
Hedefleri Meclis!
27. Dönem milletvekili 

aday adaylığı için 
başvurular da başladı. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek de 

istifa ederek milletvekili 
aday adayı oldu. Konya’nın 
tanıdığı çok sayıda isim de 
Meclis’e gitmek için aday 

adaylığı başvurusunda 
bulundu

ÇOK SAYIDA İSİM 
ADAY ADAYI OLDU 

Seçim takviminin belirlenme-
siyle 27. Dönem milletvekili 
aday adaylığı için başvurular 
da başladı. Aday adaylığı sü-
recinin başlamasıyla Konya’da 
da siyasi hareketlilik yaşanı-
yor. Kamu görevinde bulunan-
lar için ise aday adayı olabil-
meleri için gerekli istifa işlemi 
dün sona erdi. Konya’nın bil-
diği çok sayıda isim AK Parti, 
MHP, CHP ve SP’den millet-
vekilliği için aday adayı oldu .

FARKLI HİZMETLER 
İÇİN İSTİFA EDİYORUM

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, 24 
Haziran’da yapılacak cum-
hurbaşkanlığı ve milletvekili 
seçimi için milletvekilli aday 
adaylığı başvurusunda bu-
lunmak üzere görevinden 
istifa etti. Akyürek, “Bundan 
sonra daha farklı hizmetler 
nasip olursa, görev verilir-
se, gerçekleştirmek üzere 
bugün veda ediyoruz” dedi.  
n SAYFA 2 VE 16’DA

Davutoğlu aday 
olmayacak

Muhacir
Pazarı yıkılıyor!

Tasavvuf sinema
ile tanıtılacak

Eski Başbakan ve AK Parti 
Konya Milletvekili Ahmet 
Davutoğlu, milletvekili adayı 
olmadığını açıkladı. Spekülas-
yonlara dikkat çeken Davu-
toğlu, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’nin 
ve kendisinin adayı olduğunu 
söyledi.  n HABERİ SAYFA 14’TE

Meram Belediyesi tarafından, 
ekonomik ömrünü yitiren 
Muhacir Pazarı’nda yıkım çalış-
ması gerçekleştiriliyor. Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, 
mevcut Muhacir Pazarı’nın 
yıpranmasından dolayı riskli 
hale geldiğini belirtti. 
 n HABERİ SAYFA 14’TE

Sinema gösterimleri, söyleşiler 
ve panellerden oluşan “Sufi-
sin-Sufi Sinema Günleri Prog-
ramı” ile tasavvufun sinema 
aracılığıyla dünya insanlığına 
ulaştırılmasında bir başlangıç 
olması hedefleniyor.
 n HABERİ SAYFA 5’TE

EGZAMA, BÜYÜK 
TEHDiT OLUŞTURUYOR

GENÇLiK, SPOR VE
EĞiTiME ATILAN iMZA

Zade Vital’le sağlığınıza destek 

14 yıllık hizmetler şehri şahlandırdı

Kronik bir cilt has-
talığı olan egzama, 
ülkemizde yaygın 
olarak görülüyor. 
Bu hastalıktan 
korunmak için dikkat 
edilmesi gereken 
önemli noktalara dik-
kat çeken uzmanlar, 
doğal desteklerden 
de faydalanılabilece-
ğini belirtiyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi 2004 yılından bu yana yaptı-
ğı gençlik, spor ve eğitim yatırımlarıyla da örnek oldu. KO-
MEK, Gençlik Merkezi, Medeniyet Okulu gibi çok sayıda 
eğitim faaliyetini de hayata geçirdi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

5. üniversiteye 
‘teknik’ eklendi

Kurulacak 15 yeni üniversite içinde yer alan 
ve şehrin 5. üniversitesi olacak Konya Üniver-
sitesi’nin ismi MHP ve AK Parti Milletvekille-
rinin teklifi ile Konya Teknik Üniversite (KTÜ) 

olarak değiştirildi. n SAYFA 15’TE

06 Bıçaklı saldırıda 
hayatını kaybetti 12 Korsan çiçekçilik

sona erdirilmeli 07 Çocukların geleceğine 
destek olan yarışma
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15 gün önce nişanlanan Şehit İsmail Cesur düğün hazırlığı yapıyordu

Muradına eremedi!
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, PKK’lı teröristlerle girilen 
çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail 
Cesur’un cenazesi dün memleketi Seydişehir’de 
dualarla uğurlandı. Cenazeye binlerce kişi katılarak 
şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. 
Şehit Annesi Fatma Cesur, “Kuzum, senin 
yokluğuna nasıl dayanacağım” sözleri ile yürekleri 
yaktı. Şehidin 15 gün önce nişanlandığı Ayşe 
Bostancı, müdahale edildiği ambulansın arka 
kapısının camından bakarak nişanlısının cenazesini 
gözyaşlarıyla bekledi. 
n HABERİ SAYFA 17’DE

Tahir Akyürek
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Kızılay’ın kan bağışına
MEDAŞ’tan tam destek

Büyükşehir’den iki 
önemli kamulaştırma

Yeşil ve temiz Bozkır için 
bahar temizliği yapıldı 

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ), müdür ve personelleri 
sosyal sorumluluk projesi kapsa-
mında, kan bağışında bulundu.  Kı-
zılay’la yapılan iş birliği kapsamın-
da MEDAŞ genel müdürlüğüne 
sabah erken saatlerde kurulan Kı-
zılay aracı akşam saatlerine kadar 

bağışçılarını ağırladı. Kan bağışına, 
MEDAŞ çalışanların desteği yoğun 
oldu. Tüm gün genel müdürlükte 
kan verme işlemleri devam etti. 
Kan bağışında farkındalık oluştur-
mak ve hayat kurtarmanın önemi 
katılımlarla bir kez daha yenilen-
miş oldu.  n İHA

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Konya’da-
ki problemli alanlara müdahale 
etmeyi sürdürdüklerini belirterek, 
Teksas Gazinosu olarak bilinen 
bina ile Meram Tavusbaba bölge-
sindeki opera binasının kamulaştı-
rıldığını ve önümüzdeki günlerde 
yıkılacağını söyledi. Başkan Akyü-
rek, bunun Konya tarihi açısından 
önemli olduğunu ifade etti. Konya 
Büyükşehir Belediyesi şehir mer-
kezindeki problemli alanlara mü-
dahale etmeyi sürdürüyor.  Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Konya’daki problemli 
alanlara müdahale etmeyi sür-
dürdüklerini belirterek, problemli 
alanlardan birinin Meram Son Du-
rak Tavusbaba bölgesindeki opera 
diye bilinen bina ve yanındaki bi-
nalar; diğerinin de Teksas Gazino-
su olarak bilinen Alaaddin Durağı 
yanındaki bina olduğunu kaydetti. 

Tavusbaba’daki opera bina-
sının bulunduğu alanda bir yo-

ğunluk, otopark problemi ve kar-
gaşa olduğunu, orada büyük bir 
kamulaştırma yaptıklarını kayde-
den Başkan Akyürek, o bölgenin 
yeniden yapılanmasını sağladıkla-
rını dile getirdi. 

Bir başka problemli alanın da 
Teksas Gazinosu olarak bilinen 
yer olduğunu belirten Başkan Ak-
yürek, “Alaaddin Durağı yanında, 
Gazi İlkokulunun önünde şehir ha-
fızasında Teksas Gazinosu olarak 
bilinen binayı da kamulaştırdık. 
Böylece bu binayı da opera binası 
ile birlikte yakın zamanda yıkarak 
bu ismi tarihe karıştırmış oluyoruz. 
Konya hafızası tazelenmiş, yol ve 
meydan bir miktar genişlemiş olu-
yor. Konya tarihi açısından önemli 
bir kamulaştırma. Alaaddin Tepe-
si, Tarihi Şehir Meydanı ve Mev-
lana Kültür Vadisi içinde kalan bu 
alanın yeniden yapılanmasının da 
Konya tarihine bir katkı olduğunu 
düşünüyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Bozkır Belediyesi Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri 
tarafından ilçe merkezinde bahar 
temizliği yapıldı. Daha yeşil ve te-
miz bir Bozkır için 5 km ana cadde 
ve Anıt Meydanı çevresinde yapılan 
bahar temizliği ile birlikte yollar ve 
kaldırımlar temizlendi. 

Bozkır’ın en temiz ilçeler ara-
sında yer aldığını vurgulayan Bozkır 
Belediye Başkanı İbrahim Gün, “te-

mizliğe çok önem veriyoruz. Bu ve-
sileyle ilçemiz en temiz ilçeler ara-
sında yer alıyor. Bu temizliği sürekli 
hale getirmek için çalışıyoruz. Bu 
bağlamda da ilçe merkezini baştan 
sona yıkayarak bahar temizliği yap-
tık. Vatandaşlarımızın da temizliğe 
ayrı bir önem göstermesini temen-
ni ediyorum. Temizliği gerçekleş-
tiren personellerimize de teşekkür 
ediyorum” dedi.  n HABER MERKEZİ 

Milletvekili aday adayı olmak üzere istifasını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, “Konya’mıza bugüne kadar belediye başkanı olarak hizmet ettik, bundan sonra daha 
farklı hizmetler nasip olursa, görev verilirse, gerçekleştirmek üzere bugün veda ediyoruz” dedi

Helallik istedi, istifa etti

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, 24 Ha-
ziran’da yapılacak cumhurbaş-
kanlığı ve milletvekili seçimi 
için milletvekilli aday adaylığı 
başvurusunda bulunmak üzere 
görevinden istifa etti. Başkan 
Akyürek istifasını Büyükşehir 
Belediyesi Meclis Salonu’nda 
açıkladı. Yapılan basın açıklama-
sına AK Parti İl Başkanı Hasan 
Angı, Selçuklu Belediye Başkanı 
U. İbrahim Altay, Karatay Bele-
diye Başkanı Mehmet Hançerli 
ve diğer ilçe belediyeleri ile Bü-
yükşehir Belediye Meclis Üyeleri 
katıldı. Burada bir konuşma ya-
pan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, 3 dönemdir 
AK Parti’den Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı olarak görev yürüttü-
ğünü anımsattı. Bu süre zarfında 
Konya’nın gelişmesi için ellerin-
den gelen gayreti gösterdiklerini 
belirten Akyürek, “Cumhurbaş-
kanımız başta olmak üzere bu-
güne kadar yapılan çalışmalarda 
her zaman desteklerini gördüğü-
müz Konya milletvekillerimize, 
il başkanlarımıza, ilçe başkan-
larımıza, kadın kolları, gençlik 
kolları ve teşkilatın her kade-
mesindeki kardeşlerimize, bu 
görevleri yapmamızı sağlayan 
Konya halkına teşekkür etmek 
istiyorum.  Belediyecilik sonsuza 
kadar uzanan bir hizmet halkası, 
yatırım zinciri ve süreçtir. 

Bu süreci en iyi şekilde yü-
rütmeye gayret gösterdik. İncin-
memeye ve incitmemeye de özel 
önem verdik. Bu noktada bütün 
çalışma arkadaşlarımızdan, bü-
tün mesai arkadaşlarımızdan, 
başkanlarımızdan, teşkilat men-
suplarımızdan ve Konya halkın-
dan haklarını helal etmelerini 
istiyorum” diye konuştu. 

SÜREÇ ÇOK HIZLI GELİŞTİ
Başkan Akyürek, aday aday-

lığı sürecinin çok hızlı geliştiğini 
ve yapılan istişareler sonucunda 
böyle bir kararın ortaya çıktığını 
anlattı. 24 Haziran’da cumhur-
başkanlığı ve milletvekili seçim-
lerinin yapılacağını hatırlatan 
Akyürek, sözlerini şöyle sürdür-
dü, “Üçüncü dönemimiz olması, 
sürecin çok hızlı gelişmesi, ge-

nel merkezimizle, teşkilatımız-
la, teşkilat terbiyesi ölçeğinde 
yapılan değerlendirme ve isti-
şarelerde, 24 Haziran seçim-
lerinde milletvekili aday adayı 
olmak üzere Büyükşehir Beledi-
ye Başkanlığından ayrılıp, aday 
adaylığı müracaatı yapmamız 
gerekti ve süreç böyle sonuçlan-
dı. Bugün itibarıyla Büyükşehir 
Belediye Başkanlığından istifa 
ederek ayrılıyorum. Konya’mıza 
bugüne kadar belediye başka-
nı olarak hizmet ettik, bundan 
sonra daha farklı hizmetler na-
sip olursa, görev verilirse, ger-
çekleştirmek üzere bugün veda 
ediyoruz.”

YENİ BAŞKAN 10 GÜN 
İÇİNDE SEÇİLECEK

Açıklamasında Başkan Ak-
yürek, Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı’na gelecek yeni isimle 
ilgili de bilgi verdi. Kendisinin 
istifasının ardından gelişecek 
süreçte, Belediye Meclisi 1. Baş-
kan Vekili Mithat Büyükalim’in 
görevi üstleneceğini dile getiren 
Akyürek, Belediye Meclisi’nde 
yeni belediye başkanı seçiminin 
10 gün içerisinde gerçekleştiri-
leceğini söyledi. 

GÖREVİNİ YÜZ AKIYLA YAPTI
Akyürek’in ardından söz 

alan AK Parti İl Başkanı Hasan 
Angı da yaptığı açıklamada, 24 

Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 
Milletvekili seçimlerinin hayırlı 
olmasını temenni ederek söze 
başladı. “3. döneminin son yılı-
na girmiş Büyükşehir Belediye 
Başkanımız 14 yıllık süre zarfın-
da görevini yüz akıyla yapmış, 
pek çok güzel hizmete imza at-
mıştır” diyen Angı, hizmetlerin-
den dolayı Akyürek’e teşekkür 
etti. Akyürek’in bundan sonraki 
süreçte de ülkeye hizmet et-
meye devam edeceğini kayde-
den Angı, “Büyükşehir Belediye 
Başkanımız bir nöbet değişikliği 
noktasında varılan mutabakatı 
bugün ilan etti. 

Büyükşehir Belediye Başka-
nımız inşallah yeni güzellikler 
kazandırmaya devam edecektir. 
Şehrimize hizmet etmeye mec-
buruz, memuruz” diye konuştu. 

Yapılan basın açıklamasının 
ardından Başkan Akyürek, İlçe 
Belediye Başkanları, Meclis Üye-
leri, Partililer ve Belediye çalı-
şanlarının tebriklerini kabul etti. 
Akyürek basın mensuplarını da 
unutmadı. 

Basın mensupları ile bugüne 
kadar iyi ilişkiler içerisinde ol-
duğunu ve kendilerine teşekkür 
ettiğini belirten Akyürek, basın 
mensupları ile fotoğraf çektirdi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Basın mensupları ile bugüne kadar iyi ilişkiler içerisinde olduğunu ve kendilerine teşekkür
 ettiğini belirten Akyürek, basın mensupları ile fotoğraf çektirdi.

Tahir Akyürek Hasan Angı 

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, istifa açıklamasının ardından tebrikleri kabul etti.





Zade Vital
Chia 

Tohumu Yağı
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Selçuk Üniversitesi’nden konser 26 kadın çiftçiden başarılı eğitim
Selçuk Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi öğren-
ci ve akademisyenleri tarafından 
Şef Mithat Çömlekçi yönetiminde 
“Türk Halk Müziği ve Türk Sanat 
Müziği” konseri düzenlendi Süley-
man Demirel Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen konsere İktisadi ve 
İdari Bilimler  Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet Ay, akademis-
yenler ve öğrenciler katıldı.  Kon-
serde Koristler arasında yer alan 
ve programın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Dekan Prof. Dr. Ah-
met Ay, “İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi sadece iktisat ve işlet-
meden ibaret değil, aynı zamanda 
sosyal etkinlikleri de olan ve bu 
tip kültürel etkinlikleri de yapan 
bir kurumdur. Dolayısıyla bundan 
sonra da inşallah yeni dönemlerde 
yeni korolarla birlikte olmayı ümit 
ediyorum. Bu çerçevede emeği 
geçen herkese çok teşekkür edi-

yorum” ifadelerini kullandı. Sanat 
Yönetmenliğini Şef Mithat Çöm-
lekçi’nin yaptığı konserde “Çırpı-
nıp Da Şan Ovaya Çıkınca”, “Ah 
Bir Ataş Ver”, “Cevizin Yaprağı 
Dal Arasında”,“Edremit’in Gelini”, 
“Ben Bir Garip Bülbül İdim”, “Bağ 
Altında Otururken”, “Çay Elinden 
Öteye”, Ayrıldım Güler miyim?”, 
“Elmaların Yongası”, “Bizim Evde 
Şeker Lokum Badem Var”, “Bir 
Ateşim Yanarım,”  “Rüya Gibi 

Uçan Yıllar”, “Bir Kızıl Goncaya 
Benzer Dudağın”, “Kara Sevda”, 
“Fikrimin İnce Gülü”, “Gurbet 
İçimde Bir Ok”, “Beyoğlu’ndan 
Gezersin, “Rüya Gibi Her Hatıra” 
gibi Türk Halk Müziği ve Türk Sa-
nat Müziği’nin eşsiz eserleri dinle-
yiciye sunuldu. Konuk sanatçı A. 
Emsal Çevik ise söylediği türkü-
lerle programa renk kattı. Konser, 
izleyiciler tarafından büyük alkış 
topladı. n HABER MERKEZİ

Karatay Kaymakamlığı ile Ka-
ratay İlçe Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü tarafından ‘Kadın-
lar ailenin ve tarımın sigortasıdır’ 
ilke edinerek, kırsal alanda yaşa-
yan kadınları tarımsal konularda 
eğiterek,gelecekte sağlıklı nesiller 
yetişmesine katkıda bulunmak ve 
tarımsal üretimdeki kaliteyi art-
tırmak,  ülke kalkınmasında ka-
dınların daha aktif rol almalarını 
sağlanması hedeflenen ‘Maarifetli 
eller iş başında’ projesi tamamlan-
dı. Karatay’a bağlı İsmil Mahalle-
sinde 18-45 yaş grubundaki 26 
kadın çiftçiye haftada 2 gün olmak 
üzeren 3.5 aylık 180 saatlik eği-
tim verildi. Kursiyerlere hijyenik 
ortamda sağımı yapılmış sütlerin, 
ev usulü pastörizasyon sistemi ile 
beyaz peynir ve yoğurt yapımı, 
buzağı bakım ve beslenmesi,meş-
rubat çalışması, geçmişten günü-
müze miras kalan testi ve toprak 

küplerinin boyanım tekrar kulla-
nıma kazandırılması,evdeki kulla-
nılmayan kumaşların değerlendi-
rilmesi , ahşap tepsi ve kutuların 
boyanması,keçe sanatı ile çanta 
yapımı, örgü işleri ve çeyiz hazır-
lanması konularında eğitimler ve-
rildi. Ayrıca kurs süreci içerisinde 
kursiyerlere Arpi çikolata fabrikası 
, Konya Şeker A.Ş gibi gıda üreten 
fabrikalara ve Konya Tarım Fua-

rına ziyaretler gerçekleştirildi. Bu 
geziler ile kursiyerler tarım tekno-
lojindeki gelişmeleri ve gıda üre-
timindeki yenilikleri görme fırsatı 
buldu. Kursun tamamlanmasının 
ardından kursiyerlerin yaptıkları 
ürünler İsmil Mahallesinde bu-
lunan Karatay Belediyesi Kültür 
Merkezinde sergilendi. Sergiye 
kursiyerler ve mahalle halkı yoğun 
ilgi gösterdi. n HABER MERKEZİ

Eflatunpınar’ın turizm
potansiyeli artacak 

İl Kültür ve Turizm Müdür 
Yardımcısı Mehmet Yündem, 
Beyşehir ilçesinde yer alan Hitit-
ler döneminden kalma, uzmanlar 
tarafından dünyada bir eşi ve ben-
zeri bulunmadığı belirtilen Efla-
tunpınar Hitit Kutsal Anıtı ve Ha-
vuzu’nun bulunduğu alan bölgede 
yürütülen kamulaştırma çalışma-
larının da sona ermesinin ardından 
ortak akılla hayata geçirilerek proje 
ile turizmde daha iyi noktalara ge-
tirileceği söyledi. 

Yündem, günümüzde Konya 
ve Beyşehir bölgesindeki tarihi 
mekanlar sayılmaya başlanıldığın-
da ilk sıralarda gelen Eflatunpı-
nar ile ilgili son 10 yılda Kültür ve 
Turizm İl Müdürlüğü tarafından 
yürütülen çalışmalara değinerek, 
“Burası geçmişte balçıktı, çamur-
du vesaire. Burada çok uzun ve 
meşakkatli bir kazı çalışması yü-
rütüldü. Bu alandaki 3 bin yıllık 
boğa protomu adı verilen büyük 
kütle, müze müdürlüğümüzün ça-
lışmalarıyla çamurların içerisinden 
çıkartılarak ayağa kaldırıldı. Havuz, 
kendi kendini yeniler hale getirildi. 
Daha sonrasında ise bir küçük tec-
rit yapılarak etrafını tel örgüsüyle 
çevirdik. Hayvan sürülerinin gir-
mesini ve bu alanı kirletmesinin 
bu çalışmayla önüne geçtik. Bu-
nunla da yetinmedik. Daha geniş 
düşünerek hemen yanı başındaki 
mevcut bina ile çevresindeki bir 
miktar alanı daha kamulaştırdık. 
Kamulaştırma uzun ve zor bir 
süreç olmasına rağmen bitirildi. 
Bundan sonra yapacağımız şey; bu 
sosyal alan olarak değerlendirece-
ğimiz bu bina ve arka tarafa nasıl 
bir fonksiyon giydireceğimiz konu-
sudur. Yani tüm ilgililerle, Beyşe-
hir’in de iradesiyle bunu konuşaca-
ğız, daha sonra kamulaştırdığımız 

alanları da içerisine alacak şekilde 
etrafını güzel bir şekilde çevirece-
ğiz. Sonrasında içeride vakit geçi-
recek, bir miktar bir şeyler yapa-
bilecek bir alan haline getireceğiz. 
Burada çalışmanın biraz detayına 
girmiyorum. Çünkü bu bir zihin 
jimnastiği ile bir istişare ile ortaya 
çıkacak bir proje. O projenin de ça-
lışma aşamasındayız” dedi. 

Kültür ve Turizm İl Müdürlü-
ğü olarak, Eflatunpınar Hitit Kut-
sal Anıtı ve Havuzu’nun bugüne 
kadar tanıtımı ile ilgili çalışmalara 
da değinen Yündem, hem yurtiçi 
hem de yurtdışı çalışmalarda ve 
broşürlerde her zaman bu bölge-
nin yer aldığını vurgulayarak, “An-
cak, daha da büyüteceğimiz bir 
konseptte, tanıtım çalışmalarını da 
bir miktar rutine bırakıyorsunuz. 
Bu bahsettiğim kamulaştırma ça-
lışmasından sonra herhalde daha 
yüksek sesle ve etkili tanıtımlar da 
devamında gelecek inşallah” ifade-
lerini kullandı. 

Yündem, Beyşehir’deki tarihi 
Eşrefoğlu Camisi ile birlikte UNES-
CO’nun Dünya Kültür Mirası Aday 
Listesine de giren Eflatunpınar’ın 
asıl listeye dahil edilmesi ile ilgili 
süreç konusunda da, “Bu çalışmayı 
bakanlığımızın ilgili birimi yürü-
tüyor. UNESCO, her sene 50, 100 
veya 150 tane yeri koruma altına 
almıyor. Çok titiz çalışıyor. O süreç 
de çok kolay değil, epey bir zaman 
alıyor. Çatalhöyük’ün de asıl liste-
ye girmesi süreci uzun yıllar almış-
tı diye hatırlıyorum. Bu işler, tabi 
birkaç seneye matuf işler değil, çok 
titiz çalışmalar, alan yönetimiydi, 
buranın orada kültür mirası listesi-
ne niçin girmesi gerektiğinin uzun 
uzun anlatılması gibi ciddi bir sü-
reci içeriyor. Şu anda, aday adaylığı 
süreci devam ediyor” dedi. n İHA

Sinema gösterimleri, söyleşiler ve panellerden oluşan “Sufisin-Sufi Sinema Günleri Programı” ile 
tasavvufun sinema aracılığıyla dünya insanlığına ulaştırılmasında bir başlangıç olması hedefleniyor

Tasavvufu beyaz 
perdeye taşıyacak

“Hz. Mevlâna ve Ailesinin Kon-
ya’ya Gelişlerinin 790. Yıldönümü 
Etkinlikleri” çerçevesinde “Sufisin 
-Sufi Sinema Günleri Programı” 
gerçekleştirilecek. İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürlüğü’nün organizasyo-
nu, Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Selçuk Üniversitesi, Necmeddin 
Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay 
Üniversitesi, KOTEV (Konya Turizm 
Tanıtım ve Eğitim Vakfı), Uluslara-
rası Mevlâna Vakfı ve İRFA (İrfan 
Medeniyeti Araştırma Merkezi) ‘nin 
maddi ve mânevi desteğiyle ger-
çekleştirilecek etkinlikler 3-5 Mayıs 
tarihleri arasında yapılacak. “Sufi-
sin-Sufi Sinema Günleri Programı” 
kapsamında film gösterimleri, söy-
leşiler, paneller gerçekleştirilecek. 
TASAVVUF SİNEMA İLE TANITILACAK

Programın tanıtım toplantısında 
konuşan İl Kültür Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar, tasavvufun Ana-
dolu’daki medeniyet birikimlerinin 
en değerli kavramlarından olduğu-
nu söyledi. Bu anlamda, sinemanın 
bugünkü haliyle hem tasavvufun 
varlık ve evren görüşüne, hem de 
zaman ve zemin kabulünü anla-
tabilmek için en uygun sanat dalı 
olduğunu vurgulayan Yarar, buna 
karşın ülkemizdetasavvufun, irfa-
nının, medeniyetin anlaşılmasına 
katkıda bulunacak kalıcı çalışmalar 
çok fazla yapılmadığına işaret etti. 
“Sufisin, (Sufi Sinema Günleri) bu 
alanda büyük bir biliş ve görüş ha-
zinesine sahip olduğumuzu işaret 
etmek gayretinin ifadesidir” diyen 
Yarar, sözlerine şöyle devam etti,“-
Sufisin, henüz Türk sinemasının 
tam olarak farkına varamadığı din, 
tasavvuf, şiir, insan, doğa, devlet ve 
medeniyet tecrübemize sinemacı-
ların dikkatini çekmeyi, alanda yeni 
eserlerin, ürünlerin ortaya çıkmasını 
teşvik etmeyi düşünmektedir.Kon-
ya’da yapmayı planladığımız Sufisin 
(Sufi Sinema Günleri) şimdiye kadar 

tasavvufun kurumları, kavramları, 
kişileri v.b ilgili sinema ürünlerini 
(film, kısa film, belgesel,  dökü-dra-
ma, klip, reklam-tanıtım film, v.b) 
3-5 Mayıs tarihlerinde farklı salon-
larda izleyicisiyle ve ilgilisiyle bu-
luşturmayı, söz konusu tarihlerde 
tasavvufun sinema ve senaryo di-
linde daha doğru anlaşılması için 
çeşitli bilimsel çalışmalar yapmayı, 
tasavvuf ve sinema bağlamlı ça-
lışmalardan öz nitelikli olanları de-
ğerlendirmeyi ve derecelendirmeyi 
düşünmektedir. Bu açıdan bakılırsa 
Sufisin, Konya’nın ve Anadolu’nun 
tasavvufi birikiminin dünya insanlı-
ğına sinema sanatı aracılığıyla ulaş-
tırılmasında senaryo ve yaklaşım 
desteği ile yönlendirici olmayı, bu 
alanda bir lobi gücüne ulaşmayı he-
deflemektedir.”

ENTELEKTÜEL VE ESTETİK DESTEK
Sufisin’in söz konusu tarihler-

deki atölye çalışmalarıyla alanda 
yetişmek isteyenlere destek olmayı 
amaçladığını da belirten Yarar,ta-
savvufun daha doğru resmedilme-

si için gerekli ön aşama olan metin 
çalışmalarını ödüllendirerek yön 
vermeyi hedeflediğini aktardı. “Su-
fisin böylece Anadolu Selçuklu, Os-
manlı ve Cumhuriyet dönemlerinde 
tasavvufun en merkez ve eseri en 
çok okunan ismi Hazret-i Mevlana 
ve Mevlevilik dolayısıyla,  bu alanda 
dünya sinemasında söz sahibi olma-
yı gerçekleştirmek yolunda atılmış 
önemi bir adım olacaktır” diyen Ya-
rar, Sufisin’le tasavvuf ve görsel sa-
natlar arasında yerli, milli ve manevi 
bağlamın kurulmasına ve gelişmesi-
ne yardımcı olmayı,  Şehre ve şehrin 
kültürel yapısına şimdiye kadar do-
kunulmamış bakir bir alan üzerin-
den yeniliklerin getirilmesine katkı-
da bulunmayı da zaman içerisinde 
gerçekleştirmeyi amaç edindiklerini 
dile getirdi. Yarar, “1000 yıllık kül-
tür ve medeniyet başşehri, Hazret-i 
Mevlana’nın ve manevi aşkın mer-
kezi Konya’nın geçmişi kadar gör-
kemli bir geleceğe hazırlanmasında 
Sufisin, birçok kurumun göz ardı 
ettiği bir alanı dirilterek, Konya’nın 

bir cazibe merkezi ve marka şehir 
olmasına, daha entelektüel ve este-
tik bağlamda destek olmayı gerçek-
leştirmek yolunda önceki yapılanla-
rın yanısıra atılmış önemli bir adım 
olacaktır” ifadelerini kullandı. 

PROGRAMIN İÇERİĞİ ŞÖYLE;
“Sufisin -Sufi Sinema Günle-

ri Programı” çerçevesinde 13 film 
gösterimi yapılacak. Bu filmler şöy-
le; Buğday / (Açılış Filmi)/Semih 
Kaplanoğlu, Ayışığı Altında (Under 
The Moonlight)/Seyyid Rıza Mir Ke-
rimi, Gerçek İnsan Olma Sanatı-Yu-
nus Emre / Semra Sander,Rumi Ve 
İslâm’ın Şiirselliği  (Rumi, Poesie 
Des Islam)/Houchang Allahyari, 
Zamanın Şahidi /İsmet Yazıcı, Hu-
zurlu Savaşçı  (Way Of The Peace-
ful Warrıor)/Victor Salva, Nesimi / 
Hasan Seyidbeyli, Yeni Şeyler Söy-
lemek Lazım/Mustafa Ablak,  Rumi 
Hüsrev’in Ülkesinde (Rumı, In The 
Land Of Khusrau)/Muzaffar Ali, Ga-
zali  (Al-Ghazali )/Abdullatif Salazar, 
Cenneti Beklerken/Derviş Zaim, Hı-
dalu’ya Yolculuk (Journey To Hida-
lou)/Mojtaba Raei, Kalbin Şairi Rumi 
(Rumı, Poet Of The Heart)/Haydn 
Reiss. Programlar Mevlana Kültür 
Merkezi Sultan Veled Salonu ile ve 
İl Halk Kütüphanesi Konferans Sa-
lonunda olmak üzere iki ayrı yerde 
yapılacak.  Açılış Programı ve Kapa-
nış Ödül Gecesi başta olmak üzere 
8 Film Gösterimi MKM Sulatn Veled 
Salonunda yapılırken,  “Sinema ve 
Tasavvuf” Konulu 2 oturumlu panel 
ve 5 film gösterimi de İl Halk Kütüp-
hanesi Konferans Salonunda ger-
çekleştirilecek. Ayrıca Sinema Ya-
zarı, Eleştirmen ve Yönetmenler ile 
yapılacak olan 3 söyleşi etkinlikleri 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Konferans Salonu,  KTO 
Karatay Üniversitesi Sosyal Tesis-
leri ve Selçuk Üniversitesi Alâeddin 
Kampüsü Çatalhöyük Salonu’nda 
yapılacak.  n ABDULLAH AKİF SOLAK

 İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar 
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Aralarında husumet olan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan ve kalbine aldığı tek bıçak dar-
besiyle ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, şehir içi  ulaşımda 
kilitlenen yolların açılması ve tra-
fik akışının daha rahat seyretmesi 
amacı ile Seyyidharun Kavşağı’nda 
düzenleme çalışmalarının başla-
dığını söyledi. Başkan Tutal, çalış-
malar tamamlanınca Seyyidharun 
kavşağında yaşanan araç geçiş yo-
ğunluğunun ortadan kalkacağını 
kaydetti.

Seyyidharun Kavşağında bu-
lunan süs havuzunun kaldırıla-
rak orta refüjün küçültüleceğini 
kaydeden Başkan Tutal;İlçemizde  
ulaşım ve trafik noktasında sıkın-
tıları gidermeye çalışıyoruz. Seydi-
şehir’de kilit noktalarından biri olan 
Eski Garaj Bölgesi Seyyidharun 
Kavşağında orta refüjde yeni bir 
peyzaj çalışması başlattık. Konya 
Büyükşehir Belediyemiz ve Seydi-

şehir Belediyemiz tarafından alınan 
karar doğrultusunda trafik akışı ra-
hatlatacak bir çalışma” diye konuş-
tu. Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Seydişehir Belediyesi tarafından 
kavşak düzenleme çalışmalarının 
birlikte yürütüldüğü belirten Baş-
kan Tutal; ekiplerimiz tarafından 
başlatılan çalışmalarda kavşakta 
buluna güller ve ağaçlarımız zarar 
verilmeden bulundukları yerden 

alındı. Marangozlar Sanayi yanında 
bulunan depolama alanına alına-
rak oraya ekimleri yapıldı. İlerleyen 
günlerde ihtiyaç halinde güllerimiz 
ve ağaçlarımız alınarak ihtiyaç du-
yulan bölgelerde kullanılacaktır. 
Ayrıca Seyyidharun Kavşağında 
Seydişehir Belediyemiz tarafından  
peyzaj ve çevre düzenleme çalış-
ması yapılacaktır” şeklinde konuş-
tu.  n HABER MERKEZİ 

Bıçaklı saldırıda 
hayatını kaybetti 

İşyerinde yemek yediği sırada 
aralarında husumet olan bir kişinin 
bıçaklı saldırısına uğrayan ve kalbi-
ne aldığı tek bıçak darbesiyle ağır 
yaralanan şahıs, tedavi gördüğü 
hastanede kurtarılamayarak hayatı-
nı kaybetti. İşyerindeki bıçaklı saldırı 
anı ise güvenlik kamerası tarafından 
saniye saniye kayıt edildi. 

Olay, dün akşam saatlerinde 
Selçuklu Nişantaş Mahallesi Şahin 
Ağa Sokak üzerinde bulunan bir 
spor salonu içerisinde meydana gel-
di. İddiaya göre, spor salonu sahibi 
Reşit Aydın (46), 8 yıl önce askere 
giden Uğur K.’nın (35) eşiyle M.K. 
görüşmek için telefon kartı aldı. 
Telefon kartını gelininde yakalayan 
Uğur K.’nin annesi durumu oğluna 
anlatmasının ardından Uğur K.’nın 
psikolojisi bozuldu. Olayın ardından 
Uğur K., tedavi görmeye başladı. 
Askerliğinin ardından emlakçılık ya-
pan Uğur K., eşine tekrar mesaj atan 
Reşit Aydın ile telefonda tartıştı. Gö-
rüşmek için Reşit Aydın’ın iş yerinin 
yakınlarına arabası ile giden Uğur 
K., iş yerine gelerek spor salonu sa-
hibi Reşit Aydın’a saldırdı. Uğur K. 

yanında getirdiği bıçakla Reşit A.’yı 
göğsünden bıçakladı. Şüpheli Uğur 
K., o sırada salonda olan ve bıçağı 
almak isteyen Şefik İ.’de (38) elin-
den bıçaklayarak olay yerinden kaç-
tı. 

BIÇAKLAMA ANI KAMERADA 
Yaşanan olayın ardından spor 

salonu içerisindeki Reşit Aydın’ın 
arkadaşları durumu sağlık ve polis 
ekiplerine bildirdi. Reşit Aydın olay 

yerindeki ilk müdahalenin ardından 
ambulansla Konya Numune Hasta-
nesine kaldırıldı. Burada tedavi al-
tına alınan Reşit Aydın akşam saat-
lerinde tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
Spor salonundaki saldırı anı ve ya-
şanan arbede ise güvenlik kamerası 
tarafından saniye saniye kayıt edildi. 

ŞÜPHELİ 15 DAKİKA İÇERİSİNDE 
YAKALANDI 

Kaçan şüpheliyi yakalamak için 
çevrede geniş çaplı çalışma başla-
tan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü 
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Uğur 
K.’yi Feritpaşa Mahallesi Demiryolu 
Caddesi üzerinde yakalayarak gö-
zaltına aldı. 

Şüpheli, Uğur K.’nın emniyette-
ki işlemlerinin ardından sevk edildi-
ği mahkemece tutuklanarak cezae-
vine gönderildi.  n İHA 

Seydişehir’de trafiği rahatlatacak çalışma 

Seydişehir’de evde çıkan yangında bir kişi 
dumandan etkilendi. Bostandere Mahalle-
si’nde yalnız yaşayan Ali Yaşar’ın evinde 
henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. 
Evden dumanların çıktığını gören çevre-
dekilerin bildirmesi üzerine olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. 
Dumandan etkilenen ev sahibi Yaşar, 
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Yangın nedeniyle evde hasar meydana 
geldi.
n AA

Kulu’da Suriye’nin Afrin bölgesinde ger-
çekleştirilen Zeytindalı Harekatı’nda şehit 
olan 53 Mehmetçiğin anısına fidan dikildi.  
Kulu ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi Cum-
huriyet İlkokulu bahçesine Zeytin Dalı 
Harekatı’nda şehit olan 53 Mehmetçik için 
fidan dikildi. Toprakla buluşturulan fidan-
lara şehit olan Mehmetçiklerin isimlerinin 
yazılı olduğu künyeleri de yer aldı. Prog-
ram, öğrencilerin şehit olan Mehmetçikler 
anısına toprakla buluşturdukları fidanlara 
can suyu vermesiyle sona erdi.
n İHA

Seydişehir’deki
yangın korkuttu

Afrin şehitleri 
için fidan dikildi 

Özel bir hastanenin kantininde çalışan Hasan Gök 
(24), iddiaya göre kız arkadaşıyla tartıştığı için çalıştığı 
hastanenin çatı katından aşağı atladı. Bahçe şemsiyenin 
üzerine düşen Gök’ün, durumunun ağır olduğu belirtildi. 
Olay saat 17.15 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Seyh 
Şamil Mahallesi Dosteli Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Özel bir hastanenin kantininde çalışan Hasan Gök, iddiaya 

göre kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra 4 katlı hastanenin 
çatı katına çıktı. Arkadaşlarının ikna çabalarına rağmen 
Gök, kendisini boşluğa bıraktı. Bahçe şemsiyenin üzerine 
düşen Gök, ağır yaralandı. Hastane personeli tarafından 
acile alınan Gök’ün hayati tehlikesinin devam ettiği belir-
tildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n DHA 

Hastanenin çatı katından atladı

Kaşgarlı Mahmut’ta
anlamlı bir proje daha

Kaşgarlı Mahmut Ortaoku-
lu öğrencileri şeker hastalığına 
neden olan hareketsizliğe karşı 
proje geliştirdi. Öğrenciler ko-
nuya farkındalık oluşturmak için 
“Sweet life withoutsugar” isimli 
153 ortaklı proje oluşturdu. Proje 
Selçuklu Cumhuriyet Ahmet Haş-
haş Ortaokulu ile ortak kurularak 
23 ülkeden farklı din, dil ve ırklar-
dan oluşan 153 öğretmen üyesi 
ile Avrupa’da çok önemli bir proje 
haline getirildi. Böylesine güzel 
ve önemli bir çalışmanın gerçek-
leşmesinde başta Okul Müdürü 
Hasan Semerci, Müdür Yardımcı-
sı Serkan Şimşek ve Fen Bilimleri 
Öğretmeni Ferhat Köklü çok bü-
yük gayret gösterdi. 

Fen Bilimleri Öğretmeni Fer-
hat Köklü, “Her şeyin başı sağlık-
tır sözünü ilke alarak başlayan bu 

hareketimiz ile küçük de olsa bir 
farkındalık oluşturabilmek adına 
okulumuzdaki bu çalışma takdire 
şayandır. Sağlık en büyük hazine 
ise bu hazineye sahip çıkmak için 
ne gerekiyorsa yapmakta bizle-
re düşmektedir. Sağlıktan büyük 
zenginlik yoktur. Tüm Konyalı 
hemşerilerimiz ve bu devasa pro-
jede yer alan öğrenciler, 24 Nisan 
2018 tarihinde saat 14.00’te Kaş-
garlı Mahmut Ortaokulunda okul 
öğrencileriyle birlikte bir gösteri 
yapmıştır. Ayrıca Konya otistik 
çocukların, Mehter Gösterisi, Okul 
öğrencilerinin hazırlamış olduğu 
fitness gösterisi, folklor gösterisi 
ve orkestra grubuyla hareketsiz 
yaşama, diyabete, obeziteye ve 
otizme dikkat çekilmeye çalışıl-
mıştır” dedi. 
n HABER MERKEZİ 
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Hayırseverden Akşehir’e Aile Sağlığı Merkezi
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-

met Koç ve hayırsever işadamı Lüt-
fi Makasçı arasında Akşehir’e Aile 
Sağlığı Merkezi yapılması için pro-
tokol imzalandı. Akşehir de imzala-
nan protokol Vali Yakup Canbolat 
tarafından onaylandı.

Akşehir’de düzenlenen imza 
töreninde konuşan Prof. Dr. Koç, 
hayırsever Makasçı’nın daha önce 
de 6 birimlik Aile Sağlığı Merke-
zi ( 6 Nolu ASM Binası) yaptırarak 
Akşehir’e sağlık alanında katkıda 
bulunduğunu vurguladı. İlçeye 
kazandırdığı yardımlar nedeni ile 
Hayırsever Makasçı ailesine teşek-
kür eden Prof. Dr. Koç, Konya da ki 
sağlık yatırımlarının tamamlanma-
sı noktasında hayırsever iş adamla-
rının her anlamda kendilerine bü-
yük destek verdiklerinin altını çizdi. 
Konya’nın hayırsever desteğini en 

fazla hisseden şehirlerden birisi ol-
duğunu da belirten Prof. Dr. Koç, 
“Şehrimiz, hayırsever desteği ile de 
öne çıkmış olan müstesna bir şehir. 
Konya eğer bugün sağlık alanında 

adından ciddi düzeyde söz ettiren 
bir şehir konumuna gelmişse bun-
da en büyük paylardan biri de ha-
yırseverlerimize aittir. Biz yapılan 
bu yardımlardan dolayı teşekkür-

lerimizi sunuyoruz. Allah yardımla-
rınızı kabul etsin. Makasçı ailesinin 
kazançlarının bereketli olmasını 
diliyor, yaptıracakları aile sağlığı 
merkezinin ilçemize hayırlı olması-
nı diliyorum” şeklinde konuştu. 

Hayırsever Makasçı da sağ-
lık alanında yaptıkları yardımların 
kendilerine ayrı bir haz yaşattığını 
vurgulayarak, “İlçemiz sağlığına 
katkıda bulunmak adına elimizden 
gelen desteği vermeye her zaman 
hazırız. İlçemize sağlık alanında 
katkı sağlıyor olmanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz” dedi. Bu tür yardım-
ların gönülden gelerek yapıldığının 
da altını çizen Makasçı, “Akşehir’i-
mizin bu tür bir hizmet binasına ih-
tiyacı olduğunu öğrendiğimiz anda 
bu kararı verdik. İnşallah projemize 
en kısa sürede başlayarak tamam-
lamayı planlıyoruz. Yapımını üst-

lendiğimiz istasyonun ve yapımını 
tamamlayarak teslim etmiş oldu-
ğumuz aile sağlığı merkezinin şeh-
rimize ve ilçemize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” diyerek sözleri-

ni tamamladı. 496 metrekare alan 
üzerinde yapılacak olan yeni Aile 
Sağlığı Merkezi’nin de 6 birimlik 
olması planlanıyor.
n HABER MERKEZİ

AKİP Projesi kapsamında Karatay Belediyesi ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliği ile düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında 738 öğrenci ter döktü

Çocukların geleceğine
destek olan yarışma

Karatay Belediyesi ve Karatay 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği 
ile Karatay AKİP (Akademik Kalite-
yi İyileştirme Projesi) kapsamında 
2017-2018 öğretim yılında, resmi 
ve özel okullardaki 5-10 yaşları ara-
sındaki öğrencilere yönelik; öğrenci-
lerin düşünen, üreten ve karşılaştık-
ları problemler karşısında çözümler 
bulan bireyler olmalarını sağlamak 
amacıyla “Akıl ve Zeka Oyunları 
Turnuvası” düzenledi. Akıl ve Zeka 
Oyunları Turnuvası Finali Yaşar 
Doğu Ortaokulu Spor Salonunda 
gerçekleştirildi. Yaşar Doğu Ortao-
kulu Spor Salonunda gerçekleştiri-
len finalde, turnuvaya katılan 738 
öğrenciden 120’si  ter döktü. Yaşar 
Doğu Ortaokulunda gerçekleştirilen 
turnuvaya; Karatay Kaymakamı Ab-
dullah Selim Parlar, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, Konya İl 
Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gür-
soy, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ömer Büyükmanav, Meram İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban, 
Okul Müdürleri, Öğretmenler ve ve-
liler katıldı. 

TURNUVA KARATAY’A RENK KATTI
Karatay Kaymakamı Abdullah 

Selim Parlar AKİP Projesi ve Kara-
tay Akıl ve Zeka Turnuvası ile ilgili 
yaptığı açıklamasında kurumlar ara-
sı işbirliği içerisinde gerçekleştirilen 
AKİP Projesinin en önemli noktala-
rından birinin maddi destek oldu-
ğunu dile getirerek; Karatay Beledi-
yesine katkılarından dolayı teşekkür 
etti. 5-10 yaş grubu öğrencilerin ka-
tılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın 
Karatay’a renk kattığını ifade eden, 
Karatay Kaymakamı Abdullah Selim 
Parlar; “Turnuva ile çocuklarımıza 
akıl ve zeka oyunlarını öğreterek, 
teknoloji bağımlılığından uzaklaştır-

mak ve kişisel gelişimlerine katkıda 
bulunulmuştur. Akıl ve zekâ oyunları 
ile öğrencilerimizin vakitlerini daha 
verimli geçirmelerini, okulu sevme-
lerinin yanı sıra bedensel, zihinsel ve 
duygusal gelişimleri de desteklen-
mektedir. Akıl ve Zeka Turnuvasına 
katılan tüm öğrencilerimizi ve eğit-
men eğitimlerine katılan öğretmen-
lerimizi böyle bir projeye destek ver-
dikleri için kutluyorum” dedi.

 “OYUNLAR ÇOCUKLARIMIZIN 
GELECEĞİNE DESTEK OLUYOR”
Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli; törende yaptığı konuş-

mada bu oyunların kaybedeninin ol-
madığını her öğrencinin kazandığını 
belirtti. Başkan Mehmet Hançerli; 
“Akıl-zeka türündeki güzel oyunları 
çocuklarımıza sunmaktan, onların 
üstün yeteneklerine ve zekalarına 
şahit olmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Oyunlar akademik anlamda da ço-
cuklara müthiş destek olacaktır. Bu-
rada başarılı veya başarısız olmak hiç 
önemli değil. Önemli olan bu güzel 
ve kıymetli oyunları öğrencilerimizin 
dünyasına taşımaktır. Minik öğren-
cilerimiz geleceğin Türkiye’sinin mi-
marları olacak. 2023-2071 vizyonunu 

taşıyacak 21’inci yüzyılların sonlarına 
kadar da bizleri temsil edecekler ve 
geleceğin Türkiye’sini planlayacak-
lar.” ifadelerini kullandı. Organizas-
yonda emeği geçen herkese teşekkür 
eden Başkan Mehmet Hançerli, katı-
lan öğrencileri tebrik etti.

 BÜYÜKMANAV’DAN KARATAY 
BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Akıl ve Zeka Oyunlarının öne-
mine dikkat çeken Karatay İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav 
ise; “Biz eğitim camiası olarak elimizi 
taşın altına koyduk.  49 okuldan öğ-
retmen ve öğrencilerimizin katıldığı 
bu programın icrası gerçekten Kara-
tay için çok önemli. Bizlerden hiçbir 
zaman desteklerini esirgemeyen Ka-
ratay Belediyesi’ne teşekkür ediyo-
rum.” dedi. Konuşmaların ardından 
49 okuldan 5-10 yaş arası öğrencile-
re yönelik düzenlenen turnuvada Ka-
tamino, Atla Topla Skippinty, Hedef 
5, Tangram, Mangala kategorilerin-
de dereceye girenlere bisiklet hediye 
edildi. Turnuvaya katılan tüm okulla-
ra plaket ve oyun grubu hediye edi-
lirken öğrencilere de madalya verildi.
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İngiltere’den Konya’ya bisikletle geldi
İngiltere’den bisikletiyle yola 

çıkıp 6 bin kilometre katederek 
Konya’ya gelen macera tutkunu 
Jack Few, Türk misafirperverliği 
ile ağırlandı. İngiltere’nin kuzey-
batısındaki Chester’da yaşayan 26 
yaşındaki Jack Few, burada üni-
versite öğrenimini tamamladıktan 
sonra bir süre garsonluk yaptı. Bi-
sikleti yaşam tarzına dönüştüren 
Few, bir arkadaşından etkilenerek 
dünya turuna çıkmaya karar verdi. 
Yaklaşık bir ay önce Chester’dan 
yola çıkan Few, 6 bin kilometre yolu 
aşarak, Konya’ya geldi. Hz. Mevla-
na’nın türbesini ziyaret eden Few, 
daha sonra internet uygulamasıy-

la tanıştığı sınıf öğretmeni Yunus 
Efe’nin evine konuk oldu. Merkez 
Meram ilçesinde Efe ailesinin evin-
de unutulmaz 3 gün geçirdiğini 
aktaran Few, yolculuk sırasında so-
ğuk hava ve gece karanlığının ken-
disini bazen korkuttuğunu ancak 
çok eğlenceli anlar yaşadığını dile 
getirdi. Konya’ya Mevlana’nın tür-
besini görmek için geldiğini anlatan 
Few, şöyle konuştu: “Kullandığım 
internet uygulamasında, Yunus ile 
tanıştım. Evinde misafir etti. Bazı 
çeviri programlarıyla iletişim kuru-
yoruz. Yunus’un ailesiyle de tanış-
tım. Çok sıcak ve samimiler. Bura-
da müthiş bir aile ortamı var. Yolda 

yiyeceğim yemeği düşünen Hatice 
mother, Türkiye’deki annem. Bura-
da doğum günümü kutladılar, pas-
ta kestik. Çok büyük sürpriz oldu. 
Aileme fotoğrafları gönderdim, çok 
mutlu oldular. Unutmayacağım bir 
3 gün geçirdim. Yemeklerle aram 
çok iyi değil ama peynirli pideyi 
çok sevdim. En lezzetli yiyeceğin 
peynirli pide olduğunu düşünüyo-
rum.” Few, Kapadokya’yı da gör-
mek istediğini, yolculuğunun Hin-
distan’da son bulacağını ifade etti. 
Jack’i evinde misafir eden Yunus 
Efe ise ailesine yabancı misafir geti-
receğini söylediğinde mutlu olduk-
larını anlattı. Efe, Jack’in sıra dışı 

kişiliğinden etkilendiğini belirterek, 
kendisine şehirde kaldığı sürece 
Türk kültürünü ve kenti tanıtmaya 
çalıştığını vurguladı. Anne 48 ya-
şındaki Hatice Efe ise Jack’i “Hoş 
geldin kuzum” sözleriyle kapıda 
karşıladı.  Baba Davut Efe de İngi-
lizce bilmediği halde misafiriyle ile-
tişim kurmakta zorlanmadığını ak-
tararak, “Kuş diliyle konuşuyoruz. 
Türk misafirperverliğini gösterme-
ye çalıştık. Biz ondan memnun kal-
dık, inşallah o da bizden memnun 
kalmıştır. Çok iyi kaynaştık. Akşam 
gitar çalıyor, şarkı söylüyoruz” ifa-
delerini kullandı.
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Kılıçdaroğlu’nun 
İyi Parti’ye 15 vekilini 
göndermesini “Gü-
neş Motel hadisesi-
ne” benzetenler var.
Hatırlayacaksınız, 
dönemin CHP lideri 
Ecevit 1977’nin ara-
lık ayında 12 Adalet 
Partili milletvekili ile 
Florya’daki Güneş 
Motel’de buluşmuştu. O gün 
otelde bakanlık vaadiyle CHP’ye 
transferettiği 11 milletvekili sa-
yesinde hükümet kurmuştu.Dü-
şünüyorum da, Ecevit’in hamlesi 
siyasi etikle bağdaşmıyor olsa 
da partisinin lehine pragmatik bir 
hamleydi. Yani bir mantığı vardı. 
Peki ya, Kılıçdaroğlu’nun başka 
partiyi ve adayını, yani rakibini,ö-
ne çıkarmak için üstüne 15vekil 
vermesinin CHP’ye faydası ne? 
Nasıl bir mantığı var?Aday sa-
yısını artırmak diyeceğim ama... 
Tüm anketler, seçimlerin ikinci 
tura kalması halinde AkParti ve 
Erdoğan’ın lehine olacağını or-
taya koyuyor.Evet, sorunun ce-

vabı belli.Kemal Bey 
koltuğunu kaybetme 
riskini göze alama-
dığı için girmediği 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimindeyerine 
siyasi kurban arı-
yor!İşte o 15 vekil de 
CHP’nin cebinden 
çıkan hisse bede-
linden başka bir şey 

değil.Kimse kendini kandırma-
sın. Siyaset mühendisliğiyle abat 
olunmaz.

Genel başkanın 15 arkada-
şını İyi Parti’ye hediye etmesi 
üzerine CHP İstanbul Milletvekili 
İlhan CihanerTwitter hesabın-
dan şunları yazdı:

“ÖDP, TKP ve DSP için de 
20’şer vekil isteriz!”Bir dönem 
FETÖ’nüngadrine uğramış olan-
Cihaner haklı.Nasıl olsa CHP, 
abidikgubidik yurtta sulh koalis-
yonları için üçebeşe bakmayan 
Kemal Bey’in babasının malı. Di-
ğer partilerin başı kel mi? CHP’li 
seçmeninvekillerinden onlar da 
nasiplenmeli..

“ABİDİKGUBİDİK” İŞLER

Mehir Vakfı Genel Müdürü Ay-
gül Erdem ve beraberindeki heyet 
Karatay Belediyesi Kent Konseyi 
Kadın Meclisi’ni ziyaret ederek, 
Vakfın çalışmalarını anlattı

Karatay Belediyesi hizmet bi-
nasında gerçekleştirilen ziyarette 
konuşan Karatay Kent Konseyi 
Kadın Meclisi Başkanı Aynur Av-
şar; birlik ve beraberlik oluştur-
mak üzere toplandıklarına dikkat 
çekerek, Sivil Toplum Kuruluşla-
rı ile yapılacak ortak çalışmalarla 
çok güzel işler başaracaklarına 
inandıklarını kaydetti. Avşar; or-
tak projeler geliştirmek adına bu 
toplantıların önemli olduğunu be-
lirtti.  Karatay Kent Konseyi Kadın 
Meclisi Başkanı Aynur Avşar; na-
zik ziyaretleri için Aygül Erdem’e 
ve beraberindeki heyete teşekkür 
ederek; Kent Konseyleri’nin ve 
STK’ların dayanışma halinde ol-
masının üretilecek çalışmalarda 
çok önemli olduğunu, bu neden-
le Mehir Vakfı’nı ağırlamaktan 
memnuniyet duyduklarını ifade 
etti. Böyle ziyaretlerin Kurumların 

birbirlerini tanımaları açısından 
son derece önemli olduğunun al-
tını çizen Başkan Avşar, “Kadın 
Meclisi olarak ayakları yere basan, 
insan odaklı projeler geliştirmeye 
gayret ediyoruz. Meclisimizdeki 
arkadaşlarımızla birlikte bu yönde 
yapılacak tüm çalışmalarda deste-
ğe hazırız” dedi. Gerçekleştirilen 
ziyarette konuşan Mehir Vakfı 
Genel Müdürü Aygül Erdem ise; 
vakıf olarak 22 yıldır dil, din, ırk 
ayrımı yapmadan ulusal ve ulus-
lararası alanda ihtiyaç sahiplerine 
el uzatmaya çalıştıklarını belirtti. 
Erdem, Mehir Vakfı olarak önü-
müzdeki günlerde Bulgaristan’da 
düğün yapacaklarını söyledi. Top-
lanan yardımların önemine dikkat 
çeken Erdem, “Toplanan yardım-
lar ihtiyaç sahibi gençlerimizin 
mutlu bir yuva kurmasına vesile 
olacaktır. Güçlü aile güçlü toplum 
ve güçlü Türkiye için herkesi bu 
kutsal görevde yardıma ve hizmet 
etmeye davet ediyoruz” ifadeleri-
ne yer verdi. 
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Mehir Vakfı’ndan Karatay 
Kadın Meclisi’ne ziyaret

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARPUT

Yaşar Doğu Ortaokulu Spor Salonunda gerçekleştirilen finalde, 
turnuvaya katılan 738 öğrenciden 120’si  ter döktü.
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Fabrikamızın aşağıdaki bölümüleri 
için personel alınacaktır.

* MOBİLYA USTALARI
* DÖŞEME USTALARI

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

Fabrikamız Konya Organize Sanayi 
Bölgesi İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

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

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

0332 239 19 08
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•  TORNACI
•  MONTAJCI
•  DEPO SORUMLUSU
•  VASIFLI, VASIFSIZ  

ELEMANLAR ALINACAKTIR.
Başvuracak adayların aşağıdaki adrese 
şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

VANA ÜRETİMİ YAPAN FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

•  KAYNAKÇI 
OLARAK 

ÇALIŞTIRILACAK
ELEMANLARA 

İHTİYACIMIZ VARDIR.
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0 533 032 05 52 veya

0 332 503 01 00

ELEMAN
ARANIYOR

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

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

ELEMAN
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak 
üzere vasıfsız 

işçi alınacaktır.

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde  

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

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

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

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

ÇAY VE TEMİZLİK İŞLERİNE 
BAKACAK BAYAN ELEMAN 

ALINACAKTIR
Müracaatlar şahsen aşağıdaki adrese yapılacaktır.

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

ADRESİ
www.konyayenigun.com

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

TECRÜBELİ 
DEMİR 

DOĞRAMA 
USTALARI 

ALINACAKTIR

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE,

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

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

3 SEVKİYAT SORUMLUSU
3 KAYNAKÇI 
PERSONELLER ALINACAKTIR.

-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Bosna’ya servisimiz vardır.

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

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

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

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

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

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

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

404 Nolu Sokak No: 2/1 
Selçuklu/ KONYA

Tel: 444 75 92

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

- KAYNAKÇI 
- MONTAJCI 
- PLAZMACI

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULANABİLEN 

ELEMAN 
* VE VASIFSIZ
ELEMANLAR

alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

Tel :  0 332 345 28 59 

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.
Müracatlar şahsen yapılacaktır.

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

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

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

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

(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN 
BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

İNŞAATTA ÇALIŞACAK
VASIFLI-VASIFSIZ
BAY PERSONEL
ALINACAKTIR.

Müraacatların şahsen aşağıdaki 
adrese yapılması gerekmektedir

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

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

---------
TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR

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

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

Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası

LABORATUAR 
TEKNİKERİ

VE
VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

Rauf Denktaş Caddesinde hizmet veren 
Buket Çiçekçilik İşletmecilerinden Erol Çınar, 
hayatın her alanında çiçeğin olduğu ve çiçeğe 
dair her şey var anlayışıyla hizmet verdiklerini 
söyledi.

Çınar, sabah 8’den gece 23’e kadar hizmet 
verdiklerini belirterek, “Buket Çiçekçilik olarak 
günün her saatinde müşterilerimizin taleple-
rini karşılıyoruz. Özellikle düğün, özel günler, 
açılışlar, çeşitli organizasyonlarda insanların 
istediği her çeşitten çiçeklerle hizmet veriyo-
ruz. Ağırlık olarak buket, aranjman, gelin ara-
bası süslemesi, yapay çiçek, canlı çiçek, tablo, 
teraryum tanzim gibi hayatın her alanında 
çiçekle ilgili ne varsa bu talepleri karşılıyoruz. 
Çiçekçilik sektöründeki pazarda iyi durumda-
yız. Daima müşteri memnuniyetini ön planda 
tutuyoruz.  Hizmetteki sloganız sevdiklerinize 
bir çiçekte siz hediye edin anlayışıyla hare-
ket ediyoruz” dedi. Sektörü korsan çiçekliğin 
olumsuz etkilediğine dikkat çeken Buket Çi-
çekçilik İşletmecilerinden Fatih Sönmez de, 
“Korsan çiçekçilikten dolayı haksız bir reka-
betle karşı karşıya kalıyoruz. Kazancımız her 
geçen gün azalmaktadır. Yetkililerden bunun 
önüne geçmesini beklerken, vatandaşlarımı-
zın da çiçekle ilgili tüm ihtiyaçlarını çiçekçi-
lerden almaları bizler için ve kendileri için iyi 
olacaktır. Özellikle korsanın önüne hep birlikte 
geçmemiz gerekir. Bunun içinde vatandaşları-
mızın bilinçli olması gerekiyor” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Buket Çiçekçilik İşletmecilerinden Erol Çınar, “Korsan çiçekçi-
likten dolayı haksız bir rekabetle karşı karşıya kalıyoruz” dedi 

‘Korsan çiçekçilik haksız
rekabete yol açıyor’

Buket Çiçekçilik İşletmecilerinden Erol Çınar
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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 İli Selçukli İlçesi Musalla Bağları Mah. 13691 ada 5 parsel sayılı Ana 
taşınmaz niteliğiÜç Katlı 110 Ticari Depo ve 140 adet Dükkanı Havi Betonarme Karkas İşhanı olan 
taşınmazın,Ticari Depo niteliğindeki -Bodrum kat 43 nolu bağımsız bölümü satışa çıkarılmıştır.  Satışa 
konu taşınmaz pasaj içerisinde doğudaki koridora cephelidir. Camekan profildir. İç duvar yüzeyleri harç 
sıvalı badanalıdır. Kullanım alanı yaklaşık 24 m2.dir. Elektrik tesisatı bulunmaktadır. Pabuç sarayının 
bodrum katında p : 50 nolu ticari depodur.
Adresi : Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd.CepheliPabuç Sarayı No: 164/ P: 50
   Selçuklu / KONYA
Arsa Payı : 25/9463
İmar Durumu : Plastik küçük eşya endüstri sanayi sahasına isabet etmektedir.Caddeden
   çekme mesafesi;10.mt. sokaklardan bahçe çekme besafesi 5mt.olarak
   belirlenmiştir.İmar durumuna mevcut yapı uygundur.İnşaat ruhsatı 1981 yılında
   5/17 sayı ile alınmıştır.
Kıymeti : 30.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır.
1. Satış Günü : 08/06/2018 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 06/07/2018 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYI B BLOK ZEMİN KAT MEZAT SALONU- AKABE
   MAH.CEMİL ÇİÇEK ÇD. 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- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2016/7373 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 794659 - www.bik.gov.tr

T.C.
KONYA 9. İCRA DAİRESİ

2016/7373 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Altan ALTIOK’un
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

Seyit Faruk ÖZSELEK
KONYA SMMM ODASI BAŞKANI

Basın 795185   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Selçuklu Değerler Eğitimi (SE-
DEP), “Değerler Objektifimde” 
isimli sanatsal etkinlik kapsamın-
da, görme engelli öğrenciler ta-
rafından çekilen fotoğraflar ve “O 
An” hikâyeleri düzenlenen fotoğ-
raf sergisi büyük beğeni kazandı. 

Selçuklu Değerler Eğitimi 
Programı (SEDEP) kapsamında 
Mediha Tahsin Alaylı Görme En-
gelliler Ortaokulu öğrencileri tara-
fından hazırlanan “Görünmeyen 
Fotoğraflar” isimli sergi Kule Site 
Alışveriş Merkezinde açıldı. Sergi 
ile fotoğraf çektikleri “O Anı” ha-
yallerinde canlandırarak fotoğraf 
karelerine yansıtan görme engelli 
öğrenciler toplumsal farkındalık 
oluşturdular. Fotoğraf sanatı üze-
rine eğitim alan görme engelli 
öğrenciler kendi iç dünyalarında 
hissettikleri sezgileri Braille alfabe-
si ile anlattılar.

Serginin açılış törenine Selçuk-
lu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Selçuklu İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Turan Kayacılar, SEDEP 
Koordinatörleri, Mediha Tahsin 
Alaylı Görme Engelliler Okulu Öğ-
rencileri ve velileri katıldı. Fotoğraf 
hikâyelerini büyükleri ile paylaşan 
minik yüreklerin sergisi protokol 
üyelerinden de tam not aldı.  

GÖRÜNMEYEN FOTOĞRAFLAR 
SERGİSİ FARKINDALIK 

OLUŞTURDU 
SEDEP’in çok güzel bir orga-

nizasyonun daha açılışını gerçek-
leştirdiklerini ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay,” Kule Site AVM de 13 gör-
me engelli çocuğumuzun çektiği 
37 fotoğraftan oluşan sergimiz 
güzel bir çalışma oldu ve inşallah 
diğer alışveriş merkezlerinde de 

açılacak. Burada amacımız çocuk-
larımıza bir özgüven kazandırmak  
ve onların dünyasından çektikleri 
fotoğrafları anlayabilmek, ama en 
önemlisi engelliler için bir farkın-
dalık oluşturabilmek. Çocukları-
mız burada hem eğlenerek zaman 
geçirdiler hem de ortaya çok güzel 
eserler çıkmış oldu.  SEDEP’in bu 
etkinliğine tüm Konyalıları davet 
ediyoruz” dedi.

 SEDEP’in değeler objektifim-
de etkinliği kapsamında görünme-
yen fotoğraflar sergisini gerçekleş-
tirdiklerini ifade eden Selçuklu İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Turan Kaya-
cılar; “ Bu etkinlikle diğer insanla-
rımızın görme engelli öğrencileri-
mizin içinde bulunduğu durumu 
daha iyi anlamaları ve onlarla 
ilgili bir farkındalık oluşturmaları-
nı amaçladık. Öğrencilerimiz dek-
lanşöre bastıkları an hayallerinde 
gördükleri ve hayallerinde canlan-
dırdıkları hikayelerini oluşturdular 
ve onu kaleme aldılar. Böylece on-
ların hayal dünyasında bir pencere 
açılmış oldu. Çekilen fotoğraflar 
kitap şeklinde basılarak 3, 4 ve 5. 

sınıftaki 30 bin öğrencimize ulaş-
tırıldı “ dedi. 

Görünmeyen fotoğraflar pro-
jesinin değerli bir çalışmanın ürü-
nü olduğunu ifade eden Fotoğraf 
Sanatçısı Serdar Akyay, “Projeyi 
gerçekleştirmek için yaptığımız 
sohbetlerde çocuklarımız çekmek 
istedikleri fotoğrafları bize an-
lattılar ve kare fotoğraf ürettiler. 
Bu çalışma onların gözünden ve 
yüreğinden yansıyanları ortaya 
koyuyor. Onları daha iyi anlayabil-
memiz, onların hayalleri ile bizim 
hayallerimizin ne kadar birbirine 
benzediğini ortaya koyması ve de-
ğerlerimiz içinde önemli yer tutan 
sabrı ve sorumluluğu bir kez daha 
hatırlatması adına güzel bir çalış-
ma oldu. Projeye sahip çıkan ve 
uygulanmasına destek veren Sel-
çuklu Belediyesi’ne ve emeği ge-
çenlere teşekkür ediyorum” dedi.  

Görme engelli öğrenciler tara-
fından çekilen fotoğraflar Selçuklu 
Belediyesi tarafından katalog hali-
ne getirilerek Braille alfabesi yayın 
hayatına yeni bir eser olarak ka-
zandırıldı.  n AA 

MEDAŞ, sorunları dinliyor, bilgilendiriyor  
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 

(MEDAŞ) tarımsal sulama döne-
minin başlangıcında vatandaşların 
sorunlarını öğrenmek için yaptığı 
köy toplantılarına devam ediyor. 

Genel Müdür Danışmanı Ali 
Kınacı ve ilgili işletme sorumlula-
rının katıldığı toplantılarda, vatan-
daşlar sorunlarını dile getirirken, 
ilk ağızdan sorunlarına çözüm 
bulmuş oluyor. MEDAŞ yetkilileri, 
gerçekleşen toplantılarda halkla 
birebir temas kurulduğu için gö-
rüşmelerin verimli geçtiğini, hiz-
met alanı içerisinde yer alan böl-
gelerde toplantılar düzenlemeye 
devam edileceğini aktardı. Kaliteli 

ve kesintisiz hizmet anlayışında 
çalışmalarına devam eden ME-
DAŞ, çalışmalarını iletişim temelli 

gerçekleştiriyor. 
Konuyla ilgili değerlendirme 

yapan MEDAŞ Genel Müdürü Erol 

Uçmazbaş, “Son bir ayda ondan 
fazla toplantı yaptık. Bu tür top-
lantıların çok faydasını görüyoruz. 

İlk olarak yaşanan genel sıkıntıları 
öğrenmiş oluyoruz. Ki, bu konular 
da ekseriyetle bizimle ilgisi olma-

yan, başka kurumları ilgilendiren 
sorunlar oluyor. Ama maalesef 
şirket olarak son aşamada olduğu-
muz için, elektrik alınamamasının 
müsebbibi olarak bizi görebiliyor-
lar. Bu toplantılarla, sorumluluk 
alanımızı çizerek, konuyu anlat-
mış oluyoruz. İkinci faydalı nok-
ta ise, yaşanan spesifik sorunları 
öğrenmek. Bu konulara da hızlıca 
eğiliyoruz. Kısaca, vatandaşla doğ-
rudan iletişim kurarak, müşteri 
memnuniyetini artırmayı amaçlı-
yoruz. İnşallah bu toplantıların sa-
yısını artırarak, belli noktaya gelen 
memnuniyeti daha da üst seviyeyi 
getireceğiz” dedi.
n İHA

SEDEP Değerler Objektifimde etkinliği kapsamında, görme engelli 
öğrenciler tarafından çekilen fotoğraf sergisi büyük beğeni kazandı

SEDEP’te, Görünmeyen 
Fotoğraflar sergilendi

ZAYİ
Selçuk 
Üniversitesi 
Fen Edebiyat 
Fakültesi 
Sosyoloji 
Bölümü 
diplomamı 
kaybettim 
Hükümsüzdür. 

Mehmet
Akif
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Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata ve Türk eği-
tim-Sen Konya 2 Nolu Şube Başkanı 
Veli Doğrul, öğretmene yönelik şid-
dete karşı “Öğretmenime Dokunma” 
kokart eylemi başlattı. “İvedilikle ted-
bir alın diye bas bas bağırırken, bu-
gün hala okulların güvenlik açısından 
ne noktada olduğu hepimizin ma-
lumudur. Düşünebiliyor musunuz, 
okullarımızda güvenlik ya nöbetçi 
öğretmenler eliyle sağlanmakta, ya 
da okullarda hiç güvenlik önlemi 
alınmamaktadır. Okulların önemli 
bir kısmında güvenlik kamerası dahi 
yoktur” diyen Türk Eğitim-Sen Kon-
ya 1 Nolu Şube Başkanı Tanfer Ata, 
“Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete 
asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksi-
ne şiddet suçlarının mutlaka cezalan-
dırılacağı düşüncesinin yerleştirilme-
si ve kamu sağlığını bozduğu için de 
ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin 
oluşturulması hükme bağlanmalıdır. 
Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin 
önüne geçmek amacıyla Şiddeti Ön-
leme Kanunu hazırlanmalıdır. Şiddet 
olaylarında şikâyet söz konusu ol-
madan savcılık kamu davası açmalı, 
eğitim çalışanı devreden çıkmalıdır.  
Sorumlu sendikacılığı ilke edinen 

Türk Eğitim-Sen, eğitim çalışanları-
na şiddette karşı 7’den 70’e herkesi, 
toplumun tüm kesimlerini, ülkeyi 
yönetenleri, yetkilileri duyarlı olmaya 
çağırmaktadır. Bu minvalde sendika-
mız, bugün tüm Türkiye genelinde 
kokart eylemi gerçekleştirmektedir. 
Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenleri-
miz 26 Nisan 2018 tarihinde derslere 
“Öğretmenime Dokunma” yazılı ko-
kartlarla girecektir. Kokart eylemimiz 
ile eğitim çalışanlarına şiddete dikkat 
çekerek, MEB yetkililerini ve Hükü-
meti ivedilikle tedbir almaya çağırı-

yoruz. Daha fazla can kaybetmeye 
tahammülümüz yoktur. Bu düzen 
böyle gitmeyecektir. Eğer sosyal bir 
yara haline gelen öğretmene şiddet 
hadiseleri için gerekli tedbirler alın-
maz ise önümüzdeki süreçte iş bırak-
ma eylemi de dahil olmak üzere daha 
radikal demokratik eylemleri hayata 
geçireceğimizin bilinmesini istiyoruz. 
Tedbirler alınana kadar eğitimcilere 
yönelik şiddeti gündemde tutmayı 
ve farkındalık oluşturmayı sürdüre-
ceğiz” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

Öğretmene şiddete karşı kokart eylemi 
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İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Amaçlı Sosyal Destek Kartı Mal alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/193209
1-İdarenin 
a) Adresi  : ŞEYH ŞAMİL MH. DOÇ. DR. HALİL ÜRÜN CAD. 19 42070
   SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3322243600 - 3322651321
c) Elektronik Posta Adresi  : nadide.zorlu@selcuklu.bel.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 4200 adet Sosyal Destek Kartı Mal alım İşi
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri  : Selçuklu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
c) Teslim tarihi  : 3.5. Yüklenici elektronik kartları, idarenin belirlediği sayıda
   ve içlerine sanal para yüklenmiş olarak talebin
   bildirilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde teslim 
   edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu Şeyh Şamil Mah.
   Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No: 19 Selçuklu KONYA
b) Tarihi ve saati  : 22.05.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin  yönetimindeki  görevlileri  belirten  son  durumu  gösterir  Ticaret  Sicil  Gazetesi,  bu  bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli  imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6.  Bu  ihaleye  sadece  yerli  istekliler  katılabilecek  olup  yerli  malı  teklif  eden  yerli  istekliye  ihalenin 
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale  dokümanı,  idarenin  adresinde  görülebilir  ve  200 TRY (Türk Lirası)  karşılığı  Selçuklu 
Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No: 19 
Selçuklu KONYA adresinden satın alınabilir. 
7.2.  İhaleye  teklif  verecek olanların  ihale dokümanını  satın almaları  veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuklu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Şeyh Şamil Mah. 
Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No: 19 Selçuklu KONYA  adresine elden  teslim edilebileceği  gibi,  aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine  ihale yapılan  istekliyle her bir mal kalemi miktarı  ile bu mal kalemleri  için  teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 793913 - www.bik.gov.tr

SOSYAL DESTEK KARTI SATIN ALINACAKTIR
SELÇUKLU BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Eski Başbakan ve AK Parti Konya milletvekili Ahmet Davutoğlu, “AK Parti’nin almış olduğu karar benim de kararımdır. AK Parti’nin 
adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu konuda spekülasyon yapılmasını doğru bulmam” diye konuştu 

Konya’nın merkez Meram İlçe 
Belediyesi tarafından, ekonomik 
ömrünü yitiren Muhacir Pazarı’nda 
yıkım çalışması gerçekleştiriliyor. 

Meram Belediyesi tarafından, 
Konya’nın en eski pazar yerlerin-
den olan Muhacir Sebze ve Tuha-
fiye Pazarı’nın, üstünü kaplayan 
örtü sisteminin yıpranması ve risk 
teşkil etmesinden dolayı yıkımı 
gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 
pazar esnafının ve vatandaşların 
mağdur olmaması adına Atatürk 
Stadyumu içerisinde, daha önce 
100. Yıl Spor Salonu, 2 No’lu saha 
ve 3. No’lu saha olarak hizmet ve-
ren alanlarda altyapı ve düzenleme 
çalışmaları gerçekleştirilerek pazar 
esnafına tahsis edildi. Düzenlenen 
yeni pazar alanında Meram Bele-
diye Başkanı Fatma Toru ve Konya 
Pazarcılar Odası Yasin Aktaş ince-
lemelerde bulundular. 

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, mevcut Muhacir Pa-
zarı’nın yıpranmasından dolayı 
riskli hale geldiğini belirtirken, 

“Konya’nın geleneksel Pazar yeri 
olarak yıllardır hizmet veren Mu-
hacir Pazarımızın, üstündeki örtü 
sisteminin eskimesi ve riskli hale 
gelmesinden dolayı yıkımı gerekli 
hale gelmişti. Bu kapsamda pazar-
cı esnafımız ve Pazarcılar Odası ile 
görüşerek hep birlikte yıkım ka-
rarı aldık. Bu karar meclisimizden 
de geçerek pazarın yıkım sürecini 
başlatmış olduk” dedi. 

“ALTYAPISIYLA, OTOPARKIYLA 
DAHA KONFORLU BİR

 PAZAR ALANI” 
Başkan Toru, bu aşamada 

pazarcı esnafı ve vatandaşların 
mağdur olmaması adına titizlik-
le çalışıldığını ifade ederek, “Eski 
stadyumun içinde bulunan, daha 
önce 2 No’lu saha, toprak saha ve 
100. Yıl Spor Salonu’nun yer aldı-
ğı alana Muhacir Pazarı esnafımızı 
taşıdık. Otoparkıyla, geniş alanıyla 
daha sağlıklı bir Pazar alanına ka-
vuşmuş olacağız. Konya’nın ihti-
yacı ile birlikte inşallah 29 Nisan 
Pazar gününden itibaren Muha-

cir Pazarı sekteye uğramaksızın, 
esnafımızı da mağdur etmeden 
konforlu bir şekilde hizmet ver-
meye devam edecek. Bu noktada 
bizlere yardımcı olan Konya Pa-
zarcılar Odası’na Pazar esnafımıza 
ve yer tahsisinde bulunda Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanlığımı-
za teşekkür ederim. Hayırlı olsun” 
ifadelerini kullandı. 

Pazarcılar Odası Başkanı Yasin 
Aktaş ise, esnafın ve vatandaşların 
mağdur edilmeden bu tür çalış-
maları gerçekleştirmenin önem-
li olduğuna değinerek “Muhacir 
Pazarı’nın taşınma sürecinde bize 
yeni bir yer temin eden, gün kaybı 
olmadan esnafımızı mağdur etme-
yen, her zaman esnafımızın yanın-
da olan Meram Belediye Başkanı-
mız Fatma Toru Hanımefendi’ye 
çok teşekkür ediyoruz. 29 Nisan 
Pazar günü Eski Stadyum içerisin-
de yer alan yeni pazar alanımıza 
tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” 
şeklinde görüş belirtti.
n HABER MERKEZİ 

‘AK Parti dışında bir siyasi
hareket içinde bulunmam’ 

Eski Başbakan ve AK Parti 
Konya Milletvekili Ahmet Davu-
toğlu, “AK Parti’nin almış oldu-
ğu karar benim de kararımdır. 
AK Parti’nin adayı Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’dır. Bu konuda spekülas-
yon yapılmasını doğru bulmam. 
Kendi şahsi geleceğim hususun-
da önümüzdeki milletvekilliği 
seçimlerinde milletvekili adayı 
değilim” dedi. 

TBMM’de basın toplantısı 
düzenleyen Davutoğlu, millet-
vekillerine teşekkür ederek, ge-
nel başkanlığı sırasında omuz 
omuza çalışmanın onur verdi-
ğini ifade etti. Davutoğlu, şahsı 
ve siyasi ortamla ilgili bazı ha-
berlerin çıktığını ve bunlara yö-
nelik olarak konuşmak istediğini 
söyleyerek, “Akademik hayatta 
da, siyasi devlet hayatında da 
her zaman ilkesel davrandım ve 
ilkesel olmayan hiç bir tutumun 
arkasında, yanında, önünde yer 
almadım. Akademik ve devlet 
hayatında da bütün davranışla-
rımı şekillendiren, söylemlerime 
yön veren bazı temel ilkeler var-
dır; her şeyden önce herhangi 

fikrin veya siyasi tavrın meşru 
olabilmesi için etnik, mezhebi, 
dini herhangi bir ayrım gözet-
meden insanoğlu onurunun ca-
nının, aklının , malının, inanç 
özgürlüğünün korunması esas-
tır. Bunun korunmadığı hiçbir 
yapı kalıcı olmaz. Hukuk devleti 
ve adaletin tesis edilmesi, devlet 
idaresinde liyakat ve ehliyetin, 
şeffaflığın ve hesap verilebilirli-
ğin yerleşmesi, ekonomik anla-
yışına rant ekonomisinin değil 
verimliliğe dayalı ve adil payla-
şıma dayalı bir anlayışın ve dış 
politikada çok boyutlu ve insani 
diplomasinin öncüsü olma çaba-
sı içinde olduk” ifadelerini kul-
landı. 

AK PARTİ GÖNÜLLÜLERİNE 
TEŞEKKÜR EDİYORUM

Davutoğlu, üç hususa işa-
ret ederek, 11. Cumhurbaşkanı 
Gül’ün daveti üzerine görüştü-
ğünü belirtti. Davutoğlu, “Birlik-
te çalıştığım Cumhurbaşkanları, 
selefim olan Başbakan benimle 
görüşme talebinde veya dave-
tinde bulunduklarında ya da 
sohbet imkanı bulunduğunda 
bunu yerine getiririm, bunu bir 

devlet nezaketi olarak görürüm, 
bu konuda yapılacak spekülas-
yonlara da bir nebze dahi prim 

vermem. Kimsenin bunu sorgu-
lamaya da, fikir beyan etmeye 
de hakkı yoktur. Bütün enerjimi 

16 yıl içinde vakfetmişim. AK 
Parti hareketi, Türkiye’nin her 
köşesinde gerek genel seçim-

lerle gerekse 16 yıl içinde hiz-
met etmiş, katkı vermiş bütün 
teşkilat mensuplarına bütün AK 
Parti gönüllülerine teşekkür edi-
yorum” şeklinde konuştu. 

Davutoğlu şunları kaydetti:  
“AK Parti dışında aidiyetim sü-
rerken AK Parti’nin ikinci Baş-
kanı, üçüncü Başbakanı iken AK 
Parti dışında herhangi bir siyasal 
hareket, faaliyet veya siyasal or-
ganizasyon içinde bulunmam, 
bulunmadım, bunu siyasi etik 
olarak doğru bulmam. Bu bağ-
lamda AK Parti’nin almış olduğu 
karar benim de kararımdır. AK 
Parti’nin adayı Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’dır. Bu konuda spekülas-
yon yapılmasını doğru bulmam. 
Kendi şahsi geleceğim hususun-
da önümüzdeki milletvekilliği 
seçimlerinde milletvekili adayı 
değilim. 

Böyle bir halka oluşmaması 
için hiç bir makam, mevki bek-
lentim olmayacaktır.” 

Davutoğlu, bütün terör ör-
gütleriyle mücadeleye destek 
vereceğini sözlerine ekledi.
n İHA 

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, “AK Parti dışında herhangi bir siyasal hareket, faaliyet veya 
siyasal organizasyon içinde bulunmam, bulunmadım, bunu siyasi etik olarak doğru bulmam” dedi.

Muhacir Pazarı yıkılıyor!
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Ereğli’de girişimci kadınlara destek Taşçı Makina, engellileri sevindirdi
Ereğli Belediye Başkanı Öz-

kan Özgüven Cinler Mahalle-
si’nde girişimci iki bayanın kur-
duğu mantar yetiştirme tesisini 
ziyaret etti. 

Belediye olarak kadın giri-
şimcilere destek verdiklerini 
belirten Başkan Özgüven: “Ka-
dınlarımız toplumumuzun yapı 
taşlarıdır. 

Aile ekonomisinde katkıla-
rını yadsıyamayız bu kapsamda 
Cinler Mahallemizde iki ba-
yan kardeşimizin amatör ruhla 
başlattıkları mantar üreticiliği 
çalışmalarını görmek istedik. 
Öncelikle cesaret ve azimleri 
için bu iki bayan arkadaşımızı 
tebrik ediyorum.  Ailelerinin de 
destekleriyle girdikleri bu yolda 
başarılı olmalarını diliyorum. 
Belediye olarak kadın girişim-
cilerimize olabildiğince destek 
olamaya çalışıyor, aile ekonomi-

lerine katkıda bulunmalarında 
öncü oluyoruz. 

Bu noktada Oğuz Ata Tesis-
lerimiz içerisinde bulunan Ka-
dın Girişimciler Derneği’mize 

önemli katkılar sunuyoruz. Bu 
kapsamda mantar yetiştirme 
tesisi kuran bu bayan kardeşle-
rimize de destek olacağız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ankara’da Hidroelektrik Ener-
ji Santralleri Daimi Teçhizatları 
ve Mekanik İmalat sektörlerinde, 
mühendislik, imalat, montaj, tek-
nik servis hizmetleri veren Taşçı 
Makina, Gönül Gözü Derneği’nin 
engellilere yönelik başlatmış oldu-
ğu ”Bir Engel de Sen Kaldır” kam-
panyasına, 8 adet özellikli manuel 
tekerlekli sandalye ile destek ver-
di.

Gönül Gözü Derneği olarak 
çalışmalarına aralıksız devam et-
tiklerini ifade eden Devriş Ahmet 
Şahin, “Bir Engel de Sen Kaldır 
kampanyası ile Konya merkez ve 
taşra ilçelerinde 400 ün üzerin-
de ihtiyaç sahibine tekerlekli ve 
akülü sandalye hediye ettik. Bu 
konuda çalışmalarımız devam edi-
yor. Dernek olarak genelde Kon-
ya’nın ilçelerinde çalışmalarımızı 
gerçekleştiriyoruz. Yunak, Çeltik, 
Tuzlukçu,Akşehir ve Ilgın başta 

olmak üzere 31 ilçede engelli kar-
deşlerimize ulaşıyoruz. Kampan-
yamıza duyarsız kalmayarak bağış 
da bulunan Ankara’nın tanınmış 
firmalarından Taşçı Makine Yö-

netim Kurulu Başkanı Konyalı İş 
Adamı Yusuf Taşçı’ya bu anlamlı 
bağışlarından dolayı teşekkür edi-
yorum dedi.
n HABER MERKEZİ

Türk Telekom’un, 24 ilde 34 
farklı noktadaki kadınlara tekno-
loji eğitimi vermek için yola çıktı-
ğı Teknoloji Seferberliğinin durak 
noktalarından biri de Konya oldu. 

Teknoloji Seferberliği kap-
samında Konyalı kadınlara Türk 
Telekom Gezici Eğitim Tırında 
İnternet eğitimi verildi. Mevlana 
Kültür Merkezinde kadınların yo-
ğun ilgi gösterdiği Gezici Eğitim 
Tırında kadınlar, ayaklarına ka-
dar gelen bu fırsattan duydukları 
memnuniyeti dile getirdi. Eğitim 
gören öğrencilerden Tuğçe Ko-
cacık, Necmettin Erbakan Üni-
versitesinde hemşirelik öğrencisi 
olduğunu belirterek, “Türk Tele-
kom’un ortak yürüttüğü projeyle 
birlikte içeride e-nabız e-devlet 
kullanmasını öğrendik. Günümüz 
teknoloji devri olduğu için biz za-
ten buraya da whatsapp üzerin-
den teknolojiyi kullanarak geldik. 
Bize bu fırsatı sunduğu için Türk 
Telekom ailesine teşekkür ederiz” 

dedi. 
Türk Telekom Pazarlama Ge-

nel Müdür Yardımcısı Hakan Dur-
sun da, “İlk etabını geçen sene 5 
bin kadına ulaşarak gerçekleş-
tirdiğimiz projenin ikinci döne-
minde toplam hedef iki yılda 10 
bin kişiye ulaşmak olacak. Tek-
nolojiye ayak uydurmak isteyen, 

internette ben de varım diyen 
kadınlara sosyal medya, e-Devlet 
ve günlük hayatı kolaylaştıran uy-
gulamaların yanı sıra internetten 
el emeği ürünlerini satabilme im-
kanlarını anlatacağız. Eğitimlere 
her yaşta kadının katılmasını bek-
liyoruz” şeklinde konuştu. 

Dursun, 2 dönemde toplam 

10 bin kişiye ulaşmayı hedefle-
diklerini ifade ederek, “Okuma 
yazma gibi teknolojiye de hakim 
olmamız gerektiği bir çağ yaşıyo-
ruz. Türkiye’nin dört bir yanın-
daki binlerce kadını teknoloji ile 
güçlendirmek, onların hayatını 
her alanda kolaylaştırıp, sosyal-
leşmelerini sağlamak amacıyla 

teknoloji seferberliği başlatıyoruz. 
Misyonumuz doğrultusunda ül-
kemizdeki dijital okuryazarlığı ar-
tırmayı hedefliyoruz. Amacımız, 
projemizle toplumsal kalkınmaya 
Türk Telekom olarak destek ve-
rip, kadınların teknolojinin ve 
internetin sunduğu fırsatlardan 
daha fazla faydalanmasını sağla-

mak. Bu sayede hem kadınların 
hem toplumun refahını yüksel-
terek, onların ekonomiye ve iş 
gücüne daha fazla katılmalarına 
katkıda bulunmayı arzu ediyoruz. 
Eğitimlere her yaşta kadının ka-
tılmasını bekliyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Türk Telekom’un, kadınlara 
teknoloji ile hayallerini gerçekleş-
tirmelerine yardımcı olmak üzere 
yola çıkan Türk Telekom Teknolo-
ji Seferberliği Gezici Eğitim Tırın-
da verilen eğitimlere kadınların 
ilgisi yoğun oldu. Çocukları farklı 
şehirlerde yaşayan bazı kadın ka-
tılımcılar, görüntülü konuşma uy-
gulamalarını öğrenmek istedi. 

Türk Telekom Akademi eğit-
menleri tarafından verilen eği-
timler günde iki kez 2’şer saatlik 
periyotlarla düzenlendi ve tekno-
loji seferberliği eğitimleri kapsa-
mında tüm katılımcılara “Katılım 
Sertifikası” verildi. 
n İHA 

Kurulacak 15 yeni üniversite içinde yer alan Konya Üniversitesi’nin ismi MHP ve 
AK Parti Milletvekillerinin teklifi ile Konya Teknik Üniversite (KTÜ) olarak değiştirildi

AK Parti ve MHP önerdi,
KTÜ hayali gerçek oldu
Kanun teklifi ile kurulacak 15 

yeni üniversite içinde yer alan 
Konya Üniversitesi isminin Kon-
ya Teknik Üniversite olarak de-
ğiştirilmesi önerildi. AK Parti ve 
MHP milletvekilleri tarafından 
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Başkanlığı’na 
verilen teklif ile 15 yeni üniver-
sitesinin kurulmasını öngören 
Kanun Tasarısının ek 179. mad-
desindeki ‘Konya Üniversitesi’ 
ibaresi ‘Konya Teknik Üniversi-
tesi’ ve ‘Lisansüstü Programları 
Enstitüsünden’ ibaresi de ‘Lisan-
süstü Eğitim Enstitüsünden’ ola-
rak değiştirildi. 

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Genel Başkan Yardımcı-
sı ve Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, TBMM Milli Eğitim Ko-
misyonunda görüşülen yeni üni-
versiteler kurulmasını öngören 
Tasarı üzerine“Konya’nın teknik 
üniversite ihtiyacı” hakkında ko-
nuşma yaptı. 

KONYA TEKNİK 
ÜNİVERSİTEYE KAVUŞUYOR
“Milli Eğitim Komisyonunda 

görüşülen Hükümet Tasarısın-
da Konya Üniversitesi adıyla yer 
alan üniversitenin adı, Komis-
yon Üyesi MHP Milletvekillerinin 
de imzasıyla verilen önerge ile 
Konya Teknik Üniversitesi ola-
rak değiştirilmiştir. Konya’mızın 
ihtiyaç ve beklentileri açısından 
bu önerge memnuniyet verici-
dir” diyen Kalaycı, “Konya olarak 
verilen kararda tüm emeği ve 
katkısı bulunanlara teşekkür edi-
yoruz.  Komisyonda; madem tek-
nik üniversite için güzel bir dü-
zenleme yapılıyor, o halde amaca 
ve ihtiyaca göre fakültelerinin de 

kanunda ayrıntılı belirlenmesi 
önerimiz, ihtiyaç olan fakülte ve 
bölümlerin YÖK tarafından ku-
rulabileceği gerekçesiyle dikka-
te alınmamıştır.  Konya yıllardır 
teknik üniversite istemektedir. 
Teknik üniversite; Konya sana-
yisinin, Konya ekonomisinin vel-

hasıl Konya’nın bu alanda Kızılel-
ması olmuştur. Müteşebbis ruha 
sahip girişimcilerimizin yoğun 
gayretleri ile mükemmel bir sa-
nayiye kavuşan Konya’da teknik 
üniversite büyük önem arz et-
mektedir. Konya sanayisinin ihti-
yaçlarına yönelik ortak projelerin 
ortaya çıkartılması ve bu sayede 
yeni ürünlerin geliştirilmesi, an-
cak teknik konularda uzman ye-
tiştiren üniversitenin varlığıyla 
mümkündür.  Konya’da kurula-
cak teknik üniversite Konya sa-
nayicisinin is yapma kapasitesini 
artıracak, yapacağı araştırma ve 
atılımlar ile dünya ile rekabet 
edebilecek konuma gelme konu-
sunda sanayicimizin önünü aça-
caktır.  Bilim ve teknolojide üni-
versite sanayi işbirliğini en üst 
seviyeye çıkaracak, sanayicimizin 
kalifiye teknik eleman ihtiyacına 

cevap verecek ve sanayicilerimi-
ze rekabet gücü sağlayacak nite-
liklere sahip örnek bir eğitim ve 
öğretim kurumu, bir teknik üni-
versite Konya için artık ihtiyacın 
da ötesinde şarttır. 

Konya’nın tarihine bakarsak, 
bir ilim ve irfan yuvası, bir üni-
versiteler şehri olduğunu görü-
rüz. Bu bağlamda yeni üniversi-
te kurma çalışmaları, Konya’nın 
tarihi misyonuyla da örtüşmek-
tedir. Gerçi, Tasarı ile Konya’da 
yeni bir üniversite kurmaktan 
ziyade, ağırlıklı olarak Selçuk 
Üniversitesi bünyesinden oluş-
turulacak bir üniversite tasarlan-
maktadır.

Komisyon süreci tamamlanan 
tasarının, haftaya TBMM Genel 
Kurulunda görüşülmesi beklen-
mektedir” ifadelerini kullandı. 
n TEVFİK EFE

Umreden dönenler için 
Mevlid-i Şerif okutuldu

Ereğli Belediyesi, Umre 
yolculuğundan dönen engelli 
vatandaşlar için Mevlid-i Şerif 
programı düzenledi.  Ereğli Be-
lediyesi, Umreden dönen engelli 
vatandaşlar için Mevlid-i Şerif 
programı düzenledi. Engelsiz 
Yarınlar Derneğinde düzen-
lenen Mevlid programında 2 
adet tekerlekli sandalye de sa-
hiplerine teslim edildi. Engelli 
vatandaşlar ve aileleri, Umre 
yolculuğuna destek olan Beledi-
ye Başkanı Özkan Özgüven’e te-
şekkür edip hediye takdim etti.  
Böyle anlamlı bir projeye destek 
olmanın mutluluğunu yaşadık-
larını belirten Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven, “Şu an 
çok heyecanlıyım, Belediye ola-
rak destek olduğumuz en önem-
li projelerden birisi bu projedir. 
Özel kardeşlerimizin bu anlamlı 
yolculuğuna katkı sunmaktan 

dolayı çok mutluyuz. Onların 
heyecanı, oradaki yaşadıklarını 
paylaşmak için bir Mevlid-i Şe-
rif programı tertiplemek istedik. 
En önemli şey onların gözle-
rindeki mutluluktur. Belediye 
çalışmalarımız kapsamında bir-
çok engelle karşılaşıyoruz ancak 
Allah’a çok şükür tüm engelleri 
aşıyoruz. Bunun bu özel kardeş-
lerimizin duaları sayesinde ol-
duğunu düşünüyoruz. Unutma-
yalım her birimiz birer engelli 
adayıyız. Onlara destek olmak 
ve yanlarında olmak her şeyden 
önce bizlerin insani ve vicdani 
görevidir. Belediye olarak her 
zaman onların yanındayız ve 
destekçileriyiz. Bundan sonra-
ki süreçte de kimilerin kardeşi, 
kimilerinin abisi, kimilerinin de 
bir evladı olarak her zaman yan-
larında olacağız” dedi.
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Türk Telekom’dan kadınlara özel teknoloji seferberliği

 MHP Konya Milletvekili 
Mustafa Kalaycı 

Derslerimde sık 
sık Osmanlı’ya atıf 
yaparım. İnkılap tarihi 
derslerinde “yıkılması 
gereken” bir devlet ola-
rak görülen Osmanlı’ya 
sıkça atıf yapılması, 
dersin başlarında bazı 
öğrencilerimiz tarafın-
dan hayretle karşılanır. 
Tabii zamanla bu hayret 
duygusu,  yerini gerçek 
tarihimizi öğrenme duygusu şeklini 
alır. Bütün tarihimizi kucaklayan ve 
kültürümüzü, inancımızı dışlamayan 
bir tarih anlayışını idrak maksadı ta-
şıyan tarih şuuru, milletin bütün fert-
leri tarafından arzu edilir. Biz bu tarih 
şuuruna “Türk tarihi bir bütündür” 
diyoruz. 

Derslerimizde, genelde inkılap 
tarihi müfredatında yer almayan Os-
manlı klasik dönemdeki Osmanlı Türk 
toplumundan söz ederiz. Bu dönem-
de Osmanlı toplumunda fertler ara-
sındaki ilişkiler ahenkli ve nezaketliydi. 
Komşuluk münasebetleri, hediyeleş-

me vs…. Bunlardan bi-
risi insanların hediye 
olarak birbirlerine aynayı 
vermeleridir. 

Erkekler, konuştuk-
ları veya gözleri kaydıkları 
hanımlarla buluşmaya 
gidince hediye olarak ‘ 
ayna ‘ verirlermiş. Bunun 
anlamı : ‘ Sana senden 
daha güzel verebilecek 

bir hediye yok’ anlamına 
gelirmiş….

Şimdi bu ince düşüncenin varlı-
ğından söz etmek mümkün müdür? 

İnancımızdan uzaklaşmanın ve 
kapitalizmin kıskacında olmanın ver-
diği hoyratlıkla paranın her şeyi “çöze-
ceğini” zannediyoruz. Zengin olmayı 
“adam” olmak sanıyoruz. 

Hâlbuki insan, parayı kazanır. 
Para, insanı kazanmaz ve kazanma-
malıdır. 

Bir Afrikalı Türk dostunun temen-
nisiyle cümleyi tamamlayalım; “Allah 
Türk milletini asli hüviyetine kavuştur-
sun”….

AYNA

haber@konyayenigun.com
DOÇ DR. ÖMER AKDAĞ
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Seçim takviminin belirlenmesiyle 27. Dönem milletvekili aday adaylığı için başvurular da başladı.
Konya’dan 21 isim kamuoyuna aday adayı olduğunu duyurdu. Bu isimlerin 17’si AK Parti’den, 4’ü MHP’den

Ankara yolundalar!

27. Dönem Milletvekili ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 
Haziran’da gerçekleştirilecek. Se-
çim sürecinin başlamasıyla birlik-
te aday adaylığı sürecinin de startı 
verildi. Bu kapsamda siyasi parti-
lerin genel merkezlerinde başvu-
ru stantları açılarak aday adaylığı 
başvuruları alınmaya başlandı. 
Kamu görevinde bulunanlar için 
ise aday adayı olabilmeleri için 
gerekli istifa işlemi dün sona erdi. 
Kamu görevinden istifa eden 
Aday adayları da başvurularını 
yapabilecekler. 

KONYA’DAN ŞİMDİYE 
KADAR 21 İSİM DUYURDU

Aday adaylığı sürecinin başla-
masıyla Konya’da da siyasi hare-
ketlilik başladı. Milletvekili aday 
adayı olmak isteyenler, kamu 
görevi yürütüyorsa bu görevin-
den istifa ederek aday adaylık-
larını açıkladı. Bunlardan biri 
de Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek. Başkan Akyürek 
milletvekili adaylığını açıklaya-
rak dün görevinden istifa ettiğini 
duyurdu. Konya’da kamuoyuna 
aday adaylığını açıklayan 16 isim 
bulunuyor. Bu isimlerin 12’si AK 
Parti’den, 3’ü Milliyetçi Hareket 
Partisi’nden, 1’i de Saadet Parti-
si’nden aday adaylıklarını açıkla-
dı. 

TAHİR AKYÜREK
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tahir Akyürek, Millet-
vekili Aday Adaylığı için Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı göre-
vinden istifa ettiğini duyurdu. 3 
dönemdir Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı görevi ile elinden ge-
len gayreti gösterdiğini ve Kon-
ya’nın gelişimine katkı sunmaya 
çalıştığını belirten Akyürek, kıs-
met olduğu takdirde milletvekili 
olarak bu hizmetini sürdüreceğini 
vurguladı. 

MEHMET HAMDİ YILDIRIM
Eski Başbakanlık Müsteşar 

Yardımcısı, Başbakanlık Müşa-
viri Mehmet Hamdi Yıldırım’ın, 
AK Parti Aday Adayı olmak üzere 
görevinden istifa ettiği bildirildi. 
2017 yılından bu yana  Başbakan-
lık Müşaviri görevinde bulunan 
Yıldırım’ın bir çok önemli çalış-
malara imza attığı biliniyor. 

İSMAİL KÜÇÜKBAYRAK
Eski Başbakan ve Konya Mil-

letvekili Ahmet Davutoğlu’nun 
danışmanlığını da yürüten İs-
mail Küçükbayrak’ın da AK Par-
ti’den aday adayı olacağı belirtildi. 
2011’de Konya’daki seçim çalış-
malarından beri Davutoğlu’nun 
yanında çalışan Küçükbayrak, 
milletvekili olarak hizmetini sür-
dürmek istiyor. 

HACI AHMET ŞİMŞEK
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ku-

rumsal İletişim Koordinatörü 
Yrd. Doç. Dr. Hacı Ahmet Şimşek 
milletvekili aday adaylığı için gö-
revinden istifa etti. Şimşek,  “24 
Haziran 2018 Milletvekilliği genel 
seçimlerinde AK Parti’den millet-
vekili aday adayı olmak için Sel-
çuk Üniversitesi Edebiyat Fakül-

tesi Öğretim Üyeliği ve Selçuk 
Üniversitesi Kurumsal İletişim 
Koordinatörlüğü görevimden 
bugün itibariyle ayrılmış bu-
lunmaktayım” diyerek kararını 
açıkladı. 

PROF. DR. SALİH YILMAZ
Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 
Ankara Rusya Araştırmala-
rı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. 
Salih Yılmaz da AK Parti Kon-
ya Milletvekili aday adaylığını 
açıkladı. Yılmaz yaptığı yazılı 
açıklamada 24 Haziran Genel 
Seçimlerinde AK Parti Kon-
ya’dan aday adayı olacağını 
söyleyerek görevinden istifa et-
tiğini bildirdi. 

CELİL ÇALIŞ
Konya tarım camiasının se-

vilen ismi Ziraat Mühendisleri 
Odası (ZMO) Konya Şube Baş-
kanı Celil Çalış, Milliyetçi Ha-
reket Partisi (MHP) Konya Mil-
letvekili Aday Adayı olduğunu 
açıkladı. “Milli Devlet Güçlü 
Türkiye İçin aday adayı oldum” 
diyen Çalış, DSİ’deki görevin-
den ve ZMO Konya Şube Baş-
kanlığından istifa ederek des-
tek istedi. 

HASAN UZMAN
Konya Ayakkabıcılar Odası 

Başkanı Hasan Uzman da AK 
Parti aday adaylığını açıkladı. 
Uzman, “Değerli Dostlarım 
önce cenabı Hakk’ın yardımı 
sonra siz dostlarımın duasını 
ve desteği ile çıktığım bu yolun 
ülkemize Konya’mıza, esnafı-
mıza, şahsıma hayırlı olmasını 
niyaz eder desteklerinizi bekle-
rim” dedi.  

SALİH AKÇA
Yerel siyasetin sevilen isim-

lerinden 23.dönem aday adayı ve 
24.dönem MHP Konya milletve-
kili adaylarından Av. Salih Akça 
24 haziranda yapılacak olan se-
çimlerde MHP Konya Milletvekili 
adayı olduğunu ifade ederek, “24 
Haziran 2018 genel seçimlerinin 
ülkemize,  gönül coğrafyamıza 
hayırlar getirmesini, Ülkücü Ha-
reketin bu seçimden  başarıyla 
çıkmasını Yüce Mevla’dan niyaz 
ederim” dedi.

AYGÜL ERDEM
Mehir Vakfı Genel Müdürü ve 

Mehir Aile Dernek Başkanı Aygül 
Erdem de yine aday adaylığını 
açıklayan isimler arasında yer alı-
yor. AK Parti’den aday adayı oldu-
ğunu açıklayan Erdem, geçtiğimiz 
dönemlerde de yine aday adayı 
olarak “Konya siyasetinde ben de 
varım” mesajı vermişti. 

OSMAN YAVUZ
Konya Reklamcılar Derne-

ği Başkanı Osman Yavuz da AK 
Parti’den aday adayı olduğunu 
kamuoyuna duyurdu. Resmi sos-
yal medya hesabından “Nerede 
kalmıştık?” diyerek aday adaylığı 
başvurusunu gerçekleştirdiğini 
açıklayan Yavuz, Konyalılardan 
destek istedi. Yavuz da yine geç-
tiğimiz dönemlerde de aday adayı 
olarak dikkat çeken isimler ara-

sında yer alıyor. 
MUSTAFA EFE

Mustafa EFE, 27. Dönem mil-
letvekili genel seçimlerinde AK 
Parti’den Konya Milletvekili aday 
adayı olmak için Başbakanlık’taki 
görevinden istifa etti. Başbakanlık 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığı’nda danışman 
olarak görev yapan Mustafa EFE 
ülkemizin Afrika’ya yönelik çalış-
malarının planlanmasında birçok 
kurum ve kuruluşa da katkılarda 
bulundu. 

FERAMUZ ERTAN
Karapınarlı işadamı Feramuz 

Ertan geçtiğimiz dönemlerde de 
AK Parti’den Milletvekili Aday 
Adayı olarak başvuru yapmıştı. 
Ertan bu dönemde de aday aday-
lığını açıklayarak başvuru yapa-
cağını duyuran isimler arasında 
yerini aldı. 

MEHMET EREN
Geçtiğimiz dönemlerde de AK 

Parti’den aday adayı olan Mehmet 
Eren yine aday adayı olacağını 
duyuran isimler arasında yer aldı. 
Eren geçtiğimiz yıllarda AK Parti 
Akören İlçe Başkanlığına da aday-
lığını açıklamıştı. 

HÜSEYİN KORKMAZ 
Büyükşehir Belediyesi MHP 

Meclis Üyesi ve Gurupbaşkan-
vekili, MHP MYK Üyesi Hüseyin 

Korkmaz’ın da yine MHP’den 
aday adayı olmak üzere Büyük-
şehir Belediye Meclisi’ndeki göre-
vinden istifa ettiği bilgisine ulaşıl-
dı. Resmi açıklamayı önümüzdeki 
günlerde yapması beklenen Kork-
maz, sahaya inerek MHP ilçe teş-
kilatlarını ziyarete başladı.  

FATİH ÖZDEMİR 
Bahri Dağdaş Uluslararası Ta-

rımsal Araştırma Enstitüsü Mü-
dürü Fatih Özdemir de yine AK 
Parti Konya Milletvekili aday adayı 
olduğunu duyurdu. Sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklamada, 
“Tarımsal alanda hizmet üretmek 
için, Büyük ve Güçlü Türkiye için, 
aday adayıyım” dedi. 

GÜRSOY BİLGİN
Büyükşehir Belediyesi Meclis 

Üyesi ve Encümeni Av. Gürsoy 
Bilgin’in de Ak Parti Milletvekili 
Aday Adaylığı için Meclis Üyeli-
ğinden istifa ettiği bilgisine ula-
şıldı. Konya’nın tanınmış isim-
lerinden Bilgin, aday adaylığı 
sürecinde destek için yola çıktığı 
belirtiliyor. 

MEHMET ÇALIK
Eski Başbakan ve Konya Mil-

letvekili Ahmet Davutoğlu’nun da 
yeğeni olan Büyükşehir Belediye-
si Meclis 2. Başkan Vekili Mehmet 
Çalık’ın da istifa ederek AK Parti 
Konya Milletvekili Aday Adayı ol-

duğu gelen bilgiler arasında. 
CELAL CANDAN

Konya’nın tanınmış avukat-
larından, Konya spor dünyasının 
önemli isimlerinden av. Celal 
Candan’ın da AK Parti Konya Mil-
letvekilliği için aday adayı olduğu 
bilgisine ulaşıldı. 

AHMET KAĞAN KARABULUT
Selçuk Üniversitesi Rektör 

Yardımcılarından Ahmet Kağan 
Karabulut da AK Parti Konya Mil-
letvekili Aday Adaylığı için kamu 
görevinden istifa etti. Karabulut 
AK Parti İl Başkanlığı’na giderek 
aday adaylığı başvurusunu yaptı. 

FATİH SATILMIŞ
MHP Konya İl Başkan Yardım-

cısı Fatih Satılmış da aday aday-
lığı için partisinin il başkan yar-
dımcılığı görevinden istifa ettiğini 
duyurdu. Satılmış sosyal medya 
hesabından partililere seslenerek 
‘Dua ve destek’ beklediğini söy-
ledi. 

MEHMET AKİF YILMAZ
Uzun süre TBMM’de danış-

manlık görevinde bulunan, AK 
Parti Konya Milletvekili Mustafa 
Baloğlu’nun eski danışmanı Meh-
met Akif Yılmaz da AK Parti’den 
Konya milletvekili aday adaylığı-
nı açıklayan isimler arasında yer 
aldı.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Tahir Akyürek

Celal Candan

Fatih Satılmış

Gürsoy Bilgin

Mehmet Akif Yılmaz

Mehmet Çalık

Salih Akça Aygül Erdem Osman Yavuz Mustafa Efe Feramuz Ertan Mehmet Eren Hüseyin Korkmaz  Fatih Özdemir

Mehmet Hamdi Yıldırım Ahmet Kağan Karabulut İsmail Küçükbayrak Hacı Ahmet Şimşek Salih Yılmaz Celil Çalış Hasan Uzman
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Diyarbakır’ın Lice 
ilçesinde, PKK’lı terö-
ristlerle girilen çatışma-
da şehit olan Jandarma 
Uzman Çavuş İsmail 
Cesur’un, Seydişehir 
ilçesindeki baba evine 
ateş düştü. Şehidin acı 
haberi Seydişehir İlçe 
Kaymakamı Aydın Erdo-
ğan ve diğer yetkililer ile 
birlikte şehidin ailesinin 
yaşadığı Kızılcalar Ma-
hallesindeki baba evinde yakınlarına 
verildi. Cesur’un yakınları için sağlık 
ekipleri hazır bekletilirken, acı habe-
rin ardından baba evine Türk bayrak-
ları asıldı. Şehit İsmail Cesur’un 15 
gün önce nişanlandığı öğrenildi. Ce-
sur’un 10 gün önce yeniden birliğine 
döndüğü belirtilirken, yaz aylarında 
evlenmeyi planladığı öğrenildi. 

Öte yandan, şehidin kardeşi Mus-
tafa Cesur’un da Aydın’da Uzman Ça-
vuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

DİYARBAKIR’DA 
TÖREN DÜZENLENDİ 

Teröristle mücadele harekatı 
kapsamında, Diyarbakır’ın Lice ilçe-
si kuzeyinde icra edilen operasyon 
esnasında, bir grup teröristle çıkan 
çatışmada şehit olan Jandarma Uz-
man Çavuş İsmail Cesur’un cenazesi, 
düzenlenen törenin ardından mem-
leketi Seydişehir ilçesine uğurlandı.  
Edinilen bilgiye göre 25 Nisan 2018 
Çarşamba günü saat 17.38 sıraların-
da Lice ilçesi Akçabudak köyü Hevsel 
mezrası mülki sınırları içerisinde bö-
lücü terör örgütü mensubu bir grup te-
rörist ile sağlanan temas sonucunda 
Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur 
şehit oldu. Şehit için Diyarbakır 8. Ana 
Jet Üssünde tören düzenlendi. Töre-
nin ardından şehidin naaşı memleketi 

Konya’nın Seydişehir il-
çesine uğurlandı. Diyar-
bakır Valiliği tarafından 
yapılan açıklamada, “Bu 
menfur terör saldırısın-
da şehit olan Jandarma 
Uzman Çavuş İsmail Ce-
sur’a Allah’tan rahmet, 
değerli ailesine, silah ar-
kadaşlarına ve yüce Türk 
milletine başsağlığı ve 
sabır dileriz” denildi.

ŞEHİT CESUR SON 
YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 
Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında 

devam eden operasyonlar sırasında 
Akçabudak köyü yakınlarında PKK’lı 
teröristlerle girilen silahlı çatışmada 
şehit düşen Özel Harekat Jandarma 
Uzman Çavuş İsmail Cesur (28) için 
memleketi Seydişehir ilçesinde ce-
naze töreni düzenlendi. Şehidin cena-
zesi ilk olarak ailesinin Kızılcalar Ma-
hallesinde bulunan evine getirilerek 
burada helallik alınmasının ardından 
Muallimhane Camine getirildi.

NİŞANLISI FENALAŞTI, 
ANNE TABUTA SARILDI 

Şehit evi önünde fenalaşan İsma-
il Cesur’un 15 gün önce nişanlandığı 
Ayşe Bostancı, müdahale edildiği 
ambulansın arka kapısının camından 
bakarak nişanlısının cenazesinin gel-
mesini bekeldi. Bostancı, şehit nişan-
lısını tabutu başında uzun süre gözyaşı 
döktü. Bostancı, fenalaşınca ambu-
lansla alındı. Bostancı, ambulansın 
arka kapısının camından bakarak, ni-
şanlısının cenazesinin yolunu gözledi. 
Cenazede şehit babası İbrahim Cesur, 
Ankara’da Uzman Çavuş olarak görev 
yapan oğlu Mustafa Cesur ile birlikte 
saf tuttu. Oğlunun tabutunun başına 
gelen anne Fatma Cesur ise, “Kuzum, 
senin yokluğuna nasıl dayanacağım” 

diyerek gözyaşı döktü. Şehidin nişan-
lısı Ayşe Bostancı da, Türk bayrağına 
sarılı tabutu öperek gözyaşlı döktü. 
Şehit Özel Harekat Jandarma Uzman 
Çavuş İsmail Cesur, öğle namazını 
müteakip kılınan cenaze namazının 

ardından Akyol Mezarlığında bulunan 
şehitliğe defnedildi.  Cenazeye, Konya 
protokolü, siyasi parti ilçe başkanları, 
ailesi, yakınları ve binlerce vatandaş 
katıldı.
n DHA/İHA

HABER 

Diyarbakır’da PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Cesur (28), 
memleketi Seydişehir’de yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şe-
hit Annesi Fatma Cesur, “Kuzum, senin yokluğuna nasıl dayanacağım” sözleri ile yürekleri yaktı 

‘Senin yokluğuna
nasıl dayanacağım’

Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur’un cenazesi memleketi Seydişehir’de 
binlerce kişinin katılımı ile toprağa verildi. Anne Fatma Cesur ise, “Kuzum, senin 

yokluğuna nasıl dayanacağım” diyerek gözyaşı döktü. Nişanlısı ise fenalaştı.
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Türkiye Futbol Federasyonu, 
2024 Avrupa Futbol Şampiyona-
sı ev sahipliği adaylık dosyasını 
UEFA’ya teslim etti. UEFA’nın 
İsviçre’nin Nyon kentindeki mer-
kezinde gerçekleşen törende; Tür-
kiye Futbol Federasyonu Başkanı 
Yıldırım Demirören, UEFA Genel 
Sekreteri Theodore Theodoridis’e 
adaylık dosyasını sundu. Tören-
de Başkan Demirören’in yanı sıra 
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1. 
Başkan Vekili Servet Yardımcı, 
Başkan Vekili Ali Dürüst, Yönetim 
ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfi-
karoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Mustafa Çağlar ve Alaattin Aykaç, 
Genel Sekreter Kadir Kardaş ile 
EURO 2024 Adaylık Tanıtım Elçisi 
Barış Telli yer aldı. Resmi adaylık 
başvurusunu 2 Mart 2017 tarihin-

de yapan Türkiye’nin dosyasında, 
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası 
adaylık teklifinin tüm teknik detay-
ları, hükümet garantileri ve destek 
mektupları, çalışma kitabı ile ek 
belgeler yer alıyor. UEFA EURO 
2024’e ev sahipliği yapacak ülke, 
27 Eylül 2018 tarihinde yapılacak 
UEFA Yönetim Kurulu toplantısı 
sonrasında açıklanacak. 

YILDIRIM DEMİRÖREN: “EŞİ 
GÖRÜLMEMİŞ DEVLET DESTEĞİ” 

Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanı Yıldırım Demirören, bu-
rada yaptığı açıklamada, “2024 
Avrupa Şampiyonası adaylık dos-
yamızı UEFA Genel Sekreteri’ne 
sunuyor olmaktan dolayı çok mut-
luyuz” dedi. Demirören, “Dördün-
cü kez arka arkaya bu turnuvaya 
aday olan Federasyonumuz, eşi 

görülmemiş bir devlet desteği 
ile şu ana kadarki en iyi dosyayı 
hazırlamıştır. Hiçbir ön koşul ol-
madan aldığımız tüm garantiler, 
içinde bazı ilave, yenilikçi unsur-
ları da barındırmaktadır. Bunlar, 
turnuvanın mali başarısını güven-
ce altına alacak ve UEFA’ya üye fe-
derasyonlara fayda sağlayacaktır. 
Artık bizim zamanımızın geldiğini 
düşünüyor ve coşkumuzu tüm Av-
rupa ile birlikte paylaşmaya hazır 
olduğumuzu ifade etmek istiyo-
rum” şeklinde konuştu. 

SERVET YARDIMCI: 
“TÜRKİYE’NİN ZAMANI GELDİ” 

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 
1. Başkan Vekili Servet Yardımcı 
ise, “Bugün, Türk futbolu için ta-
rihi bir gün ve en iyisi olduğunu 
düşündüğümüz adaylık dosyamızı 

UEFA’ya teslim etmekten mem-
nuniyet duyuyoruz. 2016 Avrupa 
Şampiyonası dosyamızı sunduğu-
muz 2010 yılında bazı taahhütler 
vermiştik. Sekiz yıl sonra bugün, 
bunların çok daha fazlasını taah-
hüt ediyoruz. Türkiye, kararlılığı 
ve azmi ile bilinen bir ülkedir ve 
şimdi Türkiye’nin ilk Avrupa Şam-
piyonası’nı düzenleme zamanı 
gelmiştir” diye konuştu. 

BARIŞ TELLİ: “KALICI BİR 
MİRAS OLACAK” 

UEFA EURO 2024 Adaylık Ta-
nıtım Elçisi milli ampute futbolcu 
Barış Telli de şunları söyledi: 

“İstanbul’da 40 bin taraftarın 
önünde Avrupa Şampiyonu tacını 
taktığımız maçta milli takım for-
masını giymek, hayatımdaki en 
gurur verici andı. Türk gençliğinin 

tıpkı benim yaptığım gibi bir Av-
rupa şampiyonasında oynamayı 
hayal etmesini istiyor ve artık Tür-
kiye’nin bir Avrupa Şampiyonası 
düzenleme zamanının geldiğine 
inanıyorum. Mükemmel adaylık 
dosyamızla düzenleyeceğimiz tur-
nuva, bölge için mükemmel bir 

kalıcı miras olacaktır. TFF’nin yap-
tığı muhteşem çalışma sayesinde 
ampute futbolcu olarak önemli 
bir fırsat elde ettim. UEFA EURO 
2024’ün benim gibi herkese futbol 
oynama fırsatı vereceğini düşünü-
yorum.” 
n İHA

Federasyon, EURO 2024 adaylık dosyasını UEFA’ya sundu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Kapalıçarşı’da 
esnafı ziyaret etti. Yıldırım, bir esnafın ‘Şenol Güneş numara 
yapmaz başkan’ tepkisine gülerek cevap verdi. Fenerbahçe 
Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Kapalıçarşı esnafını ziya-
ret etti. Yıldırım, ziyaret esnasında bir esnafın ‘Şenol Güneş 
numara yapmaz başkan’ tepkisine gülerek cevap verdi. Aziz 
Yıldırım daha sonra bir restoranda çarşı esnafıyla kahvaltıda 
bir araya geldi. Fenerbahçe ile Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası 
Yarı Final rövanşında Ülker Stadı’nda karşı karşıya gelmiş, 
mücadele 57. dakikada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Gü-
neş’in başına yabancı cisim isabet etmesi ile yarıda kalmıştı. 
Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında, hastaneye kal-
dırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için, “Burada 
tiyatro oynamıştır” ifadesini kullanmıştı. n İHA

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçı yönetecek 
Fırat Aydınus 28. kez derbide görev alacak. Aydınus ayrıca 
iki takım arasında oynanan maçlarda 8. kez düdük çalacak. 
Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 4, siyah-beyazlılar da 
2 kez galip geldi. Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile 
Beşiktaş arasında pazar günü saat 19.00’da Türk Telekom 
Stadyumu’nda oynanacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. 
Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu 
yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy 
olacak. 2003-2004 sezonundan bu yana Süper Lig’de düdük 
çalan Aydınus, daha önce 27 derbi maçında görev aldı. Fırat 
Aydınus, son olarak Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk ma-
çında Vodafone Park’ta oynanan ve 2-2 sona eren Beşiktaş 
- Fenerbahçe derbisini yönetmişti. 
n İHA

Aziz Yıldırım’a 
Güneş tepkisi

Fırat Aydınus’un 
28. derbi görevi

Antalyaspor’un golcüsü Souleymane 
Doukara, Trabzonspor maçında taraftar-
lardan destek isterken, “Trabzonspor’u 
yenmek istiyoruz” dedi. 

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 
31. haftasından cumartesi günü saat 
16.00’da Trabzonspor ile karşılaşacak. 
Antalyaspor’a devre arasında transfer 
olan golcü Souleymane Doukara, kır-
mızı-beyazlı taraftarın takıma desteğine 
hayran kaldığını söyledi. Taraftarın hem 
iç saha hem de deplasmanda kendilerini 
yalnız bırakmadığını ifade eden Doukara, 
“Her maçta 90 dakika bizi destekleyen 
tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 
Bu büyük camianın bir parçası olmak 
çok güzel. Evimizde oynayacağımız 
Trabzonspor maçında da tribünleri dolu 
bir statta oynamak istiyoruz. Sahamızda 
oynayacağımız Trabzonspor maçında 
taraftarın tribünü doldurmasını istiyoruz. 
Kazanmak için sahaya çıkacağız. Trab-

zonspor’u yenmek istiyoruz” dedi. 
“TRABZONSPOR MAÇINDA 
TARAFTARIN DESTEĞİNE 

İHTİYACIMIZ VAR” 
Taraftar desteğinin sahadaki oyun-

larına da yansıdığını belirten Doukara, 
“Taraftarın bize desteği sayesinde çok 
daha iyi yerlere geleceğimizden eminim. 
Özellikle Atiker Konyaspor maçında, ta-
raftarımızın stadyumumuzu doldurması 
ve görsel şovlarla her yeri kırmızı beya-
za dönüştürmesi beni çok etkiledi. Tüm 
taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. 
Aynı atmosferi sezon sonuna kadar gör-
mek istiyoruz. Trabzonspor maçında 
taraftarın desteğine ihtiyacımız var” diye 
konuştu. 

İtalya’da başlayan futbol kariyerini 
İngiltere’nin ardından Türkiye’de sürdür-
düğünü anlatan Souleymane Doukara, 
Türkiye’de oynamanın kendisine farklı 
deneyimler kattığını söyledi.   n İHA

Doukara: Trabzonspor’u yenmek istiyoruz

Ali Palabıyık’ın 
deplasman şifresi

Konyaspor’un zorlu Bursaspor maçını yönetecek olan Ali Palabıyık deplasman 
takımlarına uğurlu geliyor. Bu sezon düşme hattında yer alan takımların kendi 

arasında oynadığı ve Ali Palabıyık’ın yönettiği 4 maçı deplasman takımları kazandı 
Öte yandan Ali Palabıyık bu sezon Konyaspor’un 

2 maçını yönetti. Anadolu Kartalı bu 2 maçı da kay-
betti. 

DEPLASMAN TAKIMLARI GALİP GELDİ
Spor Toto Süper Lig’in 31. Haftasında deplas-

manda Bursaspor ile karşılaşacak olan Atiker Kon-
yaspor’un zorlu maçına atanan hakem Ali Palabıyık 
ilginç bir istatistiği ile dikkat çekiyor. İki yeşil beyazlı 
takımın maçını yönetecek olan hakem Ali Palabıyık, 
bu sezon düşme hattında yer alan takımların kendi 
arasında oynadı 4 maçı yönetti. Bu maçların tama-
mında deplasman takımları galip geldi.

Ali Palabıyık’ın yönettiği ilk mücadele olan Ak-
hisar Belediyespor ile Alanyaspor arasındaki müca-
dele Antalya temsilcisinin 4-0’lık üstünlüğü ile sona 
ermişti. Palabıyık’ın bu istatistiği daha sonraki maç-
larda da devam etti. Gençlerbirliği Karabükspor’u 
2-0, Antalyaspor, Kasımpaşa’yı 3-2 ve son olarak 
Osmanlıspor Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etmeyi 
başardı.   

KONYASPOR’UN ŞANSI TUTMUYOR
Konyaspor bu sezon Ali Palabıyık’ın yönettiği 

maçlardan puan alamadı. Hakem Ali Palabıyık, ilk 
olarak Konyaspor’un Kayserispor ile deplasmanda 
karşılaştığı mücadelede görev almıştı. Yeşil beyaz-
lılar bu mücadelede sahadan 2 -1 mağlup ayrılmış-
tı. Lig’in 23. haftasında ise bu sezon Ali Palabıyık 
ikinci kez bir Konyaspor mücadelesinde görev aldı 
ancak Konyaspor bu mücadeleden de sahadan pu-
ansız ayrıldı. Palabıyık’ın yönettiği bu maçta Atiker 
Konyaspor, Akhisar deplasmanından sahadan 3 – 0 
mağlup ayrılmıştı. Küme düşme potasını yakından 
ilgilendirecek olan bu maçta Atiker Konyaspor, Bur-
sa deplasmanından 3 puan ile ayrılarak Ali Palabı-
yık ile olan şanssızlığını kırmak istiyor.

TARAFTAR O MAÇI UNUTAMIYOR
2016 – 2017 sezonunda Atiker Konyaspor’un 

deplasmanda Alanyaspor’u 2-3 yendiği maçta görev 
alan Ali Palabıyık bu maçta Riad Bajic’i gol sevin-
cinden dolayı oyundan atmıştı. Aynı sezon oynanan 
Beşiktaş – Fenerbahçe maçında Bajic gibi aynı gol 
sevincini yapan Robin Van Persie sarı kartı bulun-
masına rağmen hakem Ali Palabıyık yıldız oyuncuya 
ikinci sarı kart gösterememişti. İki pozisyonu karşı-
laştıran Konyaspor taraftarı çifte standart olduğunu 
düşünerek hakem Ali Palabıyık’a hala öfkeli.  
 n VEYSEL KOÇ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 30 20 3 7 68 32 36 63
2.BEŞİKTAŞ 30 18 8 4 59 25 34 62
3.BAŞAKŞEHİR FK 30 19 5 6 52 30 22 62
4.FENERBAHÇE 30 17 9 4 62 32 30 60
5.TRABZONSPOR 30 12 10 8 53 44 9 46
6.GÖZTEPE 30 12 8 10 43 48 -5 44
7.SİVASSPOR 30 13 5 12 40 45 -5 44
8.KAYSERİSPOR 30 12 8 10 40 46 -6 44
9.KASIMPAŞA 30 11 7 12 46 48 -2 40
10.Y. MALATYASPOR 30 10 8 12 35 41 -6 38
11.BURSASPOR 30 10 6 14 39 41 -2 36
12.AKHİSARSPOR 30 9 8 13 39 49 -10 35
13.ANTALYASPOR 30 9 8 13 36 52 -16 35
14.ATİKER KONYASPOR 30 8 8 14 33 36 -3 32
15.ALANYASPOR 30 9 5 16 47 53 -6 32
16.OSMANLISPOR 30 8 8 14 44 50 -6 32
17.GENÇLERBİRLİĞİ 30 7 9 14 35 49 -14 30
18.KARABÜKSPOR 30 3 3 24 20 70 -50 12

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GÜMÜŞHANESPOR 32 18 7 7 52 26 26 61
2.ALTAY 32 17 9 6 56 31 25 60
3.ŞANLIURFASPOR 32 18 5 9 51 32 19 59
4.SAKARYASPOR 32 16 10 6 51 34 17 58
5.BANDIRMASPOR 32 17 7 8 49 32 17 58
6.BUGSAŞ SPOR 32 15 9 8 52 32 20 54
7.HACETTEPE SPOR 32 14 11 7 46 30 16 53
8.K. ANADOLU SELÇUK 32 14 9 9 47 42 5 51
9.NİĞDE BELEDİYE 32 13 7 12 40 40 0 46
10.KIRKLARELİSPOR 32 10 9 13 39 48 -9 39
11.ZONGULDAK 32 9 10 13 24 35 -11 37
12.PENDİKSPOR 32 9 9 14 33 44 -11 36
13.KAHRAMANMARAŞ 32 8 12 12 35 49 -14 36
14.KARAGÜMRÜK 32 10 5 17 32 46 -14 35
15.FETHİYESPOR 32 7 11 14 35 48 -13 32
16.NAZİLLİ BELEDİYE 32 6 8 18 29 54 -25 26
17.KARŞIYAKA 32 6 9 17 30 47 -17 21
18.SİLİVRİSPOR 32 2 11 19 24 55 -31 17

8 yeni tesis!
Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, ilçenin merkez ve dış mahallelerine çok 
amaçlı spor sahası kazandırmaya devam ediyor. Beyşehir Belediye Başkanı 

Murat Özaltun yaptığı açıklamada, şehir merkezi ve ilçeye bağlı dış mahallelerde 
yapımı başlayan 8 farklı çok amaçlı spor sahası çalışmasının sürdüğünü belirtti 

Beyşehir’e son 4 yıl içerisinde 27 
çok amaçlı spor sahası kazandırdıklarını 
hatırlatan Özaltun, farklı mahallelerde 
de çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. 
Göreve geldikten sonra toplumun tüm 
kesimini kucakladıklarını, özellikle dış 
mahallelerde çocuklar ile gençlerin 
taleplerine ayrı bir önem verdiklerinin 
altını çizen Özaltun, Gençlik ve Spor Ba-
kanlığının da destek ve katkılarıyla 2016 
yılında Aşağı Esence, Damlapınar, Do-
ğanbey, Gökçimen, Karaali, İçerişehir, 
Karadiken, Kayabaşı, Müftü, Sadıkhacı, 
Sevindik, Avşar, Üstünler, Yenidoğan 
ve Yeşildağ, 2017 yılında ise Adaköy, 
Akburun, Bayavşar, Bayındır, Çiçekler, 
Eğirler, Eylikler, Gölyaka, Kurucuova, 
Üçpınar, Üzümlü gibi Beyşehir’in mer-

kez ve dış mahallelerine futbol, voley-
bol ve basketbol oynanabilecek EPDM 
zemine sahip çok amaçlı sahalar inşa 
ettiklerini söyledi. 
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Beyşehir Belediyesi olarak Hüyük 
ilçesine bağlı Göçeri Mahallesinde de 
şehit polis Oğuzhan Duyar’ın ismini 
yaşatan çok amaçlı bir saha yaptıklarını 
aktaran Özaltun, “Beyşehir ilçe merke-
zine ise göreve gelir gelmez Beyşehir 
Gölü kıyısındaki Vuslat Parkı’na bün-
yesinde çocuk yüzme havuzu, futbol, 
voleybol, basketbol, badminton ve tenis 
kortları bulunan komple bir spor tesisi 
kazandırdık. İlçemizin nüfus potansiye-
li yönünden en büyük mahallesi olan 
Üzümlü’ye kapalı bir halı saha kazandır-

dık. Aynı şekilde, Huğlu Mahallemize de 
planladığımız kapalı halı saha şu anda 
yapım aşamasında bulunuyor” dedi. 

ÇOK AMAÇLI SAHA 
36’YA YÜKSELDİ

Başkan Özaltun, 2018 yılında 8 çok 
amaçlı spor sahasını da ilçenin mer-
kez ve farklı dış mahallelerine yaparak 
gençlerin hizmetine sunacaklarını be-
lirterek, “Bunlar, Yukarı Esence, Av-
dancık, Başgöze, Bekdemir, Esentepe, 
Bahçelievler, Göçü ve Hacıakif Mahal-
lesine kazandıracağımız spor sahaları. 
Böylece iki yılda bölgemize kazandırdı-
ğımız çok amaçlı saha sayısı 36’ya yük-
selmiş olacak. Bu planlamamız dışında, 
ilçemize bir ya da iki çok amaçlı saha 

daha kazandırmayı hedefliyoruz” diye 
konuştu. 

DİĞER BRANŞLARDA DA 
FAALİYETLER VAR

Özaltun, özellikle dış mahallelerde 
spor sahaları yapmak için genç nüfus 
potansiyeli ile gelen talepleri değerlen-
dirdiklerini belirterek, “Futbol oynaya-
bilecek en az 14 gencin olması halinde 
ve talep gelmesi halinde o mahallemi-
ze çok amaçlı spor sahasını yapıyoruz. 
İnşa ettiğimiz sahalarda sadece futbol 
değil, gençlerimiz, çocuklarımız voley-
bol ve basketbol branşlarında da sportif 
faaliyet gösterebiliyorlar. Adı üzerinde 
bunlar çok amaçlı sahalar oluyor” ifade-
lerini kullandı. 
n İHA

Selçuklu Belediyespor, Play – Off maçla-
rında ev sahibi avantajını elde etmek istiyor. 
Selçuklu Kartalları ligin 34. haftasında Pet-
kimspor’u mağlup ederse Play – Off’ta avantajı 
yakalayacak.

İLK 4 ÖNEMLİ
Türkiye Basketbol 1. Lig’de son haftaya gi-

rilirken takımların Play – Off’a kalma mücade-
leleri sürüyor. Şampiyonluğunu ilan eden Türk 
Telekomspor, gelecek sezon Türkiye Tahin-
cioğlu Basketbol Ligi’nde mücadele edecek. 
Türk Telekomspor’un ardından lige çıkacak 
son takım ise Play – Off’ların sonunda belli ola-
cak. Play – Off tablosunda Türk Telekom’dan 
sonra ligdeki ilk 4 takım Play – Off’un ilk maçla-
rında saha ve seyirci avantajına sahip olacak. 

PETKİMSPOR MAÇININ ÖNEMİ
Türkiye Basketbol 1. Lig’in normal sezonu-

nun son maçında Selçuklu Belediyespor, kendi 

sahasında Petkimspor’u ağırlayacak. Bir ara 
ligde 2. sıraya kadar yükselen mavi beyazlılar 
son maçlardaki form düşüklüğü ve alınan mağ-
lubiyetlerle 4. sıraya kadar geriledi. Selçuklu 
Belediyespor, ligin son maçında Petkimspor’u 
mağlup ederse lig’i 4. sırada bitirmeyi garan-
tileyecek. Mavi beyazlılar ligi 4. sırada bitirir-
se Play – Off’un ilk turunda Bandırmaspor ile 
eşleşecek ve saha avantajını elde edecek. 
Temsilcimiz için kritik bir maç olan Petkimspor 
mücadelesinde mavi beyazlılar sahadan 
mağlubiyet ile ayrılırsa gözü Antalyaspor’un 
maçında olacak. Son hafta mücadelesinde 
Antalyaspor, Ted Ankara Kolejlileri’ni mağlup 
ederse ve Selçuklu Belediyespor da son hafta 
Petkimspor’a mağlup olursa Antalyaspor ligi 4. 
sırada bitirecek. Bu senaryo sonunda Selçuklu 
Belediyespor ligi 5. sırada bitirmiş olacak ve 
Bahçeşir Koleji ile eşleşecek. n SPOR SERVİSİ

Selçuklu avantaj peşinde

Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi’nde finale yükselen Konya 
Erkek Takımı, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer 
Ersöz’ü ziyaret etti. Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize 
edilen Anadolu Yıldızlar Ligi projesi kapsamında Konya’da yapı-
lan 2017-2018 sezonu AnaligMasa Tenisi Yarı Final Müsabaka-
larında finale yükselen Konya Takımı ve antrenörü Fatih Erden, 
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ü ziyaret 
etti. Finale yükselen sporcuları tebrik eden İl Müdürü Ömer Ersöz, 
11-13 Mayıs 2018 tarihinde Denizli’de yapılacak olan finallerde 
başarı dileklerinde bulundu.
n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, Pazar 
günü deplasmanda Ankara ekibi Bugsaş Spor ile karşı karşıya 
gelecek. Yeşil beyazlı takımın Bugsaş ile oynayacağı karşılaşma-
yı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz’in yardımcılıklarını Arma-
ğan Çekinmez, Cemil Tunç ve Abdulkerim Saltuk Buğrahan Koca 
yapacak. Play – Off iddiası kalmayan Yavru Kartal, ligde kalan 
son iki maçı kazanarak sezonu moralli tamamlamak istiyor. Ana-
dolu Selçukspor, 51 puan ile 8.sırada yer alıyor.
n SPOR SERVİSİ

Masa tenisçilerden 
Ömer Ersöz’e ziyaret

Bugsaşspor maçını 
Mustafa Filiz yönetecek

Konya’da Çalışan Gençler Futbol Turnuvası başladı
Selçuklu Kent Konseyi tarafından dü-

zenlenen Çalışan Gençlik futbol turnuvası; 
spor, siyaset ve yerel yönetimlerden oluşan 
protokol üyeleri tarafından oynanan açılış 
maçı ile başladı.

Selçuklu Kent Konseyi Çalışan Gençlik 
Meclisi tarafından çalışan gençlerin kay-
naşması, birlik ve beraberliğin arttırılması  
amacıyla düzenlenen ve 32 takımın müca-
dele edeceği çalışan gençler futbol turnu-
vası başkanların start verdiği mücadele ile 
başladı.Şehit Muharrem Samur Spor Tesis-
leri’nde 15 gün sürecek turnuva 10 Mayıs’a 
kadar devam edecek.

Turnuvanın açılış maçına Ak Parti Kon-
ya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ak Parti Selçuk-
lu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer,Ak Parti 
Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Ak 
Parti İl ve Selçuklu İlçe Başkan Yardımcıla-
rı, Ak Parti Gençlik Kolları Başkan Yardım-
cısı Selman  Özboyacı, Konya Sanayi Odası 
Başkanı Memiş Kütükçü, Konyaspor Kulüp 
Başkanı Fatih Yılmaz, TÜGVA Konya İl Tem-
silcisi Rıza Büyükzeren, Selçuklu Belediye 
Meclis Üyesi Mehmet Yaman, Ak Parti 
Konya Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat 
Koru, Konya ASKF Başkan Vekili İbrahim 
Karabacak, Karatay Kent Konseyi Başkanı 
Yusuf Güden, Selçuklu Kent Konseyi Baş-
kanı Veli Vural, yönetim kurulu üyeleri ve 
çalışan gençler katıldı.

Şehit Muharrem Samur  Spor Tesisle-
rinde, 32 takımın mücadele edeceği maçlar 
öncesi sahaya 42 numaralı forma ile çıkan 
başkanlar, sporda kazananın dostluk olma-
sını dilediler. Maç öncesi hatıra fotoğrafı 
çektiren protokol üyeleri karma takım oluş-
turarak 30 dakika boyunca Selçuklu Kent 
Konseyi tarafından düzenlenen Çalışan 
Gençlik futbol turnuvası; spor, siyaset ve 
yerel yönetimlerden oluşan protokol üyeleri 
tarafından oynanan açılış maçı ile başladı.

Selçuklu Kent Konseyi Çalışan Gençlik 
Meclisi tarafından çalışan gençlerin kay-
naşması, birlik ve beraberliğin arttırılması  
amacıyla düzenlenen ve 32 takımın müca-
dele edeceği çalışan gençler futbol turnu-
vası başkanların start verdiği mücadele ile 
başladı.Şehit Muharrem Samur Spor Tesis-
leri’nde 15 gün sürecek turnuva 10 Mayıs’a 
kadar devam edecek.

Turnuvanın açılış maçına Ak Parti Kon-
ya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ak Parti Selçuk-
lu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer,Ak Parti 
Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Ak 
Parti İl ve Selçuklu İlçe Başkan Yardımcıla-
rı, Ak Parti Gençlik Kolları Başkan Yardım-
cısı Selman  Özboyacı, Konya Sanayi Odası 
Başkanı Memiş Kütükçü, Konyaspor Kulüp 
Başkanı Fatih Yılmaz, TÜGVA Konya İl Tem-
silcisi Rıza Büyükzeren, Selçuklu Belediye 
Meclis Üyesi Mehmet Yaman, Ak Parti 

Konya Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat 
Koru, Konya ASKF Başkan Vekili İbrahim 
Karabacak, Karatay Kent Konseyi Başkanı 
Yusuf Güden, Selçuklu Kent Konseyi Baş-
kanı Veli Vural, yönetim kurulu üyeleri ve 
çalışan gençler katıldı.

Şehit Muharrem Samur  Spor Tesisle-
rinde, 32 takımın mücadele edeceği maç-
lar öncesi sahaya 42 numaralı forma ile 
çıkan başkanlar, sporda kazananın dostluk 
olmasını dilediler. Maç öncesi hatıra fo-
toğrafı çektiren protokol üyeleri karma ta-
kım oluşturarak 30 dakika boyunca sahada 
performans sergilediler. Maçı berabere bi-
tiren protokol üyeleri, çalışan gençlik futbol 
turnuvasında oynanacak maçların dostluk 
havasında geçmesini dileyerek, futbolcuları 

tebrik ettiler.
Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi 

olarak çalışan gençlerin sosyal hayatları-
na kültürel ve sportif aktivitelerle zenginlik 
kazandırıldığını ifade eden Selçuklu Kent 
Konseyi Başkanı Veli Vural,”Bu kapsam-
da  Türkiye’de ilk defa Selçuklu Belediyesi 
tarafından çalışan gençlik futbol turnuvası 
düzenliyoruz. Çalışan gençlerle birlikte böy-
le güzel bir organizasyona imza atmaktan 
dolayı mutluluk duyuyoruz. 32 takımın mü-
cadele edeceği futbol turnuvasında centil-
menliğin ve dostluğun kazanması temennisi 
ile bugün bizleri yalnız bırakmayan protokol 
üyelerimize desteklerinden dolayı teşekkür 
ediyorum” dedi.
n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y Puan
1 TÜRK TELEKOM 33 29 4 2881 2480 62
2 BURSASPOR 33 26 7 2762 2516 59
3 AFYON BELEDİYESİ 33 24 9 2783 2555 57
4 SELÇUKLU BELEDİYESİ 33 22 11 2619 2526 55
5 ANTALYASPOR 33 22 11 2602 2548 55
6 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 33 21 12 2668 2548 54
7 BANDIRMA KIRMIZI 33 18 15 2597 2619 51
8 İSTANBULSPOR 33 16 17 2551 2536 49
9 OGM ORMANSPOR 33 16 17 2442 2498 49
10 AKHİSAR BELEDİYE 33 16 17 2596 2632 49
11 BAKIRKÖY BASKET 33 15 18 2594 2650 48
12 KARESİ SPOR 33 13 20 2572 2702 46
13 DÜZCE BELEDİYE 33 13 20 2509 2629 46
14 PETKİM SPOR 33 11 22 2463 2580 44
15 YALOVA BELEDİYE 33 10 23 2692 2813 43
16 ANKARA DSİ 33 10 23 2505 2644 43
17 TED ANKARA KOLEJLİLER 33 9 24 2568 2711 42
18 SAMSUN ANAKENT 33 6 27 2440 2657 39



RPS
Bursaspor maçı hazırlıklarını 
sürdüren Atiker Konyaspor’da 
gözler devre arasında takıma 
katılan ve her geçen hafta 
performansı yükselen Volkan 
Şen’de. Bursaspor ile şampi-
yonluk yaşayan ve Bursa’dan 
kırgın ayrılan deneyimli 
oyuncu, Sergen Yalçın’ın gö-
rev vermesi durumunda eski 
takımını yıkmaya hazırlanıyor

Kasımpaşa galibiyeti ile uzun bir 
aranın ardından düşme hattından uzak-
laşan Atiker Konyaspor’da, hafta sonu 
oynanacak Bursaspor maçının hazırlık-
ları devam ediyor. Dün akşam saatle-
rinde teknik direktör Sergen Yalçın gö-
zetiminde yapılan antrenman koşu ve 
ısınma çalışmaları ile başlarken, 5’erli 
gruplar haline yapılan pas ve şu çalış-
ması ile devam etti. Taktik çalışma ile 
sona eren idmana Kasımpaşa maçında 
sakatlanan Ferhat da katıldı. Sakatlığı 
bulunan Ömer Ali ise takımdan ayrı düz 
koşu yaptı.

VOLKAN BURSA’YA BİLENİYOR
Hafta sonu Bursaspor ile zorlu bir 

mücadeleye çıkacak olan temsilci-
miz Atiker Konyaspor’da bütün gözler 
Volkan Şen’de. Kasımpaşa maçında 
Eto’o’nun golünün asistini yapan Vol-
kan her geçen hafta yükselen perfor-
mansı ile dikkat çekiyor. Bursaspor 
ile şampiyonluk yaşayan ve Bursa’dan 
kırgın ayrılan deneyimli oyuncu hafta 
sonu oynanacak kritik mücadelede eski 
takımına imhaya hazırlanıyor. Volkan 
Şen, teknik direktör Sergen Yalçın’ın 
görev vermesi durumunda takımın en 
önemli silahlarından biri olacak.

KONYASPOR’U TEK 
BAŞINA YIKMIŞTI,

ŞİMDİ RÖVANŞ ZAMANI
Spor Toto Süper Lig’in 31. hafta-

sına deplasmanda Bursaspor’a konuk 
olacak Atiker Konyaspor’da zorlu maç 
öncesi akıllara 2014-2015 sezonunda 
oynanan ve Bursaspor’un 3-2’lik üstün-
lüğü ile sona eren karşılaşma geldi. O 
maçta Bursaspor forması giyen ve ola-
ğanüstü bir performans ortaya koyarak 
adeta Konyaspor’u tek başına yıkan 
Volkan Şen bu sefer Konyaspor forma-
sı ile Bursaspor karşısına çıkacak. O 
maçtaki tribünle girdiği diyalog ve per-
formansı hiç unutulmayan Volkan’ın 
Bursaspor karşısında aynı istek ve coş-
ku ile oynayarak Konyaspor taraftarına 
kendini affettirmesi bekleniyor.

GALİBİYET BURSASPOR’U 
TÜRBÜLANSA SOKACAK

Öte yandan hafta sonu oynanacak 
zorlu maçtan çıkacak olası bir Kon-
yaspor galibiyeti düşüşteki Bursaspor’u 
iyice türbülansa sokacak. 

Geçen sezon son haftada tartışma-
lı bir maç sonunda ligde kalan yeşil 
beyazlılar, temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’u mağlup ederek rahatlamak 
isteyecek. Ancak olası bir Konyaspor 
galibiyetinde iki takım arasındaki puan 
farkı 1’e düşecek ve Bursaspor ateşi 
ensesinde hissedecek.
n SPOR SERVİSİ

Gözler Volkan Şen’de!

Sarı kart cezası nedeniyle 
Kasımpaşa ile oynanan maçta 
forma giyemeyen Atiker Kon-
yaspor’un golcü sağ beki Sku-
bic, Bursaspor maçı ile birlikte 
formasına yeniden kavuşacak. 
Deneyimli oyuncunun yokluğun-
da o bölgede sürpriz bir şekilde 
Moke forma giyerken iyi bir 
performans ortaya koymasına 
rağmen yine de gözler Skubic’in 
hücum bindirmelerini aramıştı.

Bursaspor maçı ile birlikte 
kaldığı yerden devam edecek 
olan deneyimli oyuncu takımın 
hücum organizasyonlarında kilit 
rol oynamaya devam edecek. 
Skubic bu sezon oynadığı 39 
maçta 9 gol 3 asistlik performan-
sı ile takımının en golcü oyuncu-
su olarak öne çıkıyor.
n SPOR SERVİSİ

Golcü sağ bek 
formasına 
yeniden
kavuşuyor
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