Off maçlarında 
da sürdürerek, bir üst lige yükselmek istiyor. Selçuklu’nun bu 
hafta konuk edeceği İstanbulspor ise son üç maçtan iyi sonuç-
lar alarak potanın içinde kalmak istiyor.
n SPOR SERVİSİ 

Selçuklu Belediyespor’da İstanbul hazırlıkları sürüyor
S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 TÜRK TELEKOM 31 28 3 2691 2288 0 0 59
2 BURSASPOR 31 24 7 2587 2354 0 0 55
3 AFYON BELEDİYESİ 31 22 9 2591 2397 0 0 53
4 SELÇUKLU BELEDİYESİ 31 21 10 2454 2367 0 0 52
5 ANTALYASPOR 31 20 11 2436 2397 0 0 51
6 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 31 19 12 2490 2415 0 0 50
7 BANDIRMA KIRMIZI 30 17 13 2372 2368 3 6 47
8 OGM ORMANSPOR 31 16 15 2288 2327 3 -6 47
9 İSTANBULSPOR 31 15 16 2397 2379 0 0 46
10 AKHİSAR BELEDİYE 30 15 15 2365 2405 4 23 45
11 BAKIRKÖY BASKET 31 14 17 2419 2469 2 -23 45
12 KARESİ SPOR 31 12 19 2399 2531 2 10 43
13 DÜZCE BELEDİYE 31 12 19 2343 2468 1 -10 43
14 PETKİM SPOR 31 10 21 2321 2420 0 0 41
15 YALOVA BELEDİYE 31 9 22 2519 2620 7 10 40
16 TED ANKARA KOLEJLİLER 31 9 22 2372 2503 6 19 40
17 ANKARA DSİ 31 9 22 2343 2484 5 -29 40
18 SAMSUN ANAKENT 31 6 25 2273 2468 0 0 37

Tekvandoculardan 
Ömer Ersöz’e ziyaret

ANALİG Tekvando finale yükselen Konya Kız ve 
Erkek Takımı, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürü Ömer Ersöz’ü ziyaret etti. Spor Genel Müdürlüğü 
tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi projesi 
kapsamında Adana’da yapılan 2017-2018 sezonu Analig 
Tekvando Yarı Final Müsabakalarında finale yükselen 
Konya Karması Kız ve Erkek Takımı, antrenörleri Kürşat 
Özdemir, Hüseyin Toprak ve Mehmet Gökhan Ergün, 
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ü 
makamında ziyaret etti. Finale yükselen sporcuları tebrik 
eden İl Müdürü Ömer Ersöz, bu hafta sonu Samsun’da 
yapılacak olan finallerde başarı dileklerinde bulundu.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu’nun maçını 
Karatutlu yönetecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. Hafta karşılaşmasında 
Konya Anadolu Selçukspor’un deplasmanda oynayacağı 
Bandırmaspor müsabakasını Ali Karatutlu yönetecek. Li-
gin 31. Hafta müsabakasında 15 Nisan Pazar günü Ban-
dırma 17 Eylül Stadyumu’nda saat 15.00’da başlayacak 
müsabakada Ali Karatutlu, Kemal Mavi, Murat Tuğberk 
Curbay hakem üçlüsü görev yapacak. Müsabakanın 4. 
Hakemi Sercan Murat Gündüzler olacak. Yavru Kartal 
bu maçı kazanarak Play – Off için önemli bir adım atmak 
istiyor. n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’da 
Bandırma hazırlıkları

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta karşılaşmasında 
deplasmanda Bandırmaspor  ile karşılaşacak olan Kon-
ya Anadolu Selçukspor hazırlıklarını sürdürüyor. Karatay 
Belediyesi Tatlıcak tesisleri’nde gerçekleştirilen çalış-
ma Teknik Direktör Alper Avcı ve yardımcı antrenörler 
Ertunga Kuşhan, İsmail Kısa ve Can Durak yönetiminde 
gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan 
antrenmanın ilk bölümünde futbolcularımız saha içine 
kurulan istasyonlarda koşu yaparken, kaleciler takımdan 
ayrı kaleci antrenörü Gökmen Çalışkan yönetiminde ça-
lıştı. Daha sonra 4 gruba ayrılan futbolcular iki ayrı yarı 
sahada taktik çalışma gerçekleştirdi.  n SPOR SERVİSİ

Hedef paralimpik olimpiyatları

Türkiye’de düzenlenecek dünya kupasına hazırla-
nan görme engelli judo milli takımı sporcuları, bu or-
ganizasyonda çok fazla madalya kazanmayı hedefliyor. 
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunca 
(IBSA) 21-23 Nisan’da Antalya Spor Salonu’nda gerçek-
leştirilecek Judo Dünya Kupası için Antalya’da kampa 
giren milli sporcular, günde çift idmanla çalışmalarını 
sürdürüyor. 

Görme Engelliler Judo Milli Takımı Teknik Direktörü 
Ahmet Kambur, yaptığı açıklamada, 20 Nisan’a kadar 
sürecek kampa 12’si kadın 26 sporcunun katıldığını 
söyledi. 

ASIL HEDEF PARALİMPİK OYUNLARI
IBSA Judo Dünya Kupası’nın Türkiye’de ilk kez An-

talya’da gerçekleştirileceğini ifade eden Kambur, “Milli 
takım olarak asıl hedefimiz, 2020 Paralimpik Oyunları. 
Bu turnuva, 2020 yolunda önemli bir organizasyon. 
Sporcular için puan maçları özelliğini taşıyor. Şu ana 
kadar ciddi bir katılım, yaklaşık 40 ülkenin müracaatı 
söz konusu. 260’ya yakın sporcunun iştirakini bekliyo-
ruz. Bizim çalışmalarımız iyi geçiyor. Kampa katılan 
tüm sporcularımız dünya kupasında tatamiye çıkacak. 
10-11 Kasım’da da Portekiz’de dünya şampiyonasına 
katılacağız.” dedi. n AA

‘KOŞABİLİYORKEN KOŞ’
Dev proje sürüyor!

 Türkiye’nin 81 ilindi yapılması 
planlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
ortaya koyduğu ‘Koşabiliyorken koş’ pro-
jesinin Konya ayağı gerçekleştirildi. Her 
yaştan insanın katıldığı projede, insanlar-
daki spor bilincinin oluşması amaçlandı. 
Konya’da yapılan organizasyona 7’den 
70’e binlerce vatandaş katıldı. Burada bir 
konuşma yapan Konya Gençlik Hizmetle-
ri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, sağlıklı 
bir yaşam için tüm vatandaşları yapılan 
faaliyetlere davet ettiklerini ifade etti.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI
‘Koşabiliyorken Koş’ Projesi kapsa-

mında vatandaşların yoğun katılımıyla 
egzersiz ve yürüyüş programı gerçekleş-
tirildi. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor 
Genel Müdürlüğü tarafından vatandaş-
ların da spor kültürü oluşturulması ve 
bilinçli spor yapmanın yaygınlaştırılma-
sı amacıyla hayata geçirilen ‘Koşabili-
yorken Koş’ projesi kapsamında Konya 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

tarafından Atatürk Stadyumu 1 Numaralı 
Saha’da egzersiz ve yürüyüş programı 
yapıldı. Programa Konya Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, 
Konya ASKF Başkanı Remzi Ay ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

HERKESİ DAVET EDİYORUZ
‘Konya’da spor yapmayan kalmasın’ 

sloganıyla çalışmaların tüm hızıyla de-
vam ettiğini belirten Konya Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, 
yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor 

Bakanlığımız ve Spor Genel Müdürlü-
ğümüzce başlatılan Koşabiliyorken Koş 
projesi kapsamında ilimizde 1 haftadır 
devam etmekte olan etkinliklerimize 
yürüyüş ve egzersiz programıyla devam 
ediyoruz. Her yaştaki vatandaşlarımızın 
sağlıklı bir yaşam için spor faaliyetlerine 
katılmalarını, bilinçli spor yapmalarını 
sağlamak amacıyla tüm vatandaşları-
mızı çalışmalarımıza davet ediyoruz” 
ifadelerini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Koşabiliyorken koş’ projesi Konya’da gerçekleştirildi. Konya Atatürk Stadyumu 
içinde yapılan organizasyona çok sayıda vatandaş katıldı. Proje ile her yaştan insanda spor bilincinin oluşması amaçlanıyor



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

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2017-2018

PUAN DURUMU

RPS
‘Gerginliğe
gerek yok’

Hafta başından beri üst üste ortamı geren 
açıklamalarda bulunan Antalyaspor 

cephesinden bu seferde itidal çağrısı 
geldi. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu 
gerginliğe gerek olmadığını belirterek, 
maçtan önce Eto’o’ya jest yapılması 

çağrısında bulundu 
Antalyaspor Tek-

nik Direktörü Hamza 
Hamzaoğlu, Spor Toto 

Süper Lig’in 29. hafta-
sında Atiker Konyaspor’la 

yapacakları maçta, coşkulu 
bir oyunla iyi bir sonuç elde 

etmek istediklerini söyledi.  
Atiker Konyaspor maçının 

alt sıralardan uzaklaşmak adına 
büyük önem taşıdığını ifade eden 
Hamzaoğlu, “Bu maça en iyi şe-
kilde hazırlanıyoruz. Kolay bir maç 
olmayacak. Konyaspor da yavaş 

yavaş toparlanmaya başladı. Se-
yircimiz önünde, kendi sahamızda, 

inşallah coşkulu bir oyunla iyi bir so-
nuç elde edip diğer haftalara hazırlana-
cağız.” dedi. 

Takımda ciddi bir eksik bulunma-
dığını aktaran Hamzaoğlu, hazır olan 
futbolcularla sahaya çıkarak galibiyet 
arayacaklarını kaydetti.

Bugüne kadar iyi mücadele ederek 
belli bir noktaya geldiklerine dikkati çe-
ken Hamzaoğlu, Atiker Konyaspor ma-
çından da iyi bir sonuçla ayrılmak is-
tediklerini vurguladı. Son haftalarda 
kazanmaya odaklı oynamaya çalıştıkla-
rını belirten Hamzaoğlu, “Kazandığımız 
üç maçı da kolay kazanmadık. Bundan 
sonra da kolay maç olmayacak. Yani 6 
maçımız var, herkes bir hesap yapıyor 
ama bence yapılan hesapların hiçbiri 
tutmaz. Önemli olan oynayacağımız 
maça odaklanmak, şu anda tek maçı-
mız var, Konyaspor maçı. Biz de ona 
odaklanmaya çalışıyoruz.” diye konuş-
tu. 
“ETO’O’YU JESTLE KARŞILAYALIM”

Taraftarlardan, eski futbolcuları 
Samuel Eto’o’yu iyi karşılamalarını 
isteyen Hamzaoğlu, şunları söyledi: 
“Bakıyorum bazı gerginlikler falan gün-
deme geliyor, bence hiç bunlara gerek 
yok. Bizim şu anda gerginlik yarata-

cak bir durumumuz yok. Biz tamamen 
sahaya odaklanalım. Taraftarlarımız-
dan ricam o. Eto’o bize hizmet etmiş, 
kulübün formasını terletmiş önemli bir 
oyuncu. Bence güzel bir şekilde onu 
jestle karşılayalım. Zaten, sahaya çıkıp 
futbol adına herkes elinden geleni ya-
pacak. İnşallah iyi bir sonuçla sahadan 
ayrılırız. Ondan sonra da diğer maçları-
mıza hazırlanırız.”

MAÇIN HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez 

Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig’in 
29.haftasında 15 Nisan Pazar günü 
Antalya Stadyumu’nda saat 16:00’da 
oynanacak Antalyaspor – Atiker Kon-
yaspor maçında Ümit Öztürk’ün düdük 
çalacağını açıkladı.

 Öztürk’ün yardımcılıklarını Asim 
Yusuf Öz ve Mehmet Kısal yaparken, 
maçın dördüncü hakemi Bahattin Şim-
şek.
n SPOR SERVİSİ
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