
KONYA’YI DÜNYADA
LİDER YAPMALIYIZ

66 PROJE İÇİN 3 
MİLYON TL’LİK İMZA

Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek:

Selçuklu Belediyesi destekliyor

Konya’nın önemli 
bir başarı öykü-
süne imza attığını 
belirten Konya Bü-
yükşehir Belediye 
Başkanı Tahir 
Akyürek, bundan 
sonraki süreçte 
dünyada lider 
şehirler arasına 
girme mücadelesi 
vermesi gerektiği-
ni vurguladı.

Selçuklu Belediyesi kurumsal proje destek programı 
kapsamında 2018 yılında yürütülecek projeler için 
sivil toplum kuruluşları ve derneklerle protokol imza 
töreni düzenlendi. 66 projeye yaklaşık 3 milyon TL 
destek sağlanacak. 

n HABERİ SAYFA 16’DA

n HABERİ SAYFA 17’DE

Önceliğimiz 
‘sağlık’lı hizmet!

Kuruluşunun 32. yılını kutlayan Sa-
una Gümüşkapı, Konya basınıyla 
buluştu. Yönetim Kurulu Başkanı 
Celalettin Hakan Katırcı, “Kurul-
duğumuz günden bu yana Kon-
yalı hemşerilerimize sağlıklı yaşa-
maları için hizmet veriyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Ekonomimiz
bağımsız olmalı

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) 
Konya Şubesi’nde konuşan NEÜ 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulka-
dir Buluş, “Türkiye’nin ekonomik 
bağımsızlık arayışını nasıl hayata 
geçirebileceğini konuşmamız la-
zım” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

‘Yetkili sendika
biz olacağız’

“Kamu çalışanlarını ne masada 
nede alanlarda satmayız” diyen 
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel 
Başkanı Mustafa Yorulmaz, “Hak 
ve hukukları almak için bugüne 
kadar kendi imkanlarımız ile mü-
cadele ettik. Eninde sonunda yet-
kili sendika olacağız” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE 

OEM’lerin gözdesiyiz
Otomotiv yan sanayi sek-

törümde ana üretici firma-
lara tedarikçi olmak için 

gerekli belgeyi alan firma 
sayısının Konya’da 18’e 
yükselmesi, Konya’nın 

yerli otomobile yapacağı 
katkıyı ortaya koyuyor 

BELGEYİ ALAN 
FİRMA 18’E YÜKSELDİ

ISO/TS 16949 Kalite Belgesi’ne sahip olan 
sadece 1 Konyalı firma bulunurken, üre-
ticilerin kendilerini geliştirmesi ve KSO/
KTO’nun da yaptığı farkındalık çalışmaları 
ile bu sayı bugün 18’e yükseldi. Alınan bu 
belge ile Konya’nın 18 otomotiv yedek par-
ça üreticisi, ana üretici olarak hizmet veren 
OEM firmalarına direkt olarak tedarikçi ola-
biliyor.

MİLLİ OTOMOBİLE 
KATKI SAĞLAMALIYIZ

KSO Başkanı Memiş Kütükcü, ISO/TS 16949 
Kalite Belgesi’ne sahip firma sayısının yapa-
cakları çalışmalar ile daha da artması ge-
rektiğini bu sayede Konyalı üreticilerin milli 
otomobil üretimine daha fazla katkı sağla-
masının mümkün olacağını söyledi. ISO/TS 
16949 Kalite Belgesi alan firmalar ise, ‘Çalı-
şırsak başarırız’ vurgusu yapıyor. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

02 05 17Medicana’ya işbaşı 
eğitim programı ödülü

Çumra’da kadro 
sevinci yaşandı

Evlatsız yaşanır 
ama vatansız asla!

5. OSEG ve Çözümü İçin Kümelenme Konferansı gerçekleştirildi. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Yerli otomobilin 
Konya’ya kazandırılması halinde yatırım yapacak firmanın kazanacağını ifade ederek, “Gelin bu yatırımı Konya’da yapın. 

Konya ile iş yapan kazanır” çağrımı yinelemek istiyorum” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Konya ile kazanırsınız’

Terörle mücadele kararlılıkla 
sürüyor. Güvenlik güçleri, yurt 
içinde ve Irak’ın kuzeyinde 10-27 
Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği 
operasyonlarda 357 teröristi et-
kisiz hale getirerek terör örgütü 
PKK’ya ağır kayıplar verdirdi. 
n HABERİ SAYFA 15’TE

Süt bankacılığı modeliyle dolandırılan mağdurların avu-
katı Önder Özer, “Emekli ikramiyesini sisteme yatıran 
var. Hatta kredi çekip yatıran da olmuş. Altınlarını boz-
durup süt bankacılığına yatıran ev hanımları var” dedi.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Eğitime olan desteği ile dikkat çeken Karatay Belediyesi, 
okul bahçelerinde kumlama, tretuvar, yeşil alan ve çevre 
düzenleme çalışmalarını ve bakım onarım faaliyetlerini 
ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştiriyor.
n HABERİ SAYFA 7’DE

PKK’ya bahar 
darbesi vuruldu

Vatandaş birikimini
Sütbank’ta kaybetti!

Okulların bakım 
ve onarımı yapılıyor
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‘Ekonomik bağımsızlığı sağlamalıyız’
Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) 

Konya Şubesi ‘Girişimci Buluş-
maları’ başlığı altında düzenlenen 
programda Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. 
Abdulkadir Buluş konuk etti.  GİV 
Konya Şube Seminer Salonu’nda 
düzenlenen konferansa Prof. Dr. 
Abdulkadir Buluş, GİV Şube Başka-
nı Fatih Ceylan, Konya Müteahhit-
ler Birliği (KOMÜT) Başkanı Şaban 
Topal ve çok sayıda GİV üyesi katıl-
dı. Açılış konuşmalarını gerçekleşti-
ren GİV Konya Şube Başkanı Fatih 
Ceylan, “Girişimci İş Adamları vakfı 
olarak girişimciliğin özendirilmesi 
ve desteklenmesi anlamında çalış-
malarımıza devam ediyoruz. Her ay 
girişimcilik kursları organize ediyo-
ruz. KOSGEB ve İŞKUR onaylı ser-
tifikalar veriyoruz. Girişimcilerimiz 
aldıkları sertifika ile devlet deste-
ğinden yararlanabiliyor.  İhracatın 
artırılmasına yönelik çalışmalarımız 
devam ediyor. Mart ayı içerisinde 
de bu konuda Çin ve Mısır ile ilgili 
çalışmalar gerçekleştirdik.  Girişim-
ci İşadamları Vakfı olarak yurtdışı 

ziyaretlerimizin yanında, yurtdışın-
dan Konya’ya gelen işadamlarımızı 
üyelerimiz ile buluşturuyoruz. Kon-
ya’da üniversite okuyan yabancı 
üniversite öğrencilerimize yönelik 
Genç GİV üzerinde çalışmalarımız 
aralıksız devam ediyor. Yaptığı-
mız bu toplantılarımıza her ay bir 
üyemizi davet ederek öğrencilerin 
ülkelerine göre ihtiyaç duyan üye-
lerimizin şirketlerinde çalışmaya 
başladı. İnşallah bundan sonra da 
üyelerimiz ile yabancı öğrencileri-
mizi bir araya getirerek ülkemizin 

ihracatına katkı sağlamaya devam 
edeceğiz” dedi. 

Lise ve üniversite öğrencilerin 
stajları ile ilgilide çalışmalar yaptık-
larını ifade eden Ceylan, “Endüstri 
Meslek lisesi ve üniversite okuyan 
öğrencilerin stajları ile ilgili bu ay 
çalışmalar gerçekleştirdik.  Hem 
meslek lisesinden yaz dönemi 
stajları için hem de üniversite öğ-
rencilerin dönemsel stajları için gö-
rüşmeleri tamamladık.  Öğrencileri 
üyelerimiz ile buluşturarak, sana-
yiye eğitim görmüş işgücü katkı-

sında bulunmaya devam edeceğiz. 
Konya’da genel katılımlı bir Konya 
sanayi fuarının olması gerektiğini 
ilgililerine aktardık. Bu alanda ça-
lışma yapmaya devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı. 

Necmettin Erbakan Üniversite-
si Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Abdulkadir 
Buluş da, “Türkiye’nin ekonomik 
bağımsızlık arayışı iddiası son de-
rece önemli bir iddia. Dolayısıyla 
bunu iddia üzerinde bırakmadan, 
nasıl hayata geçirebileceğini ko-
nuşmamız lazım. Bu hedefin ger-
çeklememesinin nasıl olabileceği 
dair düşüncelerimizi, hayallerimizi 
ve fikirlerimizi paylaştığımıza göre 
bunun somut bir şekilde yapılması 
ile olabileceğini algılamak gereki-
yor. Yoksa bu söylem üzerinde ka-
lan hayata dökülemeyen bir ideal-
den başka bir şey olmayacak. Bunu 
yapmak içinde önce sorunlarımızı 
tespit etmemiz gerekecek, soru-
nu tespit ettikten sonra bu iddiaya 
uygun stratejileri belirleyebileceği-
mizi konuşmamız lazım” ifadelerini 
kullandı.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Medicana’ya işbaşı 
eğitim programı ödülü

Medicana Konya Hastanesi, 
Konya Ekonomi Ödülleri kapsa-
mında en fazla işbaşı eğitim prog-
ramı düzenleyen firmalar kategori-
sinde ödüllendirildi. Konya Ticaret 
Odası, Konya Ticaret Borsası, Kon-
ya Sanayi Odası, Vergi Dairesi 
Başkanlığı, Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu İl Müdürlüğü ortaklığında 
Konya ekonomisine katkı sağlayan 
firmaları ödüllendirmek amacıyla 
2011 yılından bu yana her yıl ge-
leneksel olarak düzenlenen Konya 

Ekonomi Ödülleri önceki gün sa-
hiplerini buldu. 

11 kategoride 81 ödülün veril-
diği törende, Işıl Sağlık Hizmetleri 
A.Ş. - Özel Konya Medicana Hasta-
nesi en fazla işbaşı eğitim programı 
düzenleyen firmalar kategorisinde 
ödüle layık görüldü. Ödülü Medi-
cana Konya Hastanesi Genel Mü-
dür Vekili Fulya Erdemil, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile İŞ-
KUR İl Müdürü Emrah Keleş’in 
elinden aldı.  n İHA

Konya sanayisi yakaladığı ivmeyi her geçen gün artırıyor. Özellikle otomotiv yan sanayi sektörümde ana üretici firmalara tedarikçi 
olmak için gerekli belgeyi alan firma sayısının Konya’da 18’e yükselmesi, Konya’nın yerli otomobile yapacağı katkıyı ortaya koyuyor

Kalitemiz tescilleniyor 
Türkiye’nin en geniş tarım ara-

zileri ile yıllardır tarım şehri olarak 
anılan Konya, ‘Her alanda gelişim’ 
hedefiyle yürüttüğü çalışmalarla ar-
tık ülkemizin önemli bir sanayi şehri 
olarak da dikkatleri üzerinde toplu-
yor. Gerek Konya Sanayi Odası (KSO) 
gerek Konya Ticaret Odası (KTO) da 
bu konuda üreticilere yol gösterici 
odalar olarak verdikleri hizmetle, 
Konya sanayisinin her geçen daha 
da büyümesine katkılar sağlıyor. Bu 
doğrultuda yapılan çalışmalar, Kon-
ya sanayisinin çeşitlenmesini artırır-
ken, kalite ve kapasite artırımını da 
sağlamış oluyor. Çok çeşitli üretim 
portföyü olan Konya sanayisinin 
dikkat çeken alanlarından olan oto-
motiv yan sanayisi de bu gelişimden 
fazlasıyla nasibi alan bir sektör hali-
ne geldi. Konya’da bir çok otomotiv 
yan sanayide üretim yapan firma 
bulunurken, bu firmalar yaptıkları 
çalışmalar sayesinde önemli teda-
rikçi firmalar haline geliyor. OEM 
olarak tanımlanan otomobil ana üre-
tici firmalarına tedarikçi olabilmek 
adına çeşitli çalışmalar yürüterek, 
büyük bir başarı gösteren Konya’nın 
otomotiv yedek parça üreticileri, 
yaptıkları çalışmaların meyvesini de 
almaya başladı. 2010 yılında OEM 
firmalarına aracısız direk olarak te-
darikçi olabilmek için gerekli olan 
ISO/TS 16949 Kalite Belgesi’ne 
sahip olan sadece 1 Konyalı firma 
bulunurken, üreticilerin kendileri-
ni geliştirmesi ve KSO/KTO’nun da 
yaptığı farkındalık çalışmaları ile bu 
sayı bugün 18’e yükseldi. Alınan bu 
belge ile Konya’nın 18 otomotiv ye-
dek parça üreticisi, ana üretici olarak 
hizmet veren OEM firmalarına di-
rekt olarak tedarikçi olabiliyor. Bu da 
Konya sanayisinin gelişimine büyük 
katkı sağlarken, belge sayesinde bu 
firmalar ülke genelinde tedarik için 
aranan firmalar konumuna geliyor. 
ISO/TS 16949 Kalite Belgesi sayısı 
artarken Ar-Ge Merkezleri de çoğa-
lıyor. Firmalar yenilikçi ürünlere yö-
nelik çalışmalarını Ar-Ge Merkezle-
ri’nde gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 
ISO/TS 16949 Kalite Belgesi’yle bir-
likte Ar-Ge’ye önem veren firmalara 
da ödül verildi. 

ÖDÜL ALAN FİRMALAR 
Konya’da ISO/TS 16949 Kali-

te Belgesi bulunan 18 firmadan 3 
tanesi 2 yıl içinde belgeyi almaya 
hak kazandı. Belge alan ve otomo-
tiv sektöründe Ar-Ge Merkezi olan 
firmalar  KSO’nun ev sahipliğinde 

düzenlenen 5. Uluslararası Oto-
motiv Sektörünün Geleceği-OSEG 
Konferansı’nda ödüllendirildi. Ödül 
alan firmalar ise şöyle; “SAB Otomo-
tiv Yedek Parça, Dikmen Otomotiv 
Döküm, Yenmak Motor Gömlek AŞ, 
Motus Otomotiv Makine ve Meta-
lurji, Aydınlar Yedek Parça, Kentpar 
Otomotiv ve Makine, Mesa Makine 
Döküm. KSO Başkanı Memiş Kütük-
cü ve ödül alan firmalar bu belgeye 
hak kazanma süreçlerini ve belgenin 
kendilerine kazandırdığı avantajlarla 
ilgili Yenigün Gazetesi’ne değerlen-
dirmelerde bulundu. 

BELGEYİ ALAN FİRMA
 SAYISI ARTACAK 

ISO/TS 16949 Kalite Belgesi’nin 
avantajı hakkında bilgi veren KSO 
Başkanı Memiş Kütükcü, bu belge-
nin otomotiv sektöründeki OEM fir-
malarına tedarikçi olmayı sağlayan 
önemli bir kriter olduğunu söyledi. 
OEM firmalarının kendilerine te-
darikçi olacak üreticilere bu belge-
yi şart koştuğunun bilgisini veren 
Kütükcü, “16949 Kalite Belgesi 
tedarik sağlayacak firmalarımızın 
altyapısını oluşturuyor. Bu altyapıyı 

kuran firmalarımızın ana tedarikçi 
olma şansları inanılmaz yükseliyor” 
dedi. KSO olarak bu belgeyi almaya 
hak kazanan firmaların artması için 
büyük gayret gösterdiklerini dile 
getiren Kütükcü, istenilen seviyede 
olmasa da, bu konuda önemli bir yol 
kat ettiklerini belirterek şöyle devam 
etti: “Konya’da bu belge 18’e ulaş-
tı. Biz bu konferansları başlattığımız 
2010 yılında sadece 1 firmamızın bu 
belgesi vardı. Geçen 8 yıllık periyotta 
farkındalığın arttığını ve ana sanayici 
firmalara tedarikçi olma konusunda 
önemli bir kazanım elde edildi. Bu 
belge için OEM firmalarının kendi-
lerince oluşturdukları bir disiplin ya-
pısı var. Bu yapının da kendi şartları 
var. Firmaların bu şartları sağlama-
ları gerekiyor. Konya’da bu belgeyi 
alan firma sayısı mutlaka artacaktır. 
Sektördeki bu ivme mutlaka artarak 
devam edecek.”
YERLİ OTOMOBİL İÇİN ÜRETMELİYİZ 

Yerli otomobille ilgili de değer-
lendirmelerde bulunan Kütükcü, 
konunun 2 boyutlu ele alınması 
gerektiğinin altını çizdi. “Birincisi 
fabrikanın Konya’ya kurulması. Bu 

yürüttüğümüz bir çalışma. İkincisi 
de, kurulacak otomobil fabrikasına 
Konyalı tedarikçilerin ürün satabil-
mesi ve tedarikçi ağında yer alabilir 
olmaları gerekiyor” diyen Kütükcü, 
tedarikçi firma olmak için fabrikanın 
Konya’da kurulma şartının olmadığı-
nı belirterek şöyle devam etti, “Yerli 
otomobil fabrikası ülkemizin nere-
sinde kurulursa kurulsun, firmala-
rımızın mutlaka bu otomobile ürün 
verebilir çalışma içerisinde olmaları 
lazım. Bunun da şartı ISO/TS 16949 
Kalite Belgesi alarak, OEM’lere teda-
rikçi olabilecek standartlara gelmek. 
Bu standartlara geldikten sonra hem 
kendi milli yerli otomobilimize teda-
rikçi olunabileceği gibi diğer otomo-
bil firmalarına da tedarikçi olabilirler. 
Dolayısı ile bu son derece kritik bir 
konu. Biz de bu belge için teşvik edi-
yoruz. Yeli ve milli otomobil konusu-
nu yakından takip ediyoruz. İnşallah 
2020 yılında bu konuyla ilgili somut 
şeyler ortaya çıkmış olacak.”
BU BELGEYİ ALAN FİRMA ARTMALI

ISO/TS 16949 Kalite Belge-
si alan ve OSEG Konferanslarında 
ödüllendirilen SAB Otomotiv Yedek 

Parça Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp 
Kırboğa, yaptığı açıklamada, ISO/
TS 16949 Kalite Belgesi nedeniyle 
KSO tarafından ödüllendirildiklerini 
hatırlattı. Bu belgeyi alan firmaların 
Konya’da artmasını temenni eden 
Kırboğa, “Belgeyi almak çok ba-
sit değil. Kabaca bir buçuk yıl filan 
uğraşıyorsunuz. Ürünün kaliteli ol-
duğuna dair sizi denetliyorlar. Hak 
ettiğinizde bu belgeyi veriyorlar. 
Biz de şuanda Türkiye’de ciddi ma-
nada 3 OEM firması ile çalışıyoruz” 
dedi. Yerli otomobil ile ilgili düşün-
celerini de aktaran Kırboğa, “Çağın 
gelişimine göre elektrikli araç üret-
mek gerekiyor ama bu yetmez diğer 
araçlardan da üretmek gerekiyor. 
Yerli otomobili Konya yapabilir. Bi-
raz çalışma lazım. Biraz da otomotiv 
için birikim lazım bu Konya’da var. 
Sadece el ele verip yürümemiz gere-
kiyor” diye konuştu. 
YERLİ MOTORUN KRANKINA TALİBİZ 

Ödül alan firmalardan Motus 
Otomotiv Makine ve Metalurji Yö-
netim Kurulu Üyesi Haluk Soydemir 
de, firma olarak motor krank mili 
ürettiklerinin bilgisini verdi. 6 yıl 

önce MATO’ya ürün vererek, Kon-
ya’da bir ilke imza attıklarını söyle-
yen Soydemir, sözlerine şöyle de-
vam etti, “Üretilen ürün normalde 
ABD’de üretiliyordu ve ciddi bedel-
lerle alınıyordu. Bizim yerli savunma 
sanayi fuarında bu ürünü yapabile-
ceğimizi söyledik. Uzunca bir süre 
denemelerden ve çalışmalardan 
sonra başarılı olduk ve teslim ettik 
ve tedarikçi firma olduk. 2017’nin 
en son kurulan Ar-Ge merkezini biz 
kurduk. Ar-Ge’ye devam ediyoruz. 
Üretilecek yerli motor konusunda 
görüşme halindeyiz. Yerli motor için 
de krank üretimine talibiz.”

‘ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ’
Mesa Makine Yönetim Kurulu 

Üyesi Samet Tekelioğlu da yaptığı 
açıklamada, 40 yıldır üretici oldukla-
rını ve yaptıkları Ar-Ge faaliyetleri ile 
sürekli kendilerini yenilendiklerini 
söyledi. Son olarak ülkemizdeki milli 
üretime destek vermek için bu pro-
jelere talip olduklarını dile getiren 
Tekelioğlu, bu projeler kapsamında 
çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. 
Yerli otomobil konusuna da değinen 
Tekelioğlu, “Konya yerli otomobil 
altyapısına sahip. Lakin bugüne ka-
dar hep tersine mühendislik gerçek-
leştirdi firmalarımız. Teknik hesap-
lar bilinmeden bir şeyler kopyalandı. 
Bundan sonra bilinçle çalışılması bizi 
geliştirecektir. Biz yeni projelere her 
zaman açığız ve ülkemize destek 
vermek için elimizden gelen çabayı 
göstereceğiz. Yoğun bir şekilde Ar-
Ge merkezimiz çalışıyor. BMC OTO-
KAR gurubunda yeni projelere start 
verdik. Elimizden geleni yapacağız” 
değerlendirmesinde bulundu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

KSO Başkanı MemişKütükcü

 Fatih Ceylan Abdulkadir Buluş

Eyüp Kırboğa Haluk Soydemir Samet Tekelioğlu
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Konya Sanayi Odası tarafından 
düzenlenen OSEG (Uluslararası Oto-
motiv Sektörünün Geleceği) Konfe-
ranslarının bu yıl 5.’si gerçekleştirildi. 
Yenilikçi Teknolojiler ana teması ile 2 
gün sürecek etkinlikte Türk Otomo-
tiv Sanayinde Üretim- Tasarım-Mar-
ka, Yeni Nesil Otomotiv Teknolojileri, 
Küresel Otomotiv Sektörü, Geleceğin 
İş Modelleri olmak üzere 4 oturum-
da gerçekleştirilecek. Konferansın 
yapıldığı alanda kurulan stantlar ile 
de sektörün Güney Afrika ve Hin-
distan’dan katılan firma temsilcileri 
ve Ford Otosan ile ikili iş görüşmeleri 
yapma imkanı sağlandı. Ayrıca KTO 
Karatay Üniversitesi, Necmettin Er-
bakan Üniversitesi ve bir firmanın 
geliştirdiği elektrikli araçlar da sektör 
temsilcilerine tanıtıldı. 

Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
Otomotivde Yenilikçi Teknolojiler 
temasıyla gerçekleştirilen kongreye 
Vali Yakup Canbolat,  Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan 
Ali Çelik,  AK Parti Konya Milletvekili, 
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komis-
yon Başkanı Ziya Altunyaldız, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili 
Mahmut Sami Şahin, Konya Sana-
yi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 
Konya Sanayi Odası (KSO) Meclis 
Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, KTO 
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bayram Sade, çok sayıda protokol 
üyesi ile sektör temsilcisi katıldı. 

OSEG KONFERANSLARI 
MARKA HALİNE GELDİ

Kongrenin açılış konuşmasını ya-
pan Konya Sanayi Odası Başkanı Me-
miş Kütükcü , “2010 yılında odamız 
tarafından ilki gerçekleştiren OSEG 
konferansları artık kendi alanında 
marka bir konferans haline geldi. 
Burada aslında güçlü bir bilgi ve 
tecrübe platformu oluşturuyor, sek-
tördeki son gelişmeleri, yeni trend-
leri konuşuyoruz. Zira artık uzun 
soluklu bir organizasyon haline gelen 
OSEG Konferanslarımızın temasını 
belirlerken, ülkemizin ve dünyanın 
gündemini yakından takip etmeye, 
şehrimizin bu gündeme katkısını ola-
bildiğince yüksek tutmaya özen gös-
teriyoruz” dedi.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ DÜNYA 
EKONOMİSİ İÇİN STRATEJİK

 ÖNEME SAHİP
Otomotiv Endüstrisi dünya eko-

nomisi için stratejik bir önem taşı-
dığını ifade eden Kütükcü, “Sektör, 
teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, 
yarattığı istihdam ve diğer sektörle-
ri geliştirme potansiyeli ile küresel 
ekonominin dönüşümünde öncü rol 
oynuyor. Yan sanayi ve ilişkili oldu-
ğu hizmet sektörlerini de kapsaya-
cak şekilde ele alındığında, sektörün 
Türkiye ekonomisi için de son derece 
kritik önemi olduğunu biliyoruz. Tür-
kiye geçtiğimiz yıl toplam 1 milyon 
696 bin taşıt aracı üretti. Bunun 1 
milyon 143 binini otomobil oluştu-
ruyor. Yine geçtiğimiz yıl, toplam 
üretimimizin yüzde 78’ini ihraç ettik. 
Ülkemizde her 13 saniyede bir araç 

üretiliyor, her 18 saniyede bir araç 
ihraç ediliyor. Bu başarı Türk mü-
hendislerinin,  Türk çalışanlarının 
başarısı. Türkiye’nin başarısı” dedi.

KONYA OLARAK TERLİ OTOMOBİLE 
KATKI VERMEYE HAZIRIZ

Türkiye’nin yerli ve milli otomo-
bilini yapma sürecinde katkı vermeye 

hazır olduklarını ifade eden Kütükcü, 
“Türkiye, kendi otomobilini yapmak 
üzere hızla yürüyor. Ben inanıyorum, 
Türkiye kendi otomobilini yapacak 
ve bu otomobili de dünyaya satacak. 
Konya olarak, biz de Türkiye’nin yerli 
ve milli otomobilini yapma süreci-
ne kritik katkı vermeye hazırız.Artık 
tüm Türkiye biliyor. Konya, yerli oto-
mobil yatırımına ev sahipliği yapma-
ya talip. Biz Konya’nın yerli otomobil 
yatırımının yapılacağı en uygun yer 
olduğunu iddia ediyoruz. Bu iddi-
amızı da raporlarla ortaya koyduk. 
Türkiye’de bu konuda uluslararası, 
profesyonel bir kuruluşa rapor hazır-
latan tek şehiriz.Ortaya koyduğumuz 
“Konya’da Otomobil Üretilebilirliği 
Fizibilite Raporu”nda Konya, Aksa-
ray, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, 

Manisa ve Sakarya olmak üzere 8 
ilimiz karşılaştırıldı. Bu raporda da 
gördük ki; Konya yerli otomobil ya-
tırımının yapılacağı en fizibil yatırım 
alanı olarak çıkıyor. Yine yatırımcıya 
5 farklı yer önerisi sunan tek iliz. Bu 
konuda şehir olarak, tüm kurum-
larımızla birlikte verdiğimiz müca-

deleye devam ediyoruz. Türkiye’de 
sanayinin tek merkezli, Marmara 
Havzası odaklı yatırım anlayışından, 
Anadolu’ya yayılan, kapsayıcı bir dö-
nüşüme ihtiyacı olduğunu düşünü-
yoruz. Marmara Havzası artık kendi 
yükünü çekemez hale geldi değerli 
konuklar. Biz Konya olarak, Türki-
ye’nin ikinci Marmara Havzası olma-
ya talibiz. Yerli otomobil yatırımında 
Konya ısrarımızın temelinde de bu 
bakış açımız yatıyor. Buradan bir kez 
daha sizlerin huzurunda, tüm siyasi 
çevrelere ve Yerli Otomobil Ortak 
Girişim Grubuna “Gelin bu yatırımı 
Konya’da yapın. Konya ile iş yapan 
kazanır” çağrımı yinelemek istiyo-
rum” ifadelerini kullandı.

KONYA’YI YENİ UFUKLARA 
TAŞIYACAĞIZ

“Konya’yı hep birlikte Türki-
ye’nin ikinci Marmara Havzası ola-
rak, yeni ufuklara taşıyacağız” diyen 
Başkan Kütükcü, “OEM’e, yani ana 
sanayiye çalışma oranımız da her 
geçen yıl artıyor, çok şükür. Odamız 
kümelenme çalışmalarını başlatarak, 
Türkiye’nin sektördeki ilk kümelen-

me projesi olan Konya Otomotiv Yan 
Sanayi İş Kümesini kurduğunda sa-
dece 1 firmamızın TS 16949 Kalite 
Belgesi vardı. Şu anda 18 firmamız 
TS 16949 Kalite Belgesi ile ana sa-
nayiye odaklanmış durumda. Yü-
rüttüğümüz Motor Ur-Ge Projesi ile 
Konya’nın motor ve motor üretme 
kabiliyetini de geliştirmeye çalışıyo-
ruz. Konya’yı hep birlikte Türkiye’nin 
ikinci Marmara Havzası olarak, yeni 
ufuklara taşıyacağız” ifadelerini kul-
landı.

OTOMATİV SEKTÖRÜNÜN 
GELİŞMESİNİ GÖREV EDİNDİK
Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-

kan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, ba-
kanlık olarak otomotiv sektöründe 
kendilerine görev edindiklerini ifade 
ederek, “Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı olarak bakanlığımızın baş-
kanlığında sektörün gelişmesi için en 
üst seviyeden bir destek ve katkıyı 
kendimize görev edindik.  Otomotiv 
sektörü gelecekte, çok güçlü, küçük 
karmarjı ile çalışan ama yüksek kalite 
standartlarını elde eden ve geleceği 
kurgulayan yenileşmeci bilimsel alt-

yapısı olan firmalarla şekillenecek. 
Otomotiv sektöründe dünya sırala-
masında yerimizi aldık. Avrupa’da 
otobüs üretiminde birinci sıradayız. 
Hafif ticari araçlarda ikinci ve otomo-
bilde de altıncı sıradayız. AB ülkeleri 
içerisinde ise üretimde 5. sıradayız. 
Bunu Ar-Ge merkezlerini artırarak 
ve yenilikçi bir üretim politikası izle-
yerek artırabiliriz. Bugün Ar-Ge için 
en fazla pay ayıran sektör otomotiv 
sektörüdür. Bütün ana üreticilerin bir 
Ar-Ge ve tasarım merkezi var. Biz de 
bunun için çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Türkiye’de bugün itibariy-
le binin üzerinde Ar-Ge ve tasarım 
merkezimiz var” ifadelerini kullandı. 

YERLİLİĞE YÖNELMEMİZ LAZIM
Yerliliğe dönmemizde yarar ol-

duğunu ifade eden Çelik, “Türki-

ye’de sektörün ortalama yüzde 10 
büyüdü. “Bu oran geçen yıl yüzde 
17’ydi. Sektörde ihracatımız artmış 
ve ithalatımız azalmış durumda. An-
cak tüm bunlara rağmen yerli ürünü 
içeride tüketme alışkanlığımız çok 
az. Bu kadar güçlü bir üretimde dahi 
hala 700 bin taşıtı dışarıdan alarak 
tüketmişiz. Yerliliğe dönmemizde 
yarar olduğunu düşünüyoruz. Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 
gelecekte sektörde dünya pazarından 
daha fazla pay almak için elimizden 
geleni yapacağız” dedi.

OTOMATİV SEKTÖRÜ ÜLKEMİZ 
İÇİN ÖNEMİ TARTIŞILMAZ

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, 
“Sektörümüzün ülkemiz için önem 
tartışılmaz. Geçen yıl sektöründe 29 
milyar dolarlık ihracatın gerçekleş-
tiği, bunun da Türkiye’deki ihraca-
tının yüzde 18’ine tekabül ediyor. 
Türkiye’de üretilen her 100 araçtan 
79’unun ihraç ediliyor. ihraç edilen 
araçların da yüzde 82’sinin de Avru-
pa’ya gidiyor. Bahsettiğimiz değişim 
ve gelişim sürecinde dijital dönü-
şümde arzu ettiğimiz ana sanayi ile 
birlikte hızlı bir gelişim ve dönüşüm 
gerçekleştiremezsek bu gelişim ge-
ride kalır. Derneklerimizin hem ana 
sanayide hem ana aktörlerimizin bu 
konuda çalışmalarını biliyoruz” ifade-
lerini kullandı. 
 KONYA SANAYİSİ BİRÇOK SEKTÖRDE 

VARLIĞINI HİSSETİRMEKTEDİR
Vali Yakup Canbolat ise, Kon-

ya sanayisinin zengin bir çeşitli ya-
pıya sahip olduğunu kaydederek, 
“Konya’mızda otomotiv sektöründe 
önemli bir yere sahip. Konya sürekli 
gelişen sanayisi ile Anadolu’nun üre-
tim üssü haline gelmiştir. Bugün iti-
bariyle sahip olduğu 9 adet organize 
sanayi bölgesi, 44 adet küçük sanayi 
sitesi,10 adet özel sanayi alanlarıyla 
ülke ekonomisine katkı vermektedir. 
Konya il merkezi ve ilçelerinde yer 
alan Organize Sanayi Bölgelerinde, 
yaklaşık 3bin500 hektar planlı en-
düstri alanı bulunmaktadır. Konya 
sanayisi başta otomotiv ve savunma 
sanayisi olmak üzere birçok sektörde 
varlığını hissettirmektedir” dedi. Ko-
nuşmaların ardından ISO/TS 16949 
belgesi alan firmalar ödüllendirildi. 
Program ‘Türk Otomotiv Sanayi’nde 
Üretim Tasarım Marka’ konulu panel 
ile devam etti.

ISO/TS 16949 ALAN FİRMALAR
SAB Otomotiv Yedek Parça Me-

tal Makine ve Sanayi Ticaret A.Ş
Dikmen Otomotiv Döküm Gıda 

Pazarlama Sanayi ve Ticaret .LTD.
ŞTİ.

Yenmak Motor Gömlek A.Ş
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE AR-GE 

MERKEZİ OLAN FİRMALAR 
Motus Otomotiv Makine ve Me-

talurji San ve Tic A.ş
Aydınlar Yedek Parça San ve Tic. 

A.Ş
Kentpar Otomotiv ve Makine 

San. TİC. ltd. şti
Mesa MAKİNA Döküm Gıda San.

Tic. A.Ş   n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

5. OSEG ve Çözümü İçin Kümelenme Konferansı gerçekleştirildi. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Yerli otomobilin Konya’ya kazandırılması 
halinde yatırım yapacak firmanın kazanacağını ifade ederek, “Gelin bu yatırımı Konya’da yapın. Konya ile iş yapan kazanır” çağrımı yinelemek istiyorum” dedi

‘Konya ile iş yapan kazanır’

 KTO Karatay Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve bir firmanın geliştirdiği elektrikli araçlar da sektör temsilcilerine tanıtıldı.

Yakup Canbolat Hasan Ali Çelik Ziya Altunyaldız Memiş Kütükcü
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Sauna Gümüşkapı’da 32. yıl mutluluğu
Kuruluşunun 32. yılını kut-

layan Sauna Gümüşkapı, Konya 
basınıyla buluştu. 32. yılını kut-
layan Sauna Gümüşkapı, yeni-
lenen yüzü ile bugün 200 kişilik 
kapasitesi, iki adet saunası, Türk 
hamamı, buhar odası, fitness sa-
lonu, kese ve masaj odalarının 
yanı sıra kafeteryası, mescidi, 
spor salonları ve digiturk hizmeti 
ile de misafirlerine sağlıklı yaşa-
malarına katkı vermenin mutlu-
luğunu yaşıyor. Bu mutlu günün-
de Konya basınını misafir etti. 

Gümüş Kapı Sauna ve Oto İş-
letmesi Ltd. Şti. Yönetim Kurulu 
Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, 
32 yıldır Konyalı hemşerilerimize 
hizmet vermekten mutlu olduk-
larını belirterek, “Kurulduğumuz 
günden bu yana Konyalı hemşe-
rilerimize sağlıklı yaşamaları için 
hizmet veriyoruz. Yenilediğimiz 
tesisimizde öncelikli olarak sağ-
lığınız bizim için önemlidir an-
layışıyla hareket ediyoruz.  Sa-
unamızdaki tüm imkânlardan 
sağlığınıza kavuşurken, spor sa-
lonlarımızda da sportif faaliyetler 
yapabilirsiniz. Bunun yanında 
okey oynayabilir. Lig TV yayını 
ile maçları izleyebilirsiniz. Kafe-
teryamızda sıcak ve soğuk içe-
cek çeşitleri ve fast food yiyecek 
çeşitlerini bulabilirsiniz. Hamam 
ve Sauna arasında dinlenme 
alanı olarak ta kullanabileceği-
niz kafeteryamızda dostlarınızla 
birlikte hoş bir vakit geçirebilir-
siniz. Masa Tenisi, Langırt Masa 
Futbolu, Masaj Koltuğu gibi oyun 
alanlarımızda stresli bir günün 
tüm yorgunluğunu atabilirsiniz. 
Hamam keyfinize dinlenme oda-
larımızda devam edebilirsiniz. 
Sakin ferah bir ortamda dinlene-
rek stres ve yoğunluktan kurtu-
lursunuz. Uyguladığımız indirim-
li hizmetlerden faydalanmaları 
için hemşerilerimizi tesislerimiz-
de misafir etmekten mutlu olaca-
ğız” dedi. 

SAĞLINIZ HER ZAMAN 
ÖNCELİĞİMİZ OLDU

Celalettin Hakan Katırcı her 
zaman Sauna Gümüşkapı olarak 
sağlığınız önceliklidir anlayışını 
prensip edindiklerini ifade ede-
rek, “Saunanın insan sağlığına 
olumlu yönde birçok etkisi var-
dır. Romatizmadan uyku bozuk-
luğuna, gerginlikten depresif 
sıkıntılara kadar, birçok konuda 
sağlığımız ile ilgili problemlere 
karşı iyileştirici ve tedaviye yar-
dımcı olacak şekilde etki göster-
diği bugün birçok sağlık uzmanı 
tarafından kabul görmektedir. 
Sauna günün stresinden ve so-
runlarından sıyrılıp sıcak, nemli 
bir oda içerisinde hem terleyerek 

hem de gevşeyerek dinlenmenizi 
ve rahatlamanızı sağlar. Sauna-
nın yararları eski çağlardan beri 
insanlar tarafından bilinmekte 
olup, depresif bozukluklar, ki-
reçlenme, romatizma gibi daha 
birçok hastalığın tedavisinde 

kullanılıyor. Faydaları bunun-
la kalmayan sauna, başta kan 
dolaşımını hızlandırarak vücu-
dunuza zindelik kazandırır.  Su-
namızdaki buhar banyosu vücut 
toksinlerinden arınmanın en ba-
sit yolu olarak düşünülmüştür. 
Bu yolla cildin gözenekleri açılır, 
milyonlarca ter bezesi salgılama 
yapmaya başlar, vücut ürettiği 
metabolik maddeleri ve diğer 
atıkları dışarı atar. Bunun yanın-
da fitness bölümünde ise, bütün 
kasların tek tek aletli ya da aletsiz 
çalıştırılmasıyla sıkılaştırılması 
ve güçlendirilmesi sağlanır. Böy-
lelikle sağlıklı ve formda kalırsı-
nız. Burada görevlendirdiğimiz 
uzmanımız yardımcı oluyor. Kese 
ve masaj odamızda mevcuttur. 
Kese ve masaj sayesinde ciltteki 
ölü derileri atarak deriden toksin 
atılımını kolaylaştırır. Türk ha-
mamı geleneğindeki ilk aşamayı 
oluşturan ‘kese’, vücudun yoğun 
ter atmasının ardından temiz-
lenmek ve arınmak için tatbik 
edilir.  Köpük Masajı ise; vücu-
dun doğal sabunlardan üretilen 

yoğun bir köpükle kaplanması 
ve bu köpük yardımıyla yapılan 
eşsiz rahatlatıcı masajdır. Ayrı-
ca toksik maddelerin önemli bir 
bölümü de özellikle sıcak hava-
larda deri aracılığıyla atılır. Her 
gün yapılacak geleneksel hamam 
seansları, toksinlerin deriye zarar 
vermesini önler ve vücuttan atıl-
masını sağlar.  Deneyimli ve tec-
rübeli personelimizle her zaman 
müşterilerimizin ve dostlarımızın 
sağlığını öncelikli olarak gördük. 
Bu anlayışımızdan da hiçbir şe-
kilde taviz vermedik. Bugüne 
gelmezde bize destek veren tüm 
dostlarımıza, müşterilerimize ve 
Konyalı hemşerilerimizi teşek-
kür ediyorum” şeklinde konuştu. 
Konuşmanın ardından çiğ köfte 
ikramı yapılan basın mensupları 
Suana gümüşkapı’da günün yor-
gunluğunu ve stresini attı. Sauna 
Güküşkapı Yönetim Kurulu Baş-
kanı Celalettin Hakan Katırcı, ku-
ruluşundan bugüne kadar Sauna 
Gümüşkapı’nın müdavilerinden 
Seyit Büyükkürkçü ile birlikte ob-
jektiflere poz verdi.
n HABER MERKEZİ

‘Fuarcılık sektörü bizim 
coğrafyamıza kayıyor’

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık 
Hizmetleri Genel Müdürü İl-
han Ersözlü, “Avrupa’ya giden 
ziyaretçi sayısında düşüş var. 
Fuarcılık sektörü bizim coğraf-
yamıza kayıyor. Şu anda Tür-
kiye’de, dünyanın en büyük 
İngiliz, Alman ve İtalyan fuar 
şirketleri ofis açmış durumda. 
Özellikle İstanbul üzerinden 
Avrasya ülkelerine mal satma 
telaşındalar” dedi

Ersözlü, Türkiye’deki fuar-
cılık sektörünün her geçen gün 
büyüdüğünü söyledi. Geçen 
yıl Türkiye genelinde 475 fua-
rın düzenlendiğini belirten Er-
sözlü, “Bu fuarlara 7 bini yurt 
dışından olmak üzere 60 bin 
firma katıldı. Toplamda 100’ün 
üzerinde ülkeden 590 bini yurt 
dışından olmak üzere 21 mil-
yon kişi bu fuarları ziyaret etti. 
Yurt dışından gelen ziyaretçi 
sayısı bakımından da 2017 yılı-
nı yüzde 10’luk büyümeyle ka-
patmıştık.” diye konuştu.

“2018 YILINI YÜZDE 25 
BÜYÜMEYLE KAPATACAĞIZ”

Ersözlü, Türkiye’de fuar 
düzenledikleri şehir sayısını 
11’e çıkardıklarını ifade ederek, 
şöyle konuştu: “Ülke genelinde 
düzenlenen fuarlara gelen ziya-
retçilerin dörtte birini TÜYAP 
olarak biz getirdik. 2017 yılında 
2016 yılına göre yüzde 29 bü-
yüme sağladık. Bu yıl düzen-
leyeceğimiz 90 fuara 6 milyon 
ziyaretçi bekliyoruz. 2018 yılı-
na iyi başladık. İlk fuarlar dolu 
dolu geçiyor. İnşallah fuarcı-
lıkta 2018 yılını yüzde 25 bü-
yümeyle kapatacağız. Fuarları-
mızla ülkemizin ekonomisine, 
büyümesine, ihracatına katkı 
sağlıyoruz.”

Bu yılın, fuarcılık sektörün-
de patlama yılı olacağını anla-
tan Ersözlü, şöyle devam etti: 

“2017 yılını beklediğimiz 
gibi kapattık. Terör olaylarının 
bitmesi Türk fuarcılık sektörü-
nü canlandırdı. Lanet terörden 
kurtulup sakin ve huzurlu bir 
dönem başlayınca ülke olarak 
önümüz daha da açıldı. Farklı 
yollarla önümüzü kesmek iste-
seler de biz Türkiye’nin gele-
ceğine güveniyoruz. Türk fu-
arcılık sektörü önümüzdeki 10 
yılda dünyanın en önemli fuar 
ülkelerinden biri olacak. Batı’yı 
yakalayacağız hatta geçeceğiz.” 

Ersözlü, Avrupa’da fuar-
cılığın gerilemekte olduğunu 
vurgulayarak, “Avrupa’ya gi-
den ziyaretçi sayısında düşüş 
var. Fuarcılık sektörü bizim 
coğrafyamıza kayıyor. Şu anda 
Türkiye’de, dünyanın en büyük 
İngiliz, Alman ve İtalyan fuar 
şirketleri ofis açmış durumda. 
Özellikle İstanbul üzerinden 
Avrasya ülkelerine mal satma 
telaşındalar. Buradan müşteri 
kapmak için Türkiye’de fuarlar 
düzenliyorlar.” değerlendirme-
sinde bulundu.

En büyük rakiplerinin baş-
ta Çin olmak üzere Uzak Doğu 
ülkeleri olduğuna dikkati çeken 
Ersözlü, şunları kaydetti: “Çin 
dünyada en fazla fuar düzenle-
yen ülke. Dünyada yılda 30 bin 
civarında fuar düzenlenirken 
bunun sadece 6 binini tek ba-
şına Çin düzenliyor. Bu sayıyı 
daha da artırmak için durma-
dan çalıyorlar. Dünyanın en 
büyük ekonomisi olmayı arzu-
luyorlar. Çin, 2030’da dünya-
nın en büyük ekonomisi olmak 
için fuarcılık sektörüne çok bü-
yük yatırımlar yapıyor. Şu anda 
Batı’yı geçmiş durumdalar. Biz 
de yakın gelecekte Asya Pasifik 
ülkeleriyle yakın rekabet içeri-
sinde olacağız.”
n HABER MERKEZİ 

“Kamu çalışanlarını ne masada nede alanlarda satmayız” diyen Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, “Hak ve 
hukukları almak için bugüne kadar kendi imkanlarımız ile mücadele ettik. Eninde sonunda yetkili sendika olacağız” ifadelerini kullandı

‘Yetkili sendika olacağız’
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel 

Başkanı Mustafa Yorulmaz, yerel 
yönetim hizmetler kolunda çalı-
şan kamu çalışanlarına Konya’dan 
seslendi. Bir otelde açıklamalarda 
bulunan Yorulmaz, “Ülke genelin-
deki Yerel Yönetim hizmetlerin-
deki kamu çalışanları önümüzde-
ki toplu sözleşmede sendikamızı 
yetkili sendika yaptıkları takdirde, 
Kamu-çalışanlarını ne masa da, 
nede alanlarda satmayız. Hak ve 
hukukları almak için gece-gündüz  
çalışırız” dedi. 

Toplantıya, Genel Başkan Yar-
dımcısı Ali Rıza Kayar, Kamu-Sen 
İl Temsilcisi Hüsamettin Şenel, 
Kamu-Sen konfederasyonuna 
bağlı sendikaların Konya Şube 
Başkan ve yönetim kurulu üyele-
ri, Türk Yerel Hizmet Sen Konya 
Şube Başkanı Şeref Alemdar da 
katıldı. 

ÜYELERİMİZİN HER DAİM 
YANLARINDA OLACAĞIZ 

Türk Yerel Hizmet-Sen Kon-
ya Şube Başkanı Şeref Alemdar, 
Mevcut başkan Ahmet Say’ın 
Adana’ya tayini çıkması müna-
sebetiyle boşalan Türk Yerel Hiz-
met-Sen Konya Şube Başkanlığı 

görevine yönetim kurulu arasında 
yapılan seçim sonrası bu görev 18 
Mart 2018 tarihi itibariyle bana 
verildi. Göreve kalınan yerden 
itibaren üyelerimizin  hak, hukuk 
ve adalet korumak ve almak adı-
na sürdüreceğiz. Konya, Karman, 
Aksaray İl, ilçelerinde ve beldeler-
deki belediyeler ve il özel idarele-
rindeki çalışan kamu çalışan arka-
daşlarımıza ve üyelerimize hitap 
ediyoruz. Bizler bu manada üyele-
rimizin ve memur kardeşlerimizin 
arasında sevgiyi,saygıyı yaşatmak 
adına her türlü adımı atacağız.Ye-
rine ve zamanına göre de kamu 
çalışanlarımızın hukuk,.sosyal 

kültürel vb. hastalığında, sağlığın-
da iyi ve kötü gününde her daim 
yanında olacağız. Bu milli birlik ve 
beraberlik mutabakatının tabanda 
da yerelde de tamamen sağlan-
masını arzu ediyoruz Türk milleti 
bu birlikten memnundur” dedi.

ENİNDE SONUNDA YETKİLİ 
SENDİKA OLACAĞIZ

 “Sendika olarak her zaman 
kamu çalışanlarının, hak, hukuk 
ve adalet sloganıyla haklarını al-
maları için hem masada, hem de 
sahada yanlarında olduk” diyen 
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel 
Başkanı Mustafa Yorulmaz da 
şunları söyledi: “Yerel Yönetim 

Hizmetleri kolunda çalışan kamu 
çalışanları bugüne kadar bizlere 
yetki vermediler. Şu anda yetkili 
olan sarı sendikayı yetkili kıldılar. 
Onlar da masada her kamu çalı-
şanının bildiği gibi sattılar. Kamu 
çalışanları bunların yaptıkları top-
lu sözleşmelerde haklarını kaybet-
tiler. Yerel Yönetim Hizmetlerini 
Kolunda hizmet veren kamu ça-
lışanları Türk yerel Hizmet-Sen 
yetki verirse, hiçbir zaman sendi-
ka ve Kamu-Sen Konfederasyonu 
olarak onları ne masa da ne de 
alanlarda satmayız. Hak ve hu-
kukları almak için bugüne kadar 
kendi imkanlarımız ile mücadele 
ettik. Bunu böyle bilmelerini is-
tiyoruz. Eninde sonunda yetkili 
sendika olacağız ve Kamu çalışan-
ları huzurlu bir ortamda çalışma 
ve haklarını alacaklardır. Mevcut 
başkanımız Ahmet Say’ın Adana 
Büyükşehir Belediyesi’ne tayin 
çıkması münasebetiyle boşalan 
Konya Şube Başkanlığına Adem 
Alemdar, yönetim kurulu arasın-
da yapılan seçim sonrası gelmiştir. 
Kendisini tebrik ediyor ve çalışma-
larında başarılar diliyorum” dedi.
n TEVFİK EFE

Gümüş Kapı Sauna ve Oto İşletmesi Ltd. 
Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin 

Hakan Katırcı, 32 yıldır Konyalı hemşeri-
lerimize hizmet vermekten 
mutlu olduklarını belirtti.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü Ersözlü



29 MART 2018 5HABER 

‘Vatandaşlarımızın sağlığı önceliğimiz’ Güvenlik güçlerine anlamlı mektup
Ereğli Belediyesi Zabıta Mü-

dürlüğü Ekipleri denetimlerine 
aralıksız devam ediyor. Ekipler, 
Okul çevrelerinde gıda sektöründe 
faaliyet gösteren işletmelerin de-
netimlerini gerçekleştirdi.

Denetimler hakkında açıklama 
yapan Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven, “Zabıta ekiplerimiz vatan-
daşlarımızın sağlığı ve güvenliği 
açısından önemli denetimler ger-
çekleştiriyor. Bu kapsamda Okulla-
rımızın çevresinde gıda sektörün-
de faaliyet gösteren işletmelerin 
gerekli evrak, hijyen kurallarına 
uygunlukları ile gıda maddelerinin 
standartlara uygunluklarını de-
netliyor. Ereğli Belediyesi olarak 
özellikle çocuklarımızın ve hem-
şehrilerimizin sağlığını önemsiyor, 
gereken çalışmaları yapıyoruz. Öğ-
rencilerin sağlıklı ortamlar içinde 
ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 
denetimlerimiz devam edecek” 

dedi. Başkan Özgüven, “Vatan-
daşlarımızın tükettiği temel gıda-
lara yönelik belirli aralıklarla dene-
timler yapıyoruz. Bu denetimlerde 
kurallara uymayan işyeri sahiple-
rimize uyarıda bulunuyoruz. Uya-
rıları dikkate almayanlara ise ceza 

uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın 
sağlığı önceliğimizdir. Bu noktada 
taviz vermeyeceğimizi belirtmek 
istiyoruz. İşletme sahiplerimizin 
de bu konuda bizlere destek ola-
rak sağduyu ile yaklaşmalarını rica 
ediyoruz” dedi. n HABER MERKEZİ

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) Ereğli Mühendis-
lik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 
Ereğli Kemal Akman Meslek 
Yüksekokulu ve Ereğli Adalet 
Meslek Yüksekokulu öğrencileri 
“Güvenlik Güçlerimize Destek 
Amaçlı Mektup Kampanyası” ile 
anlamlı bir etkinliğe imza attılar. 

Etkinlikte katılımcıların iki-
şer mektup yazarak yer aldıkları 
kampanyada mektuplardan biri-
si Afrin’deki Mehmetçiğe, diğeri 
ise Hakkâri Hudut Özel Harekât 
Bölüğü’ndeki güvenlik güçlerine 
yazıldı. 

Bir grup öğrenci, toplanan 
mektupları ilgili yerlere ulaştır-
mak için Ereğli İlçe Jandarma 
Komutanlığına teslim etti. İlçe 
Jandarma Komutanı ile görüş-
me sırasında Cerablus’ta Türk 
Barış Kuvvetleri’nden bir subay 
ve Suriyeli ile yapılan görüntülü 

konuşma duygulu anların ya-
şanmasına sebep oldu. 

Öğrencilerin yanı sıra per-
sonelin de katıldığı etkinlik, 
Necmettin Erbakan Üniversite-
si Ereğli Kemal Akman Meslek 
Yüksekokulu Öğretim Görevlisi 

Eray Günay’ın koordinatörlü-
ğünde gerçekleştirildi. 

Güvenlik güçlerine destek 
amacıyla yoğun bir katılımın ol-
duğu etkinlik Mehmetçiğimize 
yapılan dualarla son buldu.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğ-
lu, Konya’nın Ereğli ilçesinde Ticaret 
Borsası tarafından yaptırılan Toplum 
Ruh Sağlığı Merkezinin açılışına ka-
tıldı.  Akşam saatlerinde gerçekle-
şen törene TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu’nun yanı sıra Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven, Konya Ti-
caret Borsası Başkanı Hüseyin Çe-
vik, Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk, Konya İl Sağlık Mü-
dürü Prof. Dr. Mehmet Koç, çevre il 
ve ilçelerden de çok sayıda bürokrat 
ve davetli yer aldı. 

Ereğli Ticaret Borsası Başka-
nı Zekeriya Ünlü’nün yaptığı açılış 
konuşmasının ardından merkezin 
açılışı dua edildikten sonra kurdele 
kesimiyle gerçekleştirildi. 

Açılışın ardından Ereğli Ticaret 
Borsasına geçen TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, 
“Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizin 
açılışını gerçekleştirdik. Allah orala-
ra kimseyi düşürmesin ama eksik-
liğini de göstermesin. Ereğli Ticaret 
Borsası hayırlı bir iş yaptı emeği 
geçenleri kutluyorum. İnsanların en 

hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bu 
makam ve mevkilerin iyi tarafı in-
sanlara faydalı olmak için elinde bir 
fırsatın var hangi konumda olursan 
ol. Benim 365 oda ve borsa başka-
nım var. Geçmişte bu görevi yapan 
herkesten Allah razı olsun. Birlik ve 
beraberlik içerisinde çalışıp insan-
lara faydalı oluyorlar. Ereğli Ticaret 
Odası ile Ticaret Borsası da akredite 
borsalarımızdandır” dedi. 

TOBB olarak 2013 yılında 81 ile 
81 okul kazandırma kararı aldıkla-
rını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Şu 
an 14 ilimiz kaldı ve yıl sonunda ta-
mamı bitecek. Onlar bittikten sonra 
Allah bana ömür verirse görevime 
devam edersem Ereğli’ye bir okul 
yaptıracağım. Türkiye’de iki hadise 
yaşadık; 15 Temmuz ve Afrin. Hep 
birlikte gördük bir tane dostumuz 
yok. İki olayda da gördük ki 80 mil-
yon birbirine kenetlendi. Sizlerden 
ricam birbirimizi siyasi kimlikten, 
mezhepten, etnik kökenden dolayı 
ötekileştirmeyin, birbirinizi sevin. 
Ortak akılda gerek Ereğli gerekse 
ülkemiz için hep birlikte çalışacağız” 
ifadelerini kullandı. n HABER MERKEZİ

‘Peygamber olmadan
İslam anlaşılamaz’

Hikmet İlim ve Sanat Derne-
ği’nde gerçekleştirilen “Kur’an-ı 
Kerim Tilaveti ve Tefsir” sohbetinde 
konuşan imam hatip Halil Öztoprak, 
“Kur’an ölülere değil, dirilere inmiş-
tir” dedi.

Meram Uluslararası Gençlik 
Akademisi’ndeki Kur’an tilâvetinde 
Hafız Esat Çakmak, güzel sesiyle 
Enfâl suresini 20-27. ayete kadar 
okuduktan sonra değişik sureler-
le birlikte yorumda bulunan imam 
hatip Halil Öztoprak, Kur’an her 
yönüyle mucizevî, eşsiz ve güzel 
olduğunu ifade ederek “Enfâlsûresi-
nin 20. Âyetinde Cenab-ı Hakk “Ey 
iman edenler! Allah’a ve Resûlüne 
itaat edin. Kur’an’ı işittiğiniz halde 
O’nun emirlerinden yüz çevirme-
yin” buyuruyor. Tamda günümüzü 
anlatan bir ayet-i kerime. Toplum 
hergün Allah ve Resulünün emir-
lerini işitip tuttuğu halde işitmemiş 
gibi davranmaktadırlar. Günümüz-
de hangi alanda Allah’ın kanunları 
ve Peygamberin sünneti geçerli? 
Hayatımızın neresinde? Yeryüzün-
de dolaşan canlıların Allah katında 
en kötüsü anlamayan, düşünmeyen 
sağırlar ve dilsizlerdir. Allah’ın emir-
leri orta yerde iken bunu hiç dikkate 
almayan, düşünmeyen, akletme-
yen, Allah’ın verdiği akıl nimetinden 
faydalanamayan, öndeki nereye gi-
diyorsa hiç etrafına bakmadan, aklı-
nı kullanmayan, kendisine bir hedef 
belirlemeden uçuruma doğru giden 
koyun sürüsü nasıl telef oluyorsa, 
bugünkü toplumların da çoğu o şe-
kilde telef olmaktadırlar” dedi.

Kur’an’ın bir hidayet rehberi 
olduğunu ve “Elhamdülillah Müslü-
manım” diyen herkesin Kur’an’dan 
hesaba çekileceklerini ifade eden 
Öztoprak, Müslümanlar olarak Yüce 
Kitabımız Kur’an’ı anlamak ve ya-
şamak zorunda olduğumuzu belir-
terek “Kur’an-ı Kerim’i insanlar ölü 
kitabı haline getirmişler. Ölülerin 
arkasından okuyorlar” dedikten 
sonra Muhammed suresi 33. Ayeti 
hatırlattı. Kur’an-ı Kerim’in hiçbir 
alanı boş bırakmadığını ve Kur’an 
okuyanların da “Peygambersiz dinin 
olmayacağını” bildiğini kaydeden 
Öztoprak, “Peygamber olmadan, 
sünnet olmadan din olur mu? Şunu 
unutmamalıyız ki hidayet rehberi 
olan Kur’an ölülere değil, dirilere in-
miştir” diye konuştu. 

“KUR’AN DİRİLERE İNDİ, 
ÖLÜLERE DEĞİL”

Boşanmaları arttığına işaret 
ederek karı-koca arasındaki ilişki-
lerin her geçen gün zayıflamasının 
sebebinin ise, Kur’an’ın emirleri-
ne uymamak ve tam olarak yerine 
getirmemekten kaynaklandığına 
dikkati çeken Öztoprak, boşanma 
aşamasına gelen karı koca arasını 
bulmak için her iki taraftan hakem 
tutulması gerektiğini söyledi. Bu 
yöntemin toplumda pek uygulan-
madığına dikkati çeken Öztoprak, 
boşanmaların önüne geçmek için 
uygulanması gereken yöntemi de 
şöyle açıkladı: “Allahu Teâlâ, ha-
kemler iyi niyetliyse, o karı kocanın 
arasını bulmak ve yapmak istiyorlar-
sa, taraflar (karı koca) ayrılığı kafaya 
koymadılarsa, geçici olarak şeytana 
uymuşlarsa, iyi niyetle hareket eder-
lerse Allah onlara geçimdirlik verir 
diyor.”

En çok istismar edilen konular-
dan birisinin de zikir olduğunu kay-
deden Öztoprak, Cenab-ı Hakk’ın 
Kur’an’da en az 305 yerde zikirden 
bahsettiğini hatırlatarak “Zikir ne-
dir? En büyük zikir, Allah’ın kitabını 
okumak ve namaz kılmaktır” dedi. 
Cenab-ı Hakk’ın bizden hastalıkta, 
darlıkta ve savaşta sabretmemizi 
istediğini de hatırlatan Öztoprak, 
yapacağınız işleri batıl kılmayarak 
Allah ve Resulüne itaat etmekle 
mükellef olduğumuzu da söyledi.  
Öztoprak “Peygamber bize örnektir, 
önderdir. Onun gibi olmak ve onun 
gibi yaşamak zorundayız. Onun gibi 
yaşamanın adına sünnet diyoruz. 
Sünnet olamadan din olur mu? 
Kur’an-ı Kerim de dirilere inmiştir, 
ölülere değil” dedi.

Allah’ın bize, Yüce Kitabı’nda 
kaliteli bir Müslüman olmamızı em-
rettiğini, çünkü Kur’an’dan sorguya 
çekileceğimizi bize hatırlattığını kay-
deden Öztoprak, sohbetini şu söz-
lerle tamamladı: “Allah’ın emirleri-
ne uymuyorsak, Peygamberimizin 
sünnetini yerine getirmiyorsak ha-
inlik etmiş oluruz. Gevşemeyeceğiz, 
üzülmeyeceğiz, eğer inanıyorsak en 
üstün biz olacağız.” Sohbet, Hafız 
Hasan Ünal’ın okuduğu aşrı şerifle 
sona erdi. HİSDER adına katılım-
cılara derneğin teşekkür plaketleri 
takdim edildi.
n HABER MERKEZİ 

Personelle biraraya gelen Çumra Belediye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz, taşeron işçilerin kad-
ro sevincine ortak oldu. Başkan Oğuz, “Çumra’ya hizmet onur ve gurur duyuyoruz” dedi

Çumra Belediyesi’nde 
kadro sevinci yaşandı 

Fen İşleri ve Park Bahçeler Mü-
dürlüğü hizmet binasında personel-
le biraraya gelen Çumra Belediye 
Başkanı Dr. Mehmet Oğuz,  taşeron 
işçilerin kadroya geçişi hakkında bil-
gi verdi. 

“2014 yılında göreve geldik ve 
koşturmaya başladık. Tabi bir taraf-
ta da müteahhit firma vardı, özlük 
hakları vardı, kıdem tazminatları 
vardı, bunları firmamı ödeyecek be-
lediyemi ödeyecek derken Allah’a 
hamdolsun dönemimiz içerisinde 
tüm haklarımızı alır hale geldik ama 
bugün itibariyle bunların tamamın-
dan kurtulmuş olduk” diyen Başkan 
Oğuz, “Sizlerde diğer kadrolu çalı-
şan mesai arkadaşlarımız gibi insan 

kaynakları müdürlüğümüz tarafın-
dan tüm işlemlerinizi yaptırabile-
ceksiniz. Kadrolu işçi kardeşlerimiz 
göreve geldiğimiz zamanlarda belki 
de konuşulmayacak miktarlardaki 
emekli ikramiyelerini taksitler halin-
de alıyorlardı şimdi Allah’a şükürler 
olsun peşin olarak ödüyoruz. Tarihte 
yapılmadığı kadar yol yaptık hepini-
zin eseri, tarihte yapılmadığı kadar 
park yaptık, tarihte yapılmadığı ka-
dar bina yaptık yani Çumra Beledi-
yesinin 50 yılda yapılan yatırımlar-
dan daha fazlasını dönemimizde 
hep beraber yaptık. Karayollarımız 
başta olmak üzere kurumlarımızla 
beraber çalışarak hizmet ediyoruz 
kimin için çalışıyoruz kendimiz için 

çocuklarımız için geleceğimiz için 
çalışıyoruz.

Bizler Çumra Belediyesi per-
soneli olmaktan Çumra’ya hizmet 
onur ve gurur duyuyoruz. 

Çumra’mıza dönemimiz içeri-
sinde yapılan hizmetlerin hiç birinde 
benim adım geçmez, bakın önceki 
dönem belediye başkanlarımızdan 
Durmuş Ali Çalık, Allah rahmet 
eylesin Çumra stadyumunu ve eski 
sinema binasını Durmuş ali Çalık 
yaptırdı diye anılıyor ama o dönem-
ki başkanımız stadyumu Gençlik ve 
Spor Bakanlığına, sinema binasını 
Kültür Bakanlığına yaptırdı işte güç 
bu getirtmek ve yaptırabilmektir. 
Bizler bu dönemde Merkezi Hükü-

metten yatırımları getirttik, hem 
büyükşehir belediyesinden hizmet-
leri getirttik hem de Çumra Beledi-
yesi olarak hizmetlerimizi yaparak 
Çumra’da bir destan bir tarih yazdık 
sizlerle beraber 2014 – 2019 yılları 
arasında çalışan personeller olarak 
yaptık. İnşallah amel defterlerimiz-
de açık kalacak” ifadelerini kullandı. 

Son olarak Çumra Belediye-
si personeli taşerona kadro veril-
mesinden dolayı Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan 
Binali Yıldırım başta olmak üzere 
ilk günden bu zamana kadar deste-
ğini bizlerden esirgemeyen Belediye 
Başkanı Dr. Mehmet Oğuz’a teşek-
kür etti. 
n HABER MERKEZİ

Ereğli’de Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin açıldı

Personeliyle biraraya gelen Çumra Belediye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz,  “Çumra Belediyesi olarak hizmetlerimizi yaparak Çumra’da bir destan bir tarih yazdık” dedi.

Halil Öztoprak
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AK Parti Meram İlçe Başkanlığı 
binasında Danışma Meclisi toplantısı 
sırasında çıkan küçük çaptaki yangın 
paniğe sebep olurken, kısa sürede sön-
dürüldü. 

Yangın, saat 21.00 sıralarında mer-
kez Meram ilçesi Aksinne Mahallesi 
Midilli Sokaktaki AK Parti Meram İlçe 
Başkanlığı binasında çıktı. Edinilen bil-
giye göre, aralarında Meram İlçe Bele-
diye Başkanı Fatma Toru ile AK Parti 
Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular’ın 
da bulunduğu partililerin katılımıyla 
gerçekleştirilen Danışma Meclisi top-
lantısındaki dumanı fark eden partililer, 
durumu polis ve itfaiye ekiplerine bil-
dirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 
ekipler, yangına kısa sürede müdahale 
ederek söndürdü. 

İlçe teşkilatına gelen AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, itfaiye ekipleri-
nin zamanında müdahalesiyle yangının 
büyümeden söndürüldüğünü, binada 
hasar oluştuğunu söyledi. Meram Be-
lediye Başkanı Fatma Toru ise, İlçe Da-
nışma Meclisi toplantısı devam ederken 
dumanı fark edince partililerle birlikte 
binayı tahliye ettiklerini ve itfaiyenin 
hızla yangına müdahale ettiğini ve kim-
seye zarar gelmediğini belirtti.
n İHA 

7 tane tavuk çalan şüpheli
20 dakikada yakalandı 

Bankta unutulan şüpheli
çanta paniğe yol açtı 

Bir evin bahçesinden 7 tane 
tavuk çalan şüpheli 20 dakika 
içerisinde polis ekipleri tarafın-
dan yakalandı. Olay saat 21.00 
sıralarında merkez Karatay ilçesi 
Karakulak Mahallesi Şehit Gönül 
Sokak üzerinde bulunan bir müs-
takil evin bahçesinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak 
üzerindeki bir evi bir süre takip 
eden Erkan C.(33) daha sonra 
bahçedeki kümesin kilidinin açık 
olduğunu fark etti. Şüpheli küme-
se girerek 7 adet tavuğu yanında 
getirdiği çuvala doldurarak olay 
yerinden kaçtı. Bahçeden gelen 
sesleri duyan ev sahibi Safiye D. 
kümesin kapısının açık olduğunu 
fark etmesi üzerine durumu polis 
ekiplerine bildirdi. İhbar üzeri-
ne Karakulak Mahallesi civarına 
yönlendirilen Asayiş Şube Mü-
dürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği 

ekipleri, bölgede yaptığı araştırma 
sonucu şüpheli Erkan C.’yi Ye-
niceler Caddesi üzerinde çaldığı 
tavuklarla birlikte yakaladı. 8 ayrı 
suçtan kaydı bulunan şüpheli Er-
kan C.’nin ilk ifadesinde çaldığı 
tavukları uyuşturucu veya 20 ila 
30 lira karşılığı sattığını söylediği 
öğrenildi.  n İHA 

Bir bankta unutulan şüpheli 
çanta polis ekiplerini harekete ge-
çirerek paniğe neden oldu. Çanta 
sahibinin arkadaşına teslim edilir-
ken, çantanın içinden ise Kuran-ı 
Kerim ve kitap çıktı. Olay, saat 
22.00 sıralarında merkez Selçuk-
lu ilçesi İhsaniye Mahallesi Ata-
türk Caddesi üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer 
Meydanınında bulunan bir kafe 
önündeki bank üzerine bırakılan 
çantayı fark eden vatandaşlar du-
rumu polis ekiplerine bildirdi. İh-
bar üzerine olay yerine gelen polis 

ekipleri çanta üzerinde inceleme 
yaptı. Bomba imha ekiplerinin 
beklendiği sırada çanta sahibi-
nin arkadaşı olduğunu söyleyen 
bir kişi geldi. Üniversite öğrenci-
si olduğu öğrenilen kişi çantanın 
içerisinde kendine ait kitapların 
olduğunu ve arkadaşının unuttu-
ğunu söyledi. Bunun üzerine çan-
tayı kontrol eden polis, üniversite 
öğrencisine ait Kur’an-ı Kerim ve 
kitaplar olduğunu belirledi. Polis, 
çantanın sahibinin arkadaşı ol-
duğunu söyleyen kadına çantayı 
teslim ederek ifadesini aldı.   n İHA 

Süt bankacılığı modeliyle dolandırılan mağdurların avukatı Önder Özer, “Emekli ikramiyesini sisteme yatıran 
var. Hatta kredi çekip yatıran da olmuş. Altınlarını bozdurup süt bankacılığına yatıran ev hanımları var” dedi 

‘Altınlarını bozdurup süt 
bankacılığına yatırmışlar’

Karapınar ilçesinde “süt ban-
kacılığı” modeliyle topladığı pa-
raları “inekler öldü” gerekçesiyle 
ödemediği iddia edilen DKC Hay-
vancılık yetkilisi hakkında “nite-
likli dolandırıcılık” suçlamasıyla 
savcılık tarafından soruşturma 
açılırken mağdur edildiğini ileri 
sürenler arasında memur, asker, 
emekli ve altınlarını bozdurup bu 
sisteme yatıran ev hanımları bu-
lunuyor. 

Mağdur avukatı Önder Özer, 
Karapınar’daki DKC Hayvancı-
lık’tan parasını almak isteyen çok 
sayıda kişinin kendisini aradığını 
söyledi.

Türkiye’nin çeşitli şehirlerden 
sisteme üye olan yatırımcıların, 
yaşadıkları mağduriyetin gideril-
mesi için şikayette bulunduklarını 
dile getiren Özer, “Binden fazla 
kişinin mağdur olduğunu öğren-
dik. Memurlar, asker ve emekliler 
var. Elinde parası olan herkesin 
buna kapıldığını öğrendim. Yakla-
şık 100’e yakın kişi aradı, hepsinin 
şikayetiyle ilgilenmem mümkün 
değildi. Birkaç kişinin dosyasını 
üstlendim.” diye konuştu.

Özer, müvekkilleri adına Ka-
rapınar Savcılığına şikayette bu-
lunduğunu belirterek, şöyle ko-
nuştu: “Alacak davası açtık. ‘İnek 
kiralama’ adı altında para toplan-
mış, piyasada ne üye sayısı kadar 
inek var ne de böyle bir para var. 
İnsanlar ‘kiraladığımız inekler 
nerede’ diye gittiğinde böyle bir 
şeyin olmadığını, tümüyle hayal 
ürünü olduğunu gördüler. İnsan-
lara ‘inekler öldü, senet verelim, 
bir yıl sonra bu parayı size öde-
riz’ demişler. Buradaki esas amaç 
ceza hukuku kapsamından çıka-

rıp, olayı hukuki mesele haline 
getirmeye çalışıyorlar. Ellerindeki 
teminat senedi ve sözleşmenin 
yerine uzun vadeli senet veriyor-

lar. Ceza hukuku kapsamından 
kurtulmaya çalışıyorlar. Bunu en-
gelledik. Arayanlara, ‘sözleşmeyi 
teslim etmeyin ve savcılığa şika-

yette bulunun’ dedim.”
“KREDİ ÇEKİP YATIRAN VAR”
Mağdurların hukuk mücade-

lesine yardımcı olmaya çalıştığını 
anlatan Özer, şunları kaydetti:

“Emekli ikramiyesini sisteme 
yatıran var. Hatta kredi çekip ya-
tıran da olmuş. Altınlarını bozdu-
rup süt bankacılığına yatıran ev 
hanımları var. Ev hanımı bir kişi, 
30-35 bin liralık altınını bozdurup 
‘aylık bin lira gelir getiriyor’ diye 
buraya yatırmış. 

Bankadan yüzde 13’le çektiği 
parayı daha yüksek kar oranı ile 
yatırıyor. Çünkü yüzde 35’e ya-
kın kar vadediyor. Genellikle gelir 
düzeyini artırmak isteyen insan-
lar. Karapınar Savcılığında 100’e 
yakın dosya var, bu sayı hızla ar-
tıyor. Artık soruşturmanın ilerle-
mesini bekliyoruz. İnşallah sonuç 
alacağız.”
n AA

AK Parti Meram Teşkilatı’nda yangın paniği 

Mağdur avukatı Önder Özer, Karapınar’daki DKC Hayvancılık’tan parasını 
almak isteyen çok sayıda kişinin kendisini aradığını söyledi.

Beyşehir’de şehrin en işlek caddelerinden 
olan Atatürk Caddesi’nde seyir halinde 
olan bir motosiklet sürücüsü, yanından 
geçen araçlara aldırış etmeden tek teker 
üzerinde giderek tehlikeye davetiye çıkar-
dı. Motosiklet sürücüsü kısa süre bu şekil-
de ilerledikten sonra ön tekerleği indirerek 
tekrar normal olarak yoluna devam etti. 
Motosiklet sürücüsünün cadde ortasında 
yaptığı bu tehlikeli sürüş, karşı yönden 
gelen bir başka otomobilin araç kamerası 
tarafından kaydedildi. 
n İHA 

Meydana gelen trafik kazasında bir kişi 
yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Muh-
lis C. idaresindeki 42 DT 037 plakalı hafif 
ticari araç, merkez Karatay ilçesi Alaad-
din Kap Caddesinde bisikletli Muammer 
Çiçek’e (46) çarptı. Ağır yaralanan Çiçek, 
olay yerine gelen 112 Acil Servis ekip-
lerinin müdahalesine rağmen hayatını 
kaybetti. Çiçek’in cenazesi, kaza yerindeki 
incelemenin ardından morga kaldırıldı. 
Aracın sürücüsü gözaltına alındı.
n AA

Motosiklet ile 
tehlikeli hareket

Bisiklete çarptı,
1 kişi öldü

Karaman merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Pa-
ralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operas-
yon kapsamında, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 
kadın şüpheli serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Te-
rörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı 
operasyonda gözaltına alınan 6 kadın şüphelinin emniyet-
teki işlemleri tamamlandı. Karaman Devlet Hastanesinde 
sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler öğleden sonra 
adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 kadın, adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 7 kadın 

şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğ-
renildi. Adreslerinde bulunamayan 5 kadın şüphelinin ise 
yakalama çalışmaları devam ediyor. 

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen so-
ruşturma kapsamında, 22 Mart’ta örgütte çeşitli görev-
lerde bulundukları ileri sürülen 18 kadın hakkında ya-
kalama kararı çıkarılmış, Karaman, Denizli, Diyarbakır, 
Elazığ, Konya, Hatay, Ankara, Antalya, Burdur, İstanbul 
ve Kocaeli’de belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan ope-
rasyonda 13 kadın zanlı gözaltına alınmıştı.  n İHA 

Gözaltına alınan 6 kadın serbest bırakıldı 
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‘Amacımız, okuyan nesil yetiştirmek’
Konya Kitap Günlerine ka-

tılmak için Konya’ya gelen Eği-
timci-Yazar Ufuk Tufan Yöntem 
Kolejinde öğrencilere verdiği kon-
feransta, “Kendi geçmişimizi ve 
manevi değerlerimizi bilmeliyiz. 
Aynı zamanda dünyadaki gelişme-
leri takip etmeliyiz” diye konuştu.

Eğitim-Yazar Ufuk Tufan Yön-
tem Kolejinin5.6 ve 7. Sınıf öğren-
cilerine yönelik verdiği konferansta 
okumanın önemine değinerek, 
“Ülkemizde 20 yaşın üzerinde olan 
öğrencilerin kitaptan ve okumak-
tan uzak durduğunu gördüm. Bir 
eğitimci ve yazar olarak bu durum 
beni üzmektedir.  Geleceğimiz 
sizler olduğunuz için kendinizi 
her yönde donanımlı yetiştirirken, 
okumaya da önem vermelisiniz. 
Okuma alışkanlığını geliştirin. Bir 
şeyler yazarken de kendi dilimiz 

olan Türkçeyle yazmaya özellikle 
önem verip, dilimize sahip çık-
malıyız.  Kendi geçmişimizi ve 
manevi değerlerimizi bilmeli ve 
sahip çıkmalıyız. Aynı zamanda 
dünyadaki gelişmeleri de yakından 
takip etmeliyiz. Bunları yaparsak 
çok şeyler kazanırız. Ülkemize ve 
geleceğimizi şekillendirirken çok 

faydasını görürüz” dedi.
Konya’nın kendisi için özel bir 

yeri olduğunu ve her Konya’ya ge-
lişinde de heyecanlı olduğunu da 
kaydeden Ufuk Tufan, “Eskişehir 
doğumluyum.  Üniversite yıllarım 
Konya’da geçti. 5 yıl Konya’da kal-
dım açıkçası Konya’da bir prog-
rama geldiğimde çocuk gibi sevi-

niyorum. İlk kitabım olan Kayıp 
Kitap Konya’da geçen sürede içe-
risinde kendimi anlattım. Konya’ya 
vefa için yazmış olduğum kitabım-
dır. 20 yaşın üzerinde olan birçok 
neslimizi biraz kayıp nesil olarak 
görüyorum. Çünkü okumuyorlar. 
Kendilerini yeterince donanım-
lı olarak yetiştiremiyorlar. Onun 

içinde okumaya önem vermeliyiz. 
Çocuk kitaplarına ağırlık verdim. 
Onları yazıyorum ki, okuma alış-
kanlıklarını geliştirsinler. Bir Ede-
biyat öğretmeni ve yazar olarak 
gelecek nesillerimizin yetişmesin-
de bir katkım olsun amacındayım. 
Onun içinde sizlerle birlikte oldum. 
Tecrübelerimi sizlere aktarmak 
istedim. Önemlisi de okuduğunuz 
kitaplarım hakkında sizlerle sohbet 
etmek içinde buraya geldim. Beni 
sizlerle buluşturan Yöntem Koleji 
idarecilerine, öğretmenlerine ve 
siz değerli öğrencilerimize de te-
şekkür ediyorum.”

Yöntem Koleji Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve Edebiyat Öğretmeni 
Özgür Pazarcı da konuşmasında 
Yöntem Koleji olarak Okuyan Yön-
tem’li nesil yetiştirmek amacında 
olduklarını belirterek, “Eserlerini 

severek okuduğumuz Yazar Ufuk 
Turan, öğrencilerimizle keyifli bir 
sohbet gerçekleştirdi. Yazarımıza 
ait öğrencilerimizin okuduklarla 
kitaplarla ilgili ilgi çekici sorular 
sorarken, heyecanları görülmeye 
değerdi. Yöntem Koleji olarak bir 
kolej kültürü oluşturduk. Özellikle 
öğrencilerimizde okuma alışkanlığı 
kazanmaları için elimizden geleni 
yaparak başarılı olduk.   Öğrenci-
lerimiz önce okumayı,  daha sonra 
da okumayı bir yaşam felsefesi ha-
line getirdiklerinden dolayı mutlu 
olduk. Her sınıfa yıllık 30 tane ro-
man okutturuyoruz. Bütün ama-
cımız okuyan bir Yöntem’li nesli 
yetiştirmektir” şeklinde konuştu. 

Daha sonra Yazar Ufuk Turan 
öğrencilerle sohbet ederek, kitap-
larını imzaladı.
n HABER MERKEZİ

Eğitime olan desteği ile dikkat çeken Karatay Belediyesi, okul bahçelerinde kumlama, tretuvar, yeşil alan ve 
çevre düzenleme çalışmalarını ve bakım onarım faaliyetlerini ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştiriyor

Eğitime Karatay desteği
Karatay’daki okulların fiziki ma-

nada her türlü ihtiyacının giderildiği-
ni belirten Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, öğrencilerinin 
daha rahat bir eğitim görmeleri için 
belediye olarak gerekli çalışmaların 
yapıldığını dile getirdi. Başkan Han-
çerli, geleceğimizin teminatı çocuk-
larımızın daha da modern ve rahat 
koşullarda eğitim alabilmeleri için 
Karatay Belediyesi olarak imkanla-
rın seferber edildiğini ve Karatay’da 
eğitim kalitesinin daha da artırılması 
için eğitime destek vermeye devam 
edeceklerini dile getirdi. 

EĞİTİM YATIRIMLARI 
İLE TÜRKİYE’DE İLKLERİ 

GERÇEKLEŞTİREN BELEDİYE
Başkan Mehmet Hançerli gö-

reve geldiği ilk günden itibaren 
eğitime büyük önem verdiklerini 
vurguladı. Başkan Hançerli Karatay 
Belediyesi İHO, Karatay Belediyesi 
23 Nisan İHO, Fetihkent Ortaoku-
lu, Mehmetçik Ortaokulu, Kurtu-
luş İlkokulu, Fetihkent Anaokulu, 
Gaziosmanpaşa Anaokulu, Erenler 
Anaokulu, Koyunoğlu İlkokulu, Şe-
kibe Aksoy İlkokulu, Halil Bahçeci 
İlkokulu, Birol Polat İlkokulu, Namık 
Kemal Ortaokulu, Mahide Koşukçu 

İlkokulu, Feritpaşa İlkokulu, Ulubatlı 
Hasan ilkokulu, Ahmet Haşhaş İlko-
kulu, Akçeşme İlkokulu, Hayıroğlu 

ve Ovakavağı İlkokullarının eğitime 
kazandırmanın mutluluğunu yaşa-
dıklarını belirtti. Başkan Hançerli, 

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 
10 okula 120 ek derslik yaptıklarını, 
yine bir ilk olarak da belediye büt-
çesinden Kurtuluş, Mehmetçik ve 
Fetih İlkokullarının tamamlayarak 
eğitime kazandırdıklarını söyledi. 
Karatay Belediyesi İmam Hatip Li-
sesi ve Karatay Belediyesi 23 Nisan 
İmam Hatip Ortaokulu’nun yapıldı-
ğını belirten Başkan Hançerli, İlçeye 
kazandırdıkları üç anaokulunda da 
öğrencilerin eğitim gördüğünü be-
lirtti. Başkan Hançerli Karatay’a ka-
zandırılacak 4. ve 5. Anaokullarının 
proje çalışmalarının da tamamlan-
dığının müjdesini verdi. 

 Eğitime verdikleri desteğin sa-
dece okul yapmakla sınırlı kalma-
dığını vurgulayan Başkan Hançerli; 
öğrencilerin spor ihtiyacını da göz 
önünde bulundurarak 5 okula 5 
spor salonu ve 16 suni çim saha 
yaptıklarını söyledi. 75 okula 75 
kütüphane 75 bin kitap hediye edil-
diğini dile getiren Başkan Hançerli, 
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlü-
ğü ile yapılan protokol ile İlçe Halk 
Kütüphanesini Karatay Belediyesi 
Hizmet Binasının giriş katında hiz-
mete açtıklarını belirtti.
n HABER MERKEZİ

Tarihi Ortakonak Camii onarıldı
Karatay Belediyesi, restore ça-

lışmaları kapsamında tarihi tekrar 
gün yüzüne çıkararak Ortakonak 
Camii restorasyon çalışmalarını 
tamamladı. Ortakonak Camii’nde 
restorasyon çalışmalarının bitmesi-
nin ardından çevre düzenleme ça-
lışmaları titizlikle yürütülüyor.  

Karatay Belediyesi tarafından 
dokusuna uygun olarak  yaptırı-
lan restore uygulamalarının va-
tandaşların beğenisini kazandığını 
söyleyen Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, restorasyonu ve 
bakım çalışmaları sona eren Orta-
konak Cami’nin çevre düzenleme-
sinin tamamlanmasının ardından 
ibadete hazır hale geleceğini be-
lirtti. Başkan Hançerli, binanın te-
mellerini güçlendirerek, kubbede 

ve duvarlardaki tahribatların tekni-
ğine uygun olarak tamir edildiğini 
söyledi. Başkan Hançerli,  Ortako-
nak Cami’nin restore çalışmalarının 
itinalı bir şekilde gerçekleştirildi-
ğini dile getirerek, caminin estetik 
açıdan da yeniden yorumlanarak 
Karatay’a güzel bir kültürel miras 
kazandırmanın mutluluğunu yaşa-
dıklarını belirtti. 

Başkan Hançerli “Camiler bir-
lik ve beraberliğimizin sağlandığı, 
Allah’ın huzurunda ibadetlerin top-
luca arz edildiği, duaların birleştiği, 
elem ve sevinçlerin paylaşıldığı, 
birlik, beraberlik ve kardeşlik duy-
gularının pekiştirildiği kutsal me-
kanlardır. Bizler de kutsallarımızı 
korumak çalışmaya devam edece-
ğiz.”dedi. n HABER MERKEZİ

“İnsan Kendi 
Kendinin Katilidir!”

Sıkıntılar dize va-
rırcasına kar gibi ört-
müştü etrafı… Umut 
zorlukla ilerliyordu.  
Cemreler yeryüzüne 
misafir olmaya baş-
layalı çok zaman geç-
mişti oysa. Havanın 
ısınması beklenirken o 
gün en çetin kış günle-
rine meydan okurcasına yüreklerde 
buz kesmişti. 

Bir ayın otuz ikinci günüydü. Ol-
mayan bir günün, meçhul kişisinin 
öyküsüydü bu…

Hava oldukça karanlıktı. Sokak 
lambalarının bu gece ortalığı aydın-
latmaya pek niyeti yok gibiydi. Cad-
deden geçen arabalar bile ilerlediği 
yoldan memnun olmayarak seyredi-
yordu. Düzenin içinde bir düzensizlik 
söz konusuydu.

O gün; düzenli olarak, düzensiz 
bir hayat yaşayan şahısların yaşam-
ları gibiydi adeta…Hiç kimsenin 
sahiplenmeyeceği bir öykü, öksüz 
bir hayalin kollarında büyümeye ça-
lışıyordu. 

Böyle bir gecede, pencerenin 
pervazına yaslanmış elinden kayıp 
gidenleri düşünen biri vardı çok 
uzaklarda… Ahlanıp, vahlanıyor; 
ayın bile aydınlatamadığı semayı 
kendine perde yapıp, mazi sokak-
larında; en hüzünlü anılarını bir bir 
ziyaret ediyordu.

Yok olduktan sonra hayıflan-
manın bir faydasının olmadığı ma-
lumdu. Ya da bir hikayenin tecellisi 
bugüne yansır mıydı?..

“Mevlana ile Şems ilk tanışma-
dan sonra beraber evine gittiklerinde 
aralarında şöyle bir hadise geçmişti; 
“Mevlânâ’nın bir oda ağzına ka-
dar dolu kitapları vardı. Şems; bu 
kitapları havuza atmasını söyledi. 
Mevlânâ kitapları kucağına doldu-
rup havuza atıyordu. En sonunda 
bir kitap kalmıştı. Bu kitap yanında 
çok kıymetli idi. Onu da suya atın-
ca, Mevlânâ’nın kalbi karıştı. “Bu 
büyük zât ise, kitapları neden suya 
attırdı” diye kalbine geldi. 

Şems; Mevlânâ’ya ne düşün-
düğünü sordu. Mevlânâ: “En son 

attığım kitap, babam-
dan kalma ve benim 
için çok mühimdi. 
İçinde ezberimde ol-
mayan birçok mevzu-
lar vardı.” Şems eline 
uzun bir değnek alıp 
havuzu karıştırdı; “O 
kitap ne zaman suyun 
yüzüne çıkarsa bana 
haber ver” dedi. Bir 
zaman sonra karıştıra 

karıştıra kitap suyun yüzüne çıktı. 
Mevlânâ: “İşte bu kitaptır” deyin-
ce Şems: “Bismillah” deyip kitabı 
eline aldı ve Mevlânâ’ya uzattı. 
Mevlânâ kitabı açtı, hayret etti. 
Saatlerce suyun içerisinde duran 
kitabın hiçbir yerine yaş değme-
miş, kitabın içerisinden toz dökü-
lüyor. Şems’e sordu: “Bu kitabın 
her tarafının yaşarması, hatta 
dağılması lâzımdı. Hiçbir yeri yaşar-
mamış. Sanki hiç suyun içine atıl-
mamış. Nasıl oldu böyle?” Şems: 
“Ben, sana bunu öğretmeye çalı-
şıyorum. Sen kafanı kitaplara takı-
yorsun” deyince, Mevlânâ kendili-
ğinden o kitabı da suya attı.”

Bir anda buhikâye düşmüştü gö-
nül ummanına işte… Yüreğinde bir 
denge hissetti… Denizlerde; yüzey-
den güneye akıntı varsa,derinlerde 
de kuzeye akıntı olarakbir terazi 
görevi edasıyla eşitlik sağladığı gibi, 
bu özellik gönlüne rahatlama olarak 
tecelli etmişti. Kendini huşu içinde 
hissetti.

“Yok olan şeylerin kalpte karı-
şıklık, pişmanlık yaratmasının yeri-
ne, altında yatan tılsımı anımsamak 
gerekir belki de…” diye düşündü. 
Çok uzaklardan bir ışık gelip tam 
karşısına ilişiverdi. Düşündüklerinin 
yansıması gibiydi. Bir müddet 
gözlerini üzerinde gezdirdi, bir anda 
uzaklara dalıverdi. 

Gördükleri karşısında şaşakaldı. 
O ışık gelip sol göğsüne girdi. Ve 
farkına vardı ki; tanyeri çoktan ağar-
maya başlamıştı. Gönlünün umudu 
bedenine hâkim olmaya başlamıştı. 
Gördükleri gelecekteki aydınlık gün-
leriydi. Her şeye bir “Elhamdülillah” 
deyip, maziye takılmadan ilerleme 
zamanı gelmişti. Güzelliklere umut-
la…

HİÇKİMSENİN ÖYKÜSÜ

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği ve 
vatanı uğruna her şeyini hiçe saya-
rak ölüme koşan Asım’ı, 15’lileri 
ve Nusrat Mayın Gemisini konu 
alan “Asım Bir Varoluş Hikayesi” 
adlı tiyatro oyunu, Konyalı sanat-
severlerden tam not aldı.  Konya 
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyat-
rosu tarafından hazırlanan “Asım 
Bir Varoluş Hikayesi” adlı oyun, 
Dünya Tiyatrolar Günü’nde izleyi-
ciyle buluştu.  Büyükşehir Beledi-
yesi Mevlana Kültür Merkezi’nde 
“Asım Bir Varoluş Hikayesi” isimli 
oyun ilk gösteriminde Konyalı sa-
natseverler tarafından yoğun ilgi 

gördü.  Senaristliğini Taner Bü-
yükarman’ın, yönetmenliğini de 
Mustafa Uzman’ın yaptığı oyun 
izleyenlerden tam not aldı. 

Mehmet Akif Ersoy’un ölüm-
süz eseri Safahat’ta ideal gençlik 
profili olarak hayal ettiği Asım’ın 
Çanakkale müdafaasındaki canı-
nı, sevdiklerini ve hayallerini hiçe 
sayarak vatan uğruna ölüme koş-
tuğu, 15’lileri ve Nusrat Mayın 
Gemisini anlatan “Asım Bir Va-
roluş Hikayesi” oyunu, Nisan ayı 
içerisinde her Salı saat 20.30’da 
Mevlana Kültür Merkezi’nde sah-
nelenecek. 
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir’in tiyatro
gösterisi ilgi gördü

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, öğrencilerinin daha rahat bir eğitim görmeleri için belediye olarak gerekli çalışmaların yapıldığını dile getirdi.
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın 
alüminyum döküm 

bölümüne, disk 
konusunda en az 

3 yıl tecrübeli presçi 
ve silindirci ( 8 kişi ) 

alınacaktır. 
Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 

birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08

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.
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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.

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

Selçuklu / Konya
Telefon: 0332 346 03 55

ELEMAN ARANIYOR

• Meslek Yüksek Okulu veya Teknik Liselerin Elektrik
 bölümlerinden mezun,
• Ekip çalışmasına önem veren ve iş birliği becerisi yüksek,
• Vardiyalı ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek   (3 

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

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

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

İLGİLİLERE DUYURULUR.

Konya Çimento
Sanayi  A.Ş.’ ye
Elektrik Bakım

İşçisi Alınacaktır. 
BAŞVURU KRİTERLERİ:

 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
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• CNC Operatörü
• Üniversal Torna

Operatörü
• Kaynakçı

• Boyacı
• Vasıfsız Elemanlar

 Alınacaktır
Adres : Vatan Sanayi Hasmavi Sokak No:43 

Karatay/KONYA 
Tel: 0332 355 20 00 - 355 23 66 

 FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ;

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

ÇALIŞABİLECEK
BAY - BAYAN OPERATÖRLER 

r DEPO VE SEVKİYAT BÖLÜMÜNDE
ÇALIŞABİLECEK VASIFLI - VASIFSIZ

BAY ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

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

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

TEL: 0332 334 03 88

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler
0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* 35 YAŞINI AŞMAMIŞ EKSANTRİK 
PRES KULANABİLEN VE,

* VASIFSIZ BAY 
ELEMANLAR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ZAYİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, 
Okul Öncesi Öğretmenliği 
Bölümünden aldığım Öğrenci 
Kimlik Kartını kaybettim 
hükümsüzdür.

Öğrenci No: 14310352047
Saadet Tuğba BALCI

Z-331

En çok koyun etinin fiyatı arttı
Geçen sene hayvansal ürünler-

den kırmızı etler arasında en çok 
yüzde 14,8 ile koyun etinin fiyatı 
artarken, sütler arasında ise yüzde 
11,6’lık artış ile en fazla manda sü-
tünün fiyatı yükseldi. Geçen sene 
hayvansal ürünlerden kırmızı et-
ler arasında en çok yüzde 14,8 ile 
koyun etinin fiyatı artarken, sütler 
arasında ise en fazla yüzde 11,6 ile 
manda sütü değerlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) verilerinden yapılan derle-
meye göre, geçen yıl 2016’ya kı-
yasla neredeyse bütün hayvansal 
ürünlerin fiyatlarında artış görüldü. 

Geçen sene hayvansal ürünler-
den kırmızı etler arasında en çok 
yüzde 14,8 ile koyun etinin fiyatı 
artarken, bu etin kilogram fiya-
tı 24,24 liradan 27,82 liraya çıktı.  
Söz konusu dönemde sığır etinin 
fiyatı yüzde 9,6 artışla 27,4 liraya, 
manda etinin fiyatı yüzde 11,9 ar-

tışla 25,4 liraya, keçi etinin fiyatı da 
yüzde 12,9 artışla 25 liraya yüksel-
di. 

Geçen yıl sütler arasında en de-
ğerli ürün 3,97 lira ile manda sütü 
olurken fiyatı yılda yüzde 11,9 artış 
gösterdi. Hayvansal ürünler ara-
sında en ucuz fiyatın inek sütünde 
olduğu tespit edildi. İnek sütünün 
fiyatı geçen yıl yüzde 7 artarak 1,15 
liradan 1,24 liraya çıktı. 

Bu dönemde koyun sütü fiya-

tı yüzde 7,6, artarak 2,41 liraya, 
keçi sütü fiyatı da yüzde 10,7 ar-
tışla 2,51 liraya yükseldi.  Deriler 
arasında fiyatı artan tek ürün sığır 
derisi olurken, bu ürünün fiya-
tı yüzde 4,2 yükselerek 48 liraya 
çıktı. Manda derisi yüzde 1,7, ko-
yun derisi yüzde 6,5, keçi derisi de 
yüzde 11,9 ucuzladı.  Hayvansal 
ürünler arasında en yüksek fiyat 
artış oranı, yüzde 34,5 ile tiftikte 
görülürken, en yüksek düşüş oranı 
da yüzde 14,9 ile kılda gerçekleşti. 
Öte yandan yumurtanın kilogram 
fiyatı geçen sene yüzde 8,8 artarak 
5,4 liraya, balın fiyatı yüzde 17 ar-
tışla 27,7 liraya, balmumunun fiya-
tı yüzde 29,5 yükselişle 23,5 liraya, 
ipek kozası fiyatı da yüzde 3,7 arta-
rak 42,4 liraya çıktı.
n AA
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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.

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE,

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

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

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

-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Bosna’ya servisimiz vardır.

   

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

SERVİS+SSK+YEMEK

YETKİLİ: AHMET BEY
GSM : 0507 044 17 36

ALINACAKTIR

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

İLAN
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu bilgisi ve muhammen bedeli (K.D.V.dahil) yazılı gayrimenkul, 2886 Sayılı Kanun ve 
Şartnamesi dahilinde açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir. Muhammen bedeller 1 inci yıl içindir. 2 nci ve 3 üncü yıl 
kira bedelleri Belediye Encümenince belirlenecektir.
2-İhalesi 11.04.2018 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediyemiz Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
3-İhaleye gireceklerin en geç ihale günü saat 12:00’a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 
Sayılı Kanun gereği teminat yerine geçen ve  4 üncü maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğine 
ibraz etmeleri gerekmektedir.
4-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
 a) Dilekçe, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri
      belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası
     ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
 c) İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
 d) İstekliler adına vekalet iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli
      vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
 e) İhaleye girecek her bir gerçek kişi veya tüzel kişilik daha önce Sosyal Güvenlik Kurumunun konaklama ve yiyecek hizmeti
      faaliyetleri kısmının herhangi bir sınıfında işletmeci olduğuna ve bu işyerinde en az 10 kişi çalıştırdığına dair ilgili kurumdan
     tevsik edilmiş geriye dönük 4 aylık sigorta prim bildirgelerini ibraz etmek zorundadır.
 f) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak  girişim beyannamesi, (Ortak girişimi 
     oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)
5-Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.
6- Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Mahalle Ada/Parsel Niteliği/M² Adres/Kapı No 1 Yıllık Muhammen 
Bedel TL.

Geçici Teminat 
Bedeli TL.

İhale İştirak 
Teminat Bedeli TL.

Karaaslan 
Üzümcü 33016/1

Kır Düğün 
Salonu 

11.296,05

Karaaslan 
Üzümcü Mh. 

Dervişhan Sk. 
No:11-13-15

500.000,00 15.000,00 35.000,00

Basın 775761  - www.bik.gov.tr

Pasaport ve ehliyette yeni dönem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
“2 Nisan tarihinden itibaren pasaport 
ve sürücü belgesi verilme işlemleri 
tamamen nüfus müdürlükleri eliyle 
gerçekleşecek ve vatandaşlarımız 
daha yüksek standartlarda ve hız-
la bir hizmete kavuşmuş olacaktır” 
dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 
yürütülen pasaport ve sürücü belge-
si hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğüne devredildi. Bu kap-
samda Ankara’da bir otelde pasaport 
ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve 
işlemlerin devir töreni düzenlendi. 
Programda konuşan Bakan Soylu, 
özellikle kamu verimliliğini arttırma 
noktasında Bakanlığın ürettiği bazı 

hizmetlerin yapısında değişiklikler 
ve sadeleştirmeler yapma kararı al-
dıklarını belirterek, bu kapsamda 
öncelikle bir hizmet sunumu envan-
teri çıkarttıklarını kaydetti. Soylu, bu 
envanterde yaptıkları incelemeler-
de sundukları bütün hizmetlerden 
toplam 2 bin 185 belge istendiğini 
gördüklerini anlatarak, yaptıkları 
çalışmalarla bu belgelerden şimdilik 
754 tanesini kaldırdıklarını dile ge-
tirdi. Bir önemli avantajın da vatan-
daşın pasaport ve sürücü belgesi için 
ayrı ayrı birimlere başvurmaya gerek 
kalmaması olduğunu belirten Soylu, 
“2 Nisan’dan itibaren tüm bu işlem-
ler için ilçe nüfus müdürlüklerimize 
başvuru yapılacaktır. Türkiye Cum-
huriyeti kimlik kartı, pasaport ve 

sürücü belgesi işlemleri aynı yerde 
yapılacağından vatandaşımızın bir-
den fazla belge için başvuru yapması 
gerektiğinde ayrı ayrı belge sunmak 
zorunda kalmayacaktır. Ayrıca ehli-
yetin, nüfusun, pasaportun verilerini 
bilgi için kullanabilme imkanına da 
sahip olabilecektir. Biz vatandaşı-
mızdan belge istemeyeceğiz. Çünkü, 
birçok kurumla yapmış olduğumuz 
entegrasyonla vatandaşlarımızın 
bilgilerini bilişim üstünden temin 
edeceğiz ve vatandaşımıza büyük bir 
kolaylık sağlayacağız. Biyometrik ve-
riler, yani el ve parmak izleri, şimdi 
nüfus idaresinde de yepyeni sisteme 
geçiyoruz. Bu el ve parmak izleriy-
le ilgili olarak da bu yeni geçtiğimiz 
sistemde vatandaşımız bir kere bu 

parmak izini ehliyete, pasaporta 
veya nüfus kağıdına verdiğinde, bu-
nun sadece bir sonra geldiğinde te-
yidi yeterlidir. Teyidi yeterli olduğu 
andan itibaren depoda olan bilgisini 
alacak, getirecek ve onun üzerinden 
de eşleştirecektir. Bu modern bir hiz-
mettir, esas itibariyle vatandaşımızın 
olağan hayat akışını kolaylaştıran bir 
hizmettir” şeklinde konuştu.

NOTERLERE DEVREDİLEN 
ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİNİN 

RAKAMLARINI AÇIKLADI
Bakan Soylu, 1 Şubat 2018’de 

Adalet Bakanlığı, Türkiye Noterler 
Birliği ve İçişleri Bakanlığının üçlü 
bir entegrasyona gittiğini, bu kap-
samda araç sicil ve tescil işlemlerinin 
noterlere devredildiğini aktararak, 

“Bu sayede vatandaşımız büyük bir 
tasarruf sağladı. Sadece bizim bu 
konuyla ilgili azalttığımız maliyetten 
dolayı aynı zamanda kurumlarara-
sı gidip gelmekten kurtuldu. Gittiği 
yerde net bir şekilde tek bir işlemi 
yapabilme kabiliyetine sahip oldu, 
vatandaşımız özellikle bu işteki ara-
cılardan ve oraya ödeyeceği maliyet-
ten de kurtuldu. Şu anda gerçekleş-
tirilen işlem sayısı 1 milyon 220 bin. 
Bu önemli bir rakam” dedi.

20 MİLYON 500 BİN KİŞİ 
YENİ KİMLİĞİNE KAVUŞTU

Türkiye Cumhuriyet kimlik kartı 
projesinin başarılı bir şekilde yürü-
tüldüğünü anlatan Soylu, şu ana ka-
dar 20 milyon 500 bin yeni kimliğin 
verildiğini bildirdi. Bakan Soylu, ya-

pılan bu düzenlemeyle pasaport baş-
vuru noktasının 503 merkezden 761 
merkeze, sürücü belgesi başvuru 
noktasının ise 596 merkezden 690 
merkeze çıktığını kaydetti. Soylu, 
“İnşallah 2 Nisan tarihinden itibaren 
pasaport ve sürücü belgesi verilme 
işlemleri tamamen nüfus müdürlük-
leri eliyle gerçekleşecek ve vatandaş-
larımız daha yüksek standartlarda ve 
hızla bir hizmete kavuşmuş olacaktır. 
Özellikle emniyet teşkilatı üzerindeki 
bürokrasi ve evrak yükü ortadan kal-
kacak. Burada açığa çıkacak önemli 
miktardaki emniyet yetkililerimizi 
asli görevlerinde, özellikle trafik de-
netlemelerinde kullanmak üzere bir 
planlama içerisindeyiz” ifadelerini 
kullandı. n İHA
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Başkan Acar’dan ev ziyaretleri Haşereyle mücadele başladı
Derbent’te Belediye Baş-

kanı Hamdi Acar’ın, dış ma-
halle ziyareti programları sü-
rüyor.

Derbent Belediye Başkanı 
Hamdi Acar, ilçeye bağlı Sa-
raypınar Mahallesi’ni ziyaret 
etti. 

Başkan Acar, kendisine 
eşlik eden meclis üyeleri İs-
mail Öz, Abidin Sarıçiçek ve 
belediye birim müdürleri ile 
birlikte gerçekleştirdiği ziya-
rette, mahalle sakinleri ile bir 
araya gelerek istişarelerde bu-
lundu. Acar, mahalle muhtarı 
ve vatandaşlardan yerleşim 
merkezi ile ilgili sorun ve ta-
leplerini dinledi. İstekleri ye-
rine getirmek için gayret gös-
tereceklerini belirten Acar ve 
beraberindekiler, daha sonra 
Saraypınar’da bazı ev ziyaret-
leri yaptı. n AA

Beyşehir’de, sinek ve uçucu 
böcek türlerine karşı mücadele ça-
lışmalarına havaların ısınmasıyla 
ağırlık verildi. Beyşehir Belediyesi 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Vete-
riner Müdürlüğü işbirliğiyle sinek ve 
uçucu böcek türlerine karşı, üreme 
sahalarında larvalara yönelik ilaçla-
ma yapıyor. Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, 
belediye ekipleri tarafından şubat 
ayında başlatılan ilaçlama çalışma-
larının ilkbahar mevsiminin gelmesi 
ve havaların ısınması ile birlikte yo-
ğunluk kazandığını belirterek, “Ba-
har mevsimi ile beraber ilçemizin 
dört bir yanında larva ilaçlamasına 
başlandı. Ekiplerimiz her yıl olduğu 
gibi bu yıl da larva ve haşere müca-
delesinde Sağlık Bakanlığının onay 
verdiği ilaçları kullanıyor. Hedefi-
miz, Beyşehir’de vatandaşlarımızın 
rahat ve sağlıklı bir şekilde yaz dö-
nemini geçirmesidir” dedi.  n AA

Gelişmekte olan gıda sanayisi ile 
ön plana çıkan Karaman’da, Türki-
ye’de üretilen bisküvi, kek, çikolata 
gibi ürünlerin yüzde 30’unun imala-
tı yapılıyor.

Türkiye’nin elma ve buğday 
üretiminde önde gelen illerinden 
Karaman, gelişmekte olan gıda sa-
nayisi ile de dikkati çekiyor. Organi-
ze Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) 50’ye 
yakın irili ufaklı bisküvi fabrikasında 
üretim yapılıyor. Bisküvinin yanı sıra 
kek ve gofret gibi gıda maddelerinin 
de üretildiği tesisler, OSB’deki un, 
ambalaj ve makine imalat fabrikaları 
ile koordineli çalışıyor. Yeni yatırım-

larla her geçen yıl büyüyen fabri-
kalarda 15 bin işçi çalışıyor. 1960’lı 
yıllarda küçük fırınlarda, atölyelerde 
üretime başlayan tesislerin birçoğu 
bugün kendi markasını oluşturmuş 
durumda. Kuruldukları yıllarda sa-
dece birkaç çeşidin üretildiği fabri-
kalarda, bisküvi, kek, gofret ve şe-
kerleme çeşitlerinin her türlüsünü 
bulabilmek mümkün. Her fabrika-
nın üretimi arasında en az 100 çeşit 
ürün bulunuyor.

Karaman Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (TSO) Başkanı Mustafa Toktay, 
ilde bisküvi üretiminin 1960’lı yıl-
larda küçük işletmelerde başladığını 

söyledi.
“HER TESİSİN AR-GE 

BİRİMLERİ VAR”
Kendine güvenen girişimcilerin 

öz sermayeleri ile tecrübelerini bir-
leştirerek bu küçük işletmeleri dev 
fabrikalara dönüştürdüğünü belir-
ten Toktay, şöyle devam etti:

“O yıllarda kurulan tesislerin 
şimdi tamamına yakını artık birer 
marka. Her yıl Türkiye İhracatçılar 
Meclisi tarafından açıklanan ilk 100 
firma arasında artık Karaman’dan 
8-10 firma yer alıyor. Her tesisin Ar-
Ge birimleri var. Teknoloji yakından 
takip ediliyor. Artık bisküvinin ya-

nında kek, kraker, gofret ve şekerle-
me ürünleri de üretiliyor. Bu ürün-
lerin hepsinin onlarca çeşidi var.” 
Bisküvi sektörünün OSB’de başka 
sektörlerin de önünü açtığına dikka-
ti çeken Toktay, “Onlarca un fabri-
kası var. Sanayici eskiden kurduğu 
fabrikanın makinesini yurt dışından 
getirirken bugün Karaman’da yaptı-
rabiliyor. Bu makine imalat firmaları 
dünyanın her yerine gidip bisküvi, 
gofret fabrikaları kuruyor. Artık am-
balajını kendi tasarlıyor, kendi üreti-
yor. Bunlar önemli avantajlar.” diye 
konuştu. 
n AA

‘Tasarımı da yerli 
ve milli olacak’

Ortak Girişim Grubu’nda yer 
alan Anadolu Grubu’nun Oto-
motiv Grubu Başkanı Koçak, 
Türkiye’nin otomobilinin tasarı-
mının da yerli ve milli olacağını 
açıkladı.

“Türkiye’nin otomobili”ni 
üretecek Ortak Girişim Grubu’n-
da yer alan Anadolu Grubu’nun 
Otomotiv Grubu Başkanı Bora 
Koçak, Avrupa’nın 5’inci büyük 
binek otomobil pazarına sahip 
Türkiye’de, otomotiv pazarının 
son derece dinamik olduğunu 
söyledi. 

Ortak Girişim Grubu tara-
fından üretilecek, üzerinde ça-
lışmaların devam ettiği yerli 
otomobile ilişkin bilgiler veren 
Koçak, şunları kaydetti:  “Oto-
mobil yüzde 100 elektrikli bir 
otomobil olacak. Bir platform 
üzerinden 3 farklı otomobil yak-
laşık 1-1,5 yıllık aralıklarla piya-
saya sunuluyor olabilecek. Daha 
önce Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından da açıklanmış olan 
takvime şu anda sadık kalmaya 
gayret etmeye devam ediyoruz. 
2019 yılı sonuna kadar ilk proto-
tipi gerçekleştirip sunmayı, daha 
sonra da 2022 yılı içerisinde ilk 
üretimimizi gerçekleştirmeyi 
amaçlıyoruz. Şu anda takvimde 
herhangi bir sapma söz konusu 
değil. Teknoloji olanakları, şirket 
oluşumu ve yönetici kadrosunun 
seçimi aşamasındayız. Sayın Ba-
kanımız zaten bu konuyla ilgili 
açıklamalarını yaptı. Yani proje 
takvimine uygun olarak hızlı bir 
şekilde ilerliyor. Biz Türkiye’nin 
elektrikli otomobildeki bu dönü-
şümü iyi değerlendireceğini ve 
bu fırsatı kullanarak kenti mar-
kasını yaratıp, dünya standartla-
rında teknolojiye sahip bir oto-
mobil üreteceğine inanıyoruz.” 

Fiziki gerçekleşmelere yö-
nelik değerlendirmelerde de 
bulunan Koçak, “Tüketicinin ilk 

göreceği somut girişim 2019 
yılı sonunda ortaya çıkarmayı 
hedeflediğimiz prototiple oluşa-
cak.” ifadesini kullandı. 

“HER GEÇEN GÜN BİRAZ DAHA 
HIZLANIYORUZ”

Koçak, yer konusunda Tür-
kiye’nin her yerinden önem-
li teklifler olduğunu, bunların 
hepsinin değerlendirileceğini 
belirterek, “Şu anda o aşamaya 
gelmek için biraz erken bir nok-
tadayız. Bütün lojistik imkanlar, 
yan sanayinin imkanları, plat-
form paylaşım imkanları, hepsi 
şu anda değerlendirilme aşama-
sında. Her geçen gün biraz daha 
hızlanıyoruz çünkü başlangıçta-
ki o sancılı konular biraz daha 
hızlı aşılıyor. Önümüzdeki dö-
nemde, daha sık ve hızlı bir bil-
gilendirme sürecine gireceğiz.” 
diye konuştu.

“Şirket oluşumuna çok yak-
laşmış noktadayız. Şirketin, 
önümüzdeki günler içinde kuru-
lup, yönetim takımının belirlen-
mesi aşamasına kadar geldik şu 
anda.” diyen Koçak, bir yandan 
da Ortak Girişim Grubu’na üye 
şirketlerin oluşturmuş olduğu 
bir komiteyle teknoloji benzeri 
bütün süreçleri devam ettirdik-
lerini anlattı. 

YERLİ OTOMOBİLİN TASARIMI
“Türkiye’nin otomobili”nin 

tasarımına ilişkin değerlen-
dirmelerde de bulunan Koçak, 
“Yaklaşık 2 aydır bunun üze-
rinde ciddi anlamda çalışıyoruz 
ama bu noktadan sonra çalışma-
lar biraz daha hızlanacak. Seçim, 
değerlendirme, araştırma süreci 
çok zaman alıyor. Bu aşamaların 
sonuna doğru yaklaştık. Dolayı-
sıyla biraz daha hızlanacağımızı 
düşünüyorum.” dedi.

Koçak, tasarımın da yerli ol-
duğuna dikkati çekerek, “Yerli 
ve milli bir otomobilden anladı-
ğımız o.” dedi.   n AA

Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Sebahittin Korkmaz , Enstitü tarafından tabela standardı-
nın yayımlandığını belirterek, “Yazılarda Türkçe kelime kullanımı esas alındı” ifadesini kullandı

Tabelalara standart geldi

Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) Başkanı Sebahittin Kork-
maz, yaptığı yazılı açıklamada, 
TSE tarafından hazırlanan “Ku-
rum ve Kuruluşlarda Kullanılan 
Tabelalar için Kurallar” standar-
dının 19 Mart’ta Teknik Kurulda 
kabul edilerek “TS 13813” stan-
dart numarasıyla yayımlandığını 
bildirdi.

Özellikle büyük kentlerde ge-
lişi güzel tasarlanmış ve düzensiz 
olarak binaların dış yüzeylerine, 
iş yeri önlerine, cadde ve sokak-
lara asılmış, yabancı kelimelerin 
kullanıldığı, imla hatalarının ol-
duğu tabelaların görüntü kirlili-
ği oluşturduğuna dikkati çeken 
Korkmaz, yayımladıkları stan-

dartta tabelaların, kullanım yer 
ve amacına göre çeşitlere ayrıldı-
ğını ifade etti. 

Korkmaz, tabelaların zemin 
ve yazı renginin kullanım amacı-
na göre belirlendiğini aktararak, 
“Yazılarda Türkçe kelime kulla-
nımı esas alınmıştır. Tabelada 
eğer yabancı dilde de ifadeler 
kullanılacaksa Türkçe kelimenin 
yaklaşık yüzde 25’i büyüklüğün-
deki puntolarla yazılması kuralı 
getirilmiştir. Standartta tabelala-
rın ebatlarının binanın büyüklü-
ğü ile orantılı ve binanın mimari 
özelliğine uygun olması, iklim 
şartlarına dayanabilir malzeme-
den yapılması kuralı getirilmiş, 
ayrıca ışıklı veya ışıksız olabilece-

ği belirtilmiştir” değerlendirme-
sinde bulundu. 

TARİHİ ÖZELLİĞİ BULUNAN 
TABELALAR 

Tabelaların tarihi özelliğinin 
bulunması durumunda aynen 
korunacağına ve tarihi özelli-
ği bulunan binalarda bina mi-
marisinin dikkate alınacağına 
işaret eden Korkmaz, “Binanın 
birden fazla cephesi varsa, en 
fazla iki cephesine tabela asıla-
bilecek, acil, eczane, hastane ve 
polis tabelası dışındaki tabelalar 
bina yüzeyine dik olacak şekilde 
asılamayacak. Tabelalar şehir 
estetiğini ve mimari dokusunu 
bozmayacak, şehrin doğal ve ta-
rihi görünümü ile çelişmeyecek, 

şehrin doğal veya tarihi sit alanı-
nı bozmayacak şekilde yerleştiri-
lecek.” bilgisini paylaştı.

Korkmaz, tabelaların dil, ırk, 
cinsiyet, din ve mezhebe dayalı 
ayrımcılık belirten ögeler içe-
remeyeceğine dikkati çekerek, 
kamu binalarında, kamu kurum 
ve kuruluşlarına ait duyuru ve 
tanıtımlar haricinde reklam içe-
rikli tabelalar bulundurulmaya-
cağını vurguladı. Kamu binala-
rının tabelalarının hiçbir şekilde 
ağaçların üstüne asılmayacağını 
belirten Korkmaz, tabela üzerin-
deki bilgi işaretlerinin dikdört-
gen, yasaklayıcı işaretlerin daire 
ve uyarı işaretlerinin ise üçgen 
şeklinde olacağını kaydetti. n AA

Karaman, gıda sanayisinin parlayan yıldızı
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İslam düşmanlığından vazgeçmiyor PKK’nın Sincar’daki varlığı sürüyor
İsrail Başbakanı Binyamin 

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk 
soruşturmalarının yoğunlaştığı 
bir süreçte, Kudüs ve İsrail’de ca-
milerde ezanın belli saatlerde ho-
parlörle okunmasına yasak getiren 
yasa tasarısını yeniden gündeme 
getirmeyi amaçlıyor. İsrail devlet 
radyosunun haberine göre, Baş-
bakan Netanyahu, camilerde ho-
parlör kullanımını kısıtlayan yasa 
tasarısının yeniden hükümetin 
gündemine alınarak parlamento-
da (Knesset) oylamaya sunulması 
için koalisyon işlerinden sorumlu 
Likud Milletvekili David Amsa-
lem’e talimat verdi. Söz konusu 
yasa tasarısı son olarak Knesset’te-
ki Anayasa Komitesi tarafından 
ocak ayında gündeme getirilmiş, 
ancak dindar Yahudileri temsil 
eden koalisyon hükümetindeki 
Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) 
ve Şas (Doğulu Tevrat Muhafızla-

rı) partileri tarafından reddedilmiş-
ti. Bunun üzerine Anayasa Komi-
tesi’nden düşmemesi için tasarı 
gündemden kaldırılmıştı. İsrail’de 
ezanın 23.00-07.00 saatleri ara-
sında hoparlörle okunmasının 
yasaklanmasına ilişkin kanun ta-

sarısı, Mart 2017’de Knesset’te 
yapılan ilk oylamada 55 oyla ka-
bul edilmiş, 48 milletvekili ret oyu 
vermişti. Tasarının, yasalaşması 
ve uygulamaya geçirilmesi için 
Knesset’te iki oturumda daha ka-
bul edilmesi gerekiyor. n AA

Irak’ta Musul’un Sincar ilçe-
sinde yer alan Peşmerge Komu-
tanlarından Kasım Şeşo, terör 
örgütü PKK’ya bağlı farklı isimler 
altında silahlı grupların bölgede 
varlık göstermeye devam ettiğini 
belirtti. Sincar ilçesi yakınlarında 
birlikleriyle konuşlanan Şeşo, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, 
“PKK’ya bağlı silahlı gruplar, farklı 
isimler altında Şengal’de (Sincar) 
varlık göstermeye devam edip, 
Haşdi Şabi ile dayanışma içeri-
sindeler.” ifadelerini kullandı. Irak 
ordusunun Sincar ilçe merkezi ve 
Sinun kasabasında tam konuş-
landığını söyleyen Şeşo, “Ancak 
PKK’ya bağlı silahlı grupların Şen-
gal’i terk edip, etmeyeceği henüz 
net değil.” diye konuştu. Şeşo, 
“Şengal’de silahlı grupların sayısı 
binden fazla ve çoğunluğu bölge-
deki Ezidilerden meydana geliyor. 
“ dedi. Irak Ortak Operasyonlar 

Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral 
Yahya Resul, geçen Pazar günü 
yaptığı açıklamada, 15’inci Tu-
gay’a bağlı birliklerin, Sincar ilçesi 
ve Sinun kasabasına geçip ağır si-
lahlarla PKK’nın çekildiği bölgede 

konuşlandığını belirtmişti. Terör 
örgütü PKK, 3 Ağustos 2014 ta-
rihinde DEAŞ’ın Sincar’daki Ezi-
dilere saldırmasını bahane ederek 
bölgede varlık göstermeye başla-
mıştı.  n AA

İsrail Genelkurmay Başkanı 
Gadi Eisenkot, ülkesinin Suriye’de-
ki saldırılarına yeniden başladığını 
duyurdu. Eisenkot, “The Jerusalem 
Post” gazetesine verdiği demeçte, 
geçen ay bir İsrail savaş uçağının 
düşürülmesinin ardından Suriye 
bölgelerini yeniden hedef almaya 
başladıklarını belirtti. Eisenkot ayrı-
ca, İran’ın Golan Tepeleri’nin İsrail 
sınırı tarafına yaklaşmaya cesaret 
edemediğini, Hizbullah’ın da İsra-

il’de belirli hedefleri vurabilmek için 
yeterli füze gücüne sahip olmadığını 
söyledi. İsrail ordusu, geçen ay Su-
riye’de bulunan “İran hedeflerine” 
saldırı düzenleyen jetlerinin uçak-
savar ateşiyle hedef alındığını ve bir 
F-16’nın düştüğünü açıklamıştı.
ORDUYA GERÇEK MERMİ KULLANMA 

İZNİ
Öte yandan Eisenkot, Gazze 

Şeridi’nin çevresindeki duvarın bu 
yılın sonuna kadar tamamlanacağı 

vaadinde bulunarak, cuma günü 
sınır bölgesi yakınlarında düzenlen-
mesi planlanan yürüyüşte Filistinli-
lerin, İsrail alt yapılarına saldırması 
durumunda orduya gerçek mermi 
kullanma izni vereceğini kaydetti. 
Bariyerlerin güçlendirileceğini ve İs-
rail topraklarına sızma faaliyetlerini 
engellemek için askerlerin konuş-
landırılacağını belirten Eisenkot, “Bir 
kişinin güvenlik güçlerinin alt yapısı-
na yönelik bir saldırı girişiminde bu-

lunması durumda ateş edilmesine 
izin verildi.” ifadesini kullandı. Filis-
tinli gruplar, 30 Mart Toprak Gü-
nü’nde Gazze Şeridi-İsrail sınırında 
“Büyük Dönüş Yürüyüşü” düzenle-
meyi planlıyor. Filistinli çok sayıda 
kuruluş, 1948’de topraklarından göç 
etmek zorunda bırakılanların “geri 
dönüş” hakkını kullanabilmeleri için 
düzenlenen yürüyüşe destek çağrısı 
yapıyor.
n AA

FETÖ’nün ABD’deki 
şebekesi afişe olacak

Fetullahçı Terör Örgütü/Para-
lel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/
PDY) dünyadaki faaliyetlerini Tür-
kiye Cumhuriyeti adına araştıran 
bağımsız hukuk şirketi Amster-
dam&Partners’ın kıdemli ortağı 
Robert Amsterdam’ın “Aldatma 
İmparatorluğu:Gülen’in ABD’deki 
Okul Şebekesi” kitabının Türkçesi 
piyasaya çıktı.  Robert Amsterdam, 
Çırağan Sarayı’nda düzenlenen 
kitabın tanıtım toplantısındaki 
konuşmasında, FETÖ’nün ABD 
tarafından desteklendiği için bu 
noktaya ulaşabildiğini dile getirdi. 
Amsterdam, FETÖ elebaşı Fethul-
lah Gülen’in hiçbir zaman bu okul-
ların kendisine ait olduğunu kabul 
etmediğini, bu nedenle ABD’de bu 
okulların bağımsız okullar olduğu-
nun sanıldığını aktararak, kitapta 
okulların FETÖ’nün olduğunun 
gösterildiğini söyledi.
“FETÖ’NÜN AMACI EĞİTİM DEĞİL”

FETÖ’nün amacının eğiti-
mi sağlamak olmadığını belirten 
Amsterdam, “Son derece mer-
keziyetçi, yolsuz, ABD içinde çok 
büyük bir para aklama, siyasi 
adaylara taşıma ve bu insanların 
dokunulmazlık kazanmasını sağ-
lamak için yapılmış bir organizas-
yon. Gülen çok ciddi bir güvenlik 
sorunudur. Bunu öyle gizli şekil-
de yapıyor ki çalışma yöntemini, 
fonksiyonunu ispatlamak çok zor.” 
dedi. Amsterdam, birçok eyalette 
kurdukları araştırma ekipleriyle 
okulların arkasında yatan gerçek-
leri ortaya çıkardıklarını; bireyler, 
şirketler, kültür organizasyonları-
nın iç içe girmesiyle çalışan bir or-
ganizasyon olduğunu gördüklerini 
anlattı. Robert Amsterdam, ikinci 
kitapta ise toplanan paranın nasıl 
siyasi bağışa dönüştürüldüğünü 
açıklayacaklarını bildirdi.
“FETÖ KENDİNİ MEŞRULAŞTIRMAK 

İÇİN CİDDİ ÇALIŞMA YAPIYOR”
Okulların çoğunlukla doğru 

düzgün eğitim vermediğini kay-
deden Amsterdam, şöyle devam 
etti: “Ne zaman önemli bir düzen-
leyici karşısına çıksa o kişiyi kendi 
operasyonuna dahil ediyor. Bunu 
da kamu sektöründe aldıkları ma-
aşın birkaç katını vererek yapıyor. 
FETÖ kendini meşrulaştırmak için 
ciddi çalışma gösteriyor. ABD’de 
bir şekilde bir eyalete girmek is-
tiyorsa kültür derneklerinin yanı 
sıra siyasetçilere ödüller, madal-

yalar veriyor. Siyasetçiler de bu 
şebeke okullarının kurulmasına 
destek oluyor. Gülen’in kurduğu 
yapı kendi ekosistemi gibi. Bütün 
aktiviteleri pürüzsüz bir şekilde 
akıyor. Gülen okullarının her bi-
rinde Türk idareciler var. Para on-
ların elinden geçiyor. Bu okullarda 
paraya eli değen herkes Türk. Per-
sonel kamu finansmanı alan per-
sonel gibi çalışmıyor istediği gibi 
çalışıyor.”Amsterdam, kitabın FE-
TÖ’nün dolandırıcılık, suç hikayesi, 
sahte oluşum ve etik dışı yaklaşım-
larını ortaya serdiğini belirterek, 
“Önümüzdeki seçimlerde bir kam-
panyamız olacak. ‘Gülen parası’ 
diye hastag koyacağız ve bunlar-
dan para alanları afişe edeceğiz.” 
Kitabın İngilizcesi çıktığından bu 
yana Amerikalı ebeveyn ve eğitim-
ciler tarafından 25 bin kopyasının 
indirildiğini belirten Amsterdam, 9 
eyalette kendileriyle toplantı yapıl-
mak istendiğini söyledi.
“FETÖ DURDURULMASI GEREKEN 

ULUSLARARASI SUÇ ÖRGÜTÜDÜR”
Robert Amsterdam, kitabın 

yayımlanmasının ardından birçok 
örgüt üyesinin kendileriyle bağlan-
tıya geçtiğini ve kanıtlar, ifadeler 
sunduğunu anlatarak, “Bankacılık 
ve eğitim camiasından insanlar da 
bize ulaştı, bazı bilgileri netleştir-
mek istediler. Özellikle eğitimciler 
ve siyasetçiler, ABD’nin cömertli-
ğini istismar etmek ve siyasi fonk-
siyon bozukluğunu tespit etmek 
için gösterilen büyük çabayı fark 
etti.” dedi.

“FETÖ BİR MAFYA ÖRGÜTÜ”
FETÖ elebaşı Gülen’in işlediği 

suçlara ilişkin bir soruya da Ams-
terdam, “Bana göre Gülen örgütü 
(FETÖ) bir mafya örgütü. Mafyaya 
karşı çalışacaksınız bunun tek yolu, 
aşağıdan başlayarak yukarı çıkarak 
ifşa etmektir. ABD’de Gülen’e ‘te-
rör örgütü’ demek sizi hiçbir yere 
götürmez. ABD’de birine ‘terör 
örgütü’ derseniz, bunu siyasi konu 
haline getirirsiniz. Ben de terör ör-
gütü olduğuna inanıyorum. Ancak 
ABD’de terör örgütü diyerek cezai 
işlem olması ve suçlu bulunma-
sı çok zor. Gülen’in Türkiye’ye ve 
ABD’ye yönelik teşkil ettiği tehdit o 
kadar büyük ki hem kamu gözün-
de hem de siyasi cephede ne kadar 
tehlikeli bir örgüt olduğu ifşa edil-
meli” yanıtını verdi.
n AA

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanda Suriye’nin Geleceği adlı bir sözde parti kuruldu

ABD’de, Suriye’de
terör partisi kuruyor!

Terör örgütü YPG/PKK işgalin-
deki alanlarda ABD’nin girişimiyle, 
Arap kesimlerin de içinde gösterildi-
ği Suriye’nin Geleceği partisi adlı bir 
oluşum meydana getirildi. AA’nın 
Haseke’deki güvenilir yerel kaynak-
lardan aldığı bilgiye göre, ABD, YPG/
PKK işgalindeki Haseke’de düzenle-
nen bir kongreyle Suriye’nin Gele-
ceği isimli yeni bir sözde siyasi parti 
kurulmasına ön ayak oldu. ABD 
dışişleri, istihbarat ve ordu yetkilile-
rinin son haftalardaki ziyaretlerinde 
YPG/PKK’yla görüşmeleri, yeni olu-
şum üzerinde yoğunlaştı.

“PARTİ” BAŞKANLIĞINA İBRAHİM 
KATFAN GETİRİLDİ

“Parti” başkanlığına iç savaş-
tan önce iktidardaki Baas Parti-
si’nin Menbiç teşkilatı üyelerinden 
İbrahim Katfan getirildi. Katfan, 
Menbiç’in YPG/PKK işgaline gir-
mesinden sonra örgütün kurduğu 
sözde yerel meclisin başkanlığını 
üstlenmişti. Oluşumun genel sek-
reterliğine, 2016’da YPG/PYD safla-
rına katıldığı öğrenilen Hefrin Halaf 
seçildi. Halaf, örgütün sözde Cezire 
kantonun ekonomi komisyonu baş-
kanıydı. Max Martin başkanlığındaki 
ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti ve 
General Paul Funk başkanlığındaki 
bir grubun son iki ayda bölgeye yap-
tığı ziyaretler basına yanmıştı.

“BMGK KARARIYLA UYUMLU 
HERHANGİ BİR PARTİYİ 

DESTEKLERİZ”
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcü-

lerinden Heather Nauert, dün yeni 
oluşumla ilgili soruyu, “BMGK 2254 
kararıyla uyumlu herhangi bir parti-
yi Suriye’deki korkunç durumu sona 
erdirecek siyasi bir çözüm olması 
açısından destekleriz.” şeklinde ya-
nıtlamıştı. “Gelecek Partisi PYD’nin 

parçası mı?” sorusuna ise Nauert, 
“Benim anladığım, bu çok etnikli 
ve bölgede yaşayan insanları temsil 
ediyor.” cevabını vermişti.

KUZEY SURİYE ODAKLI
Suriye’nin Geleceği’nin 81 san-

dalyeden oluşan yürütme kuru-
lunda ise örgütün halen ya da bir 
dönem işgal ettiği Deyrizor, Rak-
ka, Aynularab (Kobani), Tel Ebyad, 
Menbiç, Afrin ve Şehba’nın yanı 
sıra varlık göstermediği İdlib ve Ha-
lep’ten üyeler gösteriliyor. Örgütün 
çıkmak zorunda kaldığı Afrin’den de 
kongreye temsilci göndermiş olması 
da dikkati çekti. YPG/PKK’nın daha 
önce kurduğu oluşumların aksine 
Suriye’nin Geleceği’nde eşbaşkanlık 
sisteminin olmaması da göze çarptı.

REJİM İLE MÜZAKERE MASASINA 
OTURMA SİNYALİ

İlgi uyandıran bir diğer unsur da 
dünkü kongrede kullanılan afiş ve 
pankartlardaki “Çok renkli, ademi 
merkeziyetçi” sloganları oldu. Söz 
konusu sloganlar yerel kaynaklar ta-

rafından, YPG/PKK’nın federasyon 
talebini geçici olarak geri çektiği ve 
Esed rejimi ile müzakere masasına 
oturma hazırlığı yaptığı şeklinde 
yorumlandı. Buna rağmen yürüt-
me kurulu üyelerinin yalnızca YPG/
PKK’nın hedef bölgesi olan kuzey 
Suriye’den seçildiği görüldü. Reji-
minin Dışişleri Bakanı Velid Mual-
lim, eylül 2017’de örgüt ile özerklik 

konusunu müzakere etmeye hazır 
olduklarını söylemişti. İç savaşın 
başından bu yana büyük çaplı çatış-
maya girmeyen YPG/PYD ve Esed 
rejiminin birçok alanda işbirliği yap-
tığı biliniyor. Petrol sahalarını birlik-
te koruyan ve çıkan petrolü paylaşan 
taraflar, ortak askeri eğitim ve ope-
rasyonlar düzenliyor.
n AA

İsrail’in Suriye saldırısı yeniden başladı

ABD, YPG/PKK işgalindeki Haseke’de düzenlenen bir kongreyle Suriye’nin 
Geleceği isimli yeni bir sözde siyasi parti kurulmasına ön ayak oldu.
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Seyir halindeyken kontrolünü kaybeden 
aracın orta refüje çıkmasıyla meydana 
gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay 
dün öğle saatlerinde Karatay İlçesi Fetih 
Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgilere göre 42 FPD 17 plakalı otomobil 
sürücüsü bilinmeyen bir nedende kontro-
lünü kaybederek takla attı. Takla atan araç 
orta refüjdeki bir ağaca çarparak durabildi. 
Otomobil sürücüsü şans eseri hafif bir 
şekilde yaralanırken, sürücü çevredeki va-
tandaşların da yardımıyla araçtan çıkarıldı. 
Olay yerine gelen emniyet güçleri kazayla 
ilgili soruşturma başlattı. 
n TEVFİK EFE

Karaman’da tarlalardan alüminyum su-
lama borusu çaldıkları ileri sürülen 3 kişi, 
jandarma tarafından saklandıkları yerde 
yakalandı. Edinilen bilgiye göre, merkeze 
bağlı Çiğdemli köyü yakınlarında 33 plakalı 
bir otomobilin şüpheli şekilde dolaştığı gö-
ren köylüler durumu jandarmaya bildirdi. 
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk 
edildi. Bölgeye giden ekip, Çiğdemli-Kara-
man karayolu üzerinde Ş.D.’yi yakalayarak 
gözaltına aldı. Jandarma, Ş.D. ile birlikte 
olan M.K.’yi de tarlada bulunan brandanın 
altında, M.A.E.’yi de sulama kanaletinin 
altına saklanmış halde buldu. 
n İHA

Otomobil takla 
attı refüje çıktı

Sulama borusu 
çalanlar yakalandı

Seydişehir ilçesinde su kanalına düşen 3 yaşındaki ço-
cuk boğuldu. Alınan bilgiye göre, Gölyüzü Mahallesi’ndeki 
evlerinin önünde oynayan Elanur Bilgin’in (3), bir süre son-
ra gözden kaybolduğunu farkeden annesi, eşiyle çocuğunu 
aramaya başldı.

Küçük çocuğun cesedi, bir süre sonra babası tarafından 

evin önündeki su kanalında bulundu. Seydişehir Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılan Bilgin’in hayatını kaybettiği belir-
lendi.

Küçük çocuğun cesedi, otopsi yapılmak üzere aynı has-
tanenin morguna kaldırıldı.
n AA

Su kanalına düşen çocuk boğuldu

“Gelecekle Yüzleşmek Geçmişle Dertleşmek” adlı panelde konuşan Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, İslam Düşünce Atlası’nın kültür dünyamız açısından önemine dikkat çekti

‘İslam Düşünce Atlası 
yeni bir dönem başlattı’

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin katkılarıyla İlmi Etüdler Der-
neği (İLEM)’nin ülkeye kazandırdığı 
İslam Düşünce Atlası, Konya Kitap 
Günleri kapsamında düzenlenen 
“Gelecekle Yüzleşmek Geçmişle 
Dertleşmek” adlı panelde tüm yön-
leriyle ele alındı. 

Moderatörlüğünü Süleyman 
Güder’in üstlendiği panelde Doç. 
Dr. Lütfi Sunar, Doç. Dr. İhsan 
Fazlıoğlu ve Dr. Halil İbrahim Üçer 
konuştu. Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’nin desteğiyle İLEM tarafından 
hazırlanan “İslam Düşünce Atlası” 
(İDA) Büyükşehir Belediyesi’nin 
organize ettiği Konya Kitap Günleri 
kapsamındaki panelde masaya yatı-
rıldı. 

Büyükşehir Belediyesi Mevlana 
Kültür Merkezi’ndeki panel önce-
sinde konuşan Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
bugüne kadar hayata geçirdikleri 
hiçbir hizmetin İslam Düşünce Atla-
sı kadar teşekkür almadığını dile ge-
tirerek, “Gerçekten kültürümüze bu 
eseri kazandıran hocalarımıza şük-
ranlarımızı arz ediyoruz. Medeniye-
timizin İslam düşüncesinin ve İslam 
medeniyetinin kaynaklarının ortaya 
konması, okuyanlarda bizde adeta 
bir özgüven ve yeni bir bakış açısı 
getirdi. İslam Düşünce Atlası’nın 
yayınlanması aslında, düşünce ha-
yatımızda yeni bir dönem başlattı. 
Bundan sonra da bunun etkilerinin 
artarak devam edeceğini düşünüyo-
rum” diye konuştu. 

“KONYA GELENEK VE GELECEĞİ 
BİRLEŞTİREREK YÜKSELİŞE GEÇTİ” 

Konya’nın Türkiye’nin yükseli-
şi ile birlikte yeniden özüne döne-
rek gelecekle geleneği birleştirerek 
kendine yakışır bir şekilde yükselişe 
geçmiş durumda olduğunu kayde-
den Başkan Akyürek, “Konya, sa-
dece fiziki açıdan değil, kültürel ve 
sosyal yönden de büyük bir kalkın-
ma hamlesini gerçekleştiriyor” dedi. 

Konya’nın UNESCO 2020 Dün-
ya Kitap Başkentliği adaylığı ile ilgili 
yoğun bir çalışma içinde olduğunu 
hatırlatan, Büyükşehir Belediyesi 
olarak yürüttükleri kültürel ve eği-
tim alanındaki çalışmalar hakkında 
bilgi veren Başkan Akyürek, “100 
zenginleştirilmiş kütüphane kurma 
amacıyla yola çıkmıştık 3 sene önce. 
Geçtiğimiz günlerde bunu tamam-
ladık. Yeni bir 100 kütüphane hedefi 
koyduk. Yine çalışma dönemimizde 
gerçekleştirdiğimiz İl Halk Kütüp-
hanesi yatırımıyla da Kültür Bakan-
lığı’na bağlı kütüphaneler içinde en 
çok kullanılan en çok istifade edilen 
kütüphane olarak, yani kütüphane 
kullanımında birinci şehir olarak 
önemli bir gelişimi bu alanda da ya-
şadık. 300’den fazla eserin basımını 
ve yayınını gerçekleştirmiş olduk. 
En önemlisi Mesnevi Külliyatı’ydı. 
Mesnevi’nin 26 dile çevrilmesi ve 
dünya insanlığının neredeyse yüzde 
80’i, 90’ının okuyabilir hale gelmesi, 
belediyemizin kültürel çalışmaları-
nın en önemlilerindendi. Ama İslam 
Düşünce Atlası ile bu yayın faaliyet-
lerimiz taçlanmış oldu” ifadelerini 

kullandı. 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
İslam Düşünce Atlası Projesi’nin 
hayata geçirilmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ederek, “Büyük-
şehir Belediyemize de bu konudaki 
gayretleri için şükranlarımızı sunu-
yorum. Bu çalışma Türkçe ile sınırlı 
kalmamalı ve farklı dillerde de ço-
ğaltılması konusunda bizlere düşen 
görev olursa elimizden gelen deste-
ği vereceğiz. İnşallah dünyaya çoklu 
dillerde yayılması gereken bir eser 
ve gençler tarafından incelenmeli” 
şeklinde konuştu. 

“İSLAM DÜŞÜNCE ATLASI MİLAT 
BİR ÇALIŞMADIR” 

İlmi Etüdler Derneği Başkanı 
Dr. Süleyman Güder, İslam Dü-
şünce Atlası’nın tarih ve düşünce 

araştırmaları için milat niteliğinde 
bir çalışma olduğunu dile getirerek, 
“Bugün oryantalistlerin büyük ço-
ğunluğunun ideolojik kaygılarla sa-
vundukları İslam düşüncesine dair 
çöküş ve gerileme iddialarının ne 
kadar mesnetsiz olduğu, bu çalışma 
ile bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 
İslam Düşünce Atlası’nı kendimizi 
yeniden anlama ve düşünmeye im-
kan sağlaması açısından milat ola-
rak addediyoruz” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından “Gele-
cekle Yüzleşmek Geçmişle Dertleş-
mek” paneline geçildi. Moderatörlü-
ğünü Süleyman Güder’in üstlendiği 
panelde konuşan İstanbul Medeni-
yet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi ve Proje Danışmanı 
Doç. Dr. Lütfi Sunar, İslam düşünce-
sinin sadece Müslümanlar için değil 

bütün insanlık için önemli olduğunu 
dile getirerek, “İslam düşüncesinin 
eskimesi, ortadan kalkması veya 
artık hayata geçirilememesi sade-
ce Müslümanların mağduriyeti ile 
sonuçlanmıyor, bütün insanların 
pusulalarını kaybetmeleriyle neti-
celeniyor” dedi.  İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fel-
sefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje 
Danışmanı Doç. Dr. İhsan Fazlıoğlu, 
İslam Düşünce Atlası Projesi’nin çok 
önemli bir çalışma olduğunun altını 
çizerek, “Biz şimdiye kadar başkala-
rının yazdığı hikayelerde yaşamak-
tan ve o hikâyelerde rol almaktan 
zevk alır hale gelmişiz. 

Artık bunu aşmamız lazım. Baş-
kalarının yazdığı hikayelerde rol al-
mayı bırakmamız lazım” ifadelerini 
kullandı. İstanbul Medeniyet Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Halil 
İbrahim Üçer de, “İslam Düşünce 
Atlası’nın Konya’da yapılmasının 
hususi bir tarafı var. 13’üncü yüzyı-
lın sonunda Anadolu’nun İslamlaş-
ma sürecine en önemli katkı, nazari 
ve irfani seviyede Konya tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Anadolu’nun 
ruhu mayası Konya’da karılmıştır. 
Bu yönüyle de İslam Düşünce At-
lası çok önemlidir” diye konuştu. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, programın sonunda pane-
listlere çini sikke ve hat tablo hediye 
etti.
n HABER MERKEZİ

Yazın yaklaşma-
sıyla fazla kilolardan 
kurtulup fit bir görü-
nüm kazanmak için 
zamanı kolluyorsan  
sağlıklı beslenerek  
nasıl kilo verebilirim 
diye düşünüyorsan 
işte tam senlik bir yazı.

Protein ağırlıklı 
bir beslenme uygula. 
Öğünlerinden et, tavuk, balık, süt, 
yoğurt sürekli tüket.

Fiziksel aktiviteyi arttır. Olağan 
yaptıgın spordan daha fazlasını yap.

Günde mutlaka 2- 2,5 litre su 
tüket.

Güvenilir bitki çaylarını günde 2 
fincan kadar tüket.

Yaza doğru günlerin uzamasıyla 
uyku saatlerini düzene koy.

Tuz alımını kısıtla.
Çay, kahve alman gerekenden 

fazla kafein alımını durdur. Şekersiz 

tüket.
Isınacak havalarla 

asitli içeceklerden ka-
çın.

Az az sık sık besle-
nerek almanız gereken 
kaloriden fazlasını al-
mayın.

Ara öğünlerinize 
posa açısından zengin 

meyveleri sıkıştırın.
Ekmeksiz diyet olmaz. En azın-

dan her öğünde bir dilim tam tahıllı 
ekmek tüketerek acıkmayı geciktire-
bilir.

İşlenmiş yağlar yerine zeytin-
yağı, fındık veya avakodu yağlarını 
tercih edin.

Aslında bunları dönem dönem 
yapmak yerine hayat tarzı haline 
getirdiğinizde ideal saglıklı kilonuza 
ulaşabilirsiniz.

Yaza fit girmek sizin elinizde.
Sağlıcakla kalın…

KENDİNE BİR GÜZELLİK YAP

Hadim’de Devlet Su İşleri (DSİ) 
tarafından yaptırılan Bolat Bara-
jı’nın gövde dolgusu tamamlandı. 
Orman ve Su İşleri Bakanlığından 
yapılan açıklamaya göre, Hadim’in 
Bolat Mahallesi’nde yaptırılan ve 
bölgedeki bin 300 dekar alanı suya 
kavuşturacak Bolat Barajı’nın in-
şaatı sürüyor.  İnşa çalışmalarında 
barajın 260 bin metreküplük kil çe-
kirdekli kaya dolgu tipindeki gövde 
dolgusu tamamlandı.  Temelden 
yüksekliği 45 metre olan proje için 
başka havzadan derivasyon hattı 
ile dolusavak yapısı ve sulama sis-
temi inşaatları yapılacak.  

Gelecek yılın sonunda tamam-
lanarak hizmete açılması hedef-
lenen baraj sayesinde yapılacak 

sulamayla çiftçinin dekar başına 
712 lira ilave gelir elde etmesi, ülke 
ekonomisine 1 milyon liraya ya-
kın katkı sağlanması öngörülüyor. 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu da konuya ilişkin yaptığı de-
ğerlendirmede, Konya’da gerçek-
leştirilen yatırımlarla 785 bin 270 
dekar araziyi sulamaya açtıklarını 
belirterek, şunları kaydetti: “Çiftçi-
ye yıllık 798 milyon lira zirai gelir 
artışı sağlandı. Konya’ya yatırımlar 
sürecek. Proje yaklaşık 20 milyon 
lira yatırım bedeliyle inşa edildi. 
Bölgedeki en önemli zirai faaliyet 
kiraz üzerine yapılıyor. Projenin ha-
yata geçirilmesiyle kirazın üretim 
içindeki payı artacak.”
n AA

Bolat Barajı’nın gövde 
dolgusu tamamlandı

Moderatörlüğünü Süleyman Güder’in üstlendiği panelde Doç. Dr. Lütfi Sunar, Doç. Dr. İhsan Fazlıoğlu ve Dr. Halil İbrahim Üçer konuştu.

Tahir Akyürek Muzaffer Şeker

dyt.116nur@gmail.com
NUR AÇLAN
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Terör örgütü PKK’ya bahar darbesi
Güvenlik güçleri, yurt içinde ve 

Irak’ın kuzeyinde 10-27 Mart tarihle-
rinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 
357 teröristi etkisiz hale getirerek te-
rör örgütü PKK’ya ağır kayıplar ver-
dirdi. 

Suriye’de Fırat Kalkanı ve Zeytin 
Dalı harekatlarında büyük kahraman-
lıklara imza atan güvenlik güçleri, son 
17 günde yurt içinde ve Irak’ın kuze-
yinde terör örgütü PKK’ya yönelik yü-
rüttüğü operasyonlarda 357 teröristi 
etkisiz hale getirdi. 

Zorlu coğrafi koşullara rağmen 
gece gündüz demeden teröristlerin 
barınma alanlarını tek tek imha eden 
güvenlik güçleri, ele geçirdiği silah, 
mühimmat ve yaşam malzemeleriyle 
de PKK’ya ağır darbe vurdu. İnsansız 
Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız 
Hava Aracı’nın (SİHA) da kullanıldığı 
hava destekli operasyonlarla dağları 
teröristlerden temizleyen güvenlik 
güçleri, kent merkezlerinde vatan-
daşların huzur ve güvenliği sağlamak 
için mücadelesini sürdürüyor.

AA muhabirinin yaptığı derleme-
ye göre, Suriye’nin Afrin bölgesinde 
yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda 
destan yazan güvenlik güçleri, yurt 
içinde ve Irak’ın kuzeyinde 10-27 
Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği 
operasyonlarda 357 teröristi etkisiz 
hale getirerek terör örgütü PKK’ya 
ağır kayıplar verdirdi.

Ele geçirdiği silah, mühimmat ve 
yaşam malzemeleriyle de teröristlere 
nefes aldırmayan güvenlik güçleri, 

yurt içinde terör örgütüne yönelik ça-
lışmalar sonucu bin 59 şüpheliyi gö-
zaltına aldı.

IRAK’IN KUZEYİ PKK’YA DAR EDİLDİ
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde-

ki 3’üncü Piyade Tümen Komutanlı-
ğına bağlı 34’üncü Hudut Tugay Ko-
mutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay 
Komutanlığınca 10 Mart’ta PKK’nın 
sınırın Irak tarafındaki kamplarına 
yönelik hava destekli operasyon baş-
latıldı. 

Terör örgütü PKK’nın eğitim 
alanlarıyla sözde mahkeme olarak 
kullanılan yapıların bulunduğu Ha-
kurk ve Kani Rash bölgesine yönelik 
eğitimli dağ komando birliklerinin son 
teknolojik silah ve cihazların yanı sıra 
SİHA ve İHA desteğiyle yürüttüğü 
operasyonda aralarında terör örgütü 
PKK’nın sözde bölge sorumlularının 
da bulunduğu 67 terörist etkisiz hale 
getirildi. TSK unsurları, Irak’ın kuze-
yindeki Kandil bölgesinde saldırı ha-
zırlığında oldukları tespit edilen bölü-
cü terör örgütü mensuplarına yönelik 
22 Mart’ta düzenlediği hava hareka-
tında 41 teröristi etkisiz hale getirdi.

TACİZ ATEŞİ AÇAN TERÖRİSTLER 
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütü YPG/PKK’nın kont-
rolündeki Suriye’nin Rasulayn ilçesin-
den Ceylanpınar Tarım İşletmesi böl-
gesindeki sınır hattında nöbet tutan 
askerlere yönelik saldırıya TSK unsur-
larınca karşılık verilmesi üzerine 10’u 
yaralı 17 terörist etkisiz hale getirildi. 

Güvenlik güçleri, Mardin’in Nu-

saybin ilçesinde de hudut hattındaki 
güvenlik güçlerine Suriye’nin kuze-
yinden yapılan silahlı saldırıya anında 
karşılık vererek 8 teröristi etkisiz hale 
getirdi.

AYBÜKE ÖĞRETMENİN 
KANI YERDE KALMADI 

Batman’ın Sason ilçesinde İl Jan-
darma Komutanlığı ekiplerince terör 
örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 3 
terörist etkisiz hale getirildi. Bu 3 te-
röristten İran uyruklu “Agit” kod adlı 
teröristin Kozluk ilçesinde öğretmen 
Şenay Aybüke Yalçın ve Çukurca 
Jandarma Karakol Komutanı Jandar-
ma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ 
ile 4 asker ve bir sivilin şehit düştüğü 
saldırılardaki bomba düzeneklerini 
hazırladığı tespit edildi.

ARANANLAR LİSTESİNDEKİ İKİ 
TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kır-
salında, İl Jandarma Komutanlığına 
bağlı timlerce gerçekleştirilen hava 
destekli operasyonda 7 terörist etkisiz 
hale getirildi. Bu 7 örgüt mensubun-
dan Tunceli Ovacık nüfusuna kayıtlı 
teröristin İçişleri Bakanlığının Aranan 
Teröristler Listesi’nin turuncu kate-
gorisinde yer alan örgütün sözde “Na-
zımiye Gücü Sorumlusu” olan “Ma-
hir” kod adlı Cihan Kıt (30), diğerinin 
de Aranan Teröristler Listesi’nin Gri 
kategorisinde bulunan Tunceli nüfu-
suna kayıtlı “Baran” kod adlı Haydar 
Gül (24) olduğu belirlendi.

AMANOSLARDA ÖRGÜTE
 BÜYÜK DARBE VURULDU

Hatay’ın Arsuz ilçesi Amanos 
Dağları’nda düzenlenen hava destekli 
operasyonda 11 terörist etkisiz hale 
getirildi. Bu teröristlerin, Antakya’da 
2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 
saldırıyı gerçekleştiren grup olduğu 
tespit edildi.

Ayrıca, Kandil ile Van, Şırnak, 
Muş, Hakkari, Şanlıurfa, Batman, 
Bitlis, Ağrı, Tunceli, Bitlis, Diyarbakır 
ile Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen 
birçok operasyonda da 285 terörist 
etkisiz hale getirildi. 

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Güvenlik güçleri, yurt içinde ve 
Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen 
operasyonlarda çok sayıda silah ve 
mühimmat ele geçirerek PKK’ya ağır 
darbe vurdu. Operasyonlarda, ağır ve 
uzun namlulu 211 silah, çeşitli silah-
lara ait 104 bin 672 mühimmat, 2 
doçka, 3 bin 294 doçka mermisi, 402 
el bombası, 224 kilogram C-4 patla-
yıcı, 25 av tüfeği, bomba yapımında 
kullanılan 166 tüp, 154 el yapımı 
patlayıcı düzeneği, polyester kaplama 
7 plaka, 2 katyuşa roketi, 14 RPG-7 

roketatar, 10 bidon amonyum nitrat, 
1 ton 748 kilo patlayıcı yapımında 
kullanılan madde, 3 RPG-7 anti-tank 
mühimmatı, 2 RPG-7 anti-personel 
mühimmatı, 5 roketatar sevk fişeği, 
50 dinamit lokumu, bin 690 kilog-
ram un, bin 159 kilogram şeker, 280 
kilogram bulgur, 121 kilogram kuru 
fasulye, 350 litre yağ, 300 kilogram 
zeytin, 60 teneke peynir, 75 kilogram 
pirinç, 164 kilogram salça, 555 kilog-
ram makarna, 50 kilogram nohut, 
350 kilogram çay, 37 kilogram mer-

cimek, 526 kilogram tuz, 25 kilogram 
kurutulmuş nane, bin kutu helva, 12 
kilogram reçel, 10 kilogram kuru kah-
ve, 10 kilogram sumak, 5 kilogram 
pekmez, bomba yapımında kullanılan 
malzemeler, pil, örgütsel kitap, dokü-
man, yaşam ve giyim malzemesi ele 
geçirildi.  Sınır ötesinde ülkenin gü-
venliğini sağlamak için çaba gösteren 
güvenlik güçlerince teröristlerin ha-
zırlık yaptığı mağara, sığınak ve barı-
naklar tek tek belirlenip kullanılamaz 
hale getirildi.    n AA

YPG/PKK’nın 2 sene önce işgal ettiği Tel Rıfat bölgesi ile örgüte silah ve mühimmatın ulaştırıldığı Minak Hava Üssü’nün terör unsurlarından temizlenme-
si kritik öneme sahip. Bölgeye operasyon için TSK ve ÖSO hazırlıklarını yaparken, Afrin merkezdeki mayın ve patlayıcıların imhası için çalışmalar sürüyor

Tel Rıfat kritik öneme sahip
Suriye’nin Afrin bölgesindeki PKK/

PYD/YPG/DEAŞ terör örgütlerine karşı 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suri-
ye Ordusu (ÖSO)’nun başlattığı Zeytin 
Dalı Harekatı sürüyor. Afrin merkezi-
nin alınmasının ardından Mehmetçik 
bölgede mayınları ve patlayıcıları te-
mizlerken, Tel Rıfat bölgesini de terör 
unsurlarından temizlemek için hazırlık 
yapıyor. Diğer yandan Afrin’den dönen 
askerlerin Süleyman Şah Namazga-
hı’nda şükür namazı kılması için hazır-
lık yapılıyor. 
TEL RIFAT VE MİNAK’IN KURTARILMASI 

YPG/PKK’YA DARBE VURACAK
Terör örgütü YPG/PKK’nın iki yıl 

önce Afrin’den yayılarak işgal etti-
ği Tel Rıfat bölgesi ile örgüte silah ve 
mühimmatın ulaştırıldığı Minak Hava 
Üssü, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 
bölgenin terör unsurlarından temiz-
lenmesi ve güvenli bir alana dönüştü-
rülmesi açısından kritik önem taşıyor. 
Zeytin Dalı Harekatı’nın doğal uzantısı 
olan ve Afrin’den çıkan terör örgütü 
YPG/PKK’nın işgalinde bulunan Türki-
ye-Suriye sınırı yakınındaki Tel Rıfat, 
Halep’in merkezinden 35 kilometre 
uzaklıkta yer alıyor.  Tel Rıfat’ta Suriye 
rejimi tarafından en son 2004’te ger-
çekleştirilen nüfus sayımına göre şehir-
de 20 bin 514 kişi yaşarken, Zeytin Dalı 
Harekatı öncesinde bu sayının savaş 
alanından kaçanlarla 40 bini bulduğu 
tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım 
Koordinasyon Dairesi’nin Zeytin Dalı 
Harekatı’nın ardından Afrin bölgesin-
den 75 bin kişinin Tel Rıfat bölgesine 
göç ettiğine yönelik verisi de dikkate 
alındığında, halihazırda Tel Rıfat şehir 
merkezi ve mücavir alanında 90-120 
bin kişinin bulunduğu ortaya çıkıyor. 
Bu bölge nüfusu, büyük oranda Arap-

lardan oluşuyor. 
Suriye’deki iç savaşın başlamasının 

ardından 2012 yazında Suriye rejim 
güçlerinin çekildiği Tel Rıfat şehri, ara-
larında Ceph-el Şamiye, Birinci Alay, 
Fetih Tugayı, Sukur el-Cebel, Festakim 
gibi grupların olduğu Özgür Suriye Or-
dusu (ÖSO) unsurlarının oluşturduğu 
bir yönetim tarafından idare edildi. 

Kasım 2013 ile Ocak 2014 arasın-
da kısa bir süre terör örgütü DEAŞ’ın 
işgaline uğrayan şehir, ardından tekrar 
ÖSO’nun kontrolüne girdi.

Suriye rejimi ve Rusya tarafından 
Halep’in kuşatılması sırasında yoğun 
bombardımanına maruz kalan Tel Rı-
fat, Şubat 2016’da terör örgütü PYD/
YPG/PKK tarafından işgal edildi.

Bu işgalin ardından bölgede yaşa-
yan halkın bir kısmı Azez’de bulunan 
kamplara göç etmek zorunda kalırken 
terör örgütü YPG/PKK tarafından şeh-
rin yönetilmesi amacıyla sözde “Afrin 
Kantonu”na bağlı yerel konseyler ku-
ruldu. Tel Rıfat ve şehirden geçen gü-
zergah, Suriye rejim güçlerinin Halep’i 
ele geçirmesi ve Fırat Kalkanı Hareka-
tı’nın başlamasından önce Halep-Tür-
kiye bağlantısını sağlaması dolayısıyla 

ÖSO unsurları açısından stratejik öne-
me sahip oldu. 

Şehir, bu doğrultuda, Suriye reji-
min başlattığı Halep kuşatması sırasın-
da Rusya tarafından doğrudan hedef 
alınarak bölgede işgalini sürdürecek 
olan terör örgütüne alan açılması sağ-
landı. Bu hamleyle Türkiye ve Halep 
arasındaki hattın kesilmesi yoluyla ku-
şatmanın kolaylaştırılması hedeflendi. 

Tel Rıfat şehri, terör örgütü YPG/
PKK’nın sözde “Kürt koridorunu” oluş-
turma amacı kapsamında, örgütün 
işgali altında bulunan doğu bölgeleri 
ile Zeytin Dalı Harekatı ile temizlenen 
Afrin arasındaki bağlantıyı sağlaması 
sebebiyle örgüt tarafından doğrudan 
hedef alındı. Terör örgütünün Tel Rıfat 
bölgesinde bulunan Ayn Dakka köyün-
de pusuya düşürerek öldürdüğü yakla-
şık 50 ÖSO mensubunun cenazelerini 
bir tır dorsesinin arkasına koyarak Af-
rin’de sergilemesi, Tel Rıfat’ta çoğunlu-
ğu oluşturan Arapların tepkisini çekti. 
Ayrıca terör örgütünün işgali sırasında 
şehrin Rus uçakları tarafından bomba-
lanması, çok sayıda sivilin hayatını kay-
betmesine yol açtı. Terör örgütü YPG/
PKK’nın Afrin’den yayılarak işgal ettiği 

Tel Rıfat’ta özellikle Zeytin Dalı Hare-
katı’nın başlamasının ardından Türk 
Silahlı Kuvvetleri lehinde, terör örgütü 
aleyhinde eylemler düzenleyen bölge 
halkı, şehrin terörden arındırılmasını 
istiyor. 

Zeytin Dalı Harekatı ile bölgenin 
terör unsurlarından temizlenmesi ve 
güvenli bir alana dönüştürülmesi he-
defi doğrultusunda başta Minak Hava 
Üssü ve Tel Rıfat olmak üzere, Deyr 
Cemal ve Şeyh İsa’da kontrolün sağ-
lanması büyük önem taşıyor. 

Minak Hava Üssü, PYD/YPG/PKK 
terör örgütüne silah ve mühimmatın 
ulaştırıldığı alan olarak biliniyor. Tel 
Rıfat ve çevresindeki Deyr Cemal ve 
Şeyh İsa beldeleri ise terör örgütünün 
Suriye’nin kuzey batısında Menbiç ha-
ricinde elinde bulundurduğu son işgal 
alanı olmasından dolayı kritik önem 
taşıyor.  Coğrafi açıdan engelleyici bir 
unsurun bulunmaması ve bölge halkı-
nın Türkiye’ye dönük olumlu kanaate 
sahip olmasının, Zeytin Dalı Harekatı 
kapsamında söz konusu bölgenin te-
rör örgütünden kurtarılmasına yönelik 
operasyonları kolaylaştıracağı belirtili-
yor.

ÖZGÜR SURİYE ORDUSU 
ASKERLERİ HAZIR BEKLİYOR 

Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin 
Dalı harekatında Mehmetçiğimize des-
tek veren Özgür Suriye Ordusu asker-
leri, olası Tel Rıfat operasyonu için hazır 
bekliyor.  Suriye’nin Azez bölgesinde 
konuşlanan Sultan Murat Tümenine 
bağlı askerler, eğitimlerini sürdürüyor. 
Zeytin ağaçlarının altına kurulan birlik-
te kalan askerler, Tel Rıfat operasyonu 
için hazır bekliyor.  Askerlerin durumu 
hakkında bilgi veren Sultan Murat Tü-
meninden İbrahim Hüseyin, “2. Kolor-
dusu olarak, Sultan Murat Tümeninin 
eğitim merkezindeyiz. Askerlerimiz 
24 saat hazır. Fehim İsa komutanımız, 
Türk kardeşlerimize 10 bin askerle 
hazır olduğumuzu söyledi. Biz komu-
tanlarımızdan emir bekliyoruz” dedi.  
Birlikte, Türkiye tarafından eğitilen özel 
askerler de yer alıyor.

AFRİN’DE 95 PATLAYICI İMHA EDİLDİ 
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 

Afrin’in kontrol altına alındığı 18 Mart 
2018’den bugüne, 95 mayın ve el ya-
pımı patlayıcının (EYP) imha edildiği 
bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından 
yapılan bilgilendirmede, Afrin’in kont-

rol altına alınmasının ardından halkın 
emniyetle bölgeye dönüşünü sağlama 
faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Bu çerçevede, 95 mayın ve EYP’nin 
bulunarak, imha edildiği kaydedildi.
MEHMETÇİK ŞÜKÜR NAMAZI KILACAK 

Terörden arındırılan Suriye’nin 
Afrin ilçesine sıfır noktada bulunan 
Hatay’ın Hassa ilçesinde yapımı devam 
eden Süleyman Şah Namazgahı’nda, 
operasyondan dönecek Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Or-
dusu (ÖSO) askerlerinin şükür namazı 
kılması bekleniyor.  Suriye’nin Afrin 
sınırına sıfır noktada bulunan Hatay’ın 
Hassa ilçesindeki Haydarlar Mahalle-
si’nde, başarıyla tamamlanan Zeytin 
Dalı Harekatı’ndan dönecek olan ÖSO 
ve TSK askerlerinin şükür namazı kıl-
ması için Süleyman Şah Namazgahı 
inşa ediliyor.  İnşaatın müteahhidi Mu-
hammet Bolat, namazgahın Kocaeli 
Darıca Belediyesi ile Hatay Hassa Bele-
diyesi işbirliğiyle yapıldığını belirterek, 
önümüzdeki cuma günü yapımının ta-
mamlanacağını açıkladı. Namazgahın 
Osmanlı Devleti’nden esinlenerek inşa 
edildiğini kaydeden Bolat, “Osmanlı 
Devleti’nin savaşa giderken namaz kıl-
mak için cami ve mescide benzer, üstü 
acık namazgah olarak kullanmış oldu-
ğu yerlerden bir tanesi. Bu yapıda boya 
kullanmadık. Buradaki amacımız doğa-
ya özgün bir yapı inşa etmek. İnşallah 
Afrin’den dönüşte askerlerimiz burada 
bir cuma namazı da kılar, başarıyı za-
feri bununla süslemiş oluruz” diye ko-
nuştu.  Osmanlı döneminde askerlerin 
savaşa giderken gittiği yerlerde namaz 
kılacak yer bulamadıkları için bu tip na-
mazgahlar inşa ettiklerini vurgulayan 
Bolat, fetih sonrasında da askerlerin 
namazgahlarda şükür namazı kıldıkla-
rını söyledi.  n AA

Minak Hava Üssü, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi 
vegüvenli bir alana dönüştürülmesi açısından kritik önem taşıyor
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Akören İlçesine kazandırılacak 
şehir konağının temelini atarak ilçe 
sakinleriyle buluşan Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
Konya’nın 14 senede bir başarı öy-
küsüne imza attığını, Türkiye’nin AK 
Parti iktidarı ile birlikte çağ atladığını 
söyledi. Başkan Akyürek, Konya’nın 
bundan sonraki süreçte Türkiye’nin 
lider ülke yürüyüşüne katkı sağla-
yarak dünyada lider şehirler arasına 
girme mücadelesi vermesi gerektiği-
ni vurguladı. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, şehir konağı 
temel atma programı, yatırım ince-
lemeleri ve vatandaşlarla buluşmak 
için Akören İlçesini ziyaret etti. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
ilçeye kazandırılacak, Aile Sanat ve 
Eğitim Merkezi olarak kullanılacak 
şehir konağının temel atma prog-
ramında ilçe sakinlerine seslenen 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Yeni Büyükşehir Ya-
sası sonrası Akören ilçesine kazan-
dırdıkları yatırım tutarının 23 milyon 
lira olduğunu dile getirdi. 

TÜRKİYE AK PARTİ İKTİDARI 
İLE ÇAĞ ATLADI 

İlçeye kazandırılan yatırımları 
anlatan Başkan Akyürek, Konya’nın 
14 senede bir başarı öyküsüne imza 
attığını, Türkiye’nin AK Parti iktidarı 
ile birlikte çağ atladığını dile getirdi. 
Artık yeni hedefler konulması gerek-
tiğinin altını çizen Başkan Akyürek, 
“Bir başarı öyküsü yazdık, şimdi yeni 
bir başarı öyküsü yazma dönemi. 
Hükümetimiz nasıl Türkiye’yi dün-
yada 17’inci büyük ekonomi hali-
ne getirmişse şimdi dünyada ilk 10 
arasına ülkemizi sokacak hamleyi de 
2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
ile birlikte başlatmamız gerekiyor. 
Konyamızda da yeni bir süreç başla-
tarak şu anda geldiğimiz seviyede bir 
hamle daha yaparak çok daha farklı 
bir konuma şehrimizi taşımamız ge-
rekiyor. Konya, geçmişten bugüne 
önemli bir merkezdir. Belediyecilik 
altyapısı güçlü bir şehirdir. Fakat AK 
Parti ile birlikte Konya nasıl bir dünya 
şehri olma yolunda çok ciddi bir me-
safe almışsa bundan sonraki süreçte 
de Türkiye’nin lider ülke yürüyüşüne 
ek olarak aynı zamanda Konyamızın 
da dünyada lider şehirler arasına 
girme mücadelesini vermesi gereki-
yor. 41 bin kilometrekarelik alanıyla, 
nüfusuyla, üniversiteleriyle, genç 
insanıyla, coğrafyasıyla Konya Ovası 
Projeleriyle, tarımsal üretimiyle, ih-
racatıyla, gelişimiyle Konya inşallah 
bunu başaracaktır” dedi. 

ASEM AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE 
KATKI YAPIYOR 

Aile yapısının değerlerimizle bü-
tünleşme anlayışını güçlendirmek 
için çalışmalar yaptıklarını belirten 
Başkan Akyürek, “Aile Sanat ve 
Eğitim Merkezlerimiz verdiği hiz-
metlerin yanında ailenin güçlendi-
rilmesine katkı yapan bir merkezdir. 
Bütün ilçelerimizde bunu sağlamaya 
çalışıyoruz. Yollar yapıyoruz, binalar 
yapıyoruz ama bunun yanında şehri-
mizin sosyal ve kültürel kalkınmasını 
da sağlamamız gerekiyor. Kendine 
güvenen insanlar, değerlerine bağlı 
kadınlarımız, yine geleceğe umutla 
bakan gençlerimiz, çocuklarımız ve 
daha güçlü bir Konya, daha güçlü bir 
Türkiye… Büyük Türkiye hedefine 
ancak böyle ulaşabiliriz. Bu noktada 

Aile ve Sanat Merkezlerimizin öne-
mi olduğunu düşünüyorum” diye 
konuştu. 

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR 
Akören Belediye Başkanı Ekrem 

Tulukçu, ilçeye büyük hizmetler ya-
pıldığını belirterek, yapılan hizmet-
lerden dolayı Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür 
etti. 

Akören Kaymakamı Mehmet 
Güder ile AK Parti Konya İl Başkan-
vekili Fahrettin Kulu temeli atılan 
şehir konağının hayırlı olmasını di-
ledi. AK Parti Akören İlçe Başkanı 
Müzeyyen Çetinkaya ise, Büyükşe-
hir Belediyesi ile Akören’e çok fazla 
geleceğini belirterek, şehir konağı ve 
diğer yatırımlar için Başkan Akyü-
rek’e teşekkür etti. 

Konuşmaların ardından Akören 
Şehir Konağı’nın temeli dualar eşli-
ğinde atıldı. 

Temel atma törenine Çumra Be-
lediye Başkanı Mehmet Oğuz, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-
teri Hasan Kılca, KOSKİ Genel Mü-
dürü Ercan Uslu, AK Parti İl Yönetim 
Kurulu Üyesi ve İlçe Koordinatörü 
Mustafa Gürbüz, Büyükşehir Be-
lediyesi yöneticileri, Meclis üyeleri, 
muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı. 

MİLLETİMİZE, BAYRAĞIMIZA, 
İNANCIMIZA VE 

DEĞERLERİMİZE BAĞLI KALIN 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Tahir Akyürek, Akören Şehir 
Konağı temel atma töreninin yanı 
sıra Akören Kültür Merkezi’nde Me-
deniyet Okulu’nun açılışına da katıl-
dı. 

Programda öğrencilerle bir süre 
sohbet eden ve onlara önemli tav-
siyelerde bulunan Başkan Akyürek, 
vatanına, milletine, ülkesine iyi in-
san olmanın da çok önemli olduğu-
nun altını çizdi. Başkan Akyürek, 
“Hem manevi değerlerimize bağlı 
kalacağız, inancımızı, İslam’ı, ahla-
kımızı iyice öğreneceğiz, yaşayacağız 
ve başkalarına da öğreteceğiz hem 
de okulumuzda, işimizde ve hayatı-
mızda başarılı olmak için yine gayret 
göstereceğiz” diye konuştu. 
AKÖREN ŞEHİR PARKI VE MEZARLIK 
DÜZENLEME ÇALIŞMASI İNCELENDİ 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Akören 
programın sonunda Şehir Parkı ile 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenleme çalışması yapılan Akören 
Merkez Mezarlığı’nda incelemelerde 
bulundu.  n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın 14 senede bir başarı öyküsüne 
imza attığını belirterek Konya’nın bundan sonraki süreçte Türkiye’nin lider ülke yürüyüşüne 

katkı sağlayarak dünyada lider şehirler arasına girme mücadelesi vermesi gerektiğini vurguladı

‘Lider şehirler arasına 
girmek için çalışıyoruz’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, şehir konağı temel atma progra-
mı, yatırım incelemeleri ve vatandaşlarla buluşmak için Akören İlçesini ziyaret etti.
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Evlatsız yaşanır ama vatansız asla! STK Platformu’ndan Yenigün’e ziyaret
Konya Aydınlar Ocağı Ge-

nel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, 
üyelerle birlikte Konya Şehit 
Aileleri Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Recep Pekdemir’i 
ziyaret etti. Tekrar dernek baş-
kanlığına seçilmesinden dolayı 
“Hayırlı olsun” dileklerini de 
ileten Dr. Mustafa Güçlü, bu-
güne kadar Allah için, vatan 
için, bayrak ve kutsal değerle-
ri uğruna şehit olan bütün şe-
hitlerimize Allah rahmet etsin, 
ruhları şad olsun” dedi. Konya 
Şehit Aileleri Dernek Başkanı 
Recep Pekdemir de, ziyaretten 
son derece memnun oldukları-
nı ifade ederek “Haftanın her 
Pazartesi günü öğleden sonra 
bir şehidimizi, aileleriyle bir-
likte dernek binamızda etkinlik 
düzenleyerek anıyoruz. Sizleri 
de o gün bekleriz. Derneğimi-

zin 185 üyesi var. 1973 tarihin-
den bugüne kadar Konya’nın 
şehit sayısı 417 olmuştur. Şe-
hitlerimizin ruhları şad, mekân-
ları cennet olsun” dedi. Dernek 

binasında 112 şehidimizin re-
simlerinin yer aldığı tablodaki  
“Evlatsız yaşanır ama vatansız 
asla!” yazısı dikkat çekti.
n HABER MERKEZİ

Konya Sivil Toplum Kuruluşları 
(STK) Platformu İcra Heyeti Başkanı 
Muhsin Görgülügil ve İcra Kurulu 
Üyeleri Mehmet Kanmaz, Abdur-
rahim Arslan ve Başbakanlık Basın 
Yayın ve Enformasyon (BYEGM) 
Konya İl Müdürlüğü Araştırma-
cısı Cemil Paslı Yenigün Gazetesi 

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan’a nezaket ziyaretinde bulun-
du. Ziyarette Konya Sivil Toplum 
Kuruluşları (STK) Platformu İcra 
Heyeti Başkanı Muhsin Görgülü-
gil tarafından Platform çalışmaları 
hakkında bilgi verildi. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren  

Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan’ da Konya 
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Plat-
formu İcra Heyeti Başkanı Muhsin 
Görgülügil ve icra kurulu üyelerine 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek çalışmalarında başarı-
lar diledi.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kuruculuğunu Rebii Karate-
kin Ortaokulu Anasınıfı ile Fuat 
Altan Anaokulu’nun üstlendiği 
‘İpin Serüveni’ adlı proje sergisi 
M1 Tepe Alışveriş Merkezinde 

yoğun bir katılımla gerçekleşti-
rildi. Proje bir çok okulun katı-
lımıyla gerçekleştirilirken, Rebii 
Karatekin Ortaokulu Anasınıfı, 
Fuat Altan Anaokulu, Melik-

şah Anaokulu başta olmak üze-
re Silifke ve Gazipaşa merkezli 
okullardaki öğrencilerin iplerle 
yaptığı çalışmalar sergilendi ve 
sergi konseptinde geleneksel ça-

lışmalara da yer verildi. Minik-
lerin ipten yaptıkları çalışmalar 
katılımcıların büyük beğenisini 
kazandı.
n HABER MERKEZİ

Yalıhüyük’te masal
kahramanları gösterisi

Beyşehir Doğa Yürüyüş 
Topluluğu kuruldu

Yalıhüyük’te Kütüphane Haf-
tası dolayısıyla düzenlenen etkin-
likte masal kahramanları canlan-
dırıldı.  Yalıhüyük İmam Hatip 
Ortaokulunda Kütüphane Haftası 
dolayısıyla tiyatro etkinliği yapıl-
dı.  Okul kütüphanesinde düzen-
lenen programda, Tiyatro Kulübü 
öğrencileri okudukları kitaplardan 
Kırmızı Başlıklı Kız ve kurt, Pamuk 
Prenses ve Cadı, Keloğlan ve anne-
si, Rapuzel, Küçük Korsan Kaptan 
gibi masal kahramanları ile Ahmet 
Mithat’ın “Felatun Bey ve Rakım 

Efendi” adlı romanı ve Nasrettin 
Hoca’yı konu alan gösteriler sah-
neledi.   

Programa, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Nizamettin Doğan, Halk 
Eğitimi Müdürü Mustafa Metli, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfı Müdürü Murat Yılmaz, 
kurum temsilcileri, okul müdürleri, 
öğretmen ve öğrenciler katıldı. 

Program sonunda katılımcılar 
yarım saat süreyle kitap okuma et-
kinliği gerçekleştirdi.
n AA

Selçuklu Belediyesi kurumsal proje destek programı kapsamında 2018 yılında yürütü-
lecek projeler için sivil toplum kuruluşları ve derneklerle protokol imza töreni düzenlendi

Selçuklu’da 66 proje 
daha hayat buluyor

Selçuklu Belediyesi Proje Destek 
Programı kapsamında, şehrin kültür 
ve sosyal hayatına katkı sağlama-
ya devam ediyor. 2018 yılında sivil 
toplum kuruluşlarıyla birlikte haya-
ta geçirilecek projeler için protokol 
imza töreni düzenlendi. Proje deste-
ği kapsamında Selçuklu Belediyesi, 
66 proje için yaklaşık 3 milyon TL 
destek sağlanacak. 

Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen imza törenine Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Ak Parti Konya Yerel Yönetim-
lerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı 
Seyit Mehmet Sümer, Ak Parti Sel-
çuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe yönetici-
leri, Belediye Meclis Üyeleri, Konya 
Sivil Toplum Kuruluşları Platformu 
Başkanı Muhsin Görgülügil ve proje 
desteğinden faydalanacak olan der-
nek ve vakıf temsilcileri katıldı.  

Selçuklu’da 2016 yılından bu 
yana uygulanan proje destek prog-
ramını 3. dönemde de başarılı bir 
şekilde sürdürdüklerini ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay,”Selçuklu Belediye-
si olarak kurumsallaşma yolunda 
önemli adımlar atıyoruz. Her yıl 
Kasım ayı içerisinde sivil toplum 
kuruluşlarımız, öğrenci toplulukla-
rımız, kamu kurumlarımız şehirle 
ilgili projelerini belediyemize takdim 
ediyorlar. Komisyon tarafından in-

celendikten sonra uygun olan pro-
jelere destekte bulunuyoruz. Temel 
amacımız ihtiyaç hasıl olan yeni 
projelerle ilimize katma değer sağla-
maktır” dedi.

“SELÇUKLU’DA STK’LAR İLE İYİ 
 BİR İŞBİRLİĞİ YAKALADIK”

Konya birçok açıdan öne çıkan 
bir şehir olduğunu ifade eden Baş-
kan Altay, sivil toplum kuruluşları-
nın faaliyetlerine dikkat çekti. Baş-
kan Altay, “Bunların içerisinde en 
önemli vasıflarından birisi çok güçlü 
bir sivil toplum kuruluşlarından olu-
şan bir altyapıya sahip oluşudur. Her 
konuda uğraşı veren bir sivil toplum 
kuruluşlarımız var. Yine sivil top-
lum kuruluşlarımızın bağlı olduğu 
bir platform var. Kurumsal bir yapı 

bu şekilde işlemektedir. Bizde sivil 
toplum kuruluşlarına şehirle ilgili 
yapmak istedikleri projelere finansal 
destekte bulunuyoruz. Doğrudan bir 
para yardımı değil, projelerin yürü-
tülmesi ile ilgili destek veriyoruz. Bu 
programların yavaş yavaş altyapısı 
oluşmaya başladı. Sürekli olan pro-
jeler olmakla beraber her yıl eklenen 
projeler de var. Toplamda 110 proje 
başvurusu oldu. Gönül ister ki hep-
sine aynı anda destek verelim. Ama 
eleme yapmak gerekiyor. Yıllar geç-
tikçe projelerin çeşitliliği ve niteli-
ğinde bir artış olduğunu görüyoruz. 
İnşallah gelecek yıl daha çok başvu-
ru olur. Kaynaklar biraz daha artırı-
lır. Biz bu sürecin yürütülmesinden 
memnunuz. Sivil toplum kuruluşları 

ve kamu bir araya geldiğinde güzel 
işler gerçekleştiriliyor. Biz insan kay-
nağı bulmakta zorlanıyoruz. Sizlerde 
mali destek bulmakta zorlanıyorsu-
nuz. Aslında bu ikisini bir araya ge-
tirmiş oluyoruz. Sonuçta biz kamu-
yuz kamu kaynağı kullanıyoruz. Bu 
kaynak sizin kaynağınız, bu şehirde 
yaşayan insanlar olmasa, bu kayna-
ğın olma şansı da yok. Aslında bir 
geri dönüş diye algılamak gerekir” 
dedi.

“66 PROJEYE 3 MİLYON TL
 DESTEK SAĞLANACAK”

Konuşmasının sonunda sivil 
topluma verilecek destek miktarını 
açıklayan Başkan Altay, “2016 yı-
lında 27 proje için 1 milyon 100 bin 
liralık destek verdik. 2017 yılında 35 
proje için 2 milyon 811 bin liralık bir 
destek verdik. 2018 yılı için toplam 
110 başvuru aldık ve yapılan değer-
lendirmeler sonucunda bu yıl için 
66 projeye 3 milyona yakın destek 
vereceğiz. Her yıl proje sayımız kat 
kat artıyor. İnşallah şehrimiz adına 
yeni bir soluk yeni bir nefes olacak-
tır. Tüm projelerimizin gerçekleş-
mesinde emeği geçen sivil toplum 
kuruluşlarımıza, kurum ve kuruluş-
larımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından hayata 
geçirilecek projeler için Selçuklu Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ve  sivil toplum kuruluşları temsilci-
leri arasında protokol imzalandı.
n HABER MERKEZİ Beyşehir’de, Selçuk Üniver-

sitesi (SÜ) Beyşehir Doğa Yürü-
yüş Topluluğu kuruldu.

Selçuk Üniversitesi Ali Ak-
kanat İşletme Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi 
ve SÜ Doğa Yürüyüş Toplulu-
ğu Akademik Danışmanı Yüksel 
Gürsoy, yaptığı yazılı açıklama-
da, SÜ Ali Akkanat Turizm Fa-
kültesi Aşçılık ve Turizm İşlet-
meciliği Bölümü öğrencileriyle 
birlikte kurdukları topluluğun 
ilk sosyal etkinliğini Erenler 
Dağı’nın karla kaplı zirvesine 
çıkarak gerçekleştirdiğini aktar-
dı. “Öğrenciler, doğa ile iç içe, 
heyecanlı ve sağlıklı bir etkinlik 
yapmak ve gittikleri yerin kültü-
rünü tanımak, öğrenmek, doğal 
ve kültürel değerlerini yerinde 
görmek istemektedir” ifadesini 
kullanan Gürsoy, şunları kaydet-
ti: “Bu sebeplerden dolayı doğa 
yürüyüşü giderek Beyşehir’de 
yaygınlaşmakta, daha çok ilgili 

ve talep görmektedir. Öğrenci-
lerimizin, Beyşehir Ali Akkanat 
Yerleşkesi’nden mezun olduk-
ları zaman belleklerinde olumlu 
iz bırakan olay ve güzel anılar ile 
ayrılmaları sağlanmalıdır. Ay-
rıca, üniversite akışı içerisinde 
kendine doğada zaman ayırıp 
yürüyüşe çıkan öğrencilerimizin 
psikolojik olarak daha güçlü du-
rumda oldukları kanıtlanmıştır. 
Kısacası doğa yürüyüşleri sade-
ce vücuda faydalı olmamakta ve 
genel anlamda topluluk etkinlik-
lerine katılan öğrencilerin üni-
versite, iş ve özel hayatlarında 
daha mutlu ve başarılı oldukları 
görülmüştür. Doğa Yürüyüşleri-
nin yapılacağı parkurlara varın-
caya kadar araç maliyet giderleri 
öğrencileri ciddi anlamda zorla-
maktadır. Doğa Yürüyüşü için 
özel kıyafetler de gerektiğinden 
öğrencilere destek verecek ha-
yırsever sponsorlar aranmakta-
dır.”  n AA

Miniklerin ip serüveni büyük ilgi gördü

Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay
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Milli maçların oynandığı haftaların ar-
dından Beşiktaş, lige iyi bir dönüş yapıyor. 
Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon ve bu se-
zon, milli maçların dönüşlerinde oynadığı 6 
lig maçında 5 galibiyet alırken, sadece 1 kez 
kaybetti. 

Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ar-
dından ligde 3. sıraya gerileyen ve zirvenin 4 
puan gerisinde kalan Beşiktaş, lige 3 puanla 
dönmek istiyor. Alanyaspor ve Göztepe’yle ta-
raftarı önünde karşılaşacak olan siyah-beyaz-
lılar, bu 2 maçtan 6 puanla ayrılıp rakiplerinin 
puan kayıplarını bekleyecek. Milli maçlar 
için lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren 
Beşiktaş, geçtiğimiz sezondan bu yana milli 
araların ardından lige iyi bir geri dönüş yaptı. 
Dünya Kupası Grup Elemeleri’nin başladığı 5 
Eylül 2016’da A Milli Takım, Hırvatistan ile 
deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Şenol 
Güneş’in ekibi, bu maçın ardından 10 Eylül 
2016’da Karabükspor ile iç sahada karşılaştı. 

Beşiktaş bu maçtan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. 
Milliler, 6 Ekim 2016’da Ukrayna, 9 Ekim 
2016’da da İzlanda ile karşı karşıya geldi. Bu 
2 mücadeleden sonra siyah-beyazlı ekip dep-
lasmanda Kayserispor ile oynadı ve sahadan 
1-0’lık galibiyetle ayrıldı. 2016’da oynanan 
son mili maçta Ay-Yıldızlılar Kosova’yla karşı 
karşıya geldi. Bu maçın ardından oynanan lig 
mücadelesinde siyah-beyazlı takım deplas-
manda Adanaspor’u 2-1’le geçmeyi başardı. 

TEK MAĞLUBİYET GENÇLERBİRLİĞİ’NE 
2016 yılında oynanan milli maçların 

ardından Karabükspor, Kayserispor ve Ada-
naspor karşısında oynadığı 3 maçtan 9 puanla 
ayrılan Beşiktaş, 2017’deki milli maçların ar-
dından da 3 karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyaz-
lılar bu mücadelelerde 2 galibiyet ve 1 yenilgi 
aldı. Milliler’in 24 Mart 2017’de Finlandiya’yı 
2-0 mağlup ettiği maçın ardından Gençlerbir-
liği’ni konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0’lık 
galibiyetle ayrılmayı başardı. 2016-2017 se-

zonunda oynanan 4 milli maçın ardından da 
ligde oynadığı karşılaşmalardan galibiyetle 
ayrılan Beşiktaş, üst üste 2. kez şampiyon-
luğa uzanmayı başardı. Bu sezon A Milli 
Takım 2 Eylül’de Ukrayna ile deplasmanda, 
5 Eylül’de ise Hırvatistan’la iç sahada karşı 
karşıya geldi. Bu maçların ardından Beşik-
taş, Karabükspor’u 10 kişi kalmasına rağmen 
deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı. Grup-
taki son maçlarını oynayan A Milli Takım, 6 
Ekim’de İzlanda, 9 Ekim’de de Finlandiya’yla 
karşılaştı. Bu 2 mücadelenin ardından Genç-
lerbirliği deplasmanına giden Beşiktaş, son 
2 sezonda milli maçlar dönüşündeki ilk puan 
kaybını yaşadı. Babel’in kırmızı kart gördüğü 
karşılaşmada Şenol Güneş’in ekibi, sahadan 
2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Son 2 sezonda 
yaşanan 6 milli aranın ardından ligde iyi 
sonuçlara imza atan Beşiktaş, 6 lig karşılaş-
masında 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. 
n İHA

Beşiktaş, milli maçların ardından iyi dönüyor

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, sarı-lacivertli 
takımla 500. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli-
lerde 16. sezonunu geçiren 36 yaşındaki file bekçisi, kari-
yerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak.
Fenerbahçe’ye 2002 yılında Kartalspor’dan transfer olan 
Volkan, 2 Nisan Pazartesi günü Spor Toto Süper Lig’de 
deplasmanda Kayserispor karşısında forma giymesi du-
rumunda sarı-lacivertli formayla 5. kez “dalya” diyecek. 
Fenerbahçe tarihinde en fazla forma giyen ikinci futbolcu 
unvanını elinde bulunduran Volkan Demirel, Süper Lig’de 
376, Avrupa kupalarında 86, Türkiye Kupası’nda 34, TFF 
Süper Kupa’da da 3 kez kaleyi korudu.
n AA

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Teleset Mobil-
ya Akhisarspor, pazar günü saat 16.00’da konuk edeceği 
Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını devam 
ettirirken idman öncesi basın mensuplarının sorularını ce-
vaplayan takım kaptanı Bilal Kısa aklında hep Akhisar’ın 
olduğunu ve yeniden takıma döndüğü için mutlu olduğunu 
söyledi. Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını Yılmaz 
Atabarut Tesisleri’nde sürdüren Akhisarspor’da, A Milli Ta-
kım’da bulunan Ömer Bayram antrenmanda yer almazken, 
sakatlığı süren Sissoko takımdan ayrı fizyoterapist eşliğin-
de düz koşu yaptı. Kaptan Bilal Kısa idman öncesi basın 
mensuplarının sorularını yanıtladı. Kısa, tekrar Akhisar’a 
gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek aklında 
her zaman Akhisar’ın olduğunu kaydetti. 
n İHA

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, 
cumartesi günü oynayacakları Gençlerbirliği maçı için ca-
miaya çağrıda bulunarak, “Evkur Yeni Malatyaspor Yöne-
timi olarak bugüne kadar koyduğumuz hedeflerimize adım 
adım ulaştık. Bu seneki hedefimiz ligde kalmaktı ve bu he-
defe sadece 2 maç kadar yakınız. Cumartesi günü oynaya-
cağımız Gençlerbirliği müsabakası o 2 maçtan ilki. Bu maçı 
kazanmamız için Malatyalılara büyük iş düşüyoruz. İnşallah 
taraftarımızın desteğiyle bu işi başaracağız” dedi. Evkur 
Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak 
Gençlerbirliği maçı için yönetim adeta seferberlik ilan eder-
ken, Kulüp başkanı Adil Gevrek Malatyalılara seslenerek 
stadı doldurmalarını istedi.   n İHA

Volkan Demirel 
500.maçına çıkacak

Bilal, Akhisar’da 
olduğu için mutlu

Adil Gevrek’ten 
camiaya çağrı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren 

Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör 
Mesut Bakkal, “Favori bu maçta belki 
Beşiktaş ama futbolda hiçbir zaman fa-
vorinin olmadığı ve gerekenin sahada 
yapılınca neler olabileceğini gösterdiği 
bir maç olacak. Ben oyuncularıma güve-
niyorum” dedi. 

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda 
karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıkla-
rını yapılan antrenmanla sürdürdü. Alan-
yaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde 
Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde 
yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle 
başlayan futbolcular ardından istasyon 
çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bö-
lümünde ise turuncu-yeşilli ekip taktik ça-
lışma yaptı. İdmana sakatlığı olan Riou, 
Birol ve milli takımda olan Emre Akbaba, 
Gassama ve Tzavellas katılmadı. Hafif 
sakatlığı olan Berkan, Fofana ve Ufuk ise 
takımdan ayrı çalıştı. Aytemiz Alanyaspor 
Teknik Direktörü Mesut Bakkal idman ön-
cesi gazetecilere açıklama yaptı. Teknik 
adam Bakkal, Aytemiz Alanyaspor ile 

çıktığı ilk 3 maçı kaybetmemelerinin ken-
dileri açısından önemli olduğunu aktardı. 

“HİÇBİR MAÇ OYNANMADAN 
KAZANILMAZ” 

Sakat ve cezalı futbolcunun olmadığı 
belirten Bakkal, tam kadro hazırlandıkları 
bir hafta olduğunu söyledi. Bakkal, “Milli 
takımdan dönecek oyuncularımızı bekli-
yoruz. Dönen oyuncularla 1-2 gün idman 
yapma şansımız olacak. Bizim için her pu-
anın önemi var. Özellikle geldiğimiz nok-
tada moralli dönemden sonra her puana 
ihtiyaç var. Çünkü Süper Lig’de her zaman 
puan puandır. Onun için bizler de 3 hafta-
lık geçmişimize yakışır şekilde mücadele 
edip iyi oyun oynamayı düşünüyoruz. 
Sonrasının geleceğine inanıyorum. Hiçbir 
maç oynanmadan kazanılmaz. Favori bu 
maçta belki Beşiktaş ama futbolda hiçbir 
zaman favorinin olmadığı ve gerekenin 
sahada yapılınca neler olabileceğini gös-
terdiği bir maç olacak. Ben oyuncularıma 
güveniyorum. Çalışma ortamları iyi ve 
antrenmanları inanılmaz özveriyle yapı-
yorlar” diye konuştu. 

“FUTBOLCULARIN PERFORMANSLARI 
BENİ ÇOK MUTLU ETTİ” 

Milli takım arasında forma şansı bula-
mayan oyuncuların performanslarının çok 
mutlu ettiğini kaydeden Bakkal şunları 
söyledi: “Bütün futbolcuların oynayacak 
durumda olması bizim için ayrı bir avan-
taj. Onun için de ben kendilerine söyledim 

zaten ‘Bu takımda herkes sırası gelince 
oynayacak’ diye. Çünkü öyle haftalara gi-
riyoruz. Herkesin hazır olması gerektiğini 
söyledim ve hazırlık maçında inanılmaz 
bir cevap verdiler performanslarıyla. Bu 
da beni çok mutlu etti. Onların hazır ol-
ması bize katkı sağlayacaktır” ifadelerini 
kullandı.   n İHA

Mesut Bakkal: Ben oyuncularıma güveniyorum

Sekiz final maçı!
Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, 8 finale çıkacaklarını belirterek, şampi-
yonluğa odaklandıklarını vurguladı. Rodrigues ayrıca devre arasında İtalya’nın İnter takımın-
dan kadroya dahil edilen Japon sol bek Nagatomo hakkındaki düşüncelerini de dile getirdi
Spor Toto Süper Lig’in 27. 

haftasında evinde Trabzonspor ile 
karşılaşacak Galatasaray’da yıldız 
futbolcu Garry Rodrigues, antren-
man öncesinde basın mensupla-
rının sorularını yanıtladı. Sarı-kır-
mızılılarda kendini evinde gibi 
hissettiğini vurgulayan Rodrigues, 
“Taraftarlar beni çok seviyor. Ben 
de onları çok seviyorum. Arkadaş-
larımızla çok güzel bir ortam var. 
Burada mutluyum. Transferle ilgi-
li çeşitli söylentiler var ancak şu 
an için bunlara odaklanmıyorum. 
Benim de kulağıma geliyor ama 
odaklandığım tek nokta şampiyon-
luğumuz. Şampiyon olmak için 8 
tane finale çıkacağız. Şampiyon 
olmak ve Şampiyonlar Ligi’nde 
oynamak istiyorum. Buraya gelir-
ken de hedefim buydu” diye ko-
nuştu. 

“TRABZONSPOR MAÇINDA 
HEDEF GALİBİYET” 

Bu hafta oynayacakları Trab-
zonspor maçı hakkında konuşan 
27 yaşındaki futbolcu, “Önümüzde 
8 tane final maç var. Trabzonspor 
maçı da o finallerden biri. Rakibin 
adı önemli değil. 

Bizim için final. Kendi tarafta-
rımızın önünde oynamamız bizim 
için avantaj. Hedefimiz tabii ki 
galip gelmek. Finale giden yolda 
olumlu adım atabilmek” şeklin-
de konuştu. Fenerbahçe maçının 
geride kaldığını ifade eden yıldız 
futbolcu, artık o maçı konuşma-
maları ve unutmaları gerektiğini 
söyledi. 
“FATİH HOCA GÜVEN VERİYOR” 

Teknik Direktör Fatih Terim’in 
göreve gelmesinden ardından artan 
performansının sorulması üzerine 
Rodrigues, “Bir oyuncunun iyi per-
formans sergilenmesi için mutlu 
olması gerekiyor. Mutlaka teknik 
direktöründen o güveni alması gere-

kiyor. Hoca da bunu bana fazlasıyla 
veriyor. O yüzden kendisinin geli-
şinden ötürü herkesin gördüğü gibi 
çok mutluyum. Performansım da her 
geçen gün iyiye gidiyor. Kişisel he-
deflerim var. O doğrultuda hocamla 
beraber devam ediyorum” diye ce-
vap verdi. 

“NAGATOMO ÇOK İYİ BİR OYUNCU” 
Devre arasında İtalya’nın İnter ta-

kımından kadroya dahil edilen Japon 
sol bek Nagatomo hakkındaki düşün-
celerini de dile getiren başarılı fut-
bolcu, “Kendisi çok iyi bir futbolcu. 
Benim için en önemlisi, iyi bir insan. 
Geldiğinde futbolcu arkadaşlarıyla 

olan ilişkisinin bu kadar iyi olacağını 
tahmin etmiyordum. İnanılmaz iyi. 
Herkesle inanılmaz samimi. 

Benim için artısı, çok koşuyor. 
Çok kaliteli bir oyuncu. Bize çok şey 
katan tecrübeli bir arkadaşımız” di-
yerek sözlerini tamamladı. 
n İHA
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Anadolu’da Sakarya 
hazırlıkları sürüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. hafta karşılaşmasında dep-
lasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Konya Anadolu 
Selçukspor hazırlıklarına başladı. Karatay Belediyesi Tatlıcak 
Tesisleri’nde teknik direktör Alper Avcı ve yardımcıları nezare-
tinde gerçekleştirilen antrenmanda Kıklarelispor müsabaka-
sında ilk on birde forma giyen oyuncular  salonda yapılan ağ-
rılık çalışması ile başladıkları antrenmanı, saha içinde kurular 
parkurda gerçekleştirdikleri koşu ve ardından oynadıkları ayak 
tenisi ile tamamladı. Diğer futbolcular ise salonda yapılan ça-
lışmalarla başladıkları antrenmanı yarım sahada oynadıkları 
çift kale maç ile tamamladı. Antrenmana Malta milli takımına 
karşı Ümit Milli Takımın ilk on birinde sahaya çıkan futbolcu 
Savaş Polat katılmadı.  n SPOR SERVİSİ

Beyşehirli gençlere 
sentetik çim saha 

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, belediyenin de verdiği destekle Konya Büyük-
şehir Belediyesi tarafından kent merkezindeki farklı ma-
hallelerde yapılması planlanan sentetik 4 sentetik futbol 
sahasından 1’inin tamamlandığını, diğerlerinin yapımına 
başlandığını söyledi.   TOKİ konutlarının bulunduğu Avşar 
Mahallesindeki ilkokul bahçesine yaptırılan sentetik sa-
hanın mahallede öğrenim gören öğrenciler ile gençlerin 
hizmetine girdiğini belirten Başkan Özaltun, “Bu çerçe-
vede Beyşehirimizin merkez mahallerinden Bahçelievler 
Mahallesi’ne 2, Hamidiye Mahallesinde de 1 sentetik 
çim sahanın yapımına ilkbahar mevsimiyle birlikte baş-
lanmış bulunuyor” diye konuştu.   n İHA

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

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, ligin 
30.hafta maçında kendi sahasında Türk Telekom ile karşı karşıya ge-
lecek. Play – Off maçların öncesinde ligdeki sıralamada çıkabildiği 
kadar üst sıralarda yer almak isteyen mavi beyazlı takımda tek he-
def bu önemli maça kazanmak. Öte yandan ligin zirvesinde yer alan 
ve sadece 2 yenilgisi olan Ankara ekibi Türk Telekom ise bu maçı 
kazanması halinde Ligin bitmesine 3 hafta hala Süper Lig’e yüksel-
meyi garantileyecek. Bu zorlu mücadele öncesinde Selçuklu Bele-
diyespor’un başarılı oyuncusu Frab Pilepic açıklamalarda bulundu.

‘MAÇ ÇOK ZORLU GEÇECEK’
Mavi beyazlı temsilcimiz Selçuklu Belediyespor’un Hırvat 

oyuncusu Pilepic, yaptığı açıklamalarda çok güçlü bir takımla karşı 
karşıya geleceklerini ifade etti. Fran, “Türk Telekom maçı çok zor-
lu geçecek. Lig’in en iyi takımına karşı oynayacağız. Şu ana kadar 
ligde sadece 2 mağlubiyet aldılar ve bu yenilgiler hep deplasmanda 
oldu. Ligin ilk yarısında Ankara’da yenilmiştik. Ama şu anda kendi 
sahamızda oynayacağız. Bu bizim için bir avantaj olacak. Çünkü biz 
de iç sahada iyi oynayan bir ekibiz. Kazanma şansımızın çok yüksek 
olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.
n VEYSEL KOÇ

Fran Pilepic: İç saha avantajını kullanmak istiyoruz
S Takım O G M A Y İçP İçA Puan

1 TÜRK TELEKOM 29 27 2 2512 2118 0 0 56

2 BURSASPOR 29 22 7 2404 2183 0 0 51

3 SELÇUKLU BELEDİYESİ 29 21 8 2304 2206 0 0 50

4 AFYON BELEDİYESİ 29 20 9 2421 2260 0 0 49

5 ANTALYASPOR 29 19 10 2272 2231 0 0 48

6 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 29 17 12 2328 2283 0 0 46

7 BANDIRMA KIRMIZI 29 16 13 2276 2293 0 0 45

8 OGM ORMANSPOR 29 15 14 2125 2159 4 19 44

9 AKHİSAR BELEDİYE 29 15 14 2301 2325 2 -19 44

10 İSTANBULSPOR 29 14 15 2250 2247 0 0 43

11 BAKIRKÖY BASKET 29 13 16 2246 2302 0 0 42

12 KARESİ SPOR 29 12 17 2253 2352 2 10 41

13 DÜZCE BELEDİYE 29 12 17 2196 2306 1 -10 41

14 TED KOLEJLİLER 29 8 21 2236 2339 9 0 37

15 YALOVA BELEDİYE 29 8 21 2349 2455 9 0 37

16 PETKİM SPOR 29 8 21 2160 2274 8 9 37

17 ANKARA DSİ 29 8 21 2184 2322 7 -29 37

18 SAMSUN ANAKENT 29 6 23 2116 2278 0 0 35

Bursa’da düzenlenen Gençler Tür-
kiye Güreş Şampiyonası’nda, Selçuklu 
Belediyespor 1 altın ve 1 gümüş ma-
dalyanın sahibi oldu. Türkiye Güreş 
Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet prog-
ramında yer alan Gençler Türkiye Güreş 
Şampiyonası geçtiğimiz hafta Bursa’da 
tamamlandı. Şampiyonada 10 siklette 
500’e yakın sporcu mücadele etti. Zorlu 
maçlara sahne olan şampiyonada Sel-
çuklu Belediyespor başarılı bir perfor-
mans sergiledi ve toplamda 3 madalya 
ile döndü. 4 gün süren Şampiyonada 
Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu 
Ahmet Altan 63 kiloda Türkiye Şampiyo-
nu oldu. 77 kiloda finale yükselen Alper 
Murat Erduran ise final maçında rakibi-
ne mağlup olarak gümüş madalyanın 
sahibi oldu.

‘ULUSLARARASI ALANDA DA 

ŞAMPİYONLUKLAR İSTİYORUZ’
Şampiyonayı değerlendiren Selçuk-

lu Belediyespor Kulübü Güreş Antrenörü 
Yavuz Özkış, “Türkiye Şampiyonaların-
da alınan şampiyonluklar bizimi için çok 
değerli. Sporcularımız çok iyi mücadele 
etti. Ancak uluslararası alanda da kürsü-
ye çıkmak istiyoruz. İnşallah 2018 yılın-
da bu eksik olan Avrupa ve Dünya ma-
dalyalarına da ulaşıp hem kulübümüzü 
hem de ülkemizi en işi şekilde temsil 
etmek istiyoruz. İtalya düzenlenecek Av-
rupa Şampiyonası ve Slovakya’da yapı-
lacak olan Dünya Şampiyonasında kür-
sünün en üstüne çıkmak için çalışmaları 
hızlandıracağız. Bizlere güvenen ve des-
teğini her zaman hissettiğimiz Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a 
teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
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Selçuklu Bursa’dan madalya ile döndü

Avcı: Kendi ipimizi 
kendimiz keseceğiz

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı, 
zorlu Sakaryaspor mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Avcı, Play – Off’a gitmele-

rinin kendi ellerinde olduğunu belirterek, “Kendi ipimizi kendimiz keseceğimiz” dedi
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu Sel-

çukspor, 29.hafta maçında Sakaryaspor ile dep-
lasmanda kritik bir maça çıkacak. Ligin ikinci ya-
rısında önemli bir çıkış yakalayan ve son olarak 
kendi sahasında Kırklarelispor’u 5-1 geçen ve mo-
tivasyon olarak üst seviyeye çıkan Yavru Kartal, bu 
zorlu maçtan da puan ya da puanlarla dönerek çıkı-
şını sürdürmek istiyor. Ligin 8.sırasında bulunan ve 
Play- Off potasına oldukça yaklaşan Konya Anadolu 
Selçukspor, ligde ikinci devreden bu yana sadece 
1 kez yenildi.

‘OYUNCU GRUBU BUNUN FARKINDA’
Sezon sonunda Play – Off potasında yer alma-

larının kendi ellerinde olduğunu ifade eden Konya 
Anadolu Selçukspor Teknik Direktörü Alper Avcı, 
“Bizi sevindiren taraf çok yükselen bir grafiği-
miz var. Kalan haftalardaki müsabakalarda kendi 
adımıza deplasmanlar zor, iç saha maçları kolay 
olarak görülse de her durumda biz iyi olduğumuz 
sürece puan anlamında üretkenliğimizi ortaya ko-
yabilirsek rakiplerin ne yaptığı önemli değil. Şu 
anda tamamen kendi ipimizi kendimiz keseceğimiz 
bir konumdayız. O yüzden oyuncu grubuna çok te-
şekkür ediyorum. Bundan sonra kendileri de far-
kındalar, Play - Off’un içinde olmanın kendilerine 
getireceği avantajları biliyorlar ve Play - Off yarışın-
da en azından son haftaya kadar devam edeceğini 
görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SAKARYA’DAN PUAN 
ALACAĞIMIZA İNANIYORUM’

Ligi maç maç düşündüklerini ve bu hafta dep-
lasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacaklarını be-
lirten Avcı, “Bana göre ligin son haftasında bile 
sıralamanın değişebileceği bir ligde oynuyoruz. 
O yüzden oyuncularımız bunun farkındalar ve iyi 
çalışıyorlar. Sezon sonuna gelindiği halde mental 
anlamda problem yaşamadık, diri tutmaya çalışı-
yoruz. Önümüzdeki haftalar için çok ümitliyim. Maç 
maç gideceğiz, Sakarya’dan da iyi bir puanla döne-
ceğimize inanıyorum” dedi.
‘SEYİRCİSİZ OLMASI AVANTAJ OLABİLİR’

Sakaryaspor’un büyük bir camia olduğunu dile 
getiren yeşil beyazlı takımın teknik direktörü Alper 
Avcı, “Taraftar baskısının hissedebileceği bir or-
tam. Son oynadıkları maçta 30 bin kişi taraftarla 
oynadılar. Bugün Süper Lig’de bile bu seviyede ta-
raftar sayısı çok yüksek olarak söylenebilir. Bu ne-
denle bizim karşılaşmamızın seyircisiz oynanacak 
olması avantaj olabilir. Bunu maçı oynayarak gö-
receğiz. Ama biz orada dediğim gibi kendi işimizi 
yapabilirsek, istediğimizi alacağımıza inanıyorum. 
Daha öncede büyük seyirci toplulukları önünde oy-
nadık. O yüzden bizi olumlu ya da olumsuz anlam-
da etkileyeceğini sanmıyorum” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.
n SPOR SERVİSİ



RPS

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

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Haydi haydi haydi!
Otoriteler tarafından ligin en iyi takımlarından olarak gösterilmesine rağmen sezon 

başından beri sürpriz bir şekilde düşme hattında yer alan Atiker Konyaspor, Osmanlı maçını 
kazanarak gerçek yerine doğru tırmanışa geçmek istiyor. Yeşil beyazlıların Osmanlı’ya 

konuk olacağı haftada alt sıraların kaderi de şekillenecek  
Spor Toto Süper Lig’e verilen milli ara sona ererken kritik 27. 

haftanın heyecanı başladı. Temsilcimiz Atiker Konyaspor ise, 
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplas-
manda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık 
Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçek-
leştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 
gruplara ayrılan futbolcular, ayak tenisi oynadı. Ayak tenisini 
Musa Araz, Mehdi ve Çağdaş Atan’dan oluşan takım kazandı.

KRİTİK VİRAJ
Spor Toto Süper Lig’de ligin 27. hafta maçında temsilcimiz 

Atiker Konyaspor, Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Ana-
dolu Kartalı 26 hafta sonunda topladığı 24 puan ile 17. sırada 
yer alıyor. Temsilcimizden sadece 3 puan fazla toplayan Os-
manlıspor ile ligde 15. sırada yer alıyor. Kendi sahasında Yeni 
Malatyaspor’a yenilerek işleri zora sokan Konyaspor, teknik 
adamlık değişikliğine gitmişti. Zorlu Galatasaray maçı öncesi 
takımın başına getirilen Sergen Yalçın, ilk maçında Galatasaray 
ile karşılaştı. Sergen’li Konyaspor, İstanbul deplasmanında ilk 
dakikalarda gol bularak öne geçmişti. Ama ikinci yarıda baskılan 
olan Galatasaray, temsilcimizi 2-1 mağlup ederek ateş hattına 
itmişti. Ligin 26. hafta maçında iç sahada Kayserispor’u yene-
rek nefes alan Anadolu Kartal’ı puanını 24’e yükselterek ligde 
kalma umutlarını taze tuttu. Yeşil beyazlıların bu haftaki rakibi 
Osmanlıspor ise son haftalardaki çıkışı dikkat çekiyor. Başkent 
ekibi, son 2 maçta 6 puan alarak şimdilik ligde ateş hattından 
kurtulmayı başardı. Lig’in ilk yarısında Konya’da oynanan mü-
cadele 1-0 temsilcimizin üstünlüğü ile sona ermişti. Ankara dep-
lasmanından alınacak 3 puan, ikili averajı da Atiker Konyaspor’a 
getirecek. Puanları eşitleyecek olan Anadolu Kartalı rakibinin 
üstünde yer alacak. Ligde ateş hattını yakından ilgilendiren bu 
zorlu mücadele 1 Nisan Pazar günü saat 13.30’da oynanacak. 

ALANYASPOR, ZORLU DEPLASMANDA
Ligde düşme potasında yer alan takımların birbirine yakın 

puanları dikkat çekiyor. Topladığı 12 puan ile ligin son sırasına 
demir atan Karabükspor için işler artık çok zor. Karabükspor’un 
hemen üstünde 24 puan ile yer alan temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’un üstünde; 27 puan ile Gençlerbirliği ve Osmanlıspor, 
28 puan ile Alanyaspor ve Antalyaspor yer alıyor. Lig’in kader 
haftalarından biri olan 27. haftada 28 puanı bulunan Alanyaspor, 
şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş’a konuk oluyor. Alan-
yaspor ile aynı puana sahip olan aynı şehrin takımı Antalyaspor 
ise kendi sahasında Bursaspor’u konuk edecek. Son haftalarda 
kaybettiği puanlar ile lig’in 16. sırasına kadar gerileyen Gençler-
birliği ise iç sahada iyi performans gösteren Yeni Malatyaspor ile 
deplasmanda karşılaşacak. 26 hafta sonunda topladığı 12 puan 
ile ligin son sırasında yer alan Karabükspor ise ligin flaş ekiple-
rinden Sivasspor’a konuk olacak. 
n VEYSEL KOÇ

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile Trabzonspor 
arasında 1 Nisan Pazar günü oynanacak maçta gözler 
golcüler Bafetimbi Gomis ile Burak Yılmaz’da olacak. 
Sarı-kırmızılı takımda Fransız futbolcu Gomis ile Trab-
zonspor’da milli oyuncu Burak Yılmaz, bu sezon skorer 
performanslarıyla göz dolduruyor. Bafetimbi Gomis, 
Süper Lig’de forma giydiği 25 maçta kaydettiği 25 gol-
le krallık yarışında zirvede yer alırken, Burak Yılmaz ise 
görev aldığı 20 müsabakada attığı 20 golle ikinci sırada 
bulunuyor.

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE
Bafetimbi Gomis, bu sezon sarı-kırmızılı forma altın-

da skorer performansıyla iki rekor kırdı. Kariyerinde daha 
önce Saint-Etienne, Olympique Lyon, Swansea City ile 
Olympique Marsilya formalarını giyen Gomis, sarı-kır-
mızılı takımda kariyerinin en skorer sezonunun geçiriyor. 
Geçen sezon Olympique Marsilya ile ligde 31 maçta 20 
kez ağları sarsarak kariyerinde zirve yapan Gomis, Süper 
Lig’in 26 haftalık bölümünde 25 gole ulaşarak, rekorunu 
geliştirdi. Trabzonspor, Süper Lig’de daha önce iki kez gol 
krallığı yaşan Burak Yılmaz’ın bu sezon gol attığı maçlar-
da 8 galibiyet elde etti. Bordo-mavili takımın ligdeki 45 
golünün 20’inde imzası bulunan 32 yaşındaki futbolcu, 
14 maçta skoru değiştirdi. Trabzonspor, Burak Yılmaz’ın 
ağları havalandırdığı maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik 
ve bir mağlubiyet yaşadı.
n AA

Golcülerin düellosu

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Spor Toto Sü-
per Lig’in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü Atiker Kon-

yaspor ile oynayacakları maçtan üç puanla ayrılmak 
istediklerini söyledi.  Buz, Batıkent Tesisleri’nde basın 

mensuplarına yaptığı açıklamada, çok önemli bir mü-
sabakaya çıkacaklarını belirterek, “Oynayacağımız 
müsabaka bizim açımızdan çok önemli. Son 4 maçta 

8 puan alan bir Osmanlıspor var. İçeride oynaya-
cağımız ciddi bir müsabakayı kazanmak istiyo-
ruz. Sadece bu maça odaklandık. Sahamızda 

oynayacağımız müsabakada üç puan almak 
istiyoruz.” diye konuştu. 

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı 
iyi değerlendirdiklerini dile getiren Buz, 
şöyle devam etti: “Cikalleshi (Arnavutluk) 

ve Serdar Gürler milli takıma gitti. Ser-
dar ikinci müsabakada yer aldı. Bizim 
açımızdan da sevindirici. Serdar çok 

önemli bir değer. Milli arada iyi hazırlandık. Moral motivasyo-
numuz tabii yüksek. Futbolcularımız bulunduğumuz durumu 
ve neler yapmamız gerektiğini çok iyi idrak etmiş vaziyette.”

Atiker Konyaspor maçının ardından Osmanlıspor’u bekle-
yen zorlu fikstüre ilişkin soruya Buz, “Bir olaya odaklanmanız 
gerekiyor. Olay nedir? Önümüzdeki Atiker Konyaspor müsa-
bakası. Fikstüre bakarak buraya odaklanmadığınız zaman 
olaydan uzaklaşabiliyorsunuz. Bu saatten sonra kime karşı 
oynayacağınız hiç önemli değil. Önemli olan bu müsabakaya 
çok iyi hazırlanmanız ve burada neler yapacağınız. Doğruların 
üzerine giderek bunları yapmanız gerekiyor. O yüzden biz hep 
müsabaka müsabaka gidiyoruz. Buna da devam edeceğiz. 
2-3 hafta sonraki müsabakaya bakmıyoruz. Tamamen Ati-
ker Konyaspor maçına bakıyoruz.” yanıtını verdi.

Son 4 maçta stoper bölgesinde görev yapan Yalçın Ay-
han-Anıl Karaer ikilisinin performansına ilişkin soru üzerine 
Buz, “İyi buldum ama aynı zamanda bizim için Maxsö, kap-
tanımız Numan Çürüksu da çok önemli. O yüzden çok mut-

luyum. Bu dörtlünün performansı bizim açımızdan önemli. 
Uyum içerisinde gidiyoruz. Arkadaşlarımız kim olursa olsun 
tamamen her şeyini bu kulübe vermiş vaziyette. Onlar için bir 
numara kendi kulüpleri. Kim oynarsa oynasın sistem içinde 
takımın ön plana çıkması çok önemli.” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİ OYNATMAK DURUMUNDAYIZ”
A Milli Futbol Takımı’nı da değerlendiren İrfan Buz, şun-

ları kaydetti: “Teknik, taktik ve özellikle gelişim açısından sı-
kıntılı görüyorum. Onu söyleyebilirim ancak bu sıkıntıları da 
aşmak lazım. Biz neden korkuyoruz? Ben onu sormak istiyo-
rum. Gençleri nasıl ön plana çıkaracağız? Almanya’yı gördük, 
senelerce bunun üzerine giderek gençleri oynattılar. Biz niye 
oynatmayalım. Getirdiğiniz gençleri 21 yaş altında oynatıyor-
sanız, A Milli Takım’a çağırdığınızda da oynatacaksınız. Günü 
kurtarma açısından değil, bunun üzerine gidip devrimse o 
zaman devrim yapılması gerekiyor. Gençleri oynatmak duru-
mundayız. Artık bazı şeyleri tamamen değiştirmek zorunda-
yız. Yoksa hep günü kurtarmaya gidiyoruz.”  n AA

İrfan Buz: Konyaspor maçına odaklandık

Lig’in 27. hafta mücadelesinde temsilcimiz Atiker Konyaspor, Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak. 24 
puanı bulunan Anadolu Kartalı’nın 3 puan üstünde yer alan Osmanlıspor’un son haftalarda yükselen grafiği dikkat 
çekiyor. Son 4 haftada 8 puan toplayan Osmanlıspor, 2 basamak yükselerek 15. sıraya yerleşti. Düşme hattındaki bir 
diğer rakibi Antalyaspor ile iç sahada 0-0 berabere kalan Ankara ekibi, Kasımpaşa deplasmanından da 1-1’lik skorla 
1 puan çıkarmayı başarmıştı. Daha sonra iç sahada karşılaştığı Bursaspor’u 2-1 mağlup ederek galibiyet hasretine 
son veren Osmanlıspor, geçtiğimiz hafta da ligin son sırasında yer alan Karabükspor’u 0-4 mağlup ederek 3 puanı 

hanesine yazdırmıştı. İç sahada oynadığı 13 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 21 puan toplayan Başkent 
ekibi, bu maçlardan rakip kaleye 20 gol gönderirken kalesinde yediği 14 gole engel olamadı.

EN GOLCÜSÜ SERDAR
Zorlu mücadele öncesi Atiker Konyaspor’un rakibi Osmanlıspor’da hücum oyuncuların 

performansları dikkat çekiyor. Lig’in ikinci yarısında Sivasspor deplasmanında sakatlık ya-
şayan Serdar Gürler son haftadaki Karabükspor maçıyla sahalara geri döndü. 

4 hafta aradan sonra tekrar formasına kavuşan Serdar, Karabükspor deplasmanında 
2 gol kaybetti. Serdar Gürler, bu sezon ligde oynadığı 23 maçta 9 gol ve 5 asistlik bir 
performans sergiledi. Başkent ekibinin Nijeryalı golcüsü Umar Aminu ise bu sezon 
oynadığı 24 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans ile takımına katkı sağladı. Osman-
lıspor’un bir başka golcü oyuncusu Sokol Cikalleshi ise bu sezon oynadığı 17 maçta 
5 gol kaydetti. 

Arnavut Forvet, Osmanlıspor için kritik bir maç olan Göztepe deplasmanında 2 
gol atarak takımına 1 puanı getiren isim olmuştu.
n SPOR SERVİSİ

Osmanlıspor golcülerine güveniyor
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