
ÇALIŞAN VE İŞVEREN 
ARASINDA KÖPRÜYÜZ

ROSSMANN MARKETLERİ
KONYA’DA AÇILDI

KONYA TARIMINA 
HAYRAN KALDILAR

ÖGG-İŞ Sendikası Genel Başkanı Güney

Açılışa özel kampanya sunuyor 

Endonezyalılar Şakalak Tarım’da 

ÖGG-İŞ, 3. şube-
sini Konya’da açtı. 
Şube yönetimiyle 
birlikte Konya’da 
biraraya gelen 
ÖGG-İŞ Sendikası 
Genel Başkanı Soner 
Güney, “Sendika 
olarak hem çalışan, 
hem işveren, hem 
de devlet arasında 
köprü oluşturmak 
istedik” dedi.

Geniş ürün yelpazesine sahip Rossmann Marketleri, Konya 
mağazasını M1 Tepe Alışveriş Merkezinde açtı. Rossmann 
Genel Müdürü Bilgin Çiftci, açılışa özel uygun kampanyalara 
dikkat çekti.

Şakalak Tarım’ın üretim tesislerini ziyaret eden Endonezyalı 
akademisyenler, “Konya’da tarım makineleri sektörünün ne 
denli büyük olduğunu bir kez daha görmüş olduk” dedi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 2’DE

Hayalleri vekillik!
27. Dönem Milletvekili aday adayı süreci devam ediyor. Bu kapsamda 

Konya’dan çok sayıda isim siyasi partilere aday adaylık başvurusu yaptı
PARTİLER ADAY 

ADAYLIKLARI ALIYOR
Önümüzdeki günlerde aday adaylık 
sürecinin hızla devam edeceği belirtili-
yor. AK Parti, MHP, CHP, Saadet Partisi, 
İyi Parti ve seçime giren diğer partiler 
aday adaylığı başvurularını alıyor. AK 
Parti’den aday adayı olanların sayısının 
400’ü aştığı belirtildi. Partilerin adayları-
nı YSK’ya son teslim tarihi ise 21 Mayıs.
n HABERİ SAYFA 17’DE

SİYASİ HAREKETLİLİK 
DEVAM EDİYOR

Milletvekili aday adaylığı başvuru 
sürecinin başlamasıyla Konya’da da 
siyasi hareketlilik devam ediyor. İş, si-
yaset, bürokrasi, eğitim alanında Kon-
ya’nın tanıdığı birçok isim milletvekili 
aday adaylığını açıkladı. Kamu görevi 
yürüten ve milletvekili aday adayı 
olan kişiler istifalarını vererek gerekli 
başvurularını siyasi partilere yaptılar.
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05 2017’de Konya’da 
11 bin 447 kişi öldü 13 Çumra’da 2018 yılı 

asfalt sezonu açıldı 16 Torku, reklam 
yüzlerini unutmadı

Daha yeşil Türkiye için
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mektup

Bakanlık tarafından mektup içerisinde tohum gönderiliyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ‘Daha Yeşil Bir Türkiye’yi Birlikte İnşa Ede-
lim’ kampanyası çerçevesinde ailelere, içerisinde Karaçam Tohumunun bulunduğu 
zarf gönderiliyor.  Türkiye’de ki bütün vatandaşlara ulaşan zarflar ile daha yeşil bir 
Türkiye hedefleniyor. Zarflarda projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da çağrısı yer alıyor.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

r M. Hamdi Yıldırım
r Gülay Samancı
r Ayşe Türkmenoğlu
r Ali Sürücü
r Orhan Erdem 
r Hüseyin Üzülmez
r Ayhan Tekin
r Yakup Özkurt
r Fikret Küçükmumcu
r Ahmet Yücel
r Faruk Sonkaya
r Abdullah Ecevit Öksüz
r Cihangir Ergün
r Sedat Göncü
r Gökhan Tozoğlu 
r Mustafa Ulu 
r Hasan Hüseyin Aydın 
r Bulduk Özdemir
r Cuma Ali Ünver
r Musa Karaoğlan 
r Mustafa Aygün
r Bülent Aycan 
r Edip Yıldız
r Ahmet İzi 
r Osman Fedai 
r Kudret Bülbül
r Vehbi Özalp
r Ramazan Yaşar
r Ramazan Tuğran
r Nesrin Sert

MİLLETVEKİLİ 
ADAY ADAYLARI

24 Haziran seçimi 
ilklere sahne olacak

Seçim, geçen yıl 
yapılan anayasa de-
ğişiklikleri ve buna 

ilişkin uyum yasaları 
çerçevesinde pek 
çok yeniliğe sahne 
olacak. Seçmenler 
ilk kez cumhurbaş-
kanı ve milletvekili 

seçimi için aynı gün 
sandığa gidecek.

n HABERİ SAYFA 15’TE

‘Gençlere olan güveni 
boşa çıkarmayacağız’

AK Parti Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için saha 
da çalışmalarını başladı. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı 
Ahmet Murat Koru, “Konya, bu tarihi seçimde de Cumhurbaş-
kanımızın gençlere olan güvenini boşa çıkarmayacak” dedi. 
 n HABERİ SAYFA 7’DE

Selçuk Üniversitesi’nde 
Kitap Fuarı düzenlenen 
törenle açıldı. Rektör Prof. 
Dr. Mustafa Şahin, “Genç-
liğinde kitap okumayan 
insan, kışın yapraklarını 
döken dalları kupkuru 
kalmış bir ağaca dönüşü-
yor” dedi.
n HABERİ SAYFA 14’TE

SÜ’de Kitap 
Fuarı açıldı
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Şakalak Tarım’ın üretim tesislerini ziyaret eden Endonezyalı akademisyenler, “Konya’da tarım 
makineleri sektörünün ne denli büyük olduğunu bir kez daha görmüş olduk” dedi 

Endonezyalı heyetten
Şakalak Tarım’a ziyaret

Endonezyalı akademisyenler 
Şakalak Tarım Makineleri A.Ş.’nin 
üretim tesislerini ziyaret etti. 

Endonezya Sebelas Maret Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. 
Sutarno, Ziraat Fakültesi Dekanı 
Prof. Bambang Pujiasmanto, Ulus-
lararası İlişkiler Müdürü Prof. Dr. 
Ahmad Yunus, Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Mithat Direk, ASKON Konya Şu-
besi Başkanı Yakup Yıldırım Şakalak 
Tarım Makineleri A.Ş’nin üretim te-

sislerini ziyaret etti. Ziyarette firma 
yetkililerinden bilgiler alan heyet 
tesislere hayran kaldı. 

Değerlendirmelerde bulunan 
heyet, “Şakalak’ın tesislerini gezdik-
ten sonra Konya’da tarım makineleri 
sektörünün ne denli büyük olduğu-
nu bir kez daha görmüş olduk. Par-
çaların neredeyse tamamını kendisi 
üreten, son teknoloji makineler 
kullanan ve bu denli büyük enteg-
re bir tesisi gezmek bizlere vizyon 
kattı. Gerçekten Yusuf bey ve eki-
bini tebrik ediyorum. Birçok yerde 

model olarak gösterebileceğimiz bir 
tesisi ziyaret ettik.  Endonezya çift-
çisi Şakalak’ın ürünlerini kullanıyor 
ve kalitesinin farkında. Ama üretim 
tesislerin de gezdikten sonra kalite-
nin tesadüf olmadığını birkez daha 
gördük. Ben bizleri misafir eden 
Yusuf bey ve tüm Şakalak ailesine 
teşekkür ediyoruz” dedi.  Ziyaretten 
memnun kaldıklarını ifade eden Şa-
kalak A.Ş, yetkilileri de, “Ulusal ve 
uluslar arası arenadan ziyaretçiler 
almak bizleri mutlu ediyor. Ülkemi-
zin gelişmesi için yaptığımız yatırım-

lar ziyaretçilerimize örnek oluyor. 
Bu kapsamda Endonezya Sebelas 
Maret Üniversitesi Rektör Yardımcı-
sı Prof.Dr. Sutarno, Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Bambang Pujiasmanto, 
Uluslararası İlişkiler Müdürü Prof. 
Dr. Ahmad Yunus, Selçuk Üniversi-
tesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomi-
si Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Mithat Direk’i misafir ettik. Ken-
dileri tesislerimizi beğendi ve Türki-
ye’nin tarım makineleri üretiminde 
ne kadar önemli bir yerde olduğunu 
gördüler” dedi. n HABER MERKEZİ

Eski Müsteşar Yıldırım, AK 
Parti Konya’dan aday adayı

M. Hamdi Yıldırım, AK Par-
ti’den milletvekili aday adaylığı 
için bürokrasideki görevinden 
istifa etti. Konya’nın yetiştirdi-
ği başarılı bürokrat M. Hamdi 
Yıldırım ülkeye ve Konya’ya 
hizmette yeni bir safha için AK 
Parti’den milletvekili aday adayı 
olduğunu açıkladı. 

Ulaştırma Bakanlığı Müste-
şarlığı’nı yürüttüğü dönemde, 
Konya Metro Projesi, Avrasya 
Tüneli, Yavuz Sultan Köprüsü, 
3 Katlı Tünel, 3. Havalimanı, 
Kanal İstanbul Projeleri başta 
olmak üzere Türkiye’nin ulaşım 
yatırımlarının ana omurgasını 
oluşturan temel projelere önem-
li katkılarda bulundu. 

Maden İşleri Genel Müdürlü-
ğü Dönemi’nde Genel Müdürlük 
çalışmaları ile birlikte ülke ma-
denciliğinin gelişimi ve vizyon 
kazanması için ciddi çalışmalar 
yaptı. Sektör temsilcileri ile bü-
rokrasinin arasında köprü görevi 
ifa etti. Bu dönemde doğaltaş 
başta olmak üzere pek çok alan-
da üretim ve ihracata dönük bü-
yük atılımlar gerçekleşti.

Şeker Fabrikaları’nın reor-
ganizasyonu, Eti Maden Genel 
Müdürlüğü çalışma sahasın-
da, bor yatırımları başta olmak 
üzere yenilikçi projeler konu-
sunda çalışmalar yaptı. AVEA, 
Ziraat Bankası, Etibank Maden, 
BOREN, Eti Zeolit, Etimine SA 
(yurtdışı), TÜRKSAT, Hamita-
batElektirik Üretim, Çayeli Bakır 

İşletmeleri’nde yönetim kurulu 
başkan veya üyeliklerinde bu-
lundu.

Yönetim, organizasyon ko-
nularında uzmanlığı bulunan 
Yıldırım, dün, bugün yarın ek-
seninde siyasi analizleri kaleme 
alarak ilgili makamlara sundu.

Aday adaylığı süreci ile il-
gili kısa görüşünü aldığımız 
Mehmet Hamdi Yıldırım yeni 
umutlarla dolu yeni bir döne-
min eşiğinde olduğumuza vurgu 
yaparak, “Türkiye’nin yarına ve 
parlak geleceğine yürüyüşünde 
son 16 yıl hayati önemde işlerin 
yapıldığı bir dönem olmuştur. 
Cumhurbaşkanımız’ın ortaya 
koyduğu vizyon çerçevesinde bu 
yürüyüş yeni bir safhaya gelmiş-
tir. Biliyor ve inanıyoruz ki bu 
noktada Konyamıza da tarihi bir 
görev düşmektedir. Konya dün 
de bu görevi yerine getirmiş ve 
halen getiriyor olmanın haklı 
onuruna sahiptir. Bu sorumlu-
luğun bilincinde olarak verilecek 
göreve hazır olduğumuzu beyan 
ediyoruz” dedi. 

Yıldırım sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Adalet mutluluğu, 
kalkınma istikrarı, cesaret gü-
veni, heyecan yenilikleri getirdi. 
Şimdi sıra Büyük Türkiye, Yeni 
Dünyadadır. Dev uyanmış, mil-
let ayağa kalkmıştır. Türkiye 
büyüyecek, dünya değişecektir. 
Böylesi bir ufukta hizmet eri ol-
mak bizim için şereftir.”
n HABER MERKEZİ  

ÖGG-İŞ, 3. şubesini Konya’da açtı. Şube yönetimiyle birlikte Konya’da biraraya gelen ÖGG-İŞ Sendikası Genel Başkanı Soner Güney, “Sendika 
olarak hem çalışan, hem iş veren, hem de devlet arasında köprü oluşturmak istedik. Güvenlik alanında bizler elimizi taşın altına koyduk” dedi

Özel güvenlik sendikalaşıyor!
Özel Güvenlik Görevlilerini 

çatısı altında toplamak ve onların 
sesi olmak için yola çıkan Tüm İş 
Konfederasyonu’na bağlı Öztüm 
Güçlü Güvenlik ve Savunma Sen-
dikası (ÖGG-İŞ) Konya’da 3 şubesi 
kurmaya hazırlanıyor. Bu kapsam-
da Öztüm Güçlü Güvenlik ve Sa-
vunma Sendikası (ÖGG-İŞ) Sendi-
kası Genel Başkanı Soner Güney, 
İç Anadolu Bölge Başkanı Mustafa 
Gülsever , Konya Şube Başkanı 
Ahmet Çimen ve Tüm İşçi Sen-
dikaları Konfederasyonu (Tüm-İş) 
Genel Başkanı Mahmut Şahin Azi-
ziye Kafe’de basın toplantısı dü-
zenledi.

İŞÇİLERİMİZİN ONURU İÇİN 
SENDİKAMIZI KURDUK

Basın toplantısında konuşan 
Tüm İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu (Tüm-İş) Genel Başkanı 
Mahmut Şahin, “Tüm İşçi Sendi-
kaları Konfederasyonu çok genç 
bir konfederasyon. Şahsım 16 yıl-
dır STK’larda faaliyet gösteriyo-
rum. Aynı zamanda Tüketici Hak-
ları Başkanıyım. Tüketici hakları ile 
ilgili birçok konuyu ararken, kendi-
mizi işçi haklarını aramada bulduk. 
Konfederasyon olarak yeni bir kon-
federasyonu olduğumuz için mev-
cut eski sendika ve konfederas-
yonlar sahayı kapmışlar. İşçilerin 
onurunu verecek işler yapmak için 
sendikamızı kurduk. Konfederas-
yonu olarak siyaset ve sendikanın 
iç içe olmasından kirleneceğini ifa-
de ettik. Sendikalcılıkta, işçi hakla-
rını yasal yollarla arayan işçilerin 
onurunu verecek bir sendikal bir 
harekete girmek istedik. Bu söy-

lemlerimizin ardından önümüzde 
büyük setler bulduk. Biz TÜM-İŞ 
Konfederasyonu olarak kendimizi 
güvene almak istedik. Öncelikle 
güvenliğimizi sağlamak için Öz-
tüm Güçlü Güvenlik ÖGG-İş Sen-
dikası’nı kurduk. Bu sendika ile 
güvenliğimizi sağlamış olduk. Bu 
anlamda Türkiye’de yapılanma sü-
recine girdik” ifadelerini kullandı.

VATANIMIZA SAHİP ÇIKMAK İÇİN 
SENDİKAMIZI FAALİYETE GEÇİRDİK

Öztüm Güçlü Güvenlik ve Sa-
vunma Sendikası (ÖGG-İŞ) Sen-
dikası Genel Başkanı Soner Gü-
ney de , Türkiye’nin tüm illerinde 
şubeleşmek için çalışmalara baş-

ladıklarını ifade ederek, “Öztüm 
Güçlü Güvenlik ve Savunma Sen-
dikası olarak Van’da şubeleşme 
çalışmamızı tamamladık.İnşallah 
yakın zamanda Konya ve Kayse-
ri’de de şubeleşme çalışmalarımızı 
tamamlayacağız. Sendika olarak 
kasım ayında müracaatımızı yaptık 
ve Aralık ayında genel kurulumu-
zu yaparak sendikamızı kurduk. 
Sendika olarak güvenlik zafiyetine 
dikkat çekmek adına elimizi ta-
şın altına koyma gereği hissettik. 
Özellikle 15 Temmuz’da yaşanan 
hain FETÖ darbe girişiminin ar-
dından marjinal gruplar devletin 
güvenlik alanında zafiyetinden 

yararlanarak, devlete ve millete 
başkaldırmıştır. Biz milli ve ma-
nevi değere sahip olduğumuz için 
ülkemize ve vatanımıza sahip çık-
mak istedik.Bu amaçla sendikamı-
zı oluşturduk” dedi.

TÜRKİYE’DE 1 MİLYON 
GÜVENLİK GÖREVLİSİ VAR

Türkiye’de 1 milyon güvenlik 
görevlisi olduğunu ve bu sayısının 
polis sayısından fazla olduğunu ifa-
de eden Güney, “Türkiye’de 1 mil-
yon güvenlik görevlisi var. Eğer bu 
sektöre sahip çıkılmazsa ilerleyen 
zamanlarda çalışan güvenlik arka-
daşlarımızı terör örgütlerinin po-
tansiyel bir güç olarak kullanabile-

ceklerini düşündük. Bizler burada 
devreye girerek 5188 sayılı yasaya 
bağlı özel güvenlikleri görevlileri 
yasasındaki eksikleri de gördük. 
Sendika olarak hem çalışan, hem 
iş veren, hem de devlet arasında 
köprü oluşturmak istedik. Bizden 
önceki kurulan sendikalarda gü-
venlik sektörü adına hiçbir şey 
yapılmamış. Devleti devlet yapan 
eğitim, adalet ve güvenlik birim-
leridir. Eğer bu kurumlar milli de-
ğilse, devlet tehditlere açıktır. Bu 
noktada güvenlik alanında bizler 
elimizi taşın altına koyduk” ifade-
lerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Endonezyalı akademisyenler Şakalak Tarım Makineleri A.Ş.’nin üretim tesislerini ziyaret etti.

Mahmut Şahin

Soner Güney
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    Gece Gündüz
Konya                   15°C   27°C

Karaman             11°C 26°C 

Aksaray               12°C  26°C

Ankara                 10°C 26°C
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Bakırcılar Odası’ndan Yenigün’e ziyaret
Konya Bakır Kalaycılar, Alü-

minyum, Züccaciye, Banyo Ka-
zancıları, Güneş Enerjicileri Ve 
Hırdavatçılar Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı İbrahim Işık, Baş-
kan Vekili Hüsnü Öztürk, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ahmet Sönmez, 
Osman Ayhan ve Yusuf Candan 
Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti. 

Yenigün Gazetesi’nin yeni ye-
rine taşınması dolayısıyla gazete-
miz Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Arslan’a nezaket ve hayırlı 
olsun ziyaretinde bulunan heyet 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. “1 
Mart 2018 yapılan olağan genel 
kurulun ardından oda üyelerimi-
zin teveccühü ile oda başkanı ola-
rak göreve başladık” diyen Başkan 
İbrahim Işık, “Göreve gelmeden 
önce üyelerimize birtakım vaatler 
vermiştik. Göreve geldiğimiz an 

itibariyle bu vaatlerimiz gerçek-
leştirdik ve gerçekleştirmeye de 
devam ediyoruz. 

Oda üyelerimizin Ramazan 
Ayını şimdiden tebrik ediyorum. 
Üyelerimize yönelik fuar gezile-
ri, sosyal ve kültürel faaliyetlere 
ağırlık veriyoruz. Züccaciye sek-
töründe durgunluk yaşanıyor. 
İnşallah Ahmet Efendi Çarşısı 
esnaflarımız önümüzdeki aylarda 
düzenleyecekleri kampanya ile 
Konyalılarımız ile buluşacak.Bu 
göreve gelmemizde desteklerini 
esirgemeyen oda üyelerimize te-
şekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı. Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan da 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek heyete çalışmaların-
da başarılar diledi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Özel Türmak’ta öğrenciler
İngilizceyi eğlenerek öğrendi

2017-2018 Eğitim Öğretim yı-
lının 2. Döneminde Özel Türmak 
Okulları ‘Spring Fest’ adı altında 
İngilizce Festival etkinliği gerçek-
leştirdi. 

Konuyla ilgili olarak Özel Tür-
mak Okulları Genel Müdürü İlhan 
Yılmaz şunları ifade etti: “Özel 
Türmak Okulları olarak İngilizce 
Festival Etkinliği gerçekleştirdik. 
Okulumuz bahçesinde gerçekleş-
tirdiğimiz Festivale Özel Türmak 
Okulları Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdullah Türkyılmaz, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Yahya 
Türkyılmaz ve İl Milli Eğitim Mü-
dür Yardımcı Yusuf İpek ‘te katıldı. 
İpek konuşmasında ‘ İngilizcenin 
önemine değinirken, erken yaşlar-
da ana dilin yanında eş zamanlı öğ-
renilen dil, anadil kadar kusursuz 
ve aksansız olabiliyor. Öğrencilere 
İngilizce de dört yeteneği en iyi şe-
kilde kazandırarak gerçek yaşam-
larında fayda sağlamayı hedefliyo-
ruz’ sözlerine yer verdi. Festivalde 

4.5.6.7.9 ve 10 sınıf öğrencilerimiz 
aktif olarak yer alırken, gün boyu 
yapılan etkinliklerimize okulumuz 
öğrencileri ziyaretçi olarak katıldı-
lar. Festivalimiz oyun çadırları, ül-
keler ve yöresel yemekleri, İngiliz-
ce Kulübü, sergi çadırı  gibi birçok 
çadırdan oluştu. Öğrencilerimiz 
evden hazırladıkları çeşitli yöresel 
yiyecekleri, İngilizce konuşarak alış 
veriş yaptılar ve festival süresince 
İngilizce olarak konuştular.” 

Öğrencilerin çok güzel etkinlik-
ler sunduklarını ifade eden Yılmaz, 
“Festival sayesinde öğrencilerimiz 
hem İngilizceyi yaşatır hale ge-
tirebilmenin çabalarını görmüş 
oluyorlar hem de bu dili yaşadık-
ça onu daha çok seviyorlar. Bu yıl 
birincisini düzenlediğimiz İngilizce 
Festival etkinliğimizi geleneksel-
leştirmek gayesi içindeyiz. Festival 
de emeği geçen öğretmen ve öğ-
rencilerimize katkılarından dolayı 
teşekkürlerimi sunarım” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ‘Daha Yeşil Bir Türkiye’ kampanya 
başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ailelere mektup 

göndererek, “Daha Yeşil Bir Türkiye’yi Birlikte İnşa Edelim” mesajı verdi

Cumhurbaşkanı’ndan 
yeşil Türkiye çağrısı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ta-
rafından ‘Daha Yeşil Bir Türkiye’yi 
Birlikte İnşa Edelim’ kampanyası 
çerçevesinde ailelere, içerisinde Ka-
raçam Tohumunun bulunduğu zarf 
gönderiliyor. Türkiye’de ki bütün 
vatandaşlara ulaşan zarflar ile daha 
yeşil bir Türkiye hedefleniyor. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
da projeye tam destek verdi. Kam-
panya kapsamında ailelere mektup 
gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Zarf içerisinde ki tohumları toprak-
la buluşturarak, daha yeşil bir Tür-
kiye için siz de katkıda bulunabilir-
siniz” dedi. 

TÜRKİYE İÇİN SİZ DE 
KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın mektubu şöyle; “Büyük 
ve güçlü Türkiye idealine ulaşmak 
için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu 
doğrultuda hayata geçirdiğimiz hiz-
metlerle Türkiye’yi, eğitimden sağlı-
ğa, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan 
sanayiye kadar her alanda 16 yılda 
3,5 kat büyüttük. Bugüne kadar 
yaptıklarımızla yetinmiyor, 2023 
vizyonumuzla çok daha büyük he-
deflere doğru kararlılıkla ilerliyoruz. 
Elde ettiğimiz başarılarda Orman ve 
Su İşleri Bakanlığımızın yaptığı ya-
tırımların ve çalışmaların da büyük 
katkısı vardır. Bakanlığımız, her bir 
köşesi cennet parçası olan güzel va-
tanımızda çığır açan yatırımlar yaptı, 
yapmaya devam ediyor. Orman, su, 
tabiat ve meteoroloji alanında yaptı-
ğımız her çalışmada çevreyi ve can-
lıları korumayı temel ilke edindik. 
Ülkemizin tabii kaynaklarını, koru-
ma-kullanma dengesini gözeterek, 
sizlerin hizmetine ve kullanımına 
sunmayı sürdürüyoruz. Orman ve 
Su İşleri Bakanlığımız tarafından 
uygulamaya konulan ‘Daha Yeşil 

Bir Türkiye’yi Birlikte İnşa Edelim’ 
kampanyamız çerçevesinde sizlere 
ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Zarf içerisinde ki tohumları toprakla 
buluşturarak, daha yeşil bir Türkiye 
için siz de katkıda bulunabilirsiniz. 
Bu vesileyle 21 Mart Dünya Orman-
cılık, 22 Mart Dünya Su ve 23 Mart 
Dünya Meteoroloji günlerinizi tebrik 
ediyorum.”

KONYA’NIN 100 YILLIK 
HAYALİ GERÇEKLEŞTİ 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı da 
Konya’daki yapmış oldukları yatı-
rımları içeren bir de broşür   gönde-
riyor. “Konya Ovası’nı Suyla Buluş-
turuyoruz, Milli Ekonomiye Büyük 
Bir Destek Sağlıyoruz” başlığı ile 
oluşturulan broşürde son 15 yılda 
yapılan hizmetler yer alıyor. Buna 
göre Bakanlık son 15 yılda Konya’da 
19 baraj, 28 gölet, 734 bin 290 de-
kar arazinin sulamaya açılması, yıllık 
100 milyon metreküp içme suyu-
nun sağlanması, 137 taşkın koruma 

tesisi, 101 milyon fidan, 6 şehir or-
manı, 10 bal ormanı, 36 mesire yeri, 
1 milli park, 53 otomatik meteoroloji 
gözlem istasyonu yatırmaları ger-
çekleştirdi. En büyük proje olarak 
ise 100 yıllık rüya olan Mavi Tünel 
yer alıyor. “Yüz yıllık Mavi Tünel 
gerçeğe dönüştürdük” denilen yatı-
rımın önemi şu şekilde vurgulandı: 
“GAP’tan sonraki en büyük sulama 
yatırımı olan Konya, Karaman, Ak-
saray, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale 
ve Yozgat illerini kapsayan ve en 

önemli kısmını 17 kilometre uzun-
luğundaki Mavi Tünel’in oluştur-
duğu KOP kapsamında; 1,5 milyon 
kişiye içmesuyu temin edilecek. Yıl-
da 3 milyar kilowatt saat enerji üre-
tilecek. 11 milyon dekar zirai arazi 
sulamaya açılacak. Konya Havası’na 
yılda 649 milyon metreküp su akta-
rılacak. Ekonomiye yılda 470 milyon 
TL katkı sağlayacak. KOP ile 100 bin 
kişiye doğrudan istihdam imkanı 
sağlanmış olacak.”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Konya Bakırcılar Odası Başkanı 
İbrahim Işık 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Yorgancılardan Ev 
Tekstili Fuarına çıkarma

Konya Yorgancılar Çeyizciler 
Tuhafiyeci Yün Orloncular Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası üyeleri İs-
tanbul CNREXPO’da düzenlenen 
Ev Tekstili Fuarı’na 50 kişilik bir 
ekiple katıldı. 1954 yılında kurulan 
ve 575 üyesi olan oda üyelerinin 
dünyadaki yenilikleri takip etmesi 
noktasında çalışmalarını sürdü-
rüyor. Fuara katılan oda üyeleri 
fuarın ticaretlerini olumlu yönde 
etkilediğini ve sezonluk bağlantı-

lar yaptıklarını söyleyerek fuar so-
nunda fuara katılımlarını sağladığı 
ve yapılan hizmetten dolayı Oda 
Başkanı Ramazan Tezel’e teşek-
kür ederek memnuniyetlerini dile 
getirdiler. Oda Başkanı Ramazan 
Tezel, oda üyelerinin katılım sağ-
layacağı fuarların hepsine bundan 
sonra katılacaklarını ve üyelerine 
hizmet etmeye devam edecekleri-
ni belirtti.
n İHA
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10 yıldır giyim sektöründe
yeniliklere imza atıyor

Tarım alanında yapay 
zekayı kullanmak kolay

Konya’da giyim sektöründe ba-
şarılı şekilde imza atan Butik Moda 
firmasının sahibi Bilgehan Beyhan 
fark oluşturmaya devam ediyor. 
Butik anlayışı ile sektörde aynı fa-
aliyet gösteren firmalara fark katı-
yor. Yaklaşık 10 yıldır butik sektö-
ründe çalışmalarına devam ettiğini 
ifade eden Beyhan, “Yaklaşık 10 
yıldır butik işletiyorum. Çanta ve 
aksesuar ürünleri mevcut. Kon-
ya’da butik sektöründe rekabet çok 
ama ben bu rekabete dahil olma-
dım. Çünkü hiçbir zaman mağa-
za haline getirmedim. Butiğimde 
bulunan ürünler sadece tek. Bir 
modelden sadece bir tane bulunur. 
Mağazamda sezonluk ürünler yeri-
ne sürekli yeni ürün bulundurma-
yı çalışıyorum. Bu diğer butiklerle 
rekabet halinde değil de, onlarla 
kardeş olmamı sağlıyor. Butiğime 
gelen bayanlar beğendikleri ürün 
hemen alabiliyorlar” dedi.

TÜM BAYANLARI BUTİĞİME 
BEKLİYORUM 

Dövizde yaşanan artışının tüm 
sektörde olduğu gibi kendi sektör-
lerini de zorladığını ifade eden Bey-
han, “Bizleri ekonomik anlamda 
dövizin artışı, bizlerin satışlarını ve 
etiketlerin değişmesine sebep olu-
yor. Havaların ısınması ile birlikte 
işlerimizde düğünlerin, nişanların 
ve kınaların başlaması ile hare-
ketlilik başladı. Bu sene hareketli 
bir sezon bekliyoruz. Bir yandan 
düğünler başladı, diğer yandan ise 

mezuniyetler. Bayanlar özel günle-
rine hazırlıkları çok titiz ve dikkatli 
yapıyor.  Her sene olduğu gibi bu 
sene de abiyeler ve taşlı ürünler ön 
planda. Yine pudra tonları, mor, 
platin ve gold renkler de bayanların 
tercihleri arasında. Sezonun yeni 
açılması ile birlikte düğün alışverişi 
yapacaklar için tam zamanı. Çün-
kü sezonda hareketliliğin artması 
ile birlikte ürünlerde fiyat artışları 
meydana gelebilir. Bütün Konyalı 
bayanları butiğimize bekliyorum. 
Butiğimizde piyasadaki ürünleri 
dışarıdaki ayni ürünü daha uygun 
verebiliyorum. Bunun sebebi de 
eleman çalıştırmamam.  İşyerimin 
mahalle arasında olması ve gider-
lerin az olması bunun sebebi” ifa-
delerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Genç MÜSİAD Konya Şubesi 
tarafından gerçekleştirilen, “Ana-
dolu Liderlik Modeli” projesi eğitim 
programları devam ediyor. Eğitim 
programları kapsamında Yapay 
Zekânın hayatımıza etkileri masa-
ya yatırıldı.  

İnsansız araçlarının kısa bir 
süre sonra Ankara sokaklarında 
dolaşmaya başlayacağını belirte-
rek konuşmasına başlayan TÜ-
BİTAK-SAGE Uygulamalı Yapay 
Zekâ Mühendisi Talha Korkmaz, 
“Yakın gelecekte, insansız makine-
ler ve araçlar hayatın her alanında 
kullanılabilir duruma gelecek. Siz 
trafikte nasıl hareket eder, nasıl 
araç kullanırsanız, yapay zeka sa-
yesinde araçlar, bunu kaydediyor, 
nerede ne yapması gerektiğini 
öğreniyor. Gece sürüşünüzü, köy 
yolunda veya toprak yolda nasıl 
kullandığınızı örneklediğinizde 
bunu öğreniyor. Yani makine de 
zamanla belli bir tecrübe sahibi 

olacaktır. Yapay zekâ uygulama-
larının bir kullanım alanı da tarım. 
Örneğin, ilaçlama makinesinin 
altına yerleştirilen bir kamera ile 
daha önce sistemine yüklediğiniz 
zararlı bitkilerin resmini algılıyor. 
Zararlı bitkiyi tespit eden sistem, 
daha önce öğrendiği şekliyle ilaçla-
mayı yapıyor. Burada da yine önce 
makineye öğretmek gerekiyor. 
Ancak, bu öyle karmaşık ve zor bir 
öğretme olmayacak. Özellikle ta-
rım alanında yapay zekâ sistemini 
kullanmak oldukça basit. Bu sis-
temlerin kullanılmaya başlaması 
ile verimlilik aratacak, hata payları 
azalacak. Buna bağlı olarak, işlet-
me karlılıkları da artacaktır.” dedi.

Programın sonunda MÜSİAD 
Konya Şubesi Gençlik Kurulu Baş-
kan Vekili Muharrem Özkarakaya, 
TÜBİTAK-SAGE Uygulamalı Ya-
pay Zekâ Mühendisi Talha Kork-
maz’a hediye takdim etti.
n HABER MERKEZİ 

Geniş ürün yelpazesine sahip Rossmann Marketleri, Konya mağazasını M1 Tepe Alışveriş Mer-
kezinde açtı. Rossmann Genel Müdürü Bilgin Çiftci, açılışa özel uygun kampanyalara dikkat çekti

Rossmann Konya’da açıldı

Kişisel bakım, kozmetik, or-
ganik renkli kozmetik, cilt ba-
kımı, temizlik, organik, gıda ve 
reçetesiz satılan eczane ürün-
lerinden oluşan geniş ürün yel-
pazesine sahip Rossmann Mar-
ketleri yeni mağazasını M1 Tepe 
Alışveriş Merkezleri’nde açtı. 
Gerçekleştirilen açılış törenine 
Helvacızade Yönetim Kurulu 
Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, 
Rossmann Marketleri Genel 
Müdürü Bilgin Çiftci, Rossmann 
Türkiye Pazarlama Müdürü Ye-
şim Özbek ve çok sayıda kişi 
katıldı. 

Açılış konuşmalarını gerçek-
leştiren Rossmann Genel Mü-
dürü Genel Müdürü Bilgin Çiftci 
Türkiye’de 103. Mağazalarını 
açtıklarını belirterek, “ağız ve 
diş bakımı, saç bakımı, bebek 
bakımı, ithal ve yerli parfümler, 
organik gıda ürünleri, atıştırma-
lık gıda ürünleri, sağlık ve hijyen 
ürünleri, ev temizliği, ev yaşam 
ürünleri, medya, kitap-kırtasiye, 
oyuncak, dekorasyon ve hediye-
lik eşya kategorileri ile uygun fi-
yatlarlar hizmet veriyoruz” dedi. 

“1000’E YAKIN ÇALIŞAN 
İLE BÜYÜMEMİZİ HIZLA 

SÜRDÜRÜYORUZ”
Büyüme stratejisi hedefi ile 

mağazalarına yeni bir mağaza 
daha eklediklerini ifade eden 
Rossmann Marketleri Genel 
Müdürü Bilgin Çiftci, “Drogerie-
marktkonseptiyle müşterilerine 
hizmet sunan Rossman, 1972 
yılında Dirk Rossman tarafından 
Almanya’da kuruldu. 

Kuruluşundan itibaren bü-
yüme stratejisi yürüten; açtığı 
yeni mağazaların yanı sıra baş-
ka şirketleri de bünyesine kata-
rak, bu stratejisini destekleyen 
Rossmann istikrarlı büyümesi 
ile Almanya’nın perakende dev-
lerinden biri haline geldi. 

Almanya dışında ilk mağa-
zasını 1992 yılında Polonya’da 
açan Rossmann’ın bugün Al-
manya, Polonya, Macaristan, 
Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk 
ve Türkiye’de toplam 4 bine ya-
kın mağazası ve toplam 47 bi-
nin üzerinde çalışanı bulunuyor. 

Türkiye’ye 2009 yılında yatırım 
yapma kararı alan Rossmann’ın 
hali hazırda Türkiye’de 103 ma-
ğazası bulunuyor. 

Çeşitli şehirlerin merkezle-
rini hedef alarak mağazalaşma 
sürecine devam eden Ross-
mann, 1000’e yakın çalışanı ile 
büyümesini hızla sürdürüyor. 
Kendine özgü Drogeriemarkt, 
ağız ve diş bakımı, saç bakımı, 
bebek bakımı, ithal ve yerli par-
fümler, organik gıda ürünleri, 
atıştırmalık gıda ürünleri, sağlık 
ve hijyen ürünleri, ev temizliği, 
ev yaşam ürünleri, medya, ki-
tap-kırtasiye, oyuncak, dekoras-

yon ve hediyelik eşya kategori-
leri mevcut. Tanınmış marka ve 
ürünlerini müşterilerine uygun 
fiyatlarla sunmayı ilke edinen 
Rossmann’ın, ‘Rossmann Kali-
te Markaları’ olarak tanımladığı 
kendisine ait 40 markası ve bu 
markalara bağlı 3 binin üzerin-
de ürünü mevcuttur. 

Türkiye’de uluslararası, ulu-
sal ve yerel olmak üzere 150’e 
yakın farklı tedarikçiden temin 
edilen 12 bin çeşit ürünü de 
mağazalarında uygun fiyatla-
rıyla tüketicilere sunuyor” diye 
konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Bilgehan Beyhan 

Rossmann Marketleri Genel Müdürü 
Bilgin Çiftci
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Beyşehir İlçe Müftülüğü tara-
fından bir otelde gerçekleştirilen 
toplantı, Konya’da görev yapan ilçe 
müftülerini biraraya getirdi.  Toplan-
tıya başkanlık eden Konya İl Müftü-
sü Prof. Dr. Ali Akpınar, yaptığı ko-
nuşmada, Beyşehir İlçe Müftülüğü 
ile toplantıya katkıda bulunan tüm 
kurumlara teşekkür etti. Müftü Ak-
pınar, her ay Konya’nın bir ilçesinde 
bu toplantıları gerçekleştirdiklerini 
ve yürütülen faaliyetlerle ilgili ola-
rak ilçe müftüleriyle istişare ettik-
lerini söyledi.  Beyşehir ilçesinin de 
tanıtıldığı bir sunumun gerçekleş-
tirildiği toplantıda konuşan Beyşe-
hir Kaymakamı Yusuf Özdemir ise, 

Konya’nın ilçelerinde görev yapan 
ilçe müftülerini Beyşehir’de ağırla-
maktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Kaymakam Özdemir, “Üstlen-
diğiniz görev ve sorumluluğunuz 
çok zor. Bu anlamda Allah hepinize 
kolaylık versin diyorum, yaptıkları-
nız ve yapacaklarınız için de sizlere 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
Beyşehir İlçe Müftüsü Mahmut Çe-
likoğlu da, yaklaşan mübarek rama-
zan ayı dolayısıyla İlçe Müftülüğü 
olarak yerine getirecekleri vazifeleri 
tekrar gözden geçirdiklerini belirte-
rek, katılımlarından dolayı herkese 
teşekkür etti.  n AA 

2017 yılında Konya’da 
11 bin 447 kişi öldü

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü, 
2017 yılına ait Ölüm Nedeni İsta-
tistikleri hakkında bilgi verdi. TÜİK 
Bölge Müdürü Adnan Bedlek ta-
rafından yapılan açıklamaya göre 
Konya’da 2017 yılında 11 bin 477 
kişi öldü. 
EN ÇOK ÖLÜM DOLAŞIM SİSTEMİ 

HASTALIKLARINDAN OLDU
“2016 yılında çeşitli nedenler-

le 11 bin 177 kişi ölürken bu sayı 
2017 yılında yüzde 2,7 oranında 
artarak 11 bin 477 kişiye yükseldi. 
Türkiye’de ise 2016 yılında 420 
bin 189 kişi ölürken,bu sayı 2017 
yılında yüzde 0,8azalarak416 bin 
881 oldu” diyen Bedlek, “TÜİK 
Konya Bölge Müdürlüğünden ya-
pılan açıklamaya göre; Konya’da 
Ölüm nedenleri incelendiğinde, 
2016 yılındaki ilk üç hastalık gru-
bunun sıralaması, 2017 yılında da 
değişmedi. Ölüm vakalarının 2016 
yılında yüzde 36,5’ini (4bin 83 kişi), 
2017 yılında ise yüzde 37,1’ini (4 
bin 254 kişi) dolaşım sistemi has-
talıkları oluşturdu. İkinci sırada 
ise, 2016 yılında yüzde 19,8(2 bin 
208 kişi) oranında gerçekleşen iyi 
huylu ve kötü huylu tümörlerden 
ölümler, 2017 yılında yüzde 18,9 
(2 bin 166 kişi) olarak hesaplandı. 
Üçüncü sırada bulunan solunum 
sitemi hastalıklarından 2016 yılın-
da yüzde 13,1 (1 467 kişi) oranında 

ölüm gerçekleşirken, 2017 yılında 
bu oran yüzde 13,3 (1 528) oldu. 
Ülkemizde ölüm nedenlerinde ilk 
üç sıra 2017 yılında da değişmedi. 
Ölüm vakalarının yüzde 39,7’sini 
(165 bin 323) oluşturan dolaşım 
sistemi hastalıkları ilk sırada yer 
aldı. Bunu; yüzde 19,6 (81 bin 527) 
ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüz-
de 12,0 (49 bin 855) ile solunum 
sistemi hastalıkları izledi” bilgisini 
verdi. 

Ölüm nedeni istatistikleri yaş 
gruplarına göre incelendiğinde; 
2017 yılında dolaşım sistemi has-
talıkların en çok (55 bin 284 kişi) 
75-84 yaş grubunda, iyi ve kötü 
huylu tümörlerin ise en fazla (22 
bin 982 kişi) 65-74 yaş grubunda 
olduğunu belirten Bedlek, “İka-
met edilen ile göre ölüm nedenleri 
incelendiğinde; 2017 yılında do-
laşım sistemi hastalıklarına bağ-
lı ölümlerin oranının en yüksek 
olduğu ilk beş il sırasıyla; Denizli 
(yüzde 49,6), Aydın (yüzde 48,9), 
Balıkesir (yüzde 47,8), Çanakkale 
(yüzde 47,2) ve Afyonkarahisar 
(yüzde 46,8) oldu. İyi ve kötü huy-
lu tümörler nedeniyle gerçekleşen 
ölümlerin oranının en yüksek oldu-
ğu ilk beş il ise sırasıyla; Kırklareli, 
Rize ve Kocaeli (yüzde 23,3), Tekir-
dağ (23,2) ve İstanbul (yüzde 23) 
oldu” dedi. 
n EMİNE ÖZDEMİR  

PTT Mobil Şube hizmet ağı vatandaşa büyük kolaylık sunuyor. İki mobil şube aracının 
biri Aydoğdu Mahallesinde, diğeri ise Nüfus Müdürlüğü bahçesinde hizmete başladı.

PTT’den mobil şube

PTT Konya Başmüdürlüğü va-
tandaşlara büyük kolaylık sağlayan 
PTT Mobil Şube hizmet ağını geniş-
leterek sürdürüyor. Yeni gelen iki 
mobil şube aracının biri Aydoğdu 
Mahallesinde, diğeri ise Nüfus Mü-
dürlüğü Bahçesinde hizmete başla-
dı.

Pasaport, kimlik ve sürücü bel-
gelerine ilişkin iş ve işlemlerin 2 
Nisan 2018 tarihi itibariyle nüfus ve 
vatandaşlık müdürlüklerince veril-
meye başlanması nedeniyle vatan-
daşların pasaport, kimlik ve sürücü 
belgelerine ilişkin kağıt bedelleri ile 
harçlarına ilişkin tahsilatlarda kolay-

lık sağlanması amacıyla Konya Nü-
fus müdürlüğü bahçesinde hizmete 
sunulan PTT Mobil Şubesi hizmet 
vermeye başladı.

Konya PTT Başmüdürü Akın 
Akıncı, “Vatandaş, PTT’nin diğer 
hizmetleri olan, havale, fatura ve 
anlaşmalı banka kredi kartı ile kredi 
tahsilatlar, Bağkur ve sigorta pirim 
tahsilatları, paraposta ile kolay, hızlı 
ve güvenilir para transfer işlemleri, 
maaş ve sosyal yardım ödemeleri, 
HGS işlemleri motorlu taşıtlar vergi-
si ile trafik ve karayolları geçiş ceza-
ları tahsilatları, PTTCELL hizmetleri, 
tapu harç ve döner sermaye işlemle-

ri tahsilatı PTT Mobil Şubesinden de 
faydalanılabilecek. PTT Her Yerde” 
sloganından hareketle özellikle işye-
rimizin olmadığı, acil ihtiyaç duyu-
lan mahallerde, deprem, sel vb. gibi 
doğal afet durumları ile fuar, açılış, 
ulusal veya uluslararası gösteri ve 
toplantılarda, şehir merkezinden 
uzak sanayi bölgelerinde ve son 
zamanlarda önemlilik arz etmekte 
olan mültecilerin sosyal haklarını 
yerinde karşılamak adına sınır böl-
gelerinde, ayrıca potansiyel olarak 
işyeri açılması şartlarını taşımayan 
yerlerde müşterilerimizin hizmet-
lerimize olan ihtiyacını karşılamak 

amacıyla, müşterilerimizin bizim 
ayağımıza gelmesi düşüncesinden 
ayrılarak  bizim müşterilerimizin 
ayağına  gitmemiz odaklı Genel 
Müdürlüğümüzce belirlenen stra-
teji doğrultusunda posta, kargo ve 
pttbank hizmetlerimizin verileceği 
PTT Mobil Şubelerimiz 3 ayrı araç 
ile Konyamızın önemli yerlerinde 
hizmet vermeye başlamıştır. PTT 
Mobil şube  araçlarımızın, müşteri 
memnuniyeti ilkesi ile hareket eden   
Konya  PTT Başmüdürlüğü  adına 
ilimize hayırlı olmasını temenni ede-
rim” dedi.
n HABER MERKEZİ

İlçe müftüleri Beyşehir’de toplandı
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Spor salonu sahibi Reşit Aydın’ı (46) bıçakla öldürdükten sonra tutuklanan Uğur Kart (36), ko-
nulduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevi’nin tuvaletinde, kendini atletiyle asarak, yaşamına son verdi

Karşıdan karşıya geçerken dol-
muşun çarpması sonucu yaralanan 
ve şikayetçi olan genç, tuttuğu ta-
kımın formasını hediye ederek ken-
disinden özür dileyen dolmuş sü-
rücüsü ile uzlaşma yoluna giderek 
şikayetinden vazgeçti. 

Kaza, geçtiğimiz Şubat ayında 
merkez Meram ilçesinde meyda-
na geldi. Süleyman S. idaresindeki 
dolmuş, karşıdan karşıya geçmekte 
olan Emir Ahmet B’ye çarptı. Ka-
zada yaralanan Emir Ahmet B’nin 
şikayeti üzerine şüpheli hakkında 
“taksirle yaralama” suçundan so-
ruşturma başlatıldı. Söz konusu 
suçun 5271 sayılı Kanun’un 253. 
maddesi kapsamında kalması ne-
deniyle dosya, Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna 
gönderildi. Uzlaştırma Bürosunca 
görevlendirilen uzlaştırmacı Mu-
hammet Murat Üyel, tarafları uzlaş-
ma görüşmesine davet etti. Müşte-
ki Emir Ahmet B., meydana gelen 

kaza nedeni ile başından ve ayağın-
dan yaralandığını, şüpheliye yöne-
lik şikayetinin devam ettiğini belirt-
ti. Şüpheli Süleyman S. ise böyle bir 
olayın meydana gelmesinden ötürü 
üzüntü ve pişmanlık duyduğunu 
ifade etti. Uzlaşma görüşmeleri sı-
rasında müştekinin gönül verdiği 
takımı öğrenen Süleyman S, Emir 
Ahmet B’ye tuttuğu takımın for-
masını hediye ederek kendisinden 
özür diledi. Şüphelinin samimi ve 
içten davranışı karşısında Emir 
Ahmet B. de uzlaşmayı kabul etti. 
Böylece Süleyman S, “taksirle ya-
ralama” suçundan hakkında kamu 
davası açılmasından kurtulmuş 
oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcı-
lığınca vatandaşın bilgilendirilmesi 
amacıyla hazırlanan uzlaşma afişi 
önünde tokalaşan taraflar, arala-
rındaki sorunun uzlaşma yolu ile 
sonlanmasından dolayı mutluluk 
duyduklarını dile getirdi.
n İHA 

Cinayetten tutuklandı,
kendini atletiyle astı 

Eşini rahatsız ettiği gerek-
çesiyle spor salonu sahibi Reşit 
Aydın’ı (46) bıçakla öldürdükten 
sonra tutuklanan Uğur Kart (36), 
konulduğu Konya E Tipi Kapalı 
Cezaevi’nin tuvaletinde, kendini 
atletiyle asarak, yaşamına son 
verdi.  Uğur Kart’ın, çarşamba 
günü, tutuklandıktan sonra ko-
nulduğu Konya E Tipi Kapalı Ce-
zaevi’nin tuvaletinde, sabah sa-
atlerinde cansız bedeni bulundu. 
Kart’ın, kendini atletiyle asarak, 
yaşamına son verdiği belirlendi. 
Reşit Aydın’ın öldüğünü, ceza-
evine girdikten sonra öğrendiği 
belirten Kart’ın, psikolojisinin 
bozulduğu ileri sürüldü.  Uğur 
Kart’ın cenazesi, yapılacak otop-
sinin ardından ailesine teslim 
edilecek.

Emlakçı Uğur Kart (36) tara-
fından eşini rahatsız ettiği ge-
rekçesiyle öldürülen spor salonu 
sahibi Reşit Aydın’ın (46) yakın-
ları, iftira atıldığını ileri sürdü. 
Yeğen Ayhan Bezirgancı, ‘Reşit 
ağabey, milli boksördü. Binler-
ce öğrenci yetiştirdi. Bir kadınla 
ilişki yaşamayı bırakın, iş yerine 
bayan öğrenci, bayan çalışan 
bile almazdı. Şüpheli, kendini 
kurtarmak için iftira atıyor” dedi.

‘EŞİMİ RAHATSIZ EDİYORDU’
Uğur Kart, emniyetteki ifade-

sinde, Reşit Aydın’ı, eşini rahat-
sız ettiği için öldürdüğünü ileri 
sürdü. Kart’ın ‘’Ben askerdey-
ken, eşime telefon kartı vermiş. 
Geldiğimde bunu, annemden 
duydum. Eşimi rahatsız ediyor-
du. 8 yıldır sabrediyordum. Bu-
nun yüzünden psikiyatri ilaçla-
rını kullanmaya başladım. Olay 
günü Reşit’i aradım ve eşimi 
rahatsız etmemesini söyledim. 
O da bana ‘Sen bana bir şey ya-
pamazsın’ dedi. Bunun üzerine 

çok sinirlendim ve evden bıçağı 
alarak çıktım. İş yerine giderek, 
bıçakladım” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edilen 
Uğur Kart, çıkarıldığı mahke-
mece tutuklandı. Reşit Aydın’ın 

yeğeni Ayhan Bezirgancı ise 
Uğur Kart tarafından iftira atıl-
dığını ileri sürdü. Bezirgancı, 
“Acımız çok büyük. Ciğerimiz 
yandı. Adalet yerini bulacaktır. 
Hakkındaki iddialar asılsızdır. 
Şüpheli, kendini kurtarmak için 
iftira atıyor. Reşit ağabey, evli ve 
3 çocuğu var. Bırakın başka bir 
kadınla ilişki yaşamayı, 5 yıldır 
spor salonuna bayan öğrenci ve 
bayan çalışan bile almıyor. Uğur 
Kart, madem eşinden şüphe 
ediyor; 8 senedir neden onunla 
birlikte? Madem 8 senedir ne-
den bekledin? Gelip, konuşsay-
dın böyle bir şey varsa. Bu işin 
içinde başka bir iş var. Adalete 
güveniyoruz” diye konuştu. 

Reşit Aydın’ın milli boksör 
olduğunu ve binlerce öğrenci 
yetiştirdiğini anlatan Bezirgancı, 

“Kendisi milli boksördür. Çocuk-
luğundan beri bu spor içerisin-
deydi. Hayatı spordu. Çok üst 
seviyelerde öğrencileri vardır. 
Öğrencilerinin çoğu bugün dok-
tor, hakim oldu. Böyle bir insa-
nın başka bir kadınla işi olamaz. 
Şüphelinin verdiği ifadeler doğ-
rultusunda böyle iyi bir insan 
karalanamaz. Bu memleketin 
bayrağını göndere çekmiş bir 
adamdı. Spor adamıydı. Salon-
dan çıkmayan bir adamdı. Say-
gı duyulan, sevilen bir adamdı. 
Evine bağlı bir insandı” dedi. 

Şüpheli Uğur Kart’ın eşi 
M.K. ile birlikte daha önce spor 
salonuna kayıt yaptırdığını ileri 
süren Ayhan Bezirgancı, “Reşit 
ağabey hareketlerinden rahat-
sızlık duyunca onları gönder-
miş” dedi. n DHA

Yaralı vaziyette bulunan balaban kuşu, 
görevliler tarafından koruma altına alındı. 
Orman ve Su İşleri 8. Bölge Konya Şubesi 
ekipleri, yaralı kuş ihbarı üzerine harekete 
geçti. Selçuklu ilçesinde duyarlı bir vatan-
daş tarafından uçamadığı için fark edilen 
ve yaralı olduğu anlaşılan kuş, adrese ge-
len ekiplere teslim edildi. Tedavisi yaptı-
rılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesine 
teslim edilen yaralı kuşun tedavisi sonrası 
yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.  Bala-
ban kuşunun doğada oldukça yaygın olan 
bir yaz göçmeni ve balıkçıl türü olduğu 
belirtildi.
n İHA 

Ereğli’de, uyuşturucu ticareti yapan şebe-
keye yönelik operasyonda 8 şüpheli gö-
zaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 
tarafından yaklaşık 10 adrese eş zamanlı 
düzenlenen operasyonda şebeke üyeleri 
Ç.Ç. (30), Y.E.A. (23), A.T. (23), M.A. (41), 
Ş.S. (23), C.A. (26), G.Ö. (26) ve M.Y. (23) 
gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde 
özel eğitimli narkotik köpeği ile arama 
yapıldı. Aramada yaklaşık 150 gram 
uyuşturucu ile çok sayıda hap ele geçirildi. 
Şüphelilerden G.Ö.’nün iç çamaşırında da 
10 gram uyuşturucu bulundu. 
n DHA 

Balaban kuşu
tedavi altında 

İç çamaşırında
uyuşturucu çıktı 

Yolda yürüyen kadınlara bisiklet ve motosikletle 
yaklaşarak elle taciz etmekten gözaltına alınan şüphe-
li, tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Edinilen bilgiye 
göre, merkez ilçelerde bisiklet ve motosiklet kullanan bir 
şüphelinin kadınları elle taciz ettiği ihbarı geldi. Bunun 
üzerine polis ekipleri, taciz olaylarının meydana geldi-
ği adreslerde güvenlik kameralarını inceledi. Kamera 
kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.Y. (26) oldu-
ğunu tespit etti. Bunun üzerine Karatay İlçe Emniyet 

Müdürlüğü Araştırma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için 
çalışma başlattı. 

Ekipler, şüpheli M.Y.’yi çalıştığı iş yerinde gözaltına 
aldı. Daha önceden de poliste farklı suçlardan kaydı bu-
lunduğu öğrenilen M.Y., Konya Numune Hastanesinde 
sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 
M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. n İHA 

Kadınları rahatsız eden şahıs tutuklandı 

Suriyeli çocuğa istismarda 
bulunanlara 43’er yıl hapis

Kulu’da, 2 yıl önce 13 yaşın-
da olan Suriye uyruklu S.E.K.’ye 
cinsel istismarda bulunup, o 
anları cep telefonu kamerasına 
kaydeden aynı ülke vatandaşları 
Hasen El Muhammed El Hamis 
(23) ve Muhammed El Adnen 
(23), ‘çocuğun cinsel istismarı 
ve kişiyi hürriyetinden yoksun 
kılma’ suçlarından 43 yıl 9’ar ay 
hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2016 Mayıs ayında 
Kulu ilçesi Camiikebir Mahal-
lesi’ndeki işhanında meydana 
geldi. S.E.K., 2015 Eylül ayında 
ailesiyle mülteci olarak yaşadığı 
Ürdün’den, İstanbul’daki ab-
lasının yanına geldi. Ablasıyla 
birlikte yaşamaya başlayan Su-
riyeli S.E.K., aynı ülke vatandaşı 
Hasen El Muhammed El Hamis 
ve Muhammed El Adnen ile ta-
nıştı. 2 kişi, çocuğu, “Seni uçak-
la babana götereceğiz” diyerek 
kandırdı. Ablasınada haber 
vermeyen çocuk, şüphelilerle 
birlikte otobübüse bindi. Şüp-
heliler çocuğu Konya’nın Kulu 
ilçesindeki kaldıkları bir işhanı-
na getirdi.

Çocuk Kulu’ya geldikten 4-5 
gün sonra, şüphelilere tekrar 
ablasının yanına gitmek istedi-
ğini söyledi. Ancak şüpheliler 
çocuğu bırakmayarak, “Polise 
gidersen, uyuşturucu kullan-
dığını söyleriz” diyerek şantaj 
yaptı. İddiaya göre Hasen El 

Muhammed El Hamis, çocuğa 
istismarda bulundu. Bu sırada 
diğer şüpheli Muhammed El 
Adnen da bu anları cep telefo-
nunun kamerasıyla kaydetti. 
İddiaya göre daha sonra Mu-
hammed El Adnen cinsel istis-
marda bulununken, Hasen El 
Muhammed El Hamis bu anları 
kaydetti. Şüphelilerin S.E.K.’ye, 
‘’Gitmeye kalkışırsan bu görün-
tüleri yayarız’’ diyerek tehditte 
bulunduğu ileri sürüldü. Şüp-
helilerin, S.E.K.’yi bir an olsun 
yalnız bırakmadıkları, çocuğun 
tuvalete girdiğinde kapısın-
da nöbet tuttukları öğrenildi. 
S.E.K., geçen yıl 27 Mayıs günü, 
Hasen El Muhammed El Ha-
mis’in işe gitmesini, Muham-
med El Adnen’ın da uyumasını 
fırsat bilerek kaçıp polise sığın-
dı. Çocuğun anlattıklarından 
yola çıkan polis, 2 kişi yakalayıp 
gözaltına aldı. 2 şüpheli, çıkarıl-
dıkları mahkemece tutuklandı.

Konya 1’inci Ağır Ceza Mah-
kemesi’ndeki ‘çocuğun cinsel 
istismarı ve hürriyetten yoksun 
kılma’ suçlarından yargılanan El 
Adnen ve El Hamis, son savun-
malarında suçlamaları kabul et-
medi. Mahkeme heyeti, 2 kişiye 
‘cinsel istismar’ suçundan 37 yıl 
6 ay, ‘kişiyi hürrüyetinen yok-
sun kılma’ suçundan ise 6 yıl 
3 ay olmak üzere 43’er yıl 9’ar 
hapis cezası kararı verdi.  n DHA

Formayı aldı, şikayetten vazgeçti

Spor salonu sahibi Reşit Aydın
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Evsiz olduğu ve sokaklarda yaşadığı öğre-
nilen Salih Dereli’nin (56), otoparkta cesedi 
bulundu. Olay, saat 05.00 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Yeni Şehir Mahal-
lesi Kemerli Caddesi üzerindeki otoparkta 
meydana geldi. Devriye görevi yapan polis 
ekipleri, otoparkta yerde hareketsiz yatan 
bir kişinin olduğunu fark etti. Polis, evsiz 
olduğu belirlenen Dereli’nin yüksekten dü-
şerek ağır yaralandığı, otoparka geldiğinde 
de yere yığılıp ölmüş olabileceği üzerinde 
duruyor. Salih Dereli’nin cesedi, otopsi 
için Konya Numune Hastanesi Morgu’na 
götürüldü. 
n İHA

Karaman’da otomobilin park halindeki 
tankere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. 
Kaza, sabaha karşı saat 04.50’de Sakabaşı 
Mahallesi Mut Caddesi üzerinde meydana 
geldi. Alınan bilgiye göre, Atilla G. (19) 
yönetimindeki 70 FE 842 plakalı otomo-
bil, sürücünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu yol kenarında park 
halinde bulunan 70 FP 991 plakalı tankere 
çarptı. Tankere çarpan otomobil hurdaya 
dönerken, sürücü yaralandı. Yaralı genç, 
ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet 
Hastanesinde tedavi altına alındı. 
n İHA

Yalnız yaşayan
şahıs ölü bulundu

Park halindeki
tankere çarptı

Karaman’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Ya-
pılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına 
alınan ve “emniyet imamı” olduğu ileri sürülen şüpheli, 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Karaman Cumhuriyet 
Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emni-
yet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 

Şubesi ekiplerince örgütün mahrem yapısı içerisinde faali-
yet gösterdiği tespit edilen E.T. gözaltına alındı. Emniyette-
ki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen E.T., hakim 
karşısına çıktı. Emniyet imamı olduğu iddia edilen şüpheli, 
tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 
n İHA

FETÖ’nun Emniyet imamı tutuklandı

Ankara’da yükseköğrenim gö-
renTürkçe Topluluğu üyesi üni-
versite öğrencileri, Beyşehir ilçe-
sine düzenlenen kültür gezisine 
katıldı.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi Türkçe Topluluğu üyesi öğ-
renciler, katıldıkları gezi programı 
çerçevesinde yakından görme ve 
tanıma imkanı buldukları Beyşe-
hir ilçesine hayran kaldı. Beyşehir 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü Sosyal Etkinlikler So-
rumlusu Mustafa Büyükkafalı’nın 
rehberliğinde geziyi gerçekleştiren 
üniversite öğrencileri  ziyaret et-
tikleri ilçenin tarihi mekanları hak-
kında bilgilendirilirken, doğal gü-
zelliklerine de tanıklık etti.  Sabah 
erken saatlerde geldikleri Beyşehir 
Gölü’ne kıyısı olan Gölyaka Mahal-
lesi’nden Beyşehir’deki gün doğu-
munu izlemenin keyfini de çıkaran 
öğrenciler, Beyşehir’in dünyaca 

ünlü Leylekler Vadisi’ni ziyaret 
ederken kıyılardaki  seyir terasla-
rına çıkarak doğal güzellikleri ile 
dikkat çeken Beyşehir Gölü Milli 
Parkı’nı yakından görme fırsatı 
da buldu. Öğrencilerin gezi kap-
samında son ziyaret durağı ahşap 
mimari şaheseri olarak nitelendi-
rilen 7 asırlık geçmişe sahip tarihi 
Eşrefoğlu Camisi oldu. Topluluk 
Başkanı Mehmet Han Telli, adını 
duyduklarını ve sadece fotoğraf ve 

video görsellerden görebildikleri 
Beyşehir ilçesinin tarihi ve kültürel 
potansiyeli ile doğal güzelliklerini  
düzenlenen gezi programı kapsa-
mında daha yakından görüp tanı-
ma imkanı bulduklarını belirterek, 
Beyşehir Belediyesi’ne programa 
verdiği destek ve katkılardan ötü-
rü teşekkür etti. Telli, kültür gezisi 
programına topluluk mensubu 45 
öğrencinin katıldığını sözlerine ek-
ledi.  n HABER MERKEZİ

‘Ermeniler terör çeteleri 
kurup, katliamlar yaptı’

Konya Fikir Sanat ve Kültür 
Adamları Derneği’nin düzenle-
miş olduğu Selçukya Sohbetle-
ri’nde bu hafta Konya Aydınlar 
Ocağı Başkanı Doç Dr Mustafa 
Güçlü, “Türk-Ermeni Mesele-
si”ni anlattı.

Tarihten günümüze tüm 
önemli dönüm noktaları ile res-
mi kaynaklar ve rakamlar ışığın-
da, isyan terör dalgaları halinde 
gerçekleşen Ermeni saldırıları-
nın anlatan Güçlü, günümüz-
deki herhangi bir hukuk dev-
letinde olması gerektiği kadar 
bile cezalandırılmayan çetelerin 
daha sonra konuyu tam aksi bir 
mecraya nasıl taşıdıkları hayret 
verici örneklerle dile getirdi.

Konferansa, Türk Erme-
ni meselesine geniş bir tarihi 
perspektiften giriş yaparak Er-
meniler’in atası sayılan Hazreti 
Nuh’un oğlu Yafes’in torunu 
Hayk’tan başlayan Mustafa 
Güçlü Ermeniler için ilk tehcir 
kararının Roma İmparatorluğu 
zamanında alınıp uygulandığını 
söyledi. Türklerle Ermenilerin 
ilk karşılaştığı dönem ile devam 
ederek tarihteki tüm kritik dö-
nüm noktalarını tek tek gözler 
önüne seren konuşmada taraf-
sız bir bakış açısı ve tüm kay-
naklarla durumun tespiti yapıldı

Selçuklu döneminden iti-
baren Türklerin yönettikleri 
devletlerde Ermenilere milleti 
sadıka diyerek her türlü imka-
nı tanıdıkları hatta yetenekli 
oldukları alanlarda öncelik ver-
diklerini anlatan Güçlü, ünlü Er-
meni tarihçi Mateus’un Sultan 
Melikşah için yazdığı övgü dolu 
sözleri hatırlattı. Buna rağmen 
Ermenilerin ilk Haçlı seferlerin-

den itibaren kendilerini mezhep 
farkından dolayı öldürülmesi 
gereken sapkın ve kafir olarak 
nitelendiren Avrupalılarla iş 
birliği içerisine girdiğini söyle-
di. Daha sonra ise Osmanlı’nın 
son dönemine kadar Ermeniler-
le ciddi bir sorun yaşanmadığını 
kendilerinin her zaman en üst 
kademelere kadar yetki verilen 
güvenilir vatandaşlar olarak gö-
rüldüğünü örneklerle dile getir-
di.

Ancak Fransa İngiltere Rus-
ya başta olmak üzere Osmanlı 
toprakları üzerinde çeşitli plan-
ları olan Emperyalist devlet-
lerin asırlar boyu sürdürdüğü 
Ermeniler üzerindeki kültür ve 
milliyetçilik projelerini netice 
vermeye başladığını Ermenile-
rin terör çeteleri kurarak çeşitli 
katliamlar ve isyanlara başla-
dıklarını söyledi. Bu dönem ve 
sonrasını kesin kaynaklar ve 
rakamlar ile gözler önüne seren 
konuşmacı, Ermenilere kasıtlı 
bir zulüm yapılmadığı gibi iş-
ledikleri suçlar ve katliamlara 
karşı herhangi hukuk devle-
tinde verilmesi gereken cezaya 
da çarptırılmadıklarını söyledi. 
Türk kaynaklarının araştırma-
cılara açık Ermeni kaynakların 
hala kapalı olduğunu da hatır-
latan Güçlü bunun bile gerçeği 
görmek isteyenler için yeterli 
kanıt olduğunu sözlerine ekledi.

Program Konya Fikir Sanat 
ve Kültür Adamları Derneği 
2.Başkanı Fatma Şeref Polat’ın 
Konya Aydınlar Ocağı Başkanı 
Doç Dr Mustafa Güçlü ‘ye gü-
nün anısına plaket takdim et-
mesi ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru, “Konya, bu tarihi seçim-
de de Cumhurbaşkanımızın gençlere olan güvenini boşa çıkarmayacak” dedi

‘Kirli ittifaka cevabı 
sandıkta vereceğiz’

Göreve geldikten kısa bir süre 
sonra 31 ilçe ve il kongresini başa-
rıyla gerçekleştiren AK Parti İl Genç-
lik Kolları, 24 Haziran tarihindeki 
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği 
seçimleri için saha da çalışmalarını 
başladı. AK Parti İl Gençlik Kolları 
Başkanı Ahmet Murat Koru, “Konya, 
bu tarihi seçimde de Cumhurbaşka-
nımızın gençlere olan güvenini boşa 
çıkarmayacak” dedi. 

AK Parti Konya İl Gençlik Kolları 
Başkanlığı 24 Haziran 2018 tarihinde 
yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve mil-
letvekilliği seçimleri için saha da ça-
lışmalarına başladı. Yeni döneme hızlı 
bir başlangıç yapan AK Parti İl Genç-
lik Kolları, her an seçim olacakmış 
gibi ön hazırlıklarını tamamlamıştı. 
Gençlik teşkilatı, üye çalışmaları ve 
ziyaretlerle ilk günden vatandaşların 
ayağına giderek hazır olduklarını gös-
termiş oldu. İl yönetim kurulu üyele-
rinin koordinatörü oldukları ilçeleri zi-
yaretleriyle başlayan çalışmalar, şehir 
ve ilçe merkezlerinde üye çalışmala-
rıyla devam ediyor.Konya’daki yakla-
şık 450 bin genç seçmenin hepsine 

ulaşmayı hedefleyen gençlik kolları 
teşkilatı, 31 ilçede kurduğu stantlarla 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KUTLU ZAFERE ULAŞANA KADAR 
GENÇLİĞE DURMAK YOK 

“Biz gençleri yedek kulübesinde 
değil ilk on birde görmek istiyoruz” 
diyerek bu ülkenin gençliğine her 
daim güvenen Cumhurun Başka-
nı ile birlikte bu kutlu yürüyüşte yol 
arkadaşı olmak isteyen tüm gençleri 
stantlara davet eden Başkan Koru, 

AK gençliğin Konya’da seçim çalış-
malarına coşkuyla başladığını ifade 
etti. Koru, “ Zaman, bir teşkilatın, 
bir kadronun, her aksiyona ve mü-
cadeleye hazır olduğunu gösterme 
zamanıdır. Ömrümüzün en bereketli 
günlerini, aylarını, yine Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 
beraber, hak bildiğimiz yolda geçir-
me zamanıdır. Cumhurbaşkanımız 
biz gençlere her zaman güvenmiş-
tir. AK Parti Konya Gençlik teşkilatı 

olarak bu güveni boşa çıkarmamak 
için 24 Haziran 2018 tarihinde kut-
lu zafere ulaşana kadar gece gündüz 
demeden, durmadan ve yorulmadan 
var gücümüzle çalışacağız” dedi. 

‘ŞER CEPHESİNE CEVABI GENÇLER 
VERECEK’

Başkan Ahmet Murat Koru, “Tek 
dertleri milletin adamı Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı 
mağlup etmek olan dışarıdaki ve içer-
deki şer cepheleri her seçimde oldu-
ğu gibi bu seçimde de kirli ittifaklar-
la ayak oyunları sergilemektedirler. 
Bizler inanıyoruz ki şer cepheleri yine 
amaçlarına ulaşamayacak ve hüsra-
na uğrayacaklardır. Her türlü ayak 
oyunlarına ve kirli ittifaklara cevabı 
gençler olarak sandıkta vereceğiz. 
Büyük ve güçlü Türkiye idelimizden 
bizleri hiçbir ayak oyunu geri döndü-
remeyecektir. Gayret bizden tevfik 
Allah’tandır. İnşallah gece gündüz 
gençlik teşkilatları olarak yapacağı-
mız çalışmalarla milletin adamı Re-
cep Tayyip Erdoğan ve AK kadrolar 
ilk turda hedefe ulaşacaklardır” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Üniversite öğrencileri, Beyşehir’e hayran kaldı

Konya Aydınlar Ocağı Başkanı Doç Dr Mustafa Güçlü 
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Fabrikamızın aşağıdaki bölümüleri 
için personel alınacaktır.

* MOBİLYA USTALARI
* DÖŞEME USTALARI

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

Fabrikamız Konya Organize Sanayi 
Bölgesi İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

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

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

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

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

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

yon Makinelerinde Çalışmak Üzere Ele-
manlar,

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

tır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

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



 28 NİSAN 201810 İLAN

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

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;

•  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
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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

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.

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  

Mahallesi’nde  Satılık 
Kaloriferli, 

2+1 ve  3+1 daireler
0531 710 88 76

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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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.

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.

İNŞAATTA ÇALIŞACAK
VASIFLI-VASIFSIZ
BAY PERSONEL
ALINACAKTIR.

Müraacatların şahsen aşağıdaki 
adrese yapılması gerekmektedir

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren 
firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

ZAYİ
B sınıfı sürücü belgemi kaybettim hükümsüzdür.

Zevcan BAĞCIOĞLU
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 
2018 yılı destekleme ödemeleri 
kapsamında ülke genelindeki 597 
bin yetiştiriciye 2 milyon 509 bin 
baş buzağı için 1 milyar 200 mil-
yon liralık ödeme yapacaklarını 
belirterek, “Destek ödemelerini 
saat 18.00’den sonra üreticileri-
mizin hesaplarına aktarmaya baş-
layacağız” ifadesini kullandı. 

Fakıbaba, yazılı açıklamasın-
da, buzağı destekleme ödemele-
rinin üreticilerin hesaplarına ak-
tarılacağını bildirdi.  Buzağıların, 
sürülerin yenilenmesini sağladı-
ğını ve işletmeler için büyük gelir 

kaynağı olduğunu anımsatan Fa-
kıbaba, süt sığırcılığında toplam 
gelirin yüzde 40’ını buzağı geli-
rinin oluşturduğuna dikkati çekti.  
Fakıbaba, hayvancılık için büyük 
öneme sahip buzağılarda yaşanan 
kayıpların, et ve süt miktarında 
da ciddi kayıplara neden oldu-
ğuna işaret ederek, “Dolayısıyla 
hayvancılıkta sürdürülebilirliği 
sağlamak bakımından buzağı ka-
yıplarını önlemek ve hayvan has-
talıklarıyla mücadele etmek ama-
cıyla Bakanlıkça ciddi çalışmalar 
yürütüyoruz. Bu çerçevede 2018 
yılını ‘Buzağı Kayıplarını Önleme 
Yılı’ ilan ettik. Bu konuda farkın-

dalık oluşturmak ve gerekli bilinç-
lendirmeyi sağlamak amacıyla 81 
ilde toplantılar düzenliyoruz. Ay-
rıca hayvancılıkla ilgili işletmeleri, 
veteriner hekimlerimiz aracılığıy-
la devamlı kontrol altında tutuyor, 
onların bakım, sağlık, beslenme, 
barınma konularını birebir takip 
ediyoruz. Aşılama işlemlerini, aşı 
bedeli almadan yapıyoruz.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Üreticilere, buzağı kayıpları-
nı önlemek amacıyla nakit hibe 
desteği sağladıklarını vurgu-
layan Fakıbaba, bu destekleri, 
TÜRKVET’e kayıtlı, 120 günlük 
ve programlı aşıları yapılmış bu-

zağılar için verdiklerini ifade etti.  
Fakıbaba, 2018 yılı destekleme 
ödemeleri kapsamında ülke ge-
nelindeki 597 bin yetiştiriciye 2 
milyon 509 bin baş buzağı için 1 
milyar 200 milyon liralık ödeme 
yapacaklarının altını çizerek, şun-
ları kaydetti: “Ödemeler, gelen ic-
mallere ve TC kimlik numaraları-
na göre gerçekleştirilecek. Bütün 
bu çalışmalarımızla buzağı kayıp 
oranını azaltıp, hayvancılığımızı 
daha da geliştireceğiz. Kurtardı-
ğımız her bir buzağıyla üretici-
lerimize, ülke hayvancılığımıza 
ve ekonomimize hep birlikte güç 
katacağız.” n AA

Yetiştiricilere 1,2 milyar liralık buzağı desteği 
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Öğrencilere sosyal güvenlik anlatıldı 200 eserin yer aldığı karma sergi

Seydişehir Sosyal Güvenlik 
Merkez Müdürlüğü tarafından 
Suğla Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencilerine sosyal güven-
lik eğitimi verildi. Suğla Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesinde gerçek-
leştirilen seminerde, Sosyal Gü-
venlik Merkez Müdürü Zafer De-
miray, sigortalılığın önemi, sağlık 

güvencesi ve kurumla ilgili genel 
konularda öğrencilere bilgiler ver-
di. Demiray, genel sağlık sigortası, 
Bağ-Kur sigortalılığı, iş kazaları, 
hastalık-analık sigortası ve kayıt 
dışı istihdam konularında öğrenci-
leri bilgilendirdiklerini söyledi.

Okul Müdürü Ömer Dinçsoy 
da “Çalışma hayatının bir ayağı 

emek ise diğer ayağı sosyal güven-
liktir. Okulumuzda düzenlenen se-
minerle öğrencilerimizin bilgilen-
dirilmesinden büyük memnuniyet 
duyuyorum. Burada emeği geçen 
başta merkez müdürü olmak üze-
re Sosyal Güvenlik Merkezi per-
soneline okulum ve öğrencilerim 
adına teşekkür ederim.” dedi. n AA

Seydişehir’de bulunan Mah-
mut Esat Ortaokulu öğrencileri, 
karma resim sergisi açtı.

Halk Eğitim Salonunda açılan 
sergide Okul Müdürü Necati Ko-
çak, öğrencilerin kendi yetenek-
leri ile tasarladıkları karma resim 
sergisini açtıklarını söyledi. Koçak, 

“Farklı tekniklerle yapılan 200 
eserin yer aldığı bu sergi, okulu-
muz öğrencilerinin el becerenleri 
ve yeteneklerini göstermesi açı-
sından bizleri gururlandırıyor” 
dedi. 

Serginin 2 gün açık kalacağı 
bildirildi.  Serginin açılışına, Seydi-

şehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
Garnizon Komutanı Asteğmen 
Ferhat Yaray, Milli Eğitim Müdürü 
Tahir Kibar, AK Parti İlçe Başkan 
Mustafa Konurer, CHP İlçe Baş-
kanı Orhan Özel, davetliler, öğret-
men ve öğrenciler katıldı. n AA

Selçuklu Belediyesi ve Selçuk 
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi tarafından ortaklaşa ger-
çekleştirilen Bir Şehir Tasavvuru 
adlı proje Sille Müderris Kafe ve 
Restaurant’ta devam ediyor. 

Proje kapsamında Mimarlık 
Şehir ve Bölge Planlama, sosyo-
loji  alanlarında lisans ve yüksek 

lisans öğrenimi gören 30 genç-
le beraber “şehir, medeniyet ve 
insan üzerine”  alanında uzman 
akademisyenler ile düşünce atöl-
yeleri gerçekleştiriyorlar. Gençlere 
göre “şehir; medeniyetlerin teza-
hür ettiği yerdir. Kadim medeni-
yet geleneği ile bugünü ve yarını 
inşa etmeyi, tüketmeden üretme-

yi,bakışımızı ve zihnimizi eğitme-
yi amaçlıyoruz.’’ Belirtilen amaca 
yönelik gerçekleştirilen Bir Şehir 
Tasavvuru projesi Türkiye’de bu 
bağlamda gerçekleştirilen ilk pro-
je olma özelliğini taşıyor. Projenin 
28 Nisan 2018 Cumartesi gerçek-
leşecek kapanış oturumuna Prof. 
Dr. Sadettin Ökten katılacak. Sille 

Müderris Kafe ve Restaurant sa-
hibi Abdullah Azimli ise böyle bir 
etkinliğe ev sahipliği yapmanın 
kendilerini mutlu ettiklerini ifade 
ederken, “Gerek Konyalımızın ge-
rek Sillemizin tanıtım için bu tür 
etkinliklere kapımız her zaman 
açık” dedi.
n HABER MERKEZİ

Öğrencilerin bilim 
çalışmaları göz doldurdu

İsmil’de ilk defa bilim
fuarı gerçekleştirildi

Hocacihan Ortaokul öğrencile-
ri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 
4006 Bilim Fuarı izleyenler tara-
fından tam not aldı.  Okul Toplantı 
Salonu’nda açılışı gerçekleştirilen 
fuarda Proje Yürütücüsü Adem 
Türkmen, Okul Müdürü Cafer 
Özer ve öğrencilerinin yoğun ge-
çen hazırlık döneminin ardından 
gerçekleştirdikleri bir birinden gü-
zel çalışmalar yer aldı. 

Öğrencilerin hazırlamış oldu-
ğu 30 çalışma içerisinde Alevle-
rin Dansı, Afet Kurtarma Robotu, 
Engelleri Birlikte Aşalım, Napier’in 
Kemikleri, Yalancı Portakal, Ata-
sözlerindeki Kültür Birliği, Fil ma-
cunu, Doğal Filtrasyon, Giydikle-
rimiz Ne Söylüyor gibi çalışmalar 
yer aldı.

Hocacihan Ortaokul Müdürü 
Cafer Özer, fuarın açılışında yap-

tığı kısa konuşmada öğrencilerinin 
ve öğretmenlerinin başarısından 
gurur duyduğunu ifade ederken, 
“Öğretmen arkadaşlarımız ve öğ-
rencilerimizin uzun zamandır üze-
rinde çalıştıkları TÜBİTAK Bilim 
Fuarı’nda yer alan eserlerin hepsi 
birbirinden değerli çalışmalar. Yü-
rüttüğümüz TÜBİTAK projesinde 
büyük çaba gösteren ve projemizi 
sahiplenen herkese teşekkür ede-
rim” dedi.

Selçuklu ilçe milli eğitim mü-
dürü Turan Kayacılar, Şube mü-
dürü Okan Tekkalan, Hocacihan 
Ortaokulu Müdürü Cafer Özer, 
Proje yürütücüsü Yasemin Feyzi-
oğlu,  Proje sorumlusu Muhammet 
Serhan Tunas, Proje sorumlusu Pı-
nar Keser Bakım, Proje sorumlusu 
Adem Türkmen ve diğer proje so-
rumluları katıldı. n HABER MERKEZİ

Çumra’da 2018 yılının ilk asfalt çalışması Yenidoğan Mahallesinde gerçekleşti. Belediye Başkanı 
Dr. Mehmet Oğuz, “53 mahallede hedefimiz girilmedik sokak bırakmayacağız” dedi 

Çumra’da 2018 yılı 
asfalt sezonu açıldı

Çumra Belediyesi, 2018 yılı 
asfalt sezonunu açtı. 2018 yılının 
ilk asfalt çalışması Yenidoğan Ma-
hallesinde gerçekleşti. Çalışmala-
rı Belediye Başkanı Dr. Mehmet 
Oğuz’da yerinde takip etti. 

Başkan Oğuz, “2018 yılının as-
falt sezonunu başlatıyoruz. Tabii 
ki bunun alt yapısında mahallele-
rimizde yıllar önce kaldırım ve yol 
üzerine yapılan yapılar vardı bu 
yapılar mahalle halkımızla uzlaşı-
larak gerekiyorsa kamulaştırılarak 
kaldırıldı ve kaldırılma çalışması 
sırasında zarar verilen yerlerin 
onarımı yapıldı, kaldırımlar ye-
nilendi. Bu çalışmalar esnasında 
şehir içerisinde bulunan tüm ma-
hallelerimizde yüzde 99 oranında 
doğalgaz çalışmaları da tamam-
lanmış oldu. Mevsim şartları el 
verdiği sürece kış ve bahar ayla-
rından bugüne kadar geçen sü-
rede mahallelerimizde alt yapı ve 
kaldırım çalışmalarımız yaptık ve 
bugün itibariyle de asfalt sezonu-
muzu açıyoruz. 2018 yılı içerisin-
de ise hem şehir içerisindeki tüm 
yollarımız hem de 53 Mahallede 
hedefimiz girilmedik sokak bırak-

mayacağız inşallah. Yoğun bir yıla 
giriyoruz yoğun günler yaşıyoruz 
ve bütün müdürlerimizden alt 
kademeye kadar olan 300 perso-
nelimizle ve 150 araçla sahada ça-
lıyoruz ve Çumra için çalışmaktan 
gurur duyuyoruz. Mevla kazadan 
beladan korusun. Bugün itibariyle 

2018 yılı asfalt sezonumuzu açıyo-
ruz inşallah hayırlı olur” dedi.  

Yenidoğan Mahallesi Muhtarı 
Adem Akbaş ise “Mahalleye yapı-
lan yatırımlar nedeniyle çöp kon-
teynerinden kaldırıma, doğalgaz-
dan asfaltına ve parkına kadar bir 
çok hizmeti oldu ileride daha güzel 

yatırımlarının olacağına inanıyo-
rum Mahallemiz adına Allah baş-
kanımızdan ve ekibinden razı ol-
sun ben teşekkür ediyorum” dedi. 

Konuşmaların ardından 2018 
yılı asfalt sezonu ilk dökülen as-
faltla başlamış oldu.
n HABER MERKEZİ

İsmil İmam Hatip Ortaokulu’n-
da TÜBİTAK  Bilim Fuarı Yapıldı. 
Okul tarihinde ilk kez yapılan bi-
lim fuarını Karatay Kaymakamı A. 
Selim Parlar Karatay İlçe Jandar-
ma Komutanı  jandarma Teğmen 
Muhammed Kavak Konya İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcıları Yu-
suf İpek, Ahmet Ciğerci, Karatay 
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri 
İbrahim Erdem Gülcü ve Ali Ekici 
Karatay Eğitim Birsen İlçe Başkanı 
Vedat Ay çok sayıda okul müdürü, 
öğretmen  veli ve öğrenci katılı-

mıyla bayram coşkusunda gerçek-
leşti. Okul Müdürü Ömer Özkaya, 
TÜBİTAK projelerinin önemine 
değinerek geleceğin bilim insanla-
rının TÜBİTAK projelerinde görev 
alan öğrenciler içerisinden çıka-
cağına inandığını  söyledi. Prog-
ramda ayrıca Teknoloji  Tasarım 
ve Görsel Sanatlar çalışmaları ser-
gilendi. Çalışmalar büyük beğeni 
topladı. Program sonunda tüm 
katılımcılara Konya düğün pilavı 
ikramı yapıldı.
n HABER MERKEZİ

Öğrencilerden Bir Şehir Tasavvuru Projesi

Çumra Belediyesi, 2018 yılı asfalt sezonunu açtı. 2018 yılının ilk asfalt çalışması Yenidoğan Mahallesinde gerçekleşti.
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Selçuk Üniversitesi’nde Kitap Fuarı düzenlenen törenle açıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Gençliğinde 
kitap okumayan insan, kışın yapraklarını döken dalları kupkuru kalmış bir ağaca dönüşüyor” dedi 

SÜ’de Kitap Fuarı açıldı

Selçuk Üniversitesi ve Eylül 
Fuar Organizasyon LTD. ŞTİ ortak-
lığında Konya Büyük Şehir Beledi-
yesi’nin de destek verdiği Selçuk 
Üniversitesi Kitap Fuarı düzenlenen 
törenle açıldı. 

“Selçuk Üniversitesi Kültür Sa-
nat Merkezi” binasında gerçekle-
şen Selçuk Üniversitesi Kitap Fuarı, 
açılış törenine Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
Konya Yazma Eserler Bölge Mü-
dürü Bekir Şahin, Türkiye Yazarlar 
Birliği Onursal Başkanı D. Mehmet 
Doğan, Selçuk Üniversitesi Kültür 
Sanat Merkezi Sorumlusu ve Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Mustafa Demirci, dekanlar, akade-
misyenler ve öğrenciler katıldı.

Fuarın açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Eylül Fuarcılık Genel 
Koordinatörü Remzi Çayır, “Eylül 
Fuar organizasyon olarak ilk defa 
Konya’da kitap fuarını organize 
ediyoruz. Organizasyonumuza, 
Türkiye’nin en büyük yayın evle-
rini, tanınmış yazarlarını burada 
okuyucuyla buluşturmanın gurur 
ve heyecanını yaşıyoruz. 13 yıldır 
Türkiye’nin en büyük ikinci kitap 
fuarını Ankara’da organize etmenin 
yanı sıra Kayseri, Erzurum, Mersin, 
Eskişehir, Denizli, Van, Hatay gibi 
birçok ilde kitap fuarlarını başarıy-
la organize ediyoruz ve etmeye de 
devam edeceğiz. Amacımız; geniş 
kitlelere kitabı ulaştırma, kitabı sev-
dirme ve yazarla okuyucuyu aynı 
atmosferde buluşturmaktır. Bu yıl 

ilk olmasına rağmen 70’e yakın ya-
yınevi, 150’inin üzerinde etkinlik, 
imza günleri, söyleşi ve konferans-
lar bu fuarda düzenlenecektir. Bu-
rada fuar alanı olarak BİLMER ve 
Selçuklu Üniversitesi Kültür Sanat 
Merkezi (Müze) alanını kullandık. 
Normalde fuar alanı değildir ancak 
hocamızın da desteğiyle fuar ala-
nına dönüştürdük. Elimizden gel-
diği kadar yayınevini sığdırabildik. 
Fuarımızın tüm Konya’ya hayırlar 
getirmesini diliyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Selçuk Üniversitesi Kültür Sa-
nat Merkezi Sorumlusu ve Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Mustafa Demirci, “Üniversitemiz, 
43 yaşında ilk defa böyle bir fuar 
yapıyoruz. Rektörümüzle beraber 
önümüzdeki yıllarda çok daha gü-
zel fuarlar yapmak hedefindeyiz” 
diye konuştu.  Prof. Dr. Demirci 
Dünya’da kitap fuarcılığının önemi-
ne dikkat çekerek fuar istatistikleri 
hakkında öğrencilere bilgi verip, ki-
tap okuma çağrısında bulundu. 

“KİTAP İNSANLIĞIN MİRASININ 
SAKLANDIĞI HAZİNEDİR”

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Kon-
ya’da kitap fuarı çok yapılmıyor. Bu 
önemli bir eksiklikti, öğrencileri-
mizden kitap fuarıyla ilgili talep gel-
di. Harekete geçtik sağ olsun. Özel-
likle bir şeyin ilkini yapmak büyük 
gayret sarf eder. Bundan sonraki 
fuarlar daha kolay olacaktır. Çünkü 
bir öncekinden elde edilen tecrübe 

bir sonrakinin önünü açacaktır. Ki-
tap, insanlığın mirasının saklandı-
ğı depolandığı tabiri caizse hazine 
sandığı gibidir. Büyük bir önem arz 
eder” dedi.

“BÜTÜN ÇABAMIZ SİZLERİ 
GELECEĞE HAZIRLAMAKTIR”
Kitap okumanın önemine vurgu 

yapan Rektör Şahin, “Kitap oku-
yan insanla okumayan insanı yan 
yana koyduğunuz zaman gençli-
ğinde kitap okuyan insan kışın da 
yapraklarını dökmeyen bir ağaç 
gibi yaşlılığına erişiyor. Gençliğin-
de kitap okumayan insan, kışın 
yapraklarını döken dalları kupku-
ru kalmış bir ağaca dönüşüyor ve 
yaşlandıklarında Alzheimer hasta-
lığına daha çok yakalanıyorlar. Bu 
nedenle kitap okuyarak zihnininiz 
zinde tutmak kendinizi geleceğe 
ve gündelik hayata hazır hale ge-
tirmek daha kolaydır. Birçok yazar 
ve aydınımızı fuara davet edeceğiz. 
Uluslararası misafirlerimiz olacak. 
Bütün çabamız sizleri geleceğe ha-
zırlamaktır. Dünya, güçlü olanın 
ayakta ve hâkim olacağı bir sürece 
giriyor. Bu güçlülük sadece askeri 
ve silah gücünden oluşmuyor. Fi-
kir, medeniyet, kültür dünyasında 
güçlü olacaksınız. Bizim, güçlü bir 
geçmişimiz var. Sadece bu güçlü 
geçmişimizden güç ve enerji alarak 
geleceği şekillendirecek nesillere ih-
tiyacımız var” diye konuştu.

“KİTABI TEKRAR HAYATIMIZIN 
MERKEZİNE YERLEŞTİRMELİYİZ”

Selçuk Üniversitesi Kitap Fua-

rı’nda olmaktan mutluluk duydu-
ğunu dile getiren Türkiye Yazarlar 
Birliği Onursal Başkanı D. Mehmet 
Doğan, “Dünya değişim dönemleri-
ne mahsus ağır meselelerle bizi ku-
şatıyor. Her şeye rağmen esas gün-
demimizi unutmamalıyız.  Asırları 
aşan kudretli bir dilimiz, zengin bir 
edebiyatımız, büyük şair ve yazar-
larımız olduğu için ayakta ve güçlü 
olduğumuzu hatırdan çıkarmama-
lıyız. Dilimizin bize verdiği gücü 
bilerek edebiyatımızın bizi ayakta 
tuttuğunu görerek adımlarımızı 
atmalıyız. Bu topraklar üzerindeki 
varlığımızın gerçek şahitleri kütüp-
hanelerdir. Yazılı hale getirdiğimiz 
zihin ürünlerimiz, tabii varlığı üze-
rine eklediğimiz, kimlik vesikasıdır. 
Geçmişimiz kitaplardadır. Yeni ile-
tişim araçlarının tüketici niteliği ve 
dağıtıp çoğalttığı sığ kitle kültürü 
kitabın düşmanıdır. Okumadan sa-
dece seyir edip dinleyerek zihnimizi 
geliştiremez, kişiliğimizi bulamayız. 
Kitabı tekrar hayatımızın merke-
zine yerleştirmeliyiz. Dünü oku-
malıyız, bugünü bilmeliyiz. Çünkü 
yarının kitabı yazmak için buna ih-
tiyacımız var” ifadelerini kullandı. 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin tarafından Türki-
ye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı 
D. Mehmet Doğan’a hediye takdim 
edildi. Selçuk Üniversitesi Kitap Fu-
arı 6 Mayıs’a kadar çok sayıda yazar, 
şair, aydın ve yayınevlerini ağırlaya-
rak kitapseverlerle buluşacak.
n HABER MERKEZİ

Yemenli Becîle 
kabilesinin reisi olan 
kumandan sahabedir. 
Künyesi; Ebu Amr Cerîr 
b. Abdullah b. Cabir 
el-Beceli olup İslâmiyet’i 
kabul etmeden önceki 
hayatı hakkında fazla bil-
gi yoktur. 

Yahudi bir tacirle Hz. 
Mûsâ, Tevrat ve diğer 
peygamberler üzerine 
yaptığı sohbet İslâm dinine ilgi duy-
masını sağlamış, Mekke’nin fethinden 
önce kendi araştırmaları sonunda Hz. 
Peygamber’in Allah elçisi olduğunu 
anlayarak ona iman etmiş, Becîle 
kabilesini de Müslüman olmaya ve 
Medine’ye bir heyet göndermeye ikna 
etmiştir. Onun 150 kişiyle birlikte hicre-
tin 10. yılı Ramazan ayında Medine’ye 
geldiği kabul edilmektedir. İbn Hacer 
el-Askalânî, Cerîr ’in Veda haccına ka-
tıldığını belirten Buhari ve Müslim’deki 
hadisleri delil göstererek onun Hz. Pey-
gamber’in vefatından kırk gün önce 
Müslüman olduğuna dair rivayeti red-
detmektedir. Cerîr Hz. Peygamber’le 
ilk görüşmesinde, Necran bölgesinde 
Müslümanlığın kabul edildiğini, ancak 
Has‘amlılar’ın yurdundaki Zülhalesa 
Tapınağı’nın henüz yıktırılmadığını 
söyledi. Cahiliye döneminde Kâbe’ye 
“Şam Kâbe’si”, Zülhalesa ’ya da “Ye-
men Kâbe’si” denilerek onun Beytul-
lah’a denk ve rakip gösterilmesinden 
daima huzursuzluk duymuş olan Hz. 
Peygamber bu tapınağı yıkmak üzere 
bir seriyye hazırladı. Cerîr’i de seriyye 
kumandanı olarak görevlendirdi. Cerîr 
Hz. Peygamber’in verdiği sancağı ala-
rak kabilesinin bir kolu olan Ahmesli-
ler’den meydana gelen 150 veya 200 
kişiyle yola çıktı. Zülhalesa’yı tahrip 
ettikten başka bu kabilenin bir heyetle 
Hz. Peygamber’e giderek Müslüman 
olmasını da sağladı. Daha sonra Hz. 
Peygamber’in emriyle Himyerîler’in 
emiri Zülkelâ‘ ile Yahudi olduğu rivayet 
edilen Zûamr’ı İslâmiyet’e davet etti. 
Her ikisi de Müslüman olmayı kabul 
ederek Medine’ye gidip Hz. Peygam-
ber’i ziyarete karar verdiler. Fakat Hz. 
Peygamber’in vefatı üzerine bu ziyareti 
gerçekleştiremediler.

Hz. Ebu Bekir, Resul-i Ekrem’in 
vefatından sonra irtidad eden Has‘am 
ve Becîle kabileleri üzerine Cerîr’i gön-
derdi ve isyanları bastırdıktan sonra 
yeni bir emir alıncaya kadar Necran ’da 
beklemesini söyledi. Cerîr ‘in irtidad ha-
reketlerinin bastırılmasında büyük rolü 
oldu. Kabilesi Becîle ’den irtidad eden-
ler onun uyarısı üzerine tekrar Müslü-
man oldular. Cerîr ayrıca irtidad olay-
larını bastırmak üzere Muhacir b. Ebu 
Ümeyye kumandası altında Yemen’in 
çeşitli bölgelerinde savaştı. Onun Hz. 
Ebu Bekir devrinde Sâsânîler’e karşı 
Irak cephesi fetihlerine katıldığı şüphe-
lidir. Bazı râvîler Cerîr ‘in bu bölgedeki 
fetihlere Hz. Ömer zamanında iştirak 
ettiğini ileri sürerler. Ebu Mihnef el-Ez-
di ve Vâkıdî ise Irak’a iki defa gittiğini 
naklederler. Buna göre Hz. Ebu Bekir 
onu, kendisinden yardım isteyen Hâlid 
b. Velîd’in emrinde savaşmak üzere 
Yemâme’ye göndermiştir.

Hz. Ömer halife olunca Cerîr’i 
Sevâd’a gönderdi (14/635). Cerîr ka-
bilesinin başında çarpışarak Nuhayle 
Savaşı’nı kazandı. 16 (637) yılındaki 
Celûlâ Savaşı’na katıldıktan sonra 
kuvvetli bir süvari birliğiyle Celûlâ ’ya 
yerleşerek Sâsânîler’le Müslümanlar 
arasında tampon vazifesi gördü. Daha 
sonra Irak cephesi başkumandanı Sa‘d 

b. Ebu Vakkas’ın gön-
derdiği 3000 kişilik bir 
yardımcı birlikle Hulvân 
üzerine yürüdü. Hulvân’a 
yaklaşınca son Sâsânî 
kisrâsı III. Yezdicerd İs-
fahan’a doğru kaçmaya 
başladı. Cerîr halkına 
dokunulmaması şartıyla 
Hulvân’a barış yoluyla 
aldı. Daha sonra Dînever 
üzerine yürüdü; ancak 

şehri fethedemedi. Bu arada Râm-
hürmüz’ü ve Karmîsîn’i de savaş yap-
madan İslâm topraklarına kattı. Sonra 
Hulvân’a döndü ve Ammâr b. Yâsir’in 
Kûfe’ye vali tayin edilmesine kadar 
orayı yönetti. Hz. Ömer’in emri üzerine 
Ebu Mûsâ el-Eş‘arî’ye yardıma giderek 
onunla birlikte Şüster’in fethine katıldı.

Cerîr ‘in Hz. Ömer’in yanında bü-
yük bir itibarı olduğu anlaşılmaktadır. 
Halife Nihâvend Savaşı’nda kumandan 
Numan b. Mukarrin’in öldürülmesi 
halinde yerine Huzeyfe b. Yemân’ın, 
ondan sonra da Cerîr ‘in kumandan 
olmasını istemiştir. Cerîr bu savaşta da 
büyük kahramanlıklar gösterdi. Am-
mâr’dan sonra Kûfe valisi olan Mugīre 
b. Şu‘be onu Hemedan üzerine gön-
derdi. Cerîr bu ilk seferinde şehri fet-
hedemediği gibi savaşta bir gözünü de 
kaybetti. Fakat 23 (644) yılı sonlarında 
şehri yeniden kuşattı ve 24 (645) yılın-
da Hemedan’ı İslâm topraklarına kattı. 
Cerîr Hz. Osman devrinde Kûfe Valisi 
Mugīre ’ye bağlı olarak bir süre Heme-
dan valiliği yaptı. Daha sonra Saîd b. As 
kumandasında

Azerbaycan fetihlerine katıldı. Hz. 
Osman Fırat kenarındaki savâfî toprak-
larından bir kısmını ona hizmetlerinin 
karşılığında verdi.

Hz. Ali Cemel Vakasından sonra 
36 (656) yılında Cerîr’i, kendisine biata 
davet etmesi için Muaviye’ye gönderdi. 
Muaviye ve Amr b. As ile yaptığı görüş-
melerden sonra Hz. Ali’nin yanına dön-
dü; halifeye “lâ ilâhe illallah” diyenlerle 
savaşmayacağını bildirerek iki tarafa 
da katılmadan Cezire’deki Karkîsiye’de 
uzlete çekildi. Mugīre b. Şu‘be 50’de 
(670) vefat edince yerine Kûfe valiliğine 
Cerîr’i vekil bıraktığı rivayet edilir. Cerîr 
51 (671) yılında Karkîsiye’de vefat etti; 
54’te (674) öldüğü de söylenmektedir.

Cerîr b. Abdullah el-Beceli uzun 
boylu, son derece yakışıklı bir kişiydi. 
Hz. Ömer onun bu ümmetin Yusuf’u 
olduğunu söylerdi. İyi bir kabile reisi ve 
kahraman bir kumandandı. Şairliği de 
vardı. Müslüman olmasından itibaren 
Hz. Peygamber’in kendisini huzuruna 
girmekten hiç menetmediğini ve her 
gördüğünde tebessüm ettiğini söyle-
miştir. Cerîr ’den mükerrerleriyle bir-
likte 100 kadar hadis rivayet edilmiştir. 
Bunlardan onu Sahîh-i Buhari’de, on 
dördü Sahîh-i Müslim’dedir. Bu hadis-
ler Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’in-
de de yer almaktadır. Cerîr bunların bir 
kısmını doğrudan Hz. Peygamber’den, 
bir kısmını da Hz. Ömer ve Muavi-
ye’den rivayet etmiştir. Ondan hadis 
rivayet edenler arasında dört oğlu İb-
rahim, Münzir, Ubeydullah ve Eyyûb 
ile Enes b. Mâlik, Kays b. Ebu Hâzim, 
Şa‘bî, Ebu İshak es-Sebî‘î ve başkaları 
zikredilebilir. Büyük oğlu Amr’ın ise 
kendisinden rivayeti yoktur; ancak 
onun oğlu Ebu Zür‘a dedesinden hadis 
rivayet etmiştir.

Meşhur mutasavvıf-şair Ahmed-i 
Câmî Cerîr b. Abdullah’ın soyundan 
gelmektedir.

KAYNAK: TÜRKİYE DİYANET 
VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ
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CERÎR b. ABDULLAH(R.A.)

haber@konyayenigun.com
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Erdoğan ve Kaleli’den şehit ailesine ziyaret Meram Tıp’ta okuma yazmayı öğrendiler
AK Parti Konya Milletvekille-

ri  Hüsnüye Erdoğan,Uğur İbra-
him Kaleli , Seydişehir AK Parti 
İlçe Başkanı Mustafa Konuerer ve 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, PKK’lı 
teröristlerle girilen çatışmada şe-
hit olan Jandarma Uzman Çavuş 
İsmail Cesur’un (28) ailesine ta-
ziye ziyaretinde bulundu. Şehidin 
babası İbrahim Cesur ve Annesi 
Fatma Cesur ile bir süre sohbet 
eden  Erdoğan, ülke olarak zor 
günler yaşandığını  hem içeride 
hem dışarıdaki hainlerle uğraştık-
larını söyledi. Milletvekili Erdoğan, 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın siz-
lere selamı var. Başsağlığı diliyor. 
Evlat acısı zor. Siz 80 milyon aile-
mizin içinde şehit annesi ve babası 
olarak  en şerefli anne ve babaları-
mızsınız. Şehidimiz bizimde evla-
dımız. Bizler her zaman milletimi-
zin yanındayız. Şehit kardeşimize 

Allah’tan rahmet diliyorum. Türk 
milletinin başı sağolsun” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı millet-
vekili Erdoğan’a teşekkür eden 
İbrahim Cesur, “Rabbim devle-

timize, milletimize zeval verme-
sin. Vatan sağolsun.Sizde bizden 
Cumhurbaşkanımıza selam söyle-
yin” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi 
(MTF) Çocuk Göğüs Hastalıkları 
servisinde yatarak tedavi gören 
iki hastanın annesi, hastane öğ-
retmeni ve çocuklarının desteği 
ile okuma-yazmayı öğrendi. NEÜ 
MTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Sevgi Pekcan, “İki hastamızın 
annesinin okuma – yazma bilme-
diğini gördük. Çocukları devamlı 
hastanede yatarak tedavi gördüğü 
için okuma – yazma kurslarına ka-
tılma imkânları da olmadı.  Biz de 
onların hastanemizde bulundu-
ğu zamanlarda okuma – yazmayı 
öğrenmelerini istedik. Daha sonra 
hastane öğretmenimiz, Aslı Tekiz 
ve Rabia Demir’e çocuklarının da 
desteğiyle okuma yazmayı öğret-
ti” dedi. 

Okuma yazmayı öğrendikleri 
için büyük mutluluk duyduklarını 

söyleyen Aslı Tekiz ve Rabia De-
mir gerek eğitimlerine verdikleri 
destekten dolayı gerekse çocuk-
larının tedavisindeki ilgilerinden 
dolayı Meram Tıp Fakültesi çalı-
şanlarına teşekkür ettiler. 

Akciğer nakli bekleyen İbra-
him Ethem Tekiz de annesi oku-
mayı öğrendiği için mutlu oldu-
ğunu söyledi ve nakil için destek 
istedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi ve Eylül Fuar Organizasyon LTD. ŞTİ ortaklığında Konya Büyük Şehir Belediyesi’nin de destek verdiği Selçuk Üniversitesi Kitap Fuarı düzenlenen törenle açıldı.
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Hakkari’de terör örgütüne ait 
silah ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli’deki terör operasyonunda
 etkisizleştirilen terörist 6 oldu

Hakkari’de terör örgütü PKK/
KCK’ya yönelik operasyonda silah ve 
mühimmat ele geçirildiği bildirildi.  
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl 
Jandarma Komutanlığı görevlilerin-
ce, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın 
faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve en-
gellenmesine yönelik Ördekli köyü 
kırsalında icra edilen operasyonda 
etkisiz hale getirilen bölücü terör 
örgütü mensuplarının bulunduğu 
bölgede arama tarama faaliyeti ger-
çekleştirildi. 

Aramada, M-16 piyade tüfeği, 
buna ait 5 şarjör ve 139 fişek, AK-47 
kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 5 
şarjör ve 118 fişek, 4 el bombası, araç 
telsizi, 21 metre kablo, fotoğraf maki-
nesi, radyo, PMP player, sırt çantası, 
3 uyku tulumu, panço, 4 puşi, 3 met, 
2 mont ve 2 şemsiye ele geçirildi.
n AA

Tunceli’nin Aliboğazı kırsalın-
daki hava destekli operasyonda 
etkisiz hale getirilen terör örgütü 
mensubu sayısı 6’ya ulaştı. Ho-
zat ve Çemişgezek ilçeleri arasın-
daki Aliboğazı bölgesi kırsalında 
23 Nisan’da Tunceli MİT Bölge 

Müdürlüğü ve İl Jandarma Ko-
mutanlığının koordinesinde baş-
latılan operasyon sürüyor. Hava 
destekli yürütülen ve ilk etapta 2 
kadın teröristin ölü, bir kadın ör-
güt mensubunun da ağır yaralı ele 
geçirildiği operasyonun devamın-

da bölgede arama tarama faaliyeti 
yürütüldü. Bu çalışmalar sonucu, 
hava harekatında etkisiz hale ge-
tirildiği belirtilen 3 erkek teröristin 
daha cesedi bulundu. Böylece böl-
gede etkisiz hale getirilen terörist 
sayısı 6’ya ulaştı.   n AA

Seçim, geçen yıl yapılan anayasa değişiklikleri ve buna ilişkin uyum yasaları çerçevesinde pek çok yenili-
ğe sahne olacak. Seçmenler ilk kez cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gidecek

24 Haziran seçimi 
ilklere sahne olacak

Türkiye, 24 Haziran’da Cum-
hurbaşkanı ve 27. Dönem Millet-
vekili Genel Seçimleri için sandığa 
gidecek.  Yüksek Seçim Kurulu, 
24 Haziran’daki seçimlerde uygu-
lanacak usul ve esasların belirlen-
mesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kurul, geçen yıl halk oylama-
sıyla yapılan anayasa değişiklikleri 
ve buna ilişkin uyum yasaları çer-
çevesinde genelgeler hazırlayarak 
yeni uygulamalara ilişkin detayları 
belirleyecek.

Daha önce ilk kez 10 Ağustos 
2014’te cumhurbaşkanı halk ta-
rafından seçilirken, 24 Haziran’da 
seçmenler ilk kez cumhurbaşkanı 
ve milletvekili seçimi için aynı gün 
sandığa gidecek.

Vatandaşlar, bu seçimde 550 
yerine 600 milletvekili için oy kul-
lanacak. Bazı illerin çıkaracağı mil-
letvekili sayıları da bu kapsamda 
değişirken, Ankara ilk kez 3 seçim 
bölgesine ayrılacak. 

Cumhurbaşkanlığına aday 
gösterme usulü de bu seçimde 
farklılık gösterecek. Daha önce 
en az 20 milletvekili ya da son 
seçimde geçerli oylar toplamı bir-
likte hesaplandığında yüzde 10’u 
geçen siyasi partilerce ortak cum-
hurbaşkanı adayı gösterilebilirken, 
bu seçimde TBMM’de grubu bulu-
nan ya da son seçimde yüzde 5 oy 
alan siyasi partiler ya da 100 bin 
vatandaş, bulundukları ilçe seçim 
kuruluna imza vererek aday tekli-
finde bulunabilecek.

Seçmenlerce aday gösterilmek 
isteyen kişiler, kimlik ve açık adres 
bilgilerini içeren başvuru dilekçesi 
ve seçilme yeterliğine ilişkin bel-
gelerle YSK’ye bizzat başvuracak. 
Bu kişilerin, en yüksek derecede-
ki devlet memuruna mali haklar 
kapsamında yapılan her türlü öde-
melerin bir aylık brüt tutarının on 
katı olan 139 bin 160 lirayı ilgili 
maliye veznesine yatırması gere-
kecek.

100 bin seçmen tarafından 
aday gösterilen kişiye, talebi halin-
de bu ücret iade edilecek. Adaylık 
için yeterli imzaya ulaşamayan-

ların yatırdığı ücret ise Hazineye 
gelir kaydedilecek. 

YSK’nin kesin aday listesini 
ilan etmesinin ardından seçmen-
ler, ancak bu ilanda belirtilen kişi-
lerden sadece biri için bir kez tek-
lifte bulunabilecek.

Seçmenler, adaylık teklifi için 
kayıtlı oldukları ilçe seçim kurulu-
na bizzat başvuracak ve destekle-
diği adayın bilgilerini içeren formu 
imzalayacak. 

İTTİFAK UYGULAMASI 
Siyasi partilerin ittifak kurarak 

seçime girebilmesi de 24 Haziran 
seçimlerinin ilkleri arasında yer 
alacak. Buna göre, seçim ittifakı, 
YSK tarafından belirlenip ilan edi-
len seçimlere katılma yeterliliğini 
taşıyan siyasi partiler arasında ya-
pılabilecek.

İttifak yaparak seçime katılma 
kararı alan siyasi partilerin, seçim 
takviminde belirlenen tarihe ka-
dar genel başkanların imzalarını 
taşıyan ittifak protokolünü YSK’ye 

vermesi gerekecek. Bu tarihten 
sonra ittifaka yeni bir siyasi parti 
dahil edilemeyecek.

Bu partiler 18 Mayıs saat 
17.00’ye kadar bildirimde bulu-
narak ittifaktan vazgeçebilecek. 
Birden fazla partiyle kurulan itti-
faklarda, bir partinin vazgeçmesi 
halinde ittifak diğer partiler ara-
sında devam edecek. Bu durumda 
ittifakta kalan partiler, 19 Mayıs 
saat 17.00’ye kadar ittifak proto-
kolünü değiştirebilecek ya da itti-
faktan vazgeçebilecek.

İttifak partileri oy pusulasında 
kullanılacak bir isim belirleyebi-
lecek ancak bu isim 2820 sayılı 
Siyasi Partiler Kanunu’nda kulla-
nılamayacağı belirtilen ifadeleri 
içermeyecek.

Unvanı olmayan ittifakın bir-
den fazla olması halinde bunlar 
YSK tarafından başvuru sırasına 
göre numaralandırılacak.

SEYYAR SANDIKLAR
Engelliler için seyyar sandık 

uygulaması da bu seçimde ilk kez 
hayata geçirilecek. Bu kapsamda, 
seyyar sandıklarda oy kullana-
bilmeleri için hastalığı ve engeli 
sebebiyle yatağa bağımlı olan seç-
menlerin bir yakını tarafından en-
gelli beyan formu ile ilçe seçim ku-
rulu başkanlığına veya ilçe seçim 
kurulu başkanlığına gönderilmek 
üzere muhtarlığa başvurulması 
gerekecek.

Başvurusu kabul edilen engelli 
seçmenler, sandıkların kendilerine 
getirilmesi suretiyle bulundukları 
yerde oy kullanabilecek.

Öte yandan, geçen yıl halk 
oylamasıyla yapılan değişiklik 
uyarınca genel seçimlerden önce 
Adalet, İçişleri ve Ulaştırma ba-
kanlarının çekilmesini öngören 
düzenleme anayasadan çıkarıl-
mıştı. Bu düzenleme gereğince 24 
Haziran seçimi için Adalet, İçişleri 
ve Ulaştırma bakanlarının görev-
lerinden çekilmesi gerekmeyecek.
n AA

Büyükşehir’den çiftçilere çilek fidesi
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Derbent ilçesinde son yıllarda gide-
rek artış gösteren çilek üretimine 
destek vermek amacıyla üreticiye 
toplam 432 bin fide dağıttı.

Derbent Belediye Başkanı Ham-
di Acar, gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, Konya Büyükşehir Belediyesi 
Kırsal Kalkınma Dairesi tarafından 
temin edilen çilek fidelerinin üre-
ticiye dağıtımının belediye hizmet 
binası önünde gerçekleştirildiğini 
söyledi. 

Derbent Belediyesi tarafından 
başvurusu alınan çilek fidelerinin 
ilçede üretim yapan 108 kişiye dağı-
tıldığını belirten Acar, şöyle konuştu:

“Bu kapsamda çilek üreticimi-
ze 432 bin çilek fidesinin dağıtımı 
sağlandı. Üreticimiz, fidelerin yüz-
de 25’lik bölümünü ödüyor, yüzde 
75’lik kısmına ise Büyükşehir Bele-
diyemiz finansman desteği sağlıyor. 
Ayrıca, fidenin yanında üreticimize 
malç naylonu da verildi. Yine, il-
çemizde yetiştiricilik yapan üzüm 
üreticisine 450 asma fidanı dağıtımı 
yapıldı. Desteklerinden dolayı Bü-
yükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkın-
ma Dairesi Başkanlığımıza teşekkür 
ediyor, üreticilerimize hasat sezonu 
sonunda bol ürünler ve kazançlar 
temenni ediyorum.”
n AA

11 Ayın sultanın 
ramazan ayı evlerimi-
ze misafir ediyoruz. 

Oruç tutmak , hem 
manevi hem de nef-
simizi kontrol ederek 
sağlıklı beslenmeyi 
öğretiyor. Ramazan 
da beslenme vücuttaki 
toksinlerden arınma-
mıza yardımcı olur. 
Beslenme değişikliği 
nedeniyle sindirim sisteminde bir-
çok rahatsızlıklarla karşılaşabilirsi-
niz. 

Sahur yemeğini doyurucu ve su 
oranı yüksek besinlerle oluşturabi-
lirsiniz. İftar ve sahur da çiğ sebzeler 
tüketin. İftar ve sahur arasında bol su 
tüketin. Asitli içeceklerden sakının. 
Akşam yemeğine hem yük bindir-
meyin. Orucunuzu 1 bardak suyla 
açtıktan sonra 1 hurma yiyin ki kan 
şekerinizi düzenlesin.  Başlangıçta 
çorbanızı eksik etmeyin. Az yağlı 
besinler , bol yeşillikli salatalar, 
sebzeler tüketin. Akşam yemeğine 
çok fazla yük bindirmeyin.  Ana ye-
mek olarak balık, zeytinyağlı sebze 
yemekleri, kurubaklagiller tercihle-
rinizden yana olsun.

Sahura kalkmayı asla ihmal 
etmeyin. Daha doyurucu besinler 
tüketmeye özen gösterin. 

İFTAR DA BESLENME
Tüm besin gruplarından, yeme-

miz gerekir. İftar da hafif yemeli tatlı 
tercihlerimizi sütlü tatlılardan yana 
kullanmalıyız. 

Tatlı yemekten 1,5 saat sonra 
tüketilmelidir.

Salçalı yağlı ve baharatlı yiye-
ceklerden uzak durun.

Sıcak pide yemeyin.
Meyveyi ihmal etmeyin 

Meyveyi hemen ye-
mek sonrasında değil, en 
erken 1 saat sonra yiyin. 
Dolu mideye meyvenin 
yenmesi lifli yapısı nede-
niyle hazımsızlığa neden 
olabiliyor. Ayrıca iftarla 
yükselen kan şekerini 
daha da yükseltiyor. 

Su içmeyi iftar ve 
sahur arasına yayın.

Çay ve kahveyi çok 
içmeyin .Çay ve kahve vücuttan su 
atılmasına neden oluyor.

Ramazanda 1 gün içinde totalde 
2-3 bardak açık çay+ 1 fincan kahve-
den fazlasını tüketmemelisiniz. Çay 
ve kahve yerine susuzluğunuzu gi-
dermek için ayran, şekersiz kompos-
to, şekersiz hoşaf, maden suyu, yeşil 
çay, ıhlamur ve rezene çayı içebilir-
siniz. Ayrıcı sindirimi kolaylaştırmak 
için yeşilçay, nane, papatya çayları 
tercih edebilirisiniz.

İftardan bir saat sonra yapılacak 
yürüyüşün sindirime son derece 
yarar sağlar. Yürüyüş aynı zamanda 
yavaşlayan metabolizmayı da 
hızlandıracaktır.

İFTAR MENÜLERİ
1.ALTERNATİF:1 hurma,1 kase 

unsuz bulyonsuz çorba,1 tabak zey-
tinyağlı sebze yemeği, bolca salata, 
ayran veya yoğurt, tamtahıllı ekmek

2.ALTERNATİF:1 hurma,1 kase 
unsuz bulyonsuz çorba, Avuç büyük-
lüğü kadar et,tavuk, salata, yoğurt 
veya ayran, tamtahıllı ekmek

3. ALTERNATİF:1 hurma,1 kase 
unsuz bulyonsuzsebze çorba, bir orta 
boy balık,salata, tamtahıllı ekmek

4.ALTERNATİF:1 tabak kurubak-
lagil yemeği, salata, yoğurt veya 
ayran, tam tahıllı ekmek

SAĞLICAKLA KALIN…

RAMAZAN DA BESLENME

Gülay K. (58), emekli polis me-
muru eşinin tabancasıyla intihar 
etti. Olay, saat 14.00 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Akşem-
settin Mahallesi Dedeler Sokak’ta 
meydana geldi. İddiaya göre, so-
kakta oyun oynayan çocuklar, 
elektrik trafosu arkasında kanlar 
içinde yatan kadını gördü. Çocuklar 
hemen yakınlardaki sitenin güven-
lik görevlisinin yanına giderek du-
rumu anlattı. Güvenlik görevlisinin 
ihbarı üzerine olay yerine polis ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık 

ekipleri yaptıkları incelemede 3 
çocuk annesi Gülay K.’nin öldü-
ğünü tespit etti. Yanında tabanca 
bulunan kadının cep telefonundan, 
eşi Yusuf K.’ye ulaşıldı. Olay yeri-
ne gelen Yusuf K., eşini teşhis etti. 
Gülay K.’nin, 15 yıl önce polislikten 
emekli olduğu öğrenilen eşinin 
tabancasını evden alarak intihar 
ettiği belirtildi. Yusuf K. de polise 
verdiği ifadesinde, eşinin zaman 
zaman psikolojik sıkıntılar yaşadı-
ğını bu nedenle de ilaç kullandığını 
söyledi.   n HABER MERKEZİ

Emekli polis eşinin 
tabancasıyla intihar etti

dyt.116nur@gmail.com
NUR AÇLAN

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran’daki seçimlerde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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Reklamcılar öğrencilerle buluştu
Selçuk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, Sel-
çuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gra-
fik Tasarım topluluğu, GRA PHX ve  American 
Life Konya tarafından organize edilen  Tasarım 
Günleri’ etkinliği kapsamında öğrenciler ile bu-
luşan reklam sektör temsilcileri kariyer dene-
yimlerini paylaştı. Reklam sektörünün önemli 
isimleri Konya Selçuk Üniversitesi’nde Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nde mesleki deneyimleri 
ve marka tasarımlar konusunda öğrenciler ile 
buluştu. Reklamcılığın önemli araçlarından 
biri olan grafik ve web tasarım konusunda 
güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin sektöre 
atıldıklarında neler yapabilecekleri konusunda 
bir konferans veren reklamcı Emre Noyan ve 
tasarımcı Cihan İşbaşı soru cevap eşliğinde 
keyifli sunum gerçekleştirdi. ‘Tasarım Günle-
ri’ etkinliği sektör temsilcilerinin sunumları ve 
çeşitli etkinlikler ile sona erdi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA  Ünlü reklamcılar Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü öğrencileri ile bir araya 

gelerek, tecrübelerini paylaştılar. Gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Filistinlilerin Gazze’deki “Büyük 
Dönüş Yürüyüşü”ne destek ama-
cıyla Batı Şeria’nın Nablus kentinin 
güneyindeki Beyta beldesi girişinde 
eş zamanlı düzenlenen gösterileri 
dağıtmak isteyen İsrail askerleri, göz 
yaşartıcı gaz ve tazyikli suyun yanı 
sıra gerçek ve plastik mermi kullan-
dı. Müdahale sırasında şu ana kadar 
yaralananın olmadığı bildirildi.

Nablus’un Beyta beldesiyle bir-
likte Kefr Kaddum, El-Halil kentin-
deki Bab ez-Zaviye, Naalayn, Bel’in, 
Nebi Salih ve çeşitli beldelerde de 
benzer gösteriler düzenlendi.

Filistinliler, Toprak Günü’nün 
42’nci yılı kapsamında 30 Mart’tan 

bu yana abluka altındaki Gazze Şeri-
di’nin İsrail sınırında barışçıl eylem-
ler düzenliyor. 

İsrail askerleri ise “sürgün edil-
dikleri topraklarına geri dönmeyi ve 
2006’dan beri Gazze’ye uygulanan 
hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” 
talep eden sivil halkın üzerine ger-
çek mermilerle ateş açıyor. Göste-
rilerin başladığı ilk günden bu yana 
42 Filistinli şehit oldu, 5 binden fazla 
Filistinli yaralandı. Filistinliler, “Bü-
yük Dönüş Yürüyüşü” adı altında 
başlattıkları barışçıl gösterilerine 
mayıs ayı ortasına kadar devam et-
meyi planlıyor.
n AA

‘MHP alın terinin sesidir, 
memleketin özüdür’

Türkiye, 24 Haziran’da yapacak 
olduğu erken seçimler için geri sayı-
mının sürdürürken Milletvekili Aday 
Adayları da belli olmaya başladı. 
Geçtiğimiz günlerde Ziraat Mühen-
disleri Odası Konya Şube Başkanı 
Celil Çalış da Milliyetçi Hareket Par-
tisi (MHP)’den Konya Milletvekili 
Aday Adaylığını açıkladı. Oda baş-
kanlığı ve kamu görevinden istifa 
eden Çalış, “Bilgi ve tecrübelerimi 
karar alma mekanizmasına aktar-
mak için aday adayı oldum” dedi. 

Çalış, Türkiye’nin özünün tarım 
ve MHP olduğunu vurgulayarak, 
“Konya’nın ele alınması gereken çok 
önemli projeleri bulunmaktadır. İn-
sanları üretim bölümünde tutabilme 
adına sosyal projeler oluşturma adı-
na önemli çalışmalarımız var. Bunun 
için dersimize çok iyi çalıştık. Bu an-
lamda Büyük Türkiye hedefinde bilgi 
ve tecrübelerimi karar alma meka-
nizmasına aktarmak için aday adayı 
oldum. İnşallah yetki aldıktan sonra 
tarımı ve tarım camiasını en iyi şe-
kilde temsil edeceğiz” diye konuştu.  

“MHP, ALIN TERİ İLE ÇALIŞAN 
İNSANLARIN TEMSİLCİSİ VE SESİDİR”

Tarımın haricinde MHP’nin de 
bu memleketin özünü temsil ettiği-
ni dile getiren Çalış, seçildikleri tak-
dirde tarımla ilgili önemli projeleri 
gündeme getireceklerini belirterek 
sözlerine şu şekilde devam etti: “Her 
insanın kendine göre yaşam biçimi, 
yaşam şekli ve hayat felsefesi vardır. 
Ben ailemden gelen yapı gereği Yö-
rük çocuğuyum. Toplumun özünü 
temsil eden tarım camiasında görev 
yürütmekteyim. Liseden itibaren 
tüm eğitimleri aldım ve tüm çalış-
malarımı tarım üzerine yaptım. Ta-
rım haricinden MHP de bu memle-
ketin özünü yani Anadolu’yu temsil 
etmektedir. MHP alın teri ile çalışan 
insanların temsilcisi ve sesi olmuş-
tur. Biz MHP’nin tarıma olan bakışı-
nı, hem Sayın Devlet Bahçeli’nin gö-
türmüş olduğumuz raporlara verdiği 
önemi bilerek topluma önemli de-
recede hizmet edeceğiz. Konya’nın 
ele alınması gereken çok önemli 
projeleri bulunmaktadır. İnsanları 
üretim bölümünde tutabilme adına 
sosyal projeler oluşturma zarureti 
var. Kanunla önü kapatılmaması ge-
reken Milli Su Planının hazırlanması 
gibi önemli çalışmaları önümüzdeki 
günlerde hayata geçirme anlamında 
inşallah çalışmalar yapacağız. Mil-
letvekili olalım diye yola çıkmadık. 
Üreticimizin tarımla ilgili olan sorun-
larını çözelim diye yola çıktık. Aday 
adaylığı dönemimde üreticinin sesi 
olma anlamında çok fazla teveccüh 
oluştu. İnşallah yetki aldıktan sonra 
tarımı ve tarım camiasını en iyi şekil-
de temsil edeceğiz.”

“TARIMIN EN ÖNEMLİ SORUNU 
TARIMSAL İSTİHDAMDIR”

Çalış, “Tarımın iyi temsil edilme-
si adına gece uyumayacağız, gündüz 
oturmayacağız” diyerek çiftçiliğin bir 
meslek haline getirilmesi gerektiğini 
vurguladı. Çalış  “Dünyada alternati-
fi olmayan tek kesim, tarım kesimi-
dir. Gelişmişlik düzeyi ne olursa ol-
sun hiçbir ülkenin tarım ihmal etme 
gibi bir ihtimali yoktur. Beslenme 
ihtiyacı ötelenemeyen bir ihtiyaçtır. 
Türkiye gelişmekte olan dünya ülke-
lerinden çok daha farklı bir konuma 
sahiptir. Bize sadece tarımda kendi 
kendine yetebilen ülke olmak yetmi-
yor. Bunun üzerine ticaret yapacak 
boyutu ve mazlumlara yardım ede-
cek boyutu ortaya koymamız gere-
kir. Bu coğrafyada yaşamanın bedeli 

güçlü olmaktır. Eğer bu coğrafyada 
güçlü olmaz isek, ne yaşama hakkı, 
ne savunma hakkı, hiç bir şey elde 
edemeyiz. Biz bu coğrafyaya hükme-
dip yön verecek isek güçlü olmalıyız. 
Ülkelerin farklı alternatif çalışmaları 
vardır. Biz bir Norveç veya Kanada 
değiliz. Türkiye’nin güçlü olması de-
mek tarımda güçlü olmak demektir. 
Eğer devlet büyükleri bir gün ekono-
mimizi üste seviyelere çıkardık gibi 
kelimeler kullanırsa, bunun hem 
sanayi anlamda hem de üretimsel 
anlamda adresi tarımdır. Biz sadece 
üretmekle değil, üretmiş olduğumuz 
ürünleri raf ürün olarak en fazla han-
gi değere ulaştırırsak o kadar önem-
lidir. Girdi kaynakları, arazi toplulaş-
tırması gibi birçok sorunlarımız var 
ama bana göre tarımın en önemli 
sorunu tarımsal istihdamdır. Bugün 
Tarım Bakanlığı’nın ortaya koymuş 
olduğu bazı projeler var; yarı gerçek, 
yarı uygulanamaz boyutta. Bunlar iyi 
niyetli hazırlanan projeler ancak uy-
gulanabilirliğini hayata geçirerek or-
taya koymamız gerekiyor. Çiftçiliğin 
meslek haline getirilmesi ve sosyal 
projeler oluşturma konusunda eli-
mizden gelen gayreti hem bilgimiz 
hem de mesleki tecrübemiz ile gös-
tereceğiz. Tarımın iyi temsil edilmesi 
adına gece uyumayacağız, gündüz 
oturmayacağız, hem ülkemize hem 
de ülke tarımına faydalı olmak için 
elimizden geleni yapacağız” diye ko-
nuştu.  

“YENİ SİSTEM ÜLKE 
ADINA İYİ OLACAK”

“Son 1,5 yıldır Türkiye ‘Milli 
devlet güçlü Türkiye’ ideali ile yo-
luna devam etmekte” diyen Çalış, 
yeni yönetim sisteminin tüm ülke 
adına hayırlı olacağını da vurgulaya-
rak, “Türkiye geçtiğimiz dönemlerde 
farklı politikalar ile zaafa uğramış 
ve farklı sorunlar yaşamıştır. Son 
yaşadığımız 15 Temmuz sürecin-
den sonra ülkemiz rotasına girmiş 
yoluna devam etmektedir. Bütün 
Türkler bu geminin içerisindedir. 
Bu geminin sağ salim yoluna devam 
edip hedefine ulaşması anlamında 
el birliği ile çalışmamız gerekiyor. 
Bizim milletimiz vefakâr ve cefakar-
dır. Umutsuzluğun hem inancımız-
da hem de bizim geçmişimizde yeri 
yoktur. Son 1,5 yıldır Türkiye ‘Milli 
devlet güçlü Türkiye’ ideali ile yolu-
na devam etmekte. 16 Nisan 2017 
referandumunun ardından ortada 
bir gerçek ve milletten onay almış 
yeni bir yönetim sistemi vardır. Hem 
bürokratik anlamda hem de siyasi 
anlamda yeni sistem, yapılacak olan 
meclis seçimi ile birlikte milletimiz 
için inşallah hayırlı olacaktır. Önü-
müzdeki dönemlerde huzurun, bir-
liğin ve ferahlığın ortaya koyulduğu 
Türkiye hedefi ile 2023’e adım adım 
yürüyeceğiz. Ayrıca ben Konya aşığı 
olan bir insanım. Konyalı olmaktan, 
Konya’ya hizmet etmekten her za-
man için gururu duydum” diye ko-
nuştu.  n HÜSEYİN MENEKŞE

Torku, ilk imaj filminde oynayan çocuk yıldızlarını birer genç olarak ağırladı. O çocuklar 
genç oldu, onlarla markalaşma sürecini başlatan Torku, gıda sektörüne damga vurdu

Torku, ilk imaj filmindeki 
çocuk yıldızlarını ağırladı

Konya Şeker’in, Torku markası için 
çektiği ilk kurumsal imaj filmi olan ve 
profesyonel oyuncu kullanmadan çift-
çi çocuklarıyla çektiği “çocuk korosu” 
reklam filmi, yayınlandığı dönemde en 
çok beğeni toplayan reklam filmlerin-
den olmuştu. Torku’nun markalaşma 
sürecinde önemli bir eşiği atlamasını 
sağlayan ve tüketici ile arasında sağ-
lam bir köprünün kurulmasına vesile 
olan reklam filmi; içecek sektöründen 
hava yollarına, kargo hizmetlerinden 
finansa kadar pek çok reklam projesi-
ne de esin kaynağı olmuştu. Reklam 
filminde köyde bulunabilecek tencere, 
ibrik gibi malzemelerden hazırladıkla-
rı enstrümanlarla elmaların yongasını 
çalan çocukların sempatik ve doğal 
tavırları reklam filminin başarısında 
en önemli etken olmuştu. İlk imaj 
filminin çocuk yıldızları ile irtibatını 
hiç kesmeyen Konya Şeker, o günün 
çocuk yıldızlarını birer genç olarak 
Çumra Kampüsünde aileleriyle birlik-
te ağırladı.

Konya’nın Meram ilçesine bağlı, 
eski adı Detse olan Yeşildere Mahal-
lesi’nde yaşayan çocuklar, reklam fil-
minin çekildiği yıllarda 7-10 yaşların-
daydı. Tıpkı reklam filminde oynayan 
çocukların hayatın ilk basamağında 
olması gibi Torku da iç pazarda ilk ba-
samaklara adım atmıştı. O dönemde 
henüz Et-Süt Entegre Tesisi yatırı-
mına başlamamış ve Unlu Mamuller, 
Bisküvi Kek ve Gofret Üretim Tesisi 
yatırımını tamamlamamış olan Torku, 
markalı ürünleri için ulusal pazarda 
raflarda ürünlerine yer açıp, sade-
ce birkaç yıl içinde gelecek ve birçok 
ürünü kapsayacak gıda sektöründeki 
atağı için hazırlık yapıyordu.  “Çocuk 
Korosu” filmi ile Torku markasının 
kıt imkânları kullanarak, çiftçinin da-
yanışma ve yardımlaşmasıyla ortaya 
çıktığı mesajını tüketiciye veren ve 

Torku markasının çiftçi kökenini tü-
keticiye tanıtan Konya Şeker’in o dö-
nemde market raflarında listelenen 
ürünleri, toplamda 20 adetten ibaretti 
ve ağırlıklı olarak küp ve kristal şeker 
ile tablet çikolata, fındık kreması, 4-5 
çeşit çikolatalı bar ile hediyelik çikola-
ta gibi ürünlerden oluşuyordu. Uzun 
dönemli büyüme stratejisi ve tarlada-
ki üretimi katma değerli ürün haline 
getirip üreticiyi tarladan rafa uzanan 
ekonomik zincirin her halkasında et-
kin hale getirip tüketimde harcanan 
paradan üreticinin daha çok pay alma-
sı amacıyla üretici ortaklarının ürettiği 
her ürünü işleyebilecek ve bunları bir 
marka altında tüketici ile buluştura-
cak bir sanayileşme ve markalaşma 
sürecini 2008 yılında başlatan 2 yılda 
hazırlıklarını tamamlayıp pazara güçlü 
bir giriş yapmak isteyen Konya Şeker, 
imaj filmi ile iç pazara girişte ilkeşiği 
aşmıştı. 2010 yılında 14 Üretim Tesi-
sine sahip olan Konya Şeker, aradan 
geçen 8 senede 45 Tesise ulaşırken 

tıpkı imaj filmindeki çocuk yıldızlar 
gibi büyüdü ve bugün Türkiye’nin 
genç ve dinamik markası haline geldi. 
Torku imaj filminin çocuk yıldızlarının 
boy atıp gelişmesi gibi Torku da hem 
boy attı hem gücüne güç kuvvetine 
kuvvet kattı. Kristal ve küp şeker ile 
sınırlı sayıdaki çikolata ev şekerleme-
lerin yanına bisküviden, keke, gofret 
çeşitlerinden, et ve süt ürünlerine, 
bulgurdan meyve suyuna, limonata-
dan kahve çeşitlerine, ayçiçeği yağın-
dan şarküteri ürünlere kadar yüzlerce 
ürün eklendi. Sempatik marka idi, bü-
yükler arasına dahil oldu. Raflarda yeri 
santimlerle ölçülüyordu, metrelerce 
yer yetmez oldu. Torku’nun marka-
laşma sürecinde izi olan ve marka ile 
tüketici arasında samimi bir bağın ku-
rulmasında katkısı olan imaj filminin 
çocuk yıldızları ile irtibatını kesmeyen 
Konya Şeker, çocuk yıldızlarını birer 
genç olarak aileleriyle birlikte Çumra 
Şeker Tesislerinde ağırladı. Reklam 
filminin çekildiği dönemdeki hatıra-

larını tazeleyen gençler, “o yıllarda 
Çumra’da çok az fabrika vardı ama 
bugün gezdik gördük ki Konya Şeker 
ve Torku da tıpkı bizim gibi gelişip 
serpilmiş ve devasa bir üretim üssü 
haline gelmiş. Bu tesisleri görmek-
ten dolayı büyük mutluluk duyduk. 
Sayın Başkanımız Recep Konuk Bey 
bizi unutmadı ve bizim burayı gezip 
görmemizi sağladı. Kendisinden Al-
lah razı olsun, bu tesisleri gördükten 
sonra Torku’nun kısa bir zaman dilimi 
içerisinde nereden nereye geldiğini bir 
kez daha kendi gözlerimizle gördük. O 
dönemde biz çocuktuk ve reklam filmi 
de bizim için bir eğlence idi, oyun idi. 
Film çekilirken çok eğlenmiştik. Şimdi 
gördük ki, büyük bir hayalin büyük bir 
projenin parçası olmuşuz ve bu büyük 
işin içinde daha çocukken yer alma 
şansını yakalamışız” dediler.

“TORKU’NUN REKLAMI BİZİM 
UFKUMUZU GELİŞTİRDİ”

Aileleri Yeşildere Mahallesi’nde 
hayvancılık yapan ve bugün yaşla-
rı 15-18 arasında olan reklam yüzü 
gençler, kendilerinin de tıpkı ailele-
ri gibi hayvancılık yaptığını, böylece 
aile bütçesine katkı sağladıklarını, 
aralarında okuyanların olduğunu be-
lirterek, “Torku’nun reklamı bizim 
ufkumuzu geliştirdi. Biz o gün çekilen 
reklam filminde köy koşulları içerisin-
de kamıştan düdük, tenekeden saz, 
tahtadan kanun, kabaktan müzik aleti, 
tahta kaşıklardan enstrüman ve daha 
nicelerini yapıp kendimizce bir orkest-
ra kurmuştuk. Bugün Torku, PAN-
KOBİRLİK Genel Başkanımız ve AK 
Parti Karaman Milletvekilimiz Recep 
Konuk sayesinde imkânsızlıklar içeri-
sinde imkânsızı başardı ve biz o günün 
çocukları, bugünün gençlerine aş ve iş 
alanları oluşturdu. En büyük kazancı-
mız da bu olmuştur” diye konuştular.
n HABER MERKEZİ

İsrail askerlerinden sert müdahale

 MHP Konya Milletvekili Aday Adayı
Celil Çalış
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Seçim takviminin açıklanması ve siyasi partilerin aday adayı başvuru süreçlerinin başlamasının ardından 27. Dönem Milletvekili 
aday adayı olacak isimler bir bir resmi başvurularını yapıyor. Konya’dan da bu kapsamda çok sayıda isim aday adayı oldu

Bir bir açıklıyorlar
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 

tarafından seçim takvimi-
nin açıklanmasının ardından 
24 Haziran’da yapılması ka-
rarlaştırılan Milletvekilliği ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
için siyasi hareketlilik hızlandı. 
Aday adaylığı için başvurula-
rın başladığı siyasi partilerin 
genel merkezlerinde ve il baş-
kanlıklarında hareketlilik sürü-
yor. Partilerin genel merkezle-
rinde 27. Dönem Milletvekili 
aday adaylığı başvuruları hızlı 
bir şekilde alınıyor. YSK’nın 
açıkladığı takvime göre aday 
adaylarının içerisinden adayla-
rın belirlenip listelerin YSK’ya 
teslim edilmesindeki son tarih 
21 Mayıs. Siyasi partilerin aday 
adaylığı başvuru süreleri daha 
erken bitse de, resmi tarihe 
göre yaklaşık 3 haftalık bir isim 
belirleme tarihi olacak.  Millet-
vekili aday adayı olacak kamu 
personeli için görevlerinden 
istifa etmeleri gereken süre 
ise 26 Nisan Perşembe günü 
17:00’da sona erdi. Bu süreye 
kadar kamu görevinden istifa 
etmeyen kişiler seçimler için 
milletvekili aday adayı olama-
yacak. 

KONYA’DAN ÇOK SAYIDA 
İSİM BULUNUYOR 

Milletvekili aday adaylığı 
başvuru sürecinin başlamasıy-
la Konya’da da siyasi hareket-
lilik devam ediyor. İş, siyaset, 
bürokrasi, eğitim alanında 
Konya’nın tanıdığı birçok isim 
milletvekili aday adaylığı için 
gerekli açıklamalarını yapma-
ya devam ediyor. Kamu göre-
vi yürüten ve milletvekili aday 
adayı olan kişiler istifalarını ve-
rerek gerekli başvurularını si-
yasi partilere yaptılar. Bu kişile-
rin dışında, Konya’nın tanıdığı 
çok sayıda isim de aday adaylı-
ğı için partilerin yolunu tutuyor 
ve aday adaylıklarını açıklıyor. 
Önümüzdeki günlerde aday 
adaylık sürecinin hızla devam 
edeceği belirtiliyor. AK Parti, 
MHP, CHP, Saadet Partisi, İyi 
Parti ve seçime giren diğer par-
tiler aday adaylığı başvurularını 
alıyor. AK Parti’den aday adayı 
olanların sayısının 400’ü aştığı 
belirtildi. Konya’da 27. Dönem 
Milletvekili aday adayı olan ve 
kamuoyuna yansıyan bazı isim-
ler şöyle; 

GÜLAY SAMANCI
Konya siyasetinin tanınmış 

isimlerinden Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Gülay Saman-
cı’nın 27. Dönem AK Parti 
Konya Milletvekili Aday Adayı 
olacağı için Başdanışmanlık gö-
revinden istifa ettiği belirtildi. 
Samancı, 24. Dönem AK Parti 
Konya Milletvekili olarak görev 
yapmıştı. 

AYŞE TÜRKMENOĞLU
23. ve 24. Dönem AK Parti 

Konya Milletvekili olarak Mec-
lis’te 2 dönem görev yaptıktan 
sonra Cumhurbaşkanı Başda-
nışmanı olarak göreve getirilen 
Ayşe Türkmenoğlu da yine AK 
Parti Aday Adayı olmak üzere 
görevinden istifa ettiği bildiril-
di. 

ALİ SÜRÜCÜ
AK Parti’nin Konya eski il 

Başkanlarından Ali Sürücü’nün 
de partisinden Konya Milletve-

kili Aday Adayı olduğu öğre-
nildi. Sürücü Konya siyasetinin 
önemli isimlerinden olmasıyla 
dikkat çekiyor. 

ORHAN ERDEM
Milli Eğitim Bakan Yardım-

cısı Orhan Erdem de AK Parti 
Konya Milletvekili Aday Adayı 
olmak üzere görevinden istifa 
etti. Erdem, bir dönem AK Parti 
Konya milletvekilli de yapmıştı. 

HÜSEYİN ÜZÜLMEZ
Konya iş ve siyaset dünya-

sının tanınan isimlerinden, eski 
Konya Ticaret Odası Başkanı 
ve AK Parti Konya Milletveki-
li Hüseyin Üzülmez’in de yine 

AK Parti’den Milletvekili Aday 
Adayı olduğu bilgisine ulaşıldı. 

AYHAN TEKİN
Necmettin Erbakan Üni-

versitesi (NEÜ) Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşaviri Ayhan Te-
kin de 27. Dönem Milletvekili 
Aday  Adaylığı için görevin-
den istifa ederek başvurusunu 
yaptı. Tekin, Milliyetçi Hareket 
Partisi’nden aday adayı olduğu-
nu duyurdu. 

YAKUP ÖZKURT
Konya’da uyuşturucu ile 

mücadele eden dernekler ara-
sında yer alan Gül Gençlik 
Derneği Başkanı Yakup Öz-
kurt da milletvekili aday adayı 
olduğunu açıkladı. Özkurt, AK 
Parti’den aday adayı olduğunu 
bildirdi.

FİKRET KÜÇÜKMUMCU
Milliyetçi Hareket Partisi İl 

Yönetim Kurulu Üyesi Fikret 
Küçükmumcu da yine parti-
sinin il başkanlığı görevinden 
istifa ederek MHP Konya Mil-
letvekili Aday Adayı olduğunu 
kamuoyuna duyurdu. 

AHMET YÜCEL
Geçmiş Dönem Milliyet-

çi Hareket Partisi Adayı ola-
rak önemli çalışmalar yürüten 
İşadamı Ahmet Yücel de yine 
MHP’den Aday Adayı olduğu-
nu duyurdu. Yücel’in partisinin 
genel merkezine gidip resmi 
başvurusunu yaptığı öğrenildi. 

FARUK SONKAYA
Geçmiş Dönem Milliyetçi 

Hareket Partisi Adayı olan son-
rasında Karapınar İlçe Başkan-
lığı görevine atanan Faruk Son-
kaya’nın da yine partisinden 
aday adayı olmak üzere İlçe 
Başkanlığı görevinden istifa et-

tiği öğrenildi. 
ABDULLAH ECEVİT ÖKSÜZ
Türkiye İmam Hatipler 

Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı, 
İttifak Holding Kurumsal İle-
tişim Direktörü A. Ecevit Ök-
süz’ün de yine AK Parti’den 
milletvekili aday adayı olduğu-
nun bilgisine ulaşıldı. 

CİHANGİR ERGÜN
Numune Hastanesi Baş-

hekim Yardımcısı Dr. Cihan-
gir Ergün de yine AK Parti’de 
Milletvekili Aday Adayı olmak 
üzere görevinden istifa etti. Er-
gün dün yaptığı basın toplantısı 
ile aday adaylığını açıkladı. 

SEDAT GÖNCÜ
Milliyetçi Hareket Partisi 

Konya İl Başkanlığı Yönetim 
Kurulu Üyesi ve İl Genel Sek-
reteri Sedat Göncü de partisin-
den Konya Milletvekili Aday 
Adayı olmak üzere partisindeki 
görevden istifa etti. Göncü’nün 
önümüzdeki günlerde resmi 
başvuru yapması bekleniyor. 

GÖKHAN TOZOĞLU
Konya’nın tanınmış avukat-

larından Gökhan Tozoğlu da 
Milletvekili Aday Adayı oldu-
ğunu açıkladı. Son İl kongre-
sinde İyi Parti Konya İl Başkan 
Yardımcısı olarak görevlendiri-
len Tozoğlu, partisinden aday 
adayı oldu.

MUSTAFA ULU
Konya turizm dünyasının 

tanınmış isimlerinden Rıza Tu-
rizm Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Ulu da 27. Dönem Mil-
letvekili aday adayı olduğunu 
açıkladı. Ulu, AK Parti’den aday 
adayı olduğunu duyurdu.

HASAN HÜSEYİN AYDIN
Konya’nın genç, dinamik ve 

tanınmış işadamlarından Ha-
san Hüseyin Aydın da Millet-
vekili aday adaylığını açıkladı. 
Aynı zamanda Konyalı Sanayici 
ve İşadamları Derneği (KON-
SİAD) Konya Şube Başkanı da 
olan Aydın, AK Parti’den aday 
adayı oldu. 

BULDUK ÖZDEMİR
Milliyetçi Hareket Partisi 

çatısı altında yurt içinde ve yurt 
dışında birçok görevlerde bu-
lunan, MHP Merkez Yürütme 
Kurulu Üyesi Bulduk Özdemir 
de partisinden Konya Milletve-
kili aday adayı oldu. Özdemir, 
25. Dönemde de partisinden 
Konya milletvekili adayıydı. 

CUMA ALİ ÜNVER
Kılıçarslan Mahalle Muh-

tarı Cuma Ali Ünver’in de 
27. Dönem Milletvekili Aday 
Adayı olduğu bilgisine ulaşıl-
dı. MHP’den Aday Adayı olan 
Ünver’in, MHP’nin Konya’dan 
resmi başvuru yapan ilk aday 
adayı olduğu öğrenildi. 

MUSA KARAOĞLAN
Milliyetçi Hareket Partisi 

Altınova Mahallesi Temsilcisi, 
Seçim Birimi Yönetim Kurulu 
Üyesi Musa Karaoğlan’ın da 
27. Dönem Konya MHP Millet-
vekili Aday Adayı olduğu bilgi-
sine ulaşıldı. 

MUSTAFA AYGÜN
Aksiyal Mimarlık sahibi 

işadamı Mustafa Aygün’ün de 
Milliyetçi Hareket Partisi’nden 
27. Dönem Milletvekili Aday 
Adayı olduğu bildirildi. Ay-
gün’ün MHP Genel Merkezi’ne 
giderek resmi başvuruyu yaptı-
ğı öğrenildi. 

BÜLENT AYCAN
Gümrük ve Ticaret Baka-

nı eski Özel Kalem Müdürü 
Bülent Aycan da AK Parti’den 
Konya Milletvekili Aday Ada-
yı olduğunu açıkladı. Aycan, 
“Bizim için siyaset, memleke-
timize, insanlarımıza, mede-
niyetimize, değerlerimize ve 
inançlarımıza hizmet edebil-
dikçe değerlidir” dedi. 

EDİP YILDIZ
Konya İli Damızlık Sığır Ye-

tiştiricileri Birliği Başkanı Edip 
Yıldız da AK Parti’den Aday 
Adayı olduğunu duyurdu. Yıl-
dız, “Bu toprakların insanına 
ve bu şehre daha iyi hizmetler 
vermek amacıyla taşın altına 
elimizi değil kendimizi koy-
maktan geri durmadık” açıkla-
ması yaptı. 

AHMET İZİ
AK Parti Eski Gençlik Kolla-

rı Başkanlarından Ahmet İzi de 
yine partisinden Konya Millet-
vekili Aday Adayı oldu. İzi aday 
adaylığını resmi sosyal medya 
hesabından duyurdu. 

OSMAN FEDAİ
İyi Parti Akşehir İlçe Başka-

nı Osman Fedai’nin de parti-
sinden Konya Milletvekili Aday 
Adayı olmak üzere görevinden 
istifa ettiği öğrenildi. Fedai, 
“Cenab-ı Allah bu görevi nasip 
ederse sizlerin emrinde ola-
cağım. Amacım; yorulmadan, 
usanmadan çalışmak olacak-
tır” dedi.

KUDRET BÜLBÜL
Yıldırım Beyazıt Üniversi-

tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Kudret Bülbül de AK Parti’den 
Konya Aday Adayı olmak üzere 
görevinden istifa ettiğini du-
yurdu. 

VEHBİ ÖZALP
Akkiseliler Yardımlaşma 

Derneği Başkanı Vehbi Özalp 
de AK Parti Konya Milletvekili 
Aday Adayı olduğunu kamuo-
yuna duyurdu. 

RAMAZAN YAŞAR 
Kulu Cihanbeyli Yardım-

laşma Kültür ve Çevre Derne-
ği Başkanı Ramazan Yaşar da 
AK Parti’den Konya Milletvekili 
Aday Adayı olduğunu açıkladı. 

RAMAZAN TUĞRAN
Ankara’da avukatlık yapan 

Ramazan Tuğran da AK Parti 
Konya Milletvekili Aday Adayı 
oldu. Tuğran aday adaylığını 
sosyal medya hesabından du-
yurdu. 

NESRİN SERT
AK Parti Konya Eski İl Yö-

neticilerinden Şehir Plancısı 
Nesrin Sert AK Parti Konya 
Milletvekili Aday Adayı oldu-
ğunu açıkladı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK
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Bursaspor Teknik Direktörü Mus-
tafa Er, ligde son iki haftada gol atma 
başarısı gösteren Moussa Sow’dan 
beklentilerinin çok fazla olduğunu be-
lirterek, “İki haftadır gol atması onun 
da moral motivasyonunu yükseltti. 
Ciddi anlamda sorumluluk da alıyor. 
Özel bir oyuncu. İnşallah üzerine ko-
yarak devam edecektir” dedi. Spor 
Toto Süper Lig’in 31. haftasında sa-
hasında Konyaspor ile karşılaşacak 
olan yeşil-beyazlılarda hazırlıklar 
sürüyor. Sabah saatlerinde yapılan 
antrenman öncesi Teknik Direktör 
Mustafa Er, basın mensuplarının 
sorularını yanıtladı. Zorlu ve önemli 
bir karşılaşma oynayacaklarını ifade 
eden genç çalıştırıcı, “Öneminin ve 
zorluğunun farkındayız. Taraftarımı-
zın ciddi anlamda maça talebinin ol-
duğunu duyuyoruz. İnşallah pazartesi 

akşamı çok güzel bir futbol gecesi 
olur ve bizim lehimize neticelenir. Biz 
kazanmak için kendi saha ve seyirci 
avantajımızı kullanarak elimizden 
gelen her şeyi yapacağız. Oyuncu ar-
kadaşlarımız durumun farkında. Çok 
iyi çalışıyorlar. Şu an için hiçbir sıkın-
tımız yok. İnşallah pazartesi gecesi 
gerekli arzuyu, coşkuyu sahaya yan-
sıttığımız zaman, sinerjiyi yakaladı-
ğımız zaman inanıyorum ki sahadan 
istediğini alarak ayrılan biz olacağız” 
şeklinde konuştu. 
“İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALABİLMEK 

İÇİN ELİMİZDEN GELENİ 
YAPACAĞIZ” 

Konyaspor’un da sıkıntılı bir sü-
reçten geçtiğini ifade eden Er, “Biz 
onların durumuna odaklanmadan 
kendi işimize bakıyoruz. Onlar çıkış-
talar. Son 5 haftayı gol yemeden ve 

kaybetmeden geçirdiler. Onların en 
büyük avantajları moral, motivasyon 
olarak alt gruptaki en iyi takımlardan 
bir tanesi. Her takıma saygı duyuyo-
ruz. Geçen hafta Karabük öyleydi, bu 
hafta Konya da öyle. Kendi yapacak-
larımıza daha çok odaklanıp, rakibin 
artılarını, eksilerini değerlendirip, 
istediğimiz sonucu alabilmek için 
elimizden geleni yapacağız” diye 
konuştu. 

“SOW’DAN BEKLENTİMİZ
 ÇOK FAZLA” 

Sow’un iyi durumda olduğunu ve 
daha da iyiye gittiğini ifade eden Er, 
“Fiziksel anlamda ne kadar yukarı 
çekebilirsek o kadar faydalanacağız. 
Çok tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu. 
2 haftadır gol atması onun da moral 
motivasyonunu yükseltti. Ciddi an-
lamda sorumluluk da alıyor. Ondan 

beklentimiz çok fazla. Bütün oyuncu-
larımızdan beklentimiz çok fazla. Özel 
bir oyuncu. İnşallah üzerine koyarak 
devam edecektir” diye konuştu. 

“BU HAFTA KAZANIRSAK BÜYÜK 
ÖLÇÜDE BU İŞİ BİTİRECEĞİZ” 
‘Bursaspor’un alt sıralardan 

kurtulması için kaç puan alması ge-
rekiyor?’ sorusunu yanıtlayan Er, şu 
ifadeleri kullandı: 

“Bu hafta kazanırsak büyük öl-
çüde bu işi bitireceğiz diye düşünü-
yorum. 39 puanımız olacak. Biz her 
maçı kazanmak için oynayacağız. 
Bu hafta kazanırsak büyük ihtimalle 
o barajın üzerine çıkacağımızı düşü-
nüyorum.” 

“BENİM İÇİN ÖZEL BİR 
KARŞILAŞMA OLACAK” 

Konyaspor maçında ilk kez taraf-
tarların önüne çıkacağının hatırlatıl-

ması üzerine Mustafa Er, “Benim için 
özel bir karşılaşma olacak. 3 tane 
deplasman oynadık, ilk defa taraftarın 
önüne çıkacağız. Taraftardan istedi-
ğimiz sadece takımı desteklemeleri, 
takıma yoğunlaşmaları. Onlar takımı 

desteklediği an bizim takımımız çok 
farklı bir profile bürünebiliyor. Onlar-
la beraber sahada sinerji yakalarsak 
çok daha farklı bir takım izlettiririz. 
Onlardan takıma destek vermelerini 
istiyorum” açıklamasını yaptı.  n İHA

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Marsilya, saha-
sında Salzburg’u 2-0 yenerek tur için avantaj elde etti. Bu se-
zon ülkemizi Avrupa Ligi’nde temsil eden Atiker Konyaspor, 
I Grubu’nda Marsilya ve Salzburg ile eşleşmiş, 5.maçta 
kendi kalesine attığı gol ile gruptan çıkamamıştı. Yeşil be-
yazlı takımın gruptaki iki rakibi yarı finalde yeniden eşleşti. 
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Fransız temsilcisi 
Marsilya, Avusturya ekibi RB Salzburg’u konuk etti. Fransız 
ekibi 15. dakikada Thauvin’in golüyle 1-0 öne geçti. 63. da-
kikada Clinton N’Jie ile farkı 2’ye çıkaran Marsilya, mücade-
len 2-0 galip ayrıldı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 
3 Mayıs Perşempe günü oynanacak.   n İHA

Beşiktaş, 3 Mayıs Perşembe günü oynanacak olan Zi-
raat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçına çıkmayacağını 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Siyah-be-
yazlıların resmi sitesinden konuya ilişkin KAP’a yapılan 
açıklama şöyle: “Profesyonel Futbol takımımız, Türkiye 
Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 
Perşembe günü oynanacağı açıklanan Ziraat Türkiye Ku-
pası Yarı Final ikinci maçına çıkmayacaktır. Kamuoyunun 
bilgisine sunarız.” 
n İHA

Konyaspor’un rakipleri 
yarı finalde karşılaştı

Beşiktaş kupa maçına 
çıkmayacağını
KAP’a bildirdi

Spor Toto Süper Lig’in 31. hafta-
sında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 
oynanacak derbide gözler Bafetimbi 
Gomis ile Anderson Talisca’nın üzerinde 
olacak. Galatasaray’da Gomis, Beşik-
taş’ta ise Talisca, takımlarının en golcü 
oyuncuları olarak dikkati çekiyor. Her iki 
oyuncu, takımlarının şampiyonluk yo-
lunda avantaj elde etmesi için derbide 
gol arayacak.

LİGİN EN GOLCÜSÜ GOMİS
Ligde bu sezon 68 gol atan Galata-

saray adına 27 kez fileleri havalandı-
ran Gomis, gol krallığı yarışında önde 
bulunuyor. Takımının en büyük hücum 
silahı olan Gomis, ligin ilk yarısında 14 
gol atarken, sezonun ikinci bölümünde 
şimdiden 13 gole ulaştı. Son 3 maçta sa-
dece bir kez fileleri havalandıran Fransız 
oyuncu, derbi maçta da gol arayacak. Bu 
sezonki derbi maçlarda henüz gol sevin-
ci yaşayamayan Bafetimbi Gomis, bu 

şansızlığını da Beşiktaş karşısında kır-
maya çalışacak.
GALATASARAY’IN DİĞER GOLCÜLERİ

Galatasaray’da Gomis kadar gol kat-
kısı yapan oyuncu bulunmuyor. Sarı-kır-
mızılı ekipte Garry Rodrigues, Sofiane 
Feghouli ve Tolga Ciğerci, ligde altışar 
gol kaydetti.
BEŞİKTAŞ’IN HÜCUM SİLAHI TALİSCA

Derbi maçta Galatasaray deplasma-
nına çıkacak Beşiktaş’ta ise Anderson 
Talisca, bu sezon takımının en golcü 
oyuncusu olarak dikkati çekiyor. Bu se-
zon özellikle ikinci yarıda büyük sorum-
luluk alan Talisca, rakip fileleri şu ana 
dek 13 kez havalandırdı. Ligin ilk yarısın-
da 3 defa gol sevinci yaşayan Brezilyalı 
futbolcu, ikinci devrede ise 10 gol kay-
detti. Siyah-beyazlı ekipte gol yollarında 
katkı veren bir diğer oyuncu Ryan Babel 
oldu. Hollandalı futbolcu, şu ana dek 12 
kez gol sevinci yaşadı.  n AA

Derbide gözler Gomis ve Talisca’nın üzerinde olacak

Harita mühendisleri 
turnuvada buluştu

Harita Kadastro Mühendisleri Odası Konya Şubesi tarafından düzenlenen 1. Gele-
neksel Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvanın ardından açıklamalarda 
bulundan HKMO Başkanı Fatih İşçan, turnuvanın gelenekselleşeceğini ifade etti

Kuruluş amacı üyelerine ve topluma 
hizmet etmek olan Harita Kadastro Mü-
hendisleri Odası Konya Şubesi’nin sosyal 
etkinlikler kapsamında düzenlenen ve 
8 takımın katıldığı 1. Geleneksel Futbol 
Turnuvası sona erdi. Harita Kadastro 
Mühendisleri Odası tarafından sosyal 
etkinlik kapsamında üyelerine yönelik 
düzenlediği futbol turnuvası yoğun katı-
lım ile sona erdi. Toplam 8 takımın katıl-
dığı turnuvaya oda üyeleri, aileleri yoğun 
ilgi gösterirken, maçlar 2 grup halinde 
gerçekleştirildi. Kadastro ve Harita Gücü 
gruplardan çıkararak finale kaldı. Final 
maçında Kadastro, Harita gücü’nü 9-7 
mağlup etti. Final maçından sonra dü-

zenlenen kupa töreninde şampiyon takım 
kupasını aldı.  

‘TURNUVAMIZ MESLEKTAŞLARIMIZ 
ARASINDA BİRLİK VE BERABERLİĞİ 

ARTIRDI’ 
Turnuvayla ilgili açıklamada bulunan 

TMMOB Harita Mühendisleri Odası Kon-
ya Şube Başkanı Fatih İşcan, “Turnuva-
mızın amacı meslektaşlarımız arasında 
birlik ve beraberliği artırmak. Aileleri ve 
arkadaşları ile güzel vakit geçirmeleri 
sağlamadıktı.  8 takım birbirleri ile kıyası-
ya mücadele etti. Turnuvada heyecan üst 
düzeydeydi. Maçlarımız çok çekişmeli ve 
centilmenlik içerisinde geçti. Oda olarak 
1. Futbol turnuvamızı gerçekleştirdik. 

İnşallah önümüzdeki dönemlerde turnu-
vamızı geleneksel hale getireceğiz.  Tur-
nuvamız Muhabbet ve dostluk içerisinde 
gerçekleştirerek,  üyelerimiz arasında 
tanışıklık ve samimiyet ortamını sağla-
mıştır. Üyelerimizin odamıza sahiplen-
mesi ile odamız, mesleğimiz ve şehrimi-
zi ilgilendiren her türlü konuda söz sahibi 
olmaya devam edecektir. Bu birlik ve be-
raberlik Yönetim Kurulumuzu yapılabile-
cek yeni aktiviteler noktasında daha fazla 
teşvik etmekte, odamızın çalışma gücünü 
arttırmaktadır. Turnuvamıza destek olan 
üyelerimize ve emeği geçen herkese te-
şekkür ederiz. Ayrıca turnuvamıza katılan 
tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum” 
dedi. Turnuvada birinci Tapu Kadastro, 
ikinci Harita Gücü ve üçüncüde Konya 
Lihkap oldu.n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

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

Mustafa Er: Konyaspor maçı benim için özel olacak

Fatih İşcan
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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 BLD.SPOR 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

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz 
Selçuklu Belediyespor, ligin son hafta maçında bugün kendi 
sahasında Petkimspor ile karşı karşıya gelecek. Selçuklu Be-
lediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda oynanacak mücadele 
saat 14.00’de başlayacak ve İbrahim Altıntaş, Uygar Kurt ve 
Hikmet Fen yönetecek. Ligde son kez taraftarını önüne çıka-
cak olan mavi beyazlı takım, son maçını da kazanarak Play 
– Off maçlarına moralli bir şekilde başlamak istiyor. Selçuklu 
Belediyespor’un ligde oynanan 33 maçta 22 galibiyeti bulunu-
yor. 11 yenilgi alan Konya ekibi, son haftaya 4.sıradan girdi.

PLAY – OFF MAÇLARI BAŞLIYOR
Mavi beyazlı temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, Play – 

Off maçlarına hazırlanıyor. Ligde oynanacak olan son maçın 
ardından Mayıs ayını başında Süper Lig için son viraja girecek 
olan Konya ekibi, bugün oynanacak Petkim maçını kazanarak 
sezonu 4.sırada tamamlamak istiyor. Mavi beyazlılar, ligin 
4.sırada tamamlaması durumunda, Play – Off’un ilk turunda 
Bandırma Kırmızı’nın rakibi olacak. Play – Off çeyrek finalinde 
ilk maç 4 Mayıs günü iç sahada oynanacak. Eşleşmelerde iki 
galibiyet alan takım yarı finale yükselecek. 
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor, ligdeki son maçına çıkıyor

‘Gurur duyuyoruz’
Okullararası Basketbol Gençler Türkiye Şampiyonası Final müsabakalarında mücadele eden Konya Sınav Koleji grubunu son sırada bitire-
rek turnuvaya veda etti. Turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Muhammed Yavuz Gürbüzer,  oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade etti

Konya’da ilk kez final müsabaka-
ları düzenlenen Okullararası Basket-
bol Gençler Türkiye Şampiyonası’nda 
Anadolu’yu ve Konya’yı temsil eden 
Konya Sınav Koleji finale çıkmayı 
başarmıştı. Final müsabakalarında 
3 maça çıkan Sınav, bu maçlardan 
mağlubiyet ile ayrılarak şampiyonayı 
noktaladı.
ANADOLU’DAN KONYA SINAV 

Konya Sınav Kolej’i Şampiyona 
finallerine kalan tek Anadolu takımı 
olarak yarıştı. Son 8 takımın kaldığı fi-
nal etabında bu 8 takımın 6’sı İstanbul 
takımı olurken biri İzmir takımı biri de 
Anadolu’dan Konya Sınav Koleji idi. 
Geçtiğimiz yıl Çeyrek Final’de elene-
rek finale kalamayan Sınav, bu sene 
ilk kez final etabına kalarak Konya 
halkının guru olmayı başardı.

3 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET
Final maçlarına seyirci avantajını 

da kullanarak şampiyonluk parolası 
ile çıkan Konya Sınav Koleji, grubun-
daki 3 maçta da galibiyet alamadı. 
Son 8 takımın kaldığı final etabında 
takımlar 4’erli 2 gruba ayrıldı. B gru-
bunda mücadele eden temsilcimiz, 
TED İstanbul Koleji, Doğa Koleji ve 
Kadıköy Anakent Koleji ile aynı grup-
ta yer aldı. Gruptaki ilk maçında TED 
İstanbul ile karşı karşıya gelen Sınav 
Koleji, 

müthiş bir mücadele ortaya 
koydu. İlk yarısı 24 – 24’lük eşitlikle 
geçilen maçta son çeyrekte skor üret-
mekte zorlanan mavi beyazlılar saha-
dan 53 – 48’lik mağlubiyet ile ayrıldı. 
Sınav, gruptaki ikinci maçında ise 
Kadıköy Anakent ile karşılaştı. Savun-
maların yoğun olduğu mücadelede 
son çeyreği iyi oynayan Kadıköy Ana-
kent, sahadan da 64 – 46’lık galibiyet 
ile ayrıldı. İlk 2 maçında mağlup olan 
mavi beyazlılar gruptaki son maçında 
şampiyonanın favori takımlarından 

olan Bahçelievler Doğa Koleji ile kar-
şılaştı. Maçın ilk yarısında sezonun en 
iyi hücum performanslarından birini 
sergileyen Konya Sınav Koleji devreyi 
de 51 – 41 önde kapattı. Fakat sezo-
nun yorgunluğu maçın ikinci yarısına 
yansıdı. İkinci yarıda Doğa Koleji iyi 

oyunuyla da maçı çevirdi ve sahadan 
78 – 94’lük galibiyet ile ayrıldı. 3 maç 
sonunda gruptan çıkamayan Konya 
Sınav Koleji turnuvaya veda etti.

GÜRBÜZER: GURUR 
DUYUYORUZ

Türkiye Şampiyonası Final eta-

bında elenerek turnuvaya veda eden 
Konya Sınav Koleji Müdürü Muham-
med Yavuz Gürbüzer, sosyal medya 
hesabından açıklamalarda bulundu. 
Gürbüzer, açıklamasında, “İnsan, 
kalbi ve aklıyla bir yola baş koyduysa, 
bu dünyada hiçbir şey imkansız değil-

dir. Evet. Konya Sınav’ın Genç Kartal-
ları imkansız olanı başardı. Sadece 
Sınav ailesine değil Konya Basketbol 
camiasına ilkleri yaşattı. Düşünün 8 
finalist takımın kocaman İstanbul’un 
7 bölgesinden 7 takımdan 6’ sı Türki-
ye Finallerinde. Böylesine bir organi-

zasyonda Anadolu’dan bir takım var. 
Konya Sınav Koleji. Diyeceksiniz ki te-
sadüf diye bir şey var. Hayır kesinlikle 
hayır. Bu büyük bir inancın, emeğin, 
gayretin ve de alın terinin başarıyla 
taçlanmış halidir. Biz Sınav ailesi 
olarak şunu çok iyi biliyoruz. Öğrendi-
ğimiz her şey geleceğe bir yatırımdır. 
Güçlükler başarının değerini arttıran 
süslerdir. Bu büyük başarıya imza 
atan isimlerin tarih sayfalarına altın 
harfler ile yazdıran giydikleri formayı 
terlerinin son damlasına kadar ısla-
tan Konya Sınav Koleji’mizin her biri 
birbirinden değerli oyuncuları sevgili 
öğrencilerim oldular. Her birinizle ne 
kadar gurur duysam azdır. Hepinizin 
gözlerinden sizi yetiştiren ailelerinizin 
ellerinden öperim. Yolunuz bahtınız 
hep açık olsun. Ve Koç Sertaç Kursav 
senin bu başarından bahsetmek, yaz-
mak seni anlatmak buradan çok zor. 
Eline emeğine yüreğine sağlık var 
olasın. İbrahim Öz ağabey senin için 
de bir kitap yazmak gerek sanırım. 
Binlerce kez teşekkürler ağabey. Kon-
ya Sınav eğitim kurumlarımızın yıllar-
dır eğitim ve akademik alanda olduğu 
gibi bu takıma ve başarıya da inan-
mış, adanmış Sayın Yönetim Kurulu; 
ne Konya’da ne de bu zorlu maraton-
da Türkiye’mizin neresi olursa olsun 
hiç bir maçında bu takımı yalnız bı-
rakmadınız. Hiçbir maddi ve manevi 
fedakarlıktan kaçınmayan Tevfik Kart, 
Mustafa Özkök, Galip Ünal ve Fatih 
Doğancı hocalarım bu heyecanları ve 
kelimeler ile ifade edilemez duyguları 
bizlere yaşattınız. Sizlere minnettarız, 
daim olasınız. 

Son olarak yerine getirilmiş bir 
görevin mutluluğu, diğer bir görevi 
yapabilme gücünü meydana getirir. 
Sonsuz saygı ve sevgilerimle” ifade-
lerine yer verdi.
n VEYSEL KOÇ

Yavru Kartal, rekorunu geliştirmek istiyor
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Sel-

çukspor, ligin 33.hafta maçında deplasmanda 
yarın Bugsaş Spor ile karşılaşacak. Ankara 
OSTİM Stadı’nda oynanacak olan maç 15.30’da 
başlayacak ve Mustafa Kürşad Filiz tarafın-
dan yönetilecek. Geçtiğimiz hafta oynanan lig 
maçlarının ardından Play – Off’a kalma şansını 
yitiren yeşil beyazlılar, Bugsaş ile oynayacağı 
maçı kazanarak bu sezon kırdığı puan rekorunu 
değiştirmek istiyor. Genç bir kadro ile mücadele 
eden Yavru Kartal, ligin ikinci yarısında büyük 
bir çıkış yakalamış ve Play – Off’un kapısından 
dönmüştü.

 BUGSAŞ’IN HEDEFİ 
PLAY – OFF POTASI

Pilot takım Konya Anadolu Selçukspor’un da 
mücadele ettiği TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şam-
piyonluk ve Play – Off’a katılma heyecanı kıya-
sıya sürüyor. Ligde Gümüşhanespor 61 puan ile 
liderliğini sürdürürken, 60 puanlı Altay lig ikin-
cisi olarak takibini sürdürüyor. Konya Anadolu 
Selçukspor’un yarınki rakibi Bugsaş Spor ise 
Play – Off potasına dahil olabilmek için büyük 
bir mücadelenin içinde girdi. Ligde 58 puanlı 
Bandırmaspor 5.sırada bulunurken, 54.puanlı 
Bugsaş Spor 6.sırada yer alıyor. Ankara ekibi-
nin ilk 5 içine girebilmesi için son iki maçını da 
kazanmasının yanında Bandırmaspor’un da iki 
maçında da mağlubiyet ile ayrılması gerekiyor.
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



Spor Toto Süper Lig’de 
31. Hafta dün başladı. Tem-
silcimiz Atiker Konyaspor 
Pazartesi günü deplasmanda 
Bursaspor ile karşılaşacak. İki 
yeşil beyazlı takımın bu zorlu 
maçı saat 20.00’de başlaya-
cak ve Ali Palabıyık tarafından 
yönetilecek. 

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Spor Toto Süper Lig’de 

31.haftanın kapanış maçında 
30 Nisan Pazartesi günü dep-
lasmanda Bursaspor ile kar-
şılaşacak temsilcimiz Atiker 
Konyaspor, dünü akşam saat-
lerinde yapılan antrenmanla 
geride bıraktı. Teknik Direktör 
Sergen Yalçın ve yardımcı ant-
renörler yönetiminde yapılan 
antrenman ısınma, sprint ça-
lışması ile başlarken 5’e 2 ile 
devam etti.

 Oyuncular topla oyun ile 
devam eden antrenmanı taktik 
çalışma ile sonlandırdı.

KARTAL İMHAYA 
HAZIRLANIYOR

Pazartesi günü zorlu maçta 
renktaşına konuk olacak Atiker 
Konyaspor’da hedef galibiyet. 
Son 5 maçta 3 galibiyet alan 
ve kalesini gole kapatan Ana-
dolu Kartalı son olarak Kasım-
paşa’yı evinde mağlup etmiş 
ve uzun bir aranın ardından 
ateş hattından çıkmıştı. Bu 
yükselişini sürdürmek isteyen 
yeşil beyazlılar, Bursaspor ‘u 
mağlup ederek hem rahatla-
mak hem de rakibini de düşme 
hattına çekmek istiyor. 
KAZANAMAZSAN KAYBETME 

KURALI İŞLEYEBİLİR
Bursaspor’u yenerek düş-

me hattından daha da uzak-
laşmak amacında olan Atiker 
Konyaspor’da alınacak 1 puan 
da kayıp olarak görülmeye-
cek. Son 2 dış saha maçından 
beraberlikle ayrılan Anadolu 
Kartalı Bursa’dan da aynı se-
naryo ile çıkarsa, bu sezonun 
en önemli yenilmezlik serisini 
devam ettirmiş olacak.

BURSA’YI KARABÜK 
KURTARDI

Son 3 maçını kaybeden ve 
kendini bir anda tehlike hat-
tında bulan rakip Bursaspor 
son hafta ligden düşmesi 
kesinleşen Karabükspor’u ye-
nerek bir nebze rahatlamıştı. 
Konyaspor maçının ardından 
Trabzonspor, Fenerbahçe ve 
Gençlerbirliği ile oynayacak 
olan Bursa ekibi Konyaspor 
maçını düşme hattından uzak-
laşmak için hedef maçlardan 
biri olarak görüyor. 
n SPOR SERVİSİ

RPS

Rakipler zorlu 
Randevularda

Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 
kapanış maçını oynayacağı haftanın 
ikinci gününde birbirinden zorlu maçlar 
oynanacak. Alt sıraları yakından ilgi-
lendiren randevularda Konyaspor’un 
rakipleri önemli maçlara çıkacak. 
Bugün, günün ilk maçında Konyaspor 
ile aynı puanda bulunan Aytemiz Alan-
yaspor deplasmanda Kayserispor ile 
karşılaşacak. Maç saat 13.00’te başla-
yacak. Günün bir diğer zorlu maçında, 
saat 16.00’da Gençlerbirliği Sivas dep-
lasmanında olacak. 

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’ya 
konuk olacağı akşam saatlerinde ise 
Konyaspor’un düşme hattındaki bir 
diğer rakibi Antalyaspor evinde Trab-
zonspor’u konuk edecek. İki maçın da 
başlama saati 19.00.
n SPOR SERVİSİ

Ait olduğu yere doğru!
Kasımpaşa maçının ardından uzun 
süre sonra düşme hattından çıkan 
Atiker Konyaspor, Bursaspor maçı 
ile ait olduğu üst sıralara doğru 
tırmanışını sürdürmek istiyor. 
Pazartesi günü deplasmanda 
oynayacağı maçı kazanarak 
iyice rahatlama isteyen Anadolu 
Kartalı, rakibini de ateş hattına 
çekmenin hesaplarını yapıyor
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