
Büyükşehir’den 
Ramazan etkinliği

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu 
yıl “Selçuklu Saklı Değerler” temasıyla 
açılan ve 10 gün boyunca Konya’dan ve il 
dışından yoğun ilgi gören 14. Geleneksel 
Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni 
kapsamında “Ramazan Gelir Hoş Gelir” 
adlı bir programı düzenlendi. 
n HABERİ SAYFA 18’DE

Pusulalar şekillendi

24 Haziran’daki seçimde cumhurbaşkanı adaylarının birleşik 
oy pusulasındaki yerleri belli oldu. 20 Mayıs’ta ise millet-
vekilliği seçimleri için ittifakların ve siyasi partilerin yerleri 
belli olacak. Mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

pusulada 3. sırada yer alacak. n HABERİ SAYFA 5’TE

Kendilerini denediler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde gerçek 
sınavı aratmayan, adayların adlarına düzenlenmiş optikle-
riyle, Konya Gıda Tarım Üniversitesi amfilerinde, tüm sınav 
kuralları dikkate alınarak deneme sınavı yapıldı, öğrenciler 

açısından moral oldu. n HABERİ SAYFA 13’TE

Yüreklere dokundular

Selçuk Üniversitesinde okuyan bir grup öğrenci İyilik Kervanı  
Projesi kapsamında PKK tarafından şehit edilen Öğretmen 
Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’ın görev yaptığı 

okulları ziyaretti.  Ziyarette duygu dolu anlar yaşandı. 
n HABERİ SAYFA 17’DE

13 Feryadı duyun
kadroyu verin03 İftarların yeni 

mekanı: SKM 06 13 1824 terörist etkisiz 
hale getirildi

Huzurevi’ndeki
annelere ziyaret

Selçuklu’da Kudüs 
coşkusu yaşandı 
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Yok ol İsrail!
ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını Gazze sınırında 
protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 

43 Filistinli şehit oldu, yüzlerce Filistinli yaralandı

Siyonist İsrail, 
insanlık suçu 

işlemeye
devam ediyor

43 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU
ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını ve 
İsrail’in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe’nin (Bü-
yük Felaket) 70. yılını protesto etmek için İsrail 
sınırında günler öncesinden çadırlar kuran Filis-
tinliler, İsrail’in sert müdahalesiyle karşılaştı. 
Müdahale sonucu 43 Filistinli şehit olurken, 
yüzlerce Filistinli yaralandı. 

İHA’LARLA GAZ BOMBASI YAĞDIRDI
İsrail askerlerinin sert müdahalelerine rağ-
men Gazze sınırın farklı bölgelerinde binlerce 
Filistinli, gösterilerine devam ediyor. Gerçek 
mermiyle göstericilerin üzerine ateş açan İsrail 
askerleri, insansız hava araçlarıyla (İHA) da pro-
testocuların üzerine göz yaşartıcı gaz yağdırdı. 

BÜYÜKŞEHİR’DEN KATLİAMA KINAMA
Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, ABD Bü-
yükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasını 
protesto eden Filistinlilerin şehit edilmesini 
kınadı. Başkan Altay, “Hakikaten İslam Dün-
yası için bugün üzüntülü bir gün. Ama inşallah 
aydınlık günlere hep birlikte şahitlik edeceğiz” 
dedi.
n HABERİ SAYFA 16’DA
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Ayşe-Ata Baş çiftinin kızları Havva ile Filiz-Aslan Korkmaz çiftinin oğulları Hızır dünyaevine girdi. 
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, genç çifte mutluluk dileyerek evlilik cüzdanını geline takdim etti

Korkmaz ve Baş aileleri 
düğün mutluluğu yaşadı

Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Konya 5. Dö-
nem Şube Başkanı İşadamı Aslan 
Korkmaz oğlunu evlendirdi. Ay-
şe-Ata Baş çiftinin kızları Havva ile 
Filiz-Aslan Korkmaz çiftinin oğulları 
Hızır dünyaevine girdi. Çiftsan Bota-
nik’te gerçekleştirilen düğüne eski 
Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğ-
lu, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir 
Belediye Başkanı U. İbrahim Altay, İl 
Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK 
Parti Konya Milletvekilleri Hüsnüye 
Erdoğan ve M. Uğur Kaleli, İl Müf-
tüsü Ahmet Poçanoğlu, Konya Ti-
caret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka, iş ve siyaset dünyasın-
dan çok sayıda isim ile Korkmaz ve 

Baş ailelerinin yakınları katıldı. Genç 
çiftin nikahını Büyükşehir Belediye 
Başkanı U. İbrahim Altay kıyarken, 
eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Da-
vutoğlu başta olmak üzere protokol 
üyeleri de nikaha şahitlik etti. Nikah 
akdinin ardından kısa bir konuşma 
yapan Eski Başbakan Prof. Dr. Ah-
met Davutoğlu, genç çifte mutluluk 
dileyerek evlilik cüzdanını geline 
takdim etti. Nikahın ardından toplu 
fotoğraf çekinilerek yemeğe geçildi. 
Korkmaz ve Baş aileleri davetlilerle 
tek tek ilgilenerek tebrikleri kabul 
etti. Yenigün Gazetesi olarak Kork-
maz ve Baş ailelerine hayırlı olsun 
der, genç çifte bir ömür boyu mut-
luluklar dileriz. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK



Mehmet-Firdevs Coşkuner çiftinin oğlu Hamza Mert, erkekliğe ilk adımı attı. 
Aileleri de çocuklarının sünnet olmasının mutluluğunu yaşadı 

Ayşen ve Mustafa bir ömür mutluluk için hayatlarını birleştirdi. 
Kösem ve Mutlu aileleri misafirleri ile kapıda karşılayarak tek tek ilgilendi

Ayşegül-Osman Taşoluk çiftinin oğulları İbrahim ve Ömer Faruk, 
sünnet oldu. Davetlilere geleneksel Konya düğün pilavı ikram edildi

İftarların yeni mekanı: SKM

Hamza Mert Coşkuner 
erkekliğe ilk adımı attı 

Ayşen ve Mustafa 
hayatlarını birleştirdi

İbrahim ve Ömer 
Faruk sünnet oldu

Mehmet-Firdevs Coşkuner 
çiftinin oğlu, Hamza-Fatma Coş-
kuner ve Şaban-Fadimana Türk-
men çiftinin torunu Hamza Mert, 
sünnet olarak erkekliğe ilk adımı 
attı. “Hz. Muhammed’in sünneti, 
bize de nasipmiş mürüvveti, duyan 
duymayana duyursun, sevabına 
nail olmak isteyen bu mutlu günü-
müze buyursun. Ellerinizden öpe-
rim sizleri de sünnetime beklerim” 
davetiyle Mavera Kır Düğün Bah-
çesi’nde gerçekleştirilen sünnet 
düğününe Coşkuner ve Türkmen 
ailelerinin akrabaları, sevenleri ve 
dostları katıldı. Davetlilere gele-
neksel Konya düğün pilavının ik-
ram edildiği düğünde, çeşitli oyun-
larla çocukların da eğlendirilerek 
renkli görüntüler oluştu. Erkekliğe 

ilk adımı atan Hamza Mert’in ise 
heyecanı yüzünden okunuyordu. 
Yenigün Gazetesi olarak Coşkuner 
ve Türkmen ailelerine hayırlı olsun 

der, erkekliğe ilk adımı atan Ham-
za Mert’e geçmiş olsun dileklerimi-
zi iletiriz.
n TEVFİK EFE

Münevver- Hüseyin Kösem 
çiftinin kızı Ayşen ile Gülsüm–Ali 
Mutlu çiftinin oğlu Mustafa dünya-
evine girdi. Mavera Kır Düğün Bah-
çesinde düzenlenen düğün törenine 
Kösem ve Mutlu ailelerin yakınları, 
sevenleri ile çok sayıda davetli ka-
tıldı. Kösem ve Mutlu aileleri misa-
firleri ile kapıda karşılayarak tek tek 
ilgilendi. Düğüne katılan misafirler 
genç çifte hatıra fotoğrafı çektirmeyi 
de ihmal etmedi. Yenigün Gazetesi 
olarak Ayşen ve Mustafa çiftine bir 
ömür boyu mutluluklar dilerken, 
Kösem ve Mutlu ailelerini de  tebrik 
ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ayşegül-Osman Taşoluk çiftinin 
oğulları İbrahim ve Ömer Faruk, 
sünnet olarak erkekliğe ilk adımı 
attı. Bizim Ora Kır Düğün Bahçesin-
de düzenlenen sünnet merasimine; 
Taşoluk ailesinin büyükleri, akraba-
ları, yakınları, sevenleri,dostları ve 
çok sayıda davetli katıldı. Taşoluk 
ailesi, gelen misafirlerini tek tek 
karşılayarak tebrikleri kabul etti. 
Sünnet merasiminde davetlilere 
geleneksel Konya düğün pilavı ik-
ram edildi. Yenigün Gazetesi olarak 
İbrahim ve Ömer Faruk’a geçmiş 
olsun der, Ayşegül ve Osman çiftini 
tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuklu Kongre Merkezi Ra-
mazan ayı boyunca,deneyimli eki-
binin hazırladığı Türk ve Osmanlı 
mutfağının eşsiz lezzetlerini misa-
firlerine sunuyor. Net 1400 metre-
kare  kullanım alanı, 9 metre tavan 
yüksekliği ve bin 200 kişiye kadar 
ağırlama kapasitesi ile bölgenin en 
büyük salonu olan Kubad Abad, 
grup iftar davetleri için misafirlerini 
bekliyor. 

Kongre Merkezi’nin giriş katın-
da yer alan Kubad Abad salonu950 
araçlık otoparkı ve aynı zamanda 
gün ışığı almasıyla konukların dik-
katini çekmeyi başarıyor. 

Ramazan ayını doyasıya yaşat-
mak için,Selçuklu Kongre Merke-
zi’nin güleryüzlü ve özenli hizmet 
anlayışı ile Türk mutfağının lezzet 
mirasları menülerde yer alacak ve 
harmanlanacak.

SKM mutfağının farklı damak 
zevklerine hitap eden iftar menüleri 
ile iftarını açmak isteyen misafirler, 
Selçuklu Kongre Merkezi’nin esşiz 
mimarisi ile eski ramazanların tadı-
nı modern zamanlara taşıyacak.

Grup iftar programları için al-

ternatifsiz bir hizmet sunduklarını 
belirten Selçuklu Konre Merkezi 
Satış ve Pazarlama Direktörü Fa-
tih Kocagüzel, “Menü içerisindeki 
iftariyeliklerden kaşık salataya,ra-
mazan pidesinden iftar geleneğinin 
vazgeçilmez çorbalarına, Osmanlı 
ve Selçuklu sofralarında yer alan 
et yemeklerinekadar Türk mutfa-
ğının tüm lezzetleriniRamazan ayı 
boyunca SKM’de misafirlerine sun-
maya hazırlandıklarını” belirtti.

Selçuklu Kongre Merkezi’nin50 

kişiden 1200 kişiye kadar hizmet 
verme kapasitesine sahip kapalı 
alanları ve gruplara özel menüleri 
ile mübarek Ramazan Ayı’nın pay-
laşma ve beraberlik şölenine dö-
nüşeceğini ifade eden Kocagüzel, 
özenli ve güleryüzlü servisi, profes-
yonel ve misafir odaklı hizmet anla-
yışıyla Selçuklu Kongre Merkezi’ne 
0332 2334242 numaralı telefon-
dan herkesin ulaşabileceğini, satış 
ekibi ile görüşebileceklerini belirtti.
n HABER MERKEZİ
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HAZIRLAYAN
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

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

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

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

hemşehrilerimizle buluşturma-
yı planladığımız Türk Yıldızları 
Gösterisi bizimle beraber birçok 
yerde iptal edilmiştir. Türk Silah-
lı Kuvvetlerimizin aldığı kararla 
seçim güvenliği nedeniyle iptal 
edilen Türk Yıldızları Gösterisi’ni 
seçimden sonra düzenleyeceğiz. 
Hemşehrilerimiz için hazırladı-
ğımız programda şehrimize da-
vet ettiğimiz Fettah Can’ın 12 
Mayıs saat 17.00’de konseri 
gerçekleşecek. Konserimize tüm 
hemşehrilerimizi davet ediyor, 
saygılar sunuyorum” şeklinde 
konuştu.

Ereğli Belediyesi’nden bir ilk 
daha ikram çeşmesi Ereğlililerin 
hizmetine sunuldu. Uğurlu Camii 
önünde Cuma Namazı çıkışı va-
tandaşlara süt ikram edildi. İkram 
çeşmesine yoğun ilgi gösteren Va-
tandaşlar, Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven’e hizmetlerinden dolayı 
teşekkür ettiler. Halka hizmet Hak-
ka hizmet düsturuyla çalışmaları-
mıza devam ediyoruz diyen Başkan 
Özgüven: “Şehrimize hizmet nok-
tasında önemli çalışmalar yürütü-
yoruz. Fiziki ve kültürel çalışmaları-
mızın yanı sıra Sosyal Belediyecilik 
kapsamında da hemşehrilerimize 

hizmet ediyoruz. Ereğli’mize ve 
vatandaşlarımıza daha iyi nasıl 
hizmet edebiliriz noktasında çaba 
harcıyoruz. İkram Çeşmesi de bu 
hizmetlerimizden birisi. Paylaşmak 
bizim kültürümüzün bir parçasıdır. 
Belediye olarak özel günlerde pay-
laşmanın hazzını yaşayarak birlik 
ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. 
Bu anlamda vatandaşlarımızın da 
desteğini görüyoruz. Bize destek 
olan tüm hemşehrilerimize teşek-
kür eder onların destekleriyle daha 
birçok hizmeti Ereğli’mize kazan-
dıracağımızı belirtmek istiyorum” 
dedi.

‘Engelli kardeşlerimizi 
topluma kazandırmalıyız’

Başkan Özgüven anneleri
ve hemşireleri unutmadı

Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven Ereğli Rehabili-
tasyon Merkezi sakinleriyle bir 
araya geldi, 10-16 Mayıs En-
gelliler Haftaları tebrik ederek 
onlara moral verdi. Samimi soh-
bet ortamında geçen programda 
hep birlikte şarkılar söylediler. 
Engelli bireylere karşı toplu-
mun duyarlı olması gerektiğine 
vurgu yapan Başkan Özgüven: 
“Engelli kardeşlerimizin toplu-
ma kazandırmaları noktasında 
hepimize görevler düşüyor. Bu 
noktada Ereğli Belediyesi ola-
rak şehrimizde yaşayan engelli 
vatandaşlarımızı gözetiyor ve 
her zaman destekliyoruz. Özel 
vatandaşlarımız için çeşitli et-
kinlikler ve eğitimlerinde öncü 
oluyoruz. Ayrıca belediyemiz 
bünyesinde istihdamlarını sağ-

layarak onlar kimlik vererek, 
topluma kazanımları için uğraş 
veriyoruz. Her zaman dile getiri-
yorum her birey bir engelli ada-
yıdır. Bunun bilincinde olarak bu 
özel kardeşlerimiz için elimizden 
geleni yapıyoruz. Bugün Rehabi-
litasyon Merkezi’mizde bakımla-
rı gerçekleştirilen özel bireyleri-
mizle bir araya gelmek istedik. 
Onlarla bir arada olmaktan mut-
luluk duyduğumuzu ifade etmek 
istiyorum. Ayrıca onların da 
bize göstermiş oldukları yakınlık 
ve samimiyet için de teşekkür 
ediyorum. Bu duygu ve düşün-
celerle burada bizimle beraber 
olan kardeşlerimiz başta olmak 
üzere tüm engelli vatandaşla-
rımızın 10-16 Mayıs Engelliler 
Haftasın’nı tebrik ediyorum” 
dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven 12 Mayıs Hemşi-
reler günü vesilesiyle bir mesaj 
yayımladı. Sağlık insanın en 
kıymetli varlığıdır diyen Başkan 
Özgüven: “Sağlık, insan yaşa-
mında mutluluğunun temel ih-
tiyacıdır. Sağlıklı bir birey her 
anlamda hayatla daha barışık 
ve huzurludur. Bu noktada Be-
lediye olarak vatandaşlarımızın 
sağlığı gözetiyor, bu yönde et-
kinlikler yapmaya gayret göste-
riyoruz. Bundan sonraki süreçte 
de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
Hükümetimizin de sağlıklı ya-
şam konusunda önemli çalışma-
ları var. Ülkemizin her noktasın-
da modern Hastaneler, yeterli 
ekipman ve güleryüzlü personel 
ile milletimize önemli hizmetler 
yürütülüyor. Bu duygu ve dü-
şüncelerle Sağlığımız için gece 
gündüz demeden çalışan sağlık 
personellerimize çok teşekkür 
ederiz. Onlar fedakarca insanla-
ra hizmet ediyorlar. Bu anlamda 
tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs 
Hemşireler Günü’nü kutlar, ça-
lışmalarında kolaylıklar dilerim” 
dedi.

ANNELER GÜNÜ MESAJI
Ereğli Belediye Başkanı Öz-

kan Özgüven Anneler Günü se-
bebiyle bir mesaj yayımladı.

Cennet anaların ayakları 
altındadır diyen Başkan Özgü-
ven: “Anne koruyan, kollayan, 
kol kanat geren, evladının ge-
leceği için kendini arka plana 
iten kişidir. Yemeyen yediren, 
giymeyen giydiren annelerimiz, 
şefkatin, merhametin, feda-
karlığın timsalidir. Annelik en 
yüce duygularının başında gelir. 
Evladı uğruna hiçbir fedakarlık-
tan kaçmayan annelerimiz tüm 
övgü ve methiyelere mazhardır. 
Anne duası elde edilebilecek en 
büyük kazançtır. Anne duası 
alan kişi hayatta her türlü zorlu-
ğun üstesinden kolayca gelir ve 
başarılara erişir. Hayatının her 
evresinde annelerimizi hoşnut 
etmeli, ‘öf’ bile dememeliyiz. 
Atalarımızın da belirttiği gibi 
‘Ana başta taç imiş, her derde 
ilaç imiş, bir evlat Pir olsa, yine 
de anaya muhtaç imiş’. Cen-
neti annelerin ayakları altında 
gören bir inancın mensupları 
olan biz, ülkemizin ve milletimi-
zin huzurlu, mutlu bir geleceğe 
ulaşabilmesi için annelerimizin 
kalbini kırmama hassasiyetini 
yaygınlaştırmaya özen göster-
meliyiz. Bu duygu ve düşünce-
lerle tüm annelerimizin Anneler 
Günü’nü kutlar, ellerinden öpe-
rim” dedi.

Devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Ereğli belediye Başkanı Özkan Özgüven, 
çalışmaların aralıksız süreceğini belirterek, hizmet gitmeyen mahallenin kalmayacağını vurguladı

‘Tüm mahallelerimize 
hizmet götüreceğiz’

Ereğli Belediyesi Fen İşleri Mü-
dürlüğü kilitli taş, asfalt ve yol çalış-
malarına devam ediyor. Şehrin dört 
bir yanında yapılan yoğun çalışma-
lar ile sezona hızlı bir giriş yapıldı. 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven 
çalışmaları yerinde inceledi. Bu yıl 
yoğun bir çalışma yapacaklarını be-
lirten Başkan Özgüven: “Havaların 
ısınmasıyla beraber asfalt çalışma-

larımıza başladık. Bir taraftan kilitli 
taş bir taraftan asfaltlama çalışma-
larıyla şehrimizin tüm mahallelerin-
de olacağız. Bu yıl daha yoğun bir 
çalışma programı hazırladık inşallah 
Ereğli’mizde önemli hizmetler ger-
çekleştireceğiz. Açtığımız yeni yol-
larla şehrimiz büyüyor ve gelişiyor. 
Bunun yanı sıra kilitli taş ve asfalt 
çalışmalarımızla sorunları bir bir çö-

züme kavuşturacağız. Bu noktada 
hemşehrilerimizin istek ve taleple-
ri bizim için çok önemli, onların da 
desteği şehrimize hak ettiği hizmet-
leri yapıyoruz. Belediye olarak 4 yıl-
dır her yeni dönem kendi rekorumu-
zu kırdık, hiçbir hizmeti ötelemeden 
tabiri caizse elimizi taşın altına ko-
yarak önemli hizmetleri Ereğli’mize 
kazandırdık. Bundan sonraki süreçte 

de çalışmalarımıza aralıksız devam 
edeceğiz. Her şey Ereğli için. 

Bu anlamda bizlere desteklerini 
esirgemeyen tüm hemşehrilerimize 
teşekkür ediyor, hürmetlerimi su-
nuyorum. Şehrimizin gelişimi için 
yaptığımız bu çalışmalarımızda ver-
diğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı 
da vatandaşlarımızdan özür dilerim” 
dedi.

Türk Yıldızları gösterisi 
seçim sonrasına ertelendi

İkram Çeşmesi, birlik ve 
beraberliği pekiştiriyor

Çanakkale’yi gezdiler

Ereğli Belediyesi Kültürel Be-
lediyecilik kapsamında emeklilere 
Çanakkale gezisi düzenledi. Gezi-
ye katılan emekliler Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven’e teşekkür 
ettiklerini dile getirdiler.
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İzi Süt Yönetim Kurulu 
Başkanı 

Ahmet 
Feyyaz İzi’nin

vefatını üzüntü ile 
öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan 
rahmet, yakınlarına 
başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

24 Haziran’daki seçimde cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerleri belli oldu. 20 Mayıs’ta ise milletvekilliği seçimleri için ittifakların ve si-
yasi partilerin yerleri belli olacak. Mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pusulada 3. sırada yer alacak, birinci sırada sıra ise Muharrem İnce olacak   

Kura çekildi, Erdoğan 3. sırada
Yüksek Seçim Kurulu’nda 

(YSK), 24 Haziran’da yapılacak se-
çimde cumhurbaşkanı adaylarının 
birleşik oy pusulasındaki yerlerinin 
belirlenmesi için kura çekimi yapıl-
dı. Kurada, cumhurbaşkanı adayla-
rının isimleri YSK üyeleri tarafından, 
sıraları ise çıkan ismin parti temsilci-
si tarafından çekildi. 

Buna göre adaylar oy pusulasın-
da şu sıralama ile yer alacak:

1. Muharrem İnce
2. Meral Akşener
3. Recep Tayyip Erdoğan
4. Selahattin Demirtaş
5. Temel Karamollaoğlu
6. Doğu Perinçek

SEÇMENLERE İKİ AYRI OY 
PUSULASI VERİLECEK

Seçmenlere verilecek iki oy pu-
sulalarından birisi cumhurbaşkanı 
seçiminde kullanılacak. Bu oy pusu-
lasının en üst kısmında “Cumhur-
başkanı Adayları” başlığı bulunacak.

Bu başlık altında Türkiye’de ilk 
kez cumhurbaşkanının halkın oyuy-
la belirlendiği 10 Ağustos 2014’deki 
seçimlerde olduğu gibi cumhurbaş-
kanı adaylarının isimleri ve fotoğraf-
ları bulunacak. Bu oy pusulasında 
partilerin logoları ve yaptıkları itti-
fakların unvanları olmayacak. İkin-
ci oy pusulasında ise seçmenler 
milletvekili adaylarına oy verecek. 
Seçmenler, hem cumhurbaşkanına 
hem milletvekillerine yönelik tercih-
te bulundukları iki ayrı oy pusulasını 
aynı zarfa koyarak sandığa attıktan 
sonra oy verme işlemini tamamla-
yacak.

Milletvekili seçimine ilişkin oy 
pusulasında yer alacak ittifakların ve 
siyasi partilerin yerleri, yine YSK’de 
yapılacak kura çekimi ile 20 Ma-
yıs’ta belirlenecek.

PUSULADA ADAY 
FOTOĞRAFI OLACAK

Pusula 5,5 santimlik 6 sütündan 
oluşacak ve sadece adayların fotoğ-
rafları olacak. 20 Mayıs’ta ise millet-
vekilliği seçimleri için ittifakların ve 

siyasi partilerin yerleri belli olacak.
59 MİLYON 391 BİN 328 SEÇMENİN 

OY KULLANABİLECEK
YSK Başkanı Sadi Güven, 24 

Haziran’da yapılacak Cumhurbaş-
kanı ve 27. Dönem Milletvekili Ge-
nel Seçimleri’nde yurt içinde ve yurt 
dışında toplam 59 milyon 391 bin 
328 seçmenin oy kullanabileceğini 
bildirdi. Güven, 24 Haziran’da ya-
pılacak cumhurbaşkanı seçiminde 
adayların oy pusulasındaki yerle-
rinin belirlenmesi için düzenlenen 

kura öncesinde açıklamalarda bu-
lundu.

Sadi Güven, açıklamasına Gaz-
ze’de şehit olan Filistinlilere Al-
lah’tan rahmet, yaralılara acil şifa 
dileyerek başladı. Seçmen sayısına 
ilişkin bilgi veren Güven, 14 Mayıs 
2018 itibarıyla yurt içinde 56 milyon 
342 bin 263, yurt dışında 3 milyon 
49 bin 65 olmak üzere, toplam 59 
milyon 391 bin 328 seçmen bulun-
duğunu, tahmini sandık sayısının 
180 bin 896 olduğunu söyledi.

Güven, bu seçimde ilk defa seç-
men olan 1 milyon 650 bin 171 kişi-
nin oy kullanacağını bildirdi.

Yurt dışında 60 ülke ve 123 
temsilcilikte sandık kurulacağını 
hatırlatan Güven, yurt dışı seçmen 
kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 36 
gümrük kapısında oy kullanabilece-
ğini açıkladı.

Güven, gümrük kapıları ve yurt 
dışı temsilciliklerde oy kullanma iş-
leminin 7 Haziran’da başlayacağını 
hatırlatarak, seçmen sayısına göre 

bu ülkelerde 1-13 gün arası sürey-
le oy kullandırılacağını, 13 gün oy 
kullandırılan ülkelerde seçmenlerin 
oy kullanma işlemini son güne bı-
rakmamalarının yoğunluk yaşan-
maması için büyük önem taşıdığını 
vurguladı.

Bu haftanın Engelliler Haftası ol-
duğunu dile getiren Güven, YSK’nin 
internet sitesinin engelli erişimine 
tam anlamıyla uygun hale getirildi-
ğini anlattı.

Güven, 664 bin 326 engelli seç-

men ile 75 yaş ve üzeri 2 milyon 473 
bin 800 seçmenin, aileleriyle birlikte 
5 milyon 333 bin 899 kişinin sandık 
alanlarının giriş katlarında oylarını 
kullanacağını aktardı.

Sadi Güven, ayrıca bu seçimler-
de ilk defa yatağa bağımlı seçmen-
lerin oy kullanabilmeleri için 271 
ilçede seyyar sandık kurulacağına 
dikkati çekti.
“SEÇİMLER SİYASİ PARTİLER ELİYLE 
ŞEFFAF OLARAK YAPILMAKTADIR”

Seçimlerin siyasi partiler eliyle 
şeffaf olarak yapıldığının altını çizen 
Güven, oyların kullanıldığı sandı-
ğın oluşumundan, oyların sayım ve 
dökümünden ilçe seçim kuruluna 
ulaşmasına ve oradan il ve yüksek 
seçim kuruluna kadarki süreçte, 
yani zincirin tüm halkalarında siyasi 
partilerin bulunduğunu belirtti.

Güven, ilçelerde kaydedilen san-
dık sonuç tutanaklarının taranarak 
YSK’ye geldiği anda siyasi partilere 
elektronik ortamda gönderileceğini 
bildirerek, şunları söyledi:

“Seçimlerde, daha önce 5 se-
çimde olduğu gibi, siyasi partililerce 
tutulan sandık sonuç tutanaklarının 
yanı sıra sayım ve döküm cetvelleri, 
ilçe ve il birleştirme tutanakları da 
taranarak erişime açılacaktır. Se-
çimlerde yarışan da seçimleri yapan 
da siyasi partiler olduğundan siyasi 
partilerin sandıklara sahip çıkması 
önem arz etmektedir. Her parti san-
dığa üyelerini eğitip göndermelidir. 
Bu kapsamda YSK Milli Eğitim Ba-
kanlığıyla yürütülen ortak çalışma 
neticesinde daha önceki seçimlerde 
olduğu gibi halk eğitim merkezleri 
aracılığıyla seçimlerde görev yap-
mak isteyenlere yönelik sertifikalı 
eğitim programı düzenlenmekte-
dir. Bu eğitim seçim sonuçlarının 
sağlıklı alınmasında etkili olacaktır. 
Sandık kurulu başkan ve üyelerinin 
belirlenmesi veya görevlendirilme-
sinde anılan kursa katılma ve sertifi-
ka zorunluluğu bulunmamaktadır.”
n EMİNE ÖZDEMİR 

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde 
yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanabileceğini bildirdi.

Pusula 5,5 santimlik 6 sütündan oluşacak ve sadece adayların fotoğrafları olacak. 20 Mayıs’ta ise milletvekilliği seçimleri için ittifakların ve siyasi partilerin yerleri belli olacak.

İzi Süt Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Feyyaz İzi hayatını kaybetti. 
Merhum Ahmet Feyyaz İzi, Hacıfettah Mezarlığında toprağa verildi

Ahmet Feyyaz İzi 
dualarla defnedildi

İzi Süt Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ahmet Feyyaz 
İzi 64 yaşında vefat etti. Bir 
süredir kanser tedavisi gö-
ren Ahmet Feyyaz İzi’nin 
cenazesi dün öğlen nama-
zına müteakip Hacı Fettah 
Camii’nde öğle namazına 
müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından Hacı-
fettah Mezarlığı’nda topra-
ğa verildi.  Cenazeye Konya 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, 
AK Parti İl Başkanı Hasan 

Angı,AK Parti Konya Mil-
letvekili Aday Adayı Tahir 
Akyürek, AK Parti eski Kon-
ya Milletvekilleri Hüseyin 
Üzülmez, Mustafa Kabakçı, 
işadamları,sanayiciler, İzi ai-
lesinin yakınları ve sevenleri 
katıldı.  Merhum Ahmet İzi 
1 erkek , 2 kız çocuğu sahibi 
idi.  Yenigün Gazetesi olarak 
hayatını kaybeden merhum  
Ahmet Feyyaz İzi’ye Al-
lah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Mezarlıkta bıçakla yaralanmış 
halde bulunan 19 yaşındaki Suriye 
uyruklu genç, kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybetti.  Olay, saat 17.00 
sıralarında merkez Kartay ilçesi Azi-
ziye Mahallesi Topraklık Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, cadde üzerinde iki grup 
arasında henüz belirlenemeyen bir 
nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartış-
manın kavgaya dönüşmesiyle Su-
riye uyruklu İbrahim El Hadib (19) 
vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak-
lanarak yaralandı. Yaralı halde Mev-
lana Müzesi yakınındaki Üçler Me-
zarlığı’na girerek saklanan Suriyeli 
genç güvenlik kulübesinin önünde 
bayıldı. Yaralı genci fark eden me-
zarlık görevlisi Ümit Kartal, durumu 
112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine 
bildirdi. Sağlık ekiplerince olay ye-
rinde yapılan ilk müdahalenin ar-
dından ambulansla Konya Numune 
Hastanesine kaldırılan genç, burada 
yapılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Yaralı genci fark eden mezarlık 
görevlisi Ümit Kartal, “Bir bayan ba-

ğırdı bir kişiyi yaraladılar, diye bende 
kalktım. O şahısta buraya geldi, yere 
düştü. Bizde havlu falan yaptık ama 

ambulansla gitti. Yapanı görmedik 
biz yaralıyla uğraşıyorduk” şeklin-
de konuştu. Mezarlık ve çevresinde 

inceleme yapan polis ekipleri, kaçan 
şüpheli veya şüphelileri yakalamak 
için çalışma başlattı. n İHA

CHP İl Başkanı Bektaş: 
Engelsiz bir Türkiye mümkün

Engelliler Haftası nedeniyle 
CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-
taş, il yönetim kurulu üyeleri ve il 
kadın kolları başkanı Şerife Tunç 
birlikte Türkiye Sakatlar Derneği 
Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı, 
yönetim kurulu üyeleri ve dernek 
üyelerini ziyaret ederek, sorunları 
hakkında bilgi aldı.  CHP’nin ziya-
retinden memnun oldukları dile 
getiren Türkiye Sakatlar Derneği 
Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı, 
“Engellilerin topluma kazandırılıp, 
kaynaşmasını sağlamak amacıyla 
kurulan bir derneğiz. Kardeşle-
rimizin sorunlarının çözümü için 
yetkili mercilerle görüşüyoruz. 
Bunun yanında sosyal aktivelerde 
birlik ve beraberliğimizi artırmak 
gayreti içindeyiz. Tam anlamıyla 
haklarımızı elde etmek anlamında 
desteğinizi bekliyoruz. Bunun ya-
nında engelli istihdamının yeterli 
hale getirilmesiyle birlikte, engel-
li maaşlarındaki dengesizliklerin 
kaldırılmasını talep ediyoruz. Zi-
yaretinizden ve bizlere verdiğiniz 
desteklerden dolayı teşekkür edi-
yoruz” dedi.   

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) 
Konya İl Başkanı Barış Bektaş, 
engelsiz bir Türkiye mümkün ol-

duğunu belirterek, “Sizlerin so-
runlarını hakkında bilgi almak 
için ziyaretinize geldik. Ülkemizde 
engelsiz bir Türkiye mümkündür. 
Evrensel standartlarda eşit yurt-
taşlık ilkesiyle bir sistem kurularak 
engelli kardeşlerimiz haklarına 
kavuşturulur. CHP olarak bunun 
için elimizden geleni yapmaktayız. 
Sosyal Hukuk Devleti anlayışında 
bütün vatandaşlarımızla birlikte 
engelli kardeşlerimizde eşit olarak 
anayasal haklara sahiptir. Engelli-
lere acıyarak bir şeyler verildiği bir 
ülke olmak istemiyoruz.  Eşit yurt-
taşlık ilkesi doğrultusunda bütün 
engelli kardeşlerimiz eşit haklara 
sahip olunması gerçekleştirilme-
lidir. Biz bu anlamda elimizden 
katkıyı vermeye devam edece-
ğiz. CHP iktidarında sosyal hukuk 
devleti anlayışıyla hareket ederek, 
bütün engelli kardeşlerimizin eşit 
haklarından yararlanması sağla-
yacağız” şeklinde konuştu. Daha 
sonra CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, Türkiye Sakatlar Derneği 
Konya Şube Başkanı Ahmet Mıh-
çı’ya CHP’nin Engellilerin sorun-
ları ve çözümünü ilişkin bir dosya 
sundu.
n HABER MERKEZİ

Yurt genelinde 7-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarında 24 terörist etkisiz hale getirildi

Bir haftada 24 terörist 
etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, son bir haftada 
bölücü terör örgütleriyle mücadele 
kapsamında Jandarma Özel Hare-
kat, Polis Özel Harekat, Jandarma 
Komando Birlikleri ile iç güvenlik 
operasyonları çerçevesinde Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara 
unsurlarınca bin 821 operasyon dü-
zenlendi. 

Operasyonlarda, bölücü terör ör-
gütü PKK’ya yardım ve yataklık yap-
tıkları iddiasıyla 132, terör örgütü 
DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 
22, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile 
mücadele kapsamında 967, sol terör 
örgütleriyle mücadele kapsamında 
da 2 zanlı gözaltına alındı. 

Yapılan planlı operasyonlarda, 
bin 123’ü terör suçları, 83’ü düzen-
siz göç ve 3 bin 634’ü uyuşturucu ve 
kaçakçılık suçlarından olmak üzere 
4 bin 840 kişi yakalandı. 

24 TERÖRİST ETKİSİZ 
HALE GETİRİLDİ

Düzenlenen iç güvenlik operas-
yonlarında biri ölü, 14’ü sağ, 9’u tes-
lim olmak üzere 24 terörist etkisiz 
hale getirildi. 

Hakkari, Bitlis, Şırnak, Tunceli, 
Mardin ve Kahramanmaraş’ta yürü-
tülen operasyonlarda, terör örgütü 
mensuplarınca kullanılan 7 sığınak, 
barınak ve mağara ile tuzaklanan 10 
el yapımı patlayıcı ve mayın imha 
edildi. 

Güvenlik güçlerince ayrıca 532 
kilogram patlayıcı madde, 20 el 
bombası, 5’i ağır ve uzun namlu-
lu olmak üzere 6 silah ile 533 adet 
muhtelif mühimmat ele geçirildi. 

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI 
Uyuşturucu satıcıları ile kaçak-

çılara yönelik 2 bin 656 operasyon 
düzenlendi. 

Operasyonlarda 259 kilogram 
esrar, 206 kilogram eroin, 16 kilog-

ram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 
kilogram metamfetamin, 30 bin 845 
ectasy hap, 351 bin 537 captagon, 
46 bin 434 sentetik ecza, 12 bin 581 
kök kenevir bitkisi, 512 bin 244 pa-
ket kaçak sigara ve 70 ton 108 litre 
kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Sokak satıcılarına yönelik okul 

çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun 
olarak bulunduğu yerlerde yapılan 
kontrol ve gerçekleştirilen operas-
yonlar kapsamında 586 şüpheli gö-
zaltına alındı. 

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE 
Bölücü terör örgütleri FETÖ/

PDY, PKK/TAK, DEAŞ’ın propa-

gandasını yapan, bu örgütleri öven, 
terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu 
alenen beyan eden, halkı kin, nefret 
ve düşmanlığa sevk eden, devlet 
büyüklerine hakaretlerde bulunan, 
devletin bölünmez bütünlüğüne 
ve toplumun can güvenliğine kas-
teden, nefret söylemleri içeren bin 
327 sosyal medya hesabı ile ilgili 
çalışma yapılarak, tespit edilen 588 
kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 

ASAYİŞ DENETİMLERİ
Huzur ve güven ortamının de-

vamının sağlanması, başta asayiş, 
terör, narkotik ve kaçakçılık olayları 
olmak üzere suç işleme amacındaki-
lerin caydırılması, aranan şahısların 
yakalanması varsa suç delillerinin 
ele geçirilmesi için 10 Mayıs’ta ülke 
genelinde yer alan tren istasyonları 
ve otobüs terminallerinde “otobüs 
terminalleri/tren gar ve istasyonları 
uygulaması” gerçekleştirildi. 17 bin 
318 personelin katılımıyla yapılan 
uygulamalarda 119 bin 737 kişi 
kontrol edilirken 301 aranan şüpheli 
ile 36 aranan araç yakalandı.
n HABER MERKEZİ 

Bıçaklı kavga kanlı bitti: 1 ölü

Seydişehir’de meydana gelen trafik kaza-
sında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 
Kerim Atakul yönetimindeki 42 K4370 
plakalı otomobil ile Mehmet Avcu idaresin-
deki 42 ZU 991 plakalı kamyonet, Seydişe-
hir- Bozkır karayolunun 7. kilometresinde 
çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü  Avcu 
ile otomobilde bulunan Yüksel Atakul ve 
İsmail Turaç yaralandı.  Yaralılar Seydişehir 
Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
n İHA

Türk Kızılay’ı Konya Şubesi, Karapınar’da 
kan bağışı kampanyası düzenledi. Cumhu-
riyet Meydanı’nda düzenlenen kampanyaya 
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kampanya 
kapsamında 4 günde, 350 ünite kan bağı-
şında bulunulduğu öğrenildi. Kampanyaya 
Belediye Başkanı Mehmet Yaka, STK tem-
silcileri ve din görevlileri de kan bağışında 
bulunarak destek verdi.  Kan vermenin 
sağlık açısından büyük önem taşıdığını 
belirten Kızılay yetkilileri, ilçe halkının kan 
bağışına duyarlı olduğunu belirterek, göste-
rilen ilgiden memnun kaldıklarını bildirdi.
n AA

Seydişehir’de 
kaza: 3 yaralı

Karapınar’da kan 
bağışı ilgi gördü

Derbent’te ekili arazileri için yağış beklentisinde olan 
çiftçiler yağmur duası yaptı. 

Derbent ilçesine bağlı Değiş Mahallesinde yaşayan çift-
çiler, ellerini semaya kaldırarak yağış için gerçekleştirilen 
duaya eşlik etti. Yağmur duası programına, yerleşim mer-
kezindeki üreticiler ve mahalle sakinlerinin yanı sıra ilçe 
merkezi ve çevre mahallelerden de bölgeye gelen vatan-

daşlar katıldı. Yağmur duasına katılan Derbent İlçe Bele-
diye Başkanı Hamdi Acar, üreticilere bol ve bereketli bir 
mahsul dönemi temennisinde bulunurken, çiftçilerin yö-
rede aralıklarla yağan yağmura rağmen yağışların devamı 
yönündeki beklentilerinin devam ettiğini söyledi. Yağmur 
duası programının sonunda davetlilere ve katılımcılara ye-
mek ikramında bulunuldu. n İHA

Çiftçiler yağmur duası yaptı

Yapılan planlı 
operasyonlarda, bin 
123’ü terör suçları, 83’ü 
düzensiz göç ve 3 bin 634’ü 
uyuşturucu ve kaçakçılık 
suçlarından olmak üzere 4 
bin 840 kişi yakalandı.
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Sadıklar Mahallesi Gençlik 
Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 
düzenlediği 1. Kaynaşma ve Daya-
nışma Şenliği’nde köylüler hasret 
giderdi. Köy ve şehir dışında yaşa-
yan onlarca Sadıklarlı şenlikte bira-
raya gelerek eğlenceli vakit geçirdi. 
Birçok etkinliğin düzenlendiği etkin-
liklerde ilk olarak Konya Büyükşehir 
Belediyesi Mehter Takımı sahne 
aldı. Şenliğe katılanlar mehter ta-
kımının gösterisini coşkuyla izledi. 
Türk Tasavvuf Müziği sanatçısı Ali 
Nayer’in konseriyle devam eden 
şenlikte daha sonra, bir yıl boyunca 
herkesin koşulsuz şartsız ‘Ağa’ di-
yeceği Sadıklar Mahallesi Köy Ağa-
sı seçildi. Arttırma usulü ile seçilen 
ağalığı Sadıklar Mahallesi Gençlik 
Kültür ve Dayanışma Derneği’ne 
yapacağı 30 bin liralık yardım ile Ra-
mazan Altıntaş kazandı. Altıntaş’a 
av tüfeği, Kur’an-ı Kerim gibi çeşitli 
hediyeler verildi. 

BİR ARAYA GELMENİN 
MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ
Şenlikte daha sonra Konya Atlı 

Okçuluk Kulübü sporcuları tara-
fından at üstünde ok atma göste-
risini sunuldu. Özellikle çocuklar 
atlı okçulara büyük bir ilgi gösterdi. 

Yapılan çekilişle çeşitli hediyelerin 
dağıtıldığı şenlikte, vatandaşlar ha-
zırlanan hatıra tabelasının önünde 
günü ölümsüzleştirirken çocuklar da 
uçurtmalar uçurup, eğlenceli vakit 
geçirdi. Şenlikte ayrıca katılanlara 
şenlik boyunca geleneksel Konya 
pilavı ikram edildi. Bu yıl ilk kez dü-
zenlenen şenlik hakkında konuşan 
Sadıklar Mahallesi Gençlik Kültür 
ve Dayanışma Derneği Başkanı 
Mehmet Seleş, mahalle halkında 
bir iletişim kopukluğu olduğunu be-
lirterek, şimdiye kadar yapılmayan 
bir organizasyonu gerçekleştirerek 
Sadıklarlıları bir araya getirmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. 

GELECEK SENELERDE 
DAHA İYİ OLACAK

Şenliğe olan ilgiden memnun 
olduklarını kaydeden Seleş, Türki-

ye’nin dört bir yanından köylülerin 
şenlik geldiğini belirterek şunla-
rı söyledi: “Derneği kurmadaki ilk 
amacımız yaklaşık 15 yıldan beri 

olmaya böyle bir organizasyonla 
köylülerimiz arasındaki iletişim ko-
pukluklarını gidermekti. Sağolsun-
lar köylülerimiz de derneğin kurul-
ma sürecinden bu güne kadar bize 
gerek maddi gerekse manevi olarak 
destek oldular. Köylülerimizin ve 
denek yönetim kurulumuzun ça-
baları sonucunda böyle bir etkinliği 
gerçekleştirerek köylülerimiz arası 
iletişimi ve kaynaşmayı sağladığı-
mızı düşünüyorum. Köylülerimiz 
şenliğimize büyük bir ilgi gösterdi. 
Konya merkezden, çevre ilerden, 
İstanbul’dan, Ankara’dan ve Tür-
kiye’nin dört bir yanından bizi kır-
mayıp gelerek Şenlikte bize eşlik 

ettiler. Derneğimizin çabaları ve 
köylülerimizin desteğiyle inşallah 
bundan sonraki süreçte köyümüzün 
gelişmesi, köylülerimizin birlik ve 
beraberlik içinde olması ve bu tür 
etkinliklerin düzenlenmesi adına eli-
mizden geleni yapmaya çalışacağız. 
Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz şenli-
ğimiz bundan sonraki senelerde de 
devam edecek ve geleneksel hale 
getireceğiz. Şenliğin gerçekleşme-
sinde bize destek olan Büyükşehir 
Belediyesi’ne, Meram Belediyesi’ne, 
dernek yönetim kuruluna ve Sadık-
lar halkına teşekkür ederim.”
ŞENLİKLERİN ÖNEMLİ BİR ROLÜ VAR

Şenliğe katılan Meram İlçe Kay-
makamı Resul Çelik de, yapılan şen-
liklerin sahip olunan kültürel değer-
lerin yaşatılmasında önemli bir rolü 
olduğuna dikkat çekerek, “Bizim 
için her yöremiz kıymetlidir. Hele 
orada bir de insan yaşıyorsa oranın 
değerine paha biçilmez. Bu yöresel 
etkinlik ve şenliklerimizi önemsiyo-
ruz. Çünkü sahip olduğumuz kül-
türe değerlerimizin yaşatılması ve 
geleceğe iletilmesi açısından son de-
rece önemlidir. Şenlikleri de bunlara 
vesile olsun diye düzenliyoruz” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Sadıklar Mahallesi Gençlik Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlemiş olduğu 1. Kaynaşma ve Dayanışma Şenliği büyük bir coşkuyla 
gerçekleştirildi. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı şenlikte vatandaşlar eğlenceli vakit geçirdi. Şenliğin gelecek yıllarda daha da iyi olacağı belirtildi

Sadıklar şenlikte buluştu

 Mehmet Seleş
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	 Teknik Ressam
           l   Autocad ve Pro engineer Programları kullanabilen

	 Kalite Kontrol Teknikeri
           l   Temel ölçü aletleri hakkında bilgi sahibi

	 CNC Operatörü
           l   Torna ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

	 İmalat Operatörü
           l   Universal Torna ve Freze kullanabilen

	 Montaj Operatörü
           l   Otomotiv sektöründe deneyimli 
           l   Tercihen havalı fren sistemleri konusunda bilgi sahibi

	 Lojistik Operatörü
           l   Paketleme ve sevkiyat proseslerinde çalışabilecek

21 – 35 YAŞ ARASI BAY VE BAYAN TAKIM 
ARKADAŞLARI ARAMAKTAYIZ.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

 

Filkar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 
Organize Sanayi Bölgesi, Kocadere Sok. No:7 Selçuklu / KONYA 

0 332 239 07 61 / www.filkar.com.tr / info@filkar.com.tr 

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

0332 342 10 79

3 MONTAJ     
    ELEMANLARI
3 PAZARLAMA   
    ELEMANLARI
3 ÖN MUHASEBECİ

ARANIYOR
Küre Yangın ve Güvenlik Sistemleri

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE:

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

SATIŞ PERSONELİ
ARANIYOR

DOLGUN MAAŞ+ USD üzerinden PRİM+YEMEK+SSK

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

TEL: 0332 502 11 09
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

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

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

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

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

---------
TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR

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

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

Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULANABİLEN 

ELEMAN 
* VE VASIFSIZ
ELEMANLAR

alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

Tel :  0 332 345 28 59 

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

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

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

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

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

(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

LABORATUAR 
TEKNİKERİ

VE
VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

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

 21-30 Yaş Arası Testere ve Flex İle 
Çalışmak Üzere Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Alüminyum Enjek-
siyon Makinelerinde Çalışmak Üzere 
Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
 Bay Yemekhane Personeli

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE
DETERJAN ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

VASIFSIZ ELEMAN
ARANIYOR

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

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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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde  Satılık 

Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76
ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN BİR TELEFON  KADAR YAKINIZ

444 5 158

ELEMAN ARANIYOR

Adres: Fevzi
 Çakmak Mah. 

10547 Sk. No: 11 Ka-
ratay/ KONYA

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE,

4 18-30 YAŞ ARASI
4 MEVLANA VE AKİDE
ŞEKERİNDEN ANLAYAN

BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR.

MÜRACAATLAR ŞAHSEN 
AŞAĞIDAKİ ADRESE

YAPILACAKTIR.

TAVUK ÇİFTLİĞİMİZDE
ÇALIŞTIRILMAK

ÜZERE TECRÜBELİ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

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

Yaylapınar Kaş Caddesi, Boyalı Mahallesi

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

TEL: 355 40 00

Firmamız bünyesinde

PAKETLEME BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK

40 YAŞINI AŞMAMIŞ

VASIFSIZ
BAY ELEMANLAR

VE 

25-40 YAŞINI AŞMAMIŞ

BAYAN ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

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

Şirketimizde görevlendirilmek üzere;

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.

Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak No: 31 42300 Selçuklu / Konya 

e-mail: info@safatarim.com
Tel: Tel: 0 332 239 14 60 (Pbx)

v Başkent Hast. Dedeman Oteli ci-
varlarında ikamet eden Psikoteknik, 
SRC2-4, E sınıfı Sürücü Belgeli 

Şoför
v Zirai İlaç Paketleme Bölümünde 
çalıştırılmak üzere

Vasıfsız BAY – BAYAN
elamanlar

Alınacaktır.

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

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde 
çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi 
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

GAZALTI
KAYNAKÇILARI

alınacaktır.
SSk + Servis + Yemek

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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

ENTEMA 
TAŞIMA ELEME SİSTEMLERİ

MAKİNA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.
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ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim 

hükümsüzdür.

Hafize KOCABAŞ

Z-354

ELEMAN ARANIYOR
FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÜRETİM 

BÖLÜMÜNDE ÇALIŞTIRIMAK 
ÜZERE,

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ
22- 35 YAŞ ARASI

BAY PERSONELLER
ALINACAKTIR.

BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

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

Firmamız bünyesinde 
KAYNAKÇI 
USTALARI

VE VASIFSIZ 
ELEMANLAR 

Alınacaktır

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ?

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

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

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

TECRÜBELİ 
DEMİR 

DOĞRAMA 
USTALARI 

ALINACAKTIR

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1-Tapu Kayıt Bilgileri : Taşınmaz, tapu kayıtlarında 4 cilt, 396 sayfada bulunan Konya İli, Meram 
İlçesi, Kozağaç Köyü, 18404 ada, 10 parsel, 8.231,06 m2 miktarında arsalı, 1/90 arsa paylı, 6.blok, 
2.kat, 5 nolu bağımsız bölüm numaralı mesken.
2-Taşınmazın Adresi : Konya İli, Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Karaağaç Sk. No:41/5 ‘dir.
3-Taşınmazın İmar Durumu :Taşınmazın bulunduğu parsel; dosyada bulunan Meram Belediyesi’nin 
imar durum belgesine göre, mesken sahasına isabet etmektedir. Taks: 0,28, Kaks: 1.40 tır. Mevcut 
yapının inşaat ruhsatı 1993 yılında 2/47, 1998 yılında 1/21, 2007 yılında 9/31-1993/56 sayılarla 
alınmıştır.
 4-Taşınmazın Halihazır Durumu ve Çevresel Özellikleri : Mesken, şehir merkezine uzaktır. Şehrin 
ana arterlerinden olan Antalya Çevreyolu Caddesi’nden ulaşılmaktadır. Karaağaç sokağa cephelidir. 
Yaklaşık olarak Antalya Çevreyolu Caddesine 250 mt. Kozağaç Caddesi ve parkına 1.000 mt. Şehir 
merkezine 10 km. Mesafededir. Cami, Sosyal, Eğitim, Alışveriş yerleri ve Sağlık kurumlarına yakın 
değildir. Ulaşım belediye otobüsleri ile sağlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede benzer katlı 
yapılar ve boş arsalar bulunmakta olup, her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Alt yapısı 
tamamlanmaştır.
5-Taşınmazın Teknik Özellikleri : Taşınmaz, zemin+2. Katta doğu-kuzey-batı cephelidir. Bina 1 
yıllıktır. Mesken, apartman bahçesine cephelidir. Blokta her katta 2 daireden toplam 10 daire vardır. 
Ana bina dış cephesi sıva üzeri yalıtımlı ve akrilik boyalıdır. Çatı kiremitlidir. Parsel çevresi beton 
duvardır. Demir doğrama bahçe kapısı vardır. Apartman kapısı alüminyumdur. Merdiven ve zemin 
mermerdir. Asansörü vardır. Taşınmaz, girişe göre soldadır. Mesken 3 oda, salon, mutfak, lavabo-wc, 
banyo, antre ve 3 balkondan oluşmaktadır. Mesken balkonlar dahil brüt 143 m2, net 99,78 m2 dir. Daire 
giriş kapısı çelik, oda kapıları ahşap, pencereler ahşap görünümlü PVC dir. Antrede vestiyer vardır. 
Islak zeminler seramik, oda zeminleri laminattır. Duvarlar alçılı ve boyalıdır. Salonda asma tavan, diğer 
tavanlarda kartonpiyer ve perde bandı vardır. Mutfakta alt-üst dolap ve mermer tezgahı vardır. Bireysel 
kombili ısınması vardır, petekleri paneldir. Banyoda klozet ve hilton lavabo vardır. Doğalgaz, elektrik 
ve su tesisatı vardır.
Arsa Payı : 91,46m2
Kıymeti : 235.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/06/2018 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 19/07/2018 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : KONYA ADLİYESİ B BLOK ZEMİN KAT MÜZAYEDE SALONU 
   KARATAY/KONYA 
Satış şartları : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/11327 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın 803571 - www.bik.gov.tr

T.C.
KONYA 13. İCRA DAİRESİ

2017/11327 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, belediyedeki ilk 
mesai gününe personeli ziyaret 
ederek başladı. Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sel-
çuklu’daki ilk mesai gününe bele-
diye personelini görevleri başında 
ziyaret ederek başladı. Belediye 
Başkan Yardımcıları ve birim mü-
dürlerini de ziyaret eden Başkan 
Pekyatırmacı vatandaşlarla da 
hasbihal etti. Selçuklu’da birçok 
başarılı hizmete imza atıldığını ifa-
de eden Selçuklu Belediye Başkanı 

Ahmet Pekyatırmacı, “Bu başarı-
mızın temelinde güçlü kurumsal 
yapımız ve ekip ruhu büyük önem 
taşıyor” dedi.  Selçuklu’da yeni 
dönemde de hizmet standardını 
yüksek tutmak ve vatandaş odaklı 
hizmet anlayışını sürdürmek için 
çalışacaklarını ifade eden Pekya-
tırmacı, “Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Uğur İbrahim 
Altay’dan aldığımız emanette 
çıtanın çok yüksek olduğunu bi-
liyoruz. Bu emaneti en iyi şekilde 
taşımak ve çıtayı daha da yukarı-

lara çıkartmak için var gücümüzle 
çalışacağız. Selçuklu hem nüfusu, 
hem ortaya koyduğu projeleri ve 
gelişmişlik endeksiyle Türkiye’nin 
en güzel ilçelerinden birisi haline 
geldi. Bu başarıyı sizlerin özverili 
gayretleri ile yakaladık. Allah birlik 
ve beraberliğimizi bozmasın. İn-
şallah yeni dönemde de vatandaş 
odaklı hizmet anlayışı ile Selçuklu 
halkına en iyi hizmeti sunmanın 
gayreti içinde olacağız. Yapacağı-
nız hizmetler için hepinize kolaylık 
ve başarı diliyorum” dedi.
n İHA

‘En iyi hizmeti sunacağız’
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

İlaç, Serum ve Mama alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/225511
1-İdarenin
a) Adresi : FATİH MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CADDESİ NO:30
   42060 . SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322354205 - 3322230298
c) Elektronik Posta Adresi : konyadcb2.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İlaç, Serum ve Mama 59 kalemden oluşmaktadır.
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : HASTANE ECZANESİ VE DEPOSU
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen haftalık 
   ve/veya aylık olarak siparişin tebliğ tarihinden itibaren 10
   (on) takvim günü içerisinde mesai saatleri içerisinde
   teslimatlar yapılacak olup, 30.06.2018 tarihinde sözleşme
   sona erecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : FATİH MAH. YENİ İSTANBUL CAD. NO:30 
   SELÇUKLU/KONYA
b) Tarihi ve saati : 07.06.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İmalatçı, İthalatçı veya Ecza Deposu olması gereklidir. Ecza Deposu olmaları durumunda 
Ecza Deposu olduğunu gösteren belgelerin, İmalatçı veya ithalatçı firma olmaları durumunda 
ise imalatçı veya ithalatçı firma olduğunu gösteren belgelerin aslı, noter tasdikli suretini veya 
aslı idarece görülmüştür ibareli suretini teklifleri kapsamında sunacaklardır.
2- Teklif edilen ilaç, serum ve mamalar T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Ban-
kasına kayıtlı olmalıdır. Barkod numaraları teklif  mektupları veya ekinde yazılı olmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tama-
mının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ti-
caret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı SATINALMA 
İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FATİH MAH. YENİ İSTANBUL CAD. NO:30 SELÇUKLU/
KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonu-
cu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 801479 - www.bik.gov.tr

İLAÇ, SERUM VE MAMA
KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ-DR.ALİ KEMAL 

BELVİRANLI SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Kadro alamayan taşeron işçilerin feryadı duyulmalı” dedi 

‘Feryadı duyun, kadroyu verin’

Konya Tabip Odası Başka-
nı Dr. Seyit Karaca, Hemşireler 
Haftası dolayısıyla mesaj ya-
yımladı. Karaca mesajında şun-
ları söyledi: “Biz hekimlerin en 
önemli çalışma arkadaşları olan 
hemşireler, toplumun sağlığını 
koruyan sağlık çalışanlarının en 
önemli bireylerindendir.Hemşi-
relerimiz, sağlık sorunlarıyla kar-
şı karşıya olan vatandaşlarımıza 
umut ve yaşam sevinci kazandı-
rabilmek için, ihtiyaç duydukları 
sevgi, şefkat ve ilgiyi göstermek-
tedir. Çünkü sağlık, bireylerde 
zorunlu, vazgeçilmez ve haya-
tın her döneminde aynı önemi 
koruyan temel durumdur. Bu 
duruma cevap veren sağlık çalı-
şanları içinde en önemli meslek 
grubu ise hemşirelerdir.  Hem-
şirelik, güç çalışma şartlarını ge-
rektiren, özveri, sabır, hoşgörü 
kavramlarını içinde bulunduran 
zor bir meslektir. Hemşirelik, 
diğer mesleklerde olduğu gibi, 
toplumsal ihtiyaçlardan doğan, 
insan hayatıyla yakından ilgili bir 
meslektir. Ekip çalışmasını bilen, 
el becerisi olan, hızlı çalışan hü-
nerli eller ister ve temelinde sev-

gi, saygı yatar. Hemşireler din, 
dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, 
topluma sağlığını kazandırmak 
için çalışır. Bu duygu ve düşün-
celer ile hemşirelik mesleğinin 
önemini vurgulamak amacıyla 
kutlanan 12-18 Mayıs Hemşi-
reler Haftası’nda, insan hayatını 
her daim önde tutarak topluma 
hizmet eden,insanların sağlıkları 

için önemli ve kutsal bir görevi 
yerine getiren hemşirelerimizi 
kutluyor, görevlerinde başarı-
lar diliyor  ayrıca gece gündüz 
demeden özverili olarak çalışan 
sağlık çalışanlarına uygulanan 
her türlü şiddetin karşısında 
olduğumuzu da tekrar tekrar 
önemle belirtmek istiyorum” 
dedi.   n HABER MERKEZİ 

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Mustafa Ka-
laycı, emekliler, Bağ-Kur, taşeron, 
maliye çalışanları, kamuda geçici 
çalışanlar ve mübaşirlerin sorun-
larını gündeme getirdi. Kalaycı, 
vekil imam ve müezzinlerin kad-
roya alınması için hükümetin bir 
çalışma içinde olduğunu açıkladı. 

MHP Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Mus-
tafa Kalaycı yaptığı açıklamada, 
emeklilere bayram ikramiyesini 
ve 65 yaş aylığının iyileştiril-
mesini olumlu bulduklarını be-
lirtti. Emeklilik hizmet süreleri 
ve emekli aylıkları konusunda 
Bağ-Kur’lulara yapılan eşitsizlik 
ve haksızlıkların giderilmesi ge-
rektiğini kaydeden Kalaycı, bu so-
runa çözüm getirilmesinin sosyal 
güvenliğin ve Anayasa’nın ruhu-
na da uygun olduğunu vurguladı. 

Mustafa Kalaycı, çıraklık ve 
staj sürelerinin emeklilik hizme-
tine sayılması gerektiğini dile ge-
tirerek, “Uygulamada bir çalışma 
ya da sigortalılık olmaksızın geçen 
süreler dahi borçlanılabilmekte 
iken fiilî bir çalışmaya dayanan 
çıraklık ve staj sürelerinin, sadece 
kısa vadeli sigorta kollarıyla sınırlı 
tutulması haksızlığa, eşitsizliğe ve 
dolayısıyla mağduriyete neden ol-
maktadır. Yaşanan mağduriyetin 
giderilmesinin yanında, mesleki 
eğitimin özendirilmesi amacıyla 
çıraklık ve staj süreleri hizmet-
ten sayılmalı, geçmiş hizmetlere 
borçlanma hakkı verilmeli ve çı-
raklık ve staj süreleri sigortalılık 

başlangıç tarihinde esas alınma-
lıdır” dedi.  TBMM İdari Teşkilatı 
Kanunu’nda değişiklik yapılarak 
4/C statüsünde geçici personel 
uygulamasının kaldırıldığını, 696 
sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
me’yle taşeron işçi, geçici işçi ve 
4/C’li çalışanlara yönelik düzenle-
meler yapıldığını ancak 4/C’lilerin 
kâğıt üzerinde 4/B’li yapıldığını, 
mağduriyetlerinin aynen devam 
ettiğini söyleyen Kalaycı, “4/C’li-
lerin bu mağduriyeti mutlaka gi-
derilmelidir” diye konuştu. 

“HÜKÜMET KADRO ALAMAYAN 
TAŞERON İŞÇİLERİN FERYADINI 

DUYMALI” 
Kamudaki taşeron işçilere 

kadro verilmesini öngören dü-
zenlemenin taşeron işçilerin ta-
mamını kapsamadığını hatırlatan 
Kalaycı, “KİT’lerde çalışanlar tüm 
şartları taşıdığı hâlde, ihalelerin 
yaklaşık maliyeti içinde personel 
giderleri yüzde 70’in altında oldu-
ğu gerekçesiyle birçok bakanlık ve 
kurumda çalışan taşeron işçiler, 
araç kiralama yoluyla çalıştırılan 
taşeron işçiler kadro alamamıştır. 
Taşeron işçiler, kurum ve ihale 
ayrımı yapılmadan kadroya geçi-
rilmelidir. Hükûmetin kadro ala-
mayan taşeron işçilerin feryadını 
duyacağını ve bu çalışanları kadro 
kapsamına alacağını umuyor ve 
bekliyoruz” şeklinde konuştu. 

“KAMUDA, GEÇİCİ, VEKİL 
STATÜSÜNDE ÇALIŞANLARIN 

TAMAMI KAPSAMA ALINMALI” 
Vekil imam ve müezzinlerin 

kadroya alınması için hüküme-
tin bir çalışma içinde olduğunu 

açıklayan Kalaycı, “Sayıları 3 bin 
civarında olan vekil imam ve mü-
ezzinler ile çok düşük ücretle ça-
lıştırılan fahri Kur’an Kursu öğre-
ticileri de umutla beklemektedir. 
Başbakan Yardımcısı Bekir Boz-
dağ’la görüştüm. Bir çalışmaları-
nın olduğunu, yakında açık-
layacaklarını ifade ettiler. 
Köklü bir düzenleme yapıl-
malı, kamuda taşeron, söz-
leşmeli, 4/C’li, geçici, fahri, 
ücretli ve vekil statüsünde 
çalışanların tamamı kapsa-
ma alınmalıdır” ifadelerini 

kullandı. 
Mustafa Kalaycı, Maliye ve 

gelir idaresi çalışanlarının yıl-
lardır umutla beklediği kurum 
içi uzmanlık sınavının açılması 
için gerekli düzenlemelerin ar-
tık yapılmasını, mübaşirlerin de 

görev tanımlarının yeniden oluş-
turulmasını isteyerek, “Yetişmiş 
kadrolar olmasının yanında sağla-
yacağı moral, motivasyon da dik-
kate alınarak gelir uzmanlarının 
devlet gelir uzmanı kadrolarına 
geçebilmesine kolaylık getirilme-
lidir. Adliye teşkilatlarının iş yo-
ğunluğu ve yaptıkları hizmetler 
göz önüne alınarak mübaşirlerin 
görev tanımları yeniden yapılma-
lıdır. Yardımcı hizmetler sınıfında 
çalışanlar genel idari hizmetler sı-
nıfına alınmalıdır. Sağlık çalışan-
larına yıpranma payı verilmesine 
yönelik sözler artık hayata geçi-
rilmeli ve ek ödemelerin emekli-
liğe yansıtılması sağlanmalıdır” 
dedi. Kalaycı açıklamasına şöyle 
devam etti; “Polislerimize her 
daim, haklı olarak, övgüler düzül-
mektedir ancak polislerimizin yıl-
lardır yaşadıkları mağduriyet bir 
türlü giderilmemektedir. Emniyet 
çalışanlarının özlük haklarını ve 
çalışma şartlarını iyileştirecek, 
üniversite mezunu polislerimize 
3600 ek gösterge verilmesini de 
içerecek düzenleme de mutlaka 
yapılmalıdır.” 

“İŞSİZ GENÇLER AİLELERİNİN 
SAĞLIK SİGORTASINDAN 

YARARLANMALI VE GSS BORÇLARI 

SİLİNMELİ” 
Üniversiteden mezun olan 

gençlerin iş bulamama sıkıntısı 
yaşarken bir de genel sağlık si-
gortası prim borcuyla karşı kar-
şıya kaldığını dile getiren Kalay-
cı, “Milyonlarca gencimize yüklü 
miktarda prim borçları çıkmak-
tadır. O nedenle, bulunduğu yaş 
itibarıyla bir sağlık hizmeti alması 
nadir olan işsiz gençlere ‘Genel 
Sağlık Sigortası Primi ödeyecek-
sin’ demek doğru değildir. 

Milliyetçi Hareket Partisi, 
gençlerimizin bir iş buluncaya 
kadar ailelerinin sağlık sigorta-
sından yararlandırılması ve işsiz 
gençlere çıkarılmış borçların silin-
mesi görüşündedir. Anayasa’mı-
za göre, devlet, işsizliği önleme-
ye elverişli ekonomik bir ortamı 
sağlamak için gerekli tedbirleri 
almakla yükümlüdür. Vergi Ka-
nunları tasarının 22’nci madde-
siyle, genç girişimcilere getirilen 
prim desteğini önemli görüyoruz. 
Bu düzenlemeye göre, iş yeri açan 
18 yaşından büyük 29 yaşından 
küçük girişimcilerin bir yıllık si-
gorta primleri hazine tarafından 
karşılanacaktır” değerlendirme-
sin bulundu.
n HABER MERKEZİ 

Mustafa Kalaycı 

Saadet Partisi Konya Millet-
vekili Aday Adayı İsmail Aydilek, 
Aday Adayı Muhammed Uzun ve 
Saadet Partisi Konya Engelliler Ko-
ordinasyon Başkanı Kerim Şenel, 
Görmeyenleri Koruma Derneği’ni 
ziyaret etti. Ziyarette Görmeyen-
leri Koruma Derneği Konya Şube 
Başkanı Veli Özağan ve yönetim 
kurulu ile birlikte dernek üyeleri 
hazır bulundu. Ziyarette konuşan 

Saadet Partisi Konya Milletvekili 
Aday Adayı İsmail Aydilek, “Milli 
Görüş engelliler için pek çok hiz-
meti gerçekleştirdi. 1991 seçim-
leri sonrası Refah Partisi mecliste 
Engellileri Araştırma önergesi ve-
rerek, Türkiye genelindeki engelli-
lerin tespitini sağlamıştır. 3 Aralık 
1996 Dünya Engelliler Günü’nde 
Başbakan Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan meclisi toplamış ve Baş-

bakanlık özürlüler İdaresi’ni kur-
muştur. Refah-Yol Hükümeti’nde 
engellilerin eğitimi, istihdamı, re-
habilitasyonu ve ulaşım araçlarına 
erişimi için kanunlar çıkarılmıştır” 
şeklinde konuştu.  Görmeyenle-
ri Koruma Derneği Konya Şube 
Başkanı Veli Özağan da ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ 

SP’den engellilere ziyaret

‘Hemşirelik kutsal bir meslektir’
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Proje ile yeniden hayata tutundular
‘Tutunacak Bir Dalın Var’ proje-

si kapsamında Beyşehir ilçesindeki 
kampa gelen uyuşturucu madde 
geçmişi bulunan 21-26 yaş aralığın-
daki 15 yükümlü genç, yürütülen 
eğitim, spor ve rehabilitasyon faali-
yetlerine katıldı. 

Konya Ovası Projesi Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkanlığı (KOP) Sos-
yal Gelişim Programı (KOPSOGEP) 
kapsamında desteklenen ve Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığı Denetim-
li Serbestlik Müdürlüğü tarafından 
yürütülen ve Türkiye’de ilk kez Kon-
ya’da gerçekleştirilen ‘Tutunacak 
Bir Dalın Var’ isimli proje çerçeve-
sinde Beyşehir’e gelen uyuşturucu 
madde geçmişi olan genç yüküm-
lüler, Selçuk Üniversitesi Anamas 
Konukevi’nde düzenlenen kamp 
programına katıldı. 

Karatay Üniversitesi Sosyal Hiz-
met Bölüm Başkanı Kamil Alptekin, 
uyuşturucu mücadele geçmişi bulu-
nan 15 gencin dahil olduğu Beyşe-
hir’de düzenlenen programla ilgili 
olarak bilgi verdi. Değişim hareketi-
nin ya da ortaya konulan hedeflerin 
yükümlülerde ne oranda gerçek-
leştiğini ve nasıl bir seyir izlediğini 
yerinde görmek için düzenledikleri 
programın oldukça yararlı olduğu-
nu belirten Alptekin, “Bu yükümlü 
arkadaşların kendilerindeki değişi-
mi ve hedeflerini yakından gördük, 
konuştuk. Yaklaşık 1,5 saatlik bir 
konuşma sonunda çok olumlu so-
nuçlarla ayrılıyoruz. Bir hafta süren 
bu program hafta başı itibariyle sona 
erdi. Kendilerinde büyük gelişmeler 
gözlemledik. Beyşehir, gerçekten 
arkadaşlarımızı büyülemiş ve büyük 
bir terapi olmuş. Bu gelişmelerden 
bazıları, kendilerini sorgulamalarını 
kesin ve sağlam kararlar vermelerini 
ve hayatta neleri yapmak istedikle-
rini düşünceler içerisinde olduklarını 
gördük. Ben eminim ki, bu bir hafta-
lık programda bile küçük adımların 
ne kadar büyük bir değişimlere se-
bep olacağını gördük” dedi. 

“EN BÜYÜK HEDEFİM 
KİTAP YAZMAKTI” 

Beyşehir’deki kampa katılarak 
arkadaşları ile birlikte göl sularına 

olta atan ve değişik etkinlik ve akti-
vitelere katılan yükümlü gençlerden 
24 yaşındaki Mehmet Demirbaş, 
“Asıl mesleğim olan sondaj vinç 
imalatçılığı yapıyordum. 15 yaşında 
madde kullanmaya başladım. Aske-
re gidene kadar kullandım. Bu hiz-
metle madde bağımlılığının ne kadar 
kötü olduğunu anladım. Bu hizmeti 
veren hocalarım ve kararlılığım sa-
yesinde bıraktık. En büyük hedefim 
kitap yazmaktı, inşallah hedefime 
ulaşmak için gayret edeceğim. Kita-
bımın içeriği ise madde bağımlılığı 
insanı nasıl etkiler konusunda ola-
cak. Tamamen kendi hayatımı anla-
tan bir kitap yazmak istiyorum. Za-
ten en büyük hedefim yazar olmak. 
Ben buradan genç arkadaşlara tav-
siyede bulunmak istiyorum. Aileleri 

ile iyi iletişim kursunlar, onları üz-
mesinler. En büyük tuzak olan kötü 
arkadaş çevrelerinden uzak dursun-
lar. Bu maddeler gençliğimize yapı-
lan bir darbedir, uzak dursunlar. Bir 
kereden bir şey olmaz demesinler. 
Tüm bu tavsiyelerimize uyarlar ise 
inşallah böyle kötü alışkanlıklara 
hiç bulaşmamış olurlar” diye ko-
nuştu. Konya Valiliğinin uyuşturu-
cuyla mücadele yerel eylem planı 
çerçevesinde KOPSOGEP destekli 
olarak hazırlanan proje çerçevesin-
de Beyşehir’de düzenlenen kampta, 
uyuşturucu madde geçmişi bulunan 
genç yükümlüler, eğitim, spor ve 
rehabilitasyon faaliyetlerinden olu-
şan faaliyet ve etkinliklere katıldı. Bu 
çerçevede Beyşehir Gölü kıyısında 
tatlı sulara olta da atan genç yü-

kümlülerin, projenin ikinci ayağında 
alacakları tiyatro eğitimi ile empati 
kurabilme becerilerinin geliştirilme-
si de hedefleniyor. Proje ile dezavan-
tajlı gençlerin hayata dört ele tutun-
maları konusunda motivasyonları 
sağlanmaya çalışılıyor. ‘Tutunacak 
Bir Dalın Var’ projesi ile geçmişte 
zararlı alışkanlıklar sebebiyle hak-
larında denetimli serbestlik tedbiri 
uygulanan gençlerin, zararlı alış-
kanlıkların etkisinden kurtarmak, 
iş ve aile hayatı gibi hususlarda so-
rumluluk sahibi olmaları noktasında 
yaşama yeniden kazandırmak, duy-
gu ve düşüncelerinde olumlu yönde 
değişiklikler oluşturarak toplumda 
üretken bir birey haline getirilmesi 
amaçlanıyor.
n HABER MERKEZİ

Huzurevi’ndeki anneleri
ziyaret edip, sevindirdiler

Savunma ve Güvenlik Des-
tek Hizmetleri Sendikası (SAV-
DES-SEN) Konya Bölge Şube Baş-
kanlığı Mayıs ayının ikinci haftası 
olan Anneler gününde ellerinde 
çiçekleriyle  Dr. İsmail Işık Huzu-
revi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon 
Merkezinde bulunan Anneleri 
ziyaret etti. Ziyarete Savdes-Sen 
Konya Bölge Şube Başkanı Hakkı 
Gündüz, sendika üyeleri katıldı. 
Ziyarette konuşan Başkan Hakkı 
Gündüz, “Annelerimiz bizim başı-
mızın tacıdır, Cennet onların aya-
ğının altındadır. Cenneti kazana-
bilmek için başta şehit analarımız 
olmak üzere annelerimizin, anne 
adaylarımızın ve eşlerimizin an-
neler gününü kutluyorum.Vefakâr 
ve cefakâr annelerimizin kıymetini 
yaşarken bilmemiz gerekir. Her 
zaman yanımızda olan annelerimi-
zin, hastalıklarında ve sağlıklarında 
daima yanlarında olmamız insani 

görevimizin yanında saygımızın 
ve sevgimizin gereğidir” ifadeleri-
ni kullandı. TSK ve MSB’de görev 
yapan kadınlarımızın iş hayatında-
ki yoğunluğu dikkate alındığında; 
Özellikle Askerlik Şubelerinde çalı-
şan bayan arkadaşlarımızın icabet 
nöbetleriyle gecenin kaçı olursa 
olsun göreve çağrılmaları, diğer 
kuvvetlerde çalışan arkadaşlarımı-
zın ise denetleme öncesi yapılan 
faaliyetler ve mesailer derken aile-
lerine ve kendilerine yeterli zaman 
ayıramıyorlar diyen Savdes-Sen 
Konya Şube Başkanı Hakkı Gün-
düz, “ Teknoloji ve Uzay çağında 
olduğumuz bu dönemde yetkililer-
den bunlara bir düzenleme getiril-
mesini bekliyoruz.   Bu vatan için 
kınalı kuzular doğuran çok kıymetli 
şehit analarımız başta olmak üzere 
tüm annelerimizin Anneler Günü-
nü kutluyorum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde gerçek sınavı aratmayan, adayların adlarına düzenlenmiş optikleriyle, Konya 
Gıda Tarım Üniversitesi amfilerinde, tüm sınav kuralları dikkate alınarak deneme sınavı yapıldı, öğrenciler açısından moral oldu 

‘Gerçeği aratmayan deneme sınavı’
Sınav Eğitim Kurumlarının dü-

zenlediği “Gerçek Mekan Gerçek 
Sınav” etkinliği yoğun katılım ile 
gerçekleştirildi. Sınav Eğitim Ku-
rumlarının düzenlediği “Gerçek 
Mekan Gerçek Sınav “ uygulaması 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesin-
de gerçekleştirildi. Gerçek bir sınav 
atmosferinin yaşandığı bu uygula-
mada, ÖSYM kuralları aynen uy-
gulandı. Öğrencilerin tek tek üstleri 
aranarak girdikleri sınavda kimliği 
olmayan öğrenciler sınava alınmaz-
ken, oturma sıraları da tıpkı YKS’de 
olduğu gibi önceden belirlenmiş ki-
şiye ait optik formların bulunduğu 
sıraya göre dizildi.  Adlarına göre 
düzenlenmiş optikler ile sınava baş-
layan öğrenciler üniversite amfile-
rinde sınava girmenin heyecanını 
yaşadı.

ÖĞRENCİLERİMİZ SINAV 
HEYECANI YENİYORLAR 

Özel Merkez Sınav Temel Lisesi 
Müdürü Cafer Tanrıseven, “Sınav 
Eğitim Kurumları olarak Gerçek 
Mekan Gerçek Sınav TYT Provası ile 
öğrencilerimizin sınav heyecanı yen-
mek amacıyla etkinliğimizi düzenle-
dik. Son derece pedagojik bir uygu-
lama. Eğitimde yaşayarak öğrenme 
en etkili öğrenme yöntemidir. Bizim 
çocuklara öğrettiğimiz bilgilerin 
temel amacı öğrendikleri bilgileri 
sınavda puana tahvil etmeleridir. 

Öğrendiği bilgiyi eğer sınav esna-
sında tam olarak ortaya koyamıyor-
sa öğrenmiş olmasının da çok fazla 
anlamı kalmamış oluyor. Çünkü en 
nihayetinde sınav sonucuna göre 
bir yere yerleşecek. Sınav heyecanı 
da çocukların bu performansları açı-
sından son derece önemli bir unsur. 
Sınav heyecanını biz ne kadar şube-
lerimizde rehber öğretmenlerimiz 
aracılığıyla teorik olarak anlatsak da 
ancak tam olarak deneyimleyerek 
aşabiliyorlar” dedi. Özel Selçuklu 
Sınav Temel Lisesi Müdürü Süley-

man Gücal, “ Bugün öğrencilerimize 
yaklaşan Yükseköğretim Kurumları 
Sınavı (YKS) sınavı öğrencisinde öğ-
rencilerimizin sınav heyecanını yen-
meleri amacıyla bugün Konya Gıda 
Tarım Üniversitemizde deneme 
sınavımızı gerçekleştirdik. Öğrenci-
lerimiz bu sınavda ÖSYM’nin bütün 
kurallarını öğrenerek, girecekleri 
gerçek sınavda zorlanmayacaklar. 
Gerçek mekan, gerçek sınav kon-
septi altında YKS provası yapıyoruz. 
Öğrencilerimizin giriş kartlarından 
optik formlarına, gözetmenlerden 

salon sorumlularına kadar tamamen 
gerçek sınavın simülasyonu gibi 
düşünebiliriz.Bu sınav Türkiye ge-
nelinde Sınav Eğitim Kurumları ile 
aynı tarih ve organizasyonda yapıldı. 
Sınava yaklaşık 27 bin öğrenci katıl-
dı. Bu sınav ile öğrencilerimiz ciddi 
bir ölçme ve değerlendirmeye sebep 
oldular.Öğrencilerimize tavsiyemiz 
sınav gününe kadar ders çalışmayı 
bırakmasınlar” ifadelerini kullandı. 

SINAV ÖNCESİNDE 
BÜYÜK BİR MORAL OLDU

Sınav Meram Anadolu Lisesi 

Müdürü Muhammed Yavuz Gür-
büzer  de, “Konya ve Türkiye ge-
nelinde Sınav Eğitim Kurumları 
çatısı altında faaliyet gösteren eği-
tim kurumlarımızın 12 sınıf ve me-
zun öğrencilerimize yönelik, Ger-
çek Mekan Gerçek Sınav etkinliği  
Konya Gıda Tarım Üniversitesinde 
gerçekleştirdik.  Konya Gıda Ta-
rım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Cumhur Çökmüş, Yurt İçi Öğrenci 
İlişkileri Koordinatörü Adem Kah-
riman’a ve üniversite çalışanlarına 
teşekkür ediyoruz. Konya Gıda Ta-

rım Üniversitesi Konyamıza güzel 
bir üniversite ve bina kazandır-
mışlar.  Bu sınav 30 Haziran ve 1 
Temmuz öncesinde gerçekleşecek 
sınav öncesinde büyük bir moral 
oldu. Sınava katılım sağlayan tüm 
öğrencilerimize başarılar diliyorum.  
Gerçekleştirdiğimiz sınava yaklaşık 
700 yakın 12 sınıf ve mezun öğ-
rencimiz katıldı.  Bizlere her zaman 
destek olan Yönetim Kurulu Üye-
lerimize ve öğrencilerimiz ile bire  
bir ilgilen eğitimcilerimize teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. 

EN BÜYÜK PAYDAŞLARIMIZ 
ORTAÖĞRETİM KURUMLARIMIZ 
Konya Gıda ve Tarım Üniversi-

tesi’nin en büyük paydaşların Kon-
ya’da bulunan okullar olduğu ifade 
eden Konya Gıda Tarım Üniversitesi 
Yurt İçi Öğrenci İlişkileri Koordi-
natörü Adem Kahriman da şunları 
söyledi: “Konya Gıda ve Tarım Üni-
versitesinin en önemli paydaşları 
Konya’da bulunan ortaöğretim ku-
rumlarımız. Ortaöğretimlerimiz ile 
gerçekleştirdiğimiz her çalışmayı 
önemsiyoruz. Bu çalışmalar bizler 
için önemli adımlardır.  Çalışmaları-
mız ile hem öğrencilerimizin üniver-
sitemizi ve okulumuzu sağlamamızı 
sağlıyoruz. Önümüzdeki yıllardan 
itibaren yeni bölümlerimiz ile Kon-
yalılarla buluşacağız.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLAınav Eğitim Kurumlarının düzenlediği “Gerçek Mekan Gerçek Sınav” etkinliği yoğun katılım ile gerçekleştirildi.



15 MAYIS 2018 15HABER

Endüstri Zirvesi yeni teknolojilerin odağı oldu
Kuruluşumuz Tüyap Kon-

ya Fuarcılık A.Ş. olarak 10 - 13 
Mayıs 2018 tarihlerinde Takım 
Tezgâhları Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (TİAD) ve Makine 
İmalatçıları Birliği (MİB) iş birli-
ğiyle Konya Endüstri Zirvesi çatı-
sı altında düzenlenen KONMAK, 
İSKON, KONELEX ve Konya Sac 
İşleme Fuarları bu sene de Ana-
dolu’nun en büyük endüstriyel 
buluşmasına ev sahipliği yaptı. 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Konya 
milletvekilleri, Afrika ülkelerinin 
Türkiye büyükelçileri ve çeşitli 
bakanları tarafından görkemli bir 
açılışla başlayan fuarlar, 4 günde 
63 ülke ve 68 şehirden toplam 
37.742 yerli ve yabancı ziyaretçi-
yi ağırladı.  

Fuar açılışında Tüyap Fuar ve 
Fuarcılık Hizmetleri Genel Mü-

dürü İlhan Ersözlü, gelecek sene 
için sektörde dünyanın en büyük 
üç fuarından biri olan MAKTEK 
Fuarı’nın Konya’da ilk kez dü-

zenleneceğine işaret ederek, 
metal işleme sektörünün Konya 
özelindeki önemine vurgu yaptı. 
Konya Sanayi Odası iş birliğiyle 

düzenlenen “B2B Uluslararası 
İkili İş Görüşmeleri” etkinliğine 
katılımcı firmalar ile Fas, Tunus, 
Cezayir, Balkanlar ve Rusya gibi 
çeşitli ülkelerden gelen yabancı 
yatırımcılar yeni iş bağlantılarına 
imza atan görüşmeler gerçekleş-
tirdiler. 

Metal işlemeden robotik tek-
nolojilere, otomasyon sistemle-
rinden CNC makinelerine kadar 
yaklaşık 1500’ün üzerinde ma-
kine ve malzemenin sergilendiği 
fuarlar, Endüstri 4.0’ın geldiği 
son noktanın yerinde gözlem-
lenmesi için sektör profesyonel-
lerine katkı sağladı. Fuarlarımı-
za gösterdiğiniz ilgiye teşekkür 
eder, 2018 yılı Nisan ayında ger-
çekleştirilecek Maktek Konya Fu-
arı’na tüm ilgilileri saygı ile davet 
ederiz.
n HABER MERKEZİ

“15 Temmuz-Şanlı Direnişin Kalbine Gidiyoruz” projesi kapsamında Ankara’ya götürülen öğrenciler 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. Öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşadı 

Şanlı direnişin kalbinde 
Erdoğan ile görüştüler
Meram Belediyesi tarafından 

düzenlenen, ilçe genelinde öğre-
nim gören 11. sınıflara yönelik, “15 
Temmuz-Şanlı Direnişin Kalbine 
Gidiyoruz” projesi kapsamında An-
kara’ya götürülen öğrenciler Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 
görüştüler. 

Meram Belediyesi tarafından 
hayata geçirilen 15 Temmuz – Şanlı 
Direnişin Kalbine Gidiyoruz projesi, 
hız kesmeden devam ediyor. Proje 
kapsamında Meram’da öğrenim 
gören 11. Sınıf öğrencileri YHT ile 
Ankara’ya götürülürken, öğrenciler 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe 
Millet Camii, 15 Temmuz Şehitler 
Anıtı, Anıtkabir ve Ankara Kalesi’ni 
görme imkanı elde ediyorlar. Bu-
güne kadar Konya Anadolu Lisesi, 
Muhittin Güzelkılınç Anadolu Lise-
si, Yıldız Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi, Mehmet-Münevver Kurban 
Anadolu Lisesi, İbrahim Ethem Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi, Zeki 
Özdemir Anadolu Lisesi, Şükrü 
Doruk Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi 11. sınıf öğrencileri Başkent 
Ankara’ya götürülürken, proje farklı 
tarihlerde yapılan programlarla de-
vam ediyor.  

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜLER
Proje kapsamında Başkent An-

kara’da bulunan öğrenciler Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’ni ziyaretleri 
sırasında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’la buluşma fırsatı 
yakaladılar. Erdoğan’a sevgi gösteri-
sinde bulunan öğrencilere Cumhur-
başkanı selam vererek karşılık verdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenci-
lerle fotoğraf çektirdi.

“İLK DEFA ŞEHİR DIŞINA ÇIKTIM”
Ankara gezisi dönüşünde öğren-

ciler, “15 Temmuz - Şanlı Direnişin 
Kalbine Gidiyoruz” projesi ile ilgili 

görüşlerini, Başkent’te yaşadıkları 
duygu ve izlenimlerini kağıda dök-
tüler. İlk defa şehir dışına çıktığını 
ifade eden bir öğrenci yazdığı mek-
tupta “Bugün benim için hem özel, 
hem de güzel bir gündü. Hayatımda 
ilk defa şehir dışına çıktım ve ilk defa 
Yüksek Hızlı Tren’e bindim. Anka-
ra’ya gitmeyi çok istiyordum. Bu-
gün bir hayalim gerçekleşti ve çok 
mutluyum” cümlelerine yer verdi. 
Öğrenciler, mektuplarında 15 Tem-
muz ruhunu yerinde yaşadıklarını 
belirtirlerken Meram Belediye Baş-
kanı Fatma Toru’ya teşekkür ettiler. 

“GENÇLERİMİZE MEKANSAL 
ANLAMDA 15 TEMMUZ 

RUHUNU YAŞATIYORUZ”
Meram Belediye Başkanı Fatma 

Toru ise Aziz milletimizin imanın, 
inancının ve kararlılığının test edildiği 
15 Temmuz hain darbe ve işgal giri-
şiminin gençlerin zihninde sürekli diri 
tutulması adına “15 Temmuz-Şanlı 
Direnişin Kalbine Gidiyoruz” proje-
sini gerçekleştirdiklerini ve projenin 
yapılan gezilerle devam ettiğini ifa-
de ederken “Meram İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz 
protokol çerçevesinde 11. Sınıfta bu-

lunan yaklaşık 4 bin 500 öğrencimizi 
Yüksek Hızlı Tren’le Ankara’ya yolcu 
ediyoruz. Çünkü dinini, dilini, tarihini 
mukaddesatı uğruna vermiş olduğu 
mücadeleyi unutan, gençlerine akta-
ramayan toplumlar küresel güçlerin 
avı olmaya mahkumdurlar. Bizim 
1000 yıllık kadim geçmişimizdeki 
mücadeleleri gençlerimize aktarma-
mız, bu mekanları göstermemiz la-
zım. Gençlerimize, demokrasinin ira-
desine karşı yapılan bu hain girişimini 
mekânsal olarak ruhunu yaşatmak 
adına projemizi sürdürüyoruz” şek-
linde konuştu. n HABER MERKEZİ

‘Amacımız maneviyatına bağlı gençlik’
Çumra’da Eğitim gören öğren-

ciler Çumra Sultan Abdülhamid 
Han Bilgehanesi programları kap-
samında Çumra Belediye Başkanı 
Dr. Mehmet Oğuz’la buluşmaya 
devam ediyor. Haftalık olarak 100 
öğrencinin katılımıyla devam eden 
program öğrenciler tarafından 
büyük ilgi görmeye devam edi-
yor.  Çumra Sultan Abdülhamid 
Han Bilgehanesinde düzenlenen 
“Gençlik Başkanıyla Buluşuyor” 
programında konuşan Çumra Be-
lediye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz 
tecrübelerini gençlerle paylaşıyor.  
Başkan Oğuz, “Göreve seçilir se-
çilmez ilk işimiz okullarımızı öğ-
rencilerimiz ziyaret etmek oldu. 
Ziyaretler sırasında okullarda he-
kimlik, belediye başkanlığı gibi 
mesleki anlamda tecrübelerimizi 
paylaşma gayretinde olduk. Hep 
şunu söylemiştim bu bizim içimiz-
de bu uhdeydi 7 yıl imam hatip 
öğrenciliği yaptım ve ömrümde 
bir belediye başkanı görmedim 
ne iş yapar bilmezdik onun ek-

sikliğini hep hissetmişizdir şimdi 
sizlerin aynı sıkıntıları çekmeme-
niz için sürekli gençlerle birlikte 
olma çabası gösterdik. Öğrencilik 
yıllarımızda cep harçlıklarımızı bi-
riktirip Konya’ya gezilere gitmeye 
çalışırdık. Şimdi tüm mezun ola-
cak gençlerimizi gezi programları 

kapsamında Konya’yı gezmelerini 
sağlıyoruz” dedi. Oğuz, gençlerle 
sohbetinde 2014 yılı öncesi ilçe 
olarak halen eksiklerin olduğunu 
ifade ederek gençler için neler ya-
pıldığını da anlattı.

Başkan Oğuz en önemli amaç-
larının maneviyatına bağlı, na-

mazında, ailesine vatanına hayırlı 
birer gençlik yetiştirmek için ol-
duğunu ifade etti.  Çumra Sultan 
Abdülhamid Han Bilgehanesi’nde 
düzenlenen programda gençlerin 
başkana soruları ve talepleriyle 
karşılıklı sohbetle sona erdi. 
n HABER MERKEZİ 

On iki ayın sultanı, 
veren ellerin bin olduğu, 
açlığın doyurduğu,Kur’an 
‘ın en çok huzurla doldur-
duğu Ramazan-ı Şerif’e 
yürüyoruz.Mahyalarımızı  
süsleyen ‘’ON İKİ AYIN 
SULTANI’’ Ramazan’ı bir 
sultana yakışır karşılaya-
biliyor muyuz?Eskiden 
insanlar Ramazan‘dan altı 
ay önce  hazırlık yapar,se-
vinç ve bereketle karşılar 
sonraki altı ayda ise yas tutarlarmış.
Peki  nasıl hazırlanılır,nasıl karşılanır Ra-
mazan’ı şerif?Buyrun Gazali ile bakalım 
(ORUÇ SIRLARI VE FAZİLETİ);

 1-) GÖZLER KORUNUR
Bilhassa Ramazan’da gözler  her 

türlü haram olan şeylerden  korunması 
gerekir.Kısacası  kötü  ve hoş olma-
yan  ne varsa,bütün bunlardan  gözü 
korumak lazımdır.Ayrıca  kalbi meşgul 
edecek  ve gönlü Allah’ı zikretmekten  
alıkoyacak  her türlü şeyden  gözünü 
sakınmalıdır.Resulullah şöyle buyurur;

‘’Beş şey var ki, orucu bozar: yalan 
söylemek gıybet etmek,koğuculuk yap-
mak yalan yere yemin etmek ve şehvet 
ile bakmak.’’

  2-) DİL KORUNUR
 Ramazan’ı Şerif’te  tüm Müslü-

manların dillerini olur olmaz şeylerden  
özellikle korumaları gerekir.Koğuculuk 
yapılmamalı,dillerini kötü söze alıştırma-
malıdır,başkalarınıincitecek davranış-
lardan uzak bulunmalıdır, mümkün ol-
duğu kadar sessiz olmaya çalışmalıdır.
Rasulullah şöyle buyurur;

‘’Aslında oruç bir kalkandır.
Sizden  herhangi biriniz  oruçlu ol-
duğunda  kötü söz söylemesin, 
sövgüde bulunmasın,bilgisizce cahilce  
davranmasın.Eğer herhangi  bir kimse  
kendisiyle çatışır/kavga ederse,ona 
karşı’ben oruçluyum,ben oruçluyum’ 
desin’’

3-)KULAKLAR HARAM DİNLE-
MEKTEN UZAK TUTULUR

Bir Müslüman, kulaklarını hoşa git-
meyeni her ne olursa olsun dinlemekten 
uzak tutulmalıdır.Çünkü  bir şey söyle-
mek ve konuşmak haramsa dinlemekte 
haramdır.İşin bu tehlikesin işaret etmek 
için  Yüce Rabbimiz, dinlemenin  ve ha-
ram yemenin ne olduğunu şu ayetleriyle 
açıklamış olmaktadır, şöyle buyuruyor;

‘’Onlar sürekli yalancılık  için dinler, 
boyuna haram yerler.’’(Maide 42)

4-)TÜM ORGANLARI HARAM-
DAN KORUNMALI GÜNAHTAN  UZAK  
TUTULMALIDIR

Elleri, ayakları haram 
tutmaktan  ve harama 
gitmekten, hoş olmayan 
işlerden uzak tutmak.
İftar vaktinde önünege-
len  her şeyi abur cubur 
yememek ve bunların 
şüphelilerinden uzak 
durmak.Çünkü helal bir 
şekilde oruç tutup, yani 
akşama kadar hiçbir şey 
yemeden, içmeden  bek-

leyip iftar zamanı da orucu 
haram ile açmanın bir manası yoktur.
Rasulullah  buyuruyor;

‘’Nice oruç tutanlar vardır ki,tuttuğu 
orucundan kendisine sadece açlık ve 
susuzluğu kar olarak kalır.’’

 Bu hadis üzerinde yapılan  yoruma 
göre, burada söz konusu kimseler, ha-
ram ile iftar açanlar ve harama dalandır.

5-)İFTAR VAKTİ TIKA BASA YE-
MEK YENMEMELİDİR

İftar zamanında, oruçlu kimse, 
helal olan yiyeceklerden  de tıka basa 
yememelidir.Doğrusu  Allah katında, 
tıka basa  helal yiyecekten  doldurulan  
bir mideden  başkası  daha çok  buğza  
neden değildir.Çünkü  oruç tutmanın  
asıl amacı, mideyi  tıka basa doldurma-
mak  ve heva ile hevesin  önüne geç-
mek, şehevi  duyguları kırmaktır.Böy-
lece  nefsin/ruhun takva üzerine haline 
sürdürülebilmesine güç katmaktadır.
Eğer  böyleyapmazda, sabahtan yiye-
mediklerini acısını çıkartmak için  işta-
hını akşama bırakırsa, böyle tutulan  bir 
orucun  insana yararı olmaz.Oysa ge-
lenek olarak  oruçlu kimsenin  gündüz 
uyumaması gerekmektedir  ki daha  çok 
acıksın ve daha  çok susuzluk  hissetsin 
ki;Böylece bedeni güçlerin  zayıflığını 
hissedebilsin.Böyle olması durumunda  
insanın gönlü  tertemiz ve pırıl pırıl olur.
Aynı zamanda  hergeceyide Kadir ge-
cesi gibi sürdürür.Çünkü az yemek  ve 
içmekle zaaf  başlamıştır, nefsin gücü 
kalmamıştır.Böyle  birinin geceleyin  
kalkıp teheccüd namazı  kılmasıda kolay 
olur,ibadetlerini ve zikirlerini yerine geti-
rir.Böylece  belkide şeytan  onun gön-
lünde  ve damarlarında  gezme fırsatını 
bulamaz.Bunun sonucunda da  insan 
göklerin  mektubuna veya  melekler 
alemine  bakar ve  buna  dalar durur.Bu 
şekilde Kadir gecesini  bekler.Orada bir 
çok  manevi kapının aralandığını görür.

Ramazan’ı Şerif’i nasıl karşılayacağı  
düşünen gönlü sızılı dostlarımıza Ga-
zali’den ip ucu, Ramazan’ı Şerifi böyle 
karşılayanlara selam olsun …

SULTAN GELİYOR

Konya Kentplaza AVM,şeh-
rin sosyal yaşamına kattığı renkle 
birlikte düzenlediği sosyal sorum-
luluk çalışmalarıyla da takdir top-
luyor. Dayanışmanın en güzel ör-
neklerinin sergilendiği Kentplaza, 
sosyal sorumluluk etkinliklerinde 
daha önce başlatmış olduğu Se-
vinç Biriktiriyoruz kampanyasını 
bu sene de devam ettiriyor. Kentp-
laza Ailesi, 16Mayıs–13Haziran 
tarihleri arasında tüm Konyalı-
lar’ı“Sevinç Biriktiriyoruz” kam-
panyasına davet ediyor. Kentcard 
ile isteyen, istediği kadar bağış 
yapabilecek; “Sevinç Biriktiriyo-
ruz” projesi, Ramazan Bayramı’nın 
hemen öncesinde olabildiğince 
çok sayıdaki ihtiyaç sahibi çocuğu 
sevindirmeyi amaçlıyor. Kentplaza 
AVM’deki danışma kısmına gele-
rek burada bulunan kumbaraya, 
Kentcard puanları ile istediği kadar 
bağış yapabilecek olan ziyaretçiler 

sayesinde, çocukların yüzlerinde 
paha biçilmez bir mutluluk oluşa-
cak. Ziyaretçiler, bağışlayacakları 
Kentcard puanları ile mutlu olacak 
çocuklar için sevinç biriktirecekler. 
Kentcard sahibi olmayanlar ise 
yine danışma noktasından alacak-
ları formu doldurur doldurmaz, 
hem bu kampanyaya katılabilecek 
hem de Kentcard ayrıcalıklarını ya-
şamaya başlayacak.
n HABER MERKEZİ

Kentplaza’dan Kentcard
ile dayanışma örneği 

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN
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BM komitesinden 
İsrail’e kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Her Tür-
lü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırıl-
ması Uluslararası Sözleşmesi’nin de-
netim organı olan Irk Ayrımcılığının 
Ortadan Kaldırılması Komitesi’nin 
Cenevre’de düzenlenen 95. Oturu-
mu’nun sonunda yapılan yazılı açık-
lamada, Gazze sınırında 30 Mart’tan 
bu yana devam eden “Büyük Dönüş 
Yürüyüşü”ne katılan ve aralarında 
çocukların da bulunduğu en az 40 Fi-
listinlinin şehit olduğu belirtildi. İran 
Meclis Başkanı Laricani: ABD’nin Fi-
listin aleyhindeki girişimleri cevapsız 
kalmayacak
ALMANYA’DAN KUDÜS AÇIKLAMASI

Açıklamada İsrail’in şehit ettiği 
ve yaraladığı binlerce Filistinli gös-
tericinin hiçbir şekilde güvenlik teh-
didi oluşturmadığı vurgulandı. İsrail 
güvenlik güçlerinin Filistinli gösteri-
cilere orantısız güç kullanmasının kı-
nandığı açıklamada, Gazze’deki du-
rumdan büyük endişe duyulduğunun 

altı çizildi.
“GÖSTERİCİLERE YÖNELİK 

SALDIRILAR DURDURULMALI”
Açıklamada, göstericilere yönelik 

saldırıların durdurulması, Filistinleri 
şehit eden güvenlik güçlerinin tespit 
edilip yargılanması, Gazze halkının 
gösteri yapma hakkına saygı duyul-
ması ve Gazze’deki ablukanın kaldı-
rılması için İsrail’e çağrıda bulunuldu. 
İsrail askerlerinin ABD’nin Tel Aviv 
Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını 
protesto etmek için abluka altındaki 
Gazze sınırında bugün düzenlenen 
gösterilere katılanların üzerine ateş 
açması sonucu 18 Filistinli şehit ol-
muş, 253 Filistinli yaralanmıştı. Gaz-
ze’nin İsrail sınırında çadırlar kuran 
Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Ku-
düs’e taşınmasını ve İsrail’in kuruluş 
yıl dönümü olan Nekbe’nin (Büyük 
Felaket) 70. yılını protesto etmek için 
“milyonluk yürüyüş” adını verdikleri 
kapsamlı gösteriler düzenliyor.  n AA

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını Gazze sınırında protesto eden Filistinlile-
re İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 43 Filistinli şehit oldu, 1693 Filistinli de yaralandı

Gazze’de İsrail 
terörü: 43 şehit!

ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e 
taşınmasını ve İsrail’in kuruluş yıl dö-
nümü olan Nekbe’nin (Büyük Felaket) 
70. yılını protesto etmek için Gazzeli-
ler İsrail sınırında günler öncesinden 
çadırlar kurdu. Dün sabah başlayan 
ve bugün de sürmesi planlanan “mil-
yonluk yürüyüş” adında kapsamlı gös-
teriler düzenleyen Filistinliler, İsrail’in 
sert müdahalesiyle karşılaştı. İsrail as-
kerleri, ABD’nin Kudüs’te büyükelçilik 
açmasını protesto etmek için abluka 
altındaki Gazze sınırında düzenlenen 
gösterilere katılan 43 Filistinliyi şehit 
etti. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakan-
lığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 
Han Yunus kentinin İsrail sınırı ya-
kınlarında düzenlenen gösterilerde 
21 yaşındaki Enes Hamdan Kıdeyh ile 
Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye bölge-
si sınırındaki gösterilerde 29 yaşındaki 
Musab Yusuf Ebu Leyla isimli iki Filis-
tinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş 
sonucu şehit edildiği belirtildi.

YARALI SAYISI 1600’Ü AŞTI
Açıklamada ayrıca Gazze Şeri-

di’nin İsrail sınırında düzenlenen gös-
terilerde şu ana kadar 448’i gerçek 
mermiyle olmak üzere, şarapnel, gaz 
kapsülleri ve göz yaşartıcı gaz nede-
niyle 1693 Filistinlinin yaralandığı 
kaydedildi.

YARALANANLARDAN 9’U GAZETECİ
Filistinli Gazeteciler Sendikası’n-

dan yapılan yazılı açıklamada, arala-
rında Reuters’in kameramanı Ahmed 
Zakkut ve Cezayir Televizyon mu-
habiri Ömer Hamdan’ında olduğu 9 
gazetecinin yaralandığı ifade edildi.  
El-Mizan İnsan Hakları Merkezi’nden 
yapılan açıklamada da İsrail’in göste-
rilere karşı aşırı ve öldürücü güç kul-
landığı kaydedilirken, yaralanan ga-
zetecilerden 9’unun da İsrail askerleri 
tarafından atılan gerçek mermilerle 
vurulduğu aktarıldı.
İSRAİL İHA’LARLA SİVİLLERİN ÜZERİNE 

GAZ BOMBASI YAĞDIRDI
İsrail askerlerinin sert müdaha-

lelerine rağmen Gazze sınırın farklı 
bölgelerinde binlerce Filistinli, gösteri-
lerine devam ediyor. Gerçek mermiy-
le göstericilerin üzerine ateş açan İs-
rail askerleri, insansız hava araçlarıyla 
(İHA) da protestocuların üzerine göz 
yaşartıcı gaz yağdırıyor. İsrail ordusu-
nun, sınırda kurulan çadırları insansız 
hava aracıyla (İHA) ateşe vermeye ça-
lıştığı, Filistinli grupların yangına kısa 
sürede müdahale ettiği ifade edildi. 

İsrail güçlerinin ayrıca İHA’lardan 

attıkları yakıcı maddelerle, Filistinlile-
rin Gazze sınırına yığdıkları araç lastik-
lerini ateşe verdiği belirtildi. 

İSRAİL, GAZZE SINIRINI “KAPALI 
ASKERİ BÖLGE” İLAN ETTİ

Bu arada İsrail ordusunun, Gazze 
sınırını “kapalı askeri bölge” ilan ettiği 
bildirildi.  Ordudan yapılan yazılı açık-
lamada, sınırda tel örgülerin olduğu 
bölgenin “kapalı askeri bölge” ilan 
edildiği ve buradaki herhangi bir hare-
ketliliğin ordunun onayını gerektirdiği 
belirtildi. Filistin Hükümeti Sözcüsü 
Yusuf el-Mahmud tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, “Arap ve İslam hü-
kümetleri ile dost ülkelere Gazze’de 
İsrail tarafından akıtılan kanı durdur-
maları için her tür çabayı göstermele-
ri, İsrail işgal gücü ile mücadelesinde 
Filistin Yönetiminin yanında yer alma-
ları çağrısında bulunuyoruz.” denildi.

GAZZE’DE GENEL GREV

Öte yandan Gazze’nin tüm şehir-
lerinde ilan edilen genel grev kapsa-
mında kamu ve özel tüm kurumlarda 
milyonluk yürüyüş dolayısıyla iş bıra-
kıldı.  Filistinli gruplar, işgal altındaki 
Doğu Kudüs başta olmak üzere, işgal 
altındaki Batı Şeria ve İsrail ablukası 
altındaki Gazze Şeridi’nin sınır bölge-
lerinde Nekbe ve ABD Büyükelçiliği-
nin Kudüs’e taşınması nedeniyle ABD 
ve İsrail’in protesto edilmesi çağrısın-
da bulunmuştu. Trump başkanlığın-
daki ABD yönetimi, 6 Aralık 2017’de 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanı-
dığını duyurarak, başkent Tel Aviv’de 
bulunan büyükelçiliğini Filistinlilerin 
Nekbe (Büyük Felaket) olarak nitele-
diği, İsraillilerin ise “İsrail’in kuruluş 
yıl dönümü” olarak kutladığı 14 Mayıs 
tarihinde Kudüs’e taşıyacağını açık-
lamıştı. Karar, bölgesel, uluslararası 
düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel 

Kurulunda (BMGK) büyük tepkiyle 
karşılanmıştı.  Filistinliler, ABD Bü-
yükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını 
ve İsrail’in kuruluş yıl dönümü olan 
Nekbe’nin (Büyük Felaket) 70. yılı-
nı protesto etmek için Batı Şeria’nın 
farklı bölgelerinde gösteriler düzenle-
di. Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasın-
daki Kalendiya askeri kontrol noktası 
yakınında toplanan bir grup Filistinliye 
İsrail askerleri gerçek mermi ve göz 
yaşartıcı gazla müdahale etti. 

“NEKBE” NEDİR?
Filistinliler, 14 Mayıs 1948’de İs-

rail’in işgal ettiği Filistin topraklarında 
bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinli-
lerin zorunlu göçe tabi tutulması ne-
deniyle 15 Mayıs’ı “Nekbe” (Büyük 
Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve 
Doğu Kudüs 1967’den bu yana İsrail 
işgali altında bulunuyor.
n AA

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Küdus’e taşıma kararını protesto eden Filistinlilere Siyonist İsrail’den insanlık dışı 
müdahale geldi. İsrail askerleri İHA’larla bomba yağdırdı, çadırları ateşe vermeye çalıştı.

Büyükşehir Meclisi, İsrail’in katliamını kınadı
Konya Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
başkanlığında toplanan Kon-
ya Büyükşehir Belediye Mecli-
si, ABD’nin Kudüs’ü ‘İsrail’in 
başkenti’ olarak tanıması son-
rası ABD Büyükelçiliği’ni Tel 
Aviv’den Kudüs’e taşınmasını 
protesto eden Filistinlilerin şehit 
edilmesini kınadı.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Mayıs ayı ilk toplantısı, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın başkanlığında 
gerçekleştirildi. 

Başkan Altay’ın seçilmesin-
den sonra başkanlık yaptığı ilk 
toplantı olma özelliği de taşı-
yan toplantıda meclis üyelerine 
hitap eden Başkan Altay, hep 
birlikte başarılı hizmetlere imza 

atacaklarını belirterek bugüne 
kadarki çalışmaları dolayısıy-
la bütün Büyükşehir Belediye 
Meclis üyelerine teşekkür etti. 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN 

İSRAİL’E KINAMA 
Selçuklu Belediye Mecli-

si’nin kararı ile ilçe belediye 
başkanlığına seçilen Ahmet 
Pekyatırmacı’yı tebrik eden ve 
yeni görevinde kendisine başa-
rılar dileyen Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, ABD’nin Kudüs’ü ‘İsra-

il’in başkenti’ olarak tanıması-
nı ve ABD Büyükelçiliği’ni Tel 
Aviv’den Kudüs’e taşınmasını 
protesto eden 41 Filistinlinin şe-
hit etmesini kınadıklarını açık-
ladı. Altay, “Hakikaten İslam 
Dünyası için bugün üzüntülü bir 

gün. Ama inşallah aydınlık gün-
lere hep birlikte şahitlik edece-
ğiz. Biz de Meclis olarak bu dev-
let terörünü kınıyoruz. İnşallah 
en kısa sürede Kudüs’te Müs-
lümanlar özgür bir şekilde do-
laşabilir ve başkent ilan ettikleri 

günlere kavuşur” diye konuştu. 
AK Parti Grup Başkanvekili 

Mahmut Sami Şahin de top-
lantıda grubu adına söz alarak 
İsrail’in bir devlet terörü yaptı-
ğına vurgu yaparak Meclis adı-
na İsrail’in katliamlarını kınadı. 
Şahin, “İsrail, 37 Filistinli kar-
deşimizi şehit etmiş durumda. 
Biz bu durumu kabul etmiyoruz, 
Meclis olarak kınıyoruz ve en 
ağır şekilde de lanet ediyoruz. 
Kudüs, İslam dünyasının gözbe-
beğidir. 

Orası Filistin’in başkentidir 
ve o şekilde de kalmaya devam 
edecektir. Kudüs özgürleşmedi-
ği müddetçe hiçbir İslam şeh-
rinin de özgür olmayacağını da 
buradan haykırarak ilan ediyo-
ruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Dışişleri Bakanlığından, ABD’nin 
büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve 
Filistinlilerin şehit edilmesiyle ilgili 
yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 
“ABD’nin Tel Aviv’de bulunan bü-
yükelçiliğini uluslararası hukuku ve 
ilgili tüm BM kararlarını ihlal ederek 
Kudüs’e taşımasını şiddetle kınıyoruz. 
Bu tasarrufu hukuki açıdan yok hük-
münde saydığımızı yineliyoruz. Filistin 
halkının meşru haklarını yok sayan bu 
adımın bölgesel barış, güvenlik ve is-

tikrara hizmet etmeyeceğini vurgulu-
yoruz.” ifadelerine yer verildi.  13 Ara-
lık 2017’de düzenlenen İslam İşbirliği 
Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi ve 
21 Aralık 2017’de BM Genel Kuru-
lu’nda alınan Kudüs konulu kararların 
hatırlatıldığı açıklamada, ABD’nin at-
tığı “bu gayrimeşru” adımın uluslara-
rası toplum tarafından reddedildiğine 
değinildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 
“ABD yönetimi bu tutumunda ısrar 

ederek, Ortadoğu’daki en temel so-
runun çözüm zeminini tahrip etmiş-
tir. Barış sürecinde ortaya konulan 
yerleşik parametreleri aşındırma riski 
taşıyan bu kararın bölgede yol açacağı 
menfi sonuçların sorumluluğu da bü-
tünüyle ABD yönetimine ait olacaktır. 
Bu adımdan cesaret alan İsrail güven-
lik güçlerinin barışçı gösteri yapan 
Filistinlilere uyguladığı katliamı la-
netliyoruz.” Açıklamada ayrıca Filistin 
meselesinin kalıcı ve adil bir çözüme 

kavuşmadıkça ve Filistin halkına karşı 
adaletsiz yaklaşımlar sürdükçe ne böl-
gesel ne de küresel huzur ve istikrarın 
mümkün olacağı ifade edildi. Dışişle-
ri Bakanlığı açıklamasında “Ülkemiz 
bundan sonra da barış sürecinin sağ-
lıklı bir zeminde canlandırılması ve 
bölgede adil, kapsamlı ve sürdürüle-
bilir barışın tesisi için uluslararası top-
lumun sorumluluk sahibi üyeleriyle 
çalışmaya devam edecektir.” denildi.
n AA

‘İsrail’in uyguladığı katliamı lanetliyoruz’

            Halk arasında 
çok zeki olanlara bazen 
şeytani zekaya sahip 
falan derler. Geçekten de 
şeytan çok zeki hatta çok 
da alimdir. Meleklerin 
imamı idi şeytan. Ama 
o Rabbinin buyruğuna 
asi geldi ve cennetten 
kovuldu.

Fethullah Gülen 
zeki değil mi? Hatta nasıl bir ilme sahip 
olduğunu görmüyor muyuz?

                                           *
Temel Karamollaoğlu içi ‘’Bilge 

Adam’’ sloganı kullanıyorlar ya hani;
Şehit eşinin üzerine yürüyerek, 

üstüne 15 yıldır onlar da(AKP) Fetö ile 
kol kolaydıdemek mi bilgelik?

Temel Bey’e şunu da ayrıca sor-
mak gerek tabi. Madem öyle senin çatı 
aday olarak düşündüğün Abdullah Gül 
acaba Ak Parti’de değil miydi? Fetö ile 
kol kola değil miydi ki çatı aday olarak 
düşündünüz?

Bile adam ilk seçim mitingini 
memleketi Sivas’tan başlattı. O kadar 
bilgecekonuşmalar yaptı ki hayran kal-
mamak elde değil;

Hızlı tren hizmet değil, bilakis 
göçü hızlandırır.

Yani millet göç edecek hızlı tren 
herhâlde şehirlerarası nakliye falan al-
mıyor diye düşünüyor.

15 yıl önce ülkenin beka proble-

mi yoktu.
Tabi ülkede her şey 

güllük gülistanlıktı. 28 
Şubat süreci de aynı 15 
Temmuz gibi tiyatroydu. 

Kuvvetler ayrılığına 
önem veriyoruz. Biz ada-
letin kesinlikle yönetimin 
emrine verilmemesi ge-
rektiğine inanıyoruz. Çün-
kü adalet aynı zamanda 

hükümetleri de denetlemekle yüküm-
lüdür. Bunun için kuvvetler ayrımına 
önem veriyoruz. Biz, cumhurbaşkanlığı 
sistemine karşı değildik. Ancak kontrol 
edilmeyen, kendisini kanunların üzerin-
de gören bir anlayışa karşıyız.

Demek ki Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet sisteminden önce AK Parti 
hükümeti denetlenebiliyordu. Abdullah 
Gül Ak Parti’nin kurucusu ve il Başbaka-
nı idi. Sonra Ak Parti’nin tarafsız Cum-
hurbaşkanı adayı oldu ve 367 garabeti 
ve ardı ardına gelen engellemeler neti-
cesinde gidilen erken seçim, sonrasın-
da da halkın ezici çoğunlukla Ak Parti’yi 
iktidara taşıması hep boşaydı.

Şimdi bekleyip görelim acaba 
bu kadar bilgelik 24 Haziran›da 
Karamollaoğlu ve Saadet Partisi’nin 
oyunu en seçimde aldığı 0,68’den yu-
karı taşıyabilecek mi?

 Selâm ve dua ile...

NE İÇİN BİLGELİK?

abdurrahmansorgun@gmail.com
ABDURRAHMAN SORGUN
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Selçuk Üniversitesinde okuyan bir grup öğrenci İyilik Kervanı  Projesi kapsamında PKK tarafından şe-
hit edilen Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’ın görev yaptığı okulları ziyaretti.  Şehit 
öğretmenlerin öğrencileri ile biraraya gelen öğrenciler unutamayacakları duygu dolu bir zaman geçirdi

46 üniversite öğrencisi
yüreklere dokundu

Selçuk Üniversitesi öğrencileri 
“İyilik Kervanı” Projesi ile örnek bir 
çalışmaya imza attı. Biraraya gelen 
üniversite öğrencileri Şehit Öğret-
men Şenay Aybüke Yalçın ve Nec-
mettin Yılmaz’ın görev yaptığı okul-
ları ziyaret etti. Şehit öğretmenlerin 
öğrencileri ile biraraya gelen öğren-
ciler unutamayacakları duygu dolu 
bir zaman geçirdi. 46 kişilik öğrenci 
grubu öğretmenleri şehit eden te-
röre karşı örnek olacak davranışları 
ile öğrencilerin ve bölge insanının 
gönlünde taht kurdu. Ailelerinin ve 
hocalarının desteği ile Batman ve 
Şanlıurfa’ya giden öğrenciler, “İyilik 
Kervanı” adı altında böyle bir prog-
ram gerçekleştirmenin mutluluğu 
içindeler. 

Selçuk Üniversitesi ULAK Öğ-
renci Topluluğu, Genç Tıbbiyeliler 
Anka Sahne Topluluğu, Etkileşim ve 
Uzlaşım Topluluğu ile Osmanlı Top-
luluğu’nun da bulunduğu 46 kişilik 
öğrenci grubu “Şehitlere Vefa” adı 
altında İyilik Kervanı adını verdikle-
ri  proje ile şehit edilen öğretmenle-
rin okulunda öğrenciler ile buluştu. 
Bu kapsamda  Batman’ın Kozluk 
ilçesinde  Şehit Öğretmen Şenay 
Aybüke Yalçın’ın ve Şanlıurfa’nın 
Siverek İlçesi’ndeki Şehit Necmettin 
Yılmaz’ın görev yaptığı okulu ziyaret 
eden öğrenciler, örnek bir etkinlik 
gerçekleştirdi, şehit öğretmenlerin 
öğrencilere yanınızdayız mesajı ve-
rildi. Geziye katılan öğrenciler sevgi-
lerini bölge insanına ve öğrencilere 
aktardı. 

BÖLGE HALKI VE 
ÖĞRENCİLERİMİZLE KAYNAŞTIK
İyilik Kervanı Projesi’nde yer 

alan Mehmet Alp Ehliz, Süleyman 
Taha Alagöz, Ayhan Yıldız, Gamze 
Karabay ve Selçuk Üniversitesi İn-
giliz Dili Edebiyatı Doktor Öğretim 
Üyesi Yağmur Küçükbezirci, Yeni-
gün Gazetesi’ni ziyaret ederek et-
kinlik hakkında bilgi verdi. Her yıl 
düzenlenen ‘İyilik Kervanı’ projesi 
kapsamında ziyaretlerle bulunduk-
larını ve  bu yıl Aybüke Öğretmenin 
ve Necmettin Yılmaz’ın Okulu’na 
gelmek istediklerini ifade eden İyi-
lik Kervanı Koordinatörü Mehmet 
Alp Ehliz, “İyilik kervanı 2017 yı-
lında Çanakkale Ayvacık’ta yaşanan 
deprem mağdurlarını ziyaret eden 
8 tane üniversite topluluğunun ka-
tıldığı bir gönüllülük hareketi. İyilik 
Kervanı kapsamında gezilerimizi 
üniversitemizde bulunan Öğrenci 
toplulukları ile iletişime geçiyoruz 
ve organizasyon hakkında bilgi ve-
riyoruz. Bu topluluklardan katılmak 

isteyen öğrencilerimizle iletişime 
geçiyoruz ve organizasyonumuzu 
gerçekleştiriyoruz” dedi. 

“Bu sene de rotayı Doğu’ya 
çevirdik. Batman ‘da terör saldırı-
sı sonrası şehit olan 22 yaşındaki 
öğretmen Aybüke Yalçın ve görev 
yaptığı Şanlıurfa’dan memleketi Gü-
müşhane’ye giderken Tunceli’nin 
Pülümür ilçesinde aracı yakılarak şe-
hit edilen öğretmen Necmettin Yıl-
maz’ın okullarını ziyaret ettik” diyen 
Ehliz, şunları söyledi: “Bölge halkı 
ile iletişime geçtik. Bölgede bulunan 
vatandaşlarımıza Konya şekerimizi 
ikram ettik. Genç Tıbbiyeliler, ilko-
kul öğrencilerine el yıkama eğitimi 
verdikten sonra çocuklarla beraber 
oyunlar oynadılar. 12. sınıflara Mo-
ral Günü düzenleyip tiyatro gösteri-
si düzenledik. Aybüke öğretmenin 
söylediği Mağusa Limanı türküsünü 
okul öğrencileri ile beraber türkü 
söyledik. Necmettin Yılmaz’ın görev 
yaptığı Şanlıurfa Siverek ilçesinde 
bulunan okula kırtasiye yardımda 
bulunduk. Öğrenci kardeşlerimiz ile 
sokak oyunları oynadık. Futbol oyna-
dık.” 

ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLERİNİ 
ANLATIRKEN DUYGULANDI

Öğrencilerin öğretmenlerini 
anlatırken duygulandığını belir-
ten Ehliz, “Şehit öğretmenlerimiz 
kendilerini öğrencilere o kadar çok 
sevdirmiş ki isimlerini andıkça duy-

gulanıyorlar. Öğretmeleri hakkında 
çok güzel duygular ifade ediyorlar. 
Başarıları için şehit öğretmenleri-
nin neler yaptıklarını anlatıyorlar. 
Onlar anlatırken biz de duygulanı-
yoruz. Bölge insanı da aynı duygu-
ları taşıyor. Oradaki insanlar terörü 
istemiyor, çocuklarının okumasını 
istiyor. Çocuklar bizden tek bir şey 
istedi: Defter ve kitap. Çünkü hepsi 
okumak istiyor. Üniversiteye git-
mek istiyor, Türkiye’nin geleceğinde 
söz sahibi olmak istiyor. Onun için 
bu ziyareti iyi ki yapmışız diyoruz. 
Oradaki çocuklara moral verdiğimiz 
için, yanlarında olduğumuzu göster-
diğimiz için çok mutluyuz. Bundan 
sonra da yanlarında olmaya devam 
edeceğiz” dedi. 
İYİLİK KERVANI OLARAK OLAYLARIN 

UNUTULMAMASINI SAĞLIYORUZ 
Şanlıurfa ve Batman insanın 

cana yakın ve samimi olduğunu 
ifade eden Ehliz, “Necmettin hoca 
sadece kendi köyünde değil, böl-
gede bulunan diğer köyler ile sevi-
len bir kişi. Diğer köylerde yaşayan 
insanları ziyaret ederek, insanların 
ihtiyaçlarını karşılıyor. Olayın üze-
rinden bir yıl geçmesine rağmen 
bölge insanından Necmettin Yılmaz 
hoca ile ilgili kötü bir söz duyamadık. 
Necmettin Yılmaz hoca öğrencilerin 
gözlerini dolmasına sebep olan çok 
iyi niyetli ve yardımsever bir insan. 
O köy okulunu ilçe turnuvalarında 

dereceye taşımış, oradaki çocuklar 
ile hususi ilgilenmiş. Orada bulu-
nan çocuklar bize en çok ihtiyaç olan 
defter diyorlar.  İyilik kervanı olarak 
vatandaşların ilk başta hatırladığı 
ama sonradan unuttuğu olaylara, 
unutmaması gereken olaylara doku-
nuyoruz. Bizler öğrencilere meslek 
kariyer günleri düzenledik. Sabah 
saat 9:00 da başlayan ve öğleye ka-
dar devam eden süreçte öğrencilere 
bölümlerimiz hakkında bilgi verdik. 
Bunun yanında Selçuk Üniversite-
si’nin ve Konya’nın tanıtımını yaptık. 
46 Selçuk Üniversitesi öğrencileri ile 
ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Bu 
gezimizde akıllardan çıkmayacak 
anılar kaldı. Dönüş yolunda arka-
daşlarımızın duygularını aldık. Öğ-
rencilerden çok güzel dönüşler aldık. 
Konaklamayı ortaokulu pansiyonda 
gerçekleştirdik. Orada kalan öğren-
ciler bize saygıda kusur etmediler 
ve bizlere çok iyi davrandılar. Bizler 
Bingöl’den ayrılırken öğrencilerin 
hepsi hüzünlüydü. Keşke bir gün 
daha kalsaydınız dediler.  Şanlıur-
fa ve Bingöl’den öğrenciler bizimle 
iletişimi hala kesmediler ve sosyal 
medya üzerinden bizlerle görüşü-
yorlar. Bu gezimize katkı sağlayan 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin’e, rektör yardım-
cılarımıza, hocalarımıza ve bizlere 
destek olan herkese teşekkür ediyo-
rum” şeklinde konuştu. 

GENÇLERİMİZDEN 
SON DERECE UMUTLUYUZ

Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili 
Edebiyatı Dr. Öğretim Üyesi Yağmur 
Küçükbezirci de , “  Gençlerimizden 
son derece umutluyuz. İyilik kerva-
nı ve diğer bütün iyilik kervanında 
bulunan gençlerin yapmış olduğu 
faaliyetlerde gençlerimizden umutlu 
olduğumuzun somut bir göstergesi. 
Bir avuç genç biraraya gelerek güzel 
bir etkinliğe imza atıyor. Bu çocuklar 
Doğu’ya şehit edilen öğretmenleri-
mizin okuluna gidiyor. Şimdi orada 
öğretmen şehit edildiyse insanların 
ve ailelerinin zihinlerinde şu uya-
nıyor; evet orada terör vardır. Ama 
buna rağmen, düşünceye, algıya 
rağmen oraya giden bütün gençleri-
mizi tebrik ediyorum. 

İyilik kervanı ile giden ve bu iyi-
lik hareketine destek olan herkesten 
Allah razı olsun.  Gençlerimiz umu-
dumuzu yeşerttiler. Gençlerimiz ile 
birlikte ülkemizin daha ileri seviyeye 
gideceğine inanıyorum. İnşallah ya-
pılan faaliyetler karşılığını bulacak-
tır” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Öğrencilerden oluşan 46 kişilik heyet, “İyilik Kervanı” Projesi kapsamında Batman’ın Kozluk ilçesine giderek Şehit Öğretmen Şenay Aybüke 
Yalçın’ın ve Şanlıurfa  Şehit edilen Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın görev yaptığı köy okulunu ziyaret ederek öğrenciler ve  bölge halkı ile biraraya geldi.
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Selçuklu’da Kudüs coşkusu yaşandı

Cumhurbaşkanlığı himaye-
sinde Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı’nın desteğiyle Kudüs Platformu 
tarafından hazırlanan ve Selçuklu 
Belediyesi tarafından izleyici ile 
buluşturulan sahne gösterisi, Sel-
çuklu Kongre Merkezi’nde gerçek-
leştirildi. Yaklaşık 200 kişinin görev 
aldığı, gerçek ve sanal görüntülerle 
canlandırmaların yapıldığı sahne 
programına, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat 
Gül, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ugur İbrahim Altay, Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-

yatırmacı, Kültür ve Turizm İl Mü-
dürü Abdussettar Yarar,Ak Parti İl 
Başkanı Hasan Angı, Ak Parti Sel-
çuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer ve çok sayıda izleyici katıldı. 

Selçuklu Kongre Merkezinde 
iki gün süren ve üç seansta göste-
rime sunulan “Zamanın Kudüs’ü 
Kudüs’ün Zamanı” adlı dramatik 
sahne gösterisi, İstanbul ve Gazian-
tep’ten sonra Konya’da izleyici ile 
buluştu. Cumhurbaşkanlığı hima-
yesinde Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’nın desteğiyle hayata geçirilen 
proje ile Kudüs’ün tarihteki yeri ve 

önemi vurgulandı. 
Devlet tiyatrosu sanatçılarının 

rol aldığı; ışık, ses ve video gös-
terileriyle zenginlik katılan sahne 
gösterisinde tarih boyunca pey-
gamberlerin mekânı olan, taşıyla 
toprağıyla mukaddes sayılan Ku-
düs’ün hoşgörü ve barışın merkezi 
olması gerekirken, kutsal toprak-
larda yaşanan bugünkü acı tabloya 
dikkat çekildi. Sultan 2. Abdülha-
mid Han dönemiyle başlayıp aynı 
dönemle sona eren gösteride, Ku-
düs’ün manevi kimliğini yaşatmış 
Hz. Ömer, Selahaddin Eyyubi ve 

Yavuz Sultan Selim dönemlerin-
den kesitler sunuldu. Programda, 
Kudüs’ün yalnız bırakılmaması ve 
sık sık ziyaret edilmesi gereken en 
önemli şehirlerden biri olduğuna 
dikkat çekilerek Müslümanların ilk 
kıblesini barındıran Kudüs’e sahip 
çıkılması ve dualardan eksik edil-
memesi gerektiği belirtildi. 

Programa katılan konuklara 
“Zamanın Kudüs’ü Kudüs’ün Za-
manı” isimli katalog hediye edildi. 
Kudüs’ün zamanı isimli fotoğraf 
sergisi de izleyicilerle buluştu.
n HABER MERKEZİ

İslam Ekonomisi çalışmaları
KTO Karatay’da ele alındı

Katılım bankacılığının kalifiye 
eleman ihtiyacını karşılamak, İs-
lam ekonomisi ve katılım banka-
cılığı alanında ortaya çıkabilecek 
çok boyutlu problemlere çözüm 
üretebilmek amacıyla Türkiye’de 
ilk olarak KTO Karatay Üniversitesi 
bünyesinde açılan İslam Ekonomi-
si ve Finans Bölümü nitelikli çalış-
malarını sürdürüyor. KTO Karatay 
Üniversitesi İslam Ekonomisi ve 
Finans Bölümü; İslami bankacılık, 
İslam iktisadı, İslami ekonomi-
ninpolitik temellerini üniversitede 
gerçekleştirilen yoğunlaştırılmış 
programla katılımcılara aktardı.

Prof. Dr. Osman Okka, “Bütün 
harcımız hazır. Artık binalar yap-
mamız gerekiyor” diyerek İslam 
ekonomisi ve finansın ülkemizde 
daha hızlı gelişeceğine yönelik vur-
guda bulundu.

Programda konuşan Prof. Dr. 
Hamdi Döndüren, “Ticaretin İs-
lam’a uygun yapılması ayetlerle ve 
hadislerle desteklenmiştir. Müslü-
manlar kendi aralarında belirlenen 
şartlara uyarlar. Haksız kazanca 
yol açacak maddeler müstesnadır. 
İslam’da haksız kazanca yol açan 

her şey geri plana atılmıştır. Tica-
rette niyet çok önemlidir. Bir tüc-
car çekini, senedini ödemeyi niyet 
alırsa Allah ona ödeme noktasında 
kolaylık sağlar.” dedi.

İslam Ekonomisi alanında uz-
man Prof. Dr. Hamdi Döndüren, 
Prof. Dr. Murat Çizakça, Prof. Dr. 
Osman Okka, Prof. Dr. Abdülka-
dir Buluş, Dr. Necmettin Güney, 
Dr. Harun Şencal ve İsa Yılmaz 
gibi isimlerin yer aldığı program-
da “Modern Dönem İslam İktisat 
Düşüncesi ve Anaakım İktisattaki 
Gelişmelere Göre Konumlanması” 
konulu oturum katılımcılar tarafın-
dan yoğun ilgi gördü. 

İslam Ekonomisi ve Finansı 
alanında uzman akademisyenler 
eşliğinde yürütülen iki günlük yo-
ğun programın sonunda katılım-
cılara sertifikaları takdim edildi. 
Sunum ve atölye çalışmalarının ol-
duğu programda başvurusu kabul 
edilen lisans ve yüksek lisans dü-
zeyindeki öğrenciler İslam Ekono-
misi ve Finans konusunda uzman 
isimlerin bilgilerinden yararlanmış 
oldu.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl “Selçuklu Saklı Değerler” temasıyla açılan ve 10 gün boyunca Konya’dan ve il dışından yoğun ilgi 
gören 14. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni kapsamında “Ramazan Gelir Hoş Gelir” adlı bir programı düzenlendi

‘Ramazan gelir hoş gelir’
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Meslek Edindirme Kursları, müba-
rek Ramazan ayının gelişi dolayısıyla 
Ramazan Gelir Hoş Gelir” adlı prog-
ram düzenledi. Bu yıl “Selçuklu Saklı 
Değerler” temasıyla açılan ve yoğun 
ilgi gören 14. Geleneksel Altın Do-
kunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni et-
kinlikleri kapsamında düzenlenen 
programa saygı duruşunda bulunul-
ması, İstiklal Marşı’nın okunması ile 
başlarken; 15 Temmuz gününü an-
latan sinevizyon gösterisi ve Kur’an-ı 
Kerim tilaveti ile devam etti. 

RAMAZAN GELİR 
HOŞ GELİR ETKİNLİĞİ 

Büyükşehir Belediyesi İrfan 

Medeniyeti Araştırma ve Kültür 
Merkezi’ndeki programda Me-
ram Aile Sanat ve Eğitim Merkezi 
(ASEM) öğrencileri tarafından ha-
zırlanan ve peygamber sevgisini 
anlatan piyes ve minik çocukların 
okudukları birbirinden güzel ilahi-
ler de ilgi topladı. 

Ramazan aynın bereketini, an-
lamını ve güzelliğini anlatan slayt 
gösterisinin izlendiği programda 
yine Meram ASEM öğrencilerinin 
Peygamber Efendimizi anlatan ila-
hiler ve şiirler izleyenlerden tam 
not aldı. 

Selçuklu Müftülüğü vaizelerin-
den Hülya Anıl da Ramazan ayının 

anlamı, önemi, oruç ve bu ayda 
yapılması gerekenler hakkında 
sohbet gerçekleştirerek programa 
katılanlara önemli bilgiler aktardı. 
Hatim duası, Sakal-ı Şerif ziyare-
tinin de yapıldığı programın so-
nunda etkinliğe katılanlara hurma 
ikramında da bulunuldu. 

ALTIN DOKUNUŞLAR SERGİSİ 
VE BİLGİ ŞÖLENİ SONA ERDİ 
Öte yandan, 14. Geleneksel Al-

tın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şö-
leni de bu anlamlı etkinlikle sona 
erdi. 14 yıldır aralıksız bir şekilde 
gerçekleştirilen, Konya’nın sosyal 
ve kültürel hayatına önemli katkı-
lar yapan Altın Dokunuşlar Sergisi 

ve Bilgi Şöleni, her yıl olduğu gibi 
bu yıl da Konyalıların yanı sıra yurt 
içi ve yurt dışından binlerce misa-
firin ilgisini çekti. 

Bu yıl 2 Mayıs’ta “Selçuklu 
Saklı Değerler” temasıyla başlayan 
Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi 
Şöleni kapsamında İsveç, Kuzey 
İrlanda ve Polonya’dan meslek ku-
ruluşu temsilcilerinin katılımıyla 
Uluslararası Kadın İstihdamı Çalış-
tayı gerçekleştirildi. 

İki gün süren çalıştayda “Wo-
men Return to Work” proje görüş-
meleri, projenin amacı, gelecek 
hedefleri ile eylem planları ele 
alındı. 

İrfan Medeniyeti Araştırma 
ve Kültür Merkezi Konyanüma’da 
10 gün boyunca şiir dinletileri ile 
Mevlevi Sema ve Mukabelesi’nin 
de yapıldığı Altın Dokunuşlar Ser-
gisi ve Bilgi Şöleni’nde anlık yarış-
malar kapsamında ise Şiş Örgü, 
İğne Oyası ve Takı Yarışması ger-
çekleştirilerek hanımların bu alan-
lardaki hünerleri KOMEK tarafın-
dan ödüllendirildi. 

ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİLERİ 
Etkinlikler kapsamında KO-

MEK öğretmen ve öğrencileri tara-
fından “Hikmetli Türküler” ismiyle 
müzik dinletisi de düzenlenirken; 
KOMEK İşaret Dili Kursiyerleri’nin 

“Sessizlikte Ellerin Sesi” adını ver-
dikleri programda şiir, ezgi, Hz. 
Mevlana’nın 7 Öğüdü etkinliği ile 
Şems’in Hz. Mevlana ve buluşma-
sını konu alan tiyatro oyunu, izle-
yenlerden tam not aldı. 

14. Geleneksel Altın Doku-
nuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni’nde 
ayrıca Anneler Günü dolayısıyla 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 
Kadınlar Topluluğu’nun katılımı ile 
“Anne ve Evlad” adlı özel bir kon-
ser programı düzenledi. Yoğun ilgi 
gören programda anneler için bes-
telenmiş eserler seslendirildi.
n HABER MERKEZİ

Programda, mübarek Ramazan aynın bereketi, anlamı ve güzelliği ile Peygamber Efendimizin hayatından örnekler anlatıldı.
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17 ülkenin katıldığı 4.Uluslararası Enes Cup Beden-
sel Engelliler Badminton Turnuvası 09-13 Mayıs 2018 
tarihleri arasında Konya’da yapıldı. Türkiye, Japonya, 
İrlanda, İskoçya, Tayland, Hollanda, Rusya, Fransa, 
İsveç, İsviçre, Avusturya Galler, Polonya, İspanya, Hin-
distan, Malezya ve Almanya’dan toplam 130 sporcu, 
idareci ve antrenörün katılımıyla Selçuk Üniversitesi 
19 Mayıs Spor Salonu’nda yapılan 4.Uluslararası Enes 
Cup Bedensel Engelliler Badminton Turnuvasında 1.Ja-
ponya, 2.Tayland, 3.Fransa oldu. Dereceye giren spor-
cuların kupa ve madalyalarını Konya Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ile Bedensel Engelliler 
Spor Federasyonu As Başkanı Abdülkadir Gözegir tak-
dim etti.  n SPOR SERVİSİ

Konya Barosu Spor komisyonu tarafından Avukat 
Mehmet Ali Özbuğday anısına düzenlenen futbol tur-
nuvasında Akşehir Barosu şampiyon oldu. Akşehir, 
finaldeki rakibi Lavyer Boys takımıyla ile 10-10 bera-
bere kaldı. Penaltı atışları sonunda 14-12 galip gelen 
Akşehir Baro, turnuvanın şampiyonu oldu. Bu maçtan 
önce ise Baro Bulls ve Horse Ünited takımları arasında 
üçüncülük – dördüncülük maçı oynandı. Karşılaşmayı 
rakibini Horse Ünited 8-3 yenen Baro Bulls kazanarak 
3. oldu. Maçlar sonunda turnuvaya katkı sağlayan ku-
rumlara ve Merhum Mehmet Ali Özbuğday’ın ailesine 
Baro Başkanı Mustafa Aladağ tarafından çiçek ve onur-
luk verildi.
 n SPOR SERVİSİ

Bisiklet İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Mev-
lana’nın Konya’ya Gelişi yol yarışı Yıldızlar, Gençler ve 
Büyükler kategorisinde 52 sporcunun katılımıyla hafta 
sonu Karaman - Konya etabıyla gerçekleştirildi. Yarış-
lara Torku Şekerspor, Çatalhüyük Çumra Belediyespor, 
Taşkentspor, Gençlikspor kulübünden 52 sporcu dört 
ayrı kategoride pedal çevirdi. Derece giren sporcula-
rın ödüllerini Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, 
Hüseyin Eşgin, Nurettin Kipriksiz ve Celalettin Sarıçicek 
verdi.
n SPOR SERVİSİ

Badminton Enes Cup 
Turnuvası sona erdi

Baro turnuvasında 
şampiyon Akşehir oldu 

Konya’da bisiklet 
yol yarışları yapıldı

Hokey Süper Ligi 
Konya’da sona erdi

Hokey Federasyonu’nun düzen-
lediği Kadınlar ve Erkekler Açık Alan 
Hokey Süper Lig müsabakaları Konya 
Saraçoğlu Tesisleri’nde oynandı ve 
tamamlandı. Büyük heyecana sahne 
olan maçların ardından şampiyon 
olan ve dereceye giren takımları kupa 
ve madalyalarını aldı. Kupa törenine 
Hokey Federasyonu Başkanı Sadık 
Karakan ve yönetim kurulu üyeleri 
de katıldı. Burada bir konuşma ya-
pan Başkan Karakan, Konya’nın yine 
güzel bir ev sahipliğine imza attığını 
ifade etti.

DERECEYE GİRENLER 
KUPALARINI ALDI

Konya düzenlenen Kadınlar ve 
Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 
müsabakalarının bitmesinin ardın-
dan Kadınlarda Gaziantep Polisgü-
cü şampiyon oldu. Yine kadınlarda 

Bolu Belediyespor ikinci olurken, 
Gaziantep Doruk SK üçüncülük ku-
pasını aldı. Erkeklerde ise Bolu Be-
lediyespor şampiyonluğa uzanırken, 
Gaziantep Polisgücü ikinci, Osmani-
ye SK üçüncü oldu. Dereceye giren 
takımlara kupa ve madalyalarını fe-
derasyon Başkanı Sadık Karakan ile 
yönetim kurulu üyeleri verdi.

İLK İKİ TAKIM 
AVRUPA’YA GİDECEK

Tamamlanan Süper Lig maçla-
rından sonra Konya Yenigün Gaze-
tesi’ne özel açıklamalarda bulunan 
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı 
Sadık Karaman, dereceye giren ta-
kımları tebrik ederek, “Türkiye Hokey 
Federasyonu’nun en üst düzey ligi 
olan Süper Lig sona erdi. Olimpik 
bir spor açık alan hokeyi. Burada üst 
düzey maçlar oynandı. Tabiri caiz ise 

kıran kırana maçlar oldu. Erkekler ve 
kadınlarda ikişer takım bir alt lige 
düşerken, liglerde ilk iki sırayı alan 
takımlarımız, Avrupa kupalarında 
bizleri temsil etme hakkı kazandı. Er-
keklerde Bolu Belediye Spor Kulübü, 
kadınlarda Gaziantep Polisgücü Spor 
Kulübü şampiyon olarak Süper Lig’i 
tamamladı. Açık alan hokey sezonu-
nu Konya’da tamamlamış oluyoruz” 
ifadelerini kullandı.

AVRUPA  ŞAMPİYONASI 
KONYA’DA

Federasyon Başkanı Sadık Kara-
kan, sözlerine Avrupa Şampiyona-
sı’nın Konya’da yapılacağını da ek-
ledi. Karakan, şampiyonanın Türkiye 
için ayna olacağını belirterek, “Bura-
da lig boyunca nahoş bir olay olmadı, 
kaza bela ve sakatlanma yaşanmadı. 
Bizim için sevindirici olan bu. Konya 

her zaman olduğu gibi yine güzel bir 
ev sahipliği yaptı. Konya için önemli 
olan kısmı Temmuz ayında yine bura-
da Saraçoğlu Spor Tesisleri’nde U18 
kadın ve erkek Avrupa Şampiyonası 
maçları oynanacak. Bu organizasyo-
na kadın ve erkeklerde Türkiye dahil 
16 ülke katılacak. Biz bu şampiyona-
nın hazırlıklarını yapmaya başladık. 
Gerek sahada, gerek sosyal tesis-
lerde bir takım eksiklikler var. Biz bu 
eksiklikleri Konya Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü ile Spor Genel 
Müdürlüğü’ne rapor ettik. Eksiklik-
lerin giderilmesi için de çalışmala-
rımız sürecek. Çünkü bu şampiyona 
bizim Avrupa’daki aynamız olacak. 
Konya’nın ve Türkiye’nin tanıtımı açı-
sında burada kusursuz bir şampiyona 
yapmalıyız. İnşallah öyle de olacak” 
dedi.  n MUHAMMED SAYDAM

Konya basketbolunda bir sezon 
daha geride kaldı. Konya takımlarının 
Türkiye çapında büyük başarılar elde 
ettiği sezondan sonra dereceye giren 
takımlara kupa ve madalyaları verildi. 
Büyükşehir Kongre Merkezi’ne yapılan 
törene sporcular, antrenörler, yönetici-
ler ve aileler katıldı. Başarılı olan spor-
cu ve takımlara madalyalarını Konya 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Ömer Ersöz verdi.

DERECEYE GİREN TAKIMLAR
2017-2018 Sezonu Konya Basket-

bol İl Birinciliği müsabakaları tamam-
landı. Müsabakalar sonucunda; U15 
Kızlar 1.Gençlikspor Kulübü, 2.Akka-
nat Basketbol Akademi, U15 Erkekler 

1.Alınteri Spor Kulübü, 2.Selçuklu 
Belediyespor, 3.Demirspor Kulübü B, 
U16Kızlar 1.Umut Bahçelievler, 2.Delta 
Dağcılık Sualtı Spor Kulübü, 3.Genç-
likspor Kulübü, U16 Erkekler 1.Alınteri 
Spor Kulübü, 2.Selçuklu Belediyespor, 
3.Konyaspor Kulübü, U18 Kızlar 1.Umut 
Bahçelievler, 2.Konyaspor Kulübü, 
3.Gençlikspor Kulübü, U18 Erkekler 
1.Selçuklu Belediyespor, 2.Konyaspor 
Kulübü, 3.Selçuklu Belediyespor B, Bü-
yük Erkekler 1.Konya Basket B, 2.Konya 
Masterlar, 3.Konyaspor Kulübü oldu. 
Dereceye giren takımların kupa ve ma-
dalyalarını Konya Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü Ömer Ersöz takdim etti.
n SPOR SERVİSİ

Basketbolda 2017-2018 sezonu tamamlandı

Konya’da oynanan Kadınlar ve Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig müsabakaları sona erdi. Kadınlarda 
Gaziantep Polisgücü şampiyon olurken, erkeklerde Bolu Belediyespor ipi göğüsleyen ekip oldu. Hokey 

Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, tamamlanan ligin ardından değerlendirmelerde bulundu

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz 
Selçuklu Belediyespor, Play – Off yarı fi-
nal serisi ilk maçında Afyon Belediyesi ile 
deplasmanda karşı karşıya geldi. Çeyrek 
finalde Bandırma Kırmızı takımını geçen 
mavi beyazlılar, zorlu rakibi Afyon’a karşı 
deplasmanda galip gelerek yarı final seri-
sinde 1-0 öne geçti ve önemli bir avantaj 
yakalamış oldu. Selçuklu Belediyespor, ilk 
yarısı 42-42 tamamlanan maçı 82-87 ka-
zandı. Bu maçta büyük bir mücadele örneği 
ortaya koyan temsilcimizin oyuncuları, bü-
yük beğeni topladı. 

MAÇA İYİ BAŞLADI
Temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, 

Play – Off yarı final ilk maçında Afyon Be-
lediyesi ile deplasmanda karşı karşıya 
geldi. Finale yükselmek için deplasmanda 
kesinlikle bir maç kazanması gereken mavi 

beyazlılar bu zorlu mücadeleye iyi başla-
dı. İlk periyotta karşılıklı sayıların geldiği 
maçta temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, 
hücumdaki etkinliği ile 18-22 öne geçti. İki 
periyotta da kıran kıran devam eden maçın 
ilk yarısı 42-42 sona erdi. Maçın ikinci yarı-
sında üstün bir oyun ortaya koyan Selçuklu 
Belediyespor, İzzet’in smaçları ile rakibine 
iyi oyununu kabul ettirdi. Üçüncü periyot 
61-63 temsilcimizin üstünlüğü ile biterken, 
son bölümde fark 11 sayıya kadar çıktı. 
Son saniyeleri heyecan dolu geçen karşı-
laşmanın sonucu 82-87 oldu ve Selçuklu 
Belediyespor maçı kazanarak yarı final 
serisinde 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 
Çarşamba günü yine Afyon’da oynanacak. 
Yarı final maçlarında 3 karşılaşma kazanan 
takım finale yükselecek. 
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu’dan muhteşem galibiyet! 



RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 33 23 3 7 74 33 41 72
2.M. BAŞAKŞEHİR FK 33 21 6 6 59 32 27 69
3.BEŞİKTAŞ 33 20 8 5 64 29 35 68
4.FENERBAHÇE 32 19 9 4 68 34 34 66
5.TRABZONSPOR 33 14 10 9 60 51 9 52
6.GÖZTEPE 33 13 10 10 49 49 0 49
7.DG SİVASSPOR 33 14 7 12 44 48 -4 49
8.KASIMPAŞA 33 13 7 13 55 55 0 46
9.KAYSERİSPOR 32 12 8 12 41 50 -9 44
10.EY MALATYASPOR 33 10 10 13 35 43 -8 40
11.BURSASPOR 33 11 6 16 43 47 -4 39
12.ANTALYASPOR 33 10 8 15 38 56 -18 38
13.A ALANYASPOR 33 10 7 16 52 57 -5 37
14.ATİKER KONYASPOR 33 9 9 15 36 39 -3 36
15.TM AKHİSARSPOR 32 9 9 14 40 51 -11 36
16.OSMANLISPOR FK 33 8 9 16 48 58 -10 33
17.GENÇLERBİRLİĞİ 33 7 9 17 36 54 -18 30
18.K. KARABÜKSPOR 32 3 3 26 20 76 -56 12

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Beşiktaş’ın Osmanlıspor’u mağlup etmesiyle 
ligde kalmayı garantileyen Konyaspor’da yönetim 
tartışmaları başladı. Maçın hemen ardından sosyal 
medyada büyük sevinç yaşayan taraftarlar, mutlu-
luklarının yanı sıra yönetime tepkilerini de ortaya 
koydular. En sert tepki ise Nalçacılılar Taraftarlar 
Derneği’nden geldi. Dernek yönetiminden yapılan 
açıklamada Konyaspor yönetimi istifaya davet edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi “Çok şükür şu 
berbat sezonu zor da olsa ligde kalarak noktaladık. 
Nerede kalmıştık diye devam edelim o zaman. Bun-
dan tam 9 hafta önce yapmış olduğumuz antrenman 
ziyaretinde “Bu takımın küme düşmeyeceğini, teknik 
heyet, futbolcu ve taraftar olarak sadece ve sadece 
inanarak bu işin üstesinden geleceğimizi belirtmiş-
tik, çok şükür bu düşüncemiz de yanılmadık ve bugün 
itibariyle ligde kalmamız kesinleşti. Bundan önceki 

dönemlerde Konyaspor’un bu zorlu süreçte bir de 
kongre süreci ile yıpranmasını istemediğimiz için 
Nalçacılılar Taraftarlar Derneği olarak mevcut yöne-
tim kurulunun görevine devam etmesi yönünde karar 
almıştık. Bizlere bu kötü sezonu yaşatan ve taraftar 
olarak çektiğimiz bu ızdırabın baş sorumlusu olarak 
gördüğümüz Konyaspor Yönetim Kurulu’nun yarın 
itibariyle RESMİ ve GAYRİRESMİ tüm yöneticileriyle 
birlikte istifa edip, kongre kararı almasını ve mevcut 
tüzüğün değiştirilmesi hususunda adımlar atmasını 
bekliyoruz.”   

Dernek yönetiminin açıklamasında ‘gayrı resimi 
yönetici’ ifadesiyle kulübü yönetmeye devam ettiği 
bilinen Konyaspor’un eski başkanı Ahmet Şan’ın he-
def alındığı tahmin ediliyor. 
n SPOR SERVİSİ

Nalçacılılar’dan istifa çağrısı

Sezon başında ve devre arasında uzun süre Konyaspor’un gün-
demini meşgul eden ve devre arasında Göztepe’ye giden Demba 
Ba, yarım sezonda gösterdiği başarılı performansla takımın en 
skorer oyuncusu olmayı başardı. Ligin ilk yarısında 14 gol atan Adis 
Jahovic’in Atiker Konyaspor’a gitmesinin ardından Göz Göz’ün kad-
rosuna kattığı Demba Ba, attığı gollerle kendisine güvenenleri mah-
cup etmedi. Son olarak Konyaspor deplasmanında takımına puanı 
getiren golü kaydeden Senegalli oyuncu, 12 maçta rakip filelere 7 
gol bırakarak İzmir ekibinin en skorer oyuncusu olmayı başardı. De-
neyimli futbolcu, ligin son haftasında oynanacak olan Galatasaray 
maçında da takımının en büyük kozlarından olacak. Sözleşmesi se-
zon sonunda bitecek olan Senegalli, henüz İzmir ekibiyle sözleşme 
uzatmazken, adı eski kulübü Beşiktaş ile de anılıyor. 
n İHA

Konyaspor yerine 
Göztepe’ye gitti

lige damga vurdu

Atiker Konyaspor’un Spor Toto Süper 
Lig’de kalmayı garantilemesinin ardından 
taraftarlar, yönetim kurulunu istifaya çağırdı. 
Bir taraftar ise çizdiği karikatürle istifa çağrı-
larına farklı bir boyut kazandırdı. 

2016-2017 futbol sezonu Türkiye Kupa-
sı ve Süper Kupa sahibi Atiker Konyaspor, 
bu sezon beklenen başarıyı yakalayamadı. 
UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’n-
dan elenmesinin ardından Spor Toto Süper 
Lig’de de zor günler geçiren yeşil-beyazlılar, 
Osmanlıspor’un Beşiktaş’a 3-2 yenildiği maç 
sonrası matematiksel olarak ligde kalmayı 
garantiledi. 

Mustafa Reşit Akçay’dan sonra Mehmet 
Özdilek ile yola devam eden Konyaspor, 
sezonu 3. teknik direktörleri Sergen Yalçın 
ile tamamlamaya hazırlanıyor. Devre arası 
transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna 

katan Atiker Konyaspor, beklenen çıkışı bir 
türlü yakalayamayarak ligde ateş hattı olarak 
bilinen alt sıralardan kurtulamadı. 

“HESAP UZMANINA ÇEVİRDİNİZ 
KONYASPOR TARAFTARINI” 

Atiker Konyaspor’da stres dolu haftalar 
sona ererken taraftar, yönetim kurulunu isti-
faya çağırdı. İstifa çağrılarının en dikkat çe-
kenini Konyaspor taraftarı Hüseyin Taşkıran 
yaptı. 

Bu sezon taraftarların puan ve averajı 
en ince ayrıntılarına kadar hesapladığını ve 
adeta hesap uzmanına döndüğünü anlatan 
karikatürde hesap makinesini ters çevrilerek 
sayı ekranına, ‘Yönetim istifa’ yazıldı. ‘He-
sap uzmanına çevirdiniz Konyaspor tarafta-
rını’ mesajıyla paylaşılan karikatür taraftarın 
beğenisini topladı. 
n İHA

Taraftardan istifa karikatürü

Yönetimden yeniden 
yapılandırma sinyali
Ligde kalmayı garantileyen Atiker Konyaspor’da yönetim tartışmaları başladı. Taraftar yönetimi istifaya davet 

ederken, yönetimden ilk istifa sinyali geldi. Yapılan açıklamada ‘yeniden yapılanma’ ifadesi kullanılırken, 
genel kurulun mu yapılacağı yoksa aynı ekipten yeni bir güdümlü yönetimin mi çıkarılacağı anlaşılamadı

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 
Göztepe ile 1-1 berabere kalarak ligde 
kalma şansını zora sokan temsilcimiz 
Atiker Konyaspor, Beşiktaş’ın Osman-
lıspor’u mağlup etmesiyle kesin olarak 
ligde kalmıştı. Bu gelişme taraftarı mutlu 
ederken, yönetim tartışmaları ise gecik-
medi. Başta Nalçacılılar olmak üzere 
taraftarın büyük bir kısmı Konyaspor yö-
netimini istifaya davet etti.
YÖNETİMDEN İLK İSTİFA SİNYALİ

Konyaspor yönetimi ise dün yaptı-
ğı açıklamada ilk istifa sinyalini verdi. 
Ancak açıklamada kullanılan ‘yeniden 

yapılanma’ ifadesi kafaları karıştırdı. 
Konyaspor Yönetim Kurulu’ndan yapılan 
açıklama şöyle;

 “2017-18 sezonunun bitmesine bir 
hafta kala Süper Lig’de yolumuza de-
vam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu 
süreçte çok kıymetli teknik direktörümüz 
Sergen Yalçın ve takımımızın başarısı 
için mesai harcayan değerli ekip arka-
daşlarına, sahada ter akıtan, kazanmak 
için elinden gelen gayreti gösteren göz-
bebeğimiz futbolcularımıza, tribünlerde 
takımımızı yalnız bırakmayan, yağmur, 
çamur, kar kış demeden, deplasman-

da ve ev sahibi olduğumuz karşılaş-
malarda oyuncularımıza destek olan 
taraftarlarımıza, Konya protokolümüze, 
Büyükşehir Belediyemiz başta olmak 
üzere mahalli idarelerimize ve başkan-
larına, Konyalı bürokratlarımıza, taban 
birliklerimize, sezon başından bu yana 
her konuda maddi manevi bizlere omuz 
veren sponsorlarımıza, iş ortaklarımıza, 
kulüp profesyonellerimize, yerel basın 
kuruluşlarımıza ve mensuplarına, Göz-
tepe ile oynadığımız karşılaşmada Ada-
na’dan Eskişehir’den gelen, kardeşliği, 
vefayı her şeyden aziz bilen gönlü güzel 

dostlarımıza, Türkiye’nin neresinde olur-
sa olsun, hangi takımı tutarsa tutsun, 
bizimle üzülen, bizimle gülen, dualarını 
esirgemeyen, mutluluğumuza ortak olan 
herkese en kalbi duygularımızla teşekkür 
ediyor, sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.

Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu 
olarak, kulübümüzün önümüzdeki sezon-
larda tarihi başarılarını tekrar edebilmesi 
ve bir kez daha ilklere imza atabilmesi 
için, en kısa sürede yeniden yapılanmay-
la ilgili gereken kararı alacağımızı kamu-
oyuna saygı ile duyururuz”
n SPOR SERVİSİ
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