
Nalçacı Caddesi üzerindeki 
kafeteryalara kaldırım 

işgali nedeniyle tentelerini 
kaldırmaları için verilen 10 
günlük süre bitti. Selçuklu 

Belediyesi zabıta ekipleri 
yıkım için yeniden geldi. 

Kafe sahipleri ise tenteleri 
kendileri sökerek kaldırdı

İŞGAL VAR, 
YIKIM YAPILACAK

Kafeterya sahiplerinin Selçuklu 
Belediyesi’nin yıkım kararına tepki 
göstermesine rağmen belediye 
yıkım kararından vazgeçmedi. 
Kafeteryalar aralarında kurdukları 
komisyonla, kararı geri çevirmek 
ya da orta yolu bulmak adına giri-
şimlerde bulundu. Ancak kaldırım 
işgali olduğunu belirten Selçuklu 
Belediyesi, kararı uyguladı.

TEK TİP ÖNERİSİ 
KABUL EDİLMEDİ

Yıkım kararına tepki gösteren ka-
feterya sahipleri, ortak yolun bu-
lunması amacıyla kurdukları 7 ki-
şilik komisyonla belediye ile 2 kez 
toplantı yaptı. Toplantıda kafeterya 
sahipleri tentelerin tek tip yapılma-
sı için proje sundu. Ancak Selçuklu 
Belediyesi karardan dönmedi. Ay-
rıca alınan karar Danıştay’a taşındı.  
n HABERİ SAYFA 17’DE
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Yazma eserler 
özenle korunuyor

Konya Bölge Yazma Eserler 
Kütüphanesi’nde yer alan, İbn-i 
Sina’dan Sadrettin Konevi’ye, 
Mevlana’dan İbn-i Arabi’ye 
birçok ünlü düşünürün eserleri, 
şifreli çelik kapılı ve 4 kat yalı-
tımlı özel bölümlerde muhafaza 
ediliyor. n HABERİ SAYFA 5’TE

Küresel oynamak
zorundayız

AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız, robotik teknolojiye 
dikkat çekerek, “Nitelikli insan 
kaynağına mutlaka ve mutlaka 
özen göstermemiz gerekiyor. 
Küresel oynamak zorundayız. 
Eğer küresel oynamazsak yerel 
kalırız ve büyümekte zorlanırız” 
dedi. n HABERİ SAYFA 5’TE

Önce bir şey olun 
sonra siyasetçi!

Eski Başbakan ve AK Parti 
Konya Milletvekili Prof. Dr. 
Ahmet Davutoğlu, gençlere 
yönelik şu tavsiyede bulundu: 
Bir şey olduktan sonra siyasetçi 
olun. Kendisi olmadan siyasetçi 
olanlar memlekete çok zarar 
verdiler. n HABERİ SAYFA 14’TE

SINAV, KARDEŞLERİ 
İÇİN KERMES YAPTI

DERBENT’E ÇAĞ 
ATLATACAK PROJE

Elde edilen gelir kardeş okullara

Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek: 

Çeşitli sosyal projelere ve etkinliklere sürekli olarak yer ve-
ren Sınav Koleji Lalebahçe Kampüsünde kermeste bir ara-
ya geldi. Geliri  Kardeş Okul Projeleri’nde kullanılmak üzere  
kermes düzenledi.

Derbent’i ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Derbent’in en büyük projesinin Aladağ Ka-
yak Merkezi olduğunu belirterek, “Derbent’in çağ atlatacak 
projesi Aladağ Projesi. Derbent Konya’yı, hatta bölgeyi ağır-
layacak” dedi.

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 7’DE

Kitapla kardeşlik 
köprüsü kurdular

TÜRKAV Konya Şubesi; Van/Muradiye Yumaklı İlkokulu 
ve Ortaokulu’nda oluşturdukları kütüphane ile kardeşlik 
köprüsü kurdu. Kütüphaneye Şehit Jandarma Uzman 

Onbaşı Rıdvan Çevik’in ismi verildi. n SAYFA 3’TE

Ereğli’de imar 
sorunu çözülüyor

Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, 
Ereğli’nin 30-40 yıldan 
beri çözülemeyen 
imar sorunlarını bir bir 
çözdüklerini belirterek, 
“Tabiri caizse 
elimizi taşın altına 
koyuyor, Ereğli’mizin 
sorunlarına kalıcı 
çözümler üretiyoruz” 
dedi.  n SAYFA 4’TE

02 Erkunt’tan ABD ve
İngiltere’ye ihracat 05 07Yazar Ürkmez,

kitaplarını imzaladı  
Kendileri pişirdi, 
kendileri yedi06 1324 terörist etkisiz 

hale getirildi
Karatay’ın parkları 
laleyle renklendi

Tente işgali bitti!

Mesleğini aşkla yapıyor
1952 yılından itibaren ayakkabıcılık yapan 

Abdullah Üzülmez, Bedesten Çarşısı’nın en eski 
esnaflarından. 81 yaşında olmasına rağmen 

mesleğini sürdüren Üzülmez, “İşimi seviyorum. 
O yüzden de Allah izin verirse ömrümün sonuna 

kadar mesleğimi sürdüreceğim” diyor. 
Esnaflığın en başta gelen kuralını anlatan  

Üzülmez, “Esnaflığın en başta gelen kuralı 
dürüstlük. Dürüstlük olmazsa esnaflık olmaz. 

İyi bir esnafın dürüst, namuslu ve borcuna sadık 
olması lazım” ifadelerini kullandı. 

n HABERİ SAYFA 2’DE
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Erkunt’tan ABD ve İngiltere’ye traktör ihracı
Türkiye’nin ilk yerli tasarım 

traktörünü üreten Erkunt Traktör, 
traktörün ana vatanı olarak bilinen 
İngiltere’ye ve ABD’ye ihracata 
başladı. Erkunt Traktör Sanayi AŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep 
Erkunt Armağan, şirketin 15’inci 
yılını kutladıklarını söyledi.

Türkiye’de pazar üçüncülü-
ğünü koruduklarını dile getiren 
Armağan, daha üst sıralarda yer 
almayı hedeflediklerini vurguladı. 
Armağan, ihracata 2007’de başla-
dıklarını belirterek, şöyle konuştu: 
“Türkiye’nin ilk yerli tasarım trak-
törünü üreten markayız. 21 ülke-
ye ihracat yapıyoruz. ‘Türkiye’den 
marka mı çıkar, nerede üretiyor-
sunuz’ diye soruyorlardı. Katıldığı-
mız fuarlarda markamızı ispatladık 
ve yurt dışındaki çiftçi, markamızı 
arar hale geldi. İngiltere, traktörün 

doğduğu yer ve oraya ihracat yapı-
yoruz. Buraya ihracat yapabilmek 
benim için gururdur. 1,5 ay önce 
imzaladığımız sözleşmeye göre 
ABD’ye ihracata başlıyoruz. Bu da 
başka türlü bir gurur.” 

Yurt içindeki pazar payının ise 
zamanla yükseldiğine işaret eden 
Armağan, yeni ürünlerle bunu yüz-
de 10’un üzerine çıkarmayı hedef-
lediklerini bildirdi.

Armağan, şirketinin başarısın-
da işini aşkla yapmanın önemli yeri 
olduğunu belirterek, şöyle devam 
etti: “Çok iyi bir ekibim var, birlik-
te çok güzel işlere imza atıyoruz. 
Doğru zamanda doğru insanlarla 
çalışmak önemli. O insanları buldu-
ğumu düşünüyorum. Yönetim ku-
rulu başkanıyım diye hiçbir zaman 
yerimde oturmuyorum. Çiftçinin 
sesini duymayı ve onların hissettik-

lerini yaşamayı çok seviyorum. Ne 
anlatıyorlarsa ciddiye alıyoruz ve 
bunları tasarıma dönüştürüyoruz. 
Yaptığım işi keyifle yapıyorum.” 

Firmanın, 7 motor segmentin-

de üretim yaptığını anlatan Arma-
ğan, şunları kaydetti:

“Türkiye’de ilk defa düşük ya-
kıtla yüksek performans sağlayan, 
gürültü ile gaz emisyonlarını azal-
tan Common-Rail çevreci motoru, 
traktöre uyguladık. Çevreye zararlı 
değil. Çiftçi, egzoz gazından zarar 
görmüyor. Tamamen çevreci trak-
tör. Diğer motorlara göre fiyatı bir 
miktar pahalı. Bütün dünya buraya 
kayarken, ‘Türk çiftçisinin de bunu 
tanıması lazım’ diye düşündük. 
Bu çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz. Önce 90,100 ve 110 beygirli 
motorlarda bu uygulamayı yaptık. 
Daha küçük beygirdeki (70 ve 80 
beygir) traktörlerimizde de artık bu 
motor var. Türkiye, ileriye gitmek 
zorunda. Adım adım ilerlemeliyiz. 
Biz de bu adıma katkıda bulunur-
sak ne mutlu.” n AA

‘Emeklilerimize hizmet 
etmek büyük bir mutluluk’

Ortaokul öğrencilerine
mühendislik dersi

Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, belediyeye 
bağlı emekli lokallerinden hizmet 
alan emekli vatandaşlarla Sille Ba-
rajı’nda düzenlenen etkinlikte  bir 
araya geldi.  Selçuklu Belediyesi, yıl 
içinde emeklilerin sosyal ve kültü-
rel hayatına canlılık kazandıracak 
etkinlikler yapmaya devam edi-
yor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta 
sonu Sille Barajı’nda yürüyüş ve 
Mehmetçiğe Dua etkinliği gerçek-
leştirildi. Etkinliğe belediyeye bağlı 
10 Emekli Lokalinden faydalanan 
yaklaşık 600 emekli vatandaş ka-
tıldı. Sille Barajı etrafında başla-
yan etkinlikte emekli vatandaşlar 
iki kilometrelik parkuru keyifli bir 
şekilde yürüdükten sonra başta 
Zeytin Dalı operasyonunu olmak 
üzere vatan savunmasında görev 
alan güvenlik güçlerimizin başarı-
sı için dua etti. Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay da bu 
güzel etkinlikte emeklileri yalnız 
bırakmadı. Emeklilerle tek tek il-
gilenen Başkan Altay onlardan ge-
len istek ve önerileri dinledi.  Sille 
Barajı’nda gerekleşen ve katılımın 
yoğun olduğu etkinlik için emek-
lilere teşekkür eden Başkan Altay, 
“Selçuklu Belediyesi olarak ilçe-
mizin farklı yerlerine sizlerin birlik 
ve beraberlik içinde hoşça vakit 
geçirmeniz ve sosyal hayatlarınızı 
canlandırmak amacıyla 10 emekli 
lokali kazandırdık. Gösterdiğiniz 

yoğun ilgi doğrultusunda yapımına 
başladığımız yeni lokallerimizin de 
yapımı sürüyor. Selçuklu’da hem-
şehrilerimizle yaptığımız istişare-
ler doğrultusunda insanı merkeze 
alan hizmet anlayışı ile çalışıyor 
ve  her yaş grubundan insanımız  
için hizmet üretiyoruz. Bu çalış-
malarımız içinde emeklilerimize 
yönelik hizmetler her zaman ön 
planda yer alıyor ve ilçenin farklı 
noktalarına kazandırdığımız emek-
li lokallerimizle sizlere hizmet üre-
tiyoruz. Selçuklu’da emeklilerimiz 
her zaman baş tacımız ve onlara 
hizmet etmek bizim için büyük bir 
mutluluk. Sizlerin tecrübelerinden 
faydalanmak ve hayır dualarınızı 
almak için her fırsatta lokal ziya-
retleri gerçekleştirerek sizlerle bir 
araya geliyoruz. Selçuklu’da yıl bo-
yunca düzenlenen birçok sosyal ve 
kültürel aktivite ile sizlerin sosyal 
hayatına canlılık katıyoruz. Bugün 
de düzenlemesi ile Konya’nın yeni 
cazibe merkezi olan Sille Barajı’nın 
etrafında yine güzel bir organizas-
yon ile bir araya geldik ve Zeytin 
Dalı Operasyonunu ile yeni bir des-
tan yazan Mehmetçiğimize destek 
olmak amacıyla güzel bir yürüyüş 
gerçekleştirdik. Bu tablo milletimi-
zin yediden yetmişe vatan sevda-
sını gözler önüne seren bir güzel 
bir tablo oldu. Katılımlarınız için 
hepinize teşekkür ediyorum “ dedi.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi Bilim Kurdu 
Projesi kapsamında “Mühendis-
lik” temalı 3. bilim günü etkinliği 
yapıldı. Çeşitli deneyler ve labora-
tuvar incelemeleri yapan çocuklar 
sorularıyla meraklarını giderdiler.  
Meram Belediyesi, Meram Kayma-
kamlığı, Meram İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve KTO Karatay Üni-
versitesi iş birliğiyle düzenlenen 
‘Bilim Kurdu’ projesi kapsamında 
bilim günü etkinlikleri aylık ola-
rak yapılıyor.  Bilim Kurdu dergisi 
ile bağlantılı olarak yapılan bilim 
günlerinde ‘Mühendislik’ teması 
hakkında bu ay bilgi ve deneyim 
kazanan öğrenciler, KTO Karatay 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Malzeme Bilimi ve Nanoteknolo-

ji Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bekir Yıl-
dız’ı sorularıyla terlettiler. Öğrenci-
ler; elektrik, malzeme, mekatronik 
ve cern mühendisliği laboratuvar-
larında çeşitli eğlenceli etkinlikler 
yaparak günü değerlendirdiler. 

Meram Belediyesi’nin başlat-
tığı ve KTO Karatay Üniversite-
si’nin bilim etkinliklerine ev sa-
hipliği yaptığı proje kapsamında, 
Konya’da TEOG sınavında üstün 
başarı gösteren okullarda öğrenim 
gören 5. 6. sınıf grubundaki öğren-
cilere, her ay bilimin farklı bir ala-
nıyla ilgili eğitimler veriliyor. Proje 
kapsamında daha önce ‘Matema-
tik’ ve ‘Tıp’ temalarında etkinlikler 
yapılmıştı.  n HABER MERKEZİ

1952 yılından itibaren ayakkabıcılık yapan Abdullah Üzülmez, Bedesten Çarşısı’nın en 
eski esnaflarından. 81 yaşında olan Üzülmez,  mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor

‘Gözümü bu meslekle açtım
 bu meslekle yumacağım’

Tarihi Bedesten Çarşısı, Konya’da 
ticari hayatın kalbinin attığı çarşılar-
dan biri. Ticari hayatı Selçuklulara 
dayanan Bedesten Çarşısı günümüzde 
yapılan restorasyonlarla dimdik ayak-
ta duran hala cazibe merkezi olmayı 
sürdüren bir çarşı. Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2013 yılında yenile-
me çalışmalarından sonra çarşının 
cazibesi daha da arttı. İçerisinde çok 
çeşitli esnaf grupları bulunmakta. Gı-
dadan ev dekorasyonuna, giyimden 
yapı malzemelerine birçok alanda 
halka hizmet sunmaya devam etmek-
te. Köklü esnafların da olduğu çarşı 
Konya’nın değeri olarak varlığını sür-
dürüyor. Bedesten’in günümüzde en 
eski esnaflarından biri de Abdullah 
Üzülmez. 1952’den itibaren Tarihi 
Konya Bedesten Çarşısı’nda ayakkabı-
cılık mesleğini devam ettiren Abdullah 
Üzülmez, bugün 81 yaşında. İlerlemiş 
yaşına rağmen mesleğini sürdüren 
Zerafet Kunduraları’nın Sahibi Üzül-
mez, “İşimi seviyorum. O yüzden de 

Allah izin verirse ömrümün sonuna 
kadar mesleğimi sürdüreceğim” söz-
leri ile işine olan aşkını vurguluyor. 
GÖZÜMÜ BU MESLEKLE AÇTIM, BU 

MESLEKLE YUMACAĞIM
Mesleğe nasıl başladığını anlatan 

Üzülmez, “1952 yılından beri Konya 
Tarihi Bedesten Çarşısı’nda ayakkabı 
mesleği üzerine esnaflık yapıyorum. 
Rahmetli babam elimden tutarak çar-
şıya getirdi. Daha sonra ustama  ‘Eti 
Senin, Kemiği Benim!.. Bunu kundu-
racı yap, adam et, teslim et’ dedi. İşe 
başlamamız o şekilde oldu. O günden 
bugüne kadar ayakkabıcılık mesleği 
icra ediyorum.  Gözümü bu meslek-
le açtım, bu meslekle yumacağım. 
Çıraklık dönemim geçti, kalfalık dö-
nemim geçti. Şimdi 4 oğlumun hepsi 
benim gibi ayakkabıcı” ifadelerini 
kullandı. 

İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM
Oğlu ile birlikte ayakkabıcılık 

mesleğini devam ettiren Üzülmez, 
“Ayakkabıcılık mesleğini oğullarım ile 

severek devam ettiriyorum. Oğulları-
mın hepsini ayakkabıcı yaptım. Artık 
emekliliğin tadını çıkarıyorum. Sabah 
10:00’da dükkana geliyorum akşam 
da 18:00 da dükkandan eve gidiyo-
rum. İmkanlar dahilinde sektörüm ile 
ilgili gelişmeleri yakından takip ediyo-
rum. Önceleri çıraklar dükkanda çay, 
kahve içemezdi. Ancak şimdi çıraklar 
ve kalfalar işyerinde rahatça çay ve 
kahve içebiliyor” dedi.

ÇARŞIDA KOMŞULUK KALMADI
Tarihi Konya Bedesten Çarşısında 

eski komşuluğun kalmağını ifade eden 
Üzülmez, “Şimdi çarşımızda esnaf-
ları arasında kaynaşma yok. Önceleri 
çarşı esnafı birbirleri ile daha iyi kay-
naşıyordu. Esnaflar arasında ihtiyacı 
olanın ihtiyacını gidermek için  dost-
luk ve samimiyet içerisinde gereken 
yardımlar ve destekler sağlanıyordu. 
Şimdilerde çarşı esnafı arasında bir-
lik, beraberlik ve dayanışma maalesef 
yok. Eskiden esnaflar yakın meslek-
taşlarını sıkı bir şekilde takip ederdi.  

Çıraklık döneminde çarşımız sabah 
namazından sonra açılırdı” sözleri ile 
geçmişe olan özlemini vurguladı. 

ESNAFLIĞIN EN BAŞTA GELEN 
KURALI DÜRÜSTLÜK 

Esnaflığın en başta gelen kuralı 
dürüstlük olduğunu ifade eden Üzül-
mez, “Esnaflığın en başta gelen kuralı 
dürüstlük. Dürüstlük olmazsa esnaflık 
olmaz. İyi bir esnafın dürüst, namuslu 
ve borcuna sadık olması lazım. Kon-
ya’nın manevi mimarlarından Tahir 
Büyükkörükçü’nün Kapu Camii’nde 
vermiş olduğu vaazları hem çırak 
olduğum dönemde hem de diğer dö-
nemlerinde takip ederek sohbetlerin-
den istifade ettim. Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2 bin 687 işyerinde 
yaptığı ve tüm dünyada ses getiren 
Tarihi Bedesten restorasyonunun ar-
dından çarşımızda bulunan işyerleri-
miz değer kazandı. Ancak çarşımızın 
eski günlere dönmesi için müşterilerin 
artması lazım” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

1952’den itibaren Tarihi Konya Bedesten Çarşısı’nda ayakkabıcılık mesleğini devam ettiren Abdullah Üzülmez, 
“Esnaflığın en başta gelen kuralı dürüstlük. Dürüstlük olmazsa esnaflık olmaz” dedi.

Zeynep Erkunt Armağan
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Miniklerin etkinliği ayakta alkışlandı
Öznur Design’ın ana sponsorluğun-

da gerçekleştirilen Kadınlar Matinesi, 
büyük beğeni topladı. Bayır Diamond 
Hotel’de gerçekleşen programda ço-
cukların etkinlikleri ve heyecanı ayakta 
alkışlandı. Anneleri ve babaları ile bir-
likte güzel bir akşam geçiren çocukların 
mutluğu gözlerinden okundu. Program 
ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ve-
liler, gecenin çok güzel geçtiğini belirte-
rek, “Kadınlar Matinesi çok güzel oldu. 
Kız çocuklarımız için de özel bir akşam 
oldu. Bu tür etkinlikler gerek bize gerek 
çocuklarımıza motive kaynağı oluyor. 
Bu noktada biz emeği geçen herkese 
teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tür gü-
zel etkinlerin sayısı daha da artar” dedi. 
Katılan çocuklardan Şura Ceylan da, ga-
zetemize yaptığı açıklamada, çok mutlu 
olduğunu söyleyerek herkese teşekkür 
etti. Programda çocuklar oyunlar oyna-
dı, defile düzenledi ve şarkılar söyledi.
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

TÜRKAV Konya Şubesi; Van/Muradiye Yumaklı İlkokulu ve Ortaokulu’nda oluşturdukları kütüphane 
ile kardeşlik köprüsü kurdu. Kütüphaneye Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik’in ismi verildi

Kitapla kardeşlik 
köprüsü kurdular

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı 
(TÜRKAV) Konya Şubesi, üyelerine 
yönelik çalışmalarının dışında sosyal 
sorumluluk kapsamında da önemli 
projeler yürütüyor. Bu kapsamda ör-
nek bir projeye imza atan TÜRKAV 
Konya Şubesi, “Bin Yıllık Kardeşlik” 
sosyal sorumluluk projesi adı al-
tında yürüttüğü çalışma ile Van’ın 
Muradiye İlçesi Yumaklı İlkokulu ve 
Ortaokulu’nda 1071 kitaplık kütüp-
hane kurdu. Anlamlı projede Afrin 
şehitlerini de unutmayan TÜRKAV 
Konya Şubesi, Zeytin Dalı Harekatı 
kapsamında Afrin’de şehit olan Van-
lı Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan 
Çevik’in ismini kütüphaneye verdi.

İHTİYAÇ SAHİBİ 
ÇOCUKLARA DA YARDIM

Ayrıca TÜRKAV Konya Şube-
si, aynı okulda öğrenim gören ihti-
yaç sahibi öğrencileri de unutmadı. 
Oluşturulan kütüphaneyle öğrenci-
lerin kültürel hayatına katkı sunulur-
ken, öğrencilerin ihtiyacı olan kaban, 
ayakkabı, okul çantası, kırtasiye mal-
zemesi, spor malzemeleri, akıl-zeka 
oyunları gibi malzemelerin bulundu-
ğu yardımlar da öğrencilere dağıtıl-
mak üzere gönderildi. 

BİN YILLIK KARDEŞLİK VURGUSU
Yapılan yardım faaliyeti ile ‘kar-

deşlik’ vurgusu da yapılmış oldu. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bu-
lunan TÜRKAV Konya Şube Baş-
kanı Süleyman Nur, yardımlaşma 
ve dayanışmanın önemine dikkat 
çekti. TÜRKAV olarak bu tür sosyal 
sorumluluk projeleri ile memleket 
sevdasıyla hizmet ettiklerini belirten 
Nur, şunları söyledi, “Vakıf olarak 
bizlerin üyelerimize yönelik çeşitli 
sorumluluklarımız var. Bu çalışmalar 
rutin bir şekilde yürütülüyor. Ancak 
biz özellikle eğitim alanında sosyal 
sorumluluk projelerine de ağırlık ve-
riyoruz. İlk emri ‘Oku’ olan bir inancı 
özümseyen bireyler olarak eğitimin 
önemini biliyoruz. Memleketimizin 
her köşesinde ihtiyaç sahibi evlatları-
mız, eksiklikleri bulunan okullarımız 
var. Bu noktada, evlatlarımızın eği-
timine bizlerin de bir nebze de olsa 
katkısı olması için böyle bir projeyi 
düşündük. Çok şükür Konyamız ve 
TÜRKAV Konya Şubesi üyelerimiz 
bu noktada çok hassas. Yardım de-
yince herkes elinden gelen desteği 
gösteriyor. Bu doğrultuda başlattığı-

mız projemiz gelen desteklerle kısa 
zamanda tamamlandı. 1071 kitaplık 
bir kütüphane için kitaplarımız ta-
mamlandı. Öğrencilerimize kültürel 
ve bilgi anlamında önemli katkılar 
sunabilecek çeşitli kitaplar hazırlanıp 
Van’a gönderildi. Bunun yanında ih-
tiyaç sahibi öğrencilerimize de çeşitli 
ihtiyaç malzemesi de yine bölgeye 

gönderildi. Burada projemizin ismin-
den de anlaşılacağı üzere, 1000 yıllık 
kardeşlik vurgusu yaptık. Memleketi-
mizin her köşesi bizim için değerlidir. 
Biz bu memlekette varsak, 1071’de 
Malazgirt’le başlayan Anadolu serü-
venimiz sonrası atılan kardeşlik to-
humu sayesindedir. Allah’ın izniyle 
türlü oyunlar da oynansa, türlü badi-

reler de atlatsak, Anadolu’da yeşeren 
bu 1000 yıllık kardeşlik tohumu asla 
solmayacak, soldurmayacağız. Bunu 
bir kez daha göstermek amacıyla 
projemizde böyle bir vurgu yaptık. 
Oldukça güzel ve amacına uygun bir 
proje oldu. Bu tür sosyal sorumluluk 
projelerimiz devam edecek.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

TÜRKAV Konya Şube Başkanı
Süleyman Nur 1071 kitaplık kütüphaneye Vanlı şehit Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik’in ismi verildi.

Bazen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a diktatör diyen-
lere hak vermek istiyorum. 
Çünkü sürekli alışılagelmişin 
dışında gündeme bomba 
gibi düşecek açıklamalar 
yapıyor. Ama oturup düşü-
nüyorum acaba ne demek 
istiyor, burada neyi amaç-
lıyor gibisinden? Çünkü 
akıl itidali tavsiye eder, fevri 
hareket etmeyi, acele karar 
vermeyi değil.

Son zamanlarda tutturdu“En büyük 
üzüntüm bu emsalsiz marşın hakiki mâ-
nasını yüreklere nakşedecek bir bestenin 
yapılamamış, bulunamamış olmasıdır”-
diye. Ne yani bizim yıllardır söylediğimiz Milli 
Marşımızın bestesinde ne vardı ki? İlk etapta 
Milli ruhla tepki veriyoruz elbette. Sahi bi ara 
da okullarda Osmanlıca ders okutulmalı 
tartışması çıkarmıştı bu adam. Çok kızanlar 
oldu. ‘’Ne işimiz var Osmanlıca ile, me-
zar taşlarını mı okuyacağız sanki? ‘’ falan 
diyenler oldu. Buyurun size İstiklal Marşı›-
mızın orijinal metni. Okuyabilecek misiniz 
bakalım.

Konuyla ilgili Gazeteci yazar Murat Bar-
dakçı da tartışmaya ışık tutacak açıklamalar-
da bulunmuş;

“İstiklâl Marşı’nın değiştirilip değişti-
rilemeyeceği” tartışması başladı. Bugün 
bu konu ile ilgili önemli bir belgeyi yayınlı-
yorum: Cumhuriyet Arşivleri’nde bulunan 
bu belgeye göre 1924’te Reisicumhur 
Mustafa Kemal’in ve hükümet üyelerinin 
imzaları ile çıkartılan bir kararnamede 
daha önce çok sayıda müzisyenin bestele-
diği farklı İstiklâl Marşlarının yerine Paris, 
Viyana yahut Napoli Konservatuvarlarına 
yeni bir marş sipariş edilmesi düşünül-
müş ama kararname bürokrasiye takılmış 
ve fırsat bulunup uygulanamamış!

Önce, bugün icra edilen ve sözleri Meh-
med Akif Ersoy’a, bestesi de Zeki Üngör’e ait 
olan İstiklâl Marşı hakkındaki şahsî düşünce-
lerimi yazayım:

– Marş melodi olarak güzeldir, hoştur, 
sanatlıdır ama nağmeleri alışık olduğumuz 
mehter gibi askerî musiki örneklerinin aksi-
ne “bize” değil, “batıya” aittir ve ihtiva ettiği 
ses aralıkları bakımından da icrası gayet 
zordur! Düzgün okunabilmesi ciddî bir mu-
siki eğitimi gerektirir, üstelik üzerine güfte 
giydirildiğinde tuhaflaşır; söz müziğe, müzik 
de söze uymaz, birbirini iteler, yani “prozodi” 
bozuktan öte bir hâle gelir ve “larda yüzen”, 
“ocak obe”, “raaa helâl” gibi tuhaf ibâreleri 
haykırmak zorunda kalırsınız.

– Âkif’in şiiri mânâ ve âhenk olarak 
muhteşemdir; bir milletin istiklâlini elde 
edebilmek maksadıyla giriştiği mücadelenin 
maddî ve manevî bütün hissiyatını barındırır, 
edebî bir abidedir ama “güfte”, yani beste-
lenmek üzere yazılmış nispeten hafif man-
zumeler gibi değildir, saltanatlıdır ve ağırdır. 
Zaten “şiir” ile “güfte ”birbirinden farklı edebî 
formlardır, her şiir “güfte” özelliklerini taşı-
maz, bestelenmeye gelmez ve divan edebi-
yatımızın meşhur ve sanat bakımın-
dan önde gelen örneklerinden pek 
çoğunun bestelenmeyip “şiir” olarak 
kalmalarının sebebi de budur. Önemli 
şairlerin, meselâ Mehmed Akif’in 
yanısıra Necip Fazıl’ın şiirlerinin çoğu 
ezbere bilinir ama güfte olarak beste-
lenmiş ve nağmeleri dillerde dolaşan 
eserleri yok gibidir, zira “güftekâr” ya-
ni“şarkı sözü yazarı” değil, “şairdirler!

Şimdi de İstiklâl Marşı’nın kabu-
lü ile ardından yaşananlar hakkında 
bazı bilgiler vereyim:

– Büyük Millet Meclisi’nin açtığı 
“millî marş” yarışmasına 724 adet şiir 
gönderildi ama hiçbiri beğenilmedi ve 
Mehmed Akif’e rica edilerek yazdırılan 
“İstiklâl Marşı”, Meclis’in 12 Mart 
1921’deki oturumunda “millî marş” 
kabul edildi.

– Meclis, Akif’in şiirini hemen 
Türkiye’nin dört bir tarafındaki, hattâ 
o sırada işgal altında bulunan İstan-
bul’daki bestekârlara da gönderdi ve 
şiirin bir anda birbirinden farklı çok 
sayıda bestesi ortaya çıktı. Bu bes-
tekârlar arasında o sırada “Muzıka-yı-

Hümâyun”un yani İstan-
bul’daki saray orkestrasının 
şefi olan ve ileride “Üngör” 
soyadını alan Osman Zeki 
Bey de vardı. Ertesi sene 
orkestrası ile beraber Anka-
ra’ya çağırılan Osman Zeki 
Bey’in bestesinin resmî tö-
renlerde “millî marş” olarak 
çalınmasına başlandı.

– Büyük Millet Meclisi, 
millî marşın belirlenebilmesi 
için 1923 ilkbaharında İs-

tanbul’da bir beste yarışması açtı ve Maarif 
Vekâleti 5 Ağustos’ta birinciliği Ali Rıfat Ça-
ğatay’ın bestesinin aldığını duyurarak Baş-
bakanlık’tan resmî makamlara bu konuda 
talimat göndermesini rica etti.

– Ali Rıfat Bey’in eserinin kabulü ile 
marş kargaşası son bulmadı ve bestekâr-
lar yaşadıkları şehirlerde kendi eserlerini 
çaldırmaya başladılar. İstanbul’un Asya ya-
kasında ve Batı Anadolu’nun İzmir dışında 
kalan yerlerinde Ali Rıfat Bey’in Acemaşiran 
makamındaki bestesi, İstanbul’un Rumeli 
yakasında Zati Arca’nın eseri çalınıyordu. 
Edirne’ye Ahmed Yekta Madran, İzmir’e İs-
mail Zühtü, Ankara’ya ise Osman Zeki Bey 
hâkimdi…

– 1930’ların başında ise önemli bir de-
ğişiklik yapıldı ve “millî marş” olarak Osman 
Zeki Bey’in, yani Zeki Üngör’ün bestesi çalınır 
oldu…

Hükümet, marş karmaşasının devam 
ettiği senelerde o zamana kadar bestelenen 
eserlerin hiçbirinin “kabul edilebilecek kuvve-
te ve kudrete sahip olmadıklarını”, yani açık-
çası “işe yaramadıklarını” düşünerek bir ka-
rarname çıkarttı. 19 Mayıs 1924 tarihli olan, 
altında Reisicumhur Mustafa Kemal’in ve 
Başvekil İsmet Paşa ile hükümet üyelerinin 
imzalarının bulunduğu kararnamede “mar-
şın Türk bestekârlar tarafından yapılmasının 
arzu edildiği halde bunun olmaması sebebi 
ile Türkler ’in yanısıra Avrupalı müzisyenlerin 
de katılacakları yeni bir yarışma açılması, 
gönderilecek eserlerin Paris, Viyana ve Na-
poli Konservatuvarlarına yollanıp aralarından 
üç eserin seçilmesi ve bu üç marştan en 
hoşa gideninin ‘millî marş’ kabul edilerek 
bestekârına maddî ödül ile madalya verilme-
si” öngörülüyordu.

Bakanlar Kurulu’nun 19 Mayıs 1924’te 
kabul ettiği, İstiklâl Marşı’nın üç Avrupa kon-
servatuvarı tarafından belirlenmesini öngö-
ren ve Mustafa Kemal ile Bakanlar Kurulu 
üyelerinin imzaladıkları kararname

(Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 30-
18-01-1-9-26-12).

Bu bilgi ve belgeleri gördükten sonra 
oturup tekrar düşünelim isterseniz. Sizce de 
bi yerlerde arıza yok mu? Bence haddinden 
fazla var. Tarihimizle koparılan bağımızı yeni-
den gözden geçirmemiz, yeniden güçlendir-
memiz gerek sanki. Hatta işe ilk önce ‘’MİL-
Lİ’’ kelimesinin tam anlamını tekrar gözden 
geçirerek başlayabiliriz ne dersiniz?

 Selâm ve dua ile 

BU CUMHURBAŞKANI DA FAZLA OLMAYA BAŞLADI AMA

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHMAN SORGUN
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Ereğli Belediyesi Sosyal Be-
lediyecilik kapsamındaki çalış-
malarıyla Ereğlililerin takdirini 
toplamaya devam ediyor, bu kap-
samda önemli bir programı daha 
gerçekleştirdi. Kültür Mantarı Ye-
tiştiriciliği Kursu’na katılan kadın-
lar Konya TUYAP Tarım Fuarı’na 
gönderildi.

Girişimci kadınlarımızın des-
tekçisiyiz diyen Başkan Özgüven: 
“Kadınlarımıza yönelik hizmetle-
rimize devam ediyoruz. Özellikle 
kırsal alanda yaşayan kadınlarımı-
za yeni sosyal projeler oluşturarak 
daha güçlü ve ekonomide üre-
timde bende varım diyen kadın-
larımızın artması için çalışıyoruz. 
Kadınlarımıza İş Atölyeleri, Semt 
Lokalleri açıyoruz. Açtığımız yer-
leri çeşitli kurslarla destekliyoruz. 
Bu kapsamda Kuzukuyusu Ma-

hallemizin kültür mantarı yetişti-
riciliği kursu alan çalışkan ve gi-
rişimci kadınlarını Konya TUYAP 
Tarım Fuarı’na gönderdik” diye 
konuştu.

“KADINLAR AİLELERİN 
DİREKLERİDİR”

Kadınların aile ekonomisin-
deki önemine dikkat çeken Öz-
güven: “Her başarılı erkeğin 
arkasında kadın vardır ibaresi ka-
dınlarımızın önemini gözler önü-
ne sermektedir, kadınlar ailelerin 
direkleridir. Bunun yanı sıra üre-
ten ve çalışkan kadınlarımızın aile 
ekonomisine katkısını yadsıyama-
yız. Bu noktada Belediye olarak 
her zaman çalışan ve üreten ka-
dınlarımız için projeler üretmeye 
gayret gösteriyoruz. Bundan son-
raki süreçte de projelerimize de-
vam edeceğiz” dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven Vasfiye Ergin Hu-
zurevi’ni ziyaret ederek Dünya 
Yaşlılar Haftası’nı kutladı. Yaşlıla-
rımıza hürmet etmek insanlık va-
zifemizdir diyen Başkan Özgüven: 
“Hayatta ömrü olan her bireyin 
yaşayacağı bir evredir yaşlılık. Yaş-
lılarımız saygılı olmalıyız ve onla-
rın kıymetini bilmeliyiz. Yaşlılara, 
güçsüzlere yardım etmek dinimi-
zin önemli bir kuralıdır. Dinimiz, 
çocuk, genç, yaşlı toplumun her 
ferdinin dayanışma içinde olma-
sını emreder. Peygamber Efendi-
miz(sav): “Yaşlılarımıza hürmet 
ve ikram, Allah(cc)’a saygıdandır. 
Güçsüzlere, hastalara, yaşlılara ve 
küçüklere merhamet ediniz. Bü-
yüklerimizi saymayan, küçükleri-
mize acımayan bizden değildir. Bir 
genç, bir ihtiyara, yaşından dolayı 
hürmet ederse, onun yaşına varın-
ca, Allah(cc), ona gençleri hürmet 
ettirir” buyurmuştur diye konuştu.

“YAŞLILARIMIZA HİZMET 
BİZİM İÇİN ONURDUR”

Özgüven: “Dinimiz, anne- 
baba yaşlanınca bakım evlerine 
atılarak üzüntü içinde ömürlerini 
tamamlamalarını değil, çocukları-
nın daima yanlarında kalmalarını 
onlara yumuşak davranmayı, te-
vazu göstermeyi, onları üzmeme-
yi, öf bile dememeyi emrediyor. Bu 
noktada yaşlılarımıza değer veriyor 
hizmetlerimizde onları da düşünü-
yoruz. Onlara hizmet bizim için 
onurdur. Bizler de onların bir evla-
dıyız ve her daim hizmete hazırız. 
Allah(cc) yaşlılarımızı başımızdan 
eksik etmesin. Bu anlamda Vasfiye 
Ergin Huzurevimizi ziyaret ederek 
onların hayır dualarını almak is-
tedik. Onların hayır duaları bizim 
için en büyük kazançtır. Bu duygu 
ve düşüncelerle tüm yaşlılarımızın 
18-24 Mart Dünya Yaşlılar Hafta-
sı’nı en işten dileklerimle kutlar, 
hürmetlerimi sunarım” dedi.

Ereğli Belediyesi’nden 
okullarda çevre eğitimi

Öğrenciler Bilim 
Merkezi’ni geziyor

Ereğli Belediyesi Sosyal Beledi-
yecilik kapsamında okullarda çevre 
eğitimi veriyor. Kaymakamlık ve 
DSİ işbirliğiyle verilen Çevre Eği-
timi’nde çocuklara çevre, atıklar, 
geri dönüşebilir atıklar, atık piller, 
atık yağlar, su, su döngüsü, Dün-
ya’da ve Ereğli’ye su kaynakları 
İvriz Barajı ve su tasarrufu konula-
rında Ereğli Belediyesi Çevre Mü-
hendisi Serap Ağcakale ve DSİ 43. 
Şube Müdürlüğü Çevre Mühendisi 
Çiğdem Kara Akça bilgilendirme-
ler yapıyor.

Çevre korunması gereken ya-
şam kaynağımızdır diyen Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven: “Çocuk-
larımızın çevreye duyarlılığını ar-
tırmak amacıyla okullarımızda çev-

re eğitimi veriyoruz. Yaşamımızda 
suyun ve geri dönüşümün önemi-
ni çocuklarımıza anlatmayı görev 
edindik. Daha sağlıklı bir ortamda 
temiz bir gelecek için yavrularımızı 
bilinçlendiriyoruz. Geleceğimizin 
teminatı olan çocuklarımızın daha 
sağlıklı bir çevrede yaşam sürme-
leri için elimizden geleni yapıyoruz. 
Bu noktada eğitimin öneminin de 
farkındayız. Belediye olarak eğiti-
me birçok noktada katkıda bulu-
nuyoruz, bu yürüttüğümüz çevre 
eğitimi projemizin de çocuklarımı-
za faydalı olacağı düşüncesindeyiz. 
Daha güzel bir Ereğli için ‘ağaç 
yaşken eğilir’ prensibiyle yavrula-
rımıza eğitimlerimizi sürdürece-
ğiz” dedi.

Ereğli Belediyesi eğitime des-
tek olmaya devam ediyor. Bu kap-
samda her hafta Konya Bilim Fuarı 
gezileri düzenleyerek öğrencilerin 
gelişimlerine katkı sunuyor. Gele-
ceğimizin teminatı olan çocukları-
mızın gelişimleri eğitimle gerçek-
leşecektir diyen Başkan Özgüven: 
“Ereğli Belediyesi olarak eğitime 
olabildiğince destek olmaya gayret 
gösteriyoruz. Eğitim Kurumlarımı-
zın fiziki ihtiyaçlarının yanı sıra çe-
şitli gezi ve programlarla çocukları-
mızın gelişimine katkı sunuyoruz. 
Bu kapsamda 15. Grup olarak Na-
mık Kemal Ortaokulumuz öğren-
cilerini Öğretmen ve İdarecileri ile 

birlikte Konya Bilim Merkezimize 
gönderdik. Büyükşehir Belediye-
mizin Tübitak destekli Bilim Mer-
kezi’ni gezerek yapılan çalışmaları 
yerinde görmelerini sağlıyoruz” 
şeklinde konuştu.

 “EĞİTİME DESTEK GELECEĞE EN 
BÜYÜK YATIRIMDIR”

 Çocuklarımız için yapılan her 
hizmetin değerinin çok büyük 
olduğunu dile getiren Özgüven: 
“Eğitim toplumları ileri götüren 
en önemli faktördür. Eğitime ve-
rilen destekler geleceğe yapılan 
en büyük yatırımlardır. Bu bilinçle 
yavrularımızın eğitimlerine katkı 
sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli’nin 30-40 yıldan beri çözülemeyen imar sorunlarını bir bir çözdüklerini söyledi

Kangren haline gelen
imar sorunu çözülüyor

Ereğli Belediyesi Namık Ke-
mal Mahallesi’nin imarsız alan-
larıyla ilgili yaptığı çalışmalarda 
son geldi. Ayrıca diğer merkez-
den uzak Mahallelerin imar so-
runu ile ilgili çalışmalarını da 
sürdürüyor. Ayrıca Muhtarla-
ra internet hizmeti kazandıran 
Ereğli Belediyesi, haberleşme 
ağını genişleterek hizmetleri 
hızlandırmayı amaçlıyor. Ça-
lışmalarla ilgili değerlendirme 
yapan Başkan Özgüven: “Ereğ-
li’mizin en büyük yüzölçümlü 
Mahallelerinden olan Namık 
Kemal Mahallemizin imarsız 
alanları ile ilgili yaptığımız ça-
lışmalarda sona geliyoruz. Aynı 
şekilde diğer Merkezden uzak 
Mahallelerimiz için de kangren 
haline gelmiş 30-40 yıldan beri 
çözülemeyen imar sorunları-
nı bir bir çözüyor ve çözmeye 
devam ediyoruz. Tabiri caiz-
se elimizi taşın altına koyuyor, 
Ereğli’mizin sorunlarına kalıcı 
çözümler üretiyoruz. Sorunları 
ötelemek yerine üzerine kararlı-
lıkla giderek şehrimize layıkıyla 
hizmet etmek için çaba göste-
riyoruz. Muhtarlarımıza sağla-
dığımız internet hizmeti ile de 
haberleşme ağını genişleterek 
sorunlara daha hızlı çözüm üret-
mek için çalışıyoruz. Bu noktada 
hemşehrilerimizin ve muhtarla-
rımızın destekleri bizleri mutlu 
ediyor. Namık Kemal Mahalle-

mizin Muhtarı İbrahim Yıldırım 
kardeşimize de gayretleri için 
teşekkür ediyorum” dedi. Ma-
hallelerine yapılan hizmetler-
den dolayı mutluluklarını dile 

getiren Namık Kemal Mahal-
lesi Muhtarı İbrahim Yıldırım: 
“Belediye Başkanımızın saye-
sinde Mahallemiz kanalizasyon 
şebekesine kavuştu. Şimdi ise 

İmar ve Doğalgaza kavuşuyor. 
Hizmetlerinden dolayı Belediye 
Başkanımız Sayın Özkan Özgü-
ven’e şahsım ve Mahallem adına 
teşekkür ederim” dedi.

Ereğli’den girişimci 
kadınlara destek

Yaşlılarımıza hizmet 
bizim için onurdur

Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Öz-
güven 21 Mart Dün-
ya Down Sendromu 
Farkındalık Günü 
vesilesiyle yayınladı-
ğı mesajında, “Down 
Sendromlu kardeşleri-
miz topluma kazandı-
rılmaları gereken özel 
insanlardır” dedi. 

Özel insanları
kazanalım



27 MART 2018 5HABER 

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde yer alan, İbn-i Sina’dan Sadrettin Konevi’ye, Mevlana’dan İbn-i 
Arabi’ye birçok ünlü düşünürün eserleri, şifreli çelik kapılı ve 4 kat yalıtımlı özel bölümlerde muhafaza ediliyor

Her biri ayrı değer!
Sahip olduğu yazılı kay-

naklar ve yayınlar bakımından 
Türkiye’nin önemli kütüphane-
lerinden biri olan Konya Bölge 
Yazma Eserler Kütüphanesi’n-
de, büyük bölümü Selçuklu dö-
nemine ait yaklaşık 30 bin nadi-
de yazma eser, şifreli çelik kapılı 
ve 4 kat yalıtımlı özel bölümde 
saklanıyor.

Konya Yazma Eserler Bölge 
Müdürlüğü’ndeki Yazma Eser-
ler Kütüphanesi, devir, satın 
alma ve bağış yoluyla kazandı-
rılan kitaplarla her geçen gün 
daha da zenginleşiyor. 

Mevlana’dan İbn-i Arabi’ye 
çok sayıda düşünürün paha 
biçilmez eserlerinin yer aldı-
ğı Konya Bölge Yazma Eserler 
Kütüphanesi’nde, birbirinden 
değerli el yazması eserler, gaze-
teler ve matbu kitaplar titizlikle 
yapılan çalışmalarla geleceğe 
taşınıyor.

“DİJİTAL ORTAMA 
AKTARILIYOR”

Fiziksel, kimyasal ve biyo-
lojik etkenler nedeniyle yıllara 
meydan okumakta güçlük çe-
ken “hasta ve yaralı” eserler, 
cilt ve onarım atölyesinde elden 
geçiriliyor. Önemine ve “hasta-
lıkları”na göre değerlendirilen 
eserlerin, eksik sayfa olduğu 
tespit edilen kitapların formaları 
sökülüyor ve fırçalarla tozu te-
mizleniyor.

Kitapta oluşan mantarlar 
da kimyasal solüsyonlarla arın-
dırılıyor. Kitapların en büyük 

düşmanı olan kurtların açtığı 
delikler doldurulduktan sonra 
yırtıkları yamanıyor. Kitap, res-
torasyonun tamamlanmasının 
ardından ciltleniyor. Elden geçi-
rilen eser daha sonra da dijital 
ortama aktarılıyor. Restorasyon 
işlemiyle ömrü daha da uzatılan 
eserler, yeni halleriyle kütüpha-

ne raflarındaki yerini alıyor. 
NADİDE ESERLERE 

ÖZEL KORUMA
Mevlana’dan İbn-i Arabi’ye, 

İbn-i Sina’dan Sadrettin Kone-
vi’ye, büyük düşünür ve alim-
lerin kitaplarının da arasında 
yer aldığı, çoğunluğu Selçuklu 
dönemine ait 30 bin eser, şifreli 

çelik kapılı ve 4 kat yalıtımlı özel 
bölümde saklanıyor.

Kromnikel sacla kaplı bölüm; 
yanma, çalınma, kaybolma ve 
yıpranma gibi her türlü olum-
suzluğa karşı içeriden ve dışa-
rıdan güvenlik kameralarınca 
takip ediliyor.

Kütüphanenin bu özel bölü-
münde saklanan nadide eserler, 
ısı ve nem dengesini ayarlayan 
özel sistemle korunuyor. Ana 
binada yer alan bu özel bölüm, 
bankaların para dairesi gibi ko-
runuyor. Muadilinden 10 kat 
daha güçlendirilen çelik kapı-
nın, 3 anahtarı 3 farklı kişide 
muhafaza ediliyor. Ayrıca çelik 
kapının döndürülerek ayarlanan 
şifreli kilidi de bulunuyor.

Konya Yazma Eserler Bölge 
Müdürü Bekir Şahin, kütüpha-
nede 30 bini el yazması olmak 
üzere 120 bin eserin yer aldığını 
söyledi. Kütüphanede dünyanın 
en kıymetli eserlerinin bulun-
duğunu anlatan Şahin, şöyle ko-
nuştu: “Kütüphanemizde Arap-
ça, Farsça, Ermenice, Süryanice, 
Kürtçe, Osmanlı Türkçesi ve 
Çağatayca olmak üzere 7 dilde 
eserler mevcut. Bunlar arasında 
Osmanlı Padişahı Sultan İkinci 
Abdülhamid’in fermanı, 17’nci 
yüzyılda Roma’da basılan İncil 
ile İbn-i Sina’nın ‘El- Kanun Fi’t 
Tıbb’ eseri bulunuyor. Kütüpha-
ne arşivindeki nadir eserleri in-
celemek isteyen okuyucular ve 
araştırmacılar, dijital veri olarak 
bu eserlere ulaşabiliyor.”  n AA

Yazar Ürkmez, kitaplarını imzaladı  
Mevlana Kültür Merkezinde 

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiy-
le düzenlenen Konya Kitap Gün-
lerin de Yazar Melahat Ürkmez, 
Konya Yazarlar Birliği standında 
okurlarıyla buluşarak kitaplarını 
imzaladı. Standa okurlarıyla bulu-
şan Yazar Melahat Ürkmez imza-
ladığı kitapları hakkında şu bilgi-
leri verdi: “Bu güne kadar Şemsi 
Tebrizi ve Hz. Mevlana, Ödüllü 
Hikayeler, Araştırma, İnceleme 
ve Biyografik olmak üzere 7 tane 
kitabım yayımlandı.  Dünyada Ja-
poncaya çevrilmiş Mevlana konu-
lu ilk ve tek roman benim roma-

nındır. İsmi de Gönül Bahçesinde 
Mevlana’dır. Hollanda da UETD 
tarafından bastırılıp yayımlandı. 
Japonya Büyükelçisi şahsıma te-
şekkür mektubu gönderdi. Mes-
nevi’nin yazılışı konusundaki ilk 
roman olan aşkın Katibi Çelebi 
Hüsamettin adlı kitap tarafından 
yazılıp yayımlandı.. Konya Kitap 
Günlerinde okurlarımla buluşup, 
kitaplarımı imzalamaktan mumu-
num.  Bizleri okurlarımızla buluş-
turan Büyükşehir Belediyesine, 
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve 
emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ev Ve Okul Mesa-
fesi

Bu şart her za-
man ilk sıralarda 
yerini alır. Çünkü 
seçeceğiniz en iyi 
okul evinize ya-
kın olan okuldur. 
Yalnız okul tercihi 
yaparken yine de 
uzak yakın durumunu çok 
iyi değerlendirmekte fayda 
vardır. Çok daha iyi bir okul 
uzak diye dikkate almamak 
yerine farklı çözüm yolla-
rı aramakta fayda olacaktır. 
  
Derslik Mevcudu

Özel öğretim kurumlarında 
sınıflar 24öğrenciden 
fazla olmaz. Birçok velinin 
dikkatinden kaçan bir noktadır 
bu. Derslik mevcutları 
okulları gezdiklerinde 
velilerin sorması gereken ilk 
sorular arasında yer almalı. 
  
Eğitim Müfredatı

Seçeceğiniz her lise size 
farklı kariyer planları sunu-
yor. Öğrenim göreceğiniz 
üniversiteye ve mesleğe 
göre lise seçmek; olmazsa 
olmaz maddeniz olmalı.An-
cak bir kolej seçimi ile yapa-
caksanız bu sınıflandırmayı 
yapmak sizin yapacağınız 
araştırmaya kalıyor. 
Seçeceğiniz lisenin eğitim 
müfredatının öğrencinin 
üniversite sonrasındaki 
hedefleriyle ilişkilendirilebilir 
olması önemli. Bu anlamda, 
bir lisenin mezunlarının hangi 
yükseköğretim programlarına 
yerleştiğini ve öğretim kadro-
sunu araştırmak, takip etmek 
ve dikkatle incelemeniz gerek.

Araştırmalarınızı yalnızca 
akademik başarı ile sınırlan-
dırmamakta da fayda var. 
Sosyal Etkinlikleri ne kadar, 
sınava nasıl hazırlıyorlar, reh-
berlik birimi okulda nelerde 
görevli, öğrencimle okulda 
kim ne kadar ilgilenecek, tek-
nolojiyi kullanan bir okul mu, 
yurtdışı ile bağlantıları nedir, 
sertifikasyonun değeri artar-
ken öğrenciler yaptıkları et-
kinliklerle sertifikalandırılıyor-
lar mı, uluslararası işbirlikleri, 
yabancı dil eğitimi, anne baba 
eğitimleri ne kadar sıklıkta ve 
ne düzeyde, uygulanan testler 
ve envanterler var mı gibi so-
rular okul yöneticilerine soru-
larak detaylı bilgiler alınabilir. 
  
Fiziki Yapı

Fiziki yapının o kurumda 

verilen eğitimin 
kalitesini arttır-
maktadır. Öğren-
cinin derslerde 
öğretmenle daha 
fazla akademik 
temasta buluna-
bilmesi adına sı-
nıfların kalabalık 
olmaması, öğren-

cinin öğrendiğini uygulayıp 
pekiştirebileceği ve böylece 
öğrendiğini kalıcılık düzeyi-
ne taşıyabileceği laboratuvar 
mekânlarının olması, derslik-
lerin konforlu yüksek tavanlı 
ferah ve ışık alan odalar olma-
sı, öğrencilerin sosyal özellik-
lerini geliştirebileceği sanat ve 
spor alanlarının olması iyi bir 
eğitim için önemli unsurlar. 
  
Üniversite Başarısı

Üniversite başarısı bir 
lisenin başarısını gösterir. İyi 
bir lise tercihinde amaç iyi 
bir üniversiteye yerleşmektir. 
Okulun bu süreci destekleme 
adına yaptığı çalışmalar, 
öğrenci mentörlüğüprogram-
ları, etütler, sınavlar, bunla-
rın veliye geri bildirimi, her 
seviyede öğrenciyi kazanma 
konusunda okulun rehber-
lik birimi işbirliğiyle izlediği 
eğitim politikaları, üniversite 
hazırlık sürecinde öğrencinin 
yarıştan kopması, motivasyo-
nunun düşmesi gibi beklen-
medik sorunlar noktasındaki 
çözüm yöntemleri önemlidir. 
 

Sosyal faaliyetler
Öğrencinin kendini 

tanımasına, zayıf yönlerini 
g ü ç l e n d i r m e s i n e , 
güçlü yanlarını kontrol 
edebilmesine, inisiyatif 
kullanmasına, sorumluluk 
almasına, ekip çalışmasına 
uyum sağlamasına imkan 
sağlayan, özgüvenini 
yükseltecek, arkadaş 
ilişkilerini kuvvetlendirecek 
faaliyetlin çokluğu en 
az akademik başarı 
kadar önemli. Kendini 
gerçekleştiren bireyler hayat 
başarısına sahip kişilerdir. 
Hayat başarısı da yalnızca 
akademik başarı ile gelmez. 

Okul tercihlerinde yalnızca 
velilerin değil öğrencilerin 
de tercih sürecinde aktif 
olarak rol almaları gerekir. 
Geleceklerine yön verirken 
onların isteklerini göz 
ardı etmemek ve değerli 
olduklarını hissettirmek 
akademik başarıdan çok daha 
önemli.

OKUL SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED GÜRBÜZER

Çaldıkları çikolatayı yerken yakalandılar! Yunak’taki girişimcilik kursu tamamlandı
Bir marketin camını kırarak 

içeriye giren ve sigara ile para bul-
mayınca çikolata çalan iki şüpheli-
den biri dakikalar içerisinde polis 
ekipleri tarafından çaldığı çikola-
tayı yerken yakalandı.  Olay, saat 
04.15 sıralarında merkez Karatay 
ilçesi Kalenderhane Mahallesi An-
kara Caddesi üzerinde bulunan bir 
markette meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, marketin korkuluk 
demirlerini ve camını kırıp içeriye 
giren 2 şüpheli işyerinde sigara 
ve paraları bulamadı. Bunun üze-
rine iki hırsızlık şüphelisi bakkal-
dan 3 adet çikolata çalarak kaçtı. 
İşyeri sahibinin müşterilerinden 
biri durumu fark etmesi üzerine 
polisi arayarak durumu bildirdi. 
İhbar üzerine Hırsızlık Büro Amir-
liği ekipleri şüphelileri yakalamak 
için çalışma başlattı. Polis ekipleri 
sokak üzerinde araştırma yaptığı 
sırada kaçan şüphelilerden Nedim 

K. (21)’yı iş yerinin iki sokak ileri-
sinde bulunan Ömer Ruşen Sokak 
üzerinde çaldığı çikolatayı yerken 
yakaladı. Öte yandan iş yeri sahi-
bine ulaşamayan polis ekipleri iş 
yeri içerisinde dükkan sahibine ait 
iletişim numarası aradı. Polis kim-
liği henüz belirlenemeyen diğer 

şüpheliyi yakalamak için çalışma 
başlattı. İfadesi alınmak üzere em-
niyete götürülen şüpheli Nedim 
K.’nın girdikleri iş yerinde sigara 
ve para bulamadıkları için 3 adet 
çikolata alıp çıktıklarını söylediği 
öğrenildi. 
n İHA

Yunak ilçesinde başlatılan ve 
4 gün Girişimcilik kursu tamam-
landı. Kursu tamamlanan girişim-
cilere sertifikaları verildi. Yunak 
İlçesinde Konya Büyükşehir Be-
lediyesi KOMEK-KOSGEB işbirli-
ği düzenlenen Girişimcilik kursu 
tamamlandı. İlçe merkezindeki 
KOMEK Kurs Merkezi binasında 
gerçekleştirilen kursa,  9 bayan ve 
13 erkek olmak üzere 22 girimci 
adayı katıldı. 4 gün süren Girişim-
cilik kursunda 32 saat eğitim alan 
kursiyerler sertifikaları aldı.  Kendi 
işini kurmayı düşünen ilk defa iş 
kuracak girişimcileri destekleme-
ye yönelik olan Girişimcilik kurs 
sonucu belgesini alan girişimcile-
re, kendi işini kuracaklarında 50 
bin TL hibe, 100 bin TL geri öde-
meli destek olmak üzere 100 bin 
TL’ye kadar KOSGEB tarafından 
desteklenecek. Ayrıca girişimcilik 
sertifikası alan girişimcilere Yu-

nak Belediyesi tarafından iş yeri 
açmaları halinde 2 bin 500 TL 
destek verilecek.  Yunak Belediye 
Başkanı Abdullah Emre Demirhan 
girişimcik kursu hakkında yaptığı 
değerlendirmesinde, “Belediye 

olarak ilçemizde iş yeri açarak ve 
yatırım yapacak girişimcilere her 
türlü desteği veriyoruz. Onların 
her zaman yanında olmaya da de-
vam edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Şahin, “Kütüphanemizde Sultan İkinci Abdülha-
mid’in fermanı, 17’nci yüzyılda Roma’da basılan İncil ile İbn-i Sina’nın

 ‘El-Kanun Fi’t Tıbb’ eseri bulunuyor” dedi.
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Konya’nın Kadınhanı ilçesinde 
boşanma davası süren eşini ve ka-
yınpederini öldürüp, kayınvalidesini 
ağır yaralayan sanık, iki kez ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezasına 
çarptırıldı 

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde 
boşanma davası süren eşini ve ka-
yınpederini öldürdüğü, kayınvali-
desini ağır yaraladığı gerekçesiyle 
açılan davada tutuklu yargılanan sa-
nığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkeme-
sindeki duruşmaya tutuklu sanık 
Hüseyin Ayhan, müdahiller Sinem 
Demirci, Hüseyin, Yaşar ve Derviş 
Aka ile taraf avukatları katıldı.

Savcı, sanık hakkında “tasarla-
yarak öldürme” suçundan iki kez 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 

istedi. Sanık Ayhan, savunmasında, 
“Önceki savunmalarımı tekrar ede-
rim. Mağdur taraf yalan söylemek-
tedir. Başka bir diyeceğim yoktur.” 
dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı, eşi 
Cennet Ayhan ve kayınpederi Hacı 
İbrahim Aka’yı tasarlayarak öldür-
düğü gerekçesiyle iki kez ağırlaştı-
rılmış müebbet, konut dokunulmaz-
lığını ihlal suçundan da 6 ay hapis 
cezasına çarptırarak tutukluluk hali-
nin devamına karar verdi.

Kadınhanı ilçesinde 12 Ağus-
tos 2016’da boşanma davası süren 
Hüseyin Ayhan, ayrı yaşadığı eşi ve 
kayınpederini öldürmüş, kayınvali-
desini ağır yaralamıştı. Cinayetin ar-
dından yakalanan Ayhan, çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanmıştı.
n AA

Kontrolden çıkan otomobil
devrildi: 4 kişi yaralandı

Kulu’da 62 yaşındaki 
adam evinde ölü bulundu

Kontrolden çıkan otomobi-
lin şarampole devrilmesi sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 
3’ü çocuk 4 kişi yaralandı. Ediniline 
bilgiye göre, Emine İ. (28) idaresin-
deki 42 GB 381 plakalı otomobil, 
sürücünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu kontrolden çı-

karak şarampole devrildi. Kazada 
otomobilde bulunan sürücü Emi-
ne İ. ile araçta bulunan çocukları 
M.E.İ. (6), İ.İ. (3) ve 1 yaşındaki 
Y.E.İ. yaralandı. Yaralılar olay ye-
rine sevk edilen ambulansla Kulu 
Devlet Hastanesine kaldırılarak te-
davi altına alındı. n İHA

Kulu ilçesinde, bir süredir ken-
disinden haber alınamayan 62 
yaşındaki adam evinde ölü olarak 
bulundu. Edinilen bilgiye göre, 
ilçeye balğı Ömeranlı Mahallesin-
de ikamet eden 62 yaşındaki Feti 
Bayram’a ulaşamayan yurt dışın-
daki akrabaları durumu jandar-
maya haber verdi. Adrese giden 
jandarma ekipleri, çağrılara cevap 
verilmemesi ve zilin çalınmasına 
rağmen kapının açılmaması üze-

rine çilingir marifetiyle eve girdi. 
Evde arama yapan jandarma, Feti 
Bayram’ı yerde hareketsiz bir şe-
kilde buldu. Sağlık görevlilerinin 
eve gelerek yaptığı kontrolde ise 
Feti Bayram’ın hayatını kaybettiği 
tespit edildi. 5-6 gün önce hayatını 
kaybettiği anlaşılan Feti Bayram’ın 
cenazesi savcının ve jandarmanın 
incelemelerinin ardından otopsi 
yapılmak üzere Akara Adli Tıp Ku-
rumuna sevk edildi. n İHA 

İçişleri Bakanlığı’ndan, 19-26 Mart arasında ülke genelinde yürütülen iç 
güvenlik operasyonlarında 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Bir haftada 24 terörist 
etkisiz hale getirildi

Ülke genelinde 19-26 Mart ara-
sında düzenlenen terör operasyon-
larında 24 terörist etkisiz hale geti-
rildi. İçişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, son bir haftada 
bölücü terör örgütleriyle mücadele 
kapsamında Jandarma Özel Hare-
kat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), 
Jandarma Komando Birlikleri ile iç 
güvenlik operasyonları çerçevesinde 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve 
kara unsurlarınca bin 224 operas-
yon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör ör-
gütü PKK’ya yardım ve yataklık yap-
tıkları iddiasıyla 686, terör örgütü 
DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 
65, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile 
mücadele kapsamında 568, sol terör 
örgütleriyle mücadele kapsamında 
da 32 zanlı gözaltına alındı. Plan-
lı operasyonlarda, bin 351’i terör 
suçları, 89’u düzensiz göç ve 3 bin 
476’sı uyuşturucu ve kaçakçılık suç-
larından olmak üzere 4 bin 916 kişi 
yakalandı. İç güvenlik operasyonla-
rında 3 terörist teslim oldu, 11’i ölü 
ve 10’u sağ ele geçirildi. Böylece 
toplam 24 terörist etkisiz hale geti-
rildi.

Mardin, Şırnak, Van, Muş, Tun-
celi, Batman, Bitlis ve Diyarbakır’da 
yürütülen operasyonlarda terör ör-
gütü mensuplarınca kullanılan 21 
sığınak, barınak ve mağara ile tu-
zaklanan 34 el yapımı patlayıcı ve 
mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince 300 kilog-
ram patlayıcı yapımında kullanılan 
madde, 24 el bombası, 22’si ağır ve 
uzun namlulu olmak üzere 44 silah 
ile bin 664 adet muhtelif mühimmat 
ele geçirildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK 
OPERASYONLARI

Uyuşturucu satıcıları ile kaçak-
çılara yönelik 2 bin 568 operasyon 
düzenlendi.

Operasyonlarda 1 kilo 567 esrar, 
124 kilogram eroin, 1 kilo 200 gram 
sentetik kannabinoid (bonzai), 10 
kilogram metamfetamin, 9 bin 843 

uyuşturucu hap, bin 10 kök kenevir 
bitkisi, 313 bin 982 paket kaçak si-
gara ve 14 ton 435 litre kaçak akar-
yakıt ele geçirildi. Operasyonlarda 3 
bin 476 kişi yakalandı.

Ayrıca sokak satıcılarına yönelik 
okul çevreleri, parklar ve gençlerin 
yoğun olarak bulunduğu yerler-
de yapılan kontrol ve operasyonlar 
kapsamında 438 şüpheli gözaltına 
alındı.

Operasyonlarda 34 kilogram es-

rar, 3 kilo 700 gram eroin, 200 gram 
afyon sakızı, 1 kilo 100 gram bonzai, 
1 kilo 100 gram metamfetamin, 6 
bin 611 adet uyuşturucu hap, 500 
kök kenevir bitkisi ile 30 tabanca ve 
tüfek ele geçirildi.

ASAYİŞ UYGULAMALARI
Ülke genelindeki “Çocuk ve 

Gençlerin Korunmasına Yönelik De-
netim Uygulamaları-3” uygulaması 
kapsamında, tüm ilkokul, ortaokul, 
lise, üniversite kampüsleri, öğrenci 

yurtları ve yakın çevrelerinde faali-
yet gösteren umuma açık yerler ile 
okul servis araçları ve personeli de-
netlenirken, metruk binalar, park ve 
bahçeler kontrol edildi.

Yine ülke genelinde 7 bin 764 
personelin katılımıyla “Aranan Şa-
hıslar Operasyonu” düzenlenerek, 
çeşitli suçlardan aranan bin 586 şa-
hıs yakalandı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE
FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ 

gibi bölücü terör örgütleri başta 
olmak üzere terör örgütü propa-
gandası yapan, bu örgütleri öven, 
terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu 
alenen beyan eden, halkı kin, nefret 
ve düşmanlığa sevk eden, devlet 
büyüklerine hakaretlerde bulunan, 
devletin bölünmez bütünlüğüne 
ve toplumun can güvenliğine kas-
teden, nefret söylemleri içeren 783 
sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma 
başlatılarak tespit edilen 259 kişi 
hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kap-
samında 134’ü denizlerde olmak 
üzere 3 bin 473 kişi yakalandı, bu 
kişilere organizatörlük yaptıkları id-
diasıyla da 89 kişi gözaltına alındı.
n AA

Eşi ve kayınpederini öldüren sanığa müebbet hapis

İtirafçı oldular, serbest bırakıldılar Otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı
FETÖ/PDY operasyonunda gö-

zaltına alınan 65 şüpheliden 58’i 
itirafçı olunca adli kontrol şartıyla 
serbest bırakılırken, 7 kişi tutuk-
lanarak cezaevine gönderildi. 9 
Mart’ta Konya Cumhuriyet Baş-
savcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY 
soruşturması kapsamında daha 
önceden gözaltına alınan şüpheli-
lerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar 
sonucunda 84 kişi hakkında gö-
zaltı kararı verildi. 43 ilde gerçek-
leşen operasyonda şüphelilerden 
65’i yakalandı. 

FETÖ’nün Konya ili yapılan-
masında; yöneticilik yapmak, ör-
güte üye olmak, örgüte eleman 
temin etmek, örgüt adına eylem 
ve faaliyetlerde bulunmak, paralel 
devlet yapılanmasında rol almak 
gibi yürütülen soruşturmalar kap-
samında, “il imamı, ilçe imamı, 
eyalet imamı, büyük bölge imamı, 
küçük bölge imamı, örgüt mu-

hasebecisi, bölge talebe mesulü, 
şehir dışı talebe mesulü” olarak 
görev aldıkları anlaşılan şüpheli-
lerden 58’i itirafçı oldu. 7 kişi çıka-
rıldıkları mahkemece tutuklanarak 

Konya E Tipi Kapalı Cezaevine 
gönderildi. Operasyon kapsamın-
da 18 şüphelinin yakalanmasına 
yönelik çalışmalar devam ediyor.
n İHA

Meydana gelen trafik kazasın-
da 1 kişi kaybetti, 3 kişi yaralandı. 
Kaza, akşam saatlerinde merkez 
Meram ilçesi Gödene Mahalle-
si Hatunsaray Caddesi üzerin-
de meydana geldi. İddiaya göre, 
Kamil Ş. yönetimindeki 11 EL 
748 plakalı otomobil, Hatunsa-
ray Mahallesinden Konya merkez 
istikametine doğru seyir halin-
deyken, önündeki aracı sollamak 
istediği sırada karşı yönden gelen 
Coşkun K. idaresindeki 42 COJ 
29 plakalı otomobille kafa kafaya 
çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Coş-
kun K’nin eşi Emine Kıcık (19), 
otomobilin ön camından yola fır-
ladı. Kaza ihbarı üzerine olay ye-
rine sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. Kazada, Emine Kıcık, araç 
sürücüleri Coşkun K, Kamil S. ile 
Kamil S’nin aracında bulunan 6 
aylık oğlu A.E.S. yaralandı. Yara-
lılar ambulanslarla Konya Eğitim 

Araştırma ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Yaralılardan 7 aylık 

hamile olduğu öğrenilen Emine 
Kıcık, hastanede kurtarılmayarak 
hayatını kaybetti.
n İHA

Mardin, Şırnak, Van, Muş, Tunceli, Batman, 
Bitlis ve Diyarbakır’da yürütülen operasyonlarda 
terör örgütü mensuplarınca kullanılan 21 sığınak, 

barınak ve mağara ile tuzaklanan 34 el yapımı 
patlayıcı ve mayın imha edildi.
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Çeşitli sosyal projelere ve etkinliklere sürekli olarak yer veren Sınav Koleji Lalebahçe Kampüsün-
de kermeste bir araya geldi. Geliri Kardeş Okul Projeleri’nde kullanılmak üzere kermes düzenledi

Kardeş okullar için kermes
Çeşitli sosyal projelere ve et-

kinliklere sürekli olarak yer veren 
Sınav Koleji Lalebahçe Kampüsü’n-
de kermeste biraraya geldi. Kardeş 
Okul Projeleri’nde kullanılmak üzere 
kermes düzenledi. Meram Özel  Sı-
nav Koleji Ortaokulu öğrencilerinin 
evlerinde hazırlayıp getirmiş olduğu 
yiyecek ve içecekler kermeste yer 
aldı.  Kardeş okul projelerinde kulla-
nılmak üzere açılan kermeste Sınav 
Koleji’nin öğrencileri birlikte stantlar 
da görev alarak satış yaptılar. Sınav 
Koleji öğretmen, öğrenci ve velileri-
nin katılımıyla düzenlenen kermese 
yoğun ilgi gösterildi.  Kermes hak-
kında bilgi veren Sınav Koleji Orta-
okul Müdürü Figen Şakiroğlu, “Okul 
Aile Birliğimiz ve okul yönetimimiz 
ile birlikte kardeş okul projelerimiz-
de yapacağımız faaliyetlerde kıllan-
mak amacıyla bugün okulumuzda 
öğrencilerimizin ve velilerimizin 
katılımı ile kermes düzenledik.  Elde 
ettiğimiz gelir tamamı kardeş okul 
projelerinde okulların ihtiyaçlarını 
karşılamak için kullanılacak. Düzen-
lemiş olduğumuz kermesimize öğ-
rencilerimiz ve velilerimizin vermiş 
oldukları destekten dolayı teşekkür 
ediyorum. Kermes ile öğrencilerimiz 
arasında farkındalık oluşturmanın 
yanında,  öğrencilerimizin yardım-
laşma duygularını kazandırıyoruz. 
Konya’da Sınav çatısında faaliyet 
gösteren öğrencilerimiz de kerme-
simize destek oldular. Onlara da te-
şekkür ediyorum.  Sınav Koleji ola-
rak eğitim faaliyetlerimizin yanında 
sosyal sorumluluk projelerimize de 
devam ediyoruz” ifadelerini kullan-
dı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Pişiyi kendileri pişirdi, kendileri yedi
Karatay İMKB Gazi Mustafa 

Kemal Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri 
Bölüm öğrencileri, 3 ayların başla-
ması nedeniyle yaptıkları pişileri 
öğrenci arkadaşlarına ve mahalle 
sakinlerine dağıttılar. 

Yaklaşık 2000 pişi yapan genç 

aşçılar hem Konya’nın bu güzel 
geleneğini yaşatmanın hem de 
mübarek 3 aylara girmenin be-
reketini tatmanın sevincini yaşa-
dılar.  Öğrencileriyle birlikte pişi 
dağıtımına eşlik eden okul müdü-
rü Mehmet Çorak yaptığı açıkla-
mada,“Mübarek 3 aylara girmenin 

sevinci içerisindeyiz. Okulumuz 
öğrencileri bu mübarek aylara gi-
rerken güzel bir işe imza attılar. 
Kendi elleriyle yaptıkları pişileri 
öğrenci arkadaşlarına ve mahalle 
sakinlerine dağıttılar. Güzel bir iş 
oldu. Pişi geleneği 3 ayların başla-
masıyla vatandaşlarımızın birbiri-

ne ikram ettiği güzel bir gelenek. 
Okullarımızda milli ve manevi de-
ğerlerimizi fiilen yaşayarak öğret-
meliyiz. Çalışmada emeği geçen 
tüm öğretmen ve öğrencilerimize 
teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı. 
n TEVFİK EFE

Konya’da bu yıl 
16.’sı düzenlenen 
Konya Tarım Fuarı 
rekor ziyaretçi sayısı 
ile kapılarını kapattı. 
Konya Ticaret Oda-
sı – TÜYAP Konya 
Uluslararası Fuar 
Merkezi’nde TÜYAP 
Konya Fuarcılık A.Ş. 
tarafından Türk Ta-
rım Alet ve Makineleri 
İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) 
iş birliğiyle 16’altıncısı düzen-
lenen, T.C. Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ta-
rafından açılışı gerçekleştirilen ve 
her sene tarım profesyonellerinin 
merakla beklediği 16. Konya Ta-
rım Fuarı, yine ziyaretçi sayısında 
rekor kırdı. Sektörün ülkemizdeki 
en önemli buluşması olan Konya 
Tarım Fuarı 307.919 rekor ziya-
retçiyle yine tarım sektörünün 
en büyük buluşması olduğunu 
kanıtladı. Konya Tarım Fuarı hem 
çiftçiye, hem de üreticiye önemli 
fırsatlar sundu. Bizler de fuar bo-
yunca fuarda stant açan firma-
lar ve fuara gelen ziyaretçiler ile 
görüştük. Her iki taraf da Tarım 
fuarından memnuniyetle ayrıldı. 

Fuar boyunca Panellerden 
lansmanlara, uluslararası ikili iş 
görüşmelerinden çeşitli etkinlik-
lere kadar 5 gün boyunca hare-
ketli geçen fuar, katılımcı marka-
ların ve profesyonel ziyaretçilerin 
beğenisini kazandı. Konya Tarım 
Fuarı özellikle Konya Turizmine 
büyük katkı sağladı. Gittikçe ilgi-
nin arttığı fuarda bu yıl yabancı zi-
yaretçi sayısındaki gözle görülür 
artış, katılımcı firmaların yüzünü 
güldürdü. Konya Tarım Fuarının 
gerçekleşmesinde desteklerini 

esirgemeyen Konya 
protokolüne ve STK 
temsilcilerine oda ve 
borsa başkanlarımı-
za ve TÜYAP Konya 
Fuarcılık Genel Mü-
dürü ve güler yüzlü 
ve çalışkan ekibine 
teşekkür ediyorum. 
İnşallah önümüzdeki 
yıl daha hareketli bir 
fuar geçiririz... Ancak 

fuar boyunca gözüme takılan 
birkaç husus var. Hemen hemen 
her firmanın hostesleri vardı. 
Öyle ki bazı firmaların önünden 
geçerken kafamızı öne eğmek 
zorunda kaldık. Bu kadar açık 
kıyafetler giydirilip genç kızla-
rın teşhir edilmeleri doğru mu? 
Bence doğru değil. İnşallah önü-
müzdeki yıllarda bu konuya da 
dikkat edilir ve bu konuları tekrar 
yazmak zorunda kalmayız.

MUHSİN BAŞKANI 
UNUTMAYACAĞIZ...

25 Mart 2018 Günü Anka-
ra’da hasretle andığımız, “Ben 
milletim uğruna adamışım ken-
dimi/ Bir doğrunun imanı bin 
eğriyi düzeltir/ Zulüm Azrail olsa 
hep Hakk’ı tutacağım/ Mukaddes 
davalarda ölüm bile güzeldir” 
diyerek şahadete yürüyen şehit 
Muhsin Başkanıma, onunla be-
raber hayatını kaybeden Erhan 
Üstündağ, Yüksel Yancı,  Murat 
Çetinkaya, İsmail Güneş, pilot 
Kaya İstektepe’ye Bir kez daha 
Allah’tan rahmet diliyorum. Muh-
sin Başkanın yetimleri olarak 
Muhsin Başkanın fikirlerini ve 
düşüncelerini unutmayacağız, 
unutturmayacağız ve yaşataca-
ğız…..

Selametle kalın…

16. KONYA TARIM FUARI’NIN ARDINDAN 

Kanun Kapsamında olmasına 
rağmen Karayolları 3. Bölge Mü-
dürlüğünde asıl işi yapan, kadro-
ya alınmayan ve kadro dışı kalan 
Taşeron işçiler, Yol-İş Konya 1 
Nolu Şube Başkanı Mürsel Sel-
büz ve yönetim kurulu üyeleriyle 
birlikte biraraya gelerek Karayol-
ları 3. Bölge Müdürlüğü bahçe-
sinde basın toplantısı gerçekleş-
tirerek, Hükümet yetkililerinden 
seslendiler. “Her taşeron işçi gi-
bi,bizde hak ettik, Hakkımızı ve 
kadromuzu istiyoruz” açıklama-
sında bulundular. 

Kanun kapsamında olma-
sına rağmen kadro dışı kalan 
taşeron işçilerinin haklarını ve 
seslerini duyurmak adına üyesi 
olan tdaşeron işçiler ile birlikte  
Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü 
bahçesinde basın açıklamasın-
da bulunan Yol-İş Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Mürsel Selbüz, 
“Türkiye Yol-İş Genel merke-
zi tarafından organize edilen ve 
Tüm ülke genelinde gerçekleşti-
rilen bu tür basın açıklamaların-
da hedefimiz kadroya alınmayan 
ve kadro dışı kalan taşeron işçi-
lerimizin sesi olmayı hedefledik. 
İlk önce sözlerime 696 sayılı 
KHK ile kamu kurum ve kuru-
luşlarında taşeronların çalıştır-
dığı işçilerin bir bölümünün kad-
roya alınması bizler tarafından 
memnuniyetle karşılanmıştır. 
Ancak söz konusu kararnamey-
le; Karayolları’ında asıl işin bir 
parçası oyan yol bakım ve ona-
rım hizmetleri,karla mücadele 
hizmetleri gibi süreklilik arz 
eden işleri anahtar teslimi olarak 
üstlenen taşeronların yanında 
çalışan işçilerin, yani her türlü 
asil işleri yapan işçilerin kadro-

ya alınmaması,Köylere hizmet 
götürme birliklerinde çalışan 
işçilerin kapsam dışı bırakılma-
sı, İl Özeal İdarelerinde 5 ay 20 
gün çalışan işçilerin ise çalışma 
sürelerinin 4 ay uzatılma hakkın-
dan yoksun bırakılması bizlerde 
hayal kırıklığı yaratmış, çalışan 
ve ailelerini üzmüştür. Kadroya 
geçişte taşeron yanında çalışan 
işçiler arasında ayrım yapılması 
bizde kamuoyunda Cumhurbaş-
kanımızın tam olarak bilgilendi-
rilmediği kanaatini uyandırmış-
tır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ve hükümetimizin; taşeron8 ya-
nında çalışan işçiler arasında ay-
rım yapan ve adil olmayan bu 
düzenlemeyi değiştireceklerini, 
tüm taşeron8 işçilerinin başlan-
ğıçta açıklandığı gibi kapsama 
alınıp kadrolarına kavuşacakları-
nı bekliyor. Sayın Cumhurbaşka-
nımızın mağdur edilen bu işçileri 
de aileleriyle birlikte sevindire-
ceklerine inanıyoruz” dedi
n HABER MERKEZİ 

‘Her taşeron işçi gibi, 
kadromuzu istiyoruz’

haber@konyayenigun.com
M.ESAT ÇAĞLA

Mürsel Selbüz

Kardeş Okul Projeleri’nde kullanılmak üzere kermes düzenledi. Meram Özel  Sınav Koleji 
Ortaokulu öğrencilerinin evlerinde hazırlayıp getirmiş olduğu yiyecek ve içecekler kermeste yer aldı.
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Fabrikamızın aşağıdaki bölümü 
için personel alınacaktır.

* MOBİLYA 
USTALARI

* DÖŞEME 
USTALARI

* VASIFSIZ BAY VE 
BAYAN ADAYLAR 
Fabrikamız Konya Organize Sanayi 
Bölgesi İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

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

Fabrikamızın 
alüminyum döküm 

bölümüne, disk 
konusunda en az 

3 yıl tecrübeli presçi 
ve silindirci ( 8 kişi ) 

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

Firmamız bünyesinde çalışmak üzere;

ADRES: KONYA 3. ORGANİZE T.ZİYAEDDİN 
AKBULUT CD. NO: 19 SELÇUKLU KONYA 

TEL : 0332 239 08 78

Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır:

• Lazer Kesim 
Makinesinde görev 

alacak 

   Operatör ve
• Teknik Resim 
Okuyabilen,

Mesai yapabilecek 

Argon 
Kaynakçısı  

ALINACAKTIR
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FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

TALAŞLI İMALAT:
• Silindirik Taşlama Tezgahı Operatörleri,
• CNC Torna Operatörleri,
• Polisaj Personeli,
• Manuel Torna Elemanları;

DÖKÜMHANE BÖLÜMÜ:
• Döküm kalıp konusunda deneyimli;
• Döküm Ustası,
• Kalıpçı ve Kalıp Yardımcıları
ISIL İŞLEM TESİSİNDE:
• Isıl İşlem (Tuz Banyoları) Ustaları ve Yardımcıları;
MEKANİK BAKIM VE ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEMANI:
• Makine elektrik projelerini okumasını bilen;
• Cnc Torna ve Cnc Taşlama makine arızalarına hakim;
• Periyodik bakım planına düzenli uyan ve zamanında müdahale eden,

KALİTE KONTROL ELEMANI:
• Ölçü aletlarini iyi kullanabilen ara kontrol, proses kontrol ve son kontrol 
elemanları;
TEKNİK DESTEK ELEMANI:
•Meslek liselerin veya üniversitelerin Otomovit, Makine veya Motor bölümü 
mezunu olmak,
• Müsteri şikayetleri ve iade ürünlerini kayıt altına alınması ve raporlanması,
• Ölçü aletleri kullanabilen
ÇAY VE TEMİZLİK ELEMANI:
•25-35 yaş arası bayan eleman alınacaktır.

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.
ADRES: 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu sok. No:4 
Selçuklu/KONYA   - Tel:0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr

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.

MONTAJ VE 
SERVİS ALANINDA 

ÇALIŞABİLECEK 
EKİP 

ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

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

0332 342 10 79

Küre Yangın ve Güvenlik Sistemleri
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* 35 YAŞINI AŞMAMIŞ EKSANTRİK 
PRES KULANABİLEN VE,

* VASIFSIZ BAY 
ELEMANLAR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10758 SOKAK  NO:7-A  KARATAY/ KONYA
KOBİSAN-2 SANAYİ SİTESİ
Tel: 0332 342 35 80

ELEMAN
ARANIYOR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

VASIFLI-VASIFSIZ
BAY-BAYAN 
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 
NOT: ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİĞİNİ
 YAPMIŞ OLMASI ŞARTI ARANMAKTADIR.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.
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 FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ;

r ENJEKSİYON, DAMLAMA VE
EKSTRÜZYON BÖLÜMÜNDE VASIFLI, 
VASIFSIZ ÜÇ VARDİYA SİSTEMİNDE

ÇALIŞABİLECEK
BAY - BAYAN OPERATÖRLER 

r DEPO VE SEVKİYAT BÖLÜMÜNDE
ÇALIŞABİLECEK VASIFLI - VASIFSIZ

BAY ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

 MÜRACATLARIN ŞAHSEN 1 ADET FOTOĞRAFLA BİRLİKTE
AŞAĞIDAKİ ADRESE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.
NOT: MAAŞ + SSK + SERVİS + YEMEK

ADRES:  TATLICAK MAH. KONYA EREĞLİ YOLU 10. KM NO:115  KARATAY/KONYA

TEL: 0332 334 03 88

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

SERVİS+SSK+YEMEK

YETKİLİ: AHMET BEY
GSM : 0507 044 17 36

ALINACAKTIR

1. Organize Sanayi Bölgesi 
Çarman Sokak No:9

Tel:0332 248 39 00

Firmamız bünyesinde 
DOLGUN MAAŞLA
çalıştırılmak üzere; 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

KAYNAKÇI
elemanlar aranıyor.

SSK + Yemek + Servis
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ELEMANLAR ARANIYOR

Adres : 3.Organize Sanayi Bölgesi 4.Sokak No:5 Selçuklu/KONYA
Tel : 0332 342 10 70(pbx) -  0332 239 10 86 - 87

* Döküm kalıpçıları

* Döküm taşlamacısı 

* Dökümcü

* Yetiştirilmek üzere elemanlar

alınacaktır.
MÜRACAATLAR AŞAĞIDAKİ ADRESE ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

FİRMAMIZDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZEREUZUN VADEDE ÇALIŞMAYI HEDEFLEYEN;

SATILIK
DAİRELER
Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık 
Kaloriferli,

2+1 ve
 3+1 daireler

0531
710 88 76
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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

Konya Çimento İnsan Kaynakları
Adres: Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak No: 15 

Selçuklu / Konya
Telefon: 0332 346 03 55

ELEMAN ARANIYOR

•	 Meslek	Yüksek	Okulu	veya	Teknik	Liselerin	Elektrik
	 bölümlerinden	mezun,
•	 Ekip	çalışmasına	önem	veren	ve	iş	birliği	becerisi	yüksek,
•	 Vardiyalı	ve	esnek	çalışma	saatlerine	uyum	sağlayabilecek		

	 (3	Vardiya),
•	 Askerlik	hizmetini	tamamlamış	ve	30	yaşını	aşmamış,
•	 Tercihen	Ekat	belgesi	olan	“Elektrik	Bakım	İşçisi”	alınacaktır.
•	 İşçi	alımı	sınav	ile	yapılacaktır,
•	 Başvurular	bizzat	yapılacaktır,
•	 Sınav	başvurusu	Konya	Çimento	Fabrikası	güvenliğine		

					 isim,	soyisim,	diploma	ve	telefon		İbrazı	ile	yapılacaktır.
•	 Sınav	tarihi	başvuran	adaylara	telefon	ile	bildirilecektir.
•	 Meslek	Yüksek	Okulu	veya	Teknik	Liselerin	Elektrik	bölüm		

	 lerinden	mezun	olmayanların	başvurusu	kabul
	 edilmeyecektir.
•	 Başvuru	tarihleri	27.03.2018	–	13.04.2018	tarihleri	arasında
	 Konya	Çimento	Ana	Giriş	kapısından	yapılacaktır.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

Konya Çimento
Sanayi  A.Ş.’ ye
Elektrik Bakım

İşçisi Alınacaktır. 
BAŞVURU KRİTERLERİ:

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.

Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Memduh YILDIZ’ın babası

Hulusi YILDIZ’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Seyit Faruk ÖZSELEK
KONYA SMMM ODASI BAŞKANI

Basın 776022  www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE,

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

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

3 KAYNAKÇI,
3 PRESS OPERATÖRÜ,
3 SEVKİYAT SORUMLUSU,
3 YETİŞTİRİLMEK ÜZERE CNC 
PERSONELİNE İHTİYAÇ VARDIR.

-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Bosna’ya servisimiz vardır.

Karapınar’da mey-
dana gelen trafik kaza-
sında 2 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Osman Mavi idaresin-
deki 42 CHZ 78 plakalı 
otomobil, Karapınar BP 
Kavşağında Gökhan Ay-
taç’ın kullandığı 35 HTR 
07 plakalı tırla çarpıştı. 
Kazada, Osman Mavi 
ile eşi Mintiha Mavi 
yaralandı.  Ambulans-
larla Karapınar Devlet 
Hastanesine kaldırılan 
yaralılar, burada yapılan 
müdahalenin ardından 
Konya’ya sevk edildi.
n AA

Karapınar’da kaza: 2 yaralı 
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Konya ili, Meram ilçesi, Gödene köyü 16909 ada, 1 parsel no’lu arsa vasıflı taşın-
maz. Taşınmaz Hatunsaray caddesinin 500 m. batısında, Gödene Toki Konutllarının 600 m. doğusun-
da olup,  Antalya Çevre Yolu Hatıp Kavşağına 8 km mesafede bulunmaktadır. Arsa üzerinde geçici ya 
da kalıcı herhangi bir yapı veya  tesis bulunmamaktadır. Etrafında yapılaşma vardır. Mevzuata uygun 
proje tanziminde imar plan ve imar yönetmelik hükümlerince alanı ve geometrik şekli bakımından her 
türlü bina yapılmaya müsaittir. Zeminde balkonlar hariç 101,02 m2’ye oturan, toplamda balkonlar hariç 
141,42 m2 alanlı iki katlı bina yapılabilir.
Adresi : Gödene mahallesi, 17264. sk., No:37  MERAM/KONYA
Yüzölçümü : 404,06 m2
Arsa Payı : 
İmar Durumu : İmar parseli konumunda olup, 2 kat ayrık mesken sahasına isabet etmektedir. 
Kıymeti : 95.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcuttur.
1. Satış Günü : 25/05/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 22/06/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Konya Adliyesi Mezat Salonu-Akabe mah. Cemil Çiçek Cad. Konya Adliyesi
   B-Blok Zemin Kat KARATAY/KONYA
Satış şartları : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış gi-
derlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda 
birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik 
ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar 
varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla 
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gi-
derlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü mad-
desi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin 
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve 
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt 
faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat be-
delinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililere ve İİK’nun 127. Maddesine göre satış ilanının 
tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde 
işbu satış ile ilgili gazete ve elektronik ortamda yapılan satış ilanı tüm ilgililere satış ilanı tebligatı yerine 
geçer. 
 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2015/13636 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın 774436 - www.bik.gov.tr

T.C.
KONYA 7. İCRA DAİRESİ

2015/13636 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA 8. İCRA DAİRESİ

2016/10838 ESAS
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 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna 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 : 25/04/2018 günü, saat 09:45 - 09:50 arası.
2.İhale Tarihi : 16/05/2018 günü, saat 09:45 - 09:50 arası.
İhale Yeri : Horozluhan Mah. İstikamet Cad. Güven Tır Garajı Selçuklu/KONYA 

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

1 40.000,00 1 %18

 42DAA41 Plakalı , 2012 Model , FIAT Marka , 250 Tipli , Ya-
kıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Gücü 120HP , Rengi 
Beyaz , FİAT DUCATO MAXİ TİPLİ ARAÇ SOL ÖN VE ARKA 
MARŞBİYEL SACLARI İÇERİYE GÖÇÜK SAĞ DIŞ AYNA-
SI KIRIK ARKA KAPI EŞİK PLASTİĞİ HASARLI SAĞ STOP 
LAMBASI KIRIK ÖN CAM KIRIKANAHTARI YOK

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

Basın 775154 - www.bik.gov.tr

Örnek No: 25*

Geçtiğimiz günlerde ol-
dukça hızlı gelişmeler yaşadık, 
yaşıyoruz,  yaşamaya da devam 
edeceğiz çünkü; artık uykudan 
uyanmış bir devlet , millet, siya-
set, ordu ve anlayışa sahibiz. Bu 
süreç de doğası gereği bizi zirve 
olma yolunda yürütmektedir. 
Türk siyaseti uyandı uyanmasına 
Ama Batı safı, tavrını hala aynı 
vurdum duymazlıkta devam et-
tirmektedir. Hala  anlayışımızı ve görüşlerimizi 
küçümseyerek  bizimle oyun oynamaya çalı-
şıyorlar. Söylenilenlere göre Trump kendine 

yeni bir takım oluşturuyormuş 
! Şahinler takımı!! Bütün gözler  
ABD’nin üzerinde. Anlaşılamayan 
bir yer var !! LÜTFEN ANLAYA-
LIM ARTIK!!!  Batı safında ; kim 
giderse gitsin hatta yerine her 
kim gelirse gelsin amaç hep ay-
nıdır, ZAYIF BİR ŞARK MEDENİ-
YETİ !!!  Görelim artık! önceden 
mırın kırın eden bir  bürokrat 
topluluğu varken  şimdi içindeki 
kini ve terörizmi  dışına vuracak 

daha net bir bürokrat ( çocuk katilleri)  kadrosu 
var . Yani ABD Yine aynı ABD  zulüm yine aynı 

zülüm… Orta Doğuyu ırkçılık  illetiyle parçala-
maya çalışan bir zihniyetten bahsediyoruz. A 
kişisi de aynı B kişisi de . Unutmayalım  zalim 
bir anlayıştan merhametli ve yapıcı bir tavır çık-
maz. Bu yüzden  hiçbir zaman ABD ile mutabık 
kalamayacağız kalmamalıyız da . Anlaşılan o ki 
dünya aynı dünya ABD aynı ABD  değişen tek 
bir şey var uyanan Türkiye …  Bu güne dek 
nasıl kendimiz  gelmişsek bundan sonra da  
kendimiz dirileceğiz,  İsrail e rağmen  Trump’ 
a rağmen . Ekranlardan görüyorsunuz  batı her 
ne  değişikliklere giderse gitsin  kimi indirirse 
indirsin hatta kimi başa getirirse getirsin Türk 
milleti  hala tek yürek hala dim dik ayakta . Ben-
ce tüm dünya ABD ‘yi  bırakıp Türk milletinin 
uyanışını konuşmalı
GÜN(AYDIN) TÜRKİYEM

GÜN(AYDIN)  TÜRKİYEM!

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN 

Bozkır’da “Çanakkale Ruhu” isimli konferans veren eski Milletvekili Şevki Yılmaz, 
“Tüm Yahudiler, Haçlılar, içimizdeki hainler birleşse, Türkiye yıkılmaz” dedi 

‘Türkiye’yi yıkamazlar’
Refah Partisi Eski Milletvekil-

lerinden Şevki Yılmaz, Bozkırlı-
larla bir araya gelerek ‘Çanakkale 
Ruhu’ isimli konferans verdi. Boz-
kır Belediyesi konferans salonunda 
Bozkırlılarla buluşan Şevki Yıl-
maz’ın konferansına Bozkır Bele-
diye Başkanı İbrahim Gün, Hadim 
Belediye Başkanı Ahmet Hadimi-
oğlu, Taşkent Belediye Başkanı 
Osman Arı, Ahırlı Belediye Başka-
nı İsa Akgül, Yalıhüyük Belediye 
Başkanı Hasan Koçer, Güneysınır 
Belediye Başkanı İsmail Özcan’ın 
yanı sıra Ak Partili İlçe Başkanları 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Konferansın açış konuşmasını 
yapan Bozkır Belediye Başkanı İb-
rahim Gün, uzun zamandır Şevki 
Yılmaz Hoca’nın Bozkırlılarla bu-
luşması için uğraştıklarını, niha-
yetinde bugün Şevki Yılmaz Ho-
cayı Bozkır’da ağırlamaktan büyük 
onur ve gurur duyduğunu belirtti. 
Başkan Gün, “Bugün ilçemizde 
çok önemli ve değerli bir hocamı-
zı ağırlıyoruz. Hocamızı ilçemizde 
ağırlamaktan büyük onur ve gurur 
duyuyoruz. Yaşı küçük olan hem-
şehrilerimiz bilmez ama o zaman-
larda ne büyük sıkıntılarla müca-
dele etmişti hocam. Hocamızın o 
zamanki mücadelesi bizlere azim 
ve kuvvet verdi. Bugün ise Şevki 
Yılmaz hocamız bizlere Çanakkale 
ruhunu anlatacak. Çanakkale’yi, 
barış köprüsü Anadolu’yu anlata-
cak. Hocamıza aramızda olduğu 
için tekrardan tüm vatandaşları-
mız adına teşekkürlerimi sunuyo-
rum” dedi. 

Uzun zamandır Bozkır’a gel-

meyi istediğini ancak gelmenin 
bugüne nasip olduğunu belirten 
Şevki Yılmaz, Bozkırlılarla bir ara-
da olmaktan dolayı mutlu ve heye-
canlı olduğunu söyledi. Şevki Yıl-
maz “Sözlerime başlamadan önce 
tüm dünyaya Bozkır’dan sesleni-
yorum. Bütün Yahudiler, Haçlılar, 
içimizdeki hainler birleşse, vallahi, 
billahi Türkiye’yi yıkamayacaksı-
nız” dedi. 

TÜRKİYE KABE’NİN 
EBABİL KUŞUDUR

Çanakkale ruhunu anlayabil-
mek için Ümmet olma bilincinin 
iyi bilinmesi gerektiğini söyleyen 
Şevki Yılmaz, konuşmalarında şu 
ifadelere yer verdi, “Anadolu bir 
kilit taşıdır. Nasıl ki köprüleri ayak-
ta tutan kilit taşıysa, tüm insanlığı 
ayakta tutan da Anadolu’dur. Bu 
kilit taşı Sultan Alparslan ile oluş-
maya başladı ve hiçbir zaman yıkıl-

maz. Anadolu’nun yıkılmayacağını 
da Çanakkale’de gördük, bugün 
de görüyoruz. Çanakkale’yi geçil-
mez kılan ümmettir. Bu yüzden 
de köküne kadar ümmetçiyiz. Ben 
bu ülkede Osmanlı’yı met ettim 
diye yargılandım. Ama hala diyo-
rum köküne kadar Osmanlılıyım. 
Adam gibi adam, Osmanlı torunu 
Erdoğan’a diyorlar, Somali’ye gi-
diyorsun ağlıyorsun, Myammar’a 
ağlıyorsun, Afrika’ya ağlıyorsun. 
Tabi ağlar, çünkü o ana, analar 
merhametlidir, ağlar. Türkiye tüm 
insanlığın anasıdır. Tekrardan be-
lirtiyorum, tüm Yahudiler, Haç-
lılar, içimizdeki hainler birleşse, 
Türkiye yıkılmaz” diyerek konfe-
ransını sonlandırdı. 

Belediye Başkanı Gün, günün 
anısına Şevki Yılmaz’a Bozkır san-
cağı hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Refah Partisi Eski Milletvekillerinden Şevki Yılmaz, Bozkırlılarla bir 
araya gelerek ‘Çanakkale Ruhu’ isimli konferans verdi.

Karatay Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekiple-
ri Şehir Parkı, Olimpiyat Parkı, 
Adalet Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu 
Parkı, Saraçoğlu Hobi Bahçele-
ri’nde sonbaharda dikimini ger-
çekleştirdiği 100 bin adet lale, 
sümbül, nergis, çiğdem soğanı 
ilkbaharın gelmesi ile açarak 
parklarda büyük bir renk cüm-
büşü oluşturdu.  Karatay Beledi-
yesi olarak ilçeye kazandırdıkları 
büyük ölçekli parkların ilçenin 
hem prestij alanları olduğunu, 
hem de şehir stresinden uzakla-
şabilmek için çok büyük öneme 
sahip olduklarını söyleyen Ka-
ratay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, parkların ilkbaharın 

gelmesi ile birlikte tüm renk-
leri ahenk içerisinde barındır-
dığını belirtti. Her mevsim ayrı 
bir güzelliğe sahip Şehir Parkı, 
Olimpiyat Parkı, Adalet Parkı 
gibi Karatay’ın büyük parkları-
nın fotoğraf meraklılarının da 
ilgisini çektiğini belirten Başkan 
Hançerli, özellikle 343 bin 300 
metrekare alana sahip Şehir 
Parkı, içerisinde bulunan 12 bin 
500 metrekare kendi kendini 
temizleme özelliğine sahip Bi-
yolojik Göletin fotoğrafçıların 
gözde mekanlarından biri oldu-
ğunu söyledi. Başkan Hançerli, 
“161 bin 900 metrekare toplam 
alanıyla Karatay’ın ikinci büyük 
parkı olan ve mini futbol saha-

sı, basketbol ve voleybol sahası, 
jimnastik aletleri alanı, çocuk 
oyun grubu, 180 kamelyası, 4 
süs havuzu, 5 olimpiyat halkası 
havuzu, 1100 m bisiklet pisti, 
2300 m koşu parkurunun yanı 
sıra Fair Play Müzesi’ne ev sa-
hipliği yapan Olimpiyat Parkı 
da ziyaretçilerini ağırlamaya 
devam ediyor. Karatay Beledi-
yesi Adalet Parkı’nda 1100 m 
uzunluğundaki tartan pistin her 
mevsim sporseverlerin hizme-
tindedir” dedi. Başkan Hançerli 
her mevsim farklı güzelliğe sa-
hip olan Karatay’ın Parklarına 
tüm Konyalıları davet etti.  
n HABER MERKEZİ

Parklar baharı lalelerle karşıladı



27 MART 201814 HABER

“Devlet olmak demek, gelen herkesi adaletle ve muhabbetle karşılamak demektir” diyen Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu, gençlere yönelik şu tavsiyede bulundu: Bir şey olduktan sonra siyasetçi olun. Kendisi olmadan siyasetçi olanlar memlekete çok zarar verdiler

Derbent’i ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Derbent’in en büyük projesinin Aladağ Kayak Merkezi olduğunu 
belirterek, “Derbent’in çağ atlatacak projesi Aladağ Projesi. Derbent Konya’yı, hatta bölgeyi ağırlayacak. Gelinen nokta çok önemli” dedi

‘Ulaşacağınız şey insanların kalbi’

Derbent’e çağ atlatacak proje

Eski Başbakan ve AK Parti Kon-
ya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Da-
vutoğlu, Konya Büyükşehir Bele-
diyesi’nin düzenlediği Konya Kitap 
Günleri kapsamında Bilgi, Bilinç ve 
Ahlak konulu konferans verdi. 

KONYA BİR DEVLET ŞEHRİDİR 
Kimlik bilinci bağlamında ya-

pılması gereken en önemli şeyin 
insanın kendisini tanımak olacağını 
dile getiren Davutoğlu, “Kendini ta-
nımak, önce insani kimliğinin farkı-
na varmakla olur. Kendi medeniyet 
kimliğinin farkına varmak. O mede-
niyet söz konusu olduğunda kendi 
öz kimliğinin farkında olmak ama 
başka hiçbir medeniyete de kapıları 
kapatmamak. Bu topraklarda yaşa-
yan 80 milyon etle tırnak gibi iç içe 
geçmiş eşit vatandaşlardan oluşur. 
Kimse kimseyi dışlayamaz, kim-
se kimseye farkı nazarla bakamaz. 
Özellikle de Konya’da okuyanlar bu 
şehrin bir devlet şehri olduğunu bi-
lecek. Devlet olmak demek, gelen 
herkesi adaletle ve muhabbetle kar-
şılamak demektir. Şehir kimliğine 
sahip çıkacaksınız” dedi. 

KONYA BENİM HOCAMDIR 
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Kon-

ya’nın kendisi için çok önemli oldu-
ğunu dile getirerek, “Konya benim 
hocam. Biri bana bir laf söylese güler 
geçerim. Biri bana kötü laf söylese 
kem söz sahibinin der susarım. Ama 
biri Konya’ya kem nazarla bakarsa, 
Konya’ya laf eder veya Konya’ya bir 
şey söylerse işte o zaman dur baka-
lım derim. Ya da Türkiye’ye. Çünkü 
o benim hocam, İstanbul benim ho-
camdır” diye konuştu. 
İNSANLARIN KALBİNE GİRDİĞİNİZDE 

KİMSE SİZİ ORADAN ÇIKARAMAZ 
Gençlere kariyer planlaması 

yapmak yerine müktesebat planla-
ması yapmaları tavsiyesinde bulu-

nan Davutoğlu, “Bir şey olduktan 
sonra siyasetçi olun. Siyasetçi olduk-
tan sonra bir şey olmayın. Kendisi ol-
madan siyasetçi olanlar memlekete 
çok zarar verdiler. Önce olun sonra 
ne olursanız onu olun. O olgunluğu 
yaşamadan kısa yoldan siyasete gi-
reyim ve bir isim olayım, kısa yoldan 
iş hayatına gireyim ve çok zengin 
olayım, kısa yoldan ilim hayatına gi-
reyim ve bir anda profesör olayım, 
televizyonlarda konuşayım derseniz 
kısa yoldan ulaştığınız her şeyi kay-
bedersiniz. Ama emek vererek ter 
ve gözyaşı dökerek ulaştığınız yeri 
kimse sizden alamaz. Ulaşacağınız 

şey de para, makam, mevki değil 
insanların kalbidir. Oraya girdiği-
nizde kimse sizi oradan çıkaramaz” 
ifadelerini kullandı.  Büyükşehir Be-
lediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde 
yoğun ilgi gören programa AK Parti 
Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, 
ilçe belediye başkanları, Büyükşe-
hir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Dairesi Başkanı Mücahit Sami Kü-
çüktığlı ile çok sayıda vatandaş ve 
öğrenci katıldı. 

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 
programın sonunda kaleme aldığı 
eserlerini okurları için imzaladı. 
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Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Derbent’te 
Yerel Buluşmalar programında ilçe 
sakinleri ile buluşarak şehitlerin 
aziz hatırası için yapılan anıtı ziyaret 
etti. İlçede büyük coşkuyla karşıla-
nan Başkan Akyürek, Derbent’in 
en büyük projesinin Aladağ Kayak 
Merkezi olduğunu belirterek, “Der-
bent’in çağ atlatacak projesi Aladağ 
Projesi. Derbent Konya’yı, hatta böl-
geyi ağırlayacak. Gelinen nokta çok 
önemli” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, ilçe program-
ları kapsamında Derbent’te teşkilat 
mensupları, muhtarlar, STK tem-
silcileri ve ilçe sakinlerinin katıldığı 
Yerel Buluşmalar Programı’na katıl-
dı, ilçe belediyesi tarafından yapımı 
tamamlanan Derbent Şehitliği’ni 
hizmete açtı. 

Kendisini coşkuyla karşılayan 
Derbentlilere ilçe meydanında hitap 
eden Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, sıcak karşı-
lama için ilçe halkına teşekkür etti. 

DERBENT’E 26 MİLYON TL’LİK 
YATIRIM YAPTIK 

Derbent’te sevgi, barış, kardeş-
lik, dostluk ile Allah için samimiyet 
ve sevmek gibi kavramların yerleş-
miş durumda olduğunu dile getiren 
Başkan Akyürek, Yeni Büyükşehir 
uygulamasının ilçeye büyük faydalar 

getirdiğini belirtti. Başkan Akyürek, 
“Meydan düzenlemesi, cephe dü-
zenlemeleri, Konya Bedesten’e ben-
zeyen düzenlemeler, kilitli taş yerine 
artık andezit küp granit düzenle-
mesi, saat kulesi, prestij caddesi, 
andezit kaldırımları, mahalle yolları, 
Mahalle Konağı, tarımsal sulama 
projeleri ve daha nice çalışma ile il-
çemize katkı yapmaya gayret göste-
riyoruz. Şu ana kadar Konya Büyük-
şehir Belediyesi’nin imkânları ve ilçe 
belediyemizin katkılarıyla Derbent’e 
26 milyon lira yatırım yaptık” diye 
konuştu. 

ÇAĞ ATLATACAK PROJE ALADAĞ 
Derbent’in en büyük projesinin 

Aladağ Kayak Merkezi olduğunu 
dile getiren Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Tahir Akyürek, “Der-
bent’in çağ atlatacak projesi Aladağ 
Projesi. Büyükşehir yatırım prog-
ramına girdi. Belediye Başkanımız 
Hamdi Bey bu işe neredeyse haya-
tını koydu. Arazi oluşturulması, ba-
kanlıklardan geçmesi, devlet yatırım 
programından da destek alınması ve 
Büyükşehir yatırım programına gir-
mesi önemli aşamalardır. Derbent 
Konya’yı hatta bölgeyi ağırlayacak, 
ona göre bir yapılanma ortaya çıka-
cak. Gelinen nokta çok önemli” dedi. 

BÜYÜK TÜRKİYE 
MUTLAKA KURULACAK 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Tahir Akyürek Yerel Buluşma-
lar Programı’na katıldı. Büyükşehir 
Belediyesi olarak Büyük Türkiye 
hedefine katkı yapmak için çalışma-
ya devam ettiklerini belirten Başkan 
Akyürek, “Bunu hiçbir zaman unut-
mayalım. Maksat yol, su, kaldırım, 
park, şehir konağı ve diğer hizmetler 
değil, bunlarla birlikte daha büyük 
hedefe ulaşmak” ifadelerini kullandı. 

DERBENT İHYA OLACAK 
İlçeye ziyaretlerinden dolayı 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek’e teşekkür eden Der-
bent Belediye Başkanı Hamdi Acar, 
Aladağ Kayak Merkezi’nin Konya’ya 

çok önemli bir hizmet sunacağına 
vurgu yaparak, “Bozkırın ortasında 
kayak merkezi mi olur diyenler in-
şallah bunu görecek. Turizm bölgesi 
olduk ve Derbent’i turizme hazırlı-
yoruz. Derbent ihya olacak” dedi. 
KONYA TÜM YERLEŞİM YERLERİYLE 
BAMBAŞKA BİR VİZYONA KAVUŞTU 

AK Parti Konya İl Başkanvekili 
Ahmet Fatih Özboyacı ise, 3 yıldır 
Kayak Federasyonu İl Temsilciliği 
yaptığını hatırlatarak ilçeye kurul-
ması planlanan Aladağ Kayak Mer-
kezi için Konya Büyükşehir Beledi-
yesi ve ilgili kurumlarla çalıştıklarını 
söyledi. Özboyacı, “Her geldiğimde 

gelişmeyi ve ilerlemeyi görüyorum. 
Türkiye’deki en zor il olan Konya 
gibi bir şehirde Sayın Tahir Akyürek 
başkanımızın da üstün çabalarıyla 
bütün yerleşim yerlerimiz bambaş-
ka bir vizyona kavuştu” ifadelerini 
kullandı. 

ŞEHİTLER ANITI ZİYARET EDİLDİ 
Derbent’e kazandırılan meydan 

düzenlemesi ve cephe sağlıklaştır-
ma çalışmalarında incelemelerde de 
bulunan Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, şehitlerin 
aziz hatırası için yapılan anıtı ziyaret 
etti.
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Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Konya’nın kendisi için çok önemli 
olduğunu dile getirerek, “Konya benim hocam” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek
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40 yıldır yay sektöründe hizmet veriyor NEÜ’de Mehmetçiğe destek için kermes
Konya’da tarım sektörünü ve 

çiftçiyi bir araya getiren 16. Tarım, 
Tarımsal Mekanizasyon ve Tar-
la Teknoloji Fuarından memnun 
kalan firmalardan Yaycı Memiş, 
katılımcıların ilgisinden oldukça 
memnun. 5 günlük fuarda stant 
açan Yaycı Memiş Genel Müdürü 
Mehmet Ali Akbaş, fuardan mem-
nun kaldıklarını belirterek Kon-
ya’da 1977 yılından beri 40 yıldır 
yay sektöründe hizmet verdikleri-
ni söyledi. Müşteri memnuniyetini 
ve taleplerini ön planda tuttukları-
nı ifade eden Akbaş Kurmalı Yay-
lar, Pim Yayları, Fren Yayları, Bant 
ve Şerit Yayları, Baskı Yaylar, Çek-
me Yaylar, Balya Dırmık Yayları, 
Tel Form Yayları ve Tarım Yayları 
üretiminde Türkiye’de birçok sek-
törün yay ihtiyacını karşıladıklarını 
kaydederek 0,20 mm’den 40 mm 
kadar geniş ürün yelpazesini, CNC 
tam otomatik ve tam kontrollü 

makineleri ile soğuk çekim ya-
parak ürettiklerini vurguladı. 16. 
Tarım, Tarımsal Mekanizasyon 
ve Tarla Teknoloji Fuarına katıl-
maktaki hedeflerinin, iç pazarda 
tanınan ve tercih edilen bir marka 
haline gelmek olduğunu belirten 

Mehmet Ali Akbaş, kaliteden taviz 
vermeyen, geçmişten gelen dene-
yimli iş gücü birikimini geleceğe 
emin adımlarla taşıyan bir firma 
olmanın gayreti içerisinde oldukla-
rını sözlerine ekledi.
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Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Harita Mühendisliği Toplulu-
ğu öğrencileri, Zeytin Dalı Operas-
yonundaki Mehmetçiklere destek 
için geliri Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) Mehmetçik Vakfına bağış-
lanmak üzere kermes düzenledi. 
Kermeste konuşan NEÜ Harita 
Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Zahit 
Selvi, kermeste emeği geçenle-
re teşekkür ederek, “Mehmetçik 
kavramı milletimiz açısından ol-

dukça önemli. Peygamber ocağı 
dediğimiz yerden bahsediyoruz. 
Vatanımızın huzuru için onlar 
emek veriyorlar. Devletimiz her 
türlü imkanı sağlıyor ama şehitle-
rimizin, gazilerimizin ve yakınları-
nın ihtiyaçları ile ilgili devletimizin 
sunduğu imkanların yanında biz 
de elimizden geldiğince katkı ve-
rebilmek için kermes düzenledik” 
dedi.Türk milletinin her zaman 
Mehmetçiğin yanında olduğunu 
söyleyen NEÜ Harita Mühendisliği 

Topluluk Başkanı İkra Peçenek de, 
“Mehmetçik dünyanın en cesur 
askeridir. Hiçbir savaşta yılma-
mış, her zaman layıkıyla görevini 
yerine getirmiştir. Bizler de bu tür 
etkinliklerle ve dualarla ülkemizin 
geçtiği kritik süreç içinde Meh-
metçiğimizin yanında olmak iste-
dik” ifadelerini kullandı. Kermese 
Tapu ve Kadastro 5. Bölge Müdü-
rü Kenan Çiftçi, öğretim üyeleri ve 
öğrenciler katıldı.
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Sağlık Bakanlığı tarafından 
Müdürlüğümüze gönderilen üç 
ambulans İl Sağlık Müdürlüğü’n-
de gerçekleştirilen törenle 112 
acil servis istasyon sorumlularına 
teslim edildi. Şehrimizde hizmet 
sunacak olan tam donanımlı am-
bulansların Ereğli, Ilgın ve Yunak 
ilçelerimizde hizmet verecekleri 
açıklandı. 

Dualarla başlayan ambulans 
teslim töreni, İl Sağlık Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Koç’un konuş-
ması ile devam etti. Konya’da 
2002 yılında toplam14 istasyon 
varken bu sayının 2018 yılında 69 
acil servis istasyonuna çıktığının 
altını çizen Prof. Dr. Koç,  “Am-
bulans filomuza eklenen 3 yeni 
ambulans ile birlikte toplam 103 
ambulansımız ile hizmet vermeye 
devam etmekteyiz” dedi.

2017 yılı içerisinde 112 acil 
servis ambulanslarının 168 bin 
646 vaka için çıkış yaptıklarını da 
ifade eden Prof. Dr. Koç, “ 2017 

yılında ambulanslarımız toplam 
6 milyon 249 bin 632 kilometre 
yol kat ederek vatandaşlarımızı 
sağlık tesislerimize taşımışlardır” 
dedi.  Prof. Dr. Koç, “Sağlık teşki-
latımızın göz bebeği olan 112 acil 
yardım istasyonlarımıza çalışma-
larında başarılar diliyorum. Allah 
kaza bela vermeden ambulans-

larımızın hayırlı hizmetlerde kul-
lanılmasını temenni ediyorum” 
şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından Ereğ-
li ekibine ambulans anahtarını İl 
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç, Yu-
nak ekibine Acil Sağlık Hizmetle-
ri Başkanı Dr. Ahmet Ergin son 
olarak da Ilgın ekibine ambulans 

anahtarını Kamu Hastaneleri Hiz-
metleri Başkanı Prof. Dr. Kadir 
Durgut teslim etti.

Filoya katılan yeni ambu-
lanslar görev yerlerine sirenlerle 
uğurlandılar. Ambulans teslim tö-
reni toplu çekilen hatıra fotoğrafı 
ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ  

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, robotik teknolojiye dikkat çekerek, “Nitelikli insan kaynağına mutlaka ve mutlaka 
özen göstermemiz gerekiyor. Küresel oynamak zorundayız. Eğer küresel oynamazsak yerel kalırız ve büyümekte zorlanırız” dedi

‘Küresel oynamazsak yerel kalırız’
AK Parti Konya Milletveki-

li Ziya Altunyaldız, düzenlenen 
basın toplantısında ülke ve Kon-
ya gündemini değerlendirdi. AK 
Parti Konya İl Başkanlığındaki 
toplantıda Milletvekili Altunyal-
dız’a İl Yönetim Kurulu üyeleri 
Mehmet Akif Ortagedik ve Feride 
Ersöz eşlik etti. 

Türkiye ekonomisi sizlerinde 
bildiği gibi 2017 yılı performan-
sıyla dünyada en yüksek oranda 
büyüyen ekonomi olacak diyen 
AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız, “İnşallah bu ay içe-
risinde 2017 yılı büyüme rakam-
larımızda ortaya çıkmış olacak ve 
bizim ve herkesin beklentisi yüz-
de yedinin üzerinde ve Dünya’da 
en yüksek oranda büyümeyi ger-
çekleştirmiş olacağız. Bunun ya-
nında Türkiye özellikle yine 2017 
yılında 1 buçuk milyonun üzerin-
de oluşturmuş olduğu istihdamla 
yine Dünya’da istihdam konu-
sunda en fazla mesafe alan ülke 
oldu. Toplam Avrupa Birliği’nde 
28 ülke bir yılda 1,9 milyon is-
tihdam oluştururken Türkiye tek 
başına 1,6 milyon istihdam oluş-
turdu. Dolayısıyla bu son derece 
önemli bir gelişme burada şunu 
söylemek istiyorum. Yani Türki-
ye ekonomisi üretim, ihracat ve 
istihdam odaklı bir anlamda reel 
tüm boyutlarıyla; tüm kesimlere 
büyümenin faydalarını, yararla-
rını hisseden hissettiren bir bü-
yüme gösterdi. İnşallah Türkiye 
büyüme hedeflerine bu yıl devam 
edecek. 2018 yılında büyüme he-
defimiz yüzde 5 buçuk İnşallah 
2017’deki bu büyümenin ortaya 
koyduğu bu ivmenin de etkisiyle 
2018 hedefimize de ulaşacağız. 
2018 ihracat rakamlarımızda en 
az 170 milyar dolar civarında ol-
masını bekliyoruz” dedi. 
“DÜNYA YEPYENİ BİR DÖNÜŞÜM 

SÜRECİ GEÇİRİYOR” 

Sözlerinin devamında Millet-
vekili Altunyaldız, “Dünya yepye-
ni bir dönüşüm süreci geçiriyor. 
Üretimler dönüşüyor. İstihdam 
kalıpları dönüşüyor. Rekabet dö-
nüşüyor. Özellikle robotik tekno-
lojiler, artırılmış gerçeklikler, sa-
nal gerçeklikler, makine öğrenimi 
ve özellikle bütün bunların bir 
araya gelmesini birbiriyle etkile-
şimini sağlayacak olan nesnelerin 
interneti; ayrıca veri analizi dedi-
ğimiz artık her şeyin veriye dayalı 
olarak yönetilmesi Eğer bütün bu 
hadiseleri yönetmek konumun-
daysanız kendinizi buna hazır-
ladıysanız bu yeni dönüşümün 
bütün bu değişimin bir anlamda 
avantajlısı olursunuz. Bir anlam-
da avcısı olursunuz. Rekabette 
öne çıkarsınız. Aksi halde maa-
lesef kaybedenlerden olursunuz. 
İşte Türkiye Cumhuriyeti tüm 
ekonomik kurumlarıyla, tüm özel 
sektörüyle, tüm müteşebbisiyle 
bu yeni dönüşüm dalgasını yönet-
mek ve o süreci yöneten avantajlı 
çıkan, rekabette öne çıkan ülke 
olmak için tüm gayretiyle çalışı-
yor” dedi. 

“EĞER KÜRESEL OYNAMAZSAK 
YEREL KALIRIZ VE BÜYÜMEKTE 

ZORLANIRIZ” 
Artık robotik teknolojileri-

nin gelişmesiyle birlikte bugün 
ki işlerimizi önümüzdeki yıllarda 
tahminlerimize göre yüzde kırkı-
nın robotlar tarafından yapılacağı 
ön görüldüğünü ifade eden AK 
Parti Konya Milletvekili Ziya Al-
tunyaldız, “Yüzde kırkı robotlar 
tarafından yapılacaksa insanlar 
tamamen işsiz mi kalacak. Hayır, 
dolayısıyla teknoloji gelişirken bir 
taraftan bazı işleri robotik alana 
doğru aktarırken bugün öngör-
mediğimiz işler de piyasaya ge-
lerek yepyeni iş dalları ortaya çı-
kacak. Bunun içinde ortaya çıkan 
temel unsurlar var birinci unsur, 

özellikle tüm kobilerimizin çok iyi 
hazırlanması lazım. Nitelikli insan 
kaynağına mutlaka ve mutlaka 
özen göstermemiz, onlara gerekli 
maliyetlerine katlanmamız, fir-
ma yapılarını güçlendirmemiz ve 
firma yapılarını daha kurumsal 
daha proaktif yapılara dönüştür-
memiz gerekiyor. Bu da daha çok 
mali gücü de gerektiriyor. Türkiye 
dünyadan farklı olarak özel sektö-
rün finansmanını ağırlıklı olarak 
yüzde seksen civarında banka-
lardan temin ediyor. Ama diğer 
sermaye piyasası enstrümanlarını 
daha az kullanıyor. Dünyaya bak-
tığımız zaman bu banka kredileri 
yüzde kırk veya ellilerdedir. Diğer 

piyasa enstrümanları diğer yüzde 
elliyi falan oluşturur o yüzden fir-
malarımızın kesinle yurt içi veya 
yurt dışı kaynaklarda güçlenme-
leri ve yeni dönüşüm hareketini 
yönetmeleri ve bu atılımın öncü-
leri olmaları için ortaklıklara girip 
pastaları büyütmeleri lazım. Kre-
di yerine ortaklıklara girmeleri 
lazım ki bu maliyetsiz bir şeydir. 
Daha çok büyümeyi teşvik eden 
ve şuan için finansman maliye-
tinizi neredeyse sıfıra indirgeyen 
bir yapıdır. Artık kültür olarak 
da mutlaka şundan vazgeçmeli-
yiz. Artık küçük değil büyüterek 
bizim olsun. Paylaşarak bizim 
olsun. yani pastanın küçüklüğün-

den değil artık paylaşılan ve bü-
yütülen pastadan bahsediyoruz. 
Artık dünya konvektörü de bunu 
gerektiriyor. Dolayısıyla artık yeni 
dönemdeki bu gelişmeleri izleye-
bilmek, sonuç alabilmek için ken-
dimizi çalışma kültürümüzü buna 
doğru dönüştürmemiz gerekiyor. 
Bir diğer konu bütün bunları ya-
parken özellikle çok esnek ku-
rumsal yapılara ihtiyacımız var. 
Biz hükümetimizin hazırladığı ve 
komisyonumuzdan geçen Ar-Ge 
form paketi ve reform paketiy-
le birlikte geçirmiş olduğumuz 
aslında ikinci bir parametredir. 
Üçüncü parametrede küresel oy-
namak zorundayız. Eğer küre-
sel oynamazsak yerel kalırız ve 
büyümekte zorlanırız. Aslında 
şuan her ne kadar küresel ola-
rak ABD’nin başlattığı ticaret bir 
savaş ortaya çıkmış olsa da özel-
likle tüm insanlık hayatı boyunca 
insanlığa zenginlik ve refah kat-
mıştır. Küresel krize kadar ticaret 
dünya milli gelirinin neredeyse iki 
katı büyümüş ve bu anlamda da 
ticaret dünyanın pek çok ülkesi-
ne refah taşımıştır. Önemli olan 
burada adil ticarettir. Birilerinin 
diğerlerini sömürmemesidir. Yani 
büyüğün küçüğü sömürdüğü ya 
da büyüğün küçüğü yuttuğu bir 
sistemden bahsetmiyoruz. Hatta 
küçük ekonomilere dönük daha 
avantajlı ticaret şartlarından bah-
sediyoruz. Çünkü dünya zenginli-
ğinin neredeyse yüzde doksandan 
fazlası dünyadaki nüfusun sadece 
yüzde üçü ile beşi arasında pay-
laşılır. O zamanda refahında tüm 
dünyaya paylaşılması lazım. İşte 
bu yüzden adil ticaretten bahse-
diyoruz. Adil bölüşümden bahse-
diyoruz. Ticaretin engellenmesin-
den değil önünün açarak ama adil 
ve sürdürülebilir bir ticaret düze-
ninden bahsediyoruz. İşte Türkiye 
bu anlamda hem ticaretin öncüsü 

olmak hem müteşebbisin öncüsü 
olmak hem ekonomiyi özel sek-
tör bazlı büyümek gibi bir strateji 
kesintisiz ve garantili bir şekilde 
sürdürmeye devam edecek” dedi. 

“AK PARTİ HÜKÜMETLERİ 
ÖZEL SEKTÖR ODAKLI 

BÜYÜMEYİ LİBERAL EKONOMİYİ 
BENİMSEMİŞTİR” 

AK Parti hükümetlerinde ba-
şından beri Cumhurbaşkanımızın 
önderliğinde AK Parti hükümet-
leri özel sektör odaklı büyümeyi 
liberal ekonomiyi benimsemiş ve 
bunu istisnasız ve kesintisiz bir 
şekilde uygulayan bir hükümet ol-
duğunu belirten Ziya Altunyaldız; 
“Bunu kararlılıkla sürdürmeye 
devam edecektir. O zaman bura-
daki özel sektöre düşen görev de 
ortaya çıkarmış olduğumuz dü-
zenlemeleri hakkıyla kullanabile-
cek yapıları mutlaka yapmış om-
ları gerekmektedir. Diğer taraftan 
işte bütün bunları yaparken Ar-
Ge ve Tasarım Merkezleri’nde de 
önemli bir noktaya geldik. Şuan 
Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde 
bine yaklaştık. Bunu son derece 
önemsiyorum. Üniversite sana-
yi işbirliğinden artık kavramdan 
pratiğe dönüştüğünü görüyoruz. 
Artık birlikte çalışabilecek bir ze-
min oluştuğunu görüyoruz. Üni-
versitelerin sanayilerle ile birlikte 
çalıştığı bir düzlemi yakaladık. 
Yeterli miyiz? Hayır değiliz. Özel-
likle üretim ekonomisini bilgi ve 
teknoloji ile birleştiremezsek onu 
tasarım merkezine alıp inovasyon 
ekonomisine ve makro ekonomi-
sine geçemezsek arzu ettiğimiz 
hedeflere ulaşmamız mümkün ol-
maz. Bu yüzden vizyonumuz bü-
tün bunları gerçekleştiren refahı 
yayan Türkiye Cumhuriyeti’ni en 
büyük ilk on ekonomisi arasına 
sokmak ve küresel marka ve ino-
vasyon ekonomisini gerçekleştir-
mektir” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

112’ye 3 yeni ambulans teslim edildi

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız
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‘Atatürk Stadyumu Konya’nın ciğeridir’
CHP Meram İlçe Başkanı Saim 

Sezen ve CHP Konya Milletvekili 
Hüsnü Bozkurt,  Atatürk Stadyu-
mu’nun yıkım çalışmalarını ince-
leyerek,ardından CHP Meram İlçe 
Binasında basın toplantısı düzenle-
di. Basın toplantısında konuşan CHP 
Meram İlçe Başkanı Saim Sezen, 
Konya Atatürk Stadyumu’nun yıkıl-
masıyla kentin hafızası ve kimliğinin 
yok edilmek istendiğine dikkat çe-
kerek, “Tarihi ve toplumsal değeri 
para ile ölçülmeyecek olan Konya 
Atatürk Stadyumu, bir anıt kurulu-
şu olup, geliştirilip güzelleştirilmesi 
gerekirken neden yıkılır? Halkın ve-
rimli bir şekilde kullanmakta olduğu 
bu tesis acelece neden yıkılmakta-
dır. Yıkım için futbol sahası yapılmış 
olması, belediye binasına ihtiyaç du-
yulması gerekçesi gösteriliyor. Yeni 
yaptıkları Arena sadece profesyonel 
futbol kulübüne hizmet veren bir 
alandır. Olimpiyat stadı özellikleri 
taşımadığı gibi, diğer sporlara ve 

özellikle de amatör sporlara kapa-
lıdır. Buraya yapılması planlanan 
belediye binasının başka bir yere 
yapılması pekâlâ olanaklıdır. Konya 
ovasında yer mi kalmadı. Daha şa-
şalı olmasını istiyorlarsa Alâeddin 
Tepesi’ne yapılabilir” diye konuştu. 
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bil-
gi almak için başvurmamıza rağmen 
bilgi vermekten kaçındıklarını ifade 
eden Saim Sezen, “Belediye İmar 
Daire Başkanlığı bize stadyumunun 
durumu hakkında bilgi verecekle-
rini söyledi. Fakat bize geri dönüş 
yapmadılar. Büyükşehir de cevap 
vermedi. Stadyum yıkılmasıyla ya-
pılmak istenen bu şehrin hafızasını 
silmektir. Biz şehir stadyumunun 
yıkılmamasını talep etmek için imza 
kampanyası düzenledik. Stadyum-
daki yıkımın bir an önce durdurul-
ması ve bazı spor alanlarının yerinin 
orada kalmasını istiyoruz. Halkımıza 
kampanyayı desteklediği içinde te-
şekkür ediyoruz.  Bütün Konyalıları 

Şehrimizin ciğeri olan stadyuma sa-
hip çıkmaya davet ediyorum ” dedi. 

CHP Konya Milletvekili Hüsnü 
Bozkurt da yıkılan stadyum alanının 
yeşil alan olarak kalması gerektiğini 
belirterek, “Bizlerin endişesi 30 bin 
metrekareden oluşan bu alanın ima-
ra açılmasıdır. Bu alanın yıkılma-
ması için 10 bin imza topladık. Bu 
imzalar bir hafta içinde toplandığını 
belirtmek istiyorum. Bu da halkımı-
zın bu alanın yıkılmaması yönünde-
ki haklı talebini ortaya koyuyor. Bu 
imzalarla endişemizi ve isteğimizi 
gerekli makamlara ileteceğiz. Parti-
lerin grup başkan vekillerine Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ne, Konya 
Valiliği’ne, Meram Belediyesi’ne gi-
deceğiz. Bu alan şehir merkezinde 
boş kalmış nadir alanlardan birisidir. 
Konya’nın şehir merkezinde nefes 
almasına olanak tanıyan bir yerdir. 
Şimdi 100. Yıl alanına belediye hiz-
met binası yapılabilir tabi ki. Ama 
stadın geri kalan kısımlarının imara 

açılması olasılığı bizleri endişelendi-
riyor. Belki de imara açılması gibi bir 
durum yoktur. Fakat bizlere bu ko-
nuda içimizi ferahlatan bir açıklama 
yapılmadı. Bizim buradaki amacımız 
70 yıllık mazisi olan bu stadın Konya 

halkı için yeşil alan olarak kullanıl-
masını sağlamaktır. Bu konunun ta-
kipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu 
alanla ilgi çeşitli dedikodular ortalık-
ta dolaşmakta. Ama ben Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in 

bu alanın yeşil alan olarak kullanı-
lacağı sözüne inanıyorum. Bu alanı 
korumak bütün Konyalıların ve bü-
tün siyasi partilerin bir görevidir” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Terör örgütü YPG/PKK’nın Afrin’den çıkarak işgal ettiği Tel Rıfat, Zeytin Dalı Harekatı’nın doğal uzantısı durumunda. İlçe sakini yüz binlerce si-
vil, topraklarının kurtarılmasıyla evlerine dönme imkanına kavuşacak. Terörden temizlenen Afrin merkezde ise hayat normale dönmeye başladı

YPG/PKK’ye Tel Rıfat darbesi
Terör örgütü YPG/PKK’nın Af-

rin’den çıkarak işgal ettiği Tel Rı-
fat, Zeytin Dalı Harekatı’nın doğal 
uzantısı durumunda. İlçe sakini 
yüz binlerce sivil, topraklarının 
kurtarılmasıyla evlerine dönme 
imkanına kavuşacak. 

YPG/PKK, 2016 başlarında, 
Fırat Nehri’nin doğusunda işgal 
ettiği topraklar ile batısında bulu-
nan Afrin’i karadan birleştirmek 
için arada kalan bölgeleri ele ge-
çirmeyi amaçladı.

Afrin’den güneydoğuya, Men-
biç’ten de batıya hamle yapan ör-
güt, Tel Rıfat ve Bab’ı alarak, hattı 
birleştirmeye çalıştı. 

YPG/PKK, böylece Suriye-Tür-
kiye sınırı boyunca kesintisiz ha-
kimiyet kuşağı oluşturacaktı.

Teröristler, o dönem Türkiye 
ile ilişkileri krizde olan Rusya’nın 
yoğun hava desteğini alarak, Af-
rin’den güneydoğuya doğru yayıl-
dı. Afrin’den çıkan örgüt, muhalif-
lerin kontrolündeki Tel Rıfat ilçesi 
ve çevre köylerini hızla işgal etti. 
Tel Rıfat, örgüt için kuzeyde oluş-
turacağı kesintisiz işgal hattında 
köprü vazifesi üstleniyordu.

ÖRGÜT İÇİN TEL RIFAT-MENBİÇ 
BAĞLANTISI 

Terör örgütünün Suriye gene-
lindeki sözde idari yapılanması “3 
bölge ve 6 kanton”dan oluşuyor. 
Örgüt söz konusu yapıyı “Cezire 
(Haseke ve Kamışlı), Fırat (Koba-
ni ve Tel Ebyad), Afrin (Afrin ve 
Şehba)” şeklinde ifade ediyor. İş-
galde tuttuğu Rakka ilini, sözde 
özel statüde gösteriyor.  Örgüt, 
Tel Rıfat’tan başlayıp Menbiç’e 
uzanan hattı “Şehba kantonu” 
olarak adlandırıyor. Ancak Tel 
Rıfat ve Menbiç arasındaki Bab 
ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı böl-
gesinde bulunuyor. Bu nedenle 
örgütü Tel Rıfat-Menbiç bağlantı-
sını sağlayamıyor.

YPG/PKK, Tel Rıfat’ı işgali sı-
rasında yaklaşık 250 bin Arap si-
vili göçe zorlandı.

Tel Rıfatlılar, Fırat Kalkanı 
bölgesine komşu ve muhaliflerin 
kontrolünde bulunan Azez ilçesi-
ne sığındı. Örgüt, işgalden son-
ra Tel Rıfat’a Afrin’den getirdiği 
Kürt aileleri yerleştirmeye başla-
dı.  Halihazırda ilçede 15-20 bin 
civarı Kürt ve Arap yaşıyor. Ancak 
bunların yalnızca 700-800 kadarı 
Tel Rıfat’ın yerlisi olan Araplar-
dan oluşuyor.

BAZI KÖYLER ZEYTİN DALI’NDA 
GERİ ALINDI

YPG/PKK işgalinde olan yer-
leşim yerleri şunlar: Tel Rıfat ilçe 
merkezi, Kefr Neye ve Deyr Ce-
mal beldeleri, Minag, Harabişe, 
Babınnıs, Eksar, Zoyan,Tel İnip, 
El Coba, Hasin, Halisa, El Neyra-
biyye, Şeyh Keyif, Tel El Madik, El 
Hassiye, Ta’ane, El Karmil köyü, 
Tel Cican, El Vardiyye, Suruç, 
Ümel Kura, El Vahşiyye, Marita, 
Tel Rehhal, Malika, Kiştiar, Tata 
Maraş, Teneb, Kefer Anton, El Va-
sıtıyye, Şavarga, Ayn Dakne, Ma-
ranaz, Hırbat Hayat, Kefer Nasih, 
Hassacık, Tel Şair, Tel Acar, Tel 
Karah, Ez Ziyyara, Fefin, Üm Hoş, 

Herbul, Ehras ve Şeyh İsa köyleri 
ile Garnata, El Vardiyye, Es Sa-
muka, El Alkamiyye, Bir Harbul, 
El Beyluna, El Hib, Eş Şehhebiyye 
ve Şeyh Hilal çiftlikleri. Öte yan-
dan Zeytin Dalı Harekatı’nda Tel 
Rıfat’a bağlı Meryemeyn, Kefer 
Mez, Şavarighat el Caviz ve Anab 
köyleri gibi bazı yerleşimler terö-
ristlerden kurtarılmıştı. Şeale kö-
yünü ise harekattan cesaret alan 
ve daha önce Bab’a sığınan köylü-
ler kendi imkanlarıyla geri almıştı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 

TEL RIFAT MESAJI 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İn-

şallah kısa sürede Tel Rıfat’ı da 
kontrol altına alarak, bu hareka-

tı hedefine ulaştıracağız” dedi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, dün AK Parti Trabzon 
6. olağan il kongresinde yaptığı 
konuşmada, “İnşallah kısa sürede 
Tel Rıfat’ı da kontrol altına alarak, 
bu harekatı hedefine ulaştıraca-
ğız.” demişti. Tel Rıfat ilçesi sa-
kinleri ve çok sayıda Özgür Suriye 
Ordusu mensubu, hafta sonu Zey-
tin Dalı Harekatı’yla topraklarının 
da kurtarılması için Suriye-Tür-
kiye sınırındaki Azez’de gösteri 
düzenlemişti. TSK, İHA’ların kay-
dettiği görüntüleri kamuoyuyla 
paylaşmıştı. Zeytin Dalı Hareka-
tı’na katılan ÖSO gruplarında çok 
sayıda Tel Rıfatlı bulunuyor.

AFRİN’DE PATLAYICIYI “LEYLAK” 
BULDU, “METİ” İMHA ETTİ
Terör örgütü üyelerince tuzak-

lanan patlayıcıların bulunması ve 
imhasında mayın, el yapımı patla-
yıcı tespit ve imha timi (METİ) gö-
rev yapıyor. Belirlenen bölgelerde 
aramaları sürdüren timde mayın 
köpekleri de görev alıyor. Afrin’in 
kuzeybatısında teröristlerce açı-
lan barikatta arama yapan Meh-
metçik, toprağın içine gizlenmiş 
iki el yapımı patlayıcı buldu. 

Mayın köpeği Leylak’ın, arama 
yaptığı barikatta uyarı vermesi 
üzerine alandaki aramalar metal 
mayın dedektörleriyle devam etti. 
El yapımı patlayıcıların bulunma-

sı üzerine etrafta güvenlik önle-
mi alındı. Sonrasında patlayıcılar 
kontrollü olarak imha edildi. Te-
röristlerce kazılan çukur ise zırhlı 
loder ile kapatıldı.

AFRİN TERÖRDEN ARINDIRILDI 
ÇOCUKLAR OKULLA BULUŞTU 
Suriye’nin Afrin kentine bağ-

lı El Caviz köyünde terör örgütü 
YPG/PKK’nın baskısı nedeniyle 
okula gitmeyen çocuklar, Zey-
tin Dalı Harekatı ile bölgenin te-
rörden arındırılması sayesinde 
yaklaşık iki yıl sonra sınıflarına 
kavuşmanın mutluluğunu ya-
şadı. Keçiören Belediyesi, terör 
örgütünün zarar verdiği Afrin’e 
5 kilometre mesafedeki El Caviz 
köyündeki okulu onardı.

Sıva ve boyaları yenilenen 160 
öğrenci kapasiteli okula, masa, 
sıra, tahta ve çocuk oyun alanı 
gibi malzemeler getiren ekipler, 
ayrıca öğrencilerin kırtasiye ve kı-
yafet ihtiyacını da giderdi. 

YPG/PKK’nın baskıları nede-
niyle okula gitmeyen çocuklar, 
yaklaşık iki yıl aranın ardından 
okuluna kavuştu. Uzun süre sonra 
zilin çaldığı okulda, sıralarda ren-
garenk kırtasiye malzemeleriyle 
karşılaşan öğrencilerin mutluluk-
ları yüzlerine yansıdı. Ellerinde-
ki Türk bayraklarıyla, yenilenen 
okullarında sıraya giren öğrenci-
ler, teneffüslerde ise bahçedeki 
oyun alanlarında doyasıyla eğlen-
menin tadını çıkardı. Ekipler, ders 
zilinin ilk gününde okulu balon ve 
Türk bayraklarıyla da süsledi.
AFRİN SOKAKLARI “CANLANIYOR”

Zeytin Dalı Harekatı ile terö-
ristlerden temizlenen Afrin mer-
kezinde fırın, berber ve lokanta-
nın da aralarında bulunduğu bazı 
iş yerleri açılırken, halk da sokağa 
çıkmaya başladı.

Merkezde caddelerdeki hare-
ketlilik artarken aralarında fırın, 
berber ve lokantanın da bulundu-
ğu bazı dükkanlar hizmet verme-
ye başladı. Seyyar satıcıların da 
yer almaya başladığı sokaklarda 
top oynayan çocuklar, gezen va-
tandaşlar dikkati çekti. İlçe mer-
kezinde terör örgütünün izleri de 
görülüyor. Duvarlarda terör örgü-
tü lehine resimler ve yazılar yer 
alıyor. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ge-
celeri devriye gezmeye devam et-
tiği ilçede yardım kuruluşlarının 
sıcak yemek dağıtımı da sürüyor. 
n AA

 Terör örgütü üyelerince tuzaklanan patlayıcıların bulunması ve imhasında mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timi (METİ) görev yapıyor

YPG/PKK’nın baskıları nedeniyle okula gitmeyen çocuklar, yaklaşık iki yıl aranın ardından okuluna kavuştu. Afrin merkezinde fırın, berber ve lokantanın da aralarında bulunduğu bazı iş yerleri açılırken, halk da sokağa çıkmaya başladı.
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Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Genç ve Şube Sekreteri Metin Nizamoğlu gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu

2009 yılından bu yana fa-
aliyet yürüten Selçuklu İlçesi 
Nalçacı Caddesi üzerindeki ka-
feteryalar, geçtiğimiz günler-
de ‘Yıkım eylemi’ ile gündeme 
gelmişti. Selçuklu Belediyesi 
bölgedeki kafeteryaların kaldı-
rım işgali yaptığı gerekçesiyle 
tentelerin kaldırılması yönünde 
karar almış, Belediyenin aldı-
ğı karar kafeterya sahipleri ve 
çalışanları tarafından protesto 
edilmişti. İşletmelerin tenteleri 
kaldırması için 10 günlük süre 
veren Selçuklu Belediyesi Zabı-
ta ekipleri, sürenin bitmesiyle 
bölgeye yeniden geldi. Çevik 
kuvvet ekiplerinin de desteğiy-
le bölgedeki kafeteryaların ten-
telerini kaldırmalarını isteyen 
ekipler, kaldırmamaları halinde 
ekipler tarafından yıkılacağını 
söyledi. Yıkım kararına karşı 
koymayan kafeterya sahipleri 
ise zabıta ve çevik kuvvet ekip-
leri eşliğinde tentelerini kaldır-
ma çalışması başlattı. 

İŞGAL VAR, YIKIM YAPILACAK
Kafeterya sahiplerinin Sel-

çuklu Belediyesi’nin yıkım ka-
rarına tepki göstermesine rağ-
men belediye yıkım kararından 
vazgeçmedi. Kafeteryalar ara-
larında kurdukları komisyonla, 
kararı geri çevirmek ya da orta 
yolu bulmak adına girişimlerde 

bulundu. Selçuklu Belediyesi’ne 
bu konuda proje de sunan ka-
feterya sahipleri, tentelerin tep 
tip yapılarak görüntü kirliliği-
ni engelleyebileceklerini talep 

ettiler. Ancak kaldırım işgali 
olduğunu belirten Selçuklu Be-
lediyesi, prosedürü uygulayarak 
kafeteryaların sonradan çıktık-
ları tenteleri kaldırmalarını sağ-

ladı.  
TEK TİP ÖNERİSİ KABUL 

EDİLMEDİ
Yıkım kararına tepki gös-

teren kafeterya sahipleri, or-

tak yolun bulunması amacıyla 
kurdukları 7 kişilik komisyonla 
belediye ile 2 kez toplantı yaptı. 
Toplantılardan sonuç alamadık-
larını ifade eden kafeterya sa-

hiplerinden Mehmet Saraçoğ-
lu, “Bu alanlar apartmana ait. 
Biz buna bedel ödüyoruz. Ama 
belediye izin vermedi. Biz şe-
hir estetiği için yapılıyorsa tep 
tip yapalım diye öneri sunduk. 
Süre istediler, komisyon kura-
lım dediler. Komisyonla görüş-
me halindeyken bugün geldiler 
yıkım yapıyorlar. 

Burada 10 kafe var. Birinin 
yaptığı masraf 250 bin TL olsa 
ortalama, 2 milyon 500 bin TL 
para havaya gidiyor. Şimdi alı-
nan kararla sıfıra sıfır olacak. 
Sadece apartmandaki herkesin 
imzası olması şartıyla muvaffa-
katname getir, normal tenteni 3 
metre uzatabilirsin diyor. Onun 
da sağını solunu kapatamazsın 
diyor. Bu şekilde karar alındı ve 
şuan yıkım başladı” diye konuş-
tu. 

OLAY DANIŞTAY’DA
“Burada herhangi bir işgal 

yok” diyen kafeterya sahiplerin-
den İbrahim Gökmen ise,“Bu-
rası tamamen apartmanın ortak 
kullanım alanı. Muvaffakatna-
me ile alınmış yerler. 2009 yı-
lından beri bu kafeteryalar bu-
rada. Hukuk mücadelesi devam 
ediyor. Danıştay 14. Daire’de 
kararın iptali için davamız sürü-
yor” ifadelerini kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Eğitim-İş’ten Yenigün’e ziyaret
Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür 

Genç ve Şube Sekreteri Metin Nizamoğlu 
Yenigün Gazetesi’ne nezaket ziyaretinde 
bulundular. Yenigün Gazetesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Arslan ve Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü Hasan Ayhan’ın hazır 
bulunduğu ziyarette Eğitim-İş Konya Şube 
Başkanı Özgür Genç, sendikal faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi. Yürüttükleri faaliyet-
leri ve gelişen olaylarla ilgili düşüncelerini 
kamuoyuyla paylaşma noktasında basının 
kendilerine destek verdiğini belirten Genç, 
“Basın sesimizi duyurma anlamında bizim 
için oldukça önemli. Bu anlamda önemli 
bir görev yürütüyorsunuz. Sizlerin gayreti, 
azmi, çalışmaları sayesinde kamuoyu bil-
gileniyor, haber alıyor. Bu anlamda sizlere 
teşekkür ediyoruz” dedi. Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’da 
Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Genç 
ve Şube Sekreteri Metin Nizamoğlu’na zi-
yaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. 
n ONUR KALKAN

Nalçacı Caddesi üzerindeki kafeteryalara kaldırım işgali nedeniyle tentelerini kaldırmaları için verilen 10 günlük sürenin bitti. Selçuklu Belediyesi 
zabıta ekipleri iş makineleri ile sabah saatlerinde çevik kuvvet eşliğinde kafelerin önüne geldi. Kafe sahipleri ise tenteleri kendileri sökerek kaldırdı  

Belediye tente işgalini bitirdi

Yıkım kararına karşı koymayan kafeterya sahipleri ise zabıta ve çevik kuvvet ekipleri eşliğinde tentelerini kaldırma çalışması başlattı.

Tenteleri kaldırması için kafelere 10 günlük süre veren Selçuklu Belediyesi, sürenin dolması ile iş makineleri ile kafelerin bulunduğu alana gelerek yıkım çalışmasını başlattı.
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Sezon başından 
beri aynı kısır 
döngü. Hakem 
zulmü, medya 
linçi, PFDK ce-
zaları… Sanki 
görünmediği-
ni sanan bir el 
Konyaspor’u 
Süper Lig’den 
düşürmek için 
sistemi dizayn 
ediyor. Yıldı-
rım Demirören 
federasyonu 
göz göre göre 
Konyaspor’u 
uçuruma itme-
ye çalışıyor. 
Yeşil Beyaz 
Konya Dergi-
si, 2017-2018 
sezonunda 
Konyaspor’un 
maruz kaldığı 
sistemli yıldır-
ma politikasını 
inceledi

Passolig uygulamasına yeni geçilen 
dönemlerdi. Alt yapısı olmadan, alelacele 
geçilen sistem Türk futboluna ağır bir darbe 
vurmuştu. Tribünler boş, maçlar coşkusuz-
du. İşte tam da bu dönemlerde Konyaspor 
Süper Lig’i yeni yükselmiş ve başarıya aç 
bir takım olarak bu boşlukta bir yıldız gibi 
parladı. İstanbul takımları da dahil olmak 
üzere en fazla passolig kart satan kulüpler-
den biri olurken, seyirci ortalamasında da 
zirveye oynuyordu. Türk futbolunun düşen 
marka değeri Konyaspor ile ayakta kalmaya 
çalışıyordu. 

Bu sempati sportif başarı ile de destek-
lenince ortaya muazzam bir tablo çıkıyordu. 
Konya tarihinde ilk kez milli takıma ev sa-
hipliği yapıyor, ay yıldızlıları da Fransa’ya 
gönderme gururu yaşıyordu. Bir anda ülke 
futbolunun kalbi Konya’da atacaktı. Ancak 
ihtiyaç çok sürmedi. İstanbul merkezli futbol 
özüne döndü. Lakin ülkenin sportif dengele-
rini sarsmaya devam eden Konyaspor artık 
itici olmuştu. İhtiyaç yoksa, gerek de yoktu. 
Türkiye Kupası, ardından Süper Kupa… Nasıl 
yapılır böyle bir hata! 

O günden beri başı dertten kurtulmuyor 
Konyaspor’un. Büyük bir bölümünü düşme 
hattında geçirdiği 2017-18 sezonu, PFDK, 
MHK ve medya üçlüsünün kıskacında geçiyor 
Konyaspor için. Hakemler saha içinde doğ-
rayarak taraftarı çileden çıkarıyor. Ardından 
medya operasyonu geliyor. Son olarak da 
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu vasıtası ile 
fatura kesiliyor.

2017-2018 KONYASPOR ALEYHİNE 
GERÇEKLEŞMİŞ BARİZ HAKEM HATALARI

1. Hafta: Trabzonspor-Atiker Konyaspor: 
2-1 Hakem: Hüseyin Göçek

-Trabzonspor savunma oyuncusu Pereira, 
2 farklı pozisyonda kasti olarak Konyasporlu Fo-
fana’nın ayağına basıyor. İki pozisyon da direk 
kırmızı kart gerektirirken, oyuncuya sadece bir 
pozisyonda sarı kart çıkıyor.  

- Maçın son bölümünde kontra atağa çıkan 
Konyaspor’da Abdou Razack Traore’nin ayağı, 
Durica’nın müdahalesi ile kırılıyor hakem Hü-
seyin Göçek pozisyonu sarı kart ile geçiştiriyor.

2. Hafta: Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği: 
3-0, Hakem: Arda Kardeşler

-Konyaspor’un 3-0 kazandığı karşılaşma 
1-0 devam ederken Fofana ceza sahasına top-
la girdi. 2 savunma oyuncusunun müdahalesi 
ile yerde kaldı. Açık penaltı hakem tarafından 
verilmedi.

4. Hafta: Atiker Konyaspor – Alanyaspor: 
0-2, Maçın hakemi: Bülent Yıldırım

-Konyaspor’un yediği ilk golde sağdan içeri 
çevrilen top Filipovic’in önce vücuduna sonra 
eline çarpıyor. Ancak hakem penaltı noktasını 
gösteriyor. Aynı pozisyonda ligin ikinci yarısın-
da oynanan Beşiktaş maçında Pepe’nin çizgi-
den çıkardığı topta, meşin yuvarlak Pepe’nin 
kafasından eline çarparak dışarı çıkıyor. Bu 
pozisyonda ise devam kararı çıkıyor.

7. Hafta: Yeni Malatyaspor-Atiker Kon-
yaspor: 1-1, Hakem: Koray Gencerler

Maçta iki kez Konyaspor’un penaltısı ve-
rilmiyor. Önce Fofana’yı Issam Chebake ceza 
sahası içinde düşürüyor, ardından da Adem 
Büyük Skubic’i. Ancak iki pozisyonda da ha-
kem Arda Kardeşler devam kararı veriyor.

8. Hafta: Atiker Konyaspor-Galatasaray: 
0-2, Hakem: Özgür Yankaya

Konyaspor’un 2-0 kaybettiği maçın ilk 
golünde Galatasaraylı oyuncu Gomis açık şe-
kilde ofsayt. Ancak gol geçerli.

9. Hafta: Kayserispor-Atiker Konyaspor: 
2-1, Hakem: Ali Palabıyık

Konyaspor’un yine 2-1 kaybettiği bu 
maçta da bariz bir hakem hatası gerçek-
leşti. Kayserispor’un 2. golünü atan Ryan 
Mendes golden önce topu kontrol ederken 
meşin yuvarlağa elle temas ediyor. Ancak 
Konyasporlu oyuncuların bütün itirazlarına 
rağmen hakem oyunu devam ettiriyor. Po-
zisyonun devamında gol geliyor.

11. Hafta: Sivasspor-Atiker Kon-
yaspor: 2-1, Hakem: Cüneyt Çakır

Maç Konyaspor lehine 1-0 devam 
ederken Sivassporlu Bifouma sağdan 
ceza alanına girerek Eren’in ayağına ba-
sıyor ve kendini yere bırakıyor. Hakem 
penaltı noktasını gösteriyor. Sivas ekibi 

dünyanın en komik penaltılarından biri ile bera-
berliği yakalıyor.

13. Hafta: Kasımpaşa: Atiker Konyaspor: 
2-1, Hakem: Halis Özkahya

1-1 devam eden maçın son dakikalarında 
Kasımpaşalı futbolcu Murillo, Selim ve Ferhat 
ile olan top kapma mücadelesinde temas ol-
mamasına rağmen kendisini yere bırakıyor. 
Hakem faul düdüğü çalıyor. Kullanılan serbest 
vuruşta Kasımpaşa 3 puanı getiren golü atıyor.

14. Hafta: Atiker Konyaspor-Bursaspor: 
0-3, Hakem: Halil Umut Meler

Maç 2-0 devam ederken soldan Bursaspor 
ceza alanına giren Fofana, Ertuğrul’un müda-
halesi ile yerde kaldı. Net penaltı hakem tara-
fından geçiştirildi.

15. Hafta: Atiker Konyaspor-Karabükspor: 
2-0 Hakem: Barış Şimşek

Maç 1-0 devam ederken ve Konyaspor’un 
baskı yediği dakikalarda, Selim topla çıktı. Ara 
pasında Malick Evouna kaleci ile karşı karşıya 
kaldı. O da soldan bindiren Musa’yı gördü. Mu-
sa’nın vuruşunda top ağlara gitti ancak hakem 
golü ofsayt gerekçesi ile iptal etti. Ne Malick’in 
en de Musa’nın pozisyonunda ofsayt vardı. Hat-
ta bayrak kalktığında golü atan Musa topun en 
az 3-4 metre gerisindeydi. Bu bayrak sezonun 
en rezil kararlarından biri olarak tarihe geçti.

18. hafta: Atiker Konyaspor- Trabzonspor: 
2-2, Hakem: Mete Kalkavan

Burak Yılmaz’ın attığı Trabzonspor’un ikinci 
golünde net ofsayt yan hakem tarafından görül-
medi. Bu karar Konyaspor’un 2 puanına mal 
oldu.

21. Hafta: Alanyaspor-Atiker Konyaspor: 
1-2, Hakem: Fırat Aydınus

-Konyaspor’un 2-1 kazandığı bu maç med-
yanın rakip aleyhine olan hakem kararlarının 
öne çıkarıldığı ve Konyaspor’un konuşulmadığı 
maçlardan biri. Oysa maç golsüz devam eder-
ken, Eto’o, Fofana’nın önüne muhteşem bir top 
attı. Fofana kaleci ile karşı karşıya kaldı. Pozis-
yon ofsayt gerekçesi ile durduruldu.

-Yine ilk yarıda soldan Fofana rakip ceza 
alanına giriyor. Yaşanan karambolda Alan-
yasporlu savunma oyuncusu topa eliyle mü-
dahale ediyor. Ancak hakem bu pozisyonda da 
devam kararı veriyor.

22. Hafta: Atiker Konyaspor- Beşiktaş: 1-1 
Hakem: Alper Ulusoy

-Tolgay ceza sahası içinde topa eliyle mü-
dahale ediyor. Hakem penaltı noktasını göste-
remiyor.

-Maçın son dakikalarında Amir’in şutunu 
Pepe çizgiden eliyle çıkarıyor. Hakem bu pozis-
yonda da devam kararı veriyor.

-Son anlarda yaşanan pozisyonda Caner 
ceza alanında Volkan Şen’i indiriyor. Hakem 
yine penaltı noktasını gösteremiyor.

 KONYASPOR’A YAPILAN MEDYA 
OPERASYONLARI

Bu insan akıyla dalga geçen hakem hata-
ları elbette taraftarı çileden çıkarıyordu. Fakat 

Konyaspor taraftarı ne yaparsa hemen önce İs-
tanbul medyasını ardından da PFDK’yı karşısın-
da buluyordu. Süper Kupa maçında Beşiktaş’ın 
kaybı elbette tahmin edilebilecek bir şey değil-
di. Tabi olan oldu Konyaspor kupayı İstanbul’un 
elinden söktü aldı. Bu durum da kolay hazme-
dilir bir şey değildi. Yaşanan münferit olaylar 
büyütülerek resmen bir medya linci başlatıldı. 
Toplumun hassasiyetlerine oynandı. Siyaset 
tahrik edildi. Ve Konyaspor’a verilecek ağır ce-
zanın psikolojik alt yapısı hazırlandı.

Bu durum yıl boyunca sürdü. Sahada doğ-
ranan Konyaspor’u savunan olmadı. Konyaspor 
ses çıkarmaya kalktığında önce medya ardın-
dan da disiplin kurulu cezaları ile yıldırmaya 
çalıştılar. Hatta son oynanan Beşiktaş maçın-
da Konyaspor aleyhine verilen bariz kararlara 
rağmen İstanbul basını sanki Beşiktaş mağdur 
edilmiş gibi davranmayı sürdürdü.

CEZA YAĞMURU
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 

Konyaspor’a takıntısı Türkiye Kupası finali ile 
başladı. Bu maçın ardından Konyaspor’a 1 maç 
seyircisiz oynama ve ağır bir para cezası verildi. 
Süper Kupa maçı ise zirve olacaktı. Yaşanan ta-
raftar olayları bahane edilerek 5 maç seyircisiz 
oynama, 350 bin lira para cezası verildi. Sonra-
sı normalleşti zaten…

-Süper Kupa sonrası: 5 maç seyircisiz oyna-
ma, 350 bin lira para cezası

-Trabzonspor maçı sonrası: Kulüpten ya-
pılan açıklamalar nedeniyle 30 bin lira para 
cezası

- Medipol Başakşehir maçı sonrası: 10 bin 
lira para cezası

-Alanyaspor maçı sonrası: 15 bin lira para 
cezası

- Bursaspor maçı sonrası: 15 bin lira para 
cezası, tribün kapatma cezası

- Göztepe maçı sonrası: 15 bin lira para 
cezası

- Fenerbahçe maçı sonrası: 15 bin lira
-Trabzonspor maçı sonrası: 80 bin lira para 

cezası, tribün kapatma
-Gençlerbirliği: 15 bin lira para cezası
-Başakşehir maçı sonrası: 15 bin lira para 

cezası
-Beşiktaş maçı sonrası: 80 bin lira para ce-

zası, tribün kapatma cezası  
Toplam: 640 bin lira para cezası, 5 maç se-

yircisiz oynamaya, 3 maç tribün kapatma.
n YUNUS ALTINBEYAZ

SONRAYA
BIRAKILAN CEZA!
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ALTAY 28 15 8 5 50 27 23 53
2.GÜMÜŞHANESPOR 28 16 5 7 45 24 21 53
3.ŞANLIURFASPOR 28 16 3 9 44 30 14 51
4.SAKARYASPOR 28 14 8 6 44 30 14 50
5.BUGSAŞ SPOR 28 14 7 7 47 28 19 49
6.BANDIRMASPOR 28 14 6 8 43 31 12 48
7.HACETTEPE SPOR 28 12 11 5 38 20 18 47
8.A. SELÇUKSPOR 28 12 9 7 39 36 3 45
9.NİĞDE BLD.SPOR 28 11 6 11 33 37 -4 39
10.KIRKLARELİSPOR 28 10 8 10 34 38 -4 38
11.ZONGULDAK 28 9 8 11 23 29 -6 35
12.KAHRAMANMARAŞ 28 8 10 10 31 40 -9 34
13.PENDİKSPOR 28 8 8 12 30 38 -8 32
14.KARAGÜMRÜK 28 9 3 16 29 42 -13 30
15.FETHİYESPOR 28 5 10 13 29 45 -16 25
16.NAZİLLİ BELEDİYE 28 5 8 15 24 44 -20 23
17.KARŞIYAKA 28 4 9 15 24 41 -17 15
18.SİLİVRİSPOR 28 2 9 17 20 47 -27 15

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden ve ligin 30.haf-
tasında lig lideri Türk Telekom’u ağırlayacak olan Selçuklu Be-
lediyespor, bu maçın hazırlıklarına bugün başlayacak. 29.hafta 
maçında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşan ve bu maçtan 
mağlubiyet ile ayrılan mavi beyazlı takım, iki günü izinli olarak 
geçirdi. Bu yeniden biraraya gelecek olan Konya ekibi, zorlu 
maç için çalışmalarına başlayacak. Selçuklu Belediyespor – 
Türk Telekom mücadelesi 1 Nisan Pazar günü saat 16.00’da 
oynanacak.  n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Bele-
diyesi Spor Okulları 
Wushu branşında 
sporcular kemer terfi 
sınavında ter döktü. 
Selçuklu Belediyesi 
Spor Kulübü Spor 
Okulları wushu bran-
şı öğrencileri hafta 
sonu kemer terfi sınavı heyecanı yaşadı. 150’ye yakın sporcu 
kemer sınavı için tatemiye çıkarken sporcuların aileleri de tri-
bünde heyecana ortak oldu. Selçuklu Belediyesi Uluslararası 
Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kemer terfi sınavında yaklaşık 
150 sporcu bir üst kemere yükselebilmek için mücadele etti. 
Wushu branşı antrenörleri, Selçuklu Belediyespor Kulübü’nün 
Wushu’da önemli başarılara imza attığını, bu başarıyı devam 
ettirmek için de güçlü bir altyapıya sahip olmaları gerektiğini 
belirtti. Antrenörler ve Veliler Spor Okulları faaliyetleri için 
büyük destek veren Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’a teşekkür etti.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu’da Telekom 
hazırlıkları başlıyor

Wushuda sınav 
heyecanı yaşandı

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor, muhteşem bir çıkış 
yakalayarak ligin ikinci yarısında sadece 
1 yenilgi aldı. Sezon sonunda Play – Off 
oynamak isteyen yeşil beyazlı kulüp, 
28 hafta sonunda 45 puan toplayarak 
8.sırada yer aldı. Yavru Kartal, sezonun 
başından bu yana rakip fileleri 39 kez 
havalandırırken, kalesinde 36 gol gör-
dü. Pilot takım Konya Anadolu Selçuks-
por’da santrafor oyuncularının katkısı 
önemli bir etken oldu. Genç oyuncular 
Mücahit Can Akçay ve Seddar Karaman, 
toplamda 21 gol atarak rakip takımların 
korkulu rüyası oldu.

MÜCAHİT’TEN 12 GOL
Geçtiğimiz sezon Konyaspor’un kad-

rosuna kattığı ve bu sezon Konya Anado-
lu Selçukspor’a kiralık olarak gönderdiği 
Mücahit Can Akçay gollerine kaldığı yer-
den devam ediyor. Gençlerbirliği altya-
pısında attığı gollerle dikkat çeken genç 

futbolcu, yeşil beyazlı forma ile şimdiye 
kadar 12 gol kaydetti. 26 maçta görev 
yapan 1998 doğumlu oyuncu, takımının 
en çok gol atan ismi. Mücahit, gösterdi-
ği iyi performans ile önümüzdeki yıllar 
Konyaspor’a göz kırpıyor.

SEDDAR ÖZÜNE DÖNDÜ
Geçtiğimiz sezon ağır sakatlık yaşa-

yan ve bu yüzden sadece 7 resmi maçta 
görev alan Konya Anadolu Selçuks-
por’un golcüsü Seddar Karaman, sezon 
başında iyileşerek formasına kavuştu. 
Bu süreçte maç eksiği bulunan futbolcu, 
eksiklerini kapatarak yeniden gollerini 
atmaya devam etti. Önümüzdeki süreçte 
Konyaspor’da görev yapması beklenen 
1994 doğumlu Seddar, bu sezon çıktığı 
24 maçta 9 gole imza attı. Konya spor 
kamuoyu Mücahit ve Seddar’ın Kon-
yaspor’a yükselerek, uzun yıllar yeşil 
beyazlı takımın gol yükünü çekmesini 
bekliyor.
n MUHAMMED SAYDAM 

Mücahit - Seddar A.Ş.

Bu yıl Rusya’da düzenlenecek olan Avrupa 
güreş şampiyonasına hazırlanan milli güreşçiler 
Bulgaristan’da düzenlenen Dan Kolov-Nikola Pet-
rov turnuvasından 18 madalya ile dönerek büyük 
bir başarıya imza attı. İlk iki günde 14 madalya 
kazanan ay-yıldızlı ekip bugün de 1 atın, 1 gümüş 
ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu. Bulgaristan’ın 
Sofya kentindeki şampiyonada bugün yapılan 
maçlar sonuncunda; grekoromen 67 kiloda Murat 
Fırat finalde rakibini mağlup ederek altın madal-
yanın sahibi oldu. Serbest stilde güreşen ve altın 
madalya mücadelesi veren Rıza Yıldırım ise raki-
bine finalde şanssız bir şekilde yenilerek gümüş 
madalyada kaldı. Grekoromen 60 kiloda Murat 
Kerem Kamal ve 77 kiloda Yunus Emre Başar ise 
minderden galibiyetle ayrılarak bronz madalyanın 
sahibi oldu. Böylelikle Türkiye Milli Takımı turnu-
vayı 18 madalya ile tamamlayarak büyük bir başa-
rının altına imza atmış oldu.

 İlk gün 1 altın 1 gümüş ve 5 bronz, 2. gün 3 al-
tın, 2 gümüş ve 3 bronz kazanan ay-yıldızlı ekip bu-
gün de 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazan-
dı. Turnuvayı 5 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya 

olmak üzere toplam 18 madalya ile tamamlayan 
milliler Avrupa şampiyonası öncesinde rakiplerine 
gözdağı verdi.  n İHA

Milliler güreşte 18 madalya kazandı

Uluslar arası 12. Tarsus Yarı Maratonu 25 Mart 2018 tari-
hinde Tarsus’ da düzenlendi. Bu yarışmada Türkiye Spor Yaza-
ları Derneği (TSYD) Spor Kulübü adına yarışan Konyalı sporcu 
Seyfi Atamer, kategorisinde 3. olarak kürsüye çıktı. Atamer, 
kupa, madalya ve para ödülü ile ödüllendirildi. Yarışmaya 
TSYD adına altı sporcu katıldı. Atamer dışında, Yaşar Dadak 70 
yaş gurubunda 3. oldu. TSYD sporcusu Seyfi Atamer yarışma-
ya katılmasına destek veren Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü 
Ömer ERSÖZ, TSYD Kulüp Başkanı Recep Çınar ve yarışma 
sponsoru olan TÜRSAN Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akpınar’a 
teşekkür etti.
n SPOR SERVİSİ

Seyfi Atamer
yine kürsüye çıktı

Saygı duyuyorlar!
TFF 2. Lig’de Play – Off potasına hızlı adımlarla yürü-
yen temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da Teknik 
Direktör Mustafa Alper Avcı, yaptığı açıklamalarda ra-
kiplerin sahaya çıkarken, saygı duyduklarını ve kendi-

lerinin oyun anlamında doğru işler yaptıklarını ifade etti
Yavru Kartal Konya Anadolu Selçukspor, ligdeki çıkışını tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak 

28.hafta maçında Kırklarelispor’u konuk eden ve net bir skor alan yeşil beyazlı takım, haftayı 8.sı-
rada tamamladı ve Play – Off potasının 4 puan gerisinde yer aldı. 5-1 kazanılan maçın ardından 
açıklamalarda bulunan Konya Anadolu Selçukspor Teknik Direktörü Alper Avcı, kadroda bulunan 26 
oyuncuya da şans vermeye çalıştıklarını, bütün oyuncuların Konyaspor’da oynayacak nitelikte oldu-
ğunu belirtti.

‘KENDİMİZ GALİP GELDİKÇE RAKİPLERİN ÖNEMİ YOK’
İç sahada oynan ve 5-1 kazanılan Kırklarelispor müsabakasının ardından açıklamalarda bulunan 

yeşil beyazlı takımın teknik direktörü Alper Avcı, “Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Galibiyet 
önemliydi ancak bundan daha önemli olan iç sahadaki galibiyet serisini sürdürebilmek-
ti. Biz oyuncularımız ile maçtan önce şunu konuştuk. Biz kendimiz galip geldiğimiz 
sürece rakiplerimizin ne yaptığının çok önemi yok. Bizim kendi alacağımız 
sonuçlar daha önemli. Karşılaşmayı değerlendirecek olursak bugün ilk 
yarıda coşkumuz eksikti” şeklinde konuştu.

‘RAKİPLERİMİZ BİZE SAYGI DUYUYOR’
Teknik Direktör Alper Avcı, takımın oynayan bütün oyuncuların 

Konyaspor’da oynayabileceğini belirterek, “Açıkça ifade etmek 
gerekirse ikinci yarıda tamamen farklı bir görüntüye büründük. 
Değişen duygularla ve oyunsal anlamda daha motive olmuş bir 
şekilde sahadaydık. Savunma ve hücum anlamında doğru işler 
yapıyoruz. Sevindirici olan gönül rahatlığı ile tüm oyuncuları-
mızın katkı vermesi. Bir takım bütünlüğümüz var, kim oynarsa 
doğrudan katkı vermeye çalışıyor. Bu gün iki arkadaşımız ce-
zalıydı yerine oynayanlar doğrudan katkı verdi. Rakiplerimiz 
artık bize karşı saygı duyarak sahaya çıkıyorlar. Bu bizim 
adımıza doğru işleri yaptığımızın göstergesi. Bu oyuncular 
bunu başardı ve inanıyorum daha iyi yerlerde olacaklar. 
Play - Off olur olmaz çok önemli değil ama önümüzdeki 
dönemlerde oyuncularımızın tamamı Konyaspor forması 
giyebilecek nitelikte. Bu bizim için gurur verici” ifadele-
rini kullandı.

‘HEPSİ BİZİM EVLADIMIZ’
Kırklarelispor maçında iki genç oyuncunun ilk kez 

profesyonel maça çıktığını ifade eden Avcı, “Sezon başın-
da yeni bir yapılanmaya gittik. Genç arkadaşlarımız var 
kadromuz içerisinde. Hayatında ilk defa profesyonelliği 
yaşayan arkadaşlarımız var aramızda. Hepsinin zamana 
ihtiyacı vardı. Bugün iki tane arkadaşımız ilk kez forma 
giydi. Kadromuzda 26 tane oyuncumuz ver hepsi bizim ev-
ladımız. Zamanla hepsinin oynayacağını söylemiştik. Fırsat 
buldukça yine tüm oyuncularımıza şans vermeye gayret ede-
ceğiz. Tüm oyuncularımızda ciddi bir gelişim var ve özveriyle 
mücadele ediyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.
n SPOR SERVİSİ



Aybaba: Rakibin durumuna bakmadan oynayacağız
Osmanlıspor maçının ardından Kon-

yaspor’a konuk olacak olan Sivasspor bu 
hafta oynayacağı Kardemir Karabükspor 
maçının hazırlıklarını sürdürüyor. 

Ligde oynadıkları her maça aynı mo-
tivasyonla hazırlandıklarını ve Kardemir 
Karabükspor karşılaşması için de aynı şey-
lerin geçerli olduğunu söyleyen Demir Grup 
Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 
“Rakiplerin puan sıralamasında durumuna 
konumuna bakmadan herkese karşı aynı cid-
diyetle, özveriyle, disiplinle hazırlanıyoruz. 
Bu da öyle bir maçlardan bir tanesi” dedi. 

Spor Toto Süper Lig’in 27.haftasında sa-
hasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşa-
cak olan Demir Grup Sivasspor, karşılaşma-
nın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla 
sürdürdü. 

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Sa-
met Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen 
antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 
Daha sonra top kapma, pas ve koordinas-

yon çalışması yapıldı. İdmana ülkelerinin 
milli takımlarında bulunan Medjani, Bifou-
ma, N’Dinga, Saivet ve Cyriac katılmazken, 
sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile 
Ziya Erdal ise takımdan ayrı çalıştı. 

Teknik Direktör Samet Aybaba, Kara-
bükspor maçına ilişkin basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada, “Bizim takım olarak 
futbola bakış açımızda rakiplerin puan sı-
ralamasında durumuna konumuna bak-
madan herkese karşı aynı ciddiyetle, özve-
riyle, disiplinle hazırlanıyoruz. Bu da öyle 
bir maçlardan bir tanesi. Bu maçlara çok 
ciddi bakmak lazım. Rehavet denilen şey 
bizim takımımızda yok ama küçük de olsa 
uyarmak lazım. Zor maç olacak. İyi, baskılı 
oynayıp skoru elde etmek istiyoruz. Ama fut-
bol bu içerisinde bir sürü şey var. Her şeye 
hazırlıklıyız. İki haftadır iyi oyunumuzu puan 
sıralamasına yansıtamadık. Artık oraya da 
yansıtmak istiyoruz” dedi. 
n İHA

RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 26 17 3 6 61 28 33 54
2.BAŞAKŞEHİR FK 26 16 5 5 46 26 20 53
3.BEŞİKTAŞ 26 14 8 4 47 23 24 50
4.FENERBAHÇE 26 13 9 4 49 30 19 48
5.TRABZONSPOR 26 11 9 6 45 37 8 42
6.KAYSERİSPOR 26 11 8 7 36 32 4 41
7.GÖZTEPE 26 11 7 8 39 39 0 40
8.SİVASSPOR 26 11 5 10 36 38 -2 38
9.AKHİSARSPOR 26 9 7 10 36 40 -4 34
10.Y. MALATYASPOR 26 9 7 10 29 35 -6 34
11.BURSASPOR 26 9 6 11 34 35 -1 33
12.KASIMPAŞA 26 8 7 11 41 46 -5 31
13.ALANYASPOR 26 8 4 14 41 47 -6 28
14.ANTALYASPOR 26 7 7 12 31 47 -16 28
15.OSMANLISPOR 26 7 6 13 38 45 -7 27
16.GENÇLERBİRLİĞİ 26 6 9 11 31 39 -8 27
17.ATİKER KONYASPOR 26 6 6 14 26 36 -10 24
18.KARABÜKSPOR 26 3 3 20 18 61 -43 12

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Son dönemdeki performansıyla Osman-
lıspor’a önemli katkı sağlayan Anıl Karaer, 
takıma geç katılmasına ve yaşadığı sakatlığa 
rağmen mücadeleyi bırakmayarak formayı 
aldığını söyledi. Anıl Karaer, kulübün Batıkent 
Tesisleri’nde yaptığı açıklamada, sezon başı 
takıma geç katıldığını, hazırlık kampında yer 
alamadığını ve daha sonra sakatlık yaşadığını 
ifade etti. Söz konusu dönemde form tutması-
nın zorluğuna dikkati çeken 30 yaşındaki Anıl, 
“Devre arasında iyi çalışarak bu açığı kapat-
tım. Ardından forma şansı geldi. Bunu da 
elimden geldiğince iyi değerlendirmeye çalış-
tım. Hem kendi adıma hem de takımım adına 
benim performansım önemli ama takımın 
almış olduğu sonuçlar daha da önemli. Uma-
rım benim de takımın da performansı artarak 
devam eder.” değerlendirmesinde bulundu.

“Takımım adına hem mutluyum hem 
de umutluyum.” diyerek sözlerini sürdüren 

Anıl, “Benim asıl mevkim sol bek olarak bi-
liniyor ama gerçek mevkim stoper. Stoperde 
daha rahat oynuyorum. Onun için stoperi ya-
dırgama gibi bir durumum yok. Stoperde, sol 
beke oranla çok daha rahat ediyorum.” ifade-
lerini kullandı.

“YALÇIN’IN YANIMDA OLMASI
 BANA GÜVEN VERİYOR”

Anıl Karaer, stoperde Yalçın Ayhan ile bir-
likte görev yaptıklarını hatırlatarak, onun tec-
rübesinden faydalandığını dile getirdi. Yalçın 
ile hem Galatasaray hem de Manisaspor’da 
beraber oynadıklarını anlatan deneyimli fut-
bolcu, “Yalçın’ın yanımda olması bana güven 
veriyor. Bana saha içinde ve dışında çok şey 
katıyor. Saha içinde hem onun tecrübesi hem 
de birbirimizle iyi anlaşmamız, bu uyumu 
sağladı.” diye konuştu. Performanslarının ge-
lecek haftalara daha iyi bir şekilde yansıması 

dileğinde bulunan Anıl, “Formayı aldım ve 
üzerine koyarak devam etmek istiyorum. Hem 
performansımı yükseltmek hem de takımımı 
daha iyi yere getirmek istiyorum.” şeklinde 
görüş belirtti.

ATİKER KONYASPOR MAÇI
Anıl Karaer, ligde kalan maçların zor geçe-

ceğine vurgu yaparak, Atiker Konyaspor mü-
sabakasından mutlaka galibiyetle ayrılmaları 
gerektiğini anlattı. Çok iyi bir kadroya sahip 
olduklarını kaydeden Anıl, “Önümüzde Ati-
ker Konyaspor maçı var. Bizim için çok kritik 
bir maç. Bu maçtan kesinlikle galip ayrılmak 
istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Takım oyunu-
nu sergiledikleri zaman istediklerini alarak 
sahadan ayrıldıklarını aktaran Anıl, “Herkes 
bunun bilincinde. Son haftalara geldik. Artık 
rakibin kim olduğunun önemi yok. Bütün maç-
lara puan veya puanlar için çıkacağız. Hede-
fimiz, sezon bitmeden bu durumdan kurtulup, 

üst sıralarda ligi tamamlamak.” diye konuştu. 
Fikstür avantajları olduğuna inanmadığını dile 
getiren Anıl, “Fikstürde kiminle oynarsanız 
oynayın, o gün sahada en iyisini yapmanız 
gerekiyor. Her maç bizim için final, her maç 
bizim için üç puan. Önümüzdeki tüm maçları 
kazanmak için sahada olacağız.” değerlendir-
mesinde bulundu.

LİGDE KALACAKLARINA İNANIYOR
Osmanlıspor olarak ligde kalacak perfor-

mansı sergilemeleri gerektiğini vurgulayan 
Anıl Karaer, şunları kaydetti: “Ligde kalaca-
ğımıza yüzde yüz eminim. Bunu sahaya da 
yansıtmamız gerekiyor. Bu resmi ve görüntü-
yü de son haftalarda verdiğimize inanıyorum. 
Ligin sonu gelmeden bu işi garantiler, Os-
manlıspor’u istediği seviyede bırakırız. Önü-
müzdeki yıllarda da daha iyi bir Osmanlıspor 
izlettirebiliriz.” 
n AA

Kazan kurtul!
Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor’a konuk olacak Atiker Konyaspor’da bütün hesaplar 

galibiyet üzerine. Düşme hattındaki en önemli rakibini mağlup etmek isteyen Anadolu 
Kartalı kazanması durumunda ligde kalma yolunda dev bir adım atmış olacak

Spor Toto Süper Lig’in 27. Hafta-
sında deplasmanda Osmanlıspor ile 
karşılaşacak Atiker Konyaspor’da bu 
maçın hazırlıkları sürüyor. Milli arada 
Adanaspor ile oynanan hazırlık maçının 
ardından 1 gün izin yapan yeşil beyazlı-
lar dün yapılan çalışma ile zorlu maçın 
hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. 
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın izinli 
olduğu antrenman yardımcı antrenörler 
gözetiminde gerçekleştirildi.

ANADOLU KARTALI’NIN 
TARİHİ SINAVI

Kayserispor galibiyeti ile ligde kalma 
yolunda yeniden umutlanan Atiker Kon-
yaspor’da camianın gözü Osmanlıspor 

maçında. Yeşil beyazlıların tarihi maçta 
tek hedefi galibiyet. Osmanlıspor’u mağ-
lup etmesi durumunda rakibi ile puanını 
eşitleyecek olan Anadolu Kartalı ikili ave-
rajda da rakibinin önüne geçecek. Fikstür 
avantajı da  hesaba katıldığında alınacak 
olası bir galibiyet ligde kalma yolunda 
dev bir adım olacak.
RAKİPLER ZORLU SINAVLARDA

Atiker Konyaspor’un Osmanyıspor ile 
karşılaşacağı haftada düşme hattındaki 
rakipleri de önemli maçlara çıkacak. 
Osmanlıspor ile aynı puanda bulunan 
Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor deplas-
manında olacak. Konyaspor’u yenerek 
yeşil beyazlıları ligin dibine iten Yeni 

Malatyaspor’un aynı tarifeyi Gençlerbir-
liği’ne de uygulaması umut ediliyor. Alt 
sıraların şekillenmesi beklenen haftanın 
diğer zorlu maçlarında Alanyaspor Beşik-
taş’a konuk olurken, Antalyaspor evinde 
Bursaspor’u ağırlayacak. Konyaspor 
Osmanlıspor maçını kazanması duru-
munda bir anda haftanın en karlı takımı 
durumunda olabilir.

OSMANLISPOR ÇIKIŞTA
Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-

yaspor’un Pazar günü deplasmanda 
karşılaşacağı Osmanlıspor, son hafta-
larda yakaladığı çıkış ile dikkat çekiyor. 
Lige kötü bir başlangıç yapan ve düşme 
hattında yer alan Ankara ekibi, son 5 

haftalık periyotta çıkış yakaladı ve 27 
puan ve averaj ile 15.sırada yer aldı. 
Osmanlıspor oynadığı son 4 maçta ye-
nilmezken, 2 beraberlik 2 galibiyet aldı. 
Başkent temsilcisi teknik direktör İrfan 
Buz ile düşme potasından kurtularak 
üst sıralarda yer almanın hesaplarını 
yapıyor. Osmanlıspor son iki haftada iç 
sahada Bursaspor’u 2-1 yenerken, dep-
lasmanda Karabük’ü 4-0 ile geçti. An-
kara ekibi, Konyaspor’u yenerek çıkışını 
sürdürmek istiyor. Osmanlıspor, temsil-
cimiz Konyaspor’un ardından sırası ile 
Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği 
ve Başakşehir ile karşılaşacak.
n SPOR SERVİSİ

Anıl: Konyaspor maçı çok kritik

Atiker Konyaspor’un taraftar grubu Nalçacılılar, yine bir kaza 
haberi ile sarsıldı. Grup üyelerinden Mesut (Mesri) Öztaş’ın kü-
çük oğlu Alperen Öztaş (11) geçirdiği trafik kazası sonrasında 
ağır yaralandı. 

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Evinden çıka-
rak markete giden Alperen, bir aracın altında kalarak ağır yara-
landı. Hemen sağlık ekipleri tarafından  Necmettin ErbakanÜ-
niversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati 
tehlikesi bulunan Alperen yapılan ameliyatın ardından yoğun 
bakıma alındı. 

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mesut Öztaş 
ise dua istedi. Acılı baba “Paşam ne olur kalk ayağa. Oğlum 
kaza yaptı ne olur dua edin” dedi.
n YUNUS ALTINBEYAZ 

Dualar Alperen için!

Atiker Konyaspor dün vefat eden Konyaspor camiasının 
önde gelen isimlerinden İlhami Coşkun için bir başsağlığı mesa-
jı yayınladı. Konyaspor’dan yapılan açıklamada, “Konyaspor’u-
muza büyük hizmetleri olan, çeşitli branşlarda antrenörlük 
yanısıra idarecilik yapan, efsane beden eğitimi öğretmeni çok 
değerli insan İlhami Coşkun’u kaybetmenin derin üzüntüsü için-
deyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına 
ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” denildi.

Öte yandan vefat eden İlhami Selçuk cenazesi bugün Parsa-
na Camii’nde kılınacak öğle namazı sonrasında Musalla Mezar-
lığı’na defnedilecek.  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’dan
başsağlığı mesajı
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