
‘Şehitlik ikinci 
evimiz gibi oldu’

Özel günde 
anlamlı açılış

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 18 Kasım 2012’de şehit 
düşen Jandarma Astsubay Çavuş Nihat Gün’ün annesi 
Sıdıka Gün, oğlu için yazdığı mektubu Çanakkale kli-

binde okudu. duygularını paylaşan anne Gün, “Şehitlik 
bizim ikinci evimiz gibi oldu” dedi.  n SAYFA 5’TE

Ereğli Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri 
Anma Günü’nde Ulu Cami Önü Devlet Bahçeli Mey-
danı’nda yapımı tamamlanan Şehit Aileleri Derneği 

binasının açılışını gerçekleştirdi.  n SAYFA 2’DE

06 Silodan düşen 
işçi hayatını kaybetti 11 Marketler çoğaldı

pazarın tadı kaçtı 11 Konya Tabip Odası
450 fidan dikti

HAKK’I SAVUNAN ADAM
NECMETTİN ERBAKAN

‘DERBENT’E ÖNEMLİ
HİZMETLER KAZANDIRDIK’

Parlak, Erbakan Hoca’yı anlattı

Hamdi Acar 15 yılı değerlendirdi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Konya 
Şube Başkanı Mehmet Parlak, Milli Görüş’ün lideri Erbakan Hoca’yı 
anlattı. Parlak, Erbakan Hoca’nın idealleri olan, hakkı savunan ve 
Türk siyasetine yön veren bir lider olduğunu söyledi. Parlak, AGD’nin 
çalışmalarından da söz etti.

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, 15 yıllık belediye başkanlık 
süresince yaptıkları hizmetleri anlattı. İlçeye ilkleri kazandırdıklarını 
ifade eden Hamdi Acar, Aladağ Kayak Merkezi’ne özel bir parantez 
açarak, kayak merkezi projesinin Konya’ya turizm anlamında büyük 
kazanımlar sağlayacağını söyledi.

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 12’DE

Karatay’da yeşil 
alan artacak

‘Güçlü Türkiye 
istemiyorlar’

Karatay Şehir Parkı, Hayvanat 
Bahçesi ve Hobi Bahçeleri’nde 
haftasonunu değerlendiren 
hemşerileriyle biraraya gelen 
Hasan Kılca, ilçe genelinde 
yeşil alanları ve sosyal alanları 
artıracaklarını söyledi.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

AK Parti Konya Milletvekili Ta-
hir Akyürek, Derbent ve Hüyük 
ilçe ziyaretlerinde Cumhur 
İttifakı adaylarına destek istedi. 
Akyürek, “Emperyalist güçler 
dünya arenasında yeni bir güç 
istemiyor, Türkiye’ye operas-
yon çekiyorlar. Bizler birlik ve 
beraberlik içinde ülkemizin 
güçlü bir şekilde geleceğe yü-
rümesi için çalışmalıyız” dedi.  
n HABERİ SAYFA 4’TE
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Yüzmeyi öğretiyorlar
Selçuklu Belediyesi’nin ilçeye kazandığı Sancak Yüzme Havuzu, bölgede yaşanların spor ihtiyacını fazlasıyla 

karşılaşmaya devam ediyor. Ücretsiz yüzme eğitiminin verildiği tesislerden, açıldığı günden bu yana yaklaşık 14 
bin kişi yüzme öğrendi. Tesislerden AMATEM’den gelen vatandaşlar da faydalanıyor. n HABERİ SAYFA 15’TE

Aynı ruh ayakta
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümünde Çanakkale şehitleri için dua 

edilirken, destansı mücadeleyi en iyi şekilde anlatan “Çanakkale Menüsü” ikramı gerçekleştirildi
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ 
DUALARLA YAD EDİLDİ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Ça-
nakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönü-
münde Konya’da çeşitli törenler dü-
zenlendi. Konya Askeri Şehitliği’ndeki 
törende Şehitlik Anıtı’na çelenk sunul-
du. Daha sonra Vali Toprak, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, bazı milletvekilleri, diğer protokol 
üyeleri, şehit yakınları ve gaziler, şehit 
mezarlarının başında dua ederek, ka-
ranfil bıraktı.

GÜNÜN YEMEĞİ
ÇANAKKALE MENÜSÜ

Konya İl Müftülüğü ve Konya Büyükşe-
hir Belediyesi organizasyonu ile Sultan 
Selim Camii’nde “Sabah Namazı Bu-
luşması” etkinliği düzenlendi. Etkinlik-
te Çanakkale şehitleri için dua edildi. 
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği (KONESOB) tarafından da öğle 
yemeği menüsünde yağlı buğday çor-
bası, üzüm hoşafı ve  ekmekten oluşan 
Çanakkale menüsü ikram edildi.  
n HABERİ SAYFA 3’TE



19 MART 2019 HAZIRLAYAN
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

EREGLİ

Lokman Hekim Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 
Üzeyir Saçıkaralı yönetiminde 
öğretmen ve öğrenciler Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven’i maka-
mında ziyaret ederek destekle-
rinden ve hizmetlerinden dolayı 
teşekkür ettiler. Lokman Hekim 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdürü Üzeyir Saçıkaralı: “Eğiti-
me ve okulumuza verdiği destek-
lerden dolayı ve önemli hizmetleri 
için Belediye Başkanımız Özkan 
Özgüven Bey’e teşekkür ediyo-
ruz. Okulumuz Oryantiring Genç 
Kızlar B Takımı Bölge 2. olarak 29 
Mart’ta Afyon İhsaniye’de düzen-
lenecek Türkiye Şampiyonası’na 
katılmaya hak kazanmıştır bu 
noktada da desteklerini bekliyo-
ruz. Ayrıca Okulumuz ve Kızılay 
ortaklığıyla 28 Mart Perşembe 
günü ‘yaşatmak için, yaşamak 
için sen de kan ver’ sloganı ile kan 
bağışı kampanyası düzenliyoruz, 
tüm Ereğlilileri kampanyamıza 
katılmaya davet ediyoruz” şeklin-
de konuştu.

Eğitim Kurumlarımız başımı-
zın tacıdır diyen Başkan Özgüven: 
“5 yıllık çalışmalarımız içerisinde 
önem verdiğimiz hizmetlerimizin 
başlarında eğitim kurumlarımıza 

verdiğimiz destekler gelmektedir. 
Bu süre içerisinde eğitim kurum-
larımıza önemli destekler vererek 
hatırı sayılır bir yatırım gerçek-
leştirdik. Geleceğimizin teminatı 
olan yavrularımızın eğitim aldığı 
kurumlar her zaman başımızın 
tacı olmuştur. Her türlü ihtiyaçla-
rında onların yanında olduk. Lok-
man Hekim Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü Üzeyir Sa-
çıkaralı yönetiminde öğretmen ve 

öğrencilerimizin bu nazik ziyaret-
leri bizi ziyadesiyle mutlu etmiş-
tir. Ayrıca okulumuzun Oryanti-
ring Genç Kızlar B Takımı’nı almış 
olduğu Bölge ikinciliği için tebrik 
ediyor, 29 Mart’ta Afyon İhsani-
ye’de düzenlenecek Türkiye Şam-
piyonası’nda başarılar dileyerek 
her türlü desteği vermeye hazır 
olduğumuzu belirtmek istiyorum. 
Bunun yanında çok anlamlı bir 
sosyal sorumluluk projesini ha-

yata geçirecek olan okulumuzun 
28 Mart Parşembe günü Kızılay 
ile birlikte yapacakları kan bağışı 
kampanyasında tüm hemşehrile-
rimizi destek vermeye davet edi-
yorum. Lokman Hekim Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi Müdü-
rü Üzeyir Saçıkaralı yönetiminde 
öğretmen ve öğrencilerimize bu 
nazik ziyaretleri için teşekkür edi-
yor, başarılarının devamını diliyo-
rum” ifadelerini kullandı.

‘Tek gayemiz kubbede
hoş bir seda bırakmak’

Lokallerimiz şehrimizin 
dört bir yanına yayılıyor

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven’e teşekkür ziyaretleri de-
vam ediyor. Bu kapsamda Gaziler 
Derneği Başkanı Mehmet Emin 
Özyurt ve Gaziler, Erges (Ereğli 
Gençlik Spor) Kulübü Başkan ve 
sporcuları, Şeker-İş Sendika Baş-
kanı Yüksel İlaslan ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile Şoförler Odası 
Başkanı Yalçın Bozkır ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri Başkan Özgüven’i 
makamında ziyaret ederek verdiği 
hizmetlerden dolayı teşekkürlerini 
ilettiler.

Ziyaretlerden duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Özgüven: 
“Vatandaşlarımızın teveccühü 
ile layık görüldüğümüz Belediye 
Başkanlığı makamında bu ka-
dim şehre hizmet etmek bizim 
için her zaman onur ve gurur 
meselesi olmuştur. 5 yıl zarfında 
şehrimizde önemli çalışmaları, 
ilkleri ve yapılamayan hizmetleri 
gerçekleştirmekten dolayı ayrıca 
mutluyuz. Mesai arkadaşlarımızla 
birlikte yürüttüğümüz hizmetleri-
mizde tek gayemiz her zaman gök 
kubbede hoş bir seda bırakmak 
olmuştur. ‘Eşek ölür kalır semeri, 
insan ölür kalır eseri’ felsefesiyle 
Ereğli’mize kalıcı ve güzel eserler 
bırakmaya gayret gösterdik. Ayrı-
ca bunların yanında STK’larımıza, 

odalarımıza, derneklerimize, sen-
dikalarımıza, sporun her türlüsü-
ne ve şehrimizdeki bütün kurum 
ve kuruluşlara destek vermeye 
özen gösterdik. Başarılı olabildiy-
sek ne mutlu bize, bu noktada 
takdir görmek de mutluluğumuzu 
kat be kat artırmaktadır. Ancak 
bu bir bayrak yarışı ve şimdi bize 
düşen bayrağı teslim alacak olan 
arkadaşımıza destek olmak, bunu 
kendimize görev olarak addedi-
yoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın ve kutlu 
davamızın yolunda olmaya devam 
ederek ülkemizin 2023, 2053 ve 
2071 hedeflerine ulaşmasında 
hep birlikte emin adımlarla yü-
rüyeceğiz ve bu hedefleri gelecek 
nesillerimize miras olarak bıra-
kacağız. İnanıyorum ki geleceği-
mizin teminatı olan gençlerimiz 
bıraktığımız yerden devralarak 
bu hedefleri tek tek gerçekleştire-
ceklerdir. Bu duygu ve düşünce-
lerle ziyaretimize gelerek bizleri 
mutlu eden başta Gaziler Derneği 
Başkanımız ve Gazilerimiz olmak 
üzere Erges(Ereğli Gençlik Spor) 
Kulübü Başkanımıza ve sporcula-
rımıza, Şeker-İş Sendika ve Şoför-
ler Odası Başkanlarımıza, Yöne-
tim Kurulu Üyelerine teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ereğli Belediyesi Hanımlar 
Semt Lokallerinin dördüncüsü olan 
Hacı Mustafa Mahallesi Hanımlar 
Semt Lokalinin açılışını gerçek-
leştirdik. Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven’in katılımlarıyla açılan 
lokal Hacı Mustafa ve Orhanga-
zi Mahallelerine hizmet verecek. 
Açılış konuşmasından hanımlar 
semt lokallerinin önemine dikkat 
çeken Başkan Özgüven: “Mahal-
le kültürüne, kaynaşmaya, birlik 
ve beraberliğe katkısı olacağına 
inandığımız ve çok sayıda faydalı 
eğitimlerin verildiği hanımlar semt 
lokallerimize bir yenisini daha ek-
lemenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Şehrimizin dört bir yanında açtığı-

mız lokallerimizle kıymetli hanım 
kardeşlerimize önemli sosyal me-
kanlar oluşturuyoruz. Bu mekanla-
rın kıymetini bilin, bir sıcak çayın, 
tatlı bir sohbetin ve eğlenirken 
öğrenmenin tadını çıkarın. Hanım-
larımızın sosyal hayata katılımları, 
aile ve ülke ekonomisine katkı sun-
maları adına lokallerimiz önemli 
bir hizmettir. Bu doğrultuda dör-
düncüsünün açılışını gerçekleştir-
diğimiz hanımlar semt lokalleri-
mize yenilerini ekleyeceğiz. Hacı 
Mustafa ve Orhangazi Mahalleleri-
mize hizmet verecek olan lokalimi-
zin Mahallelerimize ve şehrimize 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

Ereğli Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde Ulu Cami Önü Devlet Bahçeli 
Meydanı’nda yapımı tamamlanan Şehit Aileleri Derneği binasının açılışını gerçekleştirdi

Ereğli Belediyesi’nden 
özel günde anlamlı açılış

Ereğli Belediyesi tarafından 
yapımı tamamlanan Şehit Aileleri 
Derneği Binası’nın açılışı 18 Mart 
Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma 
Günü’nde yapıldı. Açılışa Ereğli 
Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Bele-
diye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli 
Jandarma ve Garnizon Komutanı, 
İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Müftüsü, 
Şehit Aileleri Konfederasyonu Baş-
kanı Hamit Köşe, Ereğli Şehit Ailele-
ri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaştan, 
Şehit aileleri, gaziler, Siyasi Partile-
rin Belediye Başkan Adayları, STK 
Temsilcileri, Oda ve Birlik Başkan-
ları, Kurum Müdürleri, Muhtarlar ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.

Güzel bir şiir eşliğinde açılış ko-
nuşmasını yapan Ereğli Şehit Ailele-
ri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaştan, 
“Başta Belediye Başkanımız Özkan 
Özgüven olmak üzere Başkan Yar-
dımcılarımıza, Belediye Meclis Üye-
lerimize ve bu binada emeği olan 
herkse yürekten teşekkür ediyorum. 
Bu anlamlı günde böyle güzel bir 
açılış programından bulunmaktan 
dolayı çok mutluyum. Şehit Aileleri 
Derneği binasının Ereğli’mize hayırlı 
uğurlu olmasını dilerim. Ayrıca 18 
Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri 
Anma Günü vesilesiyle tüm şehit-
lerimizi rahmetle ve minnetle yad 
ediyorum, mekanları cennet olsun 
inşallah” dedi.

Edilen duanın ardından söz alan 
Şehit Aileleri Konfederasyonu Baş-
kanı Hamit Köşe de “Böyle güzel bir 
Şehitler Derneği olarak Türkiye’de 
bir ilk olan bu hizmetin açılışında 
bulunmaktan dolayı çok mutluyum. 
Bu ülkeyi bize yurt kılan Şehitlerimi-
ze sahip çıkmak çok değerlidir, böy-
le bir Belediye Başkanına ve Dernek 
Başkanına sahip olduğunuz için çok 
şanslısınız. Öncelikle böyle güzel bir 
bina için Belediye Başkanımıza ve 
ekibine, Dernek Başkanımıza, Katı-
lımlarınızdan dolayı siz değerli Ereğ-
li halkına teşekkür ediyor, hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ediyorum” 
dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven ise “Bugün anlamlı bir gün 
104 yıl önce yazılan bir destanın, 
dünya tarihine kazınan bir zaferin 
yıldönümü, Çanakkale Şehitlerimiz 
başta olmak üzere vatan uğruna 
şehit olan tüm kahramanlarımızı 
rahmet, şükran ve minnetle anı-

yorum. Bu özel günde anlamlı bir 
hizmetin açılışını gerçekleştirmek 
üzere bir araya gelmenin mutlu-
luğu içerisindeyiz. Görev süremiz 
boyunca vatan uğruna şehit düşen 
kahramanlarımızın bizlere emanet-
leri olan ailelerinin, gazilerimizin her 
zaman yanlarında olduk. 5000 tane 
hemşehrimize Çanakkale’yi, o kut-
sal toprakları ziyaret etme imkanı 
sunduk. Her ihtiyaçlarını, talepleri-
ni anında yerine getirmek için çaba 
gösterdik. Bu doğrultuda onların 
takdiri ve bize olan samimi yakla-
şımlarını görmek de mutluluğumu-
za mutluluk katıyor. Belediyemiz 
çalışmaları bünyesinde bu meyda-

nımızı restorasyon çalışmaları ger-
çekleştirdik ve bunun yanında bir 
de ihtiyaç olarak gördüğümüz Şehit 
Aileleri Derneğimiz için bir binanın 
yapımını bu alan içerisinde yaptık. 
Ayrıca burayı canlandırmak adına 
5 adet de işyeri yaptık. Yapımını 
tamamladığımız dernek binamızın 
açılışını da böyle anlamlı ve değerli 
bir günde yapmayı uygun gördük. 
Ereğli Belediye Başkanı olarak gö-
rev yaptığımız 5 yıl içerisinde birçok 
hizmet yaptık alt yapısından, üst ya-
pısına, vizyonel parklardan, ışıklarla 
donattığımız caddelerimize kadar 
geriye dönüp baktığımızda bunları 
da yapmışız diye gururlandığımız 

eserlerimizin içerisinde içimize en 
çok sinen, bizleri duygulandıran ve 
bir ilk olan hizmetimiz şu anda açı-
lışında bulunduğumuz Şehit Aileleri 
Derneğimizdir. Bu hizmette emeği 
olan herkese teşekkür eder, bizleri 
bu açılışımızda yalnız bırakmadığı-
nız için siz değerli hemşehrilerimize 
ve protokolümüze saygılarımı suna-
rım, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini 
kullandı.

Ereğli Kaymakamı Hayrettin 
Çiftçi de, “Bugün iki önemli duygu-
yu yaşıyoruz, bir taraftan 18 Mart 
Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü 
gururla, mutlulukla kutlarken diğer 
yandan Şehitler Günü’nün hüz-
nünü yaşıyoruz. Tabi ‘Çanakkale 
geçilmez’ sözü Anafartalar kahra-
manı Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün diriliş destanının baş-
langıcını yaptığı ‘Ben size taarruzu 
değil ölmeyi emrediyorum’ sözüdür. 
Ülkemizde al bayrağımız özgür-
ce dalgalanıyorsa, Camilerimizden 
ezanlarımız özgürce yankılanıyorsa 
bunun temelinde Bağımsız Türkiye 
Cumhuriyeti’mizin kurucuları, şe-
hitlerimiz ve gazilerimiz vardır. Bu 
vesile ile tüm Şehitlerimizi rahmet-
le ve minnetle anıyorum. Belediye 
Başkanımıza güzel hizmetlerinden 
dolayı ve bizlere karşı gösterdiği ya-
kınlık, kardeşlik ve misafirperverlik-
lerinden dolayı çok teşekkür ediyo-
rum. Ayrıca bu anlamlı hizmet için 
Belediye Başkanımız ve ekibi başta 
olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış programı plaket takdim-
lerinin ardından protokol eşliğinde 
tüm katılımcılarla beraber Şehit Ai-
leleri Derneği binasının gezilmesiyle 
son buldu.

‘Öğrencilerimizin her zaman yanındayız’



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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    Gece Gündüz
Konya                   5 °C   20 °C

Karaman             5 °C 19 °C 

Aksaray               5 °C  19 °C

Ankara                 4 °C 18 °C
19 MART 2019

Konya, şehitlere dua için Sultan Selim’de buluştu
18 Mart Çanakkale Zaferi Şe-

hitlerini Anma Günü münasebe-
tiyle Konya İl Müftülüğü ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi organizasyo-
nu ile Sultan Selim Camii’nde “Sa-
bah Namazı Buluşması” etkinliği 
düzenlendi.

Programa, Konya İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu, Ak Parti Konya 
Milletvekili Ziya Altunyaldız,  Sel-
çuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hüseyin Kara, Konya İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Abdüs-
settar Yarar, bazı protokol üyeleri, 
Meram İlçe Müftüsü Sabri Kütük-
çü, Karatay İlçe Müftüsü Mehmet 
Akpınar, vaizler, din görevliler, ve 
vatandaşlar katıldı.

Din görevlileri tarafından oku-
nan Kur’an-ı Kerim tilaveti baş-
layan etkinlik programı, sabah 
namazının kılınmasının ardından 

yerini tesbihata bıraktı. Cemaatin 
de katılımıyla manevi atmosferin 
arttığı sesli tesbihatın ardından İl 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Kur’an 

kursu, din görevlileri ve vatandaş-
lar tarafından okunan 15 bin hat-
min duası yaptı. 

Çanakkale şehitlerimiz başta 

olmak üzere, vatan müdafaası için 
canları hiçe sayarak şehadete eriş-
miş tüm kardeşlerimize, 15 Tem-
muz şehitlerimize, Yeni Zelanda 

katliamı, Doğu Türkistan, Filistin, 
Mısır, Suriye ve Din-i Mübin-i İs-
lam’ı payidar kılmak için canlarını 
feda eden tüm şehitlerimiz için el-

ler semaya açıldı. Etkinlik, Büyük-
şehir Belediyesi tarafından yapılan 
ikramın ardından sona erdi.
n HABER MERKEZİ

PEMA Eğitim Kurumları’nda 
şehit yakınları ve gazilerin de ka-
tılımıyla Çanakkale Destanı’nın 
104. Yıldönümü ve Şehitleri Anma 
Programı yapıldı. PEMA Eğitim Ku-
rumları Yönetim Kurulu Üyesi Sa-
lih Korkmaz bu milleti ayakta tutan 
ruhun Çanakkale ruhu olduğunu, 
bu ruhun hiçbir zaman kaybedilme-
mesi gerektiğini söyledi. Daha sonra 
şehit ve gazi aileleri adına Türkiye 
Harp Malulleri Gaziler Şehit Dul 
ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi 
Başkanı Süleyman Ege, PEMA Koleji 
öğrencilerine vatana sahip çıkılması 
gerektiği konusunda öğütler verdi. 

Daha sonra sırayla görev alan sınıflar 
etkinliklerini sergiledi. Öğrencilerin 
okuduğu şiirler, mektuplar ve ha-
zırladıkları oratoryo ve okul öğrenci 
ve öğretmenlerden oluşan koronun 
seslendirdikleri şarkılar, sergiledik-
leri tiyatro ile program sona erdi. 
Okul edebiyat öğretmenleri tara-
fından hazırlanan programa öğren-
cilerin başarılı performansları imza 
atarken program, törene katılan öğ-
renci, öğretmen veliler, şehit ve gazi 
aileleri tarafından büyük beğeni ile 
izlendi. PEMA Eğitim Kurumları Yö-
netim Kurulu Başkanı Hasan Cahit 
Koç, “Bağımsızlığı hayatta tek gaye 

olarak gören aziz milletimiz şanlı 
ve büyük tarihimizin her dönemin-
de kenetlenmiş ve büyük zaferlere 
imza atmıştır. Ancak milletimize 
göre bu zaferleri kazanmak kadar, 
onları daim kılmak ve onlara ilelebet 
sahip çıkmak da hepimizin bundan 
sonraki görevi olacaktır. Bu görev 
Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Sakar-
ya’da, Güneydoğu’da, El Bab’da, 
Afrin’de, 15 Temmuz’da layıkıyla 
yerine getirilmiştir. Bu görev; şehit-
lerimiz, gazilerimiz ve aziz milletimi-
zin göstermiş olduğu vatan, bayrak 
ve bağımsızlık aşkıdır. İşte bu za-
ferlerin temeli ‘Çanakkale ruhu’dur. 

Çanakkale ruhu; en önemli erdem-
dir ve sahip çıkılması gereken en 
değerli emanettir. Gençlerimiz; va-
tana, bayrağa, ezana sahip çıkmalı, 
bu mukaddes topraklara namahrem 
eli değdirmemeli. Sahip çıkılmalı ki 
şehitlerimizin, gazilerimizin ruhu 
incinmesin, kemikleri sızlamasın. En 
kıymetli emanetimiz olan bu vatan, 
Türk istiklalimizin, varlığımızın esası 
olarak, eğilmez başların, bükülmez 
kolların, yenilmez Türk evlatlarının 
elinde sonsuza dek yaşayacak ve ne-
sillerden nesillere devredilecektir” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi’nden 
hoşaf ve ekmek ikramı 

Karatay Belediyesi, Çanakkale 
Zaferinin 104. Yıldönümünde şe-
hitlerin ve gazilerin hatırasını yâd 
etmek maksadıyla Aziziye Cami 
önünde Karatay Belediyesi Halk 
Ekmek tarafından üretilen arpa 
ekmeği ile üzüm hoşafı ikram 
etti. Prgograma, AK Parti Konya 
Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, AK Parti Karatay İlçe 
Teşkilatı Başkanı Mehmet Genç, 
AK Parti Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca, Karatay Beledi-
yesi Meclis Üyeleri, AK Parti Kara-
tay Belediyesi Meclis Üyesi Aday-
ları, Karatay Halk Ekmek Genel 
Müdürü Ömer Faruk İyibildiren ve 
vatandaşlar katıldı. Karatay Halk 
Ekmek Müdürü Ömer Faruk İyibil-
diren, Çanakkale Savaşı’nda asker-
lerimizin anısını yaşatmak için arpa 
ekmeği ikramı gerçekleştirdiklerini 
belirterek; Başkan Hançerli’ye te-
şekkür etti. AK Parti Karatay Be-

lediye Başkan Adayı Hasan Kılca, 
Bizlere bu vatanı bırakan Çanak-
kale Savaşı şehitlerine Allah’tan 
rahmet dileyerek bu anlamlı etkin-
lik için Başkan Hançerliye teşekkür 
etti. AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı 
Başkanı Mehmet Genç, ölürse şe-
hit; kalırsa gazi olmak şuuru ile ka-
zanılan Çanakkale Zaferinin 104. 
Yılında şehitlere Allah’tan rahmet 
diledi. Genç, Başkan Hançerli’ye ve 
emeği geçen herkese teşekkür etti. 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Çanakkale ruhunu Kon-
ya’ya aksettirmek amacı Karatay 
Belediyesi Halk Ekmek tarafından 
özel olarak üretilen arpa ekmeği ve 
üzüm hoşafı ikramı gerçekleştir-
diklerini belirtti. Başkan Hançerli, 
Müslümanlar olarak birlik ve be-
raberlik içinde Ümmet ruhu ile ha-
reket etmemizin önemine dikkat 
çekerek; bu vatan uğruna şehit ol-
muş ecdadımıza Allah’tan rahmet 
diledi. n HABER MERKEZİ

18 Mart Çanakkale Zaferi’nde anlamlı bir etkinliğe imza atan KONESOB’un öğle yemeği menü-
sünde yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan Çanakkale menüsü ikram edildi 

KONESOB’dan 
Çanakkale menüsü

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkan-
lığı 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde 
anlamlı bir etkinliğe imza attı. KO-
NESOB öğle yemeği menüsünde 
yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı 
ve  ekmekten oluşan Çanakkale 
menüsü ikram edildi. Gerçekleşti-
ren programa Vali Cüneyit Orhan 
Toprak, AK Parti Konya Milletvekil-
leri Tahir Akyürek, Orhan Erdem, 
Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, İl Milli Eği-
tim Müdürü Seyit Ali Büyük, Konya 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-
ler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit 
Faruk Özselek, İŞKUR Konya İl 
Müdürü Emrah Keleş, SGK İl Mü-
dürü Murat Mustafa Yavuz,  Konya 
Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım 
Ünver, Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Muharrem Karabacak,KONESOB’a 

bağlı oda başkanları ile çok sayıda 
davetli katıldı. 

‘KONYALI ESNAFLARIMIZ 
ÜLKELERİNE VE 

ŞEHİTLERİNE SAYGILIDIR ‘
Programda konuşan Vali Cüne-

yit Orhan Toprak, “ Bugün önemli 
bir zaferin yıldönümü. Çanakka-
le’de ecdadımızın atalarımızın 
yazmış olduğu tarihi ve anlı şanlı 
günün 104.Yıldönümünde hep 
beraberiz.  Tüm şehitlerimize Al-
lah’tan gani gani rahmet diliyorum. 
Geçmişte olduğu gibi bugünde 
vatanımız  bazı şer odakların arka-
sında olduğu terörle mücadelesine 
devam ettiriyor. 30-35 terörle mü-
cadelede dedeleri Çanakkale’de ne 
yaptı ise benim aslan Mehmetçiğim 
, aslan polislerimiz,aslan özel hare-
katlarımız aynısını dedelerin gözü 
arkada kalmayacak şekilde sergi-
lediler ve toprağa düştüler. Konyalı 
esnaflarımız gösterdikleri duyarlılık 
ile ne kadar vatansever olduklarını, 
ne kadar ülkelerine ve bayrakları-

na, şehitlerine karşı saygılı olduk-
larını, gazilere de hürmet içerisinde 
olduklarını bu yemekle bizleri bir 
araya getirerek ispatlamış oldular. 
Bizlerde birlik başkanımıza ve bir-
liğe bağlı oda başkanlarımıza ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne 
kadar ülkemize,bayrağımıza ve 
ezanımıza uzanan eller kırılmıştır, 
Bundan sonra da kırılmaya devam 
edecektir” ifadelerini kullandı.

‘İMKANSIZLIKLARA 
RAĞMEN BÜYÜK BİR ZAFER’
Konya Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Muharrem Karabacak, da yaptığı 
konuşmada, “Şanlı tarihimiz bo-
yunca kendisine vurulmak istenen 
esaret zincirini daima kıracağını ve 
namahremine uzanan hain elleri 
asla geçit vermeyeceğini defalar-
ca kanıtlamış aziz milletimiz, 104 
yıl önce Çanakkale’de de birbirine 
kenetlenerek sergilediği kardeş-
lik ruhu ve kazandığı şanlı zaferle 
bağımsızlığından asla taviz ver-

meyeceğini tüm dünyaya bir kez 
daha göstermiştir. Tıpkı 104 yıl 
önce Çanakkale’de olduğu gibi, 
15 Temmuz gecesi de en modern 
silahlar, milletimizin azim, inanç 
ve kararlılığı karşısında çaresizliğe 
boğulmuştur. Kahramanlık destanı 
Çanakkale Savaşlarında, vatanı ve 
milleti uğruna canını hiçe sayarak 
savaşan kahraman ecdadımız, mu-
harebe esnasında yokluk sebebiyle, 
yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı, 
yarım ekmekten oluşan menüyle 
idare etmiş, bütün imkansızlıklara 
rağmen tüm dünyaya hayran bı-
rakacak bir mücadele örneği ser-
gilemiştir. Kahraman ecdadımızın 
sergilediği bu azim ve fedakarlığın 
hafızalarda canlı tutulması adına 
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Birliği 
olarak biz de Çanakkale Zaferi ve 
Şehitler Günü’nün yıldönümünde 
yemek menümüzü yağlı buğday 
çorbası, üzüm hoşafı, yarım ekmek 
olarak belirledik” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

PEMA’da Çanakkale şehitleri anıldı

Çanakkale şehitleri 
dualarla anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü 
ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. 
yıl dönümünde Konya’da çeşitli tö-
renler düzenlendi. Konya Askeri 
Şehitliği’ndeki tören, saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başladı. Saygı atışının yapıldığı tö-
rende, Konya Valiliği, Büyükşehir 
Belediyesi, Türkiye Harp Malulü 
Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Der-
neği ve Şehit Aileleri Derneğince 
Şehitlik Anıtı’na çelenk sunuldu. 
Vali Cüneyit Orhan Toprak, şe-
ref defterini imzaladı. Daha sonra 
Vali Toprak, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, bazı 
milletvekilleri, diğer protokol üye-
leri, şehit yakınları ve gaziler, şehit 
mezarlarının başında dua ederek, 
karanfil bıraktı.

ŞEHİTLER İÇİN TÖREN YAPILDI
Seydişehir’de Çanakkale Şehit-

leri düzenlenen çeşitli etkinliklerle 
anıldı. İlçede ilk tören Hükümet 
Konağı önünde bulunan Atatürk 

Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla baş-
ladı.  Törende konuşan Garnizon 
Komutanı Teğmen Hasan Ali Yıl-
dırım, “Şehitler, gazilerimiz her za-
man başımızın tacıdır. Sizler rahat 
uyuyun biz sizlerin emanetlerini 
sonsuza kadar koruyacağımıza and 
içiyoruz.” dedi.  Daha sonra törene 
katılanlar toplu olarak şehitliğe ha-
reket etti. 

Törene İlçe Kaymakamı, Be-
lediye Başkanı, Emniyet Müdürü, 
Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Müf-
tüsü, Garnizon Komutanı, şehit ya-
kınları ve gaziler katıldı. Şehitlikte 
okunan Kur’anı Kerim’in ardından 
Seydişehir Müftüsü Adem Bebek 
şehitler için dua etti. Seydişehir 
Kaymakamı Aydın Erdoğan ve 
Mehmet Tutal şehitlikte şehit ya-
kınları ile bir süre sohbet etti. Pro-
tokol Üyeleri son olarak Seydişehir 
Harp Gazileri ve Şehit Yakınları 
Derneği’ni ziyaret etti.
n AA
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Başkan Altay: Hemşerilerimizle gönül köprüleri kurduk

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı ile birlikte hafta 
sonu bazı alışveriş merkezlerini 
ziyaret ederek vatandaşlarla bu-
luştu. Başkan Altay, “Her yaştan 
hemşerimiz ile gönül köprüleri 

kurduk. Gönül verdiğimiz şehrin 
insanı bize gönlünü açtı. Bundan 
dolayı ne kadar şükretsek az olur” 
dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, haf-
ta sonu bazı alışveriş merkezle-
rinde vatandaşlarla buluştu. Alış-

verişe gelen vatandaşlarla sohbet 
ederek, özellikle çocuklarla ya-
kından ilgilenen Başkan Altay’a 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı ve AK Parti Selçuk-
lu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer eşlik etti. Ziyarette vatan-
daşlara karanfil dağıtan Başkan 

Altay, “Her yaştan hemşerimiz 
ile gönül köprüleri kurduk. Gönül 
verdiğimiz şehrin insanı bize gön-
lünü açtı. Bundan dolayı ne kadar 
şükretsek az olur. İlgi ve alakala-
rından dolayı tüm hemşerilerime 
teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili Ta-
hir Akyürek, Derbent ve Hüyük ilçe 
ziyaretlerinde Cumhur İttifakı aday-
larına destek istedi. Akyürek, “Em-
peryalist güçler dünya arenasında 
yeni bir güç istemiyor, Türkiye’ye 
operasyon çekiyorlar. Bizler birlik ve 
beraberlik içinde ülkemizin güçlü bir 
şekilde geleceğe yürümesi için çalış-
malıyız” dedi.

TBMM Ulaştırma ve Turizm Ko-
misyon Başkanı ve AK Parti Konya 
Milletvekili Tahir Akyürek, Cumhur 
İttifakı adayları için gerçekleştirdiği 
destek turunu Derbent ve Hüyük 
ilçelerinde sürdürdü. Pazar ve çarşı 
esnafını ziyaret eden Akyürek, va-

tandaşlarla sohbet ederek 31 Mart 
Seçimleri’nde Derbent ilçesinde Hü-
seyin Ayten’e, Hüyük ilçesinde de 
Mehmet Çiğdem’e destek istedi.

İlk olarak Derbent ilçesinde 
halkla buluşan Akyürek’e, Derbent 
Belediye Başkanı Hamdi Acar, AK 
Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi 
mensupları eşlik etti.

TÜRKİYE’NİN 
YÜKSELİŞİNİ İSTEMİYORLAR
Derbent Mülayim mahallesi 

meydanında gerçekleştirilen halk 
buluşmasında konuşan Akyürek, 
“İlçelerimizde Cumhur İttifakı ile 
yola devam etmek, hizmetlerin de-
vamı için bir mecburiyettir. Şartlar 

bunu gerektirmektedir. Bu halka-
nın dışında kalmamak gerekir. Bu 
nedenle Cumhur İttifakı Derbent 
adayımız Hüseyin Ayten’i en yüksek 
oyla desteklememiz gerekiyor. Em-
peryalist güçler dünya arenasında 
yeni bir güç istemedikleri için Türki-
ye’nin yükselişini engellemeye çalı-
şıyor. Bu nedenle Türkiye üzerinde 
bazı uluslararası operasyonlar ortaya 
koyuyorlar. Bizler birlik ve beraber-
lik içinde ülkemizin güçlü bir şekilde 
geleceğe yürümesi için, Büyük Tür-
kiye için çalışmalıyız” dedi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
KUTSAL BİR GÖREV

Derbent ziyareti sonrası Hü-

yük Belediye Başkanı Mehmet 
Şahin, Cumhur İttifakı adayı 
Mehmet Çiğdem ve partililerin 
eşliğinde Hüyük ilçesine geçen 
Akyürek, İlçe Seçim Koordinas-
yon Merkezi’nde yaptığı konuş-
masında belediye başkanlığının 
kutsal bir görev olduğunu, bu gö-
revleri yaparken de tevazu, gayret 
ve samimiyetle çalışmak gerekti-
ğini söyledi.

Hüyük ilçesinde pazar ve çar-
şı esnafını ziyaret eden Akyürek, 
vatandaşlarla da sohbet edip yeni 
dönemde Cumhur İttifakı adayı 
Çiğdem için destek istedi.
n HABER MERKEZİ

Samancı ve Yaşar’dan
mahalle ziyaretleri

Başkan Akkaya: Tarlada izi
olanın harmanda yüzü olur 

AK Parti Konya Milletvekili 
Gülay Samancı ve Cumhur İttifa-
kı Beyşehir Belediye Başkan adayı 
Üzeyir Yaşar, yerel seçim çalışma-
ları kapsamında ilçeye bağlı Akça-
belen, Kayabaşı, Adaköy, Yeşildağ, 
Dumanlı, Gölyaka ve Kurucuova 
mahallesi sakinleriyle biraraya gel-
di. 

Samancı, yaptığı konuşmada, 
31 Mart yerel seçimlerinde Cum-
hur İttifakı’na destek istedi. Yerel 
seçimlerin önemine vurgu yapan 
Samancı, “31 Mart akşamı tüm 
dünyanın gözü Türkiye’de yapılan 
seçimlerde olacak. Bu seçimler ol-
dukça ehemmiyetli. Bu seçimler 
sadece belediye başkanı ve mec-
lis üyelerinin seçildiği bir seçim 
olmayacak, vereceğiniz oylar dev-
letimizin ve milletimizin bekasına 
da vereceğiniz bir oy olacaktır.” 
diye konuştu. Cumhur İttifakı’nın, 
milletin birliği, beraberliği, kar-
deşliği ve 15 Temmuz gecesinde 

verilen mücadeleden ortaya çıktı-
ğını anlatan Samancı, “O yüzden 
bu mücadelenin devamı için 31 
Mart’ta inşallah bu ittifaka müh-
rünüzü basacaksınız.” dedi. Be-
lediye Başkan adayı Yaşar da 31 
Mart’ta kazananın hizmet siyaseti 
olacağına inandığını söyledi. 2023 
Türkiyesi’ne hazır bir Beyşehir’i 
oluşturmak için yola çıktıklarının 
altını çizen Yaşar, şöyle devam etti: 
“Tarihi, kültürü, coğrafyası ve do-
ğal güzellikleri ile Sultan Alaaddin 
Keykubat’ın ‘cennet ya burasıdır, 
ya da buranın altındadır’ sözüne 
mazhar olmuş Beyşehir ve bu gü-
zel ilçemizin güzel insanları için 
hizmet aşkıyla yola çıktık. Sizlere 
seçim beyannamemizle geldik. 5 
yıl içerisinde ilçemizde gerçekleşti-
receğimiz projelerimizi açıklıyoruz. 
Beyşehirimizi geçmişiyle barışık ve 
geleceği kucaklayarak hizmetlere 
kavuşturmak amacındayız.”
n AA

Akşehir Belediye Başkanı ve 
Cumhur İttifakı Belediye Başkan 
Adayı Salih Akkaya, AK Parti İlçe 
Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu 
ve Cumhur İttifakı Belediye Mecli-
si Üyesi Adayları ile birlikte seçim 
kampanyası çalışmaları kapsamın-
da çeşitli mahallelerde tarlada çapa 
yapan kadınları ziyaret etti. 

Tarlada çapa yapan kadınlara 
işlerinde kolaylıklar dileyen ve be-
reketli bir ürün sezonu geçirmeleri 
temennisinde bulunan Başkan Ak-
kaya, kadınlara yönelik istihdam 
projeleri ve Akşehir’e yeni dönem-
de yapılacak olan projeler hakkında 
bilgiler verdi. Akşehir’e 5 yılda 568 

milyon liralık hizmet ve yatırım 
gelmesine vesile olduklarının altını 
çizen Belediye Başkanı Salih Ak-
kaya, “Bu nedenle ‘tarlada izi ola-
nın, harmanda yüzü olur’ diyoruz. 
Bizim harmanımız da 31 Mart’ta. 
Cumhur İttifakı Ekibi olarak bize 
vereceğiniz destekle siz değerli ba-
yan kardeşlerimize yönelik birçok 
proje ve hizmeti sizlerle buluştur-
maya devam edeceğiz inşallah” 
diye konuştu. 

Başkan Akkaya, AK Parti İlçe 
Başkanı Abdurrahman Çardakoğ-
lu ile birlikte bir süre çapa yaparak 
tarlada çalışan kadınlara da yardım 
etti. n İHA

Karatay Şehir Parkı, Hayvanat Bahçesi ve Hobi Bahçeleri’nde haftasonunu değerlendiren hemşerileriyle 
biraraya gelen Hasan Kılca, ilçe genelinde yeşil alanları ve sosyal alanları artıracaklarını söyledi

Kılca: Yeşil ve sosyal
alanlar artacak

Cumhur İttifakı AK Parti Kara-
tay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca, Karatay Şehir Parkı, Hayvanat 
Bahçesi ve Hobi Bahçeleri’nde hafta 
sonlarını değerlendiren hemşehrile-
riyle bir araya geldi. Karatay’da ye-
şil alan ve sosyal yaşam mekânları 
projelerinin hazır olduğunu belirten 
Hasan Kılca, “İlçemize Karatay Or-
manı, Adrenalin Parkı ve Millet Bah-
çesi kazandıracağız” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri için ça-
lışmalarına ara vermeden devam 
eden Cumhur İttifakı AK Parti Ka-
ratay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca, Karatay Şehir Parkı, Hayvanat 
Bahçesi ile Karatay Belediyesi Hobi 
Bahçeleri’nde vatandaşlarla bir ara-
ya geldi.

KILCA, ŞEHİR PARKI VE 
HOBİ BAHÇELERİ’NDE 

HEMŞEHRİLERİYLE BULUŞTU
AK Parti Karatay İlçe Yönetim 

Kurulu Üyeleri, ilçe gençlik kolları 
yönetimi ile belediye meclis üye-
si adaylarının da katıldığı program 
kapsamında Hasan Kılca, önce hafta 
sonlarını piknik yaparak değerlen-

diren hemşehrileriyle Karatay Şehir 
Parkı’nda buluştu.

Vatandaşların taleplerini dinle-
yen Hasan Kılca, park içerisindeki 
hayvanat bahçesini gezen vatandaş-
larla da bir süre sohbet ederek hem-
şehrilerinden 31 Mart için destek 
istedi. Cumhur İttifakı AK Parti Ka-
ratay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca ve beraberindeki teşkilat men-
suplarının gün içindeki son durağı 
ise Karatay Belediyesi Hobi Bahçele-

ri oldu. Burada da hobi bahçelerinde 
vakit geçiren vatandaşlarla bir ara-
ya gelen Kılca, yeni dönemde yeşil 
alan, park ve sosyal yaşam alanları 
ile ilgili projelerini de hemşehrileriy-
le paylaştı.

‘İLÇEMİZDE YEŞİL VE SOSYAL 
YAŞAM ALANLARINI ARTTIRACAĞIZ’

Cumhur İttifakı AK Parti Kara-
tay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca, Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli’nin bugüne ka-

dar Karatay’a yeşil alan ve park ka-
zandırılması adına önemli hizmetler 
yaptığına vurgu yaptı. Hasan Kılca 
şunları kaydetti: “Bugün Karatay 
Belediyemizin ilçemize kazandırdığı 
Şehir Parkı’nda vatandaşlarımızla 
bir araya geldik. Yine belediyemizin 
hayata geçirdiği ve bölgenin cazi-
be merkezi haline gelen Hayvanat 
Bahçesi’nde hemşehrilerimizin, 
çocuklarımızın mutluluğuna huzu-
runa ortak olduk. Vatandaşlarımız 
böyle mekânlarda güzel vakitler 
geçiriyor. İnşallah bizler de göreve 
geldiğimizde bu tür hizmetlerin ve 
mekânların sayısını daha da arttı-
racağız. Öncelikle Karatay’da kişi 
başına düşen yeşil alan miktarını 
arttırmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 
da Karatayımızda yaşayan vatan-
daşlarımız sayısınca fidan dikeceğiz. 
İlçemize Karatay Ormanı kuraca-
ğız. Yine Adrenalin Parkı’nı ilçemi-
ze kazandıracağız. Tek amacımız 
hemşehrilerimizin huzur içinde ve 
sağlıklı bir şekilde hayatlarını sür-
dürmelerine katkı sağlamak.”
n HABER MERKEZİ

‘Emperyalistler güçlü bir Türkiye istemiyor’
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Konya’da hazırlanan Çanakkale klibinde şehit oğlunun cenaze töreninde yere düşen bayrağı fark ederek, 
“Hemen alın o bayrağı, basmayın, bastırmayın” diyen annenin evladı için yazdığı mektubu okudu

Şehit annesinin mektubu 
‘Çanakkale’ klibinde

Konya’da işaret dili kullanılarak 
hazırlanan “Çanakkale” klibinde, 
şehit oğlunun cenaze töreninde yere 
düşen Türk bayrağını fark ederek, 
‘’Hemen alın o bayrağı yerden. Bas-
mayın, bastırmayın.’’ diyerek has-
sasiyetini dile getiren şehit annesi 
Sıdıka Gün de oğlu için yazdığı mek-
tubu okudu.

Jandarma Astsubay Çavuş Nihat 
Gün, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 
çıkan çatışmada 18 Kasım 2012’de 
şehit düştü. Şehidin cenazesi, mem-
leketi Konya’da toprağa verildi.

Gün’ün cenazesi Aslanlı Kışla 
Caddesi’ndeki babaevinin önünde 
ambulansa konulduğu sırada bir ki-
şinin Türk bayrağını yere düşürdü-
ğünü fark eden anne Sıdıka Gün’ün, 
‘’Hemen alın o bayrağı yerden. 
Basmayın, bastırmayın.’’ diyerek 
gösterdiği hassasiyet herkesi duy-
gulandırdı.

Anne Gün, şehit oğlu için bir 
süre önce duygulandıran bir mek-
tup kaleme aldı.  Yönetmenliğini 
Mehmet Bütüner, proje tasarımını 

Rıdvan Azar’ın yaptığı, “Sor Çanak-
kale’ye Anlatsın Sana” şiiri ve “Ça-
nakkale Türküsü” eşliğinde 18 Mart 
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale 
Deniz Zaferi’nin 104. yılı dolayısıyla 
işaret dilinde hazırlanan klipte, şehit 
annesi Gün de yer aldı. 

“Konya Askeri Şehitliği”nde klip 
çekimi için bulunan ekip, burada 
karşılaştıkları şehit annesinin oğlu 
için mektup yazdığını öğrendi. 

Klip çekerek milli ve manevi 
duygulara dikkati çekmeye çalışan 
yapım ekibini kırmayan Gün, yanın-
dan ayırmadığı mektubunu klip için 
okudu.  Anne Gün, 7 yıl önce şehit 
düşen oğlu için kaleme aldığı mek-
tubunda “Şehidim ve şehitlerimizle 
gurur duyuyorum”, “Rabb’imden 
gelene binlerce şükür olsun”, “Şe-
hitler ölmez vatan bölünmez” gibi 
ifadelere yer verdi. 

‘O BAYRAK GÖKLERDE 
HEP DALGALANACAK’

Anne Sıdıka Gün, oğlunun şeha-
det haberini aldığı günü dün yaşan-
mış gibi hatırladığını söyledi.  Haberi 

alan vatandaşların çok kısa sürede 
evinin çevresini Türk bayraklarıyla 
donatmış olmasına çok şaşırdığını 
anlatan Gün, şöyle devam etti: “Ta-
bii çok onur duydum ve gururlan-
dım. Şehidimiz evine geldiğinde du-
alar okundu. O ‘Anne benimle gurur 
duyacaksın’ derdi, ben de o gün 
‘Yavrum seninle gurur duyuyorum’ 
dedim. Bir yakınımızın sırtındaki 
Türk bayrağı yere düştü. ‘Hemen 
alın o bayrağı yerden. Basmayın, 
bastırmayın’ diye bağırdım. O bay-
rak göklerde hep dalgalanacak.”

Çanakkale şehitlerinin temsil 
ettiği ruhun Türkiye için çok önem-
li olduğunu dile getiren Gün, “Bu 
duygular içinde o mektubu kaleme 
aldım. Evde ağlıyoruz ama inanın 
burada bir damla gözyaşı gelmi-
yor. Şehitlik bizim ikinci evimiz gibi 
oldu.” dedi. 
‘BİZ ŞEHİTLERİMİZİ UNUTSAK BİLE, 

TERÖR BİZİ UNUTMUYOR’
Klibin yönetmeni Mehmet Bü-

tüner de klibin 18 Mart Çanakka-
le Zaferi içeriğinin dışında işitme 

engelliler için de farkındalık oluş-
turmayı amaçladığını vurguladı. 
Klibi, mutlaka yapılması gereken 
bir görev gibi düşündüğünü ifade 
eden Bütüner, “Huzurumuzu, gü-
venliğimizi, hayatımızda birçok şeyi 
borçlu olduğumuz şehitlerimizi de-
vamlı hatırlatmalıyız. Bu uğurda bir 
şeyler yapabildiysek ne mutlu bize. 
Yaşadıklarımız bize gösteriyor ki biz 
şehitlerimizi unutsak bile, terör bizi 
unutmuyor. Dedik ki bunu hatırla-
talım, unutmayalım, unutturmaya-
lım.” şeklinde konuştu.

Çekimleri, aralarında işitme en-
gellilerin de bulunduğu 12 kişiyle 
üç farklı mekanda gerçekleştirdikle-
rini aktaran Bütüner, , “Konya Ad-
liyesinden arkadaşların bu projede 
emeği çok büyük. Aynı zamanda 
işitme engelli vatandaşlarımızın 
hem set ekibinde hem de oyuncu 
kadrosunda emekleri var. Kurgu sü-
recimiz biraz uzun sürdü ama genel 
olarak bizim için çok keyifli bir çalış-
maydı.” diye konuştu.
n AA

HABER 

Destanın yazıldığı yarımadayı okul bahçesine taşıdılar
Hüyük Makbule Durmuş Ak-

kuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğ-
retmen ve öğrencileri, Çanakkale 
Savaşları’nın yaşandığı tarihi Geli-
bolu Yarımadası’nın minyatürünü 
okul bahçesinde 120 metrekarelik 
alana yaptı.

Hüyük ilçesindeki okulun öğ-
retmen ve öğrencileri, yaklaşık 5 
ay süren çalışmayla, Gelibolu Yarı-
madası içerisindeki savaş alanları, 
cephe, mevzi ve diğer önemli nok-
taların minyatürünü okul bahçesi-
ne taşıdı.

Sarsılmaz inanç ve kararlılıkla 
canını hiçe sayarak vatan savun-
ması yapan Mehmetçik’in destansı 
mücadelesinin yaşandığı kara par-
çasının tüm ayrıntılarıyla okul bah-
çesine işlendiği minyatürde, öğret-
menlerinin anlatımıyla öğrenciler, 
Çanakkale zaferini adeta yerinde 
yaşıyor.

TARİH ŞUURU KAZANDIRMAYI 
HEDEFLİYORLAR

Okul Müdürü Muhammed Za-
hid Kalaycı, okulda 120 öğrencinin 

eğitim gördüğünü söyledi. Sportif 
ve kültürel etkinliklerle öğrenci-
lerinin ufuk ve vizyonuna katkı 
sağlamayı amaçladıklarını anlatan 

Kalaycı, şöyle konuştu: “Okulumu-
zun tarih öğretmeni Hasan Hüse-
yin Yargı’nın önderliğinde bahçeye 
120 metrekare alanda Çanakkale 

cephesinin minyatürünü, öğren-
cilerimizin de desteği ile yaptık. 
Burada tüm cephelerin birebir ay-
nısını yapmaya çalıştık. Gemiler, 

şehitlik ve diğer savaş objelerini 
burada resmettik. Öğrencilerimi-
zin boş vakitlerinde, onların da 
katkısıyla tarih şuuru ve Çanakkale 
şehitlerinin bilincini kazandırmak 
amacıyla çalışma sergiledik. Yak-
laşık 5 ayda tamamladık. İlçedeki 
diğer öğrencilerin de burayı ziyaret 
ederek, istifade etmesini umuyo-
ruz.”

Suriye’nin Halep kentinden 4 
yıl önce ailesiyle Konya’ya yerleşen 
öğrencilerden Rua El Humeyda 
ise Çanakkale’de İslam coğrafya-
sından çok sayıda şehidin mezarı 
olduğuna işaret ederek, “Suriyeli-
yim, bizim de dedelerimiz Çanak-
kale’de şehit oldu. Şimdi burada 
eğitim görüyorum. Çanakkale’de 
düşmana geçit verilmeyen müca-
deleyi burada daha iyi öğrendim.” 
şeklinde konuştu.
n AA

Meram Hacı Rafet 
Görey Camii açılıyor

Meram Belediyesi tarafından 
Şehit Erol Olçok Parkı’nın hemen 
yanında yapımı gerçekleştirilen 
‘Hacı Rafet Görey Camii’nin açılışı 
20 Mart Çarşamba günü gerçek-
leştirilecek. Son hazırlıkları yerinde 
inceleyen Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, modern mimarisi ile 
dikkat çeken projede yaklaşık 500 
kişinin ibadet edebileceği caminin 
açılışına tüm vatandaşları davet 
etti.

CAMİİ, MİMARİSİ İLE BÖLGEYE 
ESTETİK VE RENK KAZANDIRACAK

Dedekorkut Mahallesi Sivaslı 
Ali Kemal Caddesi üzerinde halkın 
talepleri doğrultusunda caminin 
yapımı için kolları sıvadıklarını be-
lirten Başkan Toru, “Bölgede yaşa-
nan hızlı gelişme ve yaşanan hızlı 
nüfus artışı ile birlikte cami nokta-
sında büyük bir ihtiyaç doğdu. Bu 
noktada vatandaşlarımızın bize 
ilettiği talepleri değerlendirerek, 
projelendirme ve ihale sürecini hız-
lı bir şekilde tamamlayıp camimizi 
bölgeye ve Meram’a kazandırdık. 
1170 metrekare arsa alanı olan 
cami; bodrum, zemin ve mahfil katı 
ile birlikte 500 kişilik ibadet alanına 
sahip. Kısa bir süre sonra hizmet 
vermeye başlayacak olan camimi-

zin bölge sakinlerine ve ilçemize 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

‘İHTİYAÇ OLAN HER ALANDA 
YATIRIM HAMLELERİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK’

Caminin bölgenin önemli ihti-
yaçlarından biri olduğunu kayde-
den Başkan Toru, “Belediye olarak 
farklı mahallelerimizde halkımızın 
talepleri doğrultusunda gerçekleş-
tirdiğimiz yatırımlarımıza hiç ara 
vermedik.  Şu ana kadar birçok 
mahallemizde sosyal tesis, gençlik 
merkezi, spor tesisi gibi projelerimi-
zi tamamlayıp Meramlıların hizme-
tine sunduk.  Dedekorkut Mahalle-
mizde de vatandaşlarımızın talebi 
olan camimizi bitirerek bu talebi 
yerine getirmiş olmanın ve böyle-
sine değerli bir projeyi Meram’a 
kazandırmış olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Modern mimarimize uy-
gun bir cami olarak çevreye olduk-
ça yakışacak” ifadelerini kullandı.

20 Mart Çarşamba günü saat 
11.00’de Melikşah Mahallesi Sivaslı 
Ali Kemal Caddesi üzerinde bulu-
nan camiinin açılışına tüm vatan-
daşları davet eden Başkan Fatma 
Toru, incelemelerinin ardından ay-
rıca parkta oturan vatandaşlarla bir 
süre sohbet etti. n HABER MERKEZİ
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Seydişehir ilçesinde şehit ai-
leleri ve gaziler Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal’ın verdiği yemekte 
bir araya geldi. 18 Mart Çanakkale 
Zaferi’nin 104’üncü yılı nedeniyle 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
şehit aileleri ve gazilerle düzenle-
diği yemekte buluştu.

Seydişehir nüfusuna kayıtlı 
şehitlerin aileleri ve hayatta olan 
gazilerle bir araya gelen Başkan 
Tutal, aileler ile sohbet ederek 
çocuklarıyla yakından ilgilendi. 
Başkan Tutal proğramda yaptığı 
konuşmada, “Bir toprak parçası-
nın vatan olabilmesi için mutlaka 

bedelinin ödenmesi gerekir. Biz-
ler Anadolu topraklarının bedelini 
defalarca ödedik ve vatan olma-
sını adeta katmerli hale getirdik.  
Çanakkale haçın, hilal ile olan 
savaşıdır. Bu savaşı elhamdülillah 
hilal kazanmıştır.” dedi. Programa 
Seydişehir Kaymakamı Aydın Er-

doğan, Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, protokol üyeleri, Türkiye 
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği Başkanı, Kuvayı 
Milliye Mücahitler ve Gaziler Der-
neği Başkanı, şehit yakınları ile 
gaziler katıldı.
n HABER MERKEZİ

Yavruları çuvallayıp
ölüme terk ettiler

Silodan düşen 
işçi hayatını kaybetti  

Konya’da çuval içerisine konu-
larak ölüme terk edilmiş 9 yavru 
köpek bulundu. Konya-Aksaray 
yolunun 70’inci kilometresinde 
bulunan kum ocakları civarında 
çuvaldan köpek havlaması duyan 
sürücü, aracını durdurdu. Çuva-
lı açan sürücü, içerisinde 9 yavru 

köpek buldu. Köpekleri çuvalın 
içerisinden çıkartan şoför, durumu 
Konya Mevlana Doğayı ve Hay-
vanları Sevenler Derneği’ne bildir-
di. Köpeklerin sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenilirken, yavruları 
sahiplenecek hayvanseverlerin 
arandığı belirtildi. n DHA

Yunak ilçesinde tarım ürünle-
rinin depolanmasında kullanılan 
çelik silodan düşen 21 yaşındaki 
işçi hayatını kaybetti. Kaza, Yu-
nak ilçesi Saray Mahallesi Dört Yol 
mevkisinde yapılan çelik silo inşaa-
tında meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, işçi Mehmet Keleş (21) 
çalıştığı sırada metrelerce yüksek-
likteki çelik silodan beton zemine 
düştü. Ağır yaralanan Mehmet 

Keleş’e olay yerine çağrılan sağlık 
görevlileri müdahale etti. Yapılan 
kontrolde Mehmet Keleş’in haya-
tını kaybettiği belirlendi. Mehmet 
Keleş’in cenazesi savcı ve jandar-
manın yaptığı incelemelerin ar-
dından otopsi yapılmak üzere Hacı 
İzzet Baysal Yunak Devlet Hasta-
nesi morguna kaldırıldı. Yaşanan iş 
kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Marangozlar Sanayi’nde çıkan ve 9 işyerinin hasar gördüğü yangınla ilgili tutuklanan güvenlik görevlisi mahkemede, 
“Yangın çıktı, söndürdüm. Ellerimi yıkamak için camiye gittim. Böyle olacağını öngöremedim” diye konuştu

‘Yangının büyüyeceğini
öngöremedim’ dedi!

Geçen yıl Marangozlar Sanayi 
Sitesi’ndeki 9 iş yerinin zarar gördü-
ğü yangınla ilgili tutuklanan sitenin 
güvenlik görevlisi Adem Bayrak’ın 
yargılanmasına devam edildi. Adem 
Bayrak, “Evin ihtiyaçları için odun 
keserken yangın çıktı. Yangını sön-
dürüp ellerimi yıkamak için camiye 
gittim. Döndüğümde yangın büyü-
müştü. Böyle olacağını öngöreme-
dim” dedi.

Merkez Karatay ilçesindeki Ma-
rangozlar Sanayi Sitesi’nde, Ömer 
Faruk Duran ve Osman Sertkaya’ya 
ait palet atölyesinde, geçen yıl 24 
Ağustos’ta yangın çıktı. Hızla yayı-
lan alevler, yandaki Hasan Çınar’a 
ait kereste ve dekorasyon atölye-
sine sıçradı. Bölgeye sevk edilen 
itfaiye ekipleri yangına müdahale 
ederken, alevler rüzgarın da etki-
siyle ağaç ürünlerinin üretildiği di-
ğer atölyelere sıçradı.

9 İŞ YERİ KÜLE DÖNDÜ, 
MİLYONLARCA LİRA ZARAR VAR
Konya Büyükşehir Belediyesi 

ile merkez ve çevre ilçe belediyele-
ri, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, 
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 
ile bazı fabrikalara ait yaklaşık 100 
araç ve 200 personelle yangına 
müdahale edildi. Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın helikopteriyle de ha-
vadan destek sağlandı. AFAD ve 
Kızılay ekipleri ise alevlere müda-

hale eden ekiplere yardımcı olup, 
dumandan etkilenmemeleri için 
maske, su ve ayran dağıttı. Yangın, 
yaklaşık 7 saatlik çalışmayla söndü-
rüldü. Yangında 9 iş yeri yandı, mil-
yonlarca liralık zarar oluştu, 5 kişi de 
dumandan etkilendi.

Güvenlik kameraları görüntüle-
rinden sanayi sitesinde güvenlik gö-
revlisi olan Adem Bayrak’ın yangın 
çıkan iş yerine, birden fazla kez girip 
çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan 
Adem Bayrak, tutuklandı. Adem 
Bayrak hakkında Konya 8’inci Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten mala 
zarar verme’ suçundan 10 yıla kadar 
hapis cezası istemiyle dava açıldı.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ
Davanın ikinci duruşmasına 

yanan iş yerlerinin sahipleri, Adem 
Bayrak’ın yakınları ve taraf avukat-
ları katıldı. Kendi malzemeleri de za-
rar gören elektrik firması MEDAŞ’ın 
avukatı da davaya katılarak Adem 
Bayrak’tan şikayetçi olduklarını söy-
ledi. Yangında iş yerinde bilirkişi 
tarafından 750 bin lira hasar oluş-
tuğunun belirlendiğini belirten Ha-
san Hüseyin Çınar, “İş yerimde 750 
bin lira hasar oluştu. Bunun yüzde 
10’luk kısmını Valilik bize verdi. Di-
ğer zararım ise henüz karşılanmadı. 
Zararımın karşılanmasını istiyorum. 
Adem Bayrak’tan şikayetçiyim” 
dedi.

DAHA ÖNCE DE ODUN 
KESMEK İÇİN İŞ YERİNE GİRMİŞ
Duruşmada müşteki avukatları-

nın sorusu üzerine savunma yapan 
Adem Bayrak, ailesinin ihtiyaçları 
için odun kestiğini, yangını bilerek 
çıkarmadığını söyledi. Bayrak, “10 
yıldır sanayi sitesinde güvenlik gö-
revlisi olarak çalışıyorum. Kurban 
kestikleri için hızar makinesinde bı-
çak takılıydı. Ayrıca elektrikte kesik 
değildi. Ben oraya odunları kesmek 
için girdim. Daha önce de oraya 
odun kesmek için girmiştim. Evin 
ihtiyacı olan odunları orada kesiyor-
dum. Odunları keserken kıvılcımlar-
dan kaynaklanan küçük bir yangın 
çıktı. Yangına müdahale edip sön-
dürdüm. Yangını söndürdüğüm için 
itfaiyeyi arama ihtiyacı da hissetme-
dim. Daha sonra ellerimi yıkamak 
için camiye gittim. Camiden dön-
dükten sonra yangın yeniden baş-
lamış. Çevredekiler itfaiyeyi arayıp 
haber vermiş. Eğer yangın ben ora-
dayken büyük olsaydı itfaiyeyi ke-
sinlikle arardım. Yangının yeniden 
çıkacağını öngöremedim. Ben ka-
sıtlı bir şekilde orayı yakmadım. Bu 
işi yapmam mümkün değil. Yangın 
sırasında içeriden gelen köpek sesle-
rini duyup onları kurtardım. Sanayi 
sitesinde çalıştığım için yangına çok 
duyarlı bir insanım. Hatta bazen iş 
yeri sahipleri iş yerlerinin önüne 
malzeme bırakır ve ben onları uya-
rırım. Tahliyemi istiyorum” dedi. 
Duruşma ertelendi. n DHA

Şehit aileleri ve gaziler yemekte buluşturuldu

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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Şehitler için okunan
hatimlerin duası yapıldı

Çanakkale şehitleri için 
Toroslara tırmandılar

Diyanet İşleri Başkanlığı tara-
fından “18 Mart Çanakkale Zaferi 
ve Şehitler Günü” için ülke gene-
linde düzenlenen programlarda, 
Seydişehir ilçesinde de şehitler için 
hatim duası yapıldı. 

Seydişehir Müftülüğü’nün 
organizesiyle, Seyyidharun Cami-
si’nde sabah namazının ardından 
Kur’an-ı Kerim okundu. Okunan 
salavat-ı şerifelerin ardından, Sey-
dişehir Müftüsü Adem Bebek, 18 
Mart Çanakkale Zaferi yıl dönümü 
nedeniyle Çanakkale şehitleri için 
Seydişehirli vatandaşlar tarafından 
okunan bin Hatmi Şerif’in duasını 
yaptı. Program sonunda cami çıkı-
şında gelen cemaate çorba ikram 
edildi.
n AA

Seydişehir ilçesindeki bir grup 
dağcı, Çanakkale şehitleri anısında 
Toros Dağları’na tırmandı. Sabah 
araçlarıyla Taraşçı beldesine gelen 7 
dağcı, soğuk hava ve metrelerce karın 
üzerinde tırmanışa geçti. Toros Dağ-
ları’nın zirvesine ulaşan ekip, burada 
Türk bayrağı ile “Çanakkale Zaferi’nin 
104. yılında şehitlerimizi rahmetle 
anıyoruz” yazılı pankart açtı. Seydişe-
hirli dağcılar, zirvede fotoğraf çektik-
ten sonra döndü. Dağcılardan Ali To-
pak, yaptığı açıklamada, tüm şehitleri 
2 bin metre rakımda andıklarını belir-
terek, “Çanakkale’de, tüm iç güvenlik 
harekatında şehit olanlara, ayrıca yeni 
Zelanda’da hunharca şehit edilen din 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet dili-
yoruz.” ifadelerini kullandı.
n AA
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AGD Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, “Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamız asla ama asla yılmayan, önüne hangi engeller 
gelirse gelsin hiçbir zaman hak bildiği davadan vazgeçmeyen büyük bir liderdi. Buna da herkes ve tarih şahitti” ifadelerini kullandı

Erbakan Hoca ‘hak adamı’ydı
Milli Görüş hareketinin ku-

rucu lideri ve Türk siyasetinin 
hocası merhum başbakanlardan 
Necmettin Erbakan’ın vefatının 
üzerinden 8 yıl geçti. “Yaşanabi-
lir bir Türkiye”, “Yeniden büyük 
Türkiye” ve “Yeni bir dünya” ide-
alleriyle Türk siyasetine yeni bir 
anlayış getiren Erbakan, siyasi 
hayatı boyunca Türkiye öncülü-
ğünde adil bir dünyanın kurulaca-
ğına inanarak çalıştı. Dünya gün-
demi ile Türk siyasal hayatına, 
sağ ve sol çizginin dışında “Milli 
Görüş” kavramını taşıyarak İs-
lam dünyasında siyasi bir uyanışa 
vesile olan Erbakan, hak ve ada-
lete inanan tüm Müslümanların 
birleşmesi gerektiğini savundu. 
Bugün Prof. Dr . Necmettin Erba-
kan’ın fikirleri kurdurduğu Ana-
dolu Gençlik Derneği ile gençlere 
aktarıyor. AGD gençlere Erbakan 
Hocanın fikirlerini aktarmanın 
yanında ahlaklı ve örnek nesiller 
olarak da yetişmesine katkı sağ-
lıyor. Anadolu Gençlik Derneği 
(AGD) Konya Şube Başkanı Meh-
met Parlak, Milli Görüş Hareke-
tinin Lideri Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan’ı ve AGD çalışmalarını 
Yenigün’e anlattı.

‘ERBAKAN HOCAMIZ
 YAŞATILAN ONCA SIKINTIYA 

RAĞMEN ASLA YILMADI’
Prof. Dr. Necmettin Erba-

kan’ın  asla ama asla yılmayan, 
önüne hangi engeller gelirse gel-
sin hiçbir zaman hak bildiği dava-
dan vazgeçmeyen büyük bir lider 
olduğuna vurgu yapan Anadolu 
Gençlik Derneği (AGD) Konya 
Şube Başkanı Mehmet Parlak, 
“Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
hocamız asla ama asla yılmayan, 
önüne hangi engeller gelirse gel-
sin hiçbir zaman hak bildiği da-
vadan vazgeçmeyen büyük bir 
liderdi. Buna da herkes ve tarih 
şahitti. Erbakan hocamız bizlere 
çok büyük örnek oldu. Erbakan 
Hocamız yaşatılan onca sıkıntıya 
rağmen asla yılmadı. Erbakan Ho-
camız görevde kaldığı süre içerin-
de Türkiye’yi sanayi hamleleri ile 
şaha kaldırdı. Erbakan hocamızın 
görevde kaldığı dönemde çiftçile-
rimizde, memurlarımızda olduk-
ça memnun idi. Erbakan hocamız 
madden ve manen kalkınma için 
Türkiye’nin bilim adamlığından 
vazgeçmiştir.  Erbakan hocamız 
Türkiye’de gümüş motoru kur-
muştur. Devrim arabasının baş-
mühendislerindendir. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğinde gö-
rev yapmıştır.  Erbakan hocamız 
1969 yılından itibaren Milli Gö-
rüş hareketini önce ahlak ve ma-
neviyat merkezli Konyamız’dan 
başlattı. Hocamız Milli Görüş 
Hareketini Konya’dan başlatır-
ken Türkiye’de toplu iğne dahi 
üretilmeyen, fabrikalardan doğru 
düzgün bahsedilmeyen dönemde 
hocamız ağır sanayinden bahset-

ti.  Hocamız zamanında büyük 
fabrikaların temelleri, şeker fabri-
kaların temelleri o dönemde atıldı 
ve faaliyetlere başlandı.  Erbakan 
hocamızın hükümetleri hep kısa 
sürdü. Erbakan Hocamızın büyük 
projeleri vardı.  Bizler Erbakan 
hocamızdan ilk defa Siyonizme 
karşı İslam dinarını duyduk. İs-
lam birliğini, D-8’leri Erbakan 
hocamızdan gördük. Havuz siste-
mini Erbakan Hocamızda gördük. 
Erbakan Hocamızın fikirlerini ve 
projelerini hocamız tarafından 
kalem alınan eserler okundukça 
Erbakan hocamız daha iyi anlaşı-
lacak” ifadelerini kullandı.
‘ERBAKAN HOCANIN FİKİRLERİNİN 

YAŞATILMASI LAZIM’
Prof. Dr. Necmettin Erba-

kan’ın efsane olarak anlatılması 
yerine, o görüşler yerine getiril-
mesi gerektiğine dikkat çeken 
Parlak, “Bizler Erbakan Hocamı-
zın ortaya koyduğu fikirlerin bü-
yük itibari ile devam etmesinin, 
bundan sonra da  hocamızın orta-
ya koyduğu meselelerin hem Tür-
kiye’de hem de dünyada yapılma-
sı hususunda çalışmaları yerine 
getirmemiz gerekiyor. Erbakan 
hocamızın görüşleri efsane ola-
rak anlatılması yerine, o görüşler 
yerine getirilmesi lazım. Bizler 
Erbakan Hocamızın görüşlerini 
Anadolu Gençlik Derneği  başta 
olmak üzere diğer derneklerimiz, 
siyasi derneklerimiz ile inşallah 
Türkiye’de hakim kılınması için 
gece gündüz çalışma mecburi-
yetimiz var.  Erbakan Hocanın 
fikirlere her sene düzenlene kon-
feranslar, programlar ve kitaplar 
ile devam ediyor.  Erbakan Ho-
camızın cenazesi tüm dünyaya 
örnekti.  Erbakan hocamızın hiz-
met etmediği, gönüle girmediği 
kimse yoktu. Erbakan hoca büyük 
bir devlet adamı idi.  Erbakan 
hoca bütün dünya Müslümanla-
rı düşünmüş onlar için projeler 
geliştirmiş. Ellerinden tutmuş-
tur.  Erbakan Hocamız Türkiye’de 
STK’ların, Yardım derneklerin 

temelini atmıştır. Erbakan hoca-
mızın derdi milleti ve İslam ale-
miydi” şeklinde konuştu.
‘AMACIMIZ GENÇLERE ULAŞMAK’

Anadolu Gençlik Derneği’nin 
, evrene, çevreye, insanlara ve 
kendine karşı sorumluluklarının 
farkında; tarihine, çağına ve ya-
rınlara duyarlı; kardeşliğin, mer-
hametin, sevginin ve iyiliğin yay-
gınlaştırılmasında emek sahibi; 
adaletin tesisinde kararlı; bilgili, 
inançlı ve çalışkan bir nesil ye-
tiştirmenin gayretinde olan müs-
tesna bir kuruluş olduğuna dikkat 
çeken Parlak, “Anadolu Gençlik 
Derneği (AGD) Konya Şube Kon-
ya merkez ve ilçelerinde faaliyet-
lerimizi okuma salonlarımız ile 
temsilciliklerimiz ve temsilcile-
rimiz ile faaliyetlerimiz ile genç-
lerimize ulaşmaya çalışıyoruz. 
Anadolu Gençlik Derneği, evre-
ne, çevreye, insanlara ve kendine 
karşı sorumluluklarının farkında; 
tarihine, çağına ve yarınlara du-
yarlı; kardeşliğin, merhametin, 
sevginin ve iyiliğin yaygınlaştı-
rılmasında emek sahibi; adaletin 
tesisinde kararlı; bilgili, inançlı 
ve çalışkan bir nesil yetiştirme-
nin gayretinde olan müstesna bir 
kuruluştur. Anadolu Gençlik 
Derneği, dünyaya yeniden 
yön verecek, kurtların kap-
maya niyetlendik-
leri kuzulara hangi 
nehrin kenarında 
olursa olsun kol 
kanat gerecek, 
çorbasını komşu-
suyla paylaşacak, 
kardeşlik anlayışıyla coğrafyamızı 
bir ve bütün tutacak kadroların 
harmanlandığı etkin bir teşkilat-
tır” ifadelerini kullandı.

AGD’DEN SİYER-İ 
NEBİ YARIŞMASI

AGD’nin birinci vazifesi orta-
okul,lise ve üniversite düzeyinde-
ki kız ve erkek öğrencilerimizden 
sorumlu. Bununla alaka birinci 
dönem Konya genelinde  Siyer-i 
Nebi Yarışması yapıldığına dikkat 

çeken Parlak, “AGD’nin birin-
ci vazifesi ortaokul,lise ve üni-
versite düzeyindeki kız ve erkek 
öğrencilerimizden sorumlu. Bu-
nunla alaka birinci dönem Konya 
genelinde  Siyer-i Nebi Yarışması 
yapıldı. öğrenciler ‘Son Peygam-
ber Hz. Muhammed’ isimli, Ah-
met Cevdet Paşa’nın kitabından 
sınava hazırlandı. Yapılan  yarış-
malarda dereceye giren isimleri 
Mekke’nin Fethi kutlamala-
rında ödüllendirdik.  Bu 
vesile ile Konyamız’da 
Peygamber efendimizin 
hayatını birinci dönem-
de lise ve İmam Hatipli 
öğrencilerin katılımı ile 
31 İlçede 54 farklı okul-
da 10 binlerce genç’e 
ulaştık. İnşallah bu 
dönemde de   Pey-
gamber Efen-
dimiz in 

Hayatını konu alan ödüllü Ortao-
kullu Gençler Efendimizin İzinde 
Siyer-i Nebi Yarışmasını gerçek-
leştireceğiz. Sınava başvuran Or-
taokul öğrencileri Mustafa Soy-
kök’ün kaleminden “En Sevgili 
Peygamberimiz Hz. Muhammed 
(s.a.v)” adlı kitaptan yarışmaya 
tabi tutulacak. Yarışmada dere-
ceye giren öğrenciler için; Türki-
ye geneli birinciye 5 bin, ikinciye 
4 bin, üçüncüye 3 bin TL ödül 

verilecek. Yine Konya genelinden 
birinciye 3 bin TL , ikinciye 2 bin 
TL, 3 bin TL4. Yarım Altın.5.Ciye 
ise Çeyrek Altın verilecek.  Erba-
kan Hocamız ortaokul öğrencile-
ri için Ortaokullar Ağacın kökü 
gibidir. Kökü kurutmayın derdi. 
AGD olarak bu konuda  yaz ve 
kış etkinlikleri, kamplarımız de-
vam ediyor. Sene içerisinde de 
sohbet gruplarımız,eğitim grup-

larımız, sosyal faaliyet 
gruplarımız oluşuyor.  

Bu anlamda ortao-
kul gençlerimize 
yönelik keşif der-
gimiz var. Keşif 

dergisi vasıtası ile gençlerimizi 
Kaşif gruplarına yöneltiyoruz.  
Liseli gençlerimize yönelik Genç 
İstikbal dergisi ile onlara ulaşıyo-
ruz. Liseli ve İmam Hatip Lisesi 
öğrencilerimize yönelik grupları-
mız var. Bu grubumuzun adı ise 
Karavan Grupları. Tüm bireylere 
de Anadolu Gençlik Dergisi ile 
ulaşıyoruz. MGV Yayınları ile de  
vatandaşlarımıza ve gençlerimi-
ze ulaşıyoruz.  MGV Yayınlarının 

şuanda 100’den fazla eserleri var. 
MGV Yayınları hem milli görüş 
ile alakalı, hem Erbakan Hoca-
mız ile alakalı. Hem de toplumun 
hayrına vesile olacak birçok ese-
ri şuanda hazırlanılarak bütün 
Türkiye’ye Avrupa’ya ulaştırıyor. 
Yine MGV Yayınları Erbakan Ho-
camızın vefatının ardından kendi 
kaleminden aldığı notlar toplandı. 
Beş bin sayfa kadar not toplandı. 
Buradan da Erbakan Hocamız ile 
ilgili Erbakan Külliyatı, Davam, 
İslam ve İlim, Adil ekonomik dü-
zen, Darbe, islam birliği, Erbakan 
ve Yeni Dünya gibi kitaplar yavaş 
yavaş piyasaya sunuluyor. Vatan-
daşlarımız ve gençlerimiz eser-

lere AGD temsilcilikleri tara-
fından ulaşabilirler” şeklinde 
konuştu.

 ‘KİTAPLARI GELECEĞİMİZ 
OLAN GENÇLERİMİZE 

SEVDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ’
Gençlere kitapları sevdir-

meye çalıştıkları ve bu doğ-
rultuda çalışmalar gerçekleş-
tirdiklerini ifade eden Parlak, 
“Anadolu Gençlik Derneği 
(AGD) tarafından başlatılan 
zamansız ve mekansız kitap 
okuma etkinliği ile gençleri-
mizi kitap okumaya teşvik 
ediyoruz. Bizler gençle-
rimizde okuma ruhunu 
canlandırmak istiyoruz. 

Maalesef son dö-
nemlerde gençle-
rimizin arasında 
okuma alışkanlığı 
hızla düştü. Bunu 
önlemek istiyoruz. 

Yayınlarımız ile gençlerimizi ki-
tap okumanın önemini ve kitap 
okumalarını sağlıyoruz. Kitapla-
rı geleceğimiz olan gençlerimi-
ze sevdirmeye çalışıyoruz.  Yine 
AGD olarak sosyal faaliyetler 
kapsamında Çanakkale etkinlik-
lerini Nisan ayında gerçekleşti-
receğiz. Ortaokullu gençlerimiz 
ile 250 Bin Şehide 250 Bin Fi-
dan Dikimi gerçekleştireceğiz. 
“250 bin şehide 250 bin hatim” 
kampanyasını gerçekleştirece-
ğiz. 250 bin genci Çanakkale’ye 
götüreceğiz. Bu projelerimi-
zi ortaokul, lise ve Üniversiteli 
gençlerimiz ile yapacağız. Bizler 
tarihimizdeki zaferleri ve tarihi-
mizdeki örnek şahsiyetleri salt 
vermekten öte bir sosyal aktivite 
şeklinde eğlenerek, eğlendirerek 
sıkmadan vermeye çalışıyoruz. 
Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler 
ve programlar aileler tarafından 
büyük destek ve beğeni alıyor. 
AGD gençliği hayata hazırlıyor, 
gençliğin hayatlarını çizmesinde 
yardımcı oluyor. Yine üniversite 
öğrencilerimize yönelik olarak 
kurduğumuz komisyonlar ile öğ-
rencilerimize üniversite eğitim-
leri ardından yönlendirilmesini 
sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLAAnadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, Milli Görüş Hareketinin Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı ve AGD çalışmalarını Yenigün’e anlattı
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EKERLER
ALÜMİNYUM  

SANAYİ  TİCARET A.Ş

Fabrikamızın alüminyum döküm bölümüne 
Alüminyum döküm fabrikamıza 
tecrübeli 25 – 40 yaş arası 
personel alımı yapılacaktır   
Alüminyum dökümcü : 

2 personel
Haddeci (elhaddesi): 

4 personel
Presci : 

4 personel
 Tüm müracaatlar gizli tutulacaktır.

Büyük kayacık mah. OSB 101 cd.  No: 9/1 
Selçuklu / KONYA 

Tlf: 0332.5011212 - Fax:0332.5011215

Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde çalıştırılmak üzere;
İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER alınacaktır

444 5 158
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

Dolgun Maaş+SGK ve kalacağı lojman
İrtibat No: 0542 674 48 99

ADRES: 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu sok. No:4 
Selçuklu/KONYA   - Tel:0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE BULUNAN 

 • KALIPHANE (CNC TORNA)
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE VARDİYALI 

SİSTEMDE ÇALIŞACAK VASIFLI  CNC TORNA 
OPERATÖRÜ
 • KUMLAMA 
 • TESTERE

 • DÖVME ÖPERATÖRÜ
 • MONTJ

 • SEVKİYAT 
BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
VARDİYALI SİSTEMDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFLI VASIFSIZ EKİP ARKADAŞLARI 
ARAMAKTAYIZ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

FMC HİDROLİK SİS. OTO. MAK. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
2.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ULUKAVAK SOKAK NO:5 SELÇUKLU/KONYA

TEL: 0332 239 01 51
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 CNC 

Programcıları ve 

CNC Operatörleri 

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor,
ihtiyacınız olan eleman talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

Oto yıkama ve 
Detaylı Temizlikte 
çalıştırılmak üzere

BAY 
elemanlar 

alınacaktır

Adres : Merkez Makro Market A.V.M 
Kapalı Otoparkı Selçuklu/KONYA

Tel : 0332 237 11 11

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 

Tel :  0 332 345 28 59 
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GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

İLAN 

 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 06/05/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
2.İhale Tarihi : 11/06/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri : BİRCAN YEDİEMİN DEPOSU -FEVZİ ÇAKMAK MAH 10424 SOKAK NO:28 
    KARATAY/KONYA 
No Takdir Edilen 

Değeri TL.
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 65.000,00 1 %18 34RJ7007 Plakalı , 2016 Model , RENAULT SYMBOL SR 
Marka(AA SEDAN) , Yakıt Tipi Dizel(SIRALI 4 SİLİNDİR) 
, Vites Tipi Manuel( 5 İLERİ) , Rengi Beyaz ,ŞASE NO: 
VF14SRCL456022698 -MOTOR NO: K9KC612R407510 
- Otomobilin anahtar ve ruhsatının bulunduğu, çalıştırılıp 
kontrol edilerek motorun çalışır ve aracın yürür vaziyette 
olduğu görülerek mevcut kilometresinin 75021km olarak 
okunarak resmi çekilmiştir. Aracın genel görünümünün 
oldukça iyi durumda olduğu, bagajında bulunan stepnesinin 
hiç kullanılmamış vaziyette sıfır olarak durduğu, aracının iç 
döşemesinin oldukça iyi durumda olduğu, eksik ve kusurunun 
olmadığı, 185/65R15 tipindeki lastiklerinin kullanılabilirlik 
seviyesinin %80 düzeyinde olduğu, merkezi kilit sisteminin 
çalıştığı, araç kaporta ve boya aksamında küçük çizikler 
ve motor kaputu ön kısmında küçükezik dışında kusurun 
olmadığı, otomobilin motor ve şase numaralarının trafik 
tescil kayıtlarına uyumlu olduğu, çalışır ve yürür vaziyette 
olduğu kanaatine varılmıştır.

1.İhale Tarihi : 06/05/2019 günü, saat 10:45 - 10:50 arası.
2.İhale Tarihi : 11/06/2019 günü, saat 10:45 - 10:50 arası.
İhale Yeri : BİRCAN YEDİEMİN DEPOSU -FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10424 SOKAK NO:28 
    KARATAY /KONYA 
No Takdir Edilen 

Değeri TL.
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

2 65.000,00 1 %18  34RJ7131 Plakalı , 2016 Model , RENAULT SYMBOL SR  
(AA SEDAN Marka , Yakıt Tipi Dizel SIRALI4 SİLİNDİR- , 
Vites Tipi Manuel 5 İLERİ  , Rengi Beyaz ,MOTOR NO: 
K9KC612D358670 -ŞASE VF14SRCL455845756 - 
Otomobilin anahtar ve ruhsatının bulunduğu, çalıştırılıp 
kontrol edilerek motorun çalışır ve aracın yürür vaziyette 
olduğu görülerek. Aracın genel görünümünün oldukça 
iyi durumda olduğu, bagajında bulunan stepnesinin hiç 
kullanılmamış vaziyette sıfır olarak durduğu, aracının iç 
döşemesinin oldukça iyi durumda olduğu, eksik ve kusurunun 
olmadığı, 185/65R15 tipindeki lastiklerinin kullanılabilirlik 
seviyesinin %80 düzeyinde olduğu, merkezi kilit sisteminin 
çalıştığı, araç kaporta ve boya aksamında küçük çizikler 
ve filo kiralama yapılan şirketin ön kapı üzerindeki çıkarma 
kalıntısı dışında kusurun olmadığı, otomobilin motor ve şase 
numaralarının trafik tescil kayıtlarına uyumlu olduğu, çalışır 
ve yürür vaziyette olduğu kanaatine varılmıştır. 

1.İhale Tarihi : 06/05/2019 günü, saat 11:05 - 11:10 arası.
2.İhale Tarihi : 11/06/2019 günü, saat 11:05 - 11:10 arası.
İhale Yeri : BİRCAN YEDİEMİN DEPOSU -FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10424 SOKAK NO:28 
    KARATAY /KONYA 
No Takdir Edilen 

Değeri TL. 
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

3 65.500,00 1 %18 34RJ7132 Plakalı , 2016 Model, RENAULT SYMBOL SR (AA 
SEDAN)Marka , Yakıt Tipi Dizel SIRALI4 SİLİDİR , Vites Tipi 
Manuel 5 İLERİ, Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz-MOTOR 
NO: K9KC612D365368 ,ŞASE NO:VF14SRCL456049319 
Otomobilin anahtar ve ruhsatının bulunduğu, çalıştırılıp 
kontrol edilerek motorun çalışır ve aracın yürür vaziyette 
olduğu görülerek mevcut kilometresinin 61643km olarak 
okunarak resmi çekilmiştir. Aracın genel görünümünün 
oldukça iyi durumda olduğu, bagajında bulunan stepnesinin 
hiç kullanılmamış vaziyette sıfır olarak durduğu, aracının iç 
döşemesinin oldukça iyi durumda olduğu, eksik ve kusurunun 
olmadığı, 185/65R15 tipindeki lastiklerinin kullanılabilirlik 
seviyesinin %80 düzeyinde olduğu, merkezi kilit sisteminin 
çalıştığı, araç kaporta ve boya aksamında küçük çizikler 
ve filo kiralama yapılan şirketin ön kapı üzerindeki çıkarma 
kalıntısı dışında kusurun olmadığı, otomobilin motor ve şase 
numaralarının trafik tescil kayıtlarına uyumlu olduğu, çalışır 
ve yürür vaziyette olduğu kanaatine varılmıştır.

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2018/1949 TLMT
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 964893

Örnek No: 25*

 

ESAS NO : 2019/88 Esas
KARAR NO : 2019/193
Konya ili Derbent ilçesi Merkez mahallesi Cilt No: 1 Hane No: 19, BSN: 197 de kayıtlı Hüseyin 
ve Nazan oğlu 12.11.2018 Selçuklu doğumlu 16421537964 T.C kimlik numaralı Duha Meydan’ın 
isminin “Yiğit” olarak nüfus kütüğüne kayıt ve tesciline karar verilmiştir.
İlan olunur.

İ L A N
T.C.

KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 965929

- Depo stok takibi yapacak
- Gerekli ölçü aletlerini kullanabilecek
- Yeterli tecrübeye sahip

- Takım çalışmasına yatkın
- Askerliğini tamamlamış

Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

DEPO STOK VE KALİTE 
KONTROL SORUMLUSU

alınacaktır
Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.

Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/Konya
Tel: +90 332 239 23 39
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Başkan Adayı Uyar: Şehrin yeni projelere ihtiyacı var
Saadet Partisi Konya Büyük-

şehir Belediye Başkan Adayı Av. 
Hasan Hüseyin Uyar “Konya’mıza 
fayda sağlayacak, en düşük mali-
yetle en kaliteli işi yapacak herkesle 
çalışacağız” dedi.

Saadet Partisi Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkan Adayı Av. Ha-
san Hüseyin Uyar 31 Mart Yerel Se-
çim çalışmaları kapsamında Saadet 
Partisi Selçuklu ilçe Belediye Başkan 
Adayı Kenan Özcan ve Saadet Parti-
si teşkilat mensupları ile Eski Sanayi 
ve Hocacihan Mahallelisini ziyaret 
etti. “Konyalı hemşerilerimiz için 
gece gündüz demeden çalışacağız” 
diyen Uyar, “Tabiatın insanlara sun-
duğu dinginliği ve huzuru şehrimiz 
en kalabalık yerlerinde bile hayata 
geçirecek bir tarihsel kültürün mi-
rasçısıyız. Anayasa ile güvence altı-
na alınan sağlıklı ve dengeli yaşam 
hakkı ilkesi doğrultusunda beledi-

yecilik yapacağız. İşi ehline vererek 
maliyet oranlarını düşüreceğiz. Biz 
biliyoruz ki trafik sorunu yeni yollar 
açmakla yeni köprüler yapmakla çö-
zülmez. Şehrimizin gelişimine göre 
bir trafik kültürü de oluşturmamız 

gerekir. Taştan meydanlar yerine 
yemyeşil meydanlarla, çiçekli bal-
konlarıyla, Selçuklu başkentine uy-
gun mimari yapısıyla dünya şehri 
Konya için geliyoruz. İş başına gel-
diğimizde faize ve israfa giden mus-

lukları tamamen kapatacağız. Bir 
ton suyu iki lira yapacağız. İki ayda 
bir fatura göndereceğiz. En kaliteli 
hizmetleri maliyeti düşük bir şekil-
de gerçekleştirerek vatandaşımızın 
hizmetine sunacağız” dedi.

YAŞANABİLİR SELÇUKLU 
İDEALİMİZ VAR

Saadet Partisi Selçuklu Beledi-
ye Başkan Adayı Kenan Özcan ise 
“Milli Görüş belediyeciliği israfın, 
yolsuzluğun ve yoksulluğun önü-

nü kesmektir. Selçuklu ilçemizde 
ayrım yapmadan her bir bölgesine 
eşit hizmet getirmek için çalışaca-
ğız. Konya’ya ve Selçuklu’ya dair 
hayallerimizi dile getirdik. Selçuklu, 
yaşanabilir bir Selçuklu ve üreten bir 
Selçuklu olmayı çoktan hak etmiş bir 
ilçemiz. Bu zamana kadar da yapılan 
hizmetler için de teşekkür ediyoruz. 
Ama şunu da ifade ediyoruz ki Ana-
dolu’nun Başkentliğini yapmış bir 
diyar daha iyilerini hak ediyor” ifa-
delerini kullandı. Yazılım ve tekno-
loji vadisi projelerinin de olduğunu 
söyleyen Özcan, “Konya’da Akınsoft 
gibi, güçlü bir yazılım firmamız var. 
Ama bunların sayısı artırmamız la-
zım. Sanayiyi bu yazılımları entegre 
etmemiz lazım. Sürücüsüz traktör-
ler, mibzerler yapılmalı. Konya’ya bu 
tür hizmet veren firmaları Konya’ya 
çekecek bir vadi oluşturacağız” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

Ereğli ve Karapınar ilçelerin-
de yetişen siyah havuç, başta ABD, 
Avrupa ve Uzakdoğu olmak üzere 
25 ülkeye ihraç ediliyor. Bölge çift-
çisi yükselen maliyetler nedeniy-
le para kazanamamaktan dertli.

Topraktaki kireç ve potasyum 
dengesinin elverişli olması nede-
niyle Ereğli ve Karapınar ilçele-
rinde 25 bin dekarlık alanda siyah 
havuç üretiliyor. Yıllık üretilen 120 
bin ton havucun yaklaşık 90 bin 
tonu, gıda ve kozmetik sanayinde, 
doğal gıda boyası olarak kullanıl-
mak üzere fabrikalara veriliyor. 
ABD, Avrupa ve Uzakdoğu olmak 
üzere 25 ülkeye ihraç edilen siyah 
havuç, ekonomiye yaklaşık 45 mil-
yon euro katma değer sağlıyor. Si-
yah havucun geri kalan kısmı da iç 
piyasaya satılıyor ve bunun büyük 
bir bölümü de şalgam üretiminde 
kullanılıyor. İçeriğindeki antitoksin 
madde nedeniyle kanser hastalığı-
na da iyi geldiği düşünülen siyah 
havucun tüketimi fazla ilgi görü-
yor. 

ÜRETİCİ KAZANMIYOR 
Mayıs ayında ekilen ve kasım 

ayında hasadı yapılan  havucun böl-
ge açısından önemli bir ürün oldu-
ğunu söyleyen çiftçi Ayhan Erkol, 
üreticinin para kazanamadığını dile 
getirerek, şunları söyledi: ‘’Maliyet-
ler yükseldi. Şu an ne havuç ekilir, 
ne de para kazanılır. 1 dönüm tarla-

dan 3 ila 4 ton havuç hasat ediyoruz 
ve maliyeti ise 2 ila 3 bin lira. 

Kilosunu ise fabrikalara 47 kuru-
şa satıyoruz. Ürettiğimiz ürün artık 
maliyetini bile karşılamıyor.

Fabrikalar alım fiyatını yükselt-
mezse, önümüzdeki yıllarda havuç 
üretimi düşer.

Çünkü ben para kazanamadığım 

hatta zarar ettiğim ürünü niye ekip, 
yetiştireyim.’’ Siyah havuç ile hem 
bölgenin hem de ülkenin adının 
yurtdışına duyurulduğunu belirten 
Erkol, ‘’Yetkililer ve fabrika sahipleri, 
üreticinin sesine kulak versin. Kulak 
verilmezse havuç üretimi de biter’’ 
dedi.
n DHA

Sahadaki çalışmayı 
masada kaybetmeyelim

Başkan adayı Şimşek’e
gençlerden yoğun ilgi

İYİ Parti Konya Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Oğuz Şim-
şek seçim çalışmaları kapsamında 
Kent Plaza alışveriş merkezinde 
vatandaşlarla sohbet etti. Vatan-
daşların ve özellikle gençlerin yo-
ğun ilgisiyle karşılaşan Şimşek, 
vaatlerini anlattı.

TOPLUM ULAŞIMDA
 YÜZDE 50 İNDİRİM

Ulaşımdan öğrencilere yüzde 
50 indirim yapacaklarını söyleyen 
Şimşek, “Gerçekleştireceğimiz 
toplu ulaşım projesiyle elkart sis-
temini kanundaki yetkilerimize 
dayanarak; şehir içinde ulaşıma 
hizmet veren minibüsleri de bu 
sistemin içerisine dahil edeceğiz. 
Mevcut indirimli kart ile minibüs-
lerimiz dahil bütün toplu ulaşım 
araçlarına binilebilecek ve aktar-
malarında vatandaşlarımızın tek 
ücretle Konya’nın her yerine üc-
retsiz aktarma yapabilmesi sağ-
lanacaktır. Toplu ulaşım ve trafik 
çilesi çeken bu konuda hizmet ve-
ren minibüscülerimizi de mağdur 

etmeyeceğiz. Öğrencilere, emek-
lilikte yaşa takılanlara, emeklilik 
haklarını alıncaya kadar ulaşımda 
yüzde 50 indirim yapacağız. Do-
ğum yapan kadınlarımızın 2 yıl 
süre ile toplu ulaşımdan ücretsiz 
faydalanmasını sağlayacağız” dedi

SUDA İNDİRİM BİZDEN 
TASARRUF SİZDEN

Vatandaşlar faturaların yük-
sekliğinden şikayetçi olması üze-
rine Şimşek, “Su faturalarında 
indirim yapmak önemli bir ihtiyaç 
haline gelmiştir. Belediyenin elini 
vatandaşın cebinden çekmesi ge-
rekmektedir. Su faturaları düşerse, 
Konyalı hemşehrilerimizin parası 
cebinde kalacaktır. Hem mesken-
lerde hem de iş yerinde su kulla-
nan vatandaşlarımızı rahatlatmak 
istiyoruz. 1 ila 15m3 arası su kulla-
nan mesken ve iş yerlerine yüzde 
50 indirim yapacağız. Ayrıca su tü-
ketim bedeline göre alınan atıksu 
bedelini de almayacağız” ifadeleri-
ni kullandı.
n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Meram İlçe Teş-
kilatı sandık başmüşahit ve müşa-
hitlerine yönelik eğitim semineri 
İl Teşkilatı Necmettin Erbakan 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Seçim 
Uzmanı Eğitimci Mehmet Küçük-
günay tarafından verilen seminer-
de son dönemde sandık hilelerinin 
çok yapıldığı vurgusu yapılarak, 
sandık güvenliğinin çok önemli ol-
duğu katılımcılara detaylı bir şekil-
de anlatıldı.

Daha sonra kürsüye gelen 
Saadet Partisi Meram Belediye 
Başkan Adayı Hüseyin Saydam 
sahada yapılan çalışmalardan 
bahsetti. Saydam konuşmasın da, 
“Meram’ımızdaki işyerlerimizi, 
esnaflarımızı, mahallelerimizi do-
laşıyoruz halkımızın büyük tevec-
cühüyle karşılaşıyoruz, mevcut 
yönetimin vatandaşla ilgilenmedi-
ğini, problemlerinin çözülmediğini 
söylüyorlar. Kutuplaştırıcı, ayrış-
tırıcı siyasetten bıktıklarını, artık 
normale dönmek istediklerini farklı 
düşüncede bile olsa aynı mahalle-
de, aynı şehirde kardeşçe yaşamak 

istediklerini belirtiyorlar. Siyasetin 
kirlenmişliği içerisinde halkımıza 
yönelik algı çalışmalarını, partimi-
ze atılan iftiraları ve yalanları bel-
gelerle çürüterek gerçekleri anlatı-
yoruz. Geçmişte MSP döneminde, 
Refah Partisi döneminde yapılan 
Çamur at, tutmazsa izi kalır siya-
seti devam ediyor. Ama vatandaşı-
mız kararını vermiş kafasını karış-
tıramayacaklar dedi.

Gerçekleri halkımıza tek tek 
detayıyla anlattıklarını ifade eden 
Saydam “Sahada karşılaştığımız 
teveccüh ve destekten çok mem-
nunuz, Allah nasip ederse bu se-
çimlerin kazananı biz olacağız dedi. 
Her türlü yalan ve iftirayı yapanla-
rın sandıkta da hile yapabilecekle-
rine dikkat çeken Saydam sahada 
kazandıklarımızı masada kaybet-
memek için siz sandık müşahitle-
rimize de çok önemli görevler dü-
şüyor, bu önemli vazifeyi layıkıyla 
yapacağınızdan da hiç şüphemiz 
yok, toplantıya gösterilen önem de 
bunu göstermektedir” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

‘Kadınlar Pazarı’nın son kadın esnaflarından olan ve 40 senedir geçimini pazar tezgahından sağlamaya çalı-
şan 70 yaşındaki Nazife Akkaş, marketlerin çoğalmasıyla birlikte pazarların eski tadının kalmadığını söyledi

Marketler çoğaldı, 
pazarın tadı kaçtı

Konya’da eskiden kadınların 
kendi yetiştirdikleri ürünleri satma-
sı sebebiyle halk arasında ‘Kadınlar 
Pazarı’ olarak bilinen Melike Hatun 
Çarşısı’nda çalışan kadın sayısı bir 
hayli azalırken, birkaç kadın bu gele-
neği yaşatmaya devam ediyor. 

Her gün sabahın erken saatle-
rinde pazara gelerek 40 yıllık tez-
gahını açan ve geçimini buradan 
sağlayan 70 yaşındaki Nazife Ak-
kaş, pazarın eski tadının kalmadı-
ğını, eskiden her şeyin daha güzel 
olduğunu belirtti. Eşinin 10 sene 
önce vefat ettiğini, o günden beri 
oğluyla beraber çalıştıklarını söyle-
yen Akkaş, eski zamanlarda yapılan 
pazarcılığı anlattı. Eskiden terazinin 
olmadığını ifade eden Akkaş, evde 
kilo kilo tartıp pazara geldiklerini 
söyledi. Akkaş, “Taşların üstüne kilo 
kilo koyardık, serer satardık. Herkes 
kendi üretirdi, evimizden getirirdik, 
satıyorduk. Şimdi belediye burayı 
parselledi, herkesin kendi sabit yeri 
var. Halden getiriyoruz, koyuyoruz, 
bir topan ekmek kazanmaya çabalı-
yoruz” şeklinde konuştu. 

‘ŞİMDİ KONYA’NIN 
HER TARAFI MARKET OLDU’
Konya’da eski zamanlara göre 

market ve pazar sayılarının artma-
sıyla birlikte pazarcılığın eski tadının 
kalmadığını kaydeden 70 yaşındaki 
Akkaş, “Şimdi eski işler yok, durgun. 
Tadı yok pek. Ama ne yapacaksın? 
Şükredeceğiz Allah’ımıza, bekleye-
ceğiz. Ekmek teknesi, ben 40 yıldır 
bu pazardayım. Devam edip gide-
rim. Ölesiye ekmek teknesini devam 
ettirmeye çabalıyorum. Eski kadınlar 
yok, dağıldı gitti. Şimdi kimse yok. 
Üç kadın kaldık. Birisi aşağıda, birisi 
ortada, birisi de benim. Başka kadın 

yok burada. O günler daha bir tat-
lıydı, çok iyiydi, neşeliydi ama şimdi 
eski tatlar yok. Şimdi Konya’nın her 
tarafı market oldu, pazar oldu. Eski-
den bir Kadınlar Pazarı vardı herkes 

buraya koşardı. Ama şimdi Kon-
ya’nın her tarafı pazar oldu. Eşim 
öldü, 10 sene oldu gideli. Oğlanla 
burada çabalıyoruz, çalıştırıyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

Pazar tezgahında 70 yaşındaki 
kadın esnaf Nazife Akkaş’ı gören 
müşteriler ise yaşlı kadını takdir edi-
yor.
n İHA

Siyah havuç üreticisi dertli
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‘Yeni teşvikleri anlatmak için sahadayız’
MÜSİAD Konya Şubesi tarafın-

dan düzenlenen programda SGK 
Konya İl Müdürü Murat Mustafa 
Yavuz ve İŞKUR Konya İl Müdürü 
Emrah Keleş, istihdam seferberliği 
kapsamında güncel devlet destek-
lerini anlattı. Programın açılış ko-
nuşmasını yapan MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 
“Yeni Zelanda’da Cuma namazı 
esnasında Müslüman kardeşlerimi-
ze yönelik gerçekleştirilen menfur 
saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sal-
dırıda şehit düşen kardeşlerimize 
Allah’tan rahmet, yararlılara acil 
şifalar diliyorum. Son yıllarda tüm 
dünyada, İslam karşıtı söylemlerin 
ve saldırıların artış gösterdiğine, bu 
tutumun siyaset başta olmak üze-
re birçok kanaldan desteklendiği-
ne, körüklendiğine tanık oluyoruz. 
Dünyadaki tüm Müslümanların 
tehdit altında yaşamasına neden 
olan bu durum, temel insan hak-

larından olan inanç özgürlüğünün 
önünde bir engel olmasının yanı 
sıra, ülkeler ve halklar arasında kin 
ve düşmanlığı beslemektedir. Bu, 
tek bir dinin mensuplarını değil, 
tüm dünyayı felakete sürükleye-
cek sonuçlar doğuracaktır. Planlı 

ve stratejik olarak yürütüldüğü açık 
olan bu saldırgan tutumun bir an 
önce önüne geçilmesi, İslam kar-
şıtlığının, kronikleşmeden tedavi 
edilerek ortadan kaldırılması, tüm 
dünyanın huzuru için elzemdir. Bu 
olay karşısında tüm ülkelerin baş-

kan ve temsilcilerini, kolektif bir ta-
vır ortaya koyarak, en ufak şüpheye 
dahi yer bırakmayacak şekilde kına-
maya davet ediyoruz. 

Öte yandan, Polonya’da eğitim 
görmekteyken PKK sempatizanı 
tarafından öldürülen Konyalı karde-

şimiz  Furkan Kocaman’a Allah’tan 
rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. 

Geçtiğimiz yıl dövizdeki ha-
reketlilikle başlayan süreç bütün 
parametreleri altüst etmiştir. Bu 
tarihten itibaren yaşanan durağan-
lık, istihdamda da kendisini gös-

termeye başladı. Artma eğilimde 
olan işsizliğin önüne geçebilmek 
için devletimiz istihdam seferber-
liği başlattı. Bütün işverenlerimizi 
gerek işsizliğin önlenmesi gerekse 
de istihdam maliyetleri azaltılması 
yönünde güncel destekler hakkında 
bilgilendirmek istiyoruz” dedi. 

Başkan Okka’nın ardından sözü 
alan SGK İl Müdürü Murat Mustafa 
Yavuz, teşvikler hakkında katılımcı-
lara detaylı bir sunum yaptı. Yavuz, 
“teşviklerle ilgili sosyal güvenlik 
kurumunun işleyişi ve kurumda 
karşılaştığınız zorlukların aşılması 
konusunda elimizden geleni yap-
maya çalışıyoruz. Teşviklerden bü-
tün işverenlerimizi faydalanmaya 
davet ediyorum” dedi. 

İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah 
Keleş ise, “Yaklaşık bir aydır saha-
dayız. Yeni teşvikleri anlatmak için 
bin işyerini ziyaret edeceğiz” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

İdeal bir besin. Şeker, protein, lif, 
C, B1, B2 niasin ve A vitamini içeriyor. 
Folik asit içerir. Potasyum bakımından 
zengindir. Magnezyum ve Sodyum 
içerir. Antioksidan kaynağı olan Hur-
ma yüksek besin değeriyle de en iyiler 
içerisinde yer alan bir besindir. Hurma 
soğuk depolandığında antioksidan yo-
ğunluğu artar. Antioksidanlar, damar 
tıkanıklığı ve kansere faydalı olduğu 
bilinmektedir.

Hafızaya güçlü bir etkisi vardır.
Kolesterole ve damar sertliğine 

faydalıdır.
Diyabet ve yüksek tansiyona ol-

dukça faydası vardır.
Kan yapıcıdır, içerdiği demir, 

kırmızı kan hücrelerinde bulunan he-
moglobin sentezini kontrol eder . 

Gözlere iyi gelir.
Kemik erimesini engeller çünkü 

kalsiyum ve fosfot, iske-
let oluşumu ve vücudun 
kemik yapısının denge-
lenmesi için çok önemli 
elementler içerir.

Hurma, içerdiği bol 
fosfor ve kalsiyum ile 
kemik zayıflığına karşı 
bünyeyi korur ve bu has-
talıkların azaltılmasına 
yardım eder.

B1 ve B2 vitaminleri 
ihtiva ettiği için karaciğeri güçlendirir.

Stres ve depresyonu gidericidir.
İçerdiği B1-B2 vitaminleri ile sinir 

sisteminin sağlıklı olmasını kolaylaştı-
rır ve dinlendirici etki yapar.

Kabızlığa iyi gelir.

Zayıflamaya Yar-
dımcı Olur.

Sindirim sistemini 
hızlandırıcı etkisiyle ve 
tok tutma özelliği ile son 
yıllarda hurma diyet lis-
telerinde önemli yer tut-
maya başlamıştır.

Balgam , öksürük 
ve gribe iyi gelir. Yarayı 
çabuk iyileştirir. Böbrek 
harabiyetine engel olur.

Doğum yapacaklar kolay doğum 
yapabilmeleri için hurma tüketime 
özen göstermelidirler çünkü araş-
tırmalarda kolay doğuma çözüm 
olan besinlere hurmada eklenmiştir. 
Sütü az anneler tüketimin arttırabilir-

ler.  Hurmada bolca oksitosin bulunur 
ve bu hormon doğumdan sonra süt 
salınımını da uyardığından emziren 
annelerin süt salgısını arttırmaları için 
hurma yemeleri son derece uygun-
dur.

Ayrıca diyet lifi içerdiği için bağır-
sakların rahat çalışmasını sağlayan 
önemli bir meyvedir.

Yaklaşık 15 gr. olan 1 adet hur-
ma 42, 2 kaloridir.

Besin değeri:
 • 1 adet hurma, 9, 8 gr. karbon-

hidrat içerir.
 • 1 adet hurma, 0, 3 gr. protein 

içerir.
 • 1 adet hurma, 0, 1 gr. yağ içerir.
Ara öğünlerini 3 adet hurma ile 

tatlandırabilirsin.
Sağlıcakla kalın… 
www.nuraclan.com

HURMA

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

Yaşlılar Haftası 
18 – 24 Mart tarihle-
ri arasında kutlanan, 
toplumda sosyal ola-
rak yaşlıların değerini 
bilmek, sorunlarını dile 
getirmek ve çözmek, 
arzularını yerine getir-
mek amacıyla kutlanan 
bir haftadır. Yaşlılar 
toplumun en değerli 
varlıklarıdır. Yaşlılar 
manevi sermayeler olarak toplumda 
düğüm noktaları oluşturmaktadır.

Bizim toplumumuzda yaşlılara 
ayrıca değer verilmektedir. Düş-
künler evinin yapılması yaşlarının 
dışlandığını değil, onlara bakımın ve 
sorunlarının çözülmesinin önemli 
olduğunu kurumsallaştıran bir ol-
gudur. Bu bakımdan yaşlılara saygı 
duyulması, onların tecrübelerinden 
istifade edilmesi, onların değerinin 
bilinmesi gerekir.

Yaşlılar, toplumda üretme ye-
terliliğini kaybetmiş, sosyal olarak 
toplumun bakmak zorunda olduğu 
kişiler olarak görülmemelidir. Ma-
nevi bir değer olarak algılanmalı ve 
ona göre sosyal ilişkiler kurulmalıdır. 
Yaşlıların duası, tecrübesi gençlere 
bir hedef gösterir ve yol olur.

Yaşlılar daha çok sağlık sorun-
ları yaşayan kişilerdir. Bu nedenle 
yaşlıların temel sorunları sağlık so-
runlarıdır. Sağlık sorunlarının çözül-
mesi yaşlıları hayata bağlar. Hayata 
bağlılık yaşama arzusundan çok 
minnet duygusu ve huzur ile ilgilidir. 
Yalnızlıklarını gidermek için tedbirler 
almak kalıcı çözümler üretmelidir.

Devletin kurumsal olarak beledi-
ye hizmetleri bu alanda yetersiz ola-
bilir. Bu nedenle bireysel olarak taşın 
altına elimizi koymamız ve gönüllü 
olmamız gerekir. Yaşlıların hürmet 
gördüğü bir toplumda ahlaki ve ma-
nevi değerlerin yerleşik hale gelmesi 
daha kolay olur. Manevi hazları ya-
şamak yaşlılar sayesinde olur ve bu 
insanlar için bir fırsattır.

İnsanlar, temel ihtiyaçları doğ-
rultusunda hayatlarına devam 

ederler. İnsanlar yalnız 
başlarına yaşayama-
yan sosyal canlılardır. 
İnsan fıtratı aile kurma 
ve neslini devam ettir-
me üzerine kuruludur. 
Bu nedenle milletler ve 
devlet halinde yaşayan 
insanlar, toplumlar ha-
linde paylaşma, daya-
nışma ve yardımlaşma 
içindedir.

Toplumda bazı değer ve tutum-
lar vardır. Bunlar ahlaki ve hukuki 
olarak ikiye ayrılır. İkisi de gelenek 
ve göreneklerde, örf ve adetlerden ve 
dini inançlardan beslenmektedir. Bi-
zim toplumumuzda değerler eğitimi 
oldukça yerleşiktir.

Sevgi, saygı, merhamet, hoşgö-
rü, adalet, vicdan, insaf kavramları 
toplumun hemen her kesimi tarafın-
dan uygulanan duygu ve düşünceler 
olarak davranış olgunluklarına dö-
nüşmüştür. Toplumumuzda hürmet 
edilen kişiler yaşlılardır.

Yaşlılar, ihtiyarlık yıllarında elden 
ayaktan düşseler de düşmeseler de 
insani ilişkilere daha muhtaç hale 
gelirler. Bu nedenle toplumda hep 
hürmet edilen ihtiyarlar olmuştur.

İhtiyarların engin tecrübeleri ve 
derin gözlem yetenekleri, genç nesil-
ler için nasihat edici, ders verici, yol 
gösterici, eğitici ve öğretici olmuştur. 
Yaşlılar, toplumu, aileleri bir arada 
tutan değerlerin vücut bulmuş hal-
leridir.

Bir aileyi bir arada tutan, tek 
çatı altında toplayan ailenin en yaş-
lısı etrafında toplanılması sayesinde 
gerçekleştirilen değerler, yaşlılar sa-
yesindedir. Ailenin bir arada olması, 
toplumun bir arada olmasıdır. Aile-
nin barış ve huzur ortamında olması, 
toplumun barış ve huzurudur. Aile-
nin bir ve beraber olması, toplumun 
birlik içinde olmasıdır.

Bu nedenlerle yaşlılar hürmet 
edilmesi gereken, değer verilmesi 
gereken, hizmet edilmesi gereken ki-
şiler olarak toplumun genelinde çok 
değerli yerdedirler.

YAŞLILAR TOPLUMUN EN DEĞERLİ VARLIKLARIDIR

muhammedesad42@outlook.com
M.ESAD ÇAĞLA

15 yıllık hizmetlerini değerlendiren Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, ilçeye ilkleri kazandırdıklarını söyledi. Aladağ 
Kayak Merkezi’ne özel parantez açan Başkan Acar, projenin Konya’ya büyük kazanım sağlayacağına dikkat çekti

‘İlkleri kazandırdık’

Derbent Belediye Başkanı Ham-
di Acar, 15 yıllık belediye başkanlık 
süresince yaptıkları hizmetleri an-
lattı. Bir restoranda gerçekleştirilen 
basın toplantısında Başkan Hamdi 
Acar, Derbent’te 15 yıllık süre içe-
risinde önemli projelere imza at-
tıklarını söyledi. Özellikle 15 yıllık 
hizmet döneminde en çok üzerinde 
durduğu ve Konya için önemli bir 
proje olarak gördüğü Aladağ Kayak 
Merkezi Projesi’nde önemli aşama 
kaydedildiğini belirten Başkan Acar, 
projenin ilk etabının önümüzdeki 
Aralık ayında yapılması temennisin-
de bulundu. Aynı görevde uzun süre 
kalmanın mesleki körlük ve yüz es-
kimesine neden olabileceğine dikkat 
çeken Başkan Acar, “Allah’a şükür-
ler olsun 15 yıllık aradan sonra, o ilk 
günkü heyecanımız devam ederken, 
hemşehrilerimizin yüzünde de ekşi-
me görmeden süreyi tamamlıyoruz” 
dedi. Kendisinin göreve gelmeden 
önce Derbent’in 74 yıllık bir beledi-
ye olduğunu hatırlatan Başkan acar, 
bu 74 yıllık süre zarfı boyunca yapı-
lan hizmetlerin 10 katının 15 yıllık 
hizmet döneminde yapıldığını dile 
getiren Acar, şunları söyledi, “Yap-
tığımız hizmetler rakamsal olarak da 
100 milyonu buldu. Bunun yüzde 
95 gibi bir bölümü dış kaynaktan 
sağlandı. Çünkü kendi yağıyla kav-
rulmakta zorlanan ve eksiye giden 
bir belediyeyi biz aldık, kendi ayak-
ları üzerinde durur hale getirdik ve 
Derbent’te ilk hizmetler olarak on-
larca hizmeti yaptık. Bu arada bu 
hizmetleri yaparken diğer taraftan 

halkın teveccühünü ikiye katladık. 
Biz başladığımızda yüzde 34’ler-
de olan halkın desteği son Haziran 
seçimlerinde yüzde 66.8’e kadar 
yükseldi. Bunun için Allah’a hamd 
ediyor, hemşehirlerimize teşekkür 
ediyorum. Derbent tarihinde de ilk 
defa 3 kez üst üste seçilen bir be-
lediye başkanı olmanın onurunu da 
yaşıyorum. Hizmetlerin doruğun-
dayken jübile yapmak güzel bir şey. 
Yapılan hizmetleri tek tek anlatmak 
istemiyorum çünkü ciddi zaman alır. 
Derbent’te ilk defa yapılan hizmetle-
rin bir kısmını başlıklar halinde anla-
tacağım. Akaryakıt istasyonu, şehit-
lik, sanayi sitesi, pazar market, saat 
kulesi, amfi tiyatro, hizmet binası iş 
ve kültür merkezi, entegre hasta-
ne, sıcak asfalt yapılan yollar, parke 
ve bordür çalışmaları, Başarakavak 
yolunun devlet yolu olması, TOKİ, 
yatılı imam hatip binası, göletler, 
kapalı kanallar, derivasyon, taşkın 
koruma kanalları, atıksu arıtma te-
sisleri, kapalı garajlar, 30 yeni araç 
filosu, düğün salonu, hayvan pazarı, 
mahalle konakları olarak sıralayabi-
liriz.”

ALADAĞ KAYAK 
MERKEZİ ÖNEMLİ BİR PROJE 
Başkan Acar, Aladağ Kayak 

Merkezi Projesi’ne ayrı bir başlık 
açtı. Derbent ve Konya için ilk olan 
Aladağ kış ve yaz doğa sporları pro-
jesinin büyük önem taşıdığına dik-
kat çeken Başkan Acar, şöyle devam 
etti, “Bu proje Konya’mızı da yakın-
dan ilgilendirdiği için biraz üzerinde 
durmak istiyorum. Fizibilitesi ya-

pılan ve ardından 54 milyon met-
rekare alan üzerinde master planı 
tamamlanan Aladağ, Orman bölgesi 
olduğu için Bakanlar Kurulu Kara-
rıyla Turizm Bölgesi ilan edilmesi 
gerekiyordu bu gerçekleşti. Konya 
için büyük önem taşıyan bu projenin 
profesyonelce, hatasız ve gelecek 
nesillere Türkiye’nin en güzel tesis-
lerini kazandırmak için Büyükşehir 
Belediyesi’nin yapması gerekiyor-
du. Biz de bütün çalışmaları, resmi 
yazışmaları Büyükşehir Belediyesi 
üzerinden yürüttük. Şuanda bu pro-
jenin sahibi Konya Büyükşehir Be-
lediyesi. Son aşamada da Tarım ve 
Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakan-
lığı’yla yapılan protokolle Büyük-
şehir Belediyesi’ne yetki verilecek. 
Tahsis sanıyorum Mart ayı içinde 
veya Nisan ayının ilk haftalarında 
tamamlanmış olacak. Aladağ, son 3 
ayda 70 bine yakın bir ziyaretçi akı-

nına uğradı. Bu sayıda gösteriyor ki; 
Konya’nın böyle bir projeye şiddetle 
ihtiyacı var. Aladağ yüksekliğiyle, 
eğimiyle, kar kalitesiyle, görselliğiy-
le, bitki örtüsüyle ve toplamda 25 
kilometreyi bulan kayak pist alanıyla 
ülkemizin 5 kayak merkezi arasına 
girmeye aday bir bölge. Sadece kış 
değil, yaz doğa sporlarıyla; dağ bi-
sikleti, off Road, yamaç paraşütü, 
dağcılık, dağ kızağı gibi aktivitelere 
de ev sahipliği yapacaktır. Ayrıca 
Konyaspor’un en ideal kamp yeri 
de burada olacaktır. Diğer taraftan 
toplumun ruhsal sağlığını olumlu 
etkileyecek, stresten kurtaracak, aile 
bağlarını kuvvetlendirecek, ailenin 
birlikte vakit geçirmesini sağlaya-
cak bir projedir. Çünkü dağa gelen 
insanları görüyorum ben, dede-to-
run, anne-baba birlikte güzel vakit 
geçiriyorlar. Bu da projenin ne ka-
dar güzel olduğunu ortaya koyuyor. 
Konya’da bu proje gerçekleşmesi 
gereken bir proje. Hepimizin bu 
konuda üzerimize düşen önemli gö-
revler vardır. Bu proje sadece Kon-
ya’nın değil Türkiye’nin önemli bir 
projesi. İnşallah önümüzdeki Aralık 
ayında projenin birinci etabı yapılır-
sa, Konya’ya çok önemli bir kazanım 
sağlanır. Uluslararası yarışlara da ev 
sahipliği yapacak bir proje. Son ola-
rak kayak konusunda tecrübeli olan 
sayın Valimiz, projeyle yakından ilgi-
leniyor.  bu projenin gerçekleşmesi 
için en çok istek duyan, gayret gös-
teren idarecilerden birisi. Kendisine 
teşekkür ediyorum.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hamdi Acar

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, Aladağ Kayak Merkezi projesinin tamamlanması halinde Türkiye’de ilk 5’e girecek bir kayak merkezi olacağını söyledi.

14 Mart Tıp Bayramı müna-
sebetiyle Konya Tabip Odası’nın 
düzenlediği organizasyonda Konya 
Tabip Odası Hatıra Ormanına Kon-
ya Orman Bölge Müdürlüğü’nün 
desteğiyle 450 fidan dikildi. Orga-
nizasyonda Konya Tabip Odası’na, 
KonAHED (Konya Aile Hekimleri 
Etkinlik Derneği), Selçuk Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi ve NEÜ Meram 
Tıp Fakültesi öğrencilerinin yanı 
sıra farklı bölümlerde eğitim gören 
üniversite öğrencileri de destek 

verdi. 
Organizasyonda konuşan Kon-

ya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit 
Karaca, geçen yıl 200 fidan dikilen 
hatıra ormanına bu yıl 450 fidan 
dikildiği söyledi. Dr. Karaca, sosyal 
sorumluluk anlamında bu etkin-
liğin önemine değinirken, Orman 
Bölge Müdürlüğüne, KonAHED’e 
ve organizasyona katılan herkese 
teşekkür etti. Program sonunda ka-
tılımcılar kır pikniği yaptı.
n HABER MERKEZİ

Konya Tabip Odası 
450 fidan dikti
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Pes etmek yok!
TFF 2. Lig’de düşme hattında bulunan ve son olarak iç sahada oynadığı Pendikspor maçını 

kaybeden Konya Anadolu Selçukspor’da Teknik Direktör Abdurrahman Baysangur açıklamalara 
bulundu. Baysangur, sadece bir maç kaybettiklerini ve asla pes etmeyeceklerini belirtti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele 
eden temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-
por, 27.hafta maçında kendi sahasında 
Pendikspor’a 3-1 yenilerek ligde kalma 
adına önemli bir avantajdan yararlana-
madı. Ligin 16.sırasında yer alan yeşil 
beyazlı takımda yeni göreve gelen Teknik 
Direktör Abdurrahman Baysangur yaptığı 
açıklamalarda iyi mücadele etmelerine 
rağmen Pendikspor’a karşı galibiyet ala-
madıklarını ifade etti. Baysangur, “An-
lamsız bir şekilde maçın hakemi iç saha 
avantajının önüne geçti” dedi.

İYİ MÜCADELE ETTİK 
ÇOK POZİSYON BULDUK

Pendikspor karşısında kazanmak adı-
na ellerinden geleni yaptıklarını ancak 
bunu gerçekleştiremediklerini kaydeden 
Konya Anadolu Selçukspor Teknik Direk-
törü Abdurrahman Baysangur, “Bugün 
tek hedefimiz kazanmaktı. Kalan beş iç 
saha maçımızı kazanarak lige kalmayı 
hedeflemiştik. Bunların ilki Pendikspor ile 
oynayacağımız müsabakaydı ve sahaya 
bunun için çıktık. Ancak gerçekleştire-
medik. Gelecek adına umut veren tarafı, 
iyi mücadele ettik, çok pozisyon bulduk, 
kazanmak için çok çaba harcadık. Yakala-
dığımız pozisyonları değerlendiremedik” 
ifadelerini kullandı.

OYUNCULARI YENİDEN 
MOTİVE EDECEĞİZ

Göreve yeni geldiklerini ve oyuncular-
la uzun süre çalışmadıklarını dile getiren 
Baysangur, “Ancak şunu unutmamalıyız. 
Lig henüz bitmedi. Sonuna kadar mü-
cadelemizi sürdüreceğiz.  Kaybettiğimiz 
puanları dış sahada telefi etmek istiyoruz. 
Bunu yapabilecek gücümüz var ve bu doğ-
rultuda çalışacağız. Takımla uzun zaman 
birlikte olamadık, oyuncuları tam anlamı 
ile tanıma noktasında eksiklerimiz var. 
Bizim de emin olmadığımız durumlar ya-
şanabiliyor. Bunun üstesinden geleceğiz.  
Oyuncularımızı yeniden motive ederek bu 
maçı unutacağız” şeklinde konuştu.

ASLA PES ETMİYORUZ
Ligde kalmak için pes etmeden diğer 

maçlara hazırlanacaklarını belirterek söz-
lerini bitiren Baysangur, “Önümüzdeki 
hafta sonunda Bandırma deplasmanına 
gideceğiz. Hiç kolay olmayacak ama 
puanlarla dönmek için elimizden geleni 
yapacağız. Bandırma takımını orada yen-

diğimiz zaman ligin şeklini değiştireceği-
mize inanıyoruz. Dediğimiz gibi sadece bir 
maç kaybettik. Asla pes etmiyoruz.  Tabi 
bununla birlikte sahada hakkımızın teslim 
edilmesini bekliyoruz. Deplasman maçla-
rında yaşadığımız sıkıntılar oluyor. Ama 
bunları evimizdeki maçlarda yaşamak çok 
daha ağır geliyor. Anlamsız bir şekilde 
maçın hakemi iç saha avantajının önüne 
geçti.  Bugün deplasmanda gibi oynadık. 
Bize göre oyuncularımızın birçok pozis-
yonda maruz kaldıkları fauller verilmedi. 
En önemlisi ceza alanı içindeki ihlaller de-
ğerlendirilmedi. Penaltılarımız verilmedi” 
dedi.  n SPOR SERVİSİ

Konyalı sporcular 
madalya ile döndü

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafın-
dan Alanya’da düzenlenen Görme Engelliler Arası Tür-
kiye Yüzme Şampiyonası’nda Konya sporcuları 6 altın, 
2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Görme Engelliler 
Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda Ayyıldız Görme En-
gelliler Spor Kulübü sporcusu Hatice Güçlü, 1 gümüş ile 
1 bronz madalya,  Hilal Engelliler Spor Kulübü sporcusu 
Tuğçe Sönmez, 1 gümüş ile 1 bronz madalya, Karatay En-
gelliler Spor Kulübü sporcusu Tuana Filiz 3 altın madalya, 
Konya Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Serdar Boz-
demir 1 bronz madalya, Mevlana Engelliler Spor Kulübü 
sporcusu Eymen İnce 3 altın madalya, Hüseyin Ali Taj ise 
1 bronz madalya kazandı.  n SPOR SERVİSİ

Kulu Belediyespor 
Süper Amatör’e yükseldi

Konya Amatör Küme 2018-2019 Futbol Sezonu’nda 
Süper Küme’ye yükselen son takım Kulu Belediyespor 
oldu. Süper Küme’ye yükselme final maçında karşılaştı-
ğı rakibi Beyşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup eden Kulu 
ekibi gelecek sezon Süper Küme’de yer alacak. Konya 
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, karşılaşma sonrasın-
da kupasını Futbol İl Temsilci Tahir Taşyüz ile federasyon 
yönetim kurulu üyeleri Faruk Hatipoğlu, M. Ali Çakar, 
Mustafa Çörekçi, Yakup Sezgin ve Alper Çimen’den alan 
Kulu Belediyespor yönetimini, teknik heyetini, sporcuları-
nı ve camialarını kutlayarak, başarılarının devamını diledi.  
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor, judoda 32 madalya kazandı
Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo 

Takımı, Minikler ve Yıldızlar Judo İl birin-
ciliği müsabakalarında başarılı sonuçlar 
elde etti. Konya Judo İl Temsilciliği faaliyet 
programında yer alan ‘Yıldız Sporcular İl 
Birinciliği’ müsabakaları 16-17 Mart tarih-
lerinde Bağlarbaşı spor salonunda gerçek-
leşti. Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo 
Takımı, Minikler ve Yıldızlar kategorisinde 
48 sporcusuyla mücadele etti. Konya’dan 
10 kulübün katıldığı müsabakalarda, Sel-
çuklu Belediyespor Kulübü Judo Takımı, 
Minikler kategorisinde 5 altın, 2 gümüş, 
10 bronz madalya, Yıldızlar kategorisinde 
ise 4 altın, 7 gümüş ve 5 bronz madalya 
kazandı. Toplamda 32 madalyanın sahibi 
olan Selçuklu Belediyespor Kulübü önemli 
bir başarıya imza attı. 

MİLLİ TAKIMLARA HAZIRLIYORUZ
Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo 

Takımı Başantrenörü Abdülkadir Coşkun, 
“Kulüp olarak alt yapıda elde ettiğimiz bu 
başarılar,  altyapımızın iyi olduğunu ve 
2024, 2028 olimpiyatları öncesinde iyi bir 
yatırım olduğunu göstermektedir. Kulüp 

olarak okullarda alt yapı çalışmalarımız 
devam etmektedir. Okulardan seçtiğimiz 
ve çalıştırdığımız öğrencileri kulüp çatısı 
altında lisanslayarak Milli Takımlara ve 
Türkiye Olimpiyat merkezlerine hazırlıyo-

ruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen ve 
her zaman sporcunun yanında olan başta 
Selçuklu Belediye Başkanımıza, Kulüp 
Başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.  n İHA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BLD. 27 17 7 3 57 32 25 58
2.TUZLASPOR 27 16 6 5 51 16 35 54
3.F. KARAGÜMRÜK 27 16 4 7 42 28 14 52
4.MANİSA B.Ş.B. 27 13 10 4 48 22 26 49
5.ŞANLIURFASPOR 27 13 7 7 37 29 8 46
6.ETİMESGUT BLD. 27 11 6 10 33 31 2 39
7.PENDİKSPOR 27 10 8 9 38 37 1 38
8.SİVAS BELEDİYE 27 9 7 11 32 38 -6 34
9.KAHRAMANMARAŞ 27 9 7 11 27 34 -7 34
10.BAK SPOR KULÜBÜ 27 8 10 9 31 39 -8 34
11.KIRKLARELİSPOR 27 9 6 12 36 34 2 33
12.ZONGULDAK 27 8 9 10 28 34 -6 33
13.TARSUS İDMAN Y. 27 8 9 10 34 42 -8 33
14.FETHİYESPOR 27 5 13 9 28 32 -4 28
15.BANDIRMASPOR 27 7 6 14 31 45 -14 27
16.K. A. SELÇUKSPOR 27 4 11 12 34 51 -17 23
17.TOKATSPOR 27 4 10 13 22 35 -13 22
18.DARICA G. BİRLİĞİ 27 5 6 16 23 53 -30 21

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU

Kick boks şampiyonasına Konya damgası Meram Kara Kartallar ligde kalmayı başardı
Üniversitelerarası Türkiye Kick 

Boks Şampiyonası 12-17 Mart 2019 
tarihleri arasında Antalya’da düzen-
lendi. Üniversitelerarası Türkiye Kick 
Boks Şampiyonası’nda Konya’da Sel-
çuk Üniversitesi ve Necmettin Erba-
kan Üniversitesi mücadele etti. Kafile 
başkanlığını Prof. Dr. Yalçın Kaya’nın, 
Takım Antrenörlüğünü de Milli Takım 
teknik direktörü Antrenör Mehmet 
Güçlü’nün yaptığı takımlar şampiyo-
naya damga vururken Selçuk Üniver-
sitesi takım olarak 3.lük kupasının ve 
bayanlarda 2.lik kupasının, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi ise bayanlarda 
takım olarak 3.lük kupasının sahibi 
oldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi 
sporcularından Esra Atik 52 kilo K1 
üçüncü, Şerife Demirbaş 60 kilo KL 
birinci, Beyza Çelik ise 65 kiloda KL 
üçüncü oldu. Selçuk Üniversitesi spor-
culardan ise dereceye giren sporcular 
şu şekilde oluştu; Ö.Faruk Gençkan 67 
kilo k-1 birinci, Nursema Karacan Ki-
cklight 65 kilo birinci, Sabriye Gür K-1 
70 kilo ikinci, Sibel Demir K-1 +70 kilo 

ikinci, Emre Tuncel Kicklight +94 kilo 
ikinci, M.Ali Mutluer 60 kilo k-1 üçün-
cü, Özge Gündoğdu Kicklight +70 kilo 
üçüncü, Mehmet Karagöz K-1 +91 kilo 

üçüncü,  Gülsüm Acar Point Fight 50 
kilo üçüncü, Dilay İlkdoğan Point Fight 
+70 kilo üçüncü.
 n SPOR SERVİSİ

Geçtiğimiz sezon 1. Amatör Kü-
me’de şampiyon olarak Süper Amatör 
Küme’ye çıkan Meram Kara Kartal-
lar, Ülkümspor karşısında 3-1 galip 
gelerek önümüzdeki sezon da ligde 
yer almayı garantiledi. Konya Süper 
Amatör Küme’nin 20. haftasında Ül-
kümspor ile karşılaşan Meram Kara 
Kartallar rakibi karşısında 3-1 galip 
geldi. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle 
birlikte aldığı üç puanla puanını 26’ya 

yükseltti ve önümüzdeki sezon da lig-
de yer almayı garantiledi. 19 ve 20. 
haftalarda düşme hattındaki rakipleri 
ile karşılaşan Meram Kara Kartallar, 
19. haftada Havzanspor, 20. haftada 
ise Ülkümspor’u mağlup ederek iki 
haftada aldığı 6 puanla puanını 26’ya 
yükseltti. Meram Kara Kartallar düş-
me hattına en yakın rakibi Ülkümspor 
ile arasındaki puan farkını 9’a yüksel-
terek kalan iki haftaya rahat girdi.

DÜŞME KORKUSU YAŞAMADIK
Meram Kara Kartallar Kulüp Baş-

kanı Mustafa Metin, “Bizim matema-
tiksel olarak düşme hattına yakın olsak 
da düşme korkumuz yoktu. Bu sezon 
Süper Amatör Kümede deneyim ka-
zandık. 

İnşallah önümüzdeki sezon daha 
iyi bir yapılanma içerisine girmeyi he-
defliyoruz” dedi. 
n SPOR SERVİSİ
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Şenol Güneş’ten 
Serkan Kırıntılı açıklaması

A Milli Takım Tek-
nik Direktörü Şenol 
Güneş kadroya alma-
dığı Konyaspor kale-
cisi Serkan Kırıntılı ile 
ilgili açıklamalarda 
bulundu.

Güneş, Arnavutluk 
ve Moldova maçla-
rının önemine dikkat 
çekerek, “Arnavutluk 
ve Moldova maçlarını 
kazanırsak Fransa ve 
İzlanda maçlarının 
önemi daha da artar. 
Bugünden Avrupa 
Şampiyonası’nı görme durumundayız. Bugün aramızda 
bulunan oyunculara baktığımızda Emre, Burak, Gökhan, 
Mahmut, Hasan Ali, bizimle olmayan Selçuk İnan, Arda, 
Caner, hepsi milli takım için heyecan duymalı. Aramız-
da olmayan Rize kalecisi Gökhan, Konyaspor kalecisi 
Serkan, mutlaka aramızda olacaktır. Okan Yılmaz’ı 2 
sene gol kralı olduğunda almadık, daha sonra aldık. 
Çok yetenekli ve genç arkadaşlarımız var ama şu anda 
futbol adına sıkıntılılar. Yaşı itibariyle tecrübeli olan ar-
kadaşlarımız var kadroda. Eleştirilerinizi her zaman din-
leyeceğim. Herkesin görüşü farklıdır ve sonunda kararı 
ben vereceğim. Ama doğru kararı vermem için hepinizin 
düşünceleri önemli” yorumunu yaptı. 
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’dan 
Çanakkale mesajı

Atiker Konyaspor 18 
Mart Çanakkale Deniz 
Zaferi ve Şehitleri Anma 
Günü nedeniyle bir açık-
lama yayınladı. Kon-
yaspor resmi hesabın-
dan yapılan açıklamada, 
“Çanakkale Destanı’nın 
104. yıldönümünde Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk 
başta olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanla-
rımızı, vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rah-
met, minnet ve şükranla anıyoruz” denildi.  
n SPOR SERVİSİ

Umduğunu bulamadı
Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına büyük umutlarla başlayan Atiker Konyaspor istediği sonuçları alamadı. İlk 2 maçını kazanarak 
taraftarına yeniden Avrupa hayalleri kurduran Anadolu Kartalı sonrasında çıktığı 7 maçta galibiyet alamayarak büyük bir fırsatı tepti

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Ati-
ker Konyaspor, büyük umutlarla başladığı 
sezonun ikinci yarısında umduğunu bula-
madı. Ligde puanların birbirine yakın ol-
ması nedeniyle ikinci yarıda alınacak seri 
galibiyetlerle sürpriz bir başarı yakalamak 
isteyen Anadolu Kartalı ilk 2 maçtaki gali-
biyetin ardından büyük bir çöküş içine girdi. 
Oynadığı 7 maçta galibiyet almayı başa-
ramayan Konyaspor, Avrupa yolunda çok 
büyük bir fırsat tepti. 

KOCAMAN YÜKSELİŞ
Atiker Konyaspor ligin 12. Haftasında 

teknik direktör değişikliğine giderek takı-
mın başına Aykut Kocaman’ı getirmişti. 
Galatasaray beraberliği ile yeni döneme 
başlayan Anadolu Kartalı ilk yarının sonuna 
kadar olan 5 haftalık seride 2 galibiyet, 2 
beraberlik 1 yenilgi aldı. 25 puanla ilk yarıyı 
tamamlayan yeşil beyazlılar, ligin ikinci sı-
rasındaki Trabzonspor’un 4 puan gerisinde 
8. Sırada yer almıştı. 

DEVRE ARASINDA BÜYÜK HAZIRLIK
Ligde takımların puan olarak birbirine 

çok yakın olması Konyaspor’un iştahını 
kabarttı. İkinci yarıda sürpriz bir seriye imza 
atabilmek için devre arası kampını iyi de-
ğerlendirmek isteyen Anadolu Kartalı tari-
hinin en uzun kamplarından birini geçirdi. 

Oyuncu grubunun Aykut Kocaman’ın 
sistemine tam uyum sağlaması istenen 
devre arası çalışmalarından sonra Kon-
yaspor ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı. 

BÜYÜK DÜŞÜŞ
Sezonun ikinci yarısının ilk maçın-

da deplasmanda Erzurumspor’u mağlup 
eden, iç sahada da Antalyaspor’u yenen 
Konyaspor bir anda kendini 4. Sırada bul-

du. Camia yeniden bir Avrupa hayali ile he-
yecanlanırken arkasından oynanan maçlar 
taraftarın hevesini kursağında bıraktı. 

Konyaspor Antalyaspor galibiyeti son-
rası çıktığı 7 maçta galibiyet alamadı. Yeşil 
beyazlılar bu süreçte 4 beraberlik 3 mağlu-
biyet ile sadece 4 puan toplayabildi. 

MİLLİ ARA SONRASI 
TOPARLANMA UMUDU

Lige verilen milli araya kötü bir perfor-
mans ile giren Konyaspor’a milli ara nefes 
aldırdı. 

Üst süte oynanan yıpratıcı maçlardan 
sonra psikolojik olarak da düşen yeşil be-

yazlılar, milli arayı iyi değerlendirmek isti-
yor. 

Milli arada bazı sakat oyuncuların iyi-
leşmesi ve takımın fiziksel-psikolojik duru-
munun düzelmesi ile kalan maçlarda duru-
mun daha olumlu hale gelmesi bekleniyor.
n SPOR SERVİSİ

Güneş: Bütün turnuvalarda yer almak istiyoruz
A Milli Futbol Takımı Teknik Direk-

törü Şenol Güneş, “Herkes milli takımın 
başarısını istiyor. Bu sadece benim işim 
olmayacak, herkesin işi olacak. Biz doğ-
rudan yanayız, burada da en iyisini ya-
pacağız. Hepimiz burada ülkenin birer 
askeri olacağız” dedi. Milli takımda birlik 
ve beraberlik çağrısı yapan Güneş, “Eğer 
milli takım ortak bir değerse gelin birlikte 
çalışalım ve yarını beraber planlayalım. 
Tartışmalarımızı kavga etmeden yapalım 
ve doğrularda buluşalım” diye konuştu. 

A Milli Takım Teknik Direktörü Şe-
nol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası 
Elemeleri’nde Arnavutluk ve Moldova ile 
oynanacak karşılaşmalar öncesi Riva’da-
ki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp 
ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplantısı 
düzenledi. Çanakkale Şehitleri’ni anarak 
söze başlayan Güneş, “Vatanın bağımsız-
lığı için kendilerini feda eden şehitlerimizi 
rahmetle anıyorum. Ülkemizde huzurla 
yaşıyorsak onların sayesindedir. Milli 
takımımızda yeni bir dönem başlıyor. 
İlk hedefimiz 2020’ye katılmaktır. Eski 
başkanlara, Lucescu da dahil eski teknik 
adamlara, personellere ve tüm emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün iyi 
bir durumda olmasak da bugünlere onlar 
sayesinde geldik” dedi. 

“KAVGA ETMEDEN, 
DOĞRULARDA BULUŞALIM” 

Milli takımın başarısı için birlik ve be-
raberlik çağrısı yapan tecrübeli çalıştırıcı, 
“Eğer milli takım ortak bir değerse gelin 
birlikte çalışalım ve yarını beraber plan-
layalım. Tartışmalarımızı kavga etmeden 
yapalım ve doğrularda buluşalım. 1954, 

1996, 2000, 2002 ve 2008’de izledikleri-
mizin daha büyüklerini yapalım. Herkesin 
hayali vardır ama birlikte hayal edelim. 
Bu hayallerimizde hayata geçirilmesi 
muhtemel olanların olmasını isteyelim. 
Düş kuralım ama düş satmayalım. Avru-
pa Şampiyonası ve Dünya Kupası hedef-
leri için buradayım. Şu anda geçici bir gö-
revde olduğumu herkes biliyor. Her Türk 
insanı gibi ben de ülkem için çalıştığım 
için gurur duyuyorum. Avrupa ve Dünya 
Şampiyonası’na uzaktan mı bakacağız, 
içinde mi olacağız? İçinde olmak, ‘Ne-
den şampiyon olmadık’ düşüncesinden 
daha iyidir. Sevinci de hüznü de beraber 
yaşayalım. Ülkemizde çok değerli teknik 
adamlar ve oyuncular var. Bilgiye verilen 
değeri artıralım. Futbol dünyasının ne-

resindeyiz ve nereye gidiyoruz. Yerimizi 
tespit edip yönümüzü çizelim. Çocukla-
rımıza ne miras bırakacağız? Bunun için 
sorun değil çözüm üretmek gerekir. Yeni 
bir heyecan ve hayalle yola çıkıyoruz. 
Herkesin gurur duyacağı bir milli takım 
olması için elimden geleni yapacağıma 
söz veriyorum. Ayrımcılığı kesinlikle iste-
miyorum. Kriz değil, başarı için burada-
yız. Ülkemizde insanlar mutlu ve umutlu 
olmak istiyoruz. Futbolda bunu sağlamak 
istiyoruz. En büyük arzum ülkedeki bütün 
insanların yüzünün gülmesi. Özgürlük ve 
cesaretimiz başarının anahtarı olacak” 
açıklamasını yaptı. 

“BURADA EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ” 
Milli takımda geleceği düşünerek 

hareket edeceklerinin altını çizen Güneş, 

“İlk hedefimiz Arnavutluk ve Moldova 
maçlarını kazanmaktır. Bu iki maçlık 
dönemi milli hafta olarak görüyorum. 
Herkes milli takımın başarısını istiyor. Bu 
sadece benim işim olmayacak, herkesin 
işi olacak. Hem genç hem tecrübeli oyun-
cularımız var. Bugünü ve geleceği düşü-
nerek hareket edeceğiz. Milli takımda, 
hazır olan bütün futbolculara şans gele-
cektir. Aramızda olanlar da var, aramızda 
olmayıp ileride burada olacak olanlar da 
var. Biz doğrudan yanayız, burada da en 
iyisini yapacağız. Hepimiz burada ülkenin 
birer askeri olacağız” dedi. 

“BÜTÜN TURNUVALARDA 
YER ALMAK İSTİYORUZ” 

Eksikleri tespit edip takım olma yo-
lunda ilerleyeceklerini belirten Güneş, 
“Bu ait olma duygusu olmadığı zaman, 
profesyonelce yapılan iş bizi başarıya gö-
türmüyor. Kendi oyuncu yeteneğini bir üst 
seviyede kullandığınız alandır milli takım. 
Örnekleri geçmişte var. Başarılı olmak 
için eksiklerimizi tespit edip iyi bir takım 
olacağız. Mehmet Topal’ın tedavisi için 
aramızdan ayrılması gerekiyor. Aramız-
da olmasını istemiştim. Oynamasa da 
takımın parçası olduğunu göstermesini 
istedim ancak tedavi olması gerektiği için 
aramızdan ayrıldı. Bugün yolda olan Cenk 
Tosun, Sinan Bolat ve Hakan Çalhanoğlu 
da takıma katılacaklar. Bunun dışında 
herhangi bir eksiğimiz yok. Buradaki kala-
balığı umarım Avrupa ve Dünya Şampiyo-
nası’nda da görürüz. Bütün dünya basının 
olduğu turnuvalarda bu şekilde yer almak 
istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
n İHA

Çaykur Rizespor’un önlenemez yükselişi!
Spor Toto Süper Lig’de devre 

arasına 12 puanla son sırada giren ve 
bu kulvarda tarihinin en kötü ilk yarı 
performansını sergileyen Çaykur Ri-
zespor, ikinci yarıda yakaladığı büyük 
çıkışı devam ettiriyor. Süper Lig’in 
26. haftasında konuk olduğu temsil-
cimiz Atiker Konyaspor’u 2-0 yenme-
yi başaran Çaykur Rizespor, son 9 
maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 
1 yenilgi alarak hanesine toplam 22 
puan yazdırdı.

Puanını 34’e çıkaran yeşil-mavili 
ekip, son 9 haftada 10 sıra yüksele-
rek 8.’liğe yerleşti.  Okan Buruk yö-
netimindeki Çaykur Rizespor, ikinci 
yarıda 23’er puan kazanmayı başaran 
lider Medipol Başakşehir ve takipçisi 
Galatasaray’ın ardından en çok puan 
toplayan 3. takım oldu. 

İKİNCİ YARIDA TEK MAĞLUBİYET
Ligin ilk yarısını tek galibiyetle 

tamamlayan Çaykur Rizespor, ikinci 
yarıda çıktığı 9 maçın 7’sini kazanıp, 
sadece 1 kez kaybetti.   İkinci yarı-
ya 1-0’lık Kasımpaşa galibiyetiyle 

başlayan yeşil-mavililer, ardından 
Akhisarspor (3-1), Büyükşehir Bele-
diye Erzurumspor, (1-0), Bursaspor 
(2-0), Evkur Yeni Malatyaspor (3-0), 
İstikbal Mobilya Kayserispor (3-0) 
ve Atiker Konyaspor (2-0) maçlarını 
kazanmayı başardı. Çaykur Rizespor, 
bu süreçte tek yenilgisini, önemli bö-
lümünü 10 kişi oynamak zorunda kal-
dığı 24. hafta maçında 3-2’lik skorla 
Fenerbahçe deplasmanında aldı. Ye-
şil-mavililer, Antalyaspor’la ise 1-1 
berabere kalarak 2 puan yitirdi.
TRANSFERLER TAKIMA GÜÇ KATTI

Devre arası transfer dönemini 
hareketli geçiren Karadeniz ekibi, ta-
kıma kattığı 7 oyuncusundan da katkı 
almayı başardı. Defans dörtlüsünü 
tamamen yenileyen yeşil-mavili eki-
bin Dario Melnjak, Mykola Morozi-
uk, Mohamed Aborhune ve Chidozie 
Awaziem’den oluşan savunması, 6 
maçın gol yenmeden tamamlanma-
sına katkı sağladı.  Karadeniz ekibi, 
son 9 maçında kalesinde sadece 5 
gol görürken, rakip fileleri 18 kez 

havalandırmayı başardı. Yeni trans-
ferlerden, savunma oyuncusu Dario 
Melnjak attığı 3 golle skora en fazla 
destek veren isim olurken, Aatif Cha-
hechouhe ve Nakoulma 2’şer, Azubu-

ike de 1 gol kaydetti.
KARTAL: “HAYAL EDİLEMEYENİ 
BAŞARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı 
Hasan Kartal, ligin ilk yarısındaki bir-

çok maçta öne geçmelerine rağmen 
skoru koruyamadıklarını, teknik di-
rektör Okan Buruk ve ekibinin bunun 
sebeplerini araştırıp, devre arasına 
kadar oyuncu planlaması yaptıkla-
rını belirtti. Açıklamalarda bulunan 
Kartal, teknik direktör Okan Buruk’un 
oyun planına uygun transferleri 
gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, 
“Bizim için özellikle ikinci yarının 
ilk 6 haftasının çok önemli olduğunu 
biliyorduk. İkinci yarının ilk haftasın-
da yeni transferlerimiz tam olarak 
takıma katılmamış olsa da aldığımız 
1-0’lık galibiyet özgüvenimizi yükselt-
ti. İlk 6 haftada topladığımız 16 puan 
ile farkı kapatıp, yeniden lig yarışına 
ortak olduk.” diye konuştu.

Üç puanlı sistemde seri galibi-
yetlerin önemine değinen Kartal, “İlk 
yarı sonunda herkes bize, ‘düşen ilk 
takım’ gözüyle bakıyordu. Bu takı-
ma güvenen bir oyuncu kadromuz, 
hocamız ve taraftar topluluğumuz 
vardı. Birlik ve bütünlük içinde ayağa 
kalktık. Bize ‘düştü’ gözüyle bakanlar, 

şimdi ‘Avrupa kupalarına katılabilir 
mi?’ değerlendirmesinde bulunuyor. 
Hayal edilemeyeni başarmak için 
çalışıyoruz. Doğru işler yapmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.” şeklinde 
konuştu. Kartal, ortada gözle görülen 
bir başarı bulunduğunu, bunun baş 
mimarlarının teknik ekip, futbolcular 
ve en kötü günde bile kendilerine 
inanan taraftarlar olduğunu vurgula-
yarak, şunları kaydetti:

“Şimdi lige verilen 2 haftalık ara-
da yeniden kendimize bir yol haritası 
çizeceğiz. Şımarmak yok. Kendimizi 
bilerek, ayağımızı yere sağlam ba-
sarak yol almak zorundayız. Aradan 
sonra Beşiktaş ve Göztepe ile iç sa-
hada karşılaşacağız. Bu iki maç bize 
yeni yolumuzu gösterecek. Nereden, 
ne zorluklarla geldiğimizi biliyoruz. 
Yeniden zor yollara düşmek istemi-
yoruz. Bunun için taraftarımız çok 
değerli. Çok kaliteli bir taraftar top-
luluğuna sahibiz. Ligin son haftasına 
kadar onların itici gücünü hissetmek 
istiyoruz.”  n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR FK 26 17 7 2 41 13 28 58
2.GALATASARAY 26 15 7 4 55 27 28 52
3.BEŞİKTAŞ 26 13 8 5 51 34 17 47
4.TRABZONSPOR 26 12 7 7 45 36 9 43
5.MALATYASPOR 26 10 7 9 37 33 4 37
6.ATİKER KONYASPOR 26 8 11 7 32 30 2 35
7.ANTALYASPOR 26 10 5 11 29 41 -12 35
8.ÇAYKUR RİZESPOR 26 8 10 8 37 33 4 34
9.D. G. SİVASSPOR 26 9 7 10 38 39 -1 34
10.KASIMPAŞA 26 10 4 12 44 48 -4 34
11.A. ALANYASPOR 26 10 4 12 28 33 -5 34
12.İ. M. KAYSERİSPOR 26 8 9 9 24 34 -10 33
13.FENERBAHÇE 26 7 10 9 32 37 -5 31
14.ANKARAGÜCÜ 26 9 4 13 27 41 -14 31
15.BURSASPOR 26 5 13 8 24 31 -7 28
16.GÖZTEPE 26 8 3 15 26 34 -8 27
17.ERZURUMSPOR 26 4 10 12 26 35 -9 22
18.AKHİSARSPOR 26 5 6 15 27 44 -17 21
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Selçuklu Belediyesi’nin ilçeye kazandığı Sancak Yüzme Havuzu, bölgede yaşanların spor ihtiyacını fazlasıyla karşılaşmaya devam ediyor. Ücretsiz yüzme 
eğitiminin verildiği tesislerden, açıldığı günden bu yana yaklaşık 14 bin kişi yüzme öğrendi. Tesislerden AMATEM’den gelen vatandaşlar da faydalanıyor

Sancak’ta 14 bin kişi 
yüzme öğrendi!

Selçuklu Belediyesi’nin spor te-
sisleri bölgede yaşayan vatandaşla-
rın sporun ihtiyacını karşılaşması-
nın yanı sıra verilen eğitimlerle de 
dikkat çekiyor. Bölgedeki en önem-
li tesislerden bir tanesi de Sancak 
Yüzme Havuzu. Tesislerden aylık 
2500 kişi yararlanıyor. Cüzi ücret-
ler karşılığında yapılan üyeliklerin 
dışında spor okulları öğrencileri, 
3.sınıf öğrencileri ve AMATEM’den 
gelen hastalar da sağlıklı hayat için 
burada çalışmalar yürüyor. Tesis 
sorumlusu İsmail Değişli, Konya 
Yenigün Gazetesi’ne yaptığı açıkla-
malarda Sancak Yüzme Havuzu’n-
da her zaman daha iyisini yapabil-
mek için çalıştıklarını ifade etti.

PAKET PROGRAM İLE ÜYE ALIMI
Sancak Yüzme Havuzu’nda 

yüzme havuzu ve eğitimi dışında 
hamam, fitness, sauna ve buhar 
odası gibi hizmetler de veriliyor. 
Tesislere kayıt yaptıranlar, bu faali-
yetlerin tamamından faydalanıyor. 
Bay ve bayan üyelerin farklı günler 
ve seanslarda hizmet aldığı tesis-
lerde çocuklar da hem yüzme öğ-
reniyor hem eğlenceli dakikalar ge-
çiriyor.  Selçuklu Belediyesi Sancak 
Yüzme Havuzu tesis sorumlusu 
İsmail Değişli, Konya Yenigün Ga-
zetesi’ne özel yaptığı açıklamalarda 
tesislerden herkesin rahatça fay-
dalanabilmesi için her geçen gün 
daha çok çalıştıklarını ve hep daha 
iyi olması için araştırmalar yap-
tıklarını ifade etti. Herkesin spor 
yaparak zinde kalmasını tavsiye 
eden Değişli, kendisinin kimyager 
olduğu için havuz kontrolünü ve 
ölçümlerini kendisinin değerlen-
dirdiğini belirtti. İşte İsmail Değiş-
li’nin açıklamaları…

KENDİMİZİN GİRMEDİĞİ SUYA 
KİMSEYİ SOKMUYORUZ

İsmim İsmail Değişli. Selçuklu 
Belediyesi Sancak Yüzme Havu-
zu’nun tesis sorumlusuyum. Aynı 
zamanda kimyagerim. Havuzun 
su kimyasını ve şartlandırmasını 
burada yapmaktayım. Buradaki 
havuzumuzda günde 8 kez değer-
lendirme ve ölçümler yapılmakta. 
Belediyemiz ve kendimiz çok titiz 
olduğumuz için suyun kalitesine 
çok önem veriyoruz. Havuz suyu 
insan vücuduna temas ettiği için 
mutlaka sağlıklı olması gerekiyor. 
Bunun için buradaki kalite çok 
önemli. Sağlık Bakanlığı’nın kri-
terlerini uygulamak için burada 
sürekli çalışma halindeyiz. Kendi-
mizin girmeyeceği suya hiç kimse-
yi hiçbir şekilde sokmuyoruz. Ana 
düşüncemiz bu şekilde. 

TESİSLERDEN 2500 KİŞİ 
YARARLANIYOR

Tesisimiz 750 yetişkin üye, 750 
tane Selçuklu bölgesinde bulunan 
ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapı-
lan ortak proje kapsamında yüzme 
öğrenen 3.sınıf öğrencileri, AMA-
TEM’den belediyemizin sosyal so-
rumluluk projesi kapsamında gelen 
haftalık 20 vatandaşımız ve bunun 
dışında spor okullarından gelen 
7-14 yaş arası 850 sporcumuz var. 
Yaklaşık olarak buradan 2500 kişi 
faydalanıyor. 

EN GÜZELİ İÇİN ÇALŞIYORUZ
Selçuklu Belediyesi’nin spor 

yatırımları sürekli olarak devam 
ediyor. Biz de burada en iyisini en 
güzelini nasıl yaparız, onun için 
çalışıyoruz. Sancak Yüzme Ha-
vuzu tesislerinde fitness, yüzme, 
hamam, sauna ve buhar odası fa-
aliyetleri yapılıyor. Üye olan vatan-
daşlarımız hepsinden yararlanabi-
liyor. Bay – bayan farklı günlerde 
alanında uzman antrenörler eşli-

ğinde buradaki faaliyetleri sürdü-
rüyor. 

14 BİN KİŞİ ÜCRETSİZ 
YÜZME ÖĞRENDİ

Sancak Yüzme Havuzu’na üye 

olan vatandaşlarımız buradaki tüm 
faaliyetlerden faydalanmak için be-
lirli bir ücret ödüyor. Ama buradaki 
yüzme eğitimlerini ücretsiz olarak 
veriyoruz. Eğitim için ekstra bir 

ücret alınmıyor. Bu havuz yaklaşık 
olarak 6 yıldır faaliyet gösteriyor. 
Bu süre içinde hiç yüzme bilme-
yen 13-14 bin kişiye yüzme eğitim 
verdik ve hepsi de yüzme öğrendi. 
Buradan insanlar mutlu ayrılıyor. 
Mutlu olmaları için de elimizden 
geleni yapıyoruz. 

ONLAR MUTLU OLUNCA 
BİZ DE MUTLU OLUYORUZ

Konya AMATEM’den (Alkol ve 
Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eği-
tim Merkezi) buraya haftalık olarak 
20 kişilik gruplar geliyor. Sosyal 
Çalışma Bakanlığı’ndan görevli bir 
arkadaşımız ile buraya geliyorlar. 
Arkadaşlarımız burada stres atıyor. 
Aralarında ilk kez havuz görenler 
oldu. Yüzme bilmeyenlerden öğre-
nenler oldu. Burada amaç insanları 
topluma kazandırmak, dışlamak 
değil. Çünkü onlar da bizim top-
lumuzun bir bireyi. Yüzlerindeki 
mutluluk ifadesi bizleri de çok mut-

lu ediyor. 
DAHA İYİSİ İÇİN ARAŞTIRIYORUZ

Buradaki en önemli konulardan 
bir tanesi de temizlik ve hijyen. İşin 
içinde hijyen olduğu zaman kim-
yasal da oluyor. İnsanlar ne kadar 
çok kimyasal olursa o kadar çok te-
miz olacağını düşünüyor. Ama biz 
burada profesyonel anlamda çalı-
şıyoruz. Kendim kimyagerim, aynı 
zaman KOMEK’te havuz suyu ope-
ratörlüğü dersi veriyorum. Oradaki 
operatör arkadaşlarımıza anlatır-
ken, en az seviyede kimyasal kul-
lanarak hijyeni nasıl sağlarız bunun 
ARGE çalışmalarını yapıyoruz. Bu 
konuda Selçuklu Belediye Başka-
nımız Ahmet Pekyatırmacı maddi 
ve manevi olarak çok destek oluyor 
bize. Nasıl daha hijyenik olabiliriz 
bunun çalışmalarını yürütüyoruz. 
Fuarlara katılıyoruz araştırmalar 
yapıyoruz. Şu anki ortamın üstüne 
neler katabiliriz bunun için çalışı-
yoruz. Kendimizi de sürekli geliş-
tiriyoruz. 

11 KİŞİ İLE HİZMET VERİLİYOR
Tesislerimizde 11 kişi çalışıyor. 

4 tane 2 erkek 2 bayan olmak üzere 
antrenörümüz, 2 tane kayıt kabul, 
4 tane temizlik personeli, 1 tane de 
tesis sorumlusu bulunuyor. 

DAHA İYİ HİZMET İÇİN 
ÇABA GÖSTERİYORUZ

Ben tesis sorumlusu olduğum 
için vatandaşlarla ve üyelerimizle 
sürekli iletişim halindeyim. Biz çok 
güzel geri dönüşler alıyoruz. Her 
şeyden önce insanlar Selçuklu’da 
yaşadıkları için çok şanslı oldukları-
nı ifade ediyorlar. Tabi biz de böyle 
bir kurumda çalıştığımız için çok 
şanslıyız. Burada en memnun edi-
ci konulardan bir tanesi havuzun 
çok ferah olması. Havuzlar klorla 
dezenfekte edilir ve onun koku-
su olur. Burada öyle bir koku yok. 
Havuzlar genelde bodrum katlarda 
olur ama burası öyle değil. Sürekli 
olarak ölçümler yapılıyor. Ve bunun 
dönüşlerini olumlu olarak alıyoruz. 
Tabi olumsuzluklar olduğunda da 
en kısa sürede tamamlamak ve in-
sanların hizmeti daha iyi alabilmesi 
için çaba gösteriyoruz. 

HERKESİ TESİSLERE 
DAVET EDİYORUZ

Biz Selçuklu Belediyesi olarak 
7’den 70’e herkesin spor yapması-
nı ve zinde kalmasını tavsiye ediyo-
ruz. Hiç spor yapamazlar yürüme-
lerini istiyoruz. Günde 10 bin adım 
atsınlar. Hatta imkanları varsa 12 
bin adım atsınlar. Spor insanı zinde 
tutar. Herkesi Selçuklu Belediye-
si’nin spor tesislerine davet ediyo-
ruz.  
n MUHAMMED SAYDAM

Sancak Yüzme Havuzu’nda 850’ya yakın Selçuklu Belediyesi
spor okulları öğrencisi yüzme eğitimi alıyor. Tesislerde bulunan havuzlar günde 8 kez kontrolden geçiliyor. 

Tesislerde hamam, sauna ve buhar odası hizmetleri de yer alıyor.

Tesislerine daha temiz olması için ARGE çalışmaları yürütülüyor.

Sancak Yüzme Havuzu tesis sorumlusu İsmail Değişli.

Sancak Yüzme Havuzu’nda üye olanlar fitness, hamam, 
havuz gibi bütün imkanlarından faydalanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Selçuklu Belediyesi’nin ortak 
yürüttüğü proje ile 3.sınıf öğrencilerine ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.
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