
Bab-ı Şifa tuttu!
İl Sağlık Müdürlüğü’nün kamu hastanelerindeki Suriyeli yoğunluğunu azaltmak için hayata geçirdiği 

Göçmen Sağlığı Merkezleri ile hedefler tutturuldu. Kamu hastanelerindeki yoğunluk azaldı
3 AYDA 41 BİNE YAKIN 

MUAYENE GERÇEKLEŞTİ
Kamu Hastanelerindeki Suriyeli yo-
ğunluğunu azaltmak için harekete 
geçen İl Sağlık Müdürlüğü Meram, 
Selçuklu ve Karatay ilçelerine olmak 
üzere 3 adet Göçmen Sağlığı Merke-
zi oluşturmuştu. Şifa kapısı anlamına 
gelen Bab-ı Şifa adı verilen merkezler 
son 3 ayda 41 bine yakın Suriyelinin 
sağlık muayenesi gerçekleştirerek 
kamu hastanelerinden 41 bine yakın 
muayene yükünü almış oldu.

SURİYELİ HEKİM VE 
SAĞLIK PERSONELİ

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Koç, Göçmen Sağlığı Merkezleri’nde 
Suriyeli hekim ve sağlık personelinin 
de istihdam edilerek Suriyelilere yö-
nelik hizmetin daha kolay ve kaliteli 
hale getirilmesinin amaçlandığını söy-
lemişti. Açılan merkezlerde bu doğ-
rultuda Suriyeli hekim ve sağlık perso-
neli de istihdam edildi. Bu personelin 
ileriki dönemlerde daha da artırılabi-
leceği belirtiliyor. n HABERİ SAYFA 3’TE

Yol üstü parka
geçit vermiyorlar

Trafik akışının engellenme-
mesi adına çalışmalar yürüten 
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik 
ekipleri, şehrin yoğun bölge-
lerinden olan Sahibi Ata’da yol 
üstü parklara izin vermiyor. 
n HABERİ SAYFA 16’DA

2017 ARAÇLARINDA
ÖZEL KAMPANYA 

ÜLKE EKONOMİSİNE
KATKI SAĞLIYOR

14 YILLIK HİZMETLER
ŞEHRİ YEŞİLLENDİRDİ

Fiat’da göz dolduran kampanya

Nadir Avcan’dan 2 yeni istasyon!

60 milyon metrekare yeşil alan!

Fiat Yetkili 
Satıcısı Koyuncu 
Otomotiv avantajlı 
araç satış 
kampanyalarına 
devam ediyor. 
Koyuncu Fiat 
Oto Satış 
Müdürü Murat 
İçil, 2017 model 
araçlarda ki özel 
kampanyalara 
dikkat çekti.

Nadir Avcan Şirketler Grubu 12. Ve 13. Akaryakıt istasyonlarının 
açılışını gerçekleştirdi. Nadir Avcan, Şirketler Grubu CEO’su 
Temel Peker, “İşsizlik oranının yüksek olduğu bir dönemde 
açılışlarımızla ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz” dedi.

Daha Yeşil Bir Konya sloganı ile 14 yıldır ağaçlandırma ve ye-
şillendirmeye büyük önem veren Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, 10 metrekare olan kişi başına düşen yeşil alan miktarını 
50 metrekareye, Konya’daki yeşil alan miktarını ise 60 milyon 
metrekareye çıkardı.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 17’DE

SKM sesimiz olacak

Selçuklu Kongre Merkezi’nin (SKM) işletmesini Mart ayından 
itibaren alan JALAL Anonim Şirketi Yöneticileri basın 

toplantısı düzenledi. Selçuklu Kongre Merkezi Genel Müdürü 
Recep Altınok, “Selçuklu Kongre Merkezi şehrimizin adını 

daha fazla duyuracak” dedi. n SAYFA 4’TE

05 Cumhur ittifakı
engellenemeyecek 06 FETÖ/PDY çatı 

davasında karar 14 Ameliyathaneye 
sosyal alan 
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Seçim havasına girdik
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’nin ‘Erken seçim’ önerisinin Cumhurbaşkanı ve AK 
Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da 
kabul görmesiyle Türkiye seçim atmosferine girmiş oldu.
Kararın alınmasının ardından Ankara’da siyasi hareketlilik 
sürerken, Konya’da da seçim atmosferine girilmeye 
başlandı. Parti binaları bayraklarla donatılırken, seçim 
çadırları ve seçim iletişim merkezleri de bir bir açılıyor. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

SEDEP ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor projesi kapsamında 
Romanya’nın Köstence kentinde etkinlikler gerçekleştirildi. 
Kurumlar arasında ‘SEDEP’ protokolü imzalandı. Protokol 

kapsamında 25 öğretmene “değerler eğitimi öğretim 
yöntemleri” kursu verildi. n SAYFA 7’DE

SEDEP Romanya’da



Her yıl ortalama olarak 2 
akaryakıt istasyonunu bünyesi-
ne katan Nadir Avcan Şirketler 
Grubu akaryakıt istasyonlarına 
2 yenisini daha ekledi. Nadir Av-
can Şirketler Grubunun Büsan 
ve Hava Lojmanları akaryakıt 
şubelerinin açılışı gerçekleştiril-
di. Açılış törenine Nadir Avcan 
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Nadir Avcan, Şirketler 
Grubu CEO’su Temel Peker ve 
Şirket Çalışanlarının yanı sıra 
çok sayıda kişi katıldı. Açıkla-
malarda bulunan Nadir Avcan 
Şirketler Grubu CEO’su Temel 
Peker, yeni açılan şubeler ile 
birlikte toplamda 13 akaryakıt 
istasyonlarının olduğunu belir-
terek hem ekonomiye hem de 
istihdama katkı sağladıklarını 
vurguladı. 
“BÜYÜMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Akaryakıt sektöründe ki 
yükselişlerini sürdürdüklerini 
ifade eden Nadir Avcan Şirket-
ler Grubu CEO’su Temel Peker, 
“Akaryakıt sektöründe hızlı bü-
yümemizi sürdürüyoruz. Büsan 
İstasyonu toplam 32 bin met-
rekarelik bir alandan oluşuyor. 
Yani buradaki şubemiz sadece 
petrol istasyonu  ile sınırlı de-
ğil. Aynı zamanda içinde 96 
odalı otel ve 60’a yakın büro ve 
showroomdan oluşuyor. Top-
lamda 32 bin metrekarelik bir 
inşaat alanı olmakla beraber, 20 
milyon dolarlık yatırım bütçesi-
ne sahip. Bu bütçeyle de Konya 
ve ülke ekonomisine doğrudan 
katkı sağlamış oluyoruz. Bunun 
yanı sıra Hava Lojmanları şube-
miz ise şehrin en işlek caddele-
rinden Belh Kavşağına yakın ve 
sanayi bölgelerinden şehir mer-
kezine giden bir ana caddede 
yer alıyor. Aytemiz markasıyla 
hizmet vereceğiz. İstasyonda 
marketin yanı sıra yıkama hiz-
meti ile de vatandaşa hizmet 
sunacak. Yeni açılan şubeleri-
miz ile 70’e yakın istihdamımız 
oldu. Böylece toplam çalışan sa-
yımız 450 civarında. Dolayısı ile 
işsizlik oranının yüksek olduğu 

bir dönemde açılışlarımızla ülke 
ekonomisine katkı sağlıyoruz. 
İstasyonlarımız Aytemiz, Türki-
ye Petrolleri, Petrol Ofisi, Aygaz 
ve İpragaz markaları ile hizmet 
veriyor” diye konuştu. 

“NADİR AVCAN BAŞKA 
ALANLARDA DA HİZMET 

VERİYOR”
Nadir Avcan Şirketler Gru-

bunun sadece akaryakıt işi yap-
madığını da sözlerine ekleyen 
Peker, İnşaat, lojistik, sigorta, ta-
rım ve hayvancılık sektörlerinde 
de yer aldıklarını dile getirerek, 
“Beyşehir’de 1 milyon metre-
kare alana kurulu bims fabrika-
mızda bims ve yapı kimyasalları 
üretiyoruz. Yine bunun haricin-
de yeni bir sıva ürünü çıkardık. 

Nu üründe Konya’da ve Türki-
ye’de ilk olacak. Kaba sıva ve 
alçı yapmadan direk duvara uy-
gulanarak hem yalıtım sağlayan 
hem de bu tür malzemelerden 
tasarruf sağlayan bir ürün. Bu 
ürünün belgesini de aldık uygu-
lamalarına bu yıl başlıyoruz. Ta-
rımda kaba yem üretiyoruz. Çift-
çiden hem ürün alıp, bunu tam 
mamule çevirip tüm Türkiye’de 
ki besi çiftliklerine sevk ediyo-
ruz. Ayrıca şirket bünyemizde 
sigorta acenteliğimiz bulunuyor. 
Bu alanda da büyümeye devam 
ediyoruz. Geniş bir ürün yelpa-
zesinde müşterilerimizin ihti-
yaçları doğrultusunda hizmet 
veriyor, üretiyor ve katkı sağlı-
yoruz.” n HÜSEYİN MENEKŞE

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 10 Şaban 1439  -  Rûmî: 13  Nisan 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:07 05:52 12:58 16:44 19:46 21:17
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   12°C   27°C

Karaman               9°C 24°C 

Aksaray                 8°C  25°C

Ankara                 10°C 27°C
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Nadir Avcan Şirketler Grubu 12. Ve 13. Akaryakıt istasyonlarının açılışını gerçekleştirdi. Nadir Avcan, Şirketler Grubu 
CEO’su Temel Peker, “İşsizlik oranının yüksek olduğu bir dönemde açılışlarımızla ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz” dedi

Nadir Avcan’dan 2 yeni istasyon!

Nadir Avcan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir
 Avcan ve Şirketler Grubu CEO’su Temel Peker. 
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Konya kamu hastanelerinde 
önemli bir sorun halini alan “Su-
riyeli mülteci yoğunluğu” so-
rununun çözümü noktasında İl 
Sağlık Müdürlüğü düğmeye bas-
mıştı. Konuyla ilgili olarak geçti-
ğimiz yıl Kasım ayında İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 
Yenigün Gazetesi’ne yaptığı 
açıklamada, kamu hastanelerin-
deki Suriyeli yoğunluğunu azalt-
mak için Suriyelilerin gidebile-
ceği Göçmen Polikliniklerinin 
oluşturulacağını müjdelemişti. İl 
Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili 
hızlı bir şekilde girişimlerde bu-
lunarak gerekli çalışmaları kısa 
sürede tamamlamıştı. Yapılan 
çalışmalarla şehir içinde 3 adet 
Göçmen Sağlığı Merkezi oluştu-
ruldu. Bu merkezlerin açılmasıy-
la hedefler tutturuldu ve kamu 
hastanelerindeki Suriyeli yo-
ğunluğu büyük oranda azaltıldı. 
Bu durum rakamlara da yansıdı. 
Göçmen Sağlığı Merkezleri’nde 
son 3 ayda 41 bine yakın Suri-
yelinin sağlık muayenesi gerçek-
leştirildi. Böylece kamu hastane-

lerinden 41 bine yakın muayene 
yükü alınmış oldu. 

HASTANELERDE SURİYELİ 
YOĞUNLUĞU AZALTILDI

Suriye’deki iç savaşın ardın-
dan Türkiye önemli bir misyon 
üstlenerek savaştan kaçan bin-
lerce Suriyeliye kapılarını açtı. 
Ülkeye giren Suriyeliler birçok 
şehre dağıldı. Bu noktada Kon-

ya’ya da birçok Suriyeli göçmen 
gelerek burada yaşamaya baş-
ladı. Suriyeli göçmenlerin sayı-
sının giderek artmasıyla kamu 
hastanelerinde de yoğunluklar 
yaşanmaya başlamıştı. Yoğunlu-
ğun devam etmesi halinde bazı 
aksaklıkların yaşanabileceğini 
öngören İl Sağlık Müdürlüğü, 
durum içinden çıkılmaz hale 

gelmeden olaya müdahale etti. 
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç’un girişimleriyle Sağlık 
Bakanlığı’nın da onayladığı pro-
je hayata geçirilerek Göçmen 
Sağlığı Merkezleri oluşturuldu. 
Meram, Karatay ve Selçuklu’da 
olmak üzere oluşturulan 3 adet 
Göçmen Sağlığı Merkezi ile Su-
riyelilerin tedavileri yapılmaya 

başlandı. Bu da kamu hastane-
lerindeki Suriyeli yoğunluğu bü-
yük oranda azaltılmasını sağladı. 
SURİYELİLERİN YOĞUN YAŞADIĞI 

BÖLGELERDE AÇILDI
‘Bab-ı Şifa’ (Şifa Kapısı) adı 

verilen Göçmen Sağlığı Merkez-
leri daha çok Suriyelilerin yoğun 
yaşadığı bölgelere yakın bir şe-
kilde planlandı. Bu da yine Su-

riyelilerin bu sağlık birimlerine 
daha kolay ulaşabilmesi açısın-
dan tercih sebebi oldu. Bu sağlık 
merkezinin dışında Nakipoğlu 
Hastanesi de Göçmen Sağlığı 
Merkezi olarak hizmet veriyor. 
Buranın da tam kapasite hiz-
met vermesi için çalışmalar de-
vam ederken, bu çalışmaların 
tamamlanmasıyla Suriyelilerin 
kamu hastanelerindeki yoğun-
lukları minimize edilmiş olacak. 

SURİYELİ HEKİM VE SAĞLIK 
ÇALIŞANLARI MEVCUT 

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Koç, Göçmen Sağlığı Merkezle-
ri’nde Suriyeli hekim ve sağlık 
personelinin de istihdam edile-
rek Suriyelilere yönelik hizmetin 
daha kolay ve kaliteli hale geti-
rilmesinin amaçlandığını söyle-
mişti. 

Açılan Göçmen Sağlığı Mer-
kezleri’nde bu doğrultuda Su-
riyeli hekim ve sağlık personeli 
istihdam edildi. Bu personelin 
ileriki dönemlerde daha da artı-
rılabileceği belirtiliyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

İl Sağlık Müdürlüğü’nün kamu hastanelerindeki Suriyeli yoğunluğunu azaltmak için hayata geçirdiği Göçmen Sağlığı Merkezleri 
ile hedefler tutturuldu. Son 3 ayda 41 bine yakın muayene yükü Göçmen Sağlığı Merkezleri ile kamu hastanelerinden alınmış oldu

Bab-ı Şifa yoğunluğu azalttı!

Bab-ı Şifa adıyla Selçuklu, Meram, Karatay ilçelerinde açılan Göçmen Sağlığı Merkezleri ile Suriyelilere sağlık hizmetleri veriliyor. Bu sayede kamu hastanelerindeki Suriyeli yoğunluğu da alınarak hastanelerde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçildi.

3 adet Göçmen Sağlığı Merkezi oluşturuldu. Bu merkezlerin açılmasıyla hedefler tutturuldu ve kamu hastanelerindeki Suriyeli yoğunluğu büyük oranda azaltıldı.
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Fiat Yetkili Satıcısı Koyuncu Otomotiv avantajlı araç satış kampanyalarına devam ediyor. Ko-
yuncu Fiat Oto Satış Müdürü Murat İçil, 2017 model araçlarda ki özel kampanyalara dikkat çekti

2017 model Fiat’larda 
Nisan’a özel indirim!
Fiat Yetkili Satıcısı Koyuncu 

Otomotiv, otomobil satışlarında 
avantajlı kampanyalara devam 
ediyor. Ülkemizde ve şehrimiz-
de en çok tercih edilen Fiat binek 
araçlar, tasarımı ve performansı ile 
de dikkatleri üzerine çekiyor. Kam-
panyalar ile ilgili bilgiler veren Ko-
yuncu Fiat Oto Satış Müdürü Mu-
rat İçil, 2017 model araçlarda özel 
indirimlerin olduğunu vurgulaya-
rak “2017 model araçlarımızda 18 
bin TL, 12 ay sıfır faiz seçeneğimiz 
var. Müşterilerimiz benzinli araç 
aldıkları zaman sadece 1450 TL 
farkla LPG montajını servisimizde 
garantili bir şekilde taktırabiliyor-
lar” dedi. 

“2017 MODEL ARAÇLARDA 
KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR 

BULUNUYOR”
Koyuncu Fiat Oto Satış Müdü-

rü Murat İçil Nisan ayında geçerli 
olan kampanyalardan bahsederek 
sözlerine şu şekilde devam etti: 
“2017 model araçlarda stoklarda 
sınırlı olmak koşuluyla, kampan-
yalarımız devam ediyor. 2017 
model araçlarımızda 18 bin TL, 12 
ay sıfır faiz seçeneğimiz var. Hem 
2017 model hem de 2018 model 
araçlarımızda LPG kampanyamız 
devam etmekte. Müşterilerimiz 
benzinli araç aldıkları zaman sade-
ce 1450 TL farkla LPG montajını 
servisimizde garantili bir şekilde 
taktırabiliyorlar. Şuanda da ben-
zinli araçlarımızın fiyatları dizel 
araçlara göre çok makul. Fiyatları 
70 bin TL’den başlıyor. Dizel araç-
larımızda 80 bin TL’den başlıyor. 
Bizden daha önce Fiat marka araç 
almış müşterilerimize yüzde 3 in-
dirim kampanyamız bulunuyor.”

EGEA HP 1.4 BENZİNLİ 
MODELLERDE LPG UYGULAMASI!

Egea HP 1.4 Benzinli model-
lerde LPG uygulamasının başla-
dığını da dile getiren İçil, “Egea-
Hactpack1.4 motorlu modellerde 
LPG uygulaması başladı. Daha 
önceden LPG uygulamasını sade-
ce Egea Sedan1.4 ve 1.6 motorlu 
modellerde yapıyorduk. Ancak To-
faş ile yapılan yeni anlaşma gereği 
EgeaHactpack1.4 benzinli araçla-
rımızda LPG uygulaması yapmaya 
başladık. Onlarında fiyatları 74 bin 
900 TL’den başlıyor. Rent a car’la-
ra yönelik kampanyalarımız da 
devam ediyor. Konya’da yerleşik 
olan Rent a car’lara özel indirim-
ler ile araçlar veriyoruz”ifadelerini 
kullandı.  n HÜSEYİN MENEKŞE

Selçuklu Kongre Merkezi’nin (SKM) işletmesini Mart ayından itibaren alan JALAL Anonim Şirketi Yöneticileri basın toplantısı düzen-
ledi. Selçuklu Kongre Merkezi Genel Müdürü Recep Altınok, “Selçuklu Kongre Merkezi şehrimizin adını daha fazla duyuracak” dedi

‘SKM Konya’nın değeri’
Selçuklu Belediyesi tarafından 

Konya’ya kazandırılan Selçuklu 
Kongre Merkezi’nin (SKM) işlet-
mesini Mart ayından itibaren JA-
LAL Anonim Şirketi aldı. JALAL 
Anonim Şirketi’ni tanıtmak ve 
Selçuklu Kongre Merkezi hakkın-
da bilgiler vermek üzere JALAL 
Anonim Şirketi Yöneticileri basın 
toplantısı düzenledi. Açıklama-
larda bulunan Selçuklu Kongre 
Merkezi Genel Müdürü ve JALAL 
Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 
Başkanı Recep Altınok, Selçuklu 
Kongre Merkezi’nin Anadolu için 
milat denilebilecek bir yatırım 
olduğunu vurgulayarak “Şehrin 
ekonomisine ve istihdamına artı 
değer katacak bu önemli merkez 
Konya’nın ortak bir değeridir. Sel-
çuklu Kongre Merkezi’nin tanıtımı 
ve Konya’ya dışarıdan iş çekebil-
mek adına Ankara ve İstanbul’da 
ofis açma hazırlığı yapıyoruz” diye 
konuştu.
JALAL, ULUSAL VE ULUSLARARASI 

ALANDA HİZMET SEKTÖRLERİNE 
YÖNELİK HİZMET VERİYOR
Mart ayından itibaren Sel-

çuklu Belediyesi’nin mülkü olan 
Selçuklu Kongre Merkezi’nin iş-
letmesini alan JALAL A.Ş, ile ilgili 
açıklamalarda bulunan Selçuklu 
Kongre Merkezi Genel Müdürü 
Recep Altınok, “Tüm dünyaca 

biline ve Konya’nın en önemli de-
ğerlerinden olan, Hz. Mevlana’nın 
ismi Celal’in İngilizcesinden adını 
alan JALAL; Ulusal ve uluslararası 

alanda hizmet sektörlerine yöne-
lik, mülk geliştirme ve yönetme 
amacı ile yola çıkmıştır. Yönetim 
ve geliştirme esnasında; strateji, 
verimlilik, denetim, tanıtım, tu-
tundurma, konsept, analiz, bütçe, 
eğitim, yatırımcı temsilciliği, mar-
ka yönetimi gibi bir çok disiplinde 
faaliyet göstermeyi amaçlayan Ja-
lal, farklı alanlarda tecrübe ve bil-
gi birikimine sahip otelcilik, kong-
re, spor ve AVM alanından uzman 
4 girişimci tarafından Konya’da 
kurulmuştur” dedi. 

“SKM, KONYA’NIN ORTAK 
BİR DEĞERİDİR”

Selçuklu Kongre Merkezi’nin 
tüm Türkiye’ye değer kattığını 
dile getiren Selçuklu Kongre Mer-
kezi Genel Müdürü Recep Altınok 

cümlelerini şu şekilde aktardı: 
“Anadolu için milat diyebilece-
ğimiz bu yatırımın, şehrimize ve 
ülkemize kazandırılmasını çok 
önemsiyoruz. Selçuklu Belediye-
miz ve Başkanımız Sayın Uğur 
İbrahim Altay tarafından yatırımı 
gerçekleştirilen bu merkez saye-
sinde, üst segment diyebileceği-
miz bir turizm dalında, yani kong-
re turizminde şehrimizin adını 
daha fazla duyuracağını düşün-
mekteyiz. 

Orta vadede oteller, acente-
ler, taşıma şirketleri gibi turizmin 
tüm aktörlerine katkı sağlayacak. 
Dolayısıyla şehrin ekonomisine 
ve istihdamına artı değer katacak 
bu önemli merkez Konya’nın or-
tak bir değeridir. Selçuklu Kongre 

Merkezi’nin tanıtımı ve Konya’ya 
dışarıdan iş çekebilmek adına An-
kara ve İstanbul’da ofis açma ha-
zırlığı yapıyoruz. MPI, ICCA gibi 
uluslararası kongre kuruluşları ile 
işbirliği süreci başlattık” 

“HER İHTİYACA CEVAP 
VERECEĞİZ”

Selçuklu motiflerini modern 
bir tarzı bünyesinde barındırdığı-
nı dile getiren Altınok, SKM’nin 
toplu organizasyonlara da hizmet 
verdiğinin altını çizerek, “SKM, 
Selçuklu motiflerini modern bir 
tarzda bünyesinde barındıran özel 
mimarisi, dünya standartlarında 
akustik ve teknolojik altyapısı, 
çift oditoryuma sahip olması ve 
kapasitesi, deneyimli kadrosu ve 
misafirlerine sunduğu benzersiz 

hizmet kalitesi ile uluslararası bir 
kongre veya etkinlik merkezidir. 
Kültürel ve sanatsal merkez ol-
manın yanında, aynı zamanda sa-
hip olduğu dükkan yerleri ve Kon-
ya’ya ilk kez gelecek olan Cafe ve 
Restoran markaları ile şehrin yeni 
buluşma merkezi olmaya da aday 
olmaktadır. 

Anadolu’nun dünyaya açılan 
kapısı Selçuklu Kongre Merkezi, 
35 bin metrekare kullanım ala-
nına sahiptir. 14 salondan oluşan 
SKM’nin 45 kişiden 2 bin kişiye 
kadar kapasiteli salonları çok ve-
rimli bir ortam sağlamaktadır. İki 
farklı kapasitede oditoryum salon-
ları, 1400 metrekare balo salonu 
ve 11 adet farklı boyutlarda top-
lantı salonlarından oluşan kong-
re merkezi estetik ve etkileyeci 
mimarisi ile hem gözlere hem 
de kalbimize hitap ediyor. SKM, 
10 bin metrekare fuaye alanı ile 
4 ayrı kattan oluşmakta ve 950 
araçlık açık otoparkı ile hizmet 
vermektedir. 

Doğal akustik mekanları, geniş 
fuaye alanları, toplantı salonları 
ve balo salonları ile aynı zamanda 
gala, düğün, iftar ve mezuniyet 
gibi organizasyonlara da hizmet 
verecek üst düzey mutfak altyapı-
sına sahiptir” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Fiat Oto Satış Müdürü Murat İçil, 2017 model araçlarda özel indirimlerin olduğunu vur-
gulayarak “2017 model araçlarımızda 18 bin TL, 12 ay sıfır faiz seçeneğimiz var” dedi.

Selçuklu Kongre Merkezi Genel Müdürü 
Recep Altınok
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Zanaatkarlar Meram’ı renklendirdi
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 

Meram Geleneksel El Sanatları ve Zanaat-
karlar Buluşması kapsamında Konya’da bu-
lunan zanaatkarlarla bir araya geldi. Başkan 
Toru, huzur şehri Konya’ya zanaatkarlarla 
birlikte renk ve canlılık geldiğini ifade etti.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
Meram Geleneksel El Sanatları ve Zanaat-
karlar Buluşması kapsamında farklı şehirler-
den gelerek Konya’da hünerlerini sergileyen 
zanaatkarlarla kahvaltıda bir araya geldi. 
Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Koopera-
tifi’nde gerçekleşen programa unutulmaya 
yüz tutmuş farklı el sanatı dallarında eserler 
ortaya çıkaran usta zanaatkarlar katıldı. 

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
katılımcılara Bacıyan-ı Meram Kadın Giri-
şimci Kooperatifi’ni tanıtırken yapılan çalış-
malarla ilgili bilgi verdi. Başkan Toru, “Bacı-
yan-ı Meram’da geleneksel el sanatlarımızı 
yaşatan zanaatkarlarımızı buluşturmaktan 

onur duyuyoruz. Konya’da sizleri ağırlamak-
tan oldukça mutluyuz ve teşekkür ediyoruz. 
Bundan sonra da periyodik olarak bu tür 
programları devam ettirmek arzusundayız. 
Toplumumuz yapılan sanatlara oldukça il-
gili. Konya huzur şehridir ve sizlerle birlikte 
renk ve canlılık geldi” şeklinde konuştu. 

28 NİSAN’A KADAR DEVAM EDECEK
Zanaatkarlar da Meram Belediye Başka-

nı Fatma Toru’ya unutulmaya yüz tutmuş el 
sanatlarının yaşatılmasına verdiği destekten 
dolayı teşekkür ederlerken Konya’da bulun-
maktan dolayı duydukları memnuniyeti dile 
getirdiler. 28 Nisan’a kadar sürecek olan 
Meram Geleneksel El Sanatları ve Zanaat-
karlar Buluşması kapsamında vatandaşlar, 
10:00-22:00 saatleri arasında Zafer Meyda-
nı’nda bulunan Konya Olgunlaşma Enstitü-
sü bahçesindeki farklı el sanatlarını yerinde 
inceleyebilecekler.   
n HABER MERKEZİ   

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Hiçbir odak, hiç-
bir mahfil, hiçbir güruh, hiçbir siyasi düşük, cumhur ittifakını engelleyemeyecektir” dedi

‘Cumhur ittifakına karşı
çıkanlar havalarını alacak’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM 
Genel Kurulu’nda  “Uyum Yasası” 
hakkında konuştu. 

Kalaycı, yeni sistemin ana omur-
gası; “Güçlü Devlet, Güçlü Yönetim, 
Demokratik İstikrar” dedi. 

“Türk milleti, 16 Nisan halkoy-
lamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükû-
met Sistemini oylamış ve onayla-
mıştır. Milletimiz kararını vermiş; 
bizlere ise layıkıyla uygulama görevi 
düşmüştür” diyen MHP Konya Mil-
letvekili Mustafa Kalaycı, “Güçlü 
devlet, güçlü yönetim, demokratik 
istikrar gayeleri yeni sistemin ana 
omurgasıdır. 16 Nisan 2017 halkoy-
lamasıyla onaylanan Anayasa deği-
şikliğinde;

Cumhurbaşkanı ve milletvekili 
seçimlerinin 5 yılda bir aynı gün ya-
pılması, Cumhurbaşkanı veya Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
seçimlerin yenilenmesine karar ve-
rilmesi halinde, her iki seçimin de 
aynı gün yapılması, bir kişinin en 
fazla iki kez cumhurbaşkanı seçile-
bilmesi; ancak cumhurbaşkanının 
bir defaya mahsus olmak üzere ye-
niden aday olabilmesi, cumhurbaş-
kanlığına, siyasi parti gruplarının, en 
az yüz bin seçmen ve son Türkiye 
Büyük Millet Meclisi seçiminde tek 
başına veya birlikte geçerli oyların 
yüzde beşini almış olan siyasi par-
tilerin aday gösterebilmesi, millet-
vekili sayısının 600’e çıkarılarak, 
milletvekili seçilme yaşının 18’e in-
dirilmesi, hükme bağlanmıştır. Gö-
rüştüğümüz Kanun teklifi ile Ana-
yasa değişikliğine uyum amacıyla 
siyasi partiler ve seçim kanunlarında 
düzenlemeler yapılmaktadır” ifade-
lerini kullandı. 

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET 

SİSTEMİYLE TÜRKİYE’NİN 
ÖNÜ AÇILACAK

Yenikapı ruhundan kaçan, kor-
kan kim varsa, millî iradeye men-
fi tavır aldığını belirten Kalaycı, 
“Türk Milleti 15 Temmuzda birlik 
ve beraberlik şuuruyla FETÖ işgali-
ni durdurmuş, 7 Ağustos Yenikapı 
ruhuyla kenetlenmiş, 16 Nisan halk 
oylamasıyla da bekamıza yönelik 
tehditleri ezme iradesi göstermiştir.
Yenikapı ruhundan kaçan, korkan, 
kopan kim varsa uzlaşmadan ürk-
müş, birlik ve beraberlikten uzaklaş-
mış, millî iradeye menfi tavır almış 
demektir. Biz Yenikapı ruhuna sadı-
ğız,16 Nisan halkoylaması sonucuna 
bağlıyız, millî birlik ve beraberlik 
şuuruna ise sonuna kadar sevdalı-
yız. Türk Milletinin bekasını, gele-
ceğin güçlü Türkiye’sini amaçlayan 
herkes de bu ruha sadık kalmalı; 
aziz milletimizin yanında duracak 
feraset ve fikriyatı gösterebilme-
lidir.  Bilinmelidir ki; milletin ira-
desini tanımayanı, millet tanımaz. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-

temiyle, Türkiye’nin önü açılacak. 
Türk milleti, ülkemize yönelik artan 
risk ve tehditleri, bekamız üzerinde 
oynanan oyunları ve yönetim siste-
mimizde karşılaşılabilecek sorunları 
görerek 16 Nisan halk oylamasıyla 
Cumhurbaşkanlığı hükümet siste-
mine onay vermiş, geleceğini bu 
sistemin ruhuna göre planlamış ve 
tayin etmiştir. Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemi, yasama, yürüt-
me ve yargı organlarının güçlendi-
ği, siyasi ve toplumsal uzlaşmanın 
ön plana çıktığı, milli iradenin doğ-
rudan tecelli ve temerküz ettiği bir 
yönetim yapısıdır. Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemi, cumhurun 
bizzat kendi mimarisi, bizzat kendi 
eseridir. Yeni hükümet sistemi, hu-
sumet ve hıyanete karşı güvence-
dir, güvenlik kilididir, millî bekanın 
sigortası, güvenli siperidir. Milliyet-
çi Hareket Partisi olarak inancımız 
odur ki Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemiyle Türkiye’nin önü açılacak, 
bölgesel ve küresel bir güç merkezi 
hâline gelmesi ve Lider Ülke olması 

sağlanacaktır” diye konuştu. 
CUMHUR İTTİFAKI, TÜRK 

MİLLETİNİN TARİHİ UZLAŞMASI
Kalaycı, “Türkiye, 24 Haziran 

2018’de sandığa gidecektir. Em-
peryalizmin sınırlarımıza demir-
lediği, ülkemizle ilgili kirli senaryo 
ve karanlık planlamalar yaptığı bir 
dönemde milletimiz bekasına, bera-
berliğine ve kaderine sahip çıkacak-
tır. Tuzaklar nafiledir, oyunlar boşu-
nadır. Siyaseti kara borsaya çeviren, 
karmaşık ve kaotik zihniyetleriyle 
sistem bunalımı, hatta rejim krizi çı-
karmak için ellerini ovuşturan müflis 
siyaset erbabına, Türk milleti hak et-
tiği cevabı verecek, demokratik be-
deli ödettirecektir. Cumhur İttifakı, 
istiklal ve istikbalimizin teminatıdır. 
Büyük Türkiye’ye giden yol bizzat 
cumhur ittifakından geçmektedir. 
Cumhur ittifakı, millî iradeyle birle-
şip mukaddes ve muazzez bir mü-
cadele şuuruyla iç ve dış mihrakla-
rın melun hesaplarını altüst edecek, 
muhasım ve müstevli odaklarını 
bir kez daha yenilgiye uğratacaktır. 
Cumhur ittifakı, Türkiye Cumhuri-
yeti’ni kuruluş felsefesine müzahir 
biçimde geleceğe taşıyacaktır. Hiç-
bir odak, hiçbir mahfil, hiçbir güruh, 
hiçbir siyasi düşük, cumhur ittifakını 
engelleyemeyecektir. Fitne yayan-
lar, ‘Sen onu söylemiştin, o bunu 
söylemişti’ diyenler ala ala ancak 
havalarını alacaklar, kirli avuçları-
nı yalayacaklardır. Cumhur ittifakı, 
Türk Milletinin tarihi uzlaşmasıdır. 
Cumhur ittifakı, istiklal ve istikbali-
mizin teminatıdır. Kutlu bir diriliş ve 
yükseliş hamlesi önümüzdedir. Tür-
kiye’nin geleceği bizzat milletimiz 
tarafından tayin ve tescil edilecektir. 
Bundan kaçış yoktur, bundan kurtu-
luş olmayacaktır” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ 

‘Yeni teşvikle istihdamın 
artırılması hedefleniyor’

Zeki Özdemir’e TÜBİTAK
yarışmasında 1.’lik ödülü

Konya Tesisat ve İnşaat Mal-
zemecileri Derneği (KONTİMDER) 
Bilgi Aktarım Programına Akşam 
Gazetesi Yazarı ve Sosyal Güvenlik 
Uzmanı Okan Güray Bülbül konuk 
oldu. KONTİMDER üyelerine 7103 
sayılı Torba Kanun ile hayata ge-
çen yeni düzenlemeler hakkında 
sunum yapan Bülbül, Torba Kanun 
sonrası sosyal güvenlik uygulama-
larındaki değişiklikler ve sigorta 
prim teşvikleri hakkında bilgi ver-
di. Geriye dönük sigorta prim teş-
viklerinden faydalanma konusun-
daki gelişmeleri paylaşan Bülbül, 
çalışma hayatını ilgilendiren pek 
çok konuda düzenleme içeren tor-
ba kanun tasarısının yasalaştığını 
belirtti. Bülbül, “Tasarıda yer alan 
yeni teşvikle istihdamın artırılması 
hedefleniyor. Bunun yanında ka-
dın çalışanlara yönelik kreş desteği 
sağlanması, ikale sonucu ödenen 
tazminatların gelir vergisinden is-
tisna tutulması gibi pek çok düzen-
leme tasarıda kendisine yer bulmuş 
durumda” dedi.  Torba yasa ile her 
kesime teşvik sağlandığını vurgu-

layan Bülbül,  yeni düzenlemeleri 
şöyle sıraladı: “Kreş desteğine gelir 
vergisi istisnası, asgari ücretli kayıp 
yaşamayacak, korunma altındaki 
çocukların istihdam hakkı genişli-
yor, ruhsatsız ocak işletene hapis 
cezası, terörü önleyen kahraman-
ların istihdam hakkı genişliyor, ko-
nut hesabı desteğinin oranı artıyor, 
işverene en az 822 TL teşvik, kü-
çük esnafın işçisinin primi ve ücreti 
devletten, otomatik BES’te cayma 
süresi 6 aya uzayacak, çalışan öğ-
rencinin ölüm aylığı kesilmeyecek, 
Soma’da hayatını kaybedenlerin 
yakınlarına kamuda istihdam hak-
kı, asgari ücret desteği 2018 yılında 
da sürecek, çeyiz hesabında devlet 
desteği artacak.” n HABER MERKEZİ 

Lise öğrencilerine yönelik temel, 
sosyal ve uygulamalı bilim alanla-
rında çalışmalar yapmayı teşvik et-
mek, bu çalışmaları yönlendirmeyle 
birlikte bilimsel gelişmelere katkıda 
bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim 
İnsanı Destek Programları Başkan-
lığı’nca düzenlenen Lise Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Yarışması bu yıl 
12 bölgeden toplam 16.181 proje-
nin katılımıyla gerçekleştirildi.  Final 
Sergisi ve Ödül Töreni, Antalya Ke-
pez Mimar Sinan Kongre ve Sergi 
Merkezinde yapıldı. 49. TÜBİTAK 
Lise Öğrencileri Proje Yarışmasın-

da Psikoloji dalında bölge birincisi 
olarak finale katılmaya hak kazanan 
İlimiz Meram Zeki Özdemir Anadolu 
Lisesi öğrencileri Melek Güvercin ile 
Mehmet Polat’ın hazırladığı ve En-
ver Ekinci’nin danışmanlığını yaptığı 
proje, bölgeyi ve Konya’mızı temsil 
ederek Türkiye 1. Oldu. 

Meram Zeki Özdemir Anadolu 
Lisesi Müdürü İbrahim Etem Turgut, 
“Öğrencilerimizin 1. Olması bizleri 
sevindirdi. Bu başarıdan dolayı öğ-
rencilerimizi tebrik ediyorum. Emeği 
geçen arkadaşlarımıza da teşekkür 
ediyorum” dedi.   n HABER MERKEZİ 

Ülkemiz Tarım 
4.0’a hazır mı soru-
su ile ikinci yazımıza 
başlamıştım, ancak 
cevabını verememiş-
tim.  Tarım 4.0’a hazır 
olmadığımız bir ger-
çekmiş gibi görünse 
de insanımızın tekno-
loji takibi Tarım 4.0 
dan kaçamayacağımı-
zı ve çabucak adapte 
olacağımızı göstermektedir. Neden 
bu kanaate varabildiğimizi birkaç 
örnekle açıklayalım. Ülkemizde te-
lefon kullanımını gözlerinizin önüne 
getiriniz. Eski telefonlar tarihe karış-
mış herkesin elinde en az bir veya 
daha fazla akıllı telefon bulunmakta-
dır. Otobüste, trende, okulda sokak-
ta her yerde isteklerine göre telefon-
la meşgul olunmakta olunduğunu 
hep görmekteyiz.Tarım fuarlarına 
gidiyoruz güçlü dev gibi traktörler 
ve ekipmanlarını görüyoruz. Bu 
traktörler ve ekipmanlarıçiftçimiz 
satın alıyor ve kullanıyor.O halde 
çiftçimiz teknolojiden kaçmakta de-
ğil, teknolojiden faydalanmayı iste-
mekte ve uygulamaktadır.

Türkiye’de bu güne kadar Ta-
rım 4.0 alanında çalışan insanlara 
baktığımız zaman, bu insanların 
sadece tarım sektöründen veya 
tarım alanından gelmediğini gö-
rüyoruz. Bu alanda ekonomistler, 
işletmeciler, mühendisler ve daha 
birçok alandan insan çalışmakta 
olup bu durum da Tarım 4.0’ın ne 
kadar gelecek vaat eden farklı mes-
leklerin bir arada üretimde yer aldığı 
bir alan olduğunu gösteriyor. Farklı 
alanların birlikte tarımsal üretime 
yöne vermeleri ve katkı sağlamaları 
kamu ve özel sektör dahil iş birliği 
içerisindeTarım 4.0 dönüşümünü 
bütün alanlarla gerçekleştirmek ge-
rekiyor.

Sanayi sektöründe devrimler 
daha hızlı olmakta ve çabuk yaygın-
laşmaktadır. 1784 yılında buharlı 
makine ve 1870 de ABD’de elekt-
rik endüstride kullanılıyor. 1969’da 
elektronik devreye giriyor ve üre-
timde otomasyona geçiliyor. En-
düstri bu kadar hızlı ilerler iken ta-
rım devrimleri sanayi devrimleriyle 
aynı anda ve hızda gerçekleşmedi. 
Tarımda devrim, sanayi devrim-
lerinin bir sonucu olarak gerçek-
leşmekte olduğundan daha geç 
gerçekleşmiştir.Tarımda kullanılan 
ekipmanlar tarımsal sanayi ürünleri 
olduğundan yukarı da örnekte oldu-
ğu gibi sanayi tarım sektörünü de 
etkilemektedir. Tarım devrimleriyle 
birlikte tarımsal alanlarda verimli-
lik, hız artmakta, tarımla uğraşan 
nüfus azalmakta ve tarımnüfusu 
başka alanlara kaymaktadır. Gele-
cekte tarım, bilgi yönetim sistem-
leri ile yönetilecek olduğundan bu 
teknolojilerin gerisinde kalmamak 
için bugünden gerekli adımların 
atılması gerekmektedir.Teknoloji 
kullanımını yaygınlaştırmak için 
çiftçilerimizin bu yeni teknolojiler 
konusunda eğitilmeleri gerekmek-
tedir. Bu nedenle de çiftçi kuru-
luşlarına ve kurulması gerekli olan 
çiftçi eğitim merkezlerine önemli 
görevler düşmektedir.  

Tarım 4.0’a bir devrim gözüy-
le bakmak, çok da doğru değildir.
Çünkü Sanayi 4.0 sanayicinin ka-
bullendiği ve uygulamaya koyduğu 
işlemleri içerdiğine göre Tarım 4.0 
da bunun sonucu olarak gündeme 

gelmektedir. Çünkü 
Tarım 4.0 ile birlikte 
yeni geliştirilen bir tek-
noloji veya süreç yok. 
Sadece mevcut ve yeni 
teknolojileri tarımsal 
üretimde kullanarak 
verimliliği artırmak, 
israfı ve kayıpları azalt-
mak ve maliyeti düşür-
mek amacıyla kulla-
nılmaktadır. Çiftçilerin 

problemlerine çözüm oluşturmak 
için “Tarım 4.0”kullanılıyor.

Tarımsal üretim emek ve sabır 
ister, teknoloji kullanmadan dünya 
ile rekabet etmek mümkün değildir.  
Günümüz teknolojileri daha güçlü 
traktörler ve daha büyük ekipman-
larkullanmakta olduğundan daha 
geniş arazilere de ihtiyaç duymak-
tadır. Ülkemizde arazi parçalılığı ve 
işletme alanı küçüklüğü Tarım 4.0 
için yeni birlikteliklere ihtiyaç du-
yulacaktır. Hassas tarımdan akıllı 
tarıma geçerek kimyasal herbisit 
kullanımı %70 oranında azaltılabilir. 
Tarım farklı alanlarda yapılmaktadır 
(tarlalar, seralar, bahçeler, ahırlar, 
kümesler, mantar işletmeleri vb.) 
ve her bir alanın özel farklı ihtiyaçla-
rını giderecek teknolojik donanım-
lara ihtiyaç vardır.

Tarım 4.0 bir ihtiyaçtan doğu-
yor, giderek artan dünya nüfusu-
nun 2050 yılına kadar 10 milyara 
ulaşması tahmin edilmektedir. Bu 
değişimler; gıda güvenliği, açlık ve 
sosyoekonomik toplumsal sorunla-
ra sebep olacağından tedbirli olun-
malıdır. Bugün kullanılan üretim 
sistemleri ile 2050’lili yıllardadünya 
nüfusunu beslemek mümkün ol-
mayacağından gerekli adımlar bu 
günden atılmalıdır.

Sanayideki değişimlerin büyük 
etkileri gelecek 5-10 yıl içerisinde 
tüm endüstriyi değiştirmesi ve tarı-
mı yüksek teknolojili bir endüstriyel 
üretim merkezlerine dönüştürmesi 
beklenmektedir. Artan nüfus, kent-
leşme, tarım teknolojileri, toplum-
sal değişimleri, iklim değişikliği, kü-
reselleşen ticaret, şirket evlilikleri, 
biyoteknoloji, entegre değer zinciri, 
uluslararası regülasyonlar, hizmete 
dönüşüm deolması beklenenler; 

• Organik, Yerli ve Sağlıklı 
Gıda Talebini Artırmakta, 

• Ürünlerde Kayıplar Azal-
tılmalı,

• Çiftçilerin Sorunlarına 
Odaklı Entegre Çözümler Üretilmeli,

• Çok Paydaşlı Ortaklıklar 
Yapılmalı, 

• Ulusal Tarım Politikaları 
Ve Yatırımları Tarım 4.0’ A Odak-
lanmalı, 

• Tarımda Endüstriyel Bi-
yoloji, Nanoteknoloji, Robotik, Oto-
nom Araçlar, Büyük Veri, Analitik, 
Nesnelerin İnterneti Ve Bulut Tek-
nolojileri Kullanımı Artırılmalıdır.

Henüz “Tarım 4.0” bir lüks ola-
rak görülebilir. Fakat teknolojinin 
kullanılmadığı yer olmadığına göre 
artan tarımsal ihtiyaçların karşılana-
bilmesi için teknoloji kullanımının 
gerekliliğinden hareketle gecik-
meden bir an önce “Tarım 4.0” ın 
gerektirdikleri tarımsal alanda ya-
pılmalıdır.  Tarım 4.0’a hazır olsak 
da olmasak da diğer teknolojileri 
kullandığımız gibi tarımda teknoloji 
kullanımı giderek artacaktır.Tarım 
4.0 da alın terinin yerini akıl teri al-
maktadır. Sağlıklı günler dileklerim-
le hoşça kalınız.

TARIM 4.0 (3)

mulayim@selcuk.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı
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Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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26 Nisan 2018 Perşembe • Yıl: 10 • Sayı: 3328

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanları :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Abdullah Akif SOLAK 

163’ü tutuklu 478 kişinin yargılandığı dava karara bağlandı. Konya 9. Ağır Ceza Mahkeme-
since, 342 kişi 1 yıl 6 ay 22 gün ile 13 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı

Jandarma tarafından FETÖ/
PDY’nin ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’n-
deki askeri mahrem yapılanmasına 
yönelik düzenlenen operasyonda 
gözaltına alınan 13 askerden 7’si, 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 
yürütülen FETÖ/PDY soruşturması 
kapsamında, örgütün ‘Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ndeki askeri mahrem 
yapılanması’na yönelik 7’si su-
bay, 6’i astsubay olmak üzere 13 
asker hakkında yakalama kararı 
çıkarıldı. Şüphelilerden 1 subay 
ve 1 astsubayın da meslekten ih-
raç edildiği öğrenildi. Yakalama 
kararının ardından Konya İl Jan-

darma Komutanlığı tarafından 12 
Nisan’da Konya merkezli Ankara, 
İstanbul, Adana, Malatya, Amasya 
ve İzmir’de operasyon düzenlen-
di. Hava Kuvvetleri, Özel Kuvvet 
Komutanlığı ve Jandarma Genel 
Komutanlığı’na yönelik gerçekleşti-
rilen operasyonda, 13 kişi gözaltına 
alındı. Gözaltına alındıktan sonra 
Konya’ya getirilen şüpheliler, sor-
gularının ardından adliyeye sevk 
edildi. Şüphelilerden 7’si, çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanırken, 6 şüp-
heli de adli kontrol kararı ve yurt 
dışına çıkış yasağı konularak, ser-
best bırakıldı.
n DHA 

FETÖ/PDY çatı 
davasında karar

Konya’da, Fetullahçı Terör Ör-
gütü/Paralel Devlet Yapılanması’na 
(FETÖ/PDY) yönelik soruşturma 
kapsamında, 163’ü tutuklu 478 ki-
şinin yargılandığı davada sanıklar-
dan 342’sine 1 yıl 6 ay 22 gün ile 
13 yıl 6 ay arasında değişen hapis 
cezası verildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkeme-
since merkez Meram ilçesindeki 
Fatih Sultan Mehmet Spor Salo-
nu’nda görülen duruşmada, tutuk-
lu ve tutuksuz bazı sanıklar, sanık 
yakınları ile taraf avukatları hazır 
bulundu.

Mahkeme heyetince, 8 sanık 
“yardım”, 2 sanık “örgüt yöneticili-
ği”, 332 sanık ise “silahlı terör ör-
gütüne üye olmak” suçundan 1 yıl 
6 ay 22 gün ile 13 yıl 6 ay arasında 
değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, 4 sanığın beraati-
ne, 41 sanığın hükümle birlikte 
tahliyesine, hayatını kaybeden bir 
sanığın dosyasının düşürülmesine 
karar verirken, firari 127 sanık hak-
kındaki dosyayı dava kapsamından 
çıkardı

Davada, 347 sanık hakkında 
esasa ilişkin, firari 127 sanık ile tef-
rik edilen 4 sanık olmak üzere top-
lamda 131 sanık hakkında ise usule 
ilişkin karar verdi.  n AA

FETÖ-PDY’den 7 asker tutuklandı 

 Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, 8 sanık “yardım”, 2 sanık “örgüt yöneticiliği”, 332 sanık ise “silahlı terör örgütüne üye 
olmak” suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün ile 13 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Zehirlendikleri ileri sürülen 5 sokak köpeği 
tarlada ölü bulundu. Olay, dün, merkez 
Meram ilçesi Hatip Mahallesi’nde dün 
meydana geldi. ilaçlama yapmak için 
tarlalarına giden çiftçiler, hareketsiz yatan 
köpekleri fark edip, Konya Doğayı ve Hay-
vanları Koruma Derneği yetkililerine haber 
verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde 
5 köpeğin öldüğü saptandı. Aynı bölgede 
zaman zaman köpek zehirlenme vakala-
rının yaşandığını belirten dernek başkanı 
Ümit Sürmeli, “Bu hayvanlardan ne ister-
ler anlamıyorum. Onlar da bir can taşıyor” 
dedi. Hayvanların biri, ölüm nedenlerinin 
belirlenmesi için Selçuk Üniversitesi Vete-
rinerlik Fakültesi’ne götürüldü.  n DHA 

Yol kontrolü yapan narkotik ekipleri, 
dedektör köpek Oscar ile bir otobüste 
yaptıkları aramada bir çantada 490 gram 
metamfetamin ele geçirdi. İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekipleri, Konya - Aksaray Karayolu 
üzerinde rutin olarak gece saatlerinde uy-
gulama başlattı. Uygulama sırasında ekip-
ler, şehirlerarası bir otobüsü şüphelenip 
durdurdu. Polis, otobüsü Oscar ile aradı. 
490 gram metamfetamin uyuşturucu ele 
geçirildi. Polis çantanın sahibini gözaltına 
alırken, zanlının çantadaki uyuşturucu 
maddeden haberinin olmadığını söylediği 
öğrenildi.   n İHA 

5 köpek tarlada
ölü bulundu 

Çantadan 490 gram 
uyuşturucu çıktı 

Bir kişi daha önceden husumetli olduğu şahsı iş ye-
rinde bıçakla yaraladı. Olayın şüphelisi polis ekiplerince 
yakalanarak gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Sel-
çuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şahin Ağa Sokak üzerinde 
bulunan spor salonu içerisinde meydana geldi. İddiaya 
göre, daha önceden aralarında husumet bulunan spor 
salonu sahibi Reşit A.’nın iş yerine gelen Uğur K., salon-
da yemek yiyen Reşit A. ile tartışmaya başladı. Tartışma 
kısa sürede kavgaya dönüştü. Uğur K. yanında getirdiği 
bıçakla Reşit A.’yı göğsünden bıçaklayarak olay yerinden 

kaçtı. Olayı gören spor salonu içerisindeki Reşit A.’nın ar-
kadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Reşit 
A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla 
Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi al-
tına alınan Reşit A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
Kaçan şüpheliyi yakalamak çevrede geniş çaplı çalışma 
başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri Uğur K.’yi Feritpaşa Mahallesi Demiryo-
lu Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. 
n İHA 

Husumetlisi tarafından iş yerinde bıçaklandı 

Dur ihtarına uymayan
sürücü polise çarptı

Trafik uygulamasında, “dur” 
ihtarına uymayan sürücü polise 
çarpıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan 
polis memurunun sağlık durumu-
nun iyi olduğu öğrenilirken, şüp-
heli evinde yakalanarak gözaltına 
alındı.  Olay, saat 02.30 sıraların-
da merkez Selçuklu ilçesi Horoz-
luhan Mahallesi Selçuklu Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, cadde üzerinde rutin 
kontrol yapan polisler, 42 HVD 01 
plakalı otomobili durdurmak iste-
di. Dur ihtarına uymayan sürücü 
aniden hızlanarak Trafik Şube 
Müdürlüğünde görevli polis me-
muru Şeref B’ye (42) çarpıp kaçtı. 
İhbar üzerine olay yerine sağlık 
ekipleri sevk edildi. Polis memuru 
Şeref B, yapılan ilk müdahalenin 
ardından ambulans ile Selçuk Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hastanesi-
ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Çarpmanın etkisiyle vücudunun 
çeşitli yerlerinde kesikler oluşan 
polis memurunun sağlık durumu-
nun iyi olduğu öğrenildi. 

Alkollü sürücü suçu karısına 
atmaya çalışmış 

Polis memuruna çarptıktan 
sonra kaçan 42 HVD 01 plakalı 
aracı yakalamak için çalışma baş-
latan polis ekipleri, 10 dakikalık 
çalışmasının ardından otomobili, 
Horozluhan Mahallesi Gelenek 
Sokak içerinde park halinde bul-
du. Araç çevresinde inceleme 
yapan ekipler, sürücünün Varol 
Geçitoğlu olduğunu belirledi. Ev 
adresine giden ekipler şüpheliyi 
ticari taksi ile eve geldiği sırada 
yakalayarak gözaltına aldı. Bu sı-
rada şüphelinin telefonla karısını 
arayarak, “sürücü bendim diye-
ceksin polislere” dediği öğrenildi. 
Yapılan alkol kontrolünde 1.84 
promil alkollü çıkan şüpheli sağ-
lık kontrolünün ardından sorgu-
lanmak üzere emniyete götürü-
lürken, sürücünün ilk ifadesinde 
“Alkollü olduğu için ehliyetine el 
konulacağı korkusuyla kaçtığını” 
söylediği belirtildi.
n İHA 
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Akşehir’de yol kontrolü yapan jandarma, 
cezaevi firarisi bir kişiyi yakaladı. Konya-Af-
yonkarahisar D-300 karayolu üzerinde 
kontrol yapan Akşehir İlçe Jandarma 
ekipleri, durdukları bir araçta yaptıkları 
kontrolde Muğla Cezaevinden firar eden 
Cüneyt Ö. isimli kişiyi yakaladı. Şahsın 
üzerinden başka isim adına düzenlenmiş 
sahte ehliyet çıkarken, şüphelinin 5 ayrı 
suçtan da arandığı ortaya çıktı. Jandarma 
ekipleri tarafından gözaltına alınan Cüneyt 
Ö., çıkarıldığı adli makamlarca cezaevine 
gönderildi.  n İHA

Akşehir’de bir apartmanın garajında çıkan 
yangın korkulu anlar yaşattı. Yangın, 
Selçuk Mahallesi Atatürk Caddesindeki bir 
apartmanın garajında çıktı. Edinilen bilgiye 
göre, apartmanın garajındaki kalorifer tesi-
sat boruları kesilirken çıkan kıvılcımlar içe-
ride bulunan koltuk ve buna benzer eşyaya 
sıçrayarak tutuşturdu. Yangına, ilk olarak 
apartmanın yakınında bulunan Akşehir İlçe 
Jandarma Komutanlığında görevli askerler 
yangın söndürme tüpleri ve su sıkarak mü-
dahale etti. Jandarma görevlileri yangının 
büyümesini engellerken, olay yerine gelen 
itfaiyenin müdahalesi ile yangın tamamen 
söndürüldü.  n İHA

Cezaevi firarisi
yakayı eleverdi

Yangın korkulu
anlar yaşattı

Seydişehir ilçesinde 300 metrekare alan üzerine kurulu 
olan Seydişehir Orman Fidanlığı serasında daldan çelikle-
me yöntemiyle fidan üretimi yapılıyor. 

Mevsimlik fidanların yanı sıra serada yılda 23 farklı tür-
de 100 bin çelikleme yöntemiyle fidan ürettiklerini belirten 
Orman Fidanlık İşletme Şefi Mehmet Sakallı, AA muha-
birine yaptığı açıklamada, belediyelerin park ve refüjlerde 
kullanılan fidanlar, şehirlerin hem görünümüne, hem de 
oksijen ihtiyacına katkı sağladıklarını söyledi.

Doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirerek üretim 
yaptıklarını belirten Sakallı, şöyle konuştu: “Son teknoloji 
kullanılan seramızda çelikleme yöntemi ile yetiştirilen fi-
danları sera dışındaki refikajı yapılan sahada toprağa diki-
mini yaparak yetişmesini sağlıyoruz. Yetişen süs fidanlarını 
peyzaj ve çevre düzenlemesi yapacak kamu kurumların-
dan, belediyelerden veya vatandaşlarımızdan gelen talep-
leri ihtiyaca göre nakillerini sağlıyoruz.”
n AA

Seydişehir’de süs ağacı yetiştiriliyor

SEDEP ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor projesi kapsamında Romanya’nın Köstence ken-
tinde etkinlikler gerçekleştirildi. Kurumlar arasında SEDEP uygulama protokolü imzalandı

SEDEP’in başarısı 
Romanya’ya ulaştı

“Selçuklu Değerler Eğitimi 
Programı (SEDEP) ile Türkiye De-
ğerlerini Tanıtıyor” projesi kap-
samında Romanya’nın Köstence 
kentinde etkinlikler gerçekleştirildi.
Program kapsamında gerçekleşti-
rilen ziyarete; Selçuklu Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Ali Ziya Yal-
çınkya, Selçuklu İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Turan Kayacılar,  Şube 
Müdürü Okan Tekkalan, Necmettin 

Erbakan Üniversitesi Öğretim Üye-
si Yrd.Doç. Dr Barbaros Yalçın ve 
SEDEP koordinatörlerinden oluşan 
heyet katıldı.

Beş gün süren program kapsa-
mında; kurumlar arasında SEDEP 
uygulama protokolü imzalandı. Bu 
kapsamda Romanya Köstence’de, 
25 Türkçe ve Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi öğretmenine; 30 saat süren 
“değerler eğitimi öğretim yöntem-

leri” kursu verilirken, Yunus Emre 
Enstitüsü salonlarında gerçekleşti-
rilen seminerin ardından katılımcı 
öğretmenlere sertifikaları verildi. 
Ayrıca Köstence Mecidiye’de Ke-
mal Atatürk Ulusal Kolejinde, Man-
dala-Boya Paylaş-Çat kapı tiyatro 
etkinlikleri gerçekleştirilirken öğ-
rencilere  kitap dağıtımı yapıldı. Ni-
colae Tonitza İlköğretim okulunda 
da Ailemle Mutluyum ve kalemim 

yeşeriyor etkinlikleri ve kitap dağı-
tımı yapıldı.

Programlar çerçevesinde Bük-
reş Büyükelçiliği, Köstence Eğitim 
Müdürlüğü, Köstence Başkonsolos-
luğu, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, 
Romanya Demokrat Türk Birliği, 
Köstence Belediyesi ve 2 okul da 
heyet üyeleri tarafından ziyaret 
edildi.  
n HABER MERKEZİ 

En güzel Kur’an ve ezan okuyanlara ödül 

Diyanet İşleri Türk İslam Bir-
liği (DİTİB)‘ne bağlı derneklerde 
eğitim görmekte olan öğrencilere 
yönelik geleneksel olarak her yıl 
düzenlenmekte olan 20. Kur’an-ı 
Kerim’i Güzel Okuma ve 15. Eza-
nı Güzel Okuma Yarışması Al-
manya finalleri tamamlandı.

 Almanya genelinde 13 böl-
geden bölge birincilerinin ka-
tıldığı Kur’an-ı Kerim’i Güzel 
Okuma Yarışması Münster-Bie-
lefeld DİTİB Merkez Camii’nde 

ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması 
ise Frankfurt-Kelsterbach DİTİB 
Fevzi Çakmak Camii’nde yapıldı. 

Mainz DİTİB Dini Danışma 
Kurulu Başkanı Celil Mahir Din-
dar ve Köln DİTİB Merkez Camii 
Din Görevlisi Emre Şimşek’in jüri 
başkanlığında güzel kıraat ve gü-
zel makam kategorilerinde yapı-
lan Almanya finali yarışmalarının 
değerlendirmesi sonu ilk üç de-
receye girenler belirlendi. 

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Oku-

ma Yarışması’nda; Stuttgart böl-
gesinden Yasir Bektaş birinciliği, 
Münster bölgesinden Abdussam-
ded Cebba ikinciliği, Mainz böl-
gesinden Ferhat Tan üçüncülüğü 
elde etti. Ezanı Güzel Okuma Ya-
rışması’nda ise;  Düsseldorf bö-
lesinden Alperen Mehmet Kurul 
birinciliği, Frankfurt bölgesinden 
Çağrı Türk ikinciliği ve Essen 
bölgesinden Ömer Türker ise 
üçüncü geldi. Yarışma sonunda 
birer konuşma yapan Mainz Dİ-

TİB Dini Danışma Kurulu Baş-
kanı Mahir Dindar ve Köln Dİ-
TİB Merkez Camii Din Görevlisi 
Emre Şimşek, bu yarışmaların 
da asıl amacının camilerde yeti-
şen çocukları ve gençleri teşvik 
etmek, ödüllendirmek, ailelerine 
ve topluma yararlı bireyler olma-
sını sağlamaktır. 

Yarışmaların ardından dere-
ceye giren öğrencilere belge ve 
ödülleri verildi.
n HABER MERKEZİ

Gözlerim yağmur-
lu… İçimde her gün 
daha da çok büyüyen 
çığlıklar var. Çekip git-
mek geliyor satırların 
arasından… Cesedim 
su yüzüne çıkmadan, 
incinen yüreğimi sakla-
yarak…

Gözden düşen her 
damla, gönülde cız edi-
yor. Ne çok değişti insan 
denen mahlûkat. Etrafta çoğaldı; gören 
kör, kör gören… Sonra dersin ki; ne-
den bu kadar düşünürsün? Bundandır 
işte…

Doyumsuz, memnuniyetsiz zihin-
ler çoğaldı. Elinde avucunda olanlar; 
kıskanç ellere, takdirden uzak dillere 
dönüştü. Yalan yapıştı yakamıza…

Ayın aydığı bir gece… Beynim-
deki işgalin saldırıları her yeri tarumar 
etmekte… Zaman benim haricimde 
ilerliyor, ben etrafta olanlara şaşakal-
makta iken… 

Vakit; geçip, geri gelmeyendir.
Katre bir kibrit alevi olmalıydı. Bir 

alev damlası… Nereye dokunsa yaka-
cak… Hangi yüreğe düşse kavuracak. 
Su iken ateş, ateş iken su… Ay iken 
güneş, güneş iken ay… Bir gönül dos-
tu böyle dememiş miydi?..Evet, “Zıtlık; 
varlığın tezahürüdür.” demişti.

Yine kandırdı zaman beni… 
Nefesim ile rüzgâr; umutlarım ve 

hayallerim üzerine ladese girdi. Elimde 
bir karahindiba… Fısıldadım kulağına, 
öğrettim uçmayı… Tohumlarını bırak-
masını, yeni yetme filizlerle başka yer-
lerde can bulması gerektiğini…  

Oda dinlemedi beni değil mi?..
“Zararın neresinden dönersen 

kâr” denmeden, mazarratın kıyısından 
dönmeye çalışırken ziyana uğrayan-
ların hikâyesi bu… Oysa çok demişti 
babaannem; “Yâr kıyısında yürüme 

kızım!” diye… “Yâr” 
derken uçurumu kast 
ettiğini nereden bilebilir-
di ki çocuk yüreğim…

Hâlâ çocuktum. 
Saftı duygularım, yük-
selmezdi hiç sesim… 
Sobanın içinden tavana 
yansıyan ateş dansı ile 
coşardı yüreğim… Ha-
yallerimdeki cennetin 
kokusu, kuzine üzerine 

dökülen kolonya idi...  
Köşe başında küçük bir çubukla 

toprağa hayallerimi çizerken bulabilir-
diniz beni… Ya da bir kelebeğin ren-
gârenk kanatlarının büyüsüne kapılıp, 
onun peşinden savrulduğumda göre-
bilirdiniz… 

Ne olurdu ki; kimse dokunmasay-
dı çamurdan yaptığım dünyama… 
“Git, az ötede oyna” deseler hemen 
uzaklaşırdım istenmediğim yerden 
oysa… Yargısız infaz yaptılar hayatı-
ma…

Yerle yeksan oldu hayallerim… 
Yapmak istediğim ne çok şey vardı. 
Şimdi karşımda bir çocuk gülümsü-
yor olsaydı mesela… Ellerinden tutup, 
bir buse kondursaydım yanağına… 
Gözlerim buğulansaydı…“Sen hiç 
büyüme emi çocuk?” diye fısıldasaydı 
yüreciğim… 

İnsanlarla yaşamak çok zor… 
Hem ben anlamıyorum ki insan-

ların dilinden… Benim işim yazmak, 
oysa yeri geliyor onlarla bile uymu-
yoruz birbirimize... Büyüyüp de çocuk 
kalmaya çalışmak da başka bir marifet. 

Lafı fazla uzatmamak gerek, kısası 
makuldür. 

Şurada bir ada çayı olsaydı ne 
güzel giderdi. Belki çocukluğuma gö-
türürdü beni kim bilir… Zaten her şey 
bir yerlere gitmekle meşgul değil mi?.. 
Tutabilene aşk olsun. Vesselam.

CURCUNA

Karapınar’da model uçak ya-
pım kursuna katılan öğrencilere 
sertifika verildi. Sertifikalar, Türk 
Hava Kurumu (THK) Karapınar 
Şube Başkanı Abdullah Sezer ta-
rafından Amil Önal ilkokulundaki 
öğrencilere dağıtıldı. Sezer, talep 
olması halinde diğer okullarda da 
kurs açabileceklerini söyledi.  Öğ-
rencilerin sosyal ve kişisel yete-
neklerini geliştirmek için çalıştık-
larını kaydeden Sezer, “16 Şubat 

1925 yılında Kurulan Türk Hava 
Kurumu, 93 yıllık köklü geçmişi 
ile ücretsiz Havacılık Kurslarına 
devam ediyor. Bizde Türk Hava 
Kurumu Karapınar Şube Başkan-
lığınca Amil Önal İlkokulu 4. sınıf 
öğrencilerine yönelik Ata Model 
Uçak Kursu açılmasına katkıda bu-
lunduk” dedi. Sezer, kursun açıl-
masına destek veren okul müdürü 
Fatih Keleş’e teşekkür etti.
n AA

Model uçak kursuna katılan
öğrencilere sertifika verildi

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Yunus Emre Enstitüsü salonlarında gerçekleştirilen seminerin ardından katılımcı öğretmenlere sertifikaları verildi. 
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Fabrikamızın aşağıdaki bölümüleri 
için personel alınacaktır.

* MOBİLYA USTALARI
* DÖŞEME USTALARI

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

Fabrikamız Konya Organize Sanayi 
Bölgesi İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

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

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

0332 239 19 08
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 CNC İşleme Merkezlerinde ve CNC 
Torna Tezgahlarında Operatör Olarak 
çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası Eleman-
lar 

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

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

yon Makinelerinde Çalışmak Üzere Ele-
manlar,

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

tır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

•  TORNACI
•  MONTAJCI
•  DEPO SORUMLUSU
•  VASIFLI, VASIFSIZ  

ELEMANLAR ALINACAKTIR.
Başvuracak adayların aşağıdaki adrese 
şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

VANA ÜRETİMİ YAPAN FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

Adres: Konya 2.OSB. Reisköy Cad. 
No:4 Selçuklu/KONYA

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

•  KAYNAKÇI 
OLARAK 

ÇALIŞTIRILACAK
ELEMANLARA 

İHTİYACIMIZ VARDIR.
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0 533 032 05 52 veya

0 332 503 01 00

ELEMAN
ARANIYOR

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.

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde  

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

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

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 - 0322 239 00 75

ÇAY VE TEMİZLİK İŞLERİNE 
BAKACAK BAYAN ELEMAN 

ALINACAKTIR
Müracaatlar şahsen aşağıdaki adrese yapılacaktır.

Kılıçaslan Mahallesi Beyşehir Çevre Yolu Caddesi Elmas Sitesi
No: 64/B-C Selçuklu / KONYA
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GÜVENİLİR VE
DOĞRU HABERİN

ADRESİ
www.konyayenigun.com

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

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE,

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

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

3 SEVKİYAT SORUMLUSU
3 KAYNAKÇI 
PERSONELLER ALINACAKTIR.

-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Bosna’ya servisimiz vardır.

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

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

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

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

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

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

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır
Adres: Büyük Kayacık OSB Mahallesi

404 Nolu Sokak No: 2/1 
Selçuklu/ KONYA

Tel: 444 75 92

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

- KAYNAKÇI 
- MONTAJCI 
- PLAZMACI

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;



 26 NİSAN 2018 11İLAN

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

İNŞAATTA ÇALIŞACAK
VASIFLI-VASIFSIZ
BAY PERSONEL
ALINACAKTIR.

Müraacatların şahsen aşağıdaki 
adrese yapılması gerekmektedir

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren 
firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
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Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi
İmsan Sanayi Sitesi Yakamoz Caddesi No: 1/M Karatay/KONYA

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

---------
TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR

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

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

Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası

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.

Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Ahmet Sami GÜLTEPE’nin annesi

Hasibe GÜLTEPE’nin
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Seyit Faruk ÖZSELEK
KONYA SMMM ODASI BAŞKANI

Basın 793754   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Mehmet AKGÜL’ün babası

Mehmet AKGÜL’ün
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Seyit Faruk ÖZSELEK
KONYA SMMM ODASI BAŞKANI

Basın 794202   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
ÇUMRA İCRA DAİRESİ

2018/142 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elekt-
ronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda 
birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonu-
na kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen 
oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri 
verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin 
yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 
1.İhale Tarihi : 31/05/2018 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
2.İhale Tarihi : 20/06/2018 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
İhale Yeri : İçeriÇumra Mahallesi, Bozkır Caddesi, No:16 Tunahan Yediemin Otopark    
                             Deposu. Çumra/Konya 

No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 45.000,00 1 %1

34JV0534 plakalı, HyundaiAccent Blu 1.6 CRDİ Prime Ov 
marka, 2012 model, KMHCT41UBCU385238 şasi no’lu, D4F-
BCU229079 motor no’lu araç, aracın ön tamponu hasarlı, çi-
zikler var, lambası kırılmış ve yapıştırılmış, araç sağ tarafında 
çizikler mevcut, arka tamponda sürtmeler çizikler var, araç 
arka bagaj kapağında kırmızı boya mevcut, sağ arka lamba 
kırık,sağ arka kapıda hasar mevcut,göçükler çizikler mev-
cut,araç lastikleri normal, araçta stepne var, otomatik vites-
li, akü var, aracın iç kısmı normal durumda 133.000 km’de, 
anahtarı var, ruhsatı olmayan araç.

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

Basın 793452  - www.bik.gov.tr

Örnek No: 25*

Çalış, milletvekili 
aday adayı oldu!

Kaymakamlık binasına
kamyonetiyle daldı

Ziraat Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Celil Çalış 
görevinden istifa ederek Milliyet-
çi Hareket Partisi (MHP) Konya 
Milletvekili Aday Adaylığını açık-
ladı. Ziraat Yüksek Mühendisi 
olan Çalış, yaptığı açıklamasında 
“Milli Devlet, Güçlü Türkiye İçin, 
Milliyetçi Hareket Partisi Konya 
Milletvekili Aday Adaylığı için 
Ziraat Mühendisleri Odası Kon-
ya Şube Başkanlığı ve Devlet Su 
İşleri 4. Bölge Müdürlüğündeki 

görevimden istifa ettim. Milleti-
mize Memleketimize hayırlı olur 
İnşallah. bizim için sarsılmaz tek 
gerçek, Türkiye sevdası, dev-
let bekasıdır. Milli Devlet Güçlü 
Türkiye için biz hazırız. Toprak 
kanla sulanınca vatan, alın te-
riyle sulanınca nimete dönüşür. 
Bu toprakları sulayıp bereket ve 
cazibe merkezi yapmak için gece 
uyumayacağız gündüz oturma-
yacağız” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

24 Haziran’da seçim kararı alınmasının ardından Konya’da siyasi hareketlilik başladı. Parti 
binaları bayrakla donatılırken, seçim çadırları ve seçim iletişim merkezleri açılmaya başlandı

Şehir seçim havasında
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
‘Erken seçim’ önerisinin Cumhur-
başkanı ve AK Parti Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından da 
kabul görmesiyle Türkiye seçim at-
mosferine girmiş oldu. Alınan karar-
la Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili 
seçimleri 24 Haziran’da yapılacak. 
Alınan kararla yaklaşık 2 ay gibi bir 
süre partiler seçim için çalışmalar 
yapacak. Yapılacak çalışmalarla her 
parti millete vaatlerini anlatacak. 
AK Parti ve MHP ‘Cumhur İttifakı’ 
ile Cumhurbaşkanlığı seçimine bir-
likte girecek. Cumhur İttifakı’nı Bü-
yük Birlik Partisi (BBP) de dışarıdan 
destekleyecek. Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP), Saadet Partisi (SP), 
İyi Parti de Cumhur İttifakı’na kar-
şı oluşturabilecek bir ittifak arayışı 
için birbirleriyle olan görüşmeleri-
ni sürdürüyor. Henüz muhalefetin 
bu arayışına cevap bulamaması AK 
Parti ve MHP’nin de elini güçlendi-
rirken bu durum iki partinin seçim 
çalışmalarına daha hızlı başlama-
larına neden oldu. Partilerin Genel 
Merkezleri Başkent’te yoğun siyasi 
çalışmalarını sürdürürken, Konya da 
seçim havasına yavaş yavaş girme-
ye başladı. 

PARTİLER BAYRAKLARI ASTI
Alınan ‘Erken seçim’ kararı ile 

Türkiye’de seçim hazırlıkları başla-
dı. Bu kapsamda Konya’da da siyasi 
partilerde seçim hazırlıkları hızlandı-
rıldı. Partiler vatandaşlarla buluşarak 
vaatlerini anlatabilecekleri çalışma-
lar yürütmeye hazırlanırken, partile-
rin il ve ilçe başkanlıkları bayraklarla 
donatılmaya başlandı. Bu kapsamda 
AK Parti, MHP ve SP’nin Konya’da 
çalışmalara başlandığı gözlendi. 
AK PARTİ DE GENÇLİK HIZLI BAŞLADI

AK Parti İl ve İlçe Başkanlıkların-
da seçim hazırlıkları devam ediyor. 
Alınan bilgilere göre açılacak seçim 
koordinasyon merkezlerinin yerle-
rinin tespiti gerçekleştirildi. Seçim 
için hazırlanacak afiş ve broşürlerin 
de siparişlerinin verildiği bilgisine 
ulaşıldı. Bu kapsamda önümüzdeki 
günlerde bu merkezlerin açılarak 
çalışmalara başlaması bekleniyor. 
Bunun yanında AK Parti Gençlik 

Kolları çalışmalara hızlı başladı. 
Selçuklu Gençlik Kolları tarafından 
Kültürpark’a, Meram Gençlik Kolları 
tarafından ise Zafer Gedavet’e seçim 
çadırları kuruldu. Seçimlere kadar 
hizmet verecek olan çadırlarla AK 
Parti Gençlik Kolları vatandaşlardan 
oy isteyecek. Çalışmaları hakkında 
bilgi veren AK Parti Selçuklu Genç-
lik Kolları Başkanı Osman Şahin, se-
çimlerin 24 Haziran’da yapılacağını 
hatırlattı. “Zafer için kolları sıvadık” 
diyen Şahin, teşkilat olarak çalışma-
larını hızlandırdıklarını söyledi. 24 
Haziran seçimlerinin büyük önem 
taşıdığını dile getiren Şahin, sözleri-
ne şöyle devam etti, “Artık gençleri-
mizin siyasette daha aktif rol alaca-

ğı bir model içerisine giriyoruz. AK 
Parti’mizin “Siyaset gençleşiyor Tür-
kiye güçleniyor” sloganı artık daha 
da net bir şekilde hayat bulacak ve 
her kademede 18 yaşını doldurmuş 
kardeşlerimiz görev alabilecek. Bu 
sadece milletvekilliği için değil muh-
tarlıktan belediye başkanlığına kadar 
geçerli olacak. Bugün Kültür Park’ta 
kurmuş olduğumuz stantlarımızda 
bunları anlatmak, vatandaşlarımızı 
doğru bir şekilde yönlendirmek için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nasip 
olursa 24 Haziran seçimlerine kadar 
burada olacağız. Güçlü bir Türki-
ye için elimizden gelen her şeyi 15 
Temmuz’da olduğu gibi bugünlerde 
de yaparak inşallah alnımızın akı ile 

çıkacağız. Biz bu vesile ile vatandaş-
larımızı Kültür Park’ta kurulu olan 
stantlarımıza bekliyoruz.”

MHP MERAM SOKAĞA İNDİ
MHP de Konya’da seçimler için 

çalışmalarına başladı. Özellikle MHP 
Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay 
geçtiğimiz günlerde seçim için ha-
zırlıklara başladıklarını duyurmuş-
tu. Bu kapsamda Başkan Ay sahaya 
inerek seçim çalışmalarını başlattı. 
Ayrıca önceki MHP Meram Seçim 
İletişim Merkezi’ni açan Başkan Ay,  
24 Haziran seçimlerinde MHP’nin 
Konya’da büyük bir başarıya imza 
atması için büyük gayret göstere-
ceklerini söyledi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Karaman’da Sulama Birli-
ğine kızdığı ileri sürülen çiftçi, 
kamyonetiyle kaymakamlık bi-
nasına daldı. Olay, öğle saatle-
rinde Ayrancı ilçesinde meydana 
geldi. Alınan bilgiye göre, Sula-
ma Birliğine kızan 35 yaşındaki 
Veysel E., kullandığı 70 EA 802 
plakalı kamyonetle Sulama Birli-
ği’nin de içinde bulunduğu Kay-
makamlık hizmet binasına daldı. 
Kaymakamlık binasının giriş 
kapısındaki cam ve çerçevelerin 

kırıldığı olayda, kısa süreli panik 
yaşandı. Görevli polisler tara-
fından yakalanan araç sürücüsü 
Veysel E. gözaltına alındı. 

Veysel E.’nin olayı, ilçe kay-
makamlık hizmet binasında 
bulunan Sulama Birliğine ara-
larında geçen bir olay nedeniyle 
kızdığından gerçekleştirdiği öne 
sürüldü. Şahıs ifadesi alınmak 
üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü-
ne götürülürken, olayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.  n İHA

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Yarma Or-
taokulu tarafından düzenlenen 
“TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı” 
ve İsmil’de düzenlenen “Mari-
fetli Eller İş Başında” projele-
rinin sergi açılışlarına katıldı. 
TÜBİTAK tarafından öğrenci-
leri bilim ve teknolojiye yön-
lendirmek amacı ile destekle-
nen bilim fuarları kapsamında 
ortaokul öğrencileri tarafından 
yapılan bilimsel çalışmalar Yar-
ma’da görücüye çıktı. Öğrenci-
lerin problem çözme becerile-
rini geliştirme, yeteneklerinin 
farkına varma ve kendini daha 
kolay ifade edebilme imkânı 
sağlaması, bilimi sevdirme, 
yeni bilim insanları yetiştirme-
yi hedefleyen projeler protoko-
lün büyük beğenisini kazandı. 
Karatay Belediyesi İsmil Sos-
yal Tesislerinde gerçekleşen 
“Marifetli Eller İş Başında” 
projesinin sertifika töreni ve 
sergisinde birbirinden güzel el 
işleri, keçe çantalar görücüye 
çıktı.   Sertifika törenine Kara-
tay Kaymakamı A. Selim Parlar, 
Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, İlçe Jandarma 
Komutanı Muhammet Kavak, 
İlçe Müftüsü Mehmet Akpı-
nar, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ömer Büyükmanav, İlçe Gıda 
Tarım Ve Hayvancılık Müdürü 

Esat Altuntaş, İlçe Sağlık Mü-
dürü Dr. Mehmet Şeker, Ziraat 
Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, 
Konya Karatay ve Tüm İlçele-
ri Muhtarlar Derneği Başkanı 
Ahmet Küçük ve çok sayıda da-
vetli katıldı. Sertifika töreninin 
ardından sergi stantlarını ince-
leyen Başkan Hançerli, kursiyer 

tarafından yapılan çalışmala-
rın çok başarılı olduğunu dile 
getirdi. Başkan Hançerli çiftçi 
bayanların aldıkları eğitimlerin 
neticesinde çok güzel eserler 
ortaya çıkardığını belirterek 
emeği geçen herkese teşekkür 
etti.
n HABER MERKEZİ 

 Konya’da siyasi partiler seçim çalışmalarına başladı. Parti binalarına bayraklar asıldı. 

AK Parti Gençlik Kolları seçim çalışmalarına hızlı başladı. AK Parti Meram ve
Selçuklu Gençlik Kolları seçim çadırlarını kurdu.

MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay seçim için sahaya 
indi. Ay, Seçim İletişim Merkezi’ni açtı.

Ziraat Mühendisleri 
Odası Konya Şube 
Başkanı Celil Çalış

Bilim fuarı ve sergi heyecanı yaşandı 
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Bozkır KYK’da kadro sevinci yaşandı İllerde kadın müftü yardımcısı olacak
KYK İl Müdür Vekili, eski 

Bozkır KYK Müdürü İsa Araba, 
Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün’ü makamında ziyaret etti. 
KYK İl Müdür Vekili İsa Araba’ya 
çalışmalar hakkında bilgiler veren 
Başkan Gün, Bozkır’ın 4 sene içe-
risinde çehresini değiştirdiklerini 
vurguladı. 

Ziyaretin akabinde Bozkır KYK 
Kız Öğrenci Yurdunda KYK ça-
lışanlarının kadroya geçmesinin 
anısına düzenlenen yemekte ça-
lışanlarla biraraya gelen Başkan 
Gün ve Müdür Araba, hayırlı olsun 
dileklerini ilettiler. KYK Bünyesin-
de kadroya geçen tüm çalışanları 
tek tek tebrik eden Bozkır Belediye 
Başkanı İbrahim Gün, “Kadroya 
geçen tüm çalışanlarımıza hayırlı 
olmasını diliyorum. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Ça-
lışanlarımızın bu mutlu gününde 
bir arada olmaktan, onların se-

vincini paylaşmaktan büyük mut-
luluk duydum. Tekrardan hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi. Bozkır’ın 
çehresini 4 yılda değiştirdikleri-
nin altını çizen ve bu çalışmalarda 
üstün gayret ve başarı gösteren 
herkese de teşekkür eden Başkan 
Gün, Bozkır Belediyesi bünyesinde 
toplamda 71 kişinin kadro sevinci 
yaşadığını açıkladı. Başkan Gün, 
“Tüm çalışmalarımızda üstün gay-
ret ve başarı gösteren tüm perso-
nellerimize teşekkür ediyorum. 

Bu gayret ve başarılarını kadro ile 
taçlandırmış olduk. Toplamda 71 
personelimiz kadro sevinci yaşadı, 
2 personelimiz ise kararname ge-
reği emekliliği geldiği için emekli-
ye ayrıldı. İnşallah bundan sonraki 
süreçte daha azimli, daha verimli, 
daha coşkulu çalışacağız. Bozkır’ı-
mızda kadro sevinci yaşayan tüm 
çalışanları tebrik ediyor, hayırlara 
vesile olmasını diliyorum” diye ko-
nuştu.
n HABER MERKEZİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali 
Erbaş, “İslam ve Kadın: Güncel 
Dini Meselelere Çözüm Odaklı 
Yaklaşımlar” çalıştayının açılışın-
da yaptığı konuşmada, kadınla-
rın insanlara yönelik söyleyeceği 
birçok sözünün olduğunu belirtti. 
Kadın akademisyen ve öğrencile-
rin sayısındaki artışa işaret eden 
Ali Erbaş, İslam’a göre kadın ve 
erkeğin yaratılıştan aynı değerlere 
sahip olduğunu söyledi. Diyanet 
İşleri Başkanlığında görevli kadın 
personel sayısına da değinen Er-
baş, şöyle konuştu:”Şu anda 23 
ilimizde kadın müftü yardımcımız 
var. 61 müftü yardımcısı daha ala-
cağız. Bütün illerimizde bir kadın 
müftü yardımcımız olacak inşal-
lah. Şu an itibarıyla 40 bin civarın-
da kadın Kur’an kursu öğreticimiz 
var. Bunların 20-25 bin kadarı 
kadrolu, sözleşmeli, gerisi de fah-
ri olarak görev yapıyorlar. İhtiyaç 

olduğunda biz bu noktada kadro 
istiyoruz her zaman. Kadın vaiz-
lerimiz var, sayıları 700 civarın-
da. Kadın vaizlerimizin ne kadar 
faydalı olduğunu, bu kardeşleri-
mizin yapmış oldukları hizmetleri 
gördükçe kanaatimiz daha da çok 
artıyor. Sayılarını da artıracağız in-
şallah. Kadromuz var. Biz her yer-
de kadın vaizimizin olmasını isti-
yoruz. Onların hizmetini bekleyen 
binlerce, milyonlarca kadınımız 

var. 50 kadar kadın murakıbımız 
var. Bunların da sayısını artıraca-
ğız inşallah. Kur’an kurslarımızın 
yüzde 90’ı kadın Kur’an kursla-
rımız. Din eğitimi alamamış, bir 
şekilde ihmal etmiş ya da imkan 
bulamamış, orta yaşlara gelmiş, 
hatta ileri yaşlara gelmiş kadınla-
rımızdan şu ana kadar bir milyona 
yakın öğrencimiz var Kur’an kurs-
larımızda. Bunu biz çok değerli 
buluyoruz.”  n AA

23 Nisan Bayramı kutlamaları 
çerçevesinde Yöntem Kolejinde dü-
zenlenen kutlama programında, öğ-
renciler, veliler ve davetliler bayram 
coşkusunu yaşadı.  

Yöntem Koleji Okul Müdürü 
Mehmet Tekin, “Gün milli birlik ve 
beraberlik günüdür. Milli birliğimizi 
ve beraberliğimizi zedeleyen un-
surlara fırsat vermeyelim. Bizi biz 
yapan Çanakkale Savaşı’nı, Kurtuluş 
Savaşı’nı, Kıbrıs Savaşı’nı unutma-

yalım. Bizi yıkmaya çalışan bölücü 
örgütler ve düşmanlara karşı her 
zaman vatanını seven, koruyan, mil-
li şuur ve birliğinden vazgeçmeyen 
bireyler olalım. Çocuklar, gün sizin 
gününüz. Mustafa Kemal Atatürk 
ve bizlerin sizlerden beklentisi, ül-
kemizi dünyanın en güçlü ülkesi 
yapmak için çalışmanız, çalışmanız, 
çalışmanızdır. Hızla değişen bu dün-
yada ülkemizin adını bilimde, fende, 
teknolojide, sanayide ve en önemlisi 

eğitimde altın harflerle yazdırmanız. 
Tüm ulusumuzun ve çocuklarımızın 
bayramını en içten duygularımla 
kutluyor, bu vesileyle, bu günleri 
bizlere armağan eden Büyük Ön-
derimiz Atatürk’ün aziz hatırası 
önünde saygı ile eğiliyorum” dedi. 
Konuşmalardan sonra öğrencelerin 
halk oyunları gösterisi, şiir okumala-
rı, müzikal gösterileriyle birlikte, 23 
Nisan’ı temsil ettikleri toplada Türk 
Bayrağı açılması programa katılan 

öğrenci velileri, öğretmenler ve da-
vetliler tarafından ayakta alkışlandı. 
23 Nisan konulu şiir ve resim yarış-
masında dereceye giren öğrencilere 
plaket ve başarı belgesi Okul Müdü-
rü Mehmet Tekin tarafından verildi. 

Yöntem Koleji bahçesindeki 23 
Nisan’ı temsil eden Atatürk fotoğraf-
lı tablo önünde öğrencilerin fotoğraf 
çektirmesi de kutlamalara ayrı bir 
anlam kattı.
n HABER MERKEZİ

‘İslâm coğrafyasının ana 
omurgası ehli sünnet’

Hikmet İlim ve Sanat Der-
neği’nde İslam’ın Serüveni’nik-
ronolojik bir tarih seyri üzerin-
den giderek Allah ve Resulünün 
bu konudaki uyarılarını dikkate 
alarak anlatan Hacı Veyiszâde 
Mustafa Kurucu’nun torunların-
dan iş adamı Mustafa Koruyucu,  
Peygamber Efendimiz’in miladi 
olarak 632’de vefatından hemen 
sonra Hz. Ebu Bekir’in hilafetinin 
başladığını ve bu döneme Hulefa-i 
Raşidindönemi dendiğini ve Ali 
Efendimizin vefatıyla kapandığını 
söyledi.

Ahmet Keleşoğlu Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen sohbette 
Mustafa Koruyucu, “Bu dönemin 
kapanması demek algının, anlayı-
şın, itikadın, inancın, düşüncenin 
kapanışı değil, sadece siyasî an-
lamda hulefa-i raşidin döneminin 
bitişidir. Muhammed Mustafa 
(s.a.v)’in vefatı ve Hz. Hasan Efen-
dimizin hilafete başlangıcına ka-
darki dönem bazen tahrirle, bazen 
tercihleseçilen halifeler dönemidir. 
Hz. Ali’nin vefatıyla beraber Hule-
fa-i Raşidin dönemi siyasî liderlik 
anlamında biterken, fikir, düşün-
ce, idrak, bakış açısı olarak bitme-
miştir. Bu dönem Harun Reşid ve 
oğulları dönemi olan 833’e kadar 
devam etmiştir” dedi. 
“KİTAP, SÜNNNET, İCMÂ VE KIYAS”

Doğruların “Kitap, Sünnnet, 
İcmâ ve Kıyas” ile bilindiği ve tes-
bit edildiğini ifade eden Koruyucu, 
32 ve 54 farzdan önce edile-i şe-
riyenin öğretildiğini ve 833’den 
sonra değişmez o ehli sünnet inan-
cının ilk defa tartışamaya açıldığı-
nı söyledi. Fazileti, izzeti ve şerefi 
Resulullah ve Kur’an tarafından 
tasdik edilmiş en hayırlı nesilleri-
ninSahâbe, Tabiîn ve Tebe-i Ta-
biîndönemi olduğunu dile getiren 
Koruyucu, sahabe-i ikram arasın-
daki ihtilafında siyasî ve içtihadî 
olduğunu ve içtihadi ihtilafta da 
rahmet bulunduğunu ifade etti. 
“Peygamber Efendimiz’in vefatın-
dan 67 yıl sonra Ma’bed el-Cüheni 
diye bir adamın çıktığını ve Allah’ın 
adalet vasfını cazibeli, yaldızlı, süs-
lü kelimelerle güya “tahkik” etme 
adı altında tahrip etmek maksadıy-
la tartışmaya açıyor” şeklinde ko-
nuşmasına devam eden Koruyucu, 
Müslüman toplumun alt yapısını 
oluşturan ve ana arter dediğimiz 
Muhammed Mustafa’dan gelen, 
geldiği gibi iman edilen “ehli sün-
netve’l-cemaat” dediğimiz anlayı-
şın hem toplumda, hem siyasette, 
hem ilimde, hem devlette üzerin-
de durduğumuz, gelenek haline 
getirdiğimiz ve taşıdığımız alt yapı 
olduğuna dikkati çekti. 

MÜSLÜMANLARIN APAÇIK 

DÜŞMANI ŞEYTANDIR
Yasin Suresinde 60. Âyette ge-

çen “Ey Âdemoğulları! Size ‘Şey-
tana kulluk etmeyin, o sizin için 
apaçık bir düşmandır” uyarısına 
dikkati çeken Koruyucu, Müslü-
manların sapkınlaşma merhale-
lerinin, diğer ümmet ve kavim-
ler ile toplulukların sapkınlaşma 
merhaleleriyle aynı olduğunu ve 
her birinin önderi, örneği, öncüsü, 
yol göstericisinin şeytan olduğunu 
söyledi. Mutezile fikri ve düşün-
cesinin iktidar olduğu Abbasiler 
döneminde ehli sünnet âlimleri 
ve ulemanın son derece büyük 
zulümler gördüklerini dile getiren 
Koruyucu, Müslümanların Fars, 
Yunan, Mısır ve Hind kültür ve 
geleneklerinden etkilendiklerini 
ve İslam dünyasının, 1075’e ka-
dar 200 sene Bâtınî Devleti’nin 
istilası ve işgali altında kaldıklarını, 
Selçuklular ve Nizamiye Medre-
seleriyle birlikte bir uyanış baş-
lamışken bu sefer 1094’da Haçlı 
seferleri ve 1258’den itibaren de 
Moğol istilasına maruz kaldığımızı 
hatırlattı. 

“ANA OMURGA EHLİ SÜNNET 
 VE’L-CEMAAT’TİR”

Ehli Sünnetin manifesto nite-
liğindeki ilk usul kitabını 830’da 
İmam-i Şafi tarafından yazıldığını 
ve Ahmed bin Hambel’den sonra 
944’de, İmam Maturidî’nin karşı-
sına bu sefer Batınîlerin çıktığını 
kaydeden Koruyucu, ehli sünneti 
parçalamak için ortaya çıkan yeni 
beyinsizlerden debahsetti. Şafii ve 
eşari, Maliki, Hammeli ekolüne 
tâbi milyonlarca Müslümanın ol-
duğunu hatırlatarak Müslümanları 
birleştirecek en güzel ekolün Ha-
nifi ve Maturidi olduğu fikrini or-
taya atan yeni beyinsizlerin bu tür 
sapkın fikirlerine de dikkati çeken 
Koruyucu, “Ehli sünnet bir bütün-
dür. Ehli sünnet İslam coğrafyası-
nın yüzde 90’ıdır. Ehli sünnet ana 
omurgadır. Ve ehli sünnet tek bir 
isimle; ‘Ehli Sünnet Ve’l-Cemaat’ 
olarak anılır” dedi.n HABER MERKEZİ 

Ameliyathanede yeni oluşturulan ve son derece nezih bir şekilde dizayn edilen ‘Ameliyathane Sosyal Alanı’ 
düzenlenen törenle hizmete girdi. Özel dolaplar ile birlikte yemekhane ve dinlenme alanları da oluşturuldu

Ameliyathane personeli
için sosyal alan hizmette

Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Ameliyathane servisin-
de görev yapan hekim ve sağlık 
çalışanları artık çok daha modern 
şartlarda çalışma imkânına sahip-
ler. Ameliyathanede yeni oluştu-
rulan ve son derece nezih bir şe-
kilde dizayn edilen ‘Ameliyathane 
Sosyal Alanı’ düzenlenen törenle 
hizmete girdi. Sosyal alanda ame-
liyathanede görev yapan cerra-
hi hekimlere ait özel dolaplar ile 
birlikte yemekhane ve dinlenme 
alanları da oluşturuldu.

Yaklaşık 350 hekim ve sağlık 
personelinin görev yaptığı ameli-
yathanenin sosyal alan açılış prog-
ramına İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, Kamu Hastaneleri 
Başkanı Prof. Dr. Kadir Durgut, 
Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. 
Tarık Acar, Hastane Başhekimi 
Doç. Dr. M. Ali Eryılmaz, Ameli-
yathane Sorumlu Hekimi Prof. Dr. 
Adil Kartal, hastane idarecileri ve 
ameliyathane çalışanları katıldılar.

Organizasyonun açılış ko-
nuşmasını yapan Ameliyathane 
Sorumlusu Mustafa Eşiyok, ame-

liyathane çalışanlarının yıllardır 
çözülemeyen sorunlarının son 
dönemlerde hızla çözüldüğünü 
ve çalışan mağduriyetinin hızla 
giderildiğinin altını çizdi. Çalışana 
değer katan çok sayıda projenin 
tamamlandığını görmekten mut-
luluk duyduklarını belirten Eşiyok, 
‘Ameliyathanede olmaz, ameliyat-
hanede yapılamaz’ denilen proje-
lerin tamamlanması noktasında 
bizlere her türlü desteği veren İl 

Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Meh-
met Koç’a ve hastane idarecileri-
mize teşekkür ediyoruz” dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç 
da, sağlıkta dönüşümün iyi nok-
talara geldiği bir dönemde, hasta 
memnuniyeti ile birlikte çalışan 
memnuniyetine de önem verdik-
lerini ifade ederek çalışan mem-
nuniyetinin ön planda tutulması 
adına bu tür projeleri gerçekleştir-
diklerini söyledi. Konya Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’nin A grubu 
ameliyat sayılarında Türkiye’de 
ilk 20’de olduğunu ve hastanede 
günde ortalama 130 ameliyat ya-
pıldığını hatırlatan Prof. Dr. Koç, 
“Burada yapılanlar zaten sizlerin 
hakkıydı. Bizler olması gerekenleri 
yaptık, ekstra bir hizmet yapma-
dık. Sizlerin çalışkanlığı ve per-
formansına bizler de elimizden 
gelen katkıları yapmaya çalıştık” 
şeklinde konuştu. Prof. Dr. Koç, 
“Projenin son hale gelmesinde 
Ameliyathane Sorumlusu Prof. Dr. 
Adil Kartal hocamızın da önemli 
katkıları olmuştur. Adil Hocamızın 
bizlerle birlikte çalışması, bizler 
için büyük bir nimettir, O’nun tec-
rübelerinden her zaman faydalanı-
yoruz” diyerek Prof. Dr. Kartal’a da 
teşekkür etti.  

Konuşmaların ardından ame-
liyathane çalışanları adına Ame-
liyathane Sorumlusu Mustafa 
Eşiyok, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Koç’a çiçek takdim ederken, Has-
tane Başhekimi Doç. Dr. M. Ali Er-
yılmaz da Prof. Dr. Koç’a teşekkür 
plaketi verdi.  n HABER MERKEZİ

Yöntem’de, 23 Nisan coşkulu kutlandı

Mustafa Koruyucu
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Selçuklu’da kamulaştırmaya
9 yılda 111 milyon TL ödendi

Selçuklu belediyesince 9 yılda ya-
pılan ve 111 milyon TL’nin üzerinde 
bedel ödenen ve kamulaştırma çalış-
maları ile ilçe genelinde yol, park, sos-
yal veya sportif tesis, okul gibi birçok 
çalışma gerçekleştirildi.  Selçuklu Bele-
diyesi tarafından yürütülen kamulaştır-
ma çalışmaları ile yeni yolların açılma-
sı, park ve yeşil alan yapımı, sosyal tesis 
yapımı gibi projeler ilçeye kazandırıldı. 
Selçuklu Belediyesi, 2009-2018 yılları 
arasında kamulaştırma çalışmalarına 
111 milyon TL’nin üzerinde bedel öde-
di. 

Halkın istek ve ihtiyaçları doğrultu-
sunda çalışmalarını sürdüren Selçuklu 
Belediyesi 2009-2018 yılları arasında 
birçok mahallede kamulaştırmaya gi-
derek ilçeye modern tesisler kazan-
dırdı. Hocacihan, Sille, Dikilitaş, Yazır, 
Selçuk, Yeni Selçuk, Kılıçarslan, Öz-
lem, Molla Gürani, Kayacık, Hacıkay-
mak, Şeker Murat, Mimar Sinan, Mu-
salla Bağları, Sarayköy, Mahallelerinde 
imar uygulamaları ile oluşturulan res-
mi kurum parsellerindeki vatandaşlara 
ait 3.740 adet hisse kamulaştırılarak 
karşılığında hisse sahibi vatandaşlara 

toplam 8.344.535 TL bedel ödendi. 
Yürütülen bu kamulaştırma çalışma-
ları ile yüzme havuzları, spor tesisleri, 
mahalle konakları ve yaşam merkezle-
ri gibi modern yapılar ilçeye kazandırıl-
dı.  Sosyal tesislerin yanı sıra yol, park 
yapımı ve özel proje çalışmaları içinde 
kamulaştırma yapan Selçuklu Beledi-

yesi, muhtelif mahallelerde imar yolla-
rında kalan toplam 129 adet arsa, bina, 
müştemilat ve ağaç kamulaştırması 
için vatandaşlara toplam 92.767.365 
TL bedel ödedi. Sosyal tesis, park ve 
yeşil alan, yol yapımı için yapılan ka-
mulaştırma çalışmalarının yanı sıra 
Selçuklu Belediyesi izale-i şuyu dava-

larına katılarak toplam 47 bin 964 m² 
arsa için, toplam 4.907.347 TL bedel 
ödedi. Sosyal belediyecilik kapsamında 
birçok proje yürüten Selçuklu Beledi-
yesi, izale-i şuyu davalarına da katıla-
rak vatandaşların mağdur olmalarının 
önüne geçerek belediyeye uygun fiyat-
la arsa sağladı. n HABER MERKEZİ

3 kaçak avcıya 15 bin 966 lira ceza
Beyşehir Gölü’nde üreme mev-

simi olması sebebiyle balık neslini 
koruyabilmek amacıyla 15 Mart’ta 
başlatılan ve halen devam eden 
balık avlama yasağına rağmen, 
elektroşok yöntemiyle suya akım 
vererek balık avı yaptığı ileri sürü-
len 3 avcı suçüstü yakalandı. Avcı-
lara toplam 15 bin 966 liralık idari 
para cezası kesildi. Edinilen bilgiye 
göre, Beyşehir Gölü’nün Gölceğiz 
köyü açıklarında elektroşokla balık 
avı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma 
başlatan Isparta’nın Şarkikaraağaç 
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
ihbar yapılan kıyı kesimde pusuya 
yatarak beklemeye başladı. Destek 
talebi üzerine göl üzerinden hare-

kete geçen Beyşehir İlçe Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürlüğüne 
bağlı su ürünleri kontrol ekipleri ve 
Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı 
ekipleri de tekneyle bölgeye hareket 
etti.  Sazlıklar arasında şokla avcılık 
yapanları yakalamak için gece ka-
ranlığında far ışığıyla göl üzerinde 
çalışma yürüten ekipleri fark eden 
avcılar, balıkçı tekneleriyle kıyıya yö-
nelerek karaya ayak bastıkları sırada 
jandarma ekiplerine suçüstü yaka-
landı. 3 kaçak avcı hakkında kişi başı 
5 bin 322 lira olmak üzere toplamda 
15 bin 966 lira idari para cezası ke-
sildi. Avda kullanılan malzemelere 
ise ekipler tarafından el konuldu.
n İHA 

İkinci muayene istasyonu
Mayıs’ta tamamlanacak

AK Parti Konya Milletvekili, 
Sanayi, Ticaret ve Enerji Komis-
yonu Başkanı Ziya Altunyaldız, 
Selçuklu ilçesinde havalimanına 6 
kilometre uzaklıkta yapılacak olan 
yeni araç muayene istasyonunun 
Mayıs ayı ortalarında tamamla-
nacağını bildirdi.  Bugün itibariyle 
Karatay, Ilgın, Karapınar, Çum-
ra, Ereğli, Seydişehir, Beyşehir ve 
Akşehir ilçelerinde 8 noktada araç 
muayene istasyonu bulunduğunu 
ifade eden Altunyaldız, “Konya’da 
araç muayene istasyonları 2008 
yılında hizmete girdi. O gün itiba-
riyle Konya’da tescilli araç sayısı 
320 bindi ve bu araçların yarısı yıl-
lık muayene edilmekteydi. Bugün 
geldiğimiz noktada şehrimizde 
tescilli araç sayısı 750 bini geç-
ti ve yıllık 285 bin araç muayene 

istasyonlarında muayene oluyor. 
Artan ihtiyacın karşılanması an-
lamında özellikle merkez ilçemiz 
Karatay’da sıkıntılar yaşanıyor-
du. Bugün itibariyle Karatay araç 
muayene istasyonu yüzde 120 
kapasite doluluk oranı ile hizmet 
veriyor. Tabii durum böyle olunca 
zaman zaman kuyruklar yaşanıyor, 
bazı araç sahipleri Çumra ilçemize 
gitmek zorunda kalıyordu. Şimdi 
Selçuklu ilçemizde yapılacak yeni 
istasyon vatandaşlarımızın işlerini 
kolaylaştıracak. Başlangıçta yeni 
istasyonumuzda tüm araç sınıfları 
dahil günlük 600 araç muayenesi 
gerçekleştirilecek, ilerleyen süreç-
te ise günlük 1000 araç muayenesi 
yapılarak araç kuyruklarını ortadan 
kaldıracak” dedi.
n İHA

Karaman’da 23 Nisan günü İbrahim Bey İlkokulundaki 23 Nisan programları sırasında bazı öğrenciler okulun depo olarak kullanılan kısmın-
dan civaları alarak oynamaya başladı. Civaya temas eden çocuklar tespit edilip karantinaya alındı. 8 öğrenci 10 gün kadar tedavi görecek 

Karaman’da civa paniği

Karaman’da civa ile temas eden 
8 çocuğun Ankara’da tedavileri de-
vam ederken, uzman ekiplerin de 
incelemeleri devam ediyor.  Ada-
na’dan gelen Kimyasal, Biyolojik, 
Radyolojik ve Nükleer (KBRN) mü-
dahale ekibi civanın bulunduğu okul 
ve çocukların evlerinde incelemeler 
yaptı. Karaman’da 23 Nisan günü 
İbrahim Bey İlkokulundaki 23 Nisan 
programları sırasında bazı öğren-
ciler okulun depo olarak kullanılan 
kısmından civaları alarak oynamaya 
başladı. Okul içerisinde ve bahçesin-
de civalar ile oynayan çocuklar daha 
sonra civaları okulun karşısında bu-
lunan çöp konteynerine atarken bir 
çocuk ise civayı yanına alarak evine 
götürdü. Öğrenci velileri civayı fark 
edip çocuklarını hemen hastane-
ye götürdü. Burada civaya temas 
eden çocuklar tespit edilip karanti-
naya alındı. Çocuklar burada yapı-
lan müdahalenin ardından özel bir 
araç ile Ankara Mesleki ve Çevresel 
Hastalıklar Hastanesine sevk edildi. 
Burada yapılan tetkiklerde çocukla-
rın kan değerlerinin yüksek olduğu 
tespit edildi. Olayın ardından Ada-
na’da bulunan AFAD’a bağlı Kimya-
sal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer 

(KBRN) müdahale ekibi Karaman’a 
geldi. Özel kıyafetler giyen ekip Kim-
yasal, Biyolojik detektörler ile okul-
da ve çocukların evlerinde çalışma 
yaptı. Ekipler civaların bulunduğu 
eve girişi yasaklarken, civaya temas 
eden eşyaları da imha edilmesi için 
özel paketlere koydu. Çalışmalarını 
tamamlayan ekip daha sonra ayrıldı. 
“ANNELER ÇOCUKLARIN ELLERİNDE 
OYNADIKLARI ŞEYİN OYUN HAMURU 

OLDUĞUNU ZANNETMİŞ” 
Kız çocuğu Ankara’da tedavi 

gören ve evinde inceleme yapılan 
Mustafa Duman, “Önceki gün 23 
Nisan etkinliklerinde okulun kulla-
nılmayan bölümünde bulunan masa 
ve sıralar velilerin oturması için ka-
pısı açılmış. Çocuklar da girip orada 
civayı bulup almışlar ve daha sonra 
evlere getirip oynamışlar. Eşleri-
miz çocukların ellerinde oynadıkları 
şeyin oyun hamuru olduğunu dü-
şünüp görmezden gelmişler. Ama 
velinin birisi çocukların ellerindeki 
kutuyu görüp üzerinde zehirli mad-
de yazısını okuyunca hastaneye git-
mişler. Daha sonra da durumu bize 
haber verdiler, biz de gittik. Şuanda 
çocuklarımız Ankara’da Mesleki ve 
Çevresel Hastalıklar Hastanesinde-

ler. Yapılan tahliller sonucu çocukla-
rın kan değerleri yüksek çıktı. Bunun 
üzerine doktorlar tarafından çocuk-
ların hastanede 10 gün kadar teda-
vi görecekleri söylendi. Adana’dan 
gelen AFAD ekibi benim evimde in-
celeme yaptı ve halılar ile kanepeler 
toplandı. Taban tahtalarının arala-
rında hala civa olduğu ve kumlama 
yapılacağı söylendi” dedi. 

KARAMAN VALİLİĞİ
 YAZILI AÇIKLAMA YAPTI 

Karaman’da 8 çocuğun cıva ile 
temas etmesi olayıyla ilgili olarak Va-

lilik yazılı bir açıklama yaptı. Konuyla 
ilgili olarak Karaman Valiliğinden 
yapılan açıklama şöyle: “23 Nisan 
2018 tarihinde ilimiz merkez İbra-
him Bey İlkokulunda kullanılmayan 
eski binadan malzeme alınması sıra-
sında 3 öğrencinin de haricen gire-
rek, içlerinde cıva maddesi bulundu-
ğu sonradan anlaşılan 3 adet kutuyu 
aldıkları ve kutulardan birini açarak 
bir süre okul bahçesinde oynadıktan 
sonra kutuları alarak okuldan ayrıl-
dıkları anlaşılmıştır. Öğrencilerden 
ikisi yanlarında bulunan 2 kutuyu 

eve giderken çöp konteynerine at-
tıklarını ifade etmiş ve daha sonra 
bu iki kutu AFAD ekiplerince bulun-
muştur. Öğrencilerimizden biri ise 
yanında bulunan kutuyu evine, daha 
sonra da annesi ile birlikte misafirli-
ğe gittiği komşusuna götürmüştür. 
Ailenin bu maddenin zararlı olabi-
leceğinden şüphelenmesi üzerine 
bu maddeyle temas eden çocuklar 
hastaneye götürülmüştür. Çocukla-
rın gerekli tahlilleri yapılmıştır. Konu 
okul idaresi tarafından öğrenilir öğ-
renilmez, maddeyle temas ihtimali 
bulunan diğer öğrenciler de Kara-
man Devlet Hastanesine intikal etti-
rilmiştir. Hastanedeki yetkililerin bu 
konuda sadece Ankara’da ileri tetkik 
yapılabildiğini belirtmeleri üzerine 
8 öğrenci rehber öğretmen ve aile-
leri refakatinde Ankara Mesleki ve 
Çevresel Hastalıklar Hastanesine 
götürülmüştür. Öğrenciler müşa-
hede altında tutulmaktadır. Tahlil 
sonuçlarına göre işlem yapılacaktır. 
İlimiz Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, 
AFAD, Belediye Başkanlığı tarafın-
dan gerekli tedbirler alınmış olup, 
okulda eğitim ve öğretime devam 
edilmektedir.”

CİVA İLE TEMAS EDEN 

EŞYALAR İMHA EDİLDİ 
Karaman’da civa ile temas eden 

8 çocuktan 2’si tedavilerinin ta-
mamlanmasının ardından taburcu 
edilirken, karantina altına alınan 
evlerdeki bazı eşyalar da ekipler ta-
rafından imha edilmek üzere topla-
narak götürüldü. 

Sabah iki ailenin evine gelen 
AFAD ekipleri, giydikleri özel kıya-
fetlerle civanın bulaştığı evdeki eş-
yaları naylona sararak evden çıkarttı. 
Bir kısmı da poşetlere konan eşyalar 
daha sonra Karaman Belediyesine 
ait kamyonete yüklenerek güvenli 
bir yere götürüldü. Yetkililer bu eş-
yaların daha sonra uzman ekipler 
tarafından imha edileceğini belirtti. 
Öte yandan, evlerden civa bulaşan 
eşyaların toplandığı sırada Ankara 
Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Has-
tanesinde tedavi gören 8 çocuktan 
2’sinin taburcu edildiği haberi geldi. 

Evlerinden eşyalar alınan aile-
ler, çocuklarının sağlık durumlarının 
şu an için iyi olduğunu ve kısa süre 
sonra çocuklarının taburcu edile-
ceklerini söylediler. Evlerden alınan 
eşyaların ise Karaman İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından yenileneceği 
de öğrenildi. n İHA 

Karaman’da civa ile temas eden 8 çocuğun Ankara’da tedavileri
 devam ederken, uzman ekiplerin de incelemeleri devam ediyor.



26 NİSAN 201816 HABER 

Seydişehir Belediyesi tara-
fından bu yıl ikincisi düzenlenen 
Seydişehir Kitap Günleri sona erdi.  
Seydişehir Kitap Günleri 7 gün 
boyunca yazarların konferansları, 
imza günleri ve söyleşiler ile de-
vam etti. Seydişehir Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal, Kitap Günle-
rini 30 bin kişinin ziyaret ettiğini 
kaydetti. 15 Temmuz Milli İrade 
Meydanında, 16 Nisan’da açılışı 
gerçekleştirilen Seydişehir Kitap 
Günleri, bir hafta süreyle on bin-
lerce kitabı ve 19 yazarı ilçe hal-
kıyla buluşturdu. Seydişehir Kitap 
Günleri, alanında uzman isimleri 
ağırladı. Mine Sota, Tolga Akpı-
nar, Mete Yarar, Ahmet Melih 
Karauğuz, Kadri Sulak, Kahraman 
Tazeoğlu, Yavuz Bahadıroğlu, Tal-
ha Uğurluel, Ahmet Bulut, Hayati 
İnanç, Atilla Yaramış, Vural Kaya, 
Ayşe Ünüvar, Hüseyin Muşmal, 
Fatih Babaoğlu, Tuğba Coşkuner, 
Ali Aktaş, Turgay Güler ve Vehbi 
Vakkasoğlu konferanslara katıldı, 
söyleşilerde kitaplarını imzaladı. 

Seydişehir Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal, sosyal ve kültürel 
işlere de ağırlık vermeye başla-
dıklarını belirterek, “Bu kapsamda 
kitap günleri, yazar günleri adı al-
tında geçen yıl çalışma başlatmış-
tık. Geçen yıl yaptığımız çalışma 
toplum tarafından beğeni kazandı. 
Bunun üzerine eklemeler yaparak 
bu yıl ikincisini düzenledik. 19 ya-
zar ve 50 binin üzerinde kitapla 

başlattığımız çalışmaları tamamla-
dık. Öğrenciler ve velilerle görüş-
melerimiz sonucunda gayet olum-
lu dönütler aldık. Beğenilen bir 
faaliyet oldu. Eğitimci bir belediye 
başkanı olarak öğrencilerimizin 
kitap okumaları, kitabı sevmeleri, 
kitapla buluşmaları aynı zamanda 
kitabın yazarıyla buluşmaları gayet 
memnuniyet vericiydi. Bizim arzu 

ettiğimiz de oydu” ifadelerini kul-
landı.  Başkan Tutal, açıklamasın-
da gelecek yıla dair müjdeyi de ve-
rerek, “Önümüzdeki yıllarda bunu 
geleneksel hale getirip devam et-
meyi hedefliyoruz. Katılımları için 
öğrencilerimize, velilerimize, Sey-
dişehir halkına ve yazarlarımıza 
teşekkür ediyorum” dedi.
n İHA 

Yol üstü parka
geçit vermiyorlar

Konya’da son yıllarda artan 
araç sayısı trafik yoğunluğunu da 
beraberinde getiriyor. Özellikle 
belli saatlerde yoğunluğun artma-
sıyla trafik akışı durma noktasına 
kadar geliyor. Bu kapsamda yerel 
yönetimler alternatif projeler üre-
terek trafik yoğunluğunu azaltmak 
için çalışmalar yapsa da, şehrin 
belli noktalarında sokakların ve 
caddelerin dar olması trafik yoğun-
luğunu engelleyemiyor. Bu duru-
ma yol üstü araç parkları da ekle-
nince trafik akışı içinden çıkılmaz 
hale geliyor. Kadınlar Pazarı ile 
Muhacir Pazarı arası ve Aleaddin 
Tepesi çevresindeki dar sokak ve 
caddelerdeki trafik akışını olumsuz 

engellememek adına İl Emniyet 
Müdürlüğü Trafik ekipleri de çalış-
malar yürütüyor. Yol üstü parklara 
geçit vermeyen ekipler, trafik akı-
şının engellenmemesi için yoğun 
çaba gösteriyor. Bu kapsamda dün 
sıkı denetim gerçekleştiren ekipler, 
Sahibi Ata Caddesi gibi yoğun sir-
külasyonun yaşandığı bölgelerdeki 
yol üstü parklarına geçit vermedi. 
Ekipler sürücüleri uyararak araç-
larını kaldırmasını istedi. Bazı araç 
sahiplerine ulaşılamayınca çağırı-
lan çekicilerle araçlar bulunduğu 
yerden kaldırıldı. Bazı vatandaşlar 
duruma itiraz etse de, ekipler yol 
üzerine park edilmiş araçların kal-
dırılmasını sağladı.  n TEVFİK EFE

Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, 
KOMEK’in şehrin eğitim, sosyal ve istihdam hayatına önemli katkılar sağladığını dile getirdi

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tara-
fından 3. Hayat Boyu Öğrenme Ça-
lıştayı “Dijital Dünya ve İstihdam” 
başlığı ile gerçekleştirildi. Çalıştay-
da Meslek Edindirme Kurslarında 
yetişkin eğitiminin istihdama kat-
kısı, dijital dünya ve yetişkin eğiti-
mi, kurumlar arası işbirliğinin öne-
mi, yetişkin eğitiminde farkındalık 
faaliyetleri gibi konular ele alındı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 
Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayları-
nın üçüncüsünü “Dijital Dünya ve 
İstihdam” başlığı ile gerçekleştirdi. 

FAALİYETLERİMİZ HEM BİZİ HEM 
DE MUHATTAPLARIMIZI EĞİTİP 
GELİŞTİREN BEREKETLİ BİR İŞ 
Çalıştayda konuşan Konya Bü-

yükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Abdülmelik Ötegen, 
çok yoğun bir aktivitesi olan bi-
rimlerle bir arada olduklarını dile 
getirerek, “İlmi, irfani, ahlaki ve 
geleneksel veya çağdaş meslek-
lerin sevdasını gönlünde taşıyan 
bireyler topluluğu olarak bir ara-
dayız. Hem dünyada hem de ahi-
rete faydası olan işlerle meşgulüz 
ve Cenab-ı Hakk, mutlaka bunun 
karşılığını verecektir. Yaptığımız 
eğitim faaliyetleri, hem kendimizi 
hem de muataplarımızı eğiten, de-
ğiştiren, dönüştüren ve geliştiren 
bereketli bir iştir. 

Nihayetinde nesilden nesile de 
miras bırakılan ve amel defterleri-

mizi açık tutan önemli, bereketli 
bir çalışmadır” diye konuştu. 

İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜKTEN 
KAÇAN TOPLUMA HİZMET ETME 

GÖREVİNİ ÜSTLENDİK 
Konya Büyükşehir Belediye-

si Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, 
KOMEK’in şehrin eğitim, sosyal ve 
istihdam hayatına önemli katkılar 
sağladığını dile getirdi. Köseoğlu, 
şunları kaydetti: “Biz yetişkinleri 
eğitirken aynı zamanda kendimizi 
de bir eğitime tabi tutmuş oluyo-
ruz. Şehirlerin huzurlu ve erdemli 
olabilmesi bu eğitimler vesilesiyle 
mümkün olur. İyiliği emredip kö-
tülükten kaçan bir topluma hizmet 
etme görevi, halk eğitim müdür-
leri olarak, KOMEK yöneticileri 

olarak bir lütf-i ihsan olarak gö-
rülüyor. Önemli olan bunun altını 
doldurabilmek. Biz de hem mesle-
ki eğitimle kariyerimizi doldurabi-
leceğimiz hem de uhreviyata dair 
güzellikleri yakalayabileceğimiz bir 
atmosferle görevlendirildik. Hep 
birlikte hayırlı ve güzel işlere imza 
atıyoruz.” 

Programda İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü adına konuşan Beyşehir 
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sü-
leyman Siper, kaynaşma ve daya-
nışmanın pekişmesinin yanı sıra 
yeni şeylerin öğrenilmesi anlamın-
da bu tür çalıştayları önemsediğini 
dile getirerek, “Zor günler geçiri-
yoruz. 

Ekonomik, siyasi, askeri ve 
daha birçok alanda tabiri caizse 7 
düvel bir olmuş bize yükleniyor. 
Ama şükürler olsun ki kaleler sağ-
lam, birlik ve beraberlik duygusu 
çok iyi” dedi. 

Çalıştayda Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet 
Şahin’in Yetişkin Eğitimi başlığı ile 
katılımcılara yaptığı sunum büyük 
ilgi gördü. 

Konya’nın bütün ilçelerinin 
Halk Eğitim Müdürleri, Konya 
Büyükşehir Belediyesi KOMEK 
- ASEM - Hayat Boyu Öğrenme 
Şube Müdürleri ile onlara bağlı 
yöneticilerin katıldığı çalıştayda, 
Meslek Edindirme Kurslarında Ye-

tişkin Eğitiminin İstihdama Katkı-
sı, Dijital Dünya ve Yetişkin Eğiti-
mi konuları ile birlikte; kurumlar 
arası işbirliğinin önemi, yetişkin 
eğitiminde farkındalık faaliyetleri 
gibi konular ele alındı. 

Çalıştayın sonuç bildirgesinde 
KOMEK ve ASEM eğiticilerinin 
her şeyin dijital ortama taşındığı 
çağımızda bunları kullanması, bi-
reylerin dijital dili öğrenme konu-
sundaki ihtiyaçların karşılanması; 
kursiyerlerin teknoloji okuryazar-
lığı eğitimleri yaygınlaştırılarak 
bilgi ve teknoloji konusunda da 
geliştirilmesi, teknolojik materyal, 
derslikler ve yöntem geliştirme ko-
nuları ile istihdamın geliştirilmesi 
konuları öne çıktı.
n HABER MERKEZİ 

Seydişehir’de 2. Kitap Günleri sona erdi

‘KOMEK iyiliği emredip 
kötülükten uzaklaştırıyor’

Abdülmelik Ötegen Ahmet Köseoğlu

 Trafik akışının engellenmemesi adına çalışmalar yürüten İl Emniyet Müdürlüğü 
Trafik ekipleri, şehrin yoğun bölgelerinden olan Sahibi Ata’da 

yol üstü parklara izin vermiyor.

     Daha düne kadar 
ana muhalefet partisi li-
deri Sayın Kılıçdaroğlu 
meydan okuyor, İktidar 
partisi lideri Cumhur-
başkanı Sayın Erdo-
ğan’a, “Çık karşıma” di-
yordu, sonunda dediği 
oldu, Cumhurbaşkanı 
ve Milletvekili seçimleri 
erkene alındı ve tam iki 
ay sonra seçimlere gidiliyor. 

     Erkene alınmasına alındı fa-
kat bu sefer Muhalefette kazanlar 
kaynamaya başladı… Kılıçdaoğlu’na 
yöneltilen “Aday olacak mısınız” so-
ruları bir türlü yanıt bulamadı. Çünkü 
aday olup ta Cumhurbaşkanı seçile-
mezse Milletvekili de olamıyor belki 
de genel başkanlığı bile tehlikeye 
düşüyordu ve hatta dokunulmazlığı 
da olmadığı için hakkında açılmayı 
bekleyen onlarca dava açılacak hayatı 
allak bullak olacağa benziyor. Bunu 
göze alabilecek mi bilinmez ama 
sanırım kendisini kurtaracak bir yol 
buldu gibi görünüyor.

     İyi Parti’ye gelince… Seçime 
girebilmesi ve Sayın Meral Akşener’in 
de Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi 
için ya Teşkilatlanmasını tamamla-
ması veyahut Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde Grup kurabilecek kadar, 
yani en az yirmi Milletvekiline sahip 
olması, ya da yüz bin imza toplama-
sı gerekiyordu. Bana kalsa 100 bin 
imza toplamayı tercih ederdim çünkü 
bir parti kuruyorsan taraftarın var de-
mektir. 81 ilin ellisinde teşkilatlanma-
yı tamamladıysan ve il başkanını seç-
tiysen her il başkanı için iki bin imza 
toplaması yetiyordu. Fakat kolay yol 
seçildi ve geçmişten hatırladığımız 
Güneş Motel tarzı bir hareketle Cum-
huriyet Halk Partisinden Genel Baş-
kan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı 
ile 15 Milletvekili İyi Parti’ye geçti ve 
grup kuracak sayıya ulaştı. Yüksek 
seçim kurulundan yapılan açıklama-
da ise İyi Parti’nin Teşkilatlanmayı 
tamamladığı için seçime girebileceği 
açıklaması yapıldı.

     24 Haziran Cumhurbaşkanlığı 

ve Milletvekili seçimle-
rinde saflar aşağı yu-
karı belirlendi fakat en 
şaşırtıcı hareketi Saadet 
Partisi yapıyor. Parti’nin 
kurucusu merhum 
Necmettin Erbakan sağ 
olsaydı eğer, seçilerek 
gelen Merve Kavakçı’yı 
başörtülü diye Milletin 
Meclisi’nden kovan sol 

zihniyetin yanında yer alır mıydı bi-
linmez ama saadet Partisi’nin mevcut 
yönetimi son duruma göre CHP’nin 
çizgisinde yürüyor gibi görünüyor.

Toparlayacak olursak eğer, CHP 
Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun 
başta da bahsettiğim sebeplerden 
dolayı aday olacağını tahmin etmi-
yorum, SP de muhalefet tarafında 
görünüyor, böylece Cumhuriyet Halk 
Partisi, Saadet Partisi, İyi Parti ve 
Halkların Demokratik Partisi birlikte 
olarak CHP’nin de zeminini hazırladı-
ğı Sayın Meral Akşener’i Cumhurbaş-
kanı adayı gösterip, Meral Akşener’in 
adının altında ittifak olarak seçime gi-
rerler. İttifak olarak barajı aştıkları için 
de Cumhurbaşkanlığını kazanamasa-
lar bile bütün partiler Milletvekillerini 
çıkarırlar. CHP’den gelen 15 Milletve-
kili vefa için tekrar aday gösterilir ve 
seçilirse seçimden sonra partisine 
döner. Adalet ve Kalkınma Partisi, 
Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük 
Birlik Partisi’nin ittifakı ile mevcut 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan Yüzde ellinin birkaç puan 
üstünde bir oyla tekrar Cumhurbaş-
kanı seçilir ve olan Meral Akşener’e 
olur. Cumhurbaşkanı seçilemediği ve 
Milletvekili de olamadığı için bir müd-
det sonra adı bile sadece hatıralarda 
kalır, Saadet Partisi de kuruluş amacı 
dışında hareket ettiği için kan kaybet-
meye devam eder ve bir genel seçim 
de böylece sonuçlanır diye tahmin 
ediyorum.

     24 Haziran seçim sürecinin 
ülkemizde barış, huzur ve sükunet 
içerisinde geçmesini temenni eder, 
sonuç ne çıkarsa çıksın Ülkemize 
hayırlar getirmesini temenni ederim.

24 HAZİRAN SABAHI KİM KAZANIR?
KİM KAYBEDER?

haber@konyayenigun.com
BEKİR KARAKUŞ
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Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube So-
rumlusu Metin Fahri Özçelik, son dönemde 
hakemlerin Aytemiz Alanyaspor maçlarında 
yaptıkları bariz ve doğrudan sonuca etki eden 
hataları anlamakta güçlük çektiklerini söyle-
di. 

Bu sezon özellikle ligin 2. yarısında 
hakem hataları nedeniyle canlarının feci 
şekilde yandığını belirten Özçelik, “En az 
10 puanımız güme gitti. Bu sezonunun 2. 
yarısında yaşadığımız hakem hataları ina-
nılır gibi değil. Çok bariz, açık ve doğrudan 
sonuca endeksli hatalar yapıldı. Hem Türkiye 
Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine, hem 
de Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanı ve 
yönetimine sesleniyoruz. Acaba bizim bilme-
diğimiz, Aytemiz Alanyaspor üzerinden yapı-
lan hesaplar mı var? Tüm Türkiye’deki fut-
bolseverler de biliyor ki Aytemiz Alanyaspor 
sahaya çıkıyor ve topunu oynuyor. Hiçbir yan 

faktörle uğraşmıyor. Alanya’ya gelen bütün 
takımları, yöneticilerini ve taraftarlarını ge-
rek maç öncesi, gerekse maç sonrası en iyi 
şekilde ağırlıyoruz” dedi. 

TFF temsilcileri ve hakemlere görevlerini 
iyi ve sağlıklı bir şekilde yapmaları için her 
türlü ortamı hazırladıklarını söyleyen Özçe-
lik, ülke futbolunun gelişmesi için ellerinden 
geleni fazlasıyla yapmaya çalışırken, bazı 
hakemlerin de ortamın gerilmesi için sürekli 
yanlış kararlar verdiğini ileri sürdü. Özçelik 
şöyle devam etti: 

“Ligin 2. yarısında ‘10 puanımız güme 
gitti’ derken öylesine sallamıyoruz. Son oy-
nadığımız Galatasaray maçında yardımcı 
hakem Kemal Yılmaz’ın kaldırdığı skandal 
ofsayt bayrağına Türkiye’de kimse bir anlam 
veremedi. Tüm yorumcular, ‘Bu pozisyonda 
başka bir şey var’ diyorlar. Acaba o başka 
şey nedir? Kemal Yılmaz çıksın açıklasın. İs-

tanbul bölgesi hakemi olmasına rağmen bu 
sezon Galatasaray’ın 10’un üzerinde maçına 
çıkmış, son 10 haftada 5 Galatasaray maçın-
da görev yapmış. Şimdi Kemal Yılmaz şaibe 
altında kalmak istemiyorsa çıksın bu pozisyo-
nu anlatsın ve önce koşup sonra ofsayt bayra-
ğını niye kaldırmış tüm Türkiye’ye izah etsin. 
Bir önceki maçta deplasmanda yardımcı 
hakem İbrahim Çağlar Uyarcan’ın gözünün 
önünde rakip oyuncu Adem Büyük golü elle 
attı. Aynı maçta bariz net penaltımız veril-
medi. Rakipten atılması gereken oyuncular 
vardı, sarı kartla geçiştirildi. Alper Ulusoy 
acaba o gün Malatya’ya gezmeye mi gelmiş-
ti? Göztepe maçında Özgür Yankaya son da-
kikalarda Wallace Reis’in ceza sahası içinde 
Fernandez’i şortundan çekmesine penaltı ka-
rarı vermesi gerekirken, Fernadez’e sarı kart 
gösterdi. Fenarbehçe - Aytemiz Alanyaspor 
maçında rakibin 2’nci golü ofsattı, Osman 

Gökhan Bilir ofsaytı yakalayamadı. Aytemiz 
Alanyaspor - Atiker Konyaspor maçında Fırat 
Aydınus 2-3 pozisyonda penaltımızı vereme-
di. Bunlar ligin 2’nci yarısında yaşadığımız 
mağduriyetler. Şimdi MHK’ye ve hakemlere 
soruyoruz. Neden son dönemde bu kadar 
bariz hatalar Aytemiz Alanyaspor’a yapılıyor? 
Hakem hataları ile kaybettiğimiz ve elimiz-
den alınan 10 puanın hesabını kim verecek?” 

Bir camianın kaderiyle hakemlerin bu ka-
dar oynamasının doğru olmadığını söyleyen 
Özçelik, “ Bu hataları yapanların vicdanı ra-
hat mı? Bunlar gerçekten çok büyük masum 
hatalar mı? Bizler bu soruların cevabını ver-
mekte çok zorlanıyoruz. İnşallah kalan hafta-
larda bu hatalar yapılmaz, ligin ve takımların 
kaderini takımlar çizer. Bu saatten sonra tek 
beklentimiz budur. Yoksa kimse bu veballe-
rin altından kalkamaz.” diye konuştu. 
n İHA

Alanyaspor’dan hakem hatalarına sert tepki

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında kendi saha-
sında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Demir Grup Si-
vasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesis-
lerinde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Teknik 
DirektörSamet Aybaba yönetiminde ve yardımcıları Recep 
Çetin, Özcan Bizati, Selçuk Erdoğan, Yunus Kaya ve Yılmaz 
Bal’ın da hazır bulunduğu antrenman takım halinde sahada 
yapılan koordinatif ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 
5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan ekibimiz, tak-
tik oyun ile çalışmalarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip 
bugün yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazır-
lıklarına devam edecek.   n İHA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 
Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı 
antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’n-
de, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana 
genel kuvvet çalışmasıyla başlandı. Daha sonra hedefsiz 
pas çalışması yapıldı. Ana bölümde ise çift kaleli dar alan 
oyunları gerçekleştirildi. Üç grup halinde turnuva usulü ile 
yapılan dar alan oyununu Ahmet Çalık, Bafetimbi Gomis, 
Fernando Reges, Martin Linnes ve Sinan Gümüş’ten kurulu 
takım kazandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma 
hareketlerinin ardından tamamlandı.  n İHA

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 
Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı 
maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesis-
leri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapı-
lan antrenmana sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, Uğur ve 
Onur katılmadı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam 
eden Burak, Abdülkadir ve Castillo ise takımdan ayrı çalıştı. 
Antrenmanda ısınma ve dar alanda pas çalışmasının ardın-
dan yarı sahada çift kale maç yapıldı. Antrenman sonrasın-
da Rodalelga, N’Doye, Yusuf ve genç oyuncular sahada 
kalarak şut çalışması yaparak antrenmanı tamamladılar. 
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor 
maçının hazırlıklarını sürdürecek.
n İHA 

Sivas’ta, Gençler 
mesaisi sürüyor

Galatasaray derbi 
hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor’da 
Antalya hazırlıkları

Süper Lig’de bu sezon en istikralı 
isimlerden birisi olan Evkur Yeni Ma-
latyasporlu defans oyuncusu Sadık 
Çiftpınar, küme düşme endişesi ya-
şamadıklarını belirtti. Bulundukları 
konum itibariyle karamsar olmadığını 
ifade eden Çiftpınar, “Altımızda 7 tane 
takım var. Bunlar arasından 2 tanesi 
küme düşecek. Yeni Malatyaspor’u 
onlar arasına katmıyorum. Çünkü birlik 
beraberliğimiz ve kalitemiz bu konuda 
sıkıntı yaşamayacağımızı gösteriyor” 
dedi.  Yeni Malatyaspor’un başarılı 
savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ve 
uzun bir aradan sonra Beşiktaş maçın-
da kaleye geçen Fabian Farnolle basın 
mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

“ADAM PAYLAŞIMINDAN 
DOLAYI GOLÜ YEDİK” 

İstanbul’a giderken hedeflerinin en 
az 1 puan olduğunu vurgulayan Sadık, 
“Rakibimizi iyi analiz ederek maça iyi 
hazırlandık. Karşılaşmaya başlangıçta 
da sıkıntı yoktu. 40 bin taraftarın kar-
şısında Beşiktaş’a karşı oynuyorsunuz. 

Kenarlardan gelen ortalarla pozisyon 
bulabildiler. Onun dışında net bir po-
zisyon vermedik. Talisca’nın bir kafa 
vuruşunda Fabien gole izin vermedi. 
82. Dakikaya kadar hiçbir sıkıntı yok-
tu. Gerçekten takım arkadaşlarımla 
beraber iyi mücadele ettik. 1 puan ala-
cağımıza inanmıştık. Kendi aramızda 
rakibin içeriye çok fazla adamla gir-
diğini konuşmuştuk. Dışarıdan gelen 
Talisca’yı takip etmemiz gerektiğini 
hafta boyunca ve maç esnasında ko-
nuştuk. Belki de bir saniyelik adam 
paylaşımından dolayı golü yedik. Bu 
sene büyük takımlara karşı deplas-
manda oynadığımız maçlardaki en iyi 
performansımızdı. Puan almaya çok 
yaklaşmıştık. Sağlık olsun. Önümüz-
de Akhisarspor maçı var. Taraftarla-
rımızın desteğiyle inşallah hafta sonu 
güzel bir galibiyet alıp puanımızı 41 
yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu. 

“LİGİ EN İYİ YERDE 
BİTİRMEK İSTİYORUZ” 

Düşme korkusu yaşamadıklarını 

belirten Çiftpınar, “Bulunduğumuz ko-
num itibariyle çok karamsar bir durum 
yok. Altımızda 7 tane takım var. Bun-
lar arasından 2 tanesi küme düşecek. 
Yeni Malatyaspor’u onlar arasına kat-
mıyorum. Çünkü birlik beraberliğimiz 
ve kalitemiz bu konuda sıkıntı yaşama-

yacağımızı gösteriyor. 
Bunu zaten 30 hafta boyunca gös-

terdik. Son 4 maçta alabileceğimiz en 
yüksek puanları alıp hem kulüp hem 
de bireysel performanslarımız açısın-
dan ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz” 
diye konuştu.  n İHA 

Malatyasporlu futbolcuların küme düşme korkusu yok

Kaldığı yerden!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan kupa derbi-

sinin yarıda kaldığı 57. dakikadan itibaren seyircisiz olarak devam etmesine karar verdi 

TFF Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye 
Kupası Yarı Final rövanşında Ülker Sta-
dı’nda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol 
Güneş’in başına yabancı cisim isabet 
etmesi üzerine yarıda kalan derbi ile il-
gili kararını verdi. Derbi ile ilgili kararın 
verildiği toplantı saat 13.00’te Riva’daki 
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp 
ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Alınan 
karar TFF’nin resmi internet sitesi üzerin-
den kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklamada 
şu ifadelere yer verildi: 

“Türkiye Futbol Federasyonu, bugün 
yaptığı toplantıda 19 Nisan 2018 tarihinde 
Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor 
Kompleksi’nde oynanan Fenerbahçe - 
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final 
ikinci maçı ile ilgili kararını verdi. TFF 
Yönetim Kurulu, 57. dakikada Hakem 
Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fe-
nerbahçe-Beşiktaş müsabakası ile ilgili 

olarak; Futbol Müsabaka Talimatı’nın 20. 
Maddesi’nin 1. Fıkrası uyarınca, müsa-
bakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla 
tedbiren seyircisiz olarak tamamlanma-
sına oy birliği ile karar verdi. Ziraat Tür-
kiye Kupası Yarı Final ikinci maçı kaldığı 
yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü 
oynanacak. 

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mos-
turoğlu, “Federasyon kararını geniş özet 
olarak kulübe gönderdiğinde de değer-
lendireceğiz. Hayırlı olsun. Sahada mü-
sabaka sonuçlansın ve hak eden finale 
kalsın” dedi. Mosturoğlu, Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun yaşanan saha olayları 
nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Be-
şiktaş maçının kaldığı yerden seyircisiz 
olarak devam etmesi kararıyla ilgili de-
ğerlendirmelerde bulundu. Kulüp tele-
vizyonuna konuşan Şekip Mosturoğlu, 
“Herhalde Türkiye Futbol Federasyonu 

Yönetim Kurulu kararını geniş özet ola-
rak kulübe gönderecektir. Kulübe gön-
derdiğinde de değerlendireceğiz. Hayırlı 
olsun. Sahada müsabaka sonuçlansın ve 
hak eden finale kalsın” diye konuştu. 

“İNANILMAZ ŞEYLER OLUYOR” 
Fenerbahçe Asbaşkanı, dünkü basın 

toplantısında Beşiktaş’ın hükmen mağlu-
biyetini bekledikleri yönündeki sözlerine 
ilişkin, “Basın toplantısında değerlendir-
diğim tezim, Beşiktaş’ın hakem izin ver-
meden sahadan çekildiği yönündeydi. O 
yüzden Federasyon’un gerekçeli kararını 
görelim ve değerlendirme yapalım diye 
söylüyorum. Yine kamuoyuyla paylaş-
tığım konulardan bir tanesi, hakemin 
raporunda temsilcinin Şenol Güneş’in 
kafasına dikiş atıldığını ve ambulansla 
götürüldüğünü söylediğini rapor ettiğiydi. 
Ama referans olarak gösterilen, kaynak 
olarak gösterilen temsilci Vahap Şimşek 

kendi raporuna bunu yazmamıştı. İleti-
şimden de uyardılar beni. Galiba bunun 
gerçek olmadığı yönünde de bir takım 
yayın yapılıyormuş. Raporlar geçen hafta 
Cuma günü geldi. 2 tane Federasyon, Ak-
reditasyon ve Güvenlik temsilcisi ile Üst 
Klasman Temsilcisi. Yani üç tane rapor 
yazan temsilci var. Üçünün de raporunda 
bu husus yok. Yani bize gelen raporlarda 
böyle bir şey yok. İsteyen bu raporları is-
tediği yerden temine edebilir. Kaldı ki bu 
raporları sosyal medyada yayınladılar. 
Oradan da bulabilirler. Bize gelen ra-
porlarda bu husus yok. Sanki orijinal bir 
şeymiş gibi bana bağlamaları da ilginç 
bir şey. Bunu kamuoyunun vicdanına, 
takdirine sunuyorum. İnanılmaz şeyler 
oluyor. Resmi evrak üzerinden okuduğu-
muz şeyin dahi gerçek olmadığını söyle-
yen insanlar var. Pes diyorum” şeklinde 
konuştu.  n İHA
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Adım adım 
şampiyonluğa
Türkiye Basketbol Şampiyonası U – 16 Ligi’nde Konya’yı temsil eden Alınterispor, Ela-
zığ’da yapılan Yarı Final müsabakalarında ilk 4’e girerek Türkiye Şampiyonası Finali’ne 

katılmaya hak kazandı. Konya’yı temsil eden Alınterispor’da hedef şampiyonluk

Daha önce Karaman’da düzenlenen 
Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final mü-
sabakalarından galip çıkarak Yarı Finale 
kalan Alınterispor takımı Elazığ’da oy-
nanan Yarı Final mücadelesinden galip 
çıkarak Türkiye Şampiyonası Finali’ne 
katılmaya hak kazandı. 
ELAZIĞ’DAN ZAFERLE DÖNDÜ

Türkiye Şampiyonası’nda Alınte-
rispor U – 16 takımı adım adım şampi-
yonluğa gidiyor. Alınterispor, ilk olarak 
Konya’da düzenlenen il turnuvasında 
şampiyonluk yaşadı. Ardından Konya’yı 
Karaman’da temsil eden Alınterispor, 
burada oynadığı 3 mücadeleden de 

galip ayrılarak Yarı Finale katılmaya 
hak kazanmıştı. Elazığ’da yapılan Yarı 
Final mücadelesinde temsilcimiz Alın-
terispor, buradan da zaferle ayrılarak 
adını finale yazdırdı. 

MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ
Türkiye Şampiyonası U – 16 Lig’in-

de Konya’yı temsil eden Alınterispor 
Antrenör’ü Aydoğan Karakaya final 
mücadelelerinden önce Konya Yenigün 
Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. 
Karakaya, açıklamalarında, “Elazığ’da 
yapılan Yarı Final mücadelelerinden za-
ferle döndüğümüz için mutluyum. Şim-
di önümüzde Final müsabakaları var. 

Takım olarak bir yorgunluğumuz var. 
Çünkü U – 16 takımımızdaki oyuncuların 
yarısı U – 15 Lig’inde de mücadele etti. 
Ayrıca şu anda Okullar arası Şampiyo-
na’da oyuncularım Konya Sınav Koleji 
forması ile mücadele ediyor. 3 aylık 
süreçte birçok maça çıktık. Bu da tabi 
ki ister istemez takımda bir yorgunluk 
yarattı. Bu süreçte sakatlanan oyuncula-
rım da oldu. Takımın iskeletini oluşturan 
Can Kutay, Ali Emir ve Kaan Aktuna gibi 
oyuncularım sakat sakat mücadele edi-
yorlar. Bandaj ile maça çıkıyorlar. Bu da 
tabi ki bizi etkileyecektir. Final mücade-
leleri için konuşacak olursak bizim için 
kura şansı çok önemli. Biz kendimize 

maç maç hedef koyduk. Finale toplam 
16 takım kaldı. Biz ilk olarak son 8 he-
defini koyduk. Ondan sonra son 4 hede-
fini koyacağız. Ve en son da finale kalıp 
kupayı kaldırmak istiyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

FİNALLER 30 MAYISTA
Alınterispor’un Konya’yı temsil 

ettiği Türkiye Şampiyonası Final mü-
sabakaları Afyon’da gerçekleştirilecek. 
Toplam 16 takımın katılacağı Türkiye 
Şampiyonası U – 16 Final müsabakaları 
30 Nisan’da başlayacak. Şampiyon’un 
belli olacağı final mücadelesi ise 6 Ha-
ziran’da oynanacak. 
n VEYSEL KOÇ

Selçuklu Belediyespor Kulübü, 
Konya’da gerçekleştirilen Türkiye 
Şampiyonası seçmelerinde 31 ma-
dalya toplayarak önemli bir başarıya 
imza attı. Türkiye Kick Boks Federas-
yonu Faaliyet programında yer alan 
ve Konya İl Temsilciliği tarafından 
gerçekleştirilen Kick Boks Türkiye 
Şampiyonası seçmeleri Selçuklu Be-
lediyesi Uluslararası Spor Salonunda 
yapıldı. Yaklaşık 300 sporcunun katıl-
dığı turnuvada Selçuklu Belediyespor 
46 sporcusuyla mücadele etti. Turnu-
vaya en fazla katılım sağlayan kulüp 
olan Selçuklu Belediyespor, iki gün 
süren turnuva sonucunda toplamda 
31 madalya toplayarak en başarılı 
kulüp oldu. Çeşitli kilolarda 16 altın, 

9 gümüş ve 6 bronz madalya toplayan 
Selçuklu Belediyespor önemli bir ba-
şarıya imza attı. Türkiye Şampiyonası 
seçmelerinde başarılı olan sporcular 
3-8 Temmuz tarihleri arasında Ela-
zığ’da düzenlenecek olan Türkiye 

Şampiyonasına gitmeye hak kazandı. 
Selçuklu Belediyespor Kulübü Antre-
nörü Mevlüt Aker ise Turnuva sonu-
cunda Konya İl temsilciliği tarafından 
üst üste 2. kez ‘Yılın En İyi Kick Boks 
Antrenörü’ seçildi.  n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor Kulübü Masa Tenisinde başarılı sonuç-
lar almaya devam ediyor. Analig yarı final müsabakalarını namağ-
lup tamamlayan Selçuklu Belediyespor, Denizli’de düzenlenecek 
final müsabakalarında Konya’yı temsil edecek. Türkiye Masa 
Tenisi Federasyonu Spor Genel Müdürlüğü 2017 - 2018 Faaliyet 
programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Yarı Final 
Müsabakaları Konya Atatürk Spor Salonunda gerçekleşti. Yoğun 
katılımla geçen müsabakalar büyük heyecana sahne olurken Sel-
çuklu Belediyespor Kulübü başarılı sonuçlara imza attı. Oynadığı 
tüm karşılaşmaları kazanan Selçuklu Belediyespor, ilk maçında 
Eskişehir temsilcisini 3-1’lik skorla geçti. İkinci maçında Kayse-
ri ekibiyle karşılaşan Selçuklu Belediyespor rakibini 3-1 mağlup 
etmeyi başardı. Yarı Final müsabakaları son maçında İzmir tem-
silcisiyle karşılaşan Selçuklu Belediyespor, İzmir temsilcisini de 
3-0’lık skorla mağlup ederek yarı final müsabakalarını namağlup 
tamamladı. Temsilcimiz bu sonuçlarla 11-13 Mayıs 2018 tarihle-
ri arasında Denizli’de düzenlenecek olan final müsabakalarında 
Konya’yı temsil edecek.  n SPOR SERVİSİ

Türkiye şampiyonası seçmelerine
Selçuklu Belediyespor damgası

Selçuklu Belediyespor, Masa 
Tenisi’nde Konya’yı temsil edecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta temsilcimiz Konya 
Anadolu Selçukspor’un teknik direktörü Alper 
Avcı, Bugsaşspor mücadelesi öncesi açıklamalar-
da bulundu.

SON DÜDÜĞE KADAR
29 Nisan Pazar günü deplasmanda Bugsaş ile 

oynanacak mücadele öncesi Konya Anadolu Sel-
çukspor’da teknik direktör Alper Avcı açıklamalar-
da bulundu. Avcı, açıklamalarında, “Son düdüğe 
kadar oyuncularımızın aynı ciddiyetle sahada elle-
rinden gelenin en iyisini vereceklerinden eminim. 
Ligin tamamlanmasına iki maçımız kaldı. Mate-
matiksel olarak Play – Off oynamamız kalan haf-
talarla mümkün görünmese de sezon başından 
bu yana sürdürdüğümüz mücadeleyi son haftaya 
kadar taşımak istiyoruz. Aldığımız iyi sonuçların 
üzerine koyarak gitmek istiyoruz. Elbette hedefler 
noktasında şansımız oldukça azaldı. Doğal olarak 
konsantrasyon anlamında zaman zaman sıkıntıla-
rımız oldu. Ama oyuncularım bunun farkındalar. 

Sezon sonunda ne kadar başarılı olursak kendile-
rine geribildirim o derece farklı olacak. Şu anda 
Ümit Milli takıma davet edilen oyuncularımız var. 
Önümüzdeki dönemde açıklanacak. Diğer yandan 
genç oyuncularımıza birçok kulüpten tekliflerin ol-
ması sevindirici. Son düdüğe kadar oyuncularım 
aynı ciddiyetle ellerinden gelenin en iyisini saha-
da vereceklerinden eminim” ifadelerine yer verdi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 33. hafta mücadele-

sinde Bugsaşspor’a konuk olacak Konya Anadolu 
Selçukspor’da dün yapılan antrenmanla maçın 
hazırlıkları sürdürüldü. Alper Avcı gözetiminde 
gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle 
başladı. Ardından 5’e 2 top kapma mücadele-
siyle gerçekleştirilen antrenmanın son bölümü 
basına kapalı gerçekleştirildi. Yavru Kartal’ın 
Bugsaşspor’a konuk olacağı mücadele 29 Nisan 
Pazar günü saat 15.30’da başlayacak.
n SPOR SERVİSİ

Alper Avcı: Genç oyuncularımıza teklifler var

23 Nisan Ulusal Egemenlik Kupası Halter İl Birinciliği müsa-
bakaları yapıldı. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
Halter İl Temsilciliği 2018 yılı faaliyet takviminde yer alan “23 
Nisan Ulusal Egemenlik Kupası Müsabakaları” 21-22 Nisan 2018 
tarihlerinde yapıldı. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür-
lüğü Halter Salonunda yapılan “23 Nisan Ulusal Egemenlik Ku-
pası” müsabakalarında 18 bayan, 31 erkek toplamda 49 sporcu 
mücadele etti.
n SPOR SERVİSİ

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet tak-
viminde yer alan ‘‘23 Nisan Ulusal Egemenlik Tenis Turnuvası’’ 
20-23 Nisan 2018 tarihleri arasında yapıldı. Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü Tenis Kortlarında yapılan müsabakalar sonu-
cunda dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu; 9 Yaş Erkek; 
1.Metin Kerem Erkan, 2.Emir Başdoğan, 3.Ahmet Can Tulukçu. 
9 Yaş Kızlar; 1.Deniz Akay, 2.Buğlem Boyacıoğlu, 3.Dilara Sir-
keci. 10 Yaş Kız; 1.Tusem Türkan, 2.Gülce Ela, 3.Zeynep Özcan. 
12 Yaş Erkek; 1.Süleyman Kağan Yağmur, 2.Fatih Mert Alabaş, 
3.Mert Koç. 12 Yaş Kız; 1.Duru Suluk, 2.Damla Yıldırım, 3.Nur 
Ada Ayvaz. 14 Yaş Erkek; 1.Ozan Demir, 2.Muhammed Saki Do-
ğukan Şahin, 3.Ali Ulaş Karakuş. 14 Yaş Kız; 1.Feyza Ebrar Aydın, 
2.Gülin Kadıyoran, 3.Yağmur Elif Uluer.
n SPOR SERVİSİ

Halterde 23 Nisan 
müsabakaları yapıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
Tenis Turnuvası tamamlandı



RPS
Mehdi: Galibiyete uzak değiliz
Spor Toto Süper Lig’in 31. 
haftasında deplasmanda 
Bursaspor ile karşılaşacak 
olan Atiker Konyaspor’da bu 
maçın hazırlıkları dün başladı. 
Antrenman öncesi konuşan 
takımın yıldız oyuncusu Mehdi 
Bourabia takımın potansiyeli 
açısından değerlendirildiğinde 
galibiyete yakın olan taraf 
olduklarını söyledi

Kasımpaşa galibiyeti ile uzun 
süre sonra düşme hattının üzerine 
çıkan ve Spor Toto Süper Lig’in 
31. haftasında deplasmanda Bur-
saspor ile karşılaşacak olan Atiker 
Konyaspor’da bu maçın hazırlıkları 
dün yapılan antrenmanla başladı. 
Oldukça moralli görünen yeşil be-
yazlılarda Bursa deplasmanından 
alınacak 3 puanın hesapları yapı-
lıyor.

MEHDİ: POZİSYONUMUZU 
KORUMALIYIZ

Antrenman öncesi konuşan Ati-
ker Konyaspor’un yıldız oyuncusu 
Mehdi Bourabia iddialı konuştu. 
Galibiyete uzak olmadıklarını be-
lirten Mehdi, “Kasımpaşa maçı 
bizim açımızdan zor ve kazanmak 
zorunda olduğumuz bir maçtı. An-
cak sorumluluk alarak savaştık ve 
3 puanı kazandık. Bunun tadını 
çıkarmalı ve çalışmaya devam 
etmeliyiz. Hem pozisyonumuzu 
korumak hem de yükselişimizi sür-
dürebilmek için, sıkı çalışmayı da 
sürdürmeliyiz. 

Bursaspor maçı zor olacak. 
Ancak 3 puan için savaşacağız. 
Kazanırsak kalan haftalarda rahat-
layacağımızın farkındayız. Takımın 
potansiyeline bakarsak da galibi-
yete çok uzak sayılmayız” dedi.
n YUNUS ALTINBEYAZ

Atiker Konyaspor’da sakatlar-
dan iyi haber geldi. Kasımpaşa ma-
çında sakatlanan sol bek Ferhat’ın 
Bursaspor maçında oynayabile-
ceğinin açıklanmasının ardından 
bir müjde de Ömer Ali’den geldi. 
Kasımpaşa maçında forma giyeme-
yen tecrübeli oyuncunun kısa süre 
içinde takımla çalışmalara başlaya-
cağı ve görev verilmesi durumunda 
Bursaspor maçında oynayabileceği 
öğrenildi.
n SPOR SERVİSİ

Bir müjde de 
Ömer Ali’den

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 
31. haftasında 30 Nisan Pazartesi 
günü sahasında Atiker Konyaspor ile 
yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.  
Yeşil-beyazlı futbolcular, 2 günlük iznin 
ardından akşam saatlerinde Özlüce 
Tesisleri’nde toplandı. Teknik direktör 
Mustafa Er yönetiminde gerçekleştiri-
len antrenman, yaklaşık 1 saat 15 da-
kika sürdü.

Takım halinde ısınma koşusuyla 
başlayan idman, koordinasyon ve ça-
bukluk çalışmasıyla devam etti. Ye-
şil-beyazlı oyuncular, daha sonra dar 
alanda minyatür kalelerle kontrol pas 
oyunu oynadı. 

Sol arka adalesinde sertleşme 
olan Pablo Batalla, tedavisinin ardın-
dan kondisyon salonunda, sol diz iç 
yan bağında birinci derece esneme 
olan Gheorghe Grozav ise takımdan 
ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
n AA

Bursaspor
eksik çalıştı
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