
Konevi, kütüphaneyle yaşayacak60 milyon TL hibe ödenecek
Eski Hava Hastanesi’nin Konya Büyük-
şehir Belediyesi’ne devri protokolü, 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ve İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç arasında imzalan-
dı. Bakan Koca, “Konyamızın çok 
önemli gönül sultanlarının manevi ev 
sahipliğinde onlara yakışır mekanlar 
hazırlayıp, onlara layık olmaya çalış-
mak bizim için çok önemli” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK) IPARD Programı kap-
samında 2014-2020 yıllarını kapsayan 
hibeleriyle kırsal kalkınmaya yönelik 
yatırımlara aktarmaya devam ediyor. 
Konya İl Koordinatörü Hakan Doğan, 
“700 proje için yaklaşık 230 milyon TL 
hibe ödenmiştir. 100 projenin ise inşaat 
ve makine-ekipman alımları devam et-
mekte olup, bu projelere de yaklaşık 60 
milyon TL daha hibe ödenecektir” dedi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Borsa dünyaya 
ışık tutuyor

KTB’yi ziyaret eden Sri Lanka’nın Ankara 
Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, “Tarım 
ve tarımsal ticaret konusunda Konya’nın bilgi, 

tecrübe ve ticari işbirliğinden faydalanmak 
istiyoruz” dedi.  n SAYFA 5’TE

Enerjiyi tüketildiği
yerde üretmeliyiz

KTO ve KSO işbirliğinde düzenlenen semi-
nerde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, ülke 
olarak güneş enerjisinden maksimum 

düzeyde yararlanmak istediklerini söyledi. 
n SAYFA 10’DA

SELÇUKLU’DA YÜZME 
BİLMEYEN KALMAYACAK!

TEHDİT, DEHŞET VERİCİ
BOYUTLARA ULAŞTI!

Spor yatırımları dikkat çekiyor 

TİMAV Genel Başkanı Öksüz:

Selçuklu Belediyesi’nin 2014 yılında faaliyete geçir-
diği Beyhekim Yüzme Havuzu, büyük rağbet görü-
yor. Yüzme bilmeyen vatandaşlara ücretsiz yüzme 
kursunun verildiği tesislerde minik öğrenciler de 
yüzme eğitimi alıyor. Beyhekim Yüzme Havuzu’n-
da ayrıca hamam, sauna, buhar odası ve fitness 
hizmetleri de veriliyor. Vatandaşlar, bu tür hizmet-
lerden oldukça memnun olduklarını ifade ediyor.

İslamofobinin boyutlarının her geçen gün daha da 
genişlediğine dikkat çeken TİMAV Genel Başkanı 
Ecevit Öksüz, “Yeni Zelanda’da iki camimize yapı-
lan menfur saldırı, tehdidin dehşet verici boyutlara 
ulaştığının göstergesidir. İslamofobi, dinfobiye dö-
nüştürülerek, tüm insanlığı tehdit eder hale gelmiş-
tir” dedi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 7’DE

Bakan Koca’dan
Yenigün’e teşekkür

Şehrimizi ortak
akılla yöneteceğiz

Sağlık 
Bakanı Fah-
rettin Koca, 
Yenigün 
Gazetesi’nin 
14 Mart Tıp 
Bayramı özel 
ekini ilgiyle 
inceledi. İçe-
risinde şahsının kaleme aldığı 
bir köşe yazısı da bulunan der-
giyi inceledikten sonra Sağlık 
Bakanı Koca, böylesi başarılı 
bir ürünü ortaya koyduğu için 
Konya Yenigün Gazetesi ekibi-
ne teşekkür etti. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Yeni Kamyon Garajı yapılması 
konusunda Şoförler Odası’yla 
birlikte hareket ettiklerini belir-
ten Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Altay, yeni dönemde 
de ortak akılla hareket edecek-
lerini ifade etti. 
n HABERİ SAYFA 2’DE
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Ümmete merhem oluyorlar
AYDER Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı 
Abdülkadir Aras beraberinde 
Muhasebe Sorumlusu Ahmet 

Erdim, Yenigün Gazetesi’ni 
ziyaret ederek AYDER 

tarafından yapılan insani 
yardım faaliyetlerini anlattı.

2004 yılından bu yana 
100’ün üzerinde ülkede 
kalıcı eserleri olduğunu 

ve 20 ülkede aktif olarak 
insani yardım çalışmaları 

boyutunda faaliyet 
gösterdiklerini ifade eden 

Abdülkadir Aras, 1 Ekim 
tarihinden itibaren yeni 

yönetim olarak 4 ülkede 
çalışma yapıldığını belirtti. 

n HABERİ SAYFA 12’DE

Alcaklar!
Polonya’da hain saldırı sonucu şehit edilen Furkan Kocaman toprağa verildi. Yeni Zelanda’da camiye yapılan saldırı sonucu 49 kişi hayatını 
kaybetti. İsrail Başbakanı Netanyahu alçakça ifadeler kullandı. Bu olaylar dünyadaki İslam düşmanlığını bir kez daha gözler önüne seriyor

İSLAM DÜNYASINA
ALÇAK SALDIRILAR!

Polonya’daki üzücü olayın ardından, Yeni Zelan-
da’nın Christ Church kentindeki iki camiye, cuma 
namazı sırasında silahlı terör saldırısı düzenlendi. 
49 kişinin hayatını yitirdiği terör saldırısının ardın-
dan 4 kişi yakalandı. Saldırıda Konyalı Mustafa 
Boztaş’ın ağır yaralandığı öğrenildi. Ayrıca İsrail 
Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun son gün-
lerde sergilediği alçakça tutum, İslam’a yönelik 
Hıristiyan ve Siyonist saldırıları bir kez daha gös-
terdi. Yapılan bu alçak saldırılarla, İslam dünyası 
kıskaca alınmaya çalışılırken, İslam dünyasının 
bu konuda uyanık olması gerekiyor.  n SAYFA 6’DA

ACI, HÜZÜN 
VE GÖZYAŞI!

Erasmus eğitimi için gittiği Polonya’da, PKK 
sempatizanı olduğu belirlenen bir şahıs ta-
rafından uğradığı hain bıçaklı saldırı sonucu 
hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi öğren-
cisi Furkan Kocaman’ın cenazesi, getirildiği 
memleketi Konya’da, cuma namazına mütea-
kip toprağa verildi. Cenazede acı, hüzün ve 
gözyaşı hakimdi. Cenazeye bir dizi program 
için Konya’ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca başta olmak üzere Konya protokolün-
den çok sayıda isim ve yüzlerce vatandaş 
katıldı.

Furkan Kocaman Mustafa Boztaş
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Başkan Altay: ‘Şehrimizi ortak akılla yöneteceğiz’
Yeni Kamyon Garajı yapılma-

sı konusunda Şoförler Odası’yla 
birlikte hareket ettiklerini belirten 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Altay, yeni dönemde de ortak 
akılla hareket edeceklerini ifade 
etti.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şe-
hir İstişareleri kapsamında Kon-
ya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği’ne bağlı ilçelerdeki Şoför, 
Nakliyeci ve Otomobilciler Odala-
rı Başkanlarıyla buluştu. Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
programda AK Parti Konya İl Baş-
kanı Hasan Angı ve Konya Es-
naf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Başkanı Muharrem Karabacak ile 
birlikte oda başkanlarının sorunla-
rını ve taleplerini dinleyen Başkan 

Altay, yeni dönemde ortak akılla 
hareket ederek şehri hep birlikte 
yöneteceklerini söyledi. Şehir mer-
kezindeki trafiği rahatlamak üze-
re önemli adımlar attıklarını, yeni 
dönemde de bu adımların devam 
edeceğini ifade eden Başkan Altay, 
otoparklarla ilgili ihtiyaç hissedilen 

alanlarda ağır vasıta park alanla-
rı oluşturacaklarını vurgulayarak, 
mevcut Kamyon Garajının ihtiyacı 
karşılayamadığını Şoförler Odası ile 
birlikte hareket ederek Aksaray yo-
lunda yeni kamyon garajı yapmayı 
planladıklarını dile getirdi. Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 

Başkanı Muharrem Karabacak ile 
ilçelerin Şoför, Nakliyeci ve Oto-
mobilciler Esnaf Odaları Başkanları 
da düzenlenen program nedeniyle 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ve AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı’ya teşekkür 
etti. n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, Kadınhanı İlçesini ziyaret 
etti. Esnaf ve vatandaşlarla buluşan 
Milletvekili Halil Etyemez, “Son dö-
nemde Konya Büyükşehir Belediye-
miz ve Kadınhanı Belediyemiz tara-
fından ilçemize toplam 191 milyon 
lira yatırım yapıldı. 31 Mart seçim-
lerini Cumhur İttifakı’nın AK Par-
ti’mizden adayı Mehmet Badem’in 
kazanmasıyla Kadınhanı ilçemizde 
yatırımlar hız kesmeden sürecek.” 
dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, Kadınhanı ilçesinde çeşit-
li temaslarda bulundu. Milletvekili 
Halil Etyemez, ilk olarak Cumhur 
İttifakı’nın AK Parti’den Belediye 
Başkan Adayı Mehmet Badem, AK 
Parti İlçe Başkanı İrfan Karaca, AK 
Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üye-
si Yaşar Köklü ve MHP İlçe Başkanı 

Teyfik Yağcı ile birlikte Kadınhanı 
Toplum Sağlığı Merkezi’ni ve Dev-
let Hastanesi’ni ziyaret etti. Tedavi 
gören hastalara geçmiş olsun di-
leklerini ileten Milletvekili Etyemez, 
doktorların ve sağlık çalışanlarının 
14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

191 MİLYON LİRALIK YATIRIM
Milletvekili Etyemez, daha son-

ra beraberindeki heyetle birlikte 
ilçe merkezindeki esnafları ziyaret 
ederek hayırlı işler diledi ve vatan-
daşlarla bir araya geldi. Ziyaretler 
sırasında ilçeye yapılan yatırımlar-
dan bahseden Etyemez, “AK Parti 
hizmet odaklı çalışan, vatandaşların 
refah seviyesini arttıran partidir. 
Bu kapsamda Kadınhanı İlçemize 
altyapıdan üstyapıya, içme suyu 
hattından tarımsal sulamaya, şehir 
parkından mahalle parklarına, şehir 
konağından pazar yerine kadar bir-

çok yatırım yapıldı. Son dönemde 
Büyükşehir Belediyemiz ilçemize 
121 milyon lira değerinde yatırım-
lar yaptı. Kadınhanı Belediyemiz ise 
70 milyon lira değerinde yatırımlar 
yaptı. Toplamda yapılan 191 milyon 
liralık yatırımlarla Kadınhanı ilçe-
mizin çehresi değişti. 31 Mart’ta da 
Cumhur İttifakı’nın AK Parti’mizden 
adayı Mehmet Badem kazanacak, 
Kadınhanı ilçemizde yatırımlar hız 
kesmeden devam edecek inşallah.” 
dedi.
ÇİFTÇİLERE BİRÇOK ALANDA DESTEK

Tarım alanında çiftçilere verilen 
desteklere de değinen Milletveki-
li Halil Etyemez, ilçedeki 5 bin 142 
kayıtlı çiftçinin desteklerden yarar-
landığını söyledi. Milletvekili Etye-
mez, “2017 yılında çiftçilerimize 
38 milyon 951 bin 772 lira bitkisel 
üretim desteği, 5 milyon 221 bin 

672 lira hayvancılık desteği olmak 
üzere toplam 44 milyon 173 bin 444 
lira destek ödedik. 2018 yılında ise 
çiftçilerimize 35 milyonun üzerinde 
destek verdik. 2018 yılının destek 
ödemeleri hala devam ediyor. 2006-
2018 yılları arasında kırsal kalkın-
ma ekonomik yatırım projelerinde 
4 projeye 648 bin 514 lira, sulama 
yatırımlarının desteklenmesi proje-
sinde 49 proje 698 bin 590 lira ve 
makine ekipman destekleri proje-
sinde 438 çiftçiye 2 milyon 868 bin 
410 lira destekleme ödemesi yaptık. 
2016-2017-2018 yıllarında genç 
çiftçi projelerinde 24 proje sahibine, 
toplamda 720 bin lira ödedik. Bun-
lar gibi birçok alanda çiftçilerimizi 
destekliyoruz, bundan sonrada des-
teklemeye devam edeceğiz.” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD-II Programı Beşinci 
Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 250 milyon lira hibe desteği sağlayacak

TKDK desteğiyle
Konya kalkınıyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des-
tekleme Kurumu (TKDK) IPARD 
Programı kapsamında 2014-2020 
yıllarını kapsayan hibeleriyle kırsal 
kalkınmaya yönelik yatırımlara ak-
tarmaya devam ediyor.

TKDK’nın IPARD-II Programı 
Beşinci Başvuru Çağrı İlanı kapsa-
mında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki 
Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ted-
biri ile “Tarım ve Balıkçılık Ürünle-
rinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile 
ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatı-
rımlar” tedbiri kapsamında başvu-
rular kabul edilecek. Tarımsal İşlet-
melerin Fiziki Varlıklarına Yönelik 
Yatırımlar ile süt, kırmızı et, kanatlı 
et ve yumurta üreten işletmelere 
toplam 170 milyon avro desteklene-
cekken, Tarım ve Balıkçılık Ürünle-
rinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile 
İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatı-
rımlar kapsamında süt ürünleri, kır-

mızı et ürünleri, kanatlı et ürünleri, 
su ürünleri ve meyve ve sebze ürün-
lerinin işlenmesi ve pazarlanması 
için 80 milyon avro destek verilecek. 

KONYA’YA 250 MİLYON TL 
HİBE EDİLECEK

TKDK’nın 2008 yılında faa-
liyete geçtiğini vurgulayan Kon-
ya İl Koordinatörü Hakan Doğan 
yaptığı yazılı açıklamada, “Şu ana 
kadar hayvancılık, kesimhane, süt 
işleme, süt toplama tesisleri, soğuk 
hava depoları, tıbbı aromatik bitki 
yetiştiriciliği, kırsal turizm, mikro 
işletmeler, güneş enerjisi tesisleri 
olmak üzere 800 proje ile imza-
lanmış ve 700 proje için yaklaşık 
230 milyon TL hibe ödenmiştir. 
Kalan 100 projenin ise inşaat ve 
makine-ekipman alımları devam 
etmekte olup, bu projelere de yak-
laşık 60 milyon TL daha hibe öde-
necektir. Hayata geçen projeler ile 

5 bin farklı tipte 100 bin adetten 
fazla makine-ekipman ve malzeme 
ile 300 traktör desteği sağlanmış 
ve 8 bin kişiye doğrudan dolaylı ve 
doğrudan istihdam oluşturulmuş-
tur. IPARD-II Programı Beşinci 
Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 
250 milyon TL hibe desteği sağla-
nacaktır” ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR 
17 MAYIS’TA SONA ERECEK

Tarımsal İşletmelerin Fiziki 
Varlıklarına Yönelik Yatırımlar için 
başvurular 8 Nisan 2019 tarihinde 
başlayıp, 17 Mayıs’ta sona erecek. 
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İş-
lenmesi ve Pazarlanması ile İlgili 
Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 
için başvurular ise 8 Nisan 2019 ta-
rihinde başlayıp 24 Mayıs tarihinde 
sona erecek. Beşinci Başvuru Çağrı 
İlanı kapsamında hazırlanacak baş-
vurularda yatırım süreleri en fazla 
18 ay olarak planlanacak. Son teslim 
tarihinden sonra yapılacak başvuru-
lar kabul edilmeyecek. Başvurular 
Konya’nın da dahil olduğu 42 ilden 
yapılabilecek. Başvuru çağrı döne-
minde TKDK tarafından yapılacak 
ilave duyuru ve bilgilendirmeler TK-
DK’nın resmi internet sayfasından 
takip edilebilecek. n FATİH TALAYHAN

Cumhur kazanacak, yatırım durmayacak

TKDK İl Koordinatörü Hakan Doğan

Tarımsal ve Kırsal Kalkınma’yı Destekleme Kurumu tarafından yapılan hibe çağrısı kapsamında üreticilere 250 milyon TL’ye kadar hibe verilecek.

Bakan Koca 10’LAR
Dergisi’ni beğendi

Ekonomiden siyasete, sosyal 
hayattan spora kadar pek çok alan-
da yaptığı başarılı çalışmalarla rüş-
tünü ispat eden ve Konya’nın en 
aktif gazetesi haline gelen Konya 
Yenigün Gazetesi’nin bir marka 
haline gelmiş olan sektör dergisi 
10’LAR, 14 Mart Tıp Bayramı’na 
özel olarak hazırladığı dergisiyle 
yine dikkatleri üzerine çekmeyi 
başardı. 

Her ay farklı bir sektörü konu 
alarak tüm yönleriyle değerlendi-
ren 10’LAR Dergisi’nin bu ayki ko-
nusu ‘sağlık’ oldu. Sağlık çalışan-
larına ithafen hazırlanan 10’LAR 
Dergisi 14 Mart Tıp Bayramı özel 
sayısı sağlık sektörünün tüm pay-
daşları tarafından büyük beğeni 
kazandı. Bir yandan  ‘İyiliği göster-
me, kötülükten sakındırma’ temel 
düsturunu ilke edinen Yenigün 
Gazetesi, bir yandan ilkeli, cesur, 
dürüst, özel hayata saygılı, sor-
gulayıcı haber anlayışıyla hareket 
ederken, diğer yandan çıkarmış 
olduğu dergilerle Konya’nın başa-
rısını gözler önüne seriyor. 
SAĞLIK ÇALIŞANLARI UNUTULMADI

Her alanda var olma hedefiyle 
hareket eden Yenigün Gazetesi, bu 
anlamda 14 Mart Tıp Bayramı’nı 
da unutmadı.  “Tıp Bayramı Eki” 
ile okuyucularının karşısına çıkan 
Yenigün Gazetesi, sağlık çalışan-
larının bu mutlu günlerine ortak 
oldu. dolu dolu içeriğiyle dikkat çe-
ken Yenigün Gazetesi Tıp Bayramı 
Eki, okuyuculardan tam not aldı. 

İÇERİK ANLAMINDA 
OLDUKÇA DOYURUCU

Yenigün Gazetesi’nin 14 Mart 
Tıp Bayramı dolayısıyla ortaya koy-
duğu özel dergi, sağlık alanındaki 
özel içeriğiyle göz dolduruyor. Baş-
ta Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Ko-
ca’nın Yenigün Gazetesi için kale-
me aldığı makale olmak üzere, çok 
özel makalelerin ve haberlerin yer 
aldığı Yenigün Gazetesi Tıp Bay-
ramı Eki, okuyucuları sıkmadan, 
bilgi sahibi olabilecekleri bir yayın 
olarak kendini gösterdi. Türkiye ve 
Konya’nın sağlık alanındaki yeri, 
sağlık alanında yaşanan gelişme-
ler, Konya’nın yeni hastanelerin-
deki son durum, sağlıklı bir hayat 
için gerekli uyarılar ve tavsiyeler 
gibi önemli bir bilgi kaynağı ola-
rak sunulan Yenigün Gazetesi 
Tıp Bayramı Eki, okuyucularının 
beğenisine sunuldu. “Şimdi Geli-
şim Vakti” başlığıyla okuyucuların 
karşısına çıkan Yenigün Gazetesi 
Tıp Bayramı özel eki, Türkiye’nin 
sağlık alanında geldiği noktayı göz-
ler önüne seren ve arşivlerde yer 
alabilecek bir bilgi kaynağı olarak 
dikkat çekiyor. 

SAĞLIK BAKANI KOCA
TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
da 10’LAR Dergisi’nin 14 Mart Tıp 
Bayramı özel sayısını ilgiyle ince-
ledi. İçerisinde şahsının kaleme 
aldığı bir köşe yazısı da bulunan 
dergiyi inceledikten sonra Sağlık 
Bakanı Koca, böylesi başarılı bir 
ürünü ortaya koyduğu için Konya 
Yenigün Gazetesi ve 10’LAR Der-
gisi ekibine teşekkür etti. 
n FATİH TALAYHAN
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Konya                   2 °C   11 °C

Karaman             2 °C 9 °C 
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Sağlık Bakanı Koca “Herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halinde herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık 
hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye’ye sahip olmayı hedefliyoruz” diye konuştu 

‘Hedefimiz sağlıklı Türkiye’
Çeşitli programlar için Kon-

ya’ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca’nın ilk olarak Selçuk Üniversi-
tesinde tıp fakültesi öğrencileriyle 
bir araya geldi. Süleyman Demirel 
Kültür Merkezi Malazgirt Salonu’n-
da düzenlenen programda Bakan 
Koca öğrencilere çeşitli bilgiler 
verdi. Bakan Koca, konuşmasına 
Polonya’da şehit edilen Furkan 
Kocaman’ın yakınlarına başsağlı-
ğı dileyerek başladı. Koca, yapılan 
vahşice saldırıyı şiddetle kınadığını 
söyleyerek, “Bu toprakların birliği-
ne kasteden ve aidiyet içinde olma-
yan yapıları da buradan lanetliyo-
rum” dedi. 

Koca, “Ayrıca bugün yeni bir 
saldırıyla uyandık. Yeni Zelanda’da 
yine ırkçı ve vahşi İslamofobik sal-
dırıyı da buradan lanetliyor ve vefat 

edenlere, şehit olanlara Allah’tan 
rahmet diliyorum. Küresel ve em-
peryal dünyanın İslamofobiyi besle-
yen bu dünyanın da İslam’dan artık 
elini çekmesini ve sağduyuya davet 
ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Bakan Koca, tıp fakültesi öğren-
cilerine seslenerek, üniversite eğiti-
minin hayat düzlüğüne çıkmadan 
önceki son tepe olduğunu söyledi. 
Bakan Koca, “2018 yılında yüksek 
öğretim sınavına 2 milyonun üze-
rinde başvuru oldu. Açılan tıp kon-
tenjanı ise 14 bin 643. Hekim sayı-
mız ancak 150 binleri bulabildi. İlk 
bakışta bu rakamlar çarpıcı gelebilir 
ancak gelişmiş ülkelerle kıyaslandı-
ğında hekim sayısı açısından da nü-
fusa oranla yatak sayısında da hala 
oldukça geride olduğumuz söyleye-
biliriz. Tıbbiyeli olmak bir ayrıcalık-

tır, üstlendiğiniz sorumluluk da bir 
o kadar ağırdır. Daha azimli, daha 
uzun soluklu, daha fedakar, daha 
sevecen ve daha sabırlı olmamızı 
gerektiren bir sorumluluktur. Bir 
o kadar da onur ve gurur vericidir” 

ifadelerini kullandı. 
Hastanın ve hekimin kendini 

karşılıklı güvende hissedeceği bir 
güven ortamı sağlamak zorunda 
olduklarını belirten Bakan Koca, 
“Kendini elinden ve dilinden baş-

kalarının emin olduğu bir kimlikle 
tanımlayan biz toplumların, bunu 
herkesten daha fazla yapabilme 
potansiyeline sahip olduğunu dü-
şünüyorum. Ve aynı oranda her-
kesten daha fazla sorumluluk ta-
şıdığına da inanıyorum. Sağlıkta 
nihai vizyonumuz, tüm toplum 
olarak sağlıklı hayat tarzının be-
nimsendiği, herkesin sağlık hak-
kının korunduğu, ihtiyaç halinde 
herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık 
hizmetine kolayca erişebildiği bir 
Türkiye’ye sahip olmayı hedefliyo-
ruz. Biliyorum yapacak çok işimiz, 
gidilecek çok yolumuz var. İhtiyacı-
mız olan azimli, kararlı, donanımlı, 
hakkaniyeti gözeten kadrolar ol-
malıdır. İnsana değer veren, insan 
sevgisini mesleğinin şiarı edinmiş 
güçlü ve nitelikli sağlık ordusuyla 

mümkündür. Geleceğimiz buna 
bağlıdır” dedi. 

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Mustafa Şahin ise “Selçuk Üni-
versitesi ülkemizin en kalabalık 
ikinci üniversitesi. İçimizden 8 
tane üniversite çıktı bir yenisini bu 
sene kurmuş olduk, Konya Teknik 
Üniversitesi. Buna rağmen hala 
77 bin öğrenciyle çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz. Tıp Fakültemiz 9. 
sırada bulunmaktadır. Bilimsel per-
formans ve akademik göstergeler 
açısından 990 toplam yatağa ulaştı 
ve 2002 yılında kurulmuş olan fa-
kültemizde bugüne kadar 2 binin 
üzerinde öğrenciyi mezun etmiş 
olduk” şeklinde konuştu. Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca daha sonra 
öğrencilerin sorularını yanıtladı.
n İHA

Eski Hava Hastanesi’nin Konya Büyükşehir Belediyesi’ne devri protokolü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç arasında imzalandı

Hava Hastanesi Konevi 
Kütüphanesi oluyor

Konya İl Sağlık Müdürlüğü tara-
fından kullanılan arsanın Büyükşe-
hir Belediyesine devrine ilişkin “Eski 
Hava Hastanesi Devir Protokolü 
İmza Töreni” Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca’nın katılımıyla gerçekleşti. 
Bakan Koca, çeşitli ziyaretler kap-
samında geldiği Konya’da İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından kullanılan 
arsanın Büyükşehir Belediyesine 
devrine ilişkin “Eski Hava Hastanesi 
Devir Protokolü İmza Töreni”ne ka-
tıldı.

Sağlık hizmetleri anlamında son 
dönemde 53 sağlık tesisi kazandırıl-
dığını belirten Bakan Fahrettin Koca, 
“Son 16 yıllık gelişmede kalkınma-
sını takip etmekten büyük keyif al-
dığım Konyamıza belediyeciliğin ve 
bundan sonra yapılacak yeni proje-
lerin ilk adımını atacağımız törende 
Konyalılarla aynı havaya teneffüs 
etmekten dolayı mutluyum. Konya-
mıza bu süre içerisinde 31 tane de 
hastane binası yaptık. Toplam yatak 
sayısını 4 bin 174’ten, 7 bin 686 çı-
karttık. Burada özellikle ilçe hasta-
nelerimizin de birçoğunu tamamla-
dık. Hüyük ve Beyşehir ilçemizde iki 
hastanemizin açılışını gerçekleştire-
ceğiz. Bunun dışında devam eden 
10 tane sağlık tesisimizin inşaatı 
devam ediyor. Yeni dönemde özel-
likle sağlık alanında hedef olarak 81 
milyon vatandaşımıza hakkaniyet-
li, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir 
sağlık hizmetini vermeyi kendimize 
hedef olarak görüyoruz. Konya’da 
inşası devam eden şehir hastanemi-
zin toplam yatak kapasitesi bin 250. 
Biz şehir hastanelerini önümüzdeki 
dönemde sadece büyüklükleriyle 
değil, fonksiyonel yapısıyla da fark-
lılık gösteren hastaneler olarak ko-
numlandırmak istiyoruz. Şehir has-
tanelerimiz bundan sonraki süreçte 
üniversitelerle ile işbirliği içerisinde 
eğitim ve araştırmanında yapıldığı 
hastaneler olacak. Şehir hastanele-
rimiz sağlık turizmiyle de önemli bir 

karşılığı olacak. Bu sebeple özellikle 
Konya’mızdaki şehir hastanemiz 
sağlık turizminde de önemli bir üs 
olacak” ifadelerini kullandı.

‘GÖNÜL SULTANLARINA YAKIŞIR 
MEKANLAR HAZIRLANIYOR’

Bakan Koca, “Daha öncesinde 
askeri hastane olarak kullanılan ve 
sonrasında bakanlığımıza bağlanan 
yer ile ilgili, Büyükşehir belediye 
başkanı Uğur İbrahim Altay bir pro-
jeleri olduğunu söyledi. Bu bölgeyi 
Sadrettin Konevi Hazretlerine dair 
bir çevre düzenlemesi ve yapının 
inşa edilmesiyle ilgili projesini bize 
açıkladığında, bu bölgeyi kendile-
rine devredebileceğimizi söyledik. 
Buradaki binaların tasfiyesi ve çev-
re düzenlemesiyle türbeye hizmet 
edebilecek tesisler inşa ederek hem-
şerilerimizin ve misafirlerimizin hiz-
metine sunulacak. Konyamızın çok 
önemli gönül sultanlarının manevi 
ev sahipliğinde onlara yakışır me-
kanlar hazırlayıp, onlara layık olma-
ya çalışmak bizim için çok önemli. 

Bu çalışmalarımızdan birini daha 
imzaladığımız protokolle gerçekleş-
tirmiş olacağız” şeklinde konuştu. 
Yeni Zelanda‘da yaşanan İslamo-
fobik saldırıyı kınadığını ifade eden 
Koca, “Bugün cenazesine katıldığı-
mız Furkan kardeşimize Allahtan 
rahmet diliyorum” diye konuştu. 

‘SÖYLEDİKLERİMİZİ 
YERİNE GETİRMENİN 

MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ’
Programda konuşan Konya Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay da, “AK Parti beledi-
yeciliği sadece söylemek değil her 
zaman icraatın olduğu bir beledi-
yecilik anlayışıdır. Biz de söyledik-
lerimizi bir bir yerine getirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu dönem 
Konya’mız çok şanslı. Hükümeti-
mizi çok güçlü bir temsilcimiz var. 
Sayın Bakanlıklarımız hem kendi 
bakanlıklarıyla ilgili konularda hem 
de diğer konularda her projemizin 
arkasında ve destekçileri. Bugün de 
önemli bir projeyi hayata geçirme-

nin mutluluğunu yaşıyoruz. Hepi-
mizin askeri hastane olarak bildiği 
ama 15 Temmuz sürecinden sonra 
bakanlığımıza devredilen ve şuan-
da da bir miktar hastane ve il sağ-
lık müdürlüğü olarak da kullanılan 
binanın Büyükşehir Belediyemize, 
vasıtasıyla devriyle ilgili bir protokol 
gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

‘PROTOKOL KONYA’NIN 
ÖNÜNÜ AÇIYOR’

Son 20 gün içerisinde Konya’da 
yapılan üçüncü protokolün imza-
landığını vurgulayan Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak ise, “Bu pro-
tokülünün hepsi Konya’nın önünü 
açan, ufkunu genişleten, tarihimizi 
açığa çıkartan, ticaretimizin daha 
verimli yapılması ve vatandaşlarımı-
zın daha güzel ortamlarda yaşaması 
için ileriye dönük adımları içeriyor. 
Bu projede emeği geçen bakanla-
rımıza teşekkürlerimi iletiyorum. 
İnşallah bu proje, yeşil alanları ile 
birlikte kısa zamanda hayata geçer” 
şeklinde konuştu. n FATİH TALAYHAN

Bakan Fahrettin Koca
SOBE’yi ziyaret etti 

Çeşitli temas ve ziyaretlerde 
bulunmak üzere Konya’ya gelen 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sel-
çuklu Belediyesi tarafından kente 
kazandırılan ve Türkiye’ye örnek 
bir proje olan Selçuklu Otizmli Bi-
reyler Eğitim Merkezi (SOBE)’ni 
ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde engellilerle 
ilgili birçok hukuki düzenlemele-
rin hayata geçirildiğini ve önem-
li projelere imza atıldığını ifade 
eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
“Türkiye’de olmayan bir mode-
lin Konya’da hayata geçirilmesi 
ve bir ilçe belediyemizin bu kadar 
büyük bir yatırım yapmış olması 
şehir adına ortaya konulan vizyonu 
göstermesi açısından son derece 
önemli. Böyle önemli bir tesisin 
Konya’ya genelde de tüm Türki-

ye örnek teşkil etmesi ve hizmet 
vermesi bir farkındalığı berabe-
rinde getiriyor. Bu eserin hizmete 
girmesinde emeği geçen herkese 
teşekkürlerimi sunuyorum ve bu 
örneklerin çoğalmasını temenni 
ediyorum” dedi. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Sağlık Bakanı 
Koca’ya ziyaretlerinden dolayı duy-
duğu memnuniyeti ifade ederek, 
“Kendilerini Konya’mızda ve Sel-
çuklumuzda ağırlamaktan büyük 
bir memnuniyet duyduk. Selçuklu 
Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi-
mizle ilgili duygu ve düşüncele-
rinden dolayı ayrıca teşekkür edi-
yorum. SOBE’nin yakmış olduğu 
farkındalık ışığının tüm Türkiye’ye 
yansıması temennisinde bulunu-
yorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Hava Hastanesi’nin Konevi Kütüphanesi olarak 
değerlendirilmek üzere gerçekleştirilen devir teslim 
töreni, Bakan Fahettin Koca’nın katılımıyla yapıldı.

‘Selçuklu her alanda
büyük gelişme gösterdi’

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, Selçuklu’da gün boyu 
farklı etkinliklere katıldı.  Kızılkaya 
ve Konya Park İş Merkezlerindeki 
esnafları ziyaret eden Usta’ya ziya-
retlerinde Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti 
Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Ha-
kan Özer’in yanı sıra teşkilat üyeleri 
de eşlik etti.   KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığının “KOP Okuyor” 
projesi kapsamında Aydınlıkevler 
Mahallesinde yer alan, Selçuklunun 
ilk çocuk kütüphanesini ziyaret eden 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Leyla Şahin Usta’ya, Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Turan Kayacılar, SEDEP Koordina-
törleri ve kütüphane görevlileri eşlik 
etti. Çocuk kütüphanesinde her tür-

lü avantajın düşünülerek en küçük 
bir ayrıntının dahi göz ardı edilme-
mesinin çok sevindirici olduğunu 
ifade eden Usta,  Selçuklu’da kitaba 
ulaşmanın artık çok kolay olduğu-
nu, ilçenin 72 kütüphanesi ile tüm 
kitap dostlarına hizmet vermenin 
mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. 
Daha sonra Selçuklu Belediyesi ta-
rafından yapımı tamamlanan Yazır 
Sosyal Tesisinin yanı sıra kısa bir 
süre önce sağlık alanında ilçeye ka-
zandırılan 6 Nolu Aile Sağlık Merke-
zini de ziyaret eden Ak Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 
merkezden hizmet alan vatandaş-
ların yanı sıra doktorlarla görüştü. 
Usta ve beraberindekiler vatandaş-
lara karanfil verdi. Ziyarette İl Sağlık 
Müdürü Mehmet Koç tarafından 
Usta’ya sağlık yatırımları konusun-
da bilgi verildi.  n HABER MERKEZİ
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Çanakkale, ‘Yiğitlere Destan Gecesi’ ile anılacak
Selçuklu Belediyesi Çanakkale 

Destanını tarihe altın harflerle ya-
zan ecdadın hatıralarını, Selçuklu 
Kongre Merkezinde düzenlenecek 
program ile günümüz kuşağına 
yansıtacak. Programda dünyaca 
ünlü hafızların sesinden Kuranı Ke-
rim tilaveti, şiir dinletisi ve tiyatro 
yer alacak. 

Çanakkale destanını ölümsüz-
leştiren ve eşi benzeri görülmemiş 
bir mücadele ile vatan savunma-
sında fedakârlık gösteren ecdad, 
“Yiğitlere Destan Gecesi” ile Sel-
çuklu Kongre Merkezinde dualar-
la, Kuranı Kerim tilaveti ve çeşitli 

etkinliklere anılacak.  Selçuklu Be-
lediyesi tarafından düzenlenecek 
olan “Yiğitlere Destan Gecesi” ne 
dünyaca ünlü hafızlardan Abdullah 
Altun, Anas Bourak Kuranı Kerim 
tilaveti ile katılırken, İbrahim Sadri 
kendine has üslubuyla destan şi-
irlerini seslendirecek, tiyatro gös-
terisi ile de ecdadın nesiller boyu 
unutulmayacak destanından bazı 
kesitler izleyici ile buluşacak. Sel-
çuklu Kongre Merkezi’nde ücretsiz 
olarak sunulacak olan program 18 
Mart Pazartesi günü saat 20:00’de 
gerçekleştirilecek.

Selçuklu’dafarklı yüzlerce et-

kinliğin gerçekleştiği en önemli 
merkez olan Selçuklu Kongre Mer-
kezi önemli bir etkinliğe daha ev 
sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Yiğitlere 
Destan Gecesine” tüm Konyalıları 
davet ederek, “Selçuklu’da  güzel 
bir etkinliğe daha imza atıyoruz. 
Ecdadımızın hayırla ve dualarla yad 
edileceği “Yiğitler Destan Gecesin-
de” tarihimizin yakın geçmişinde 
büyük fedakarlıkların ve vatan sa-
vunmasının yaşandığı, tarihin ade-
ta bir dönüm noktası olan dünyanın 
en önemli destanını yazan yiğitleri-

mizi rahmetle, minnetle anacağız. 
Onların hatıralarını yaşatmaya ça-
lışacağız. Bağımsızlık uğruna canı 
pahasına vatanını koruyan ve bunu 
tüm dünyaya gösteren ecdadımız 
“Ya İstiklal Ya Ölüm” diyerek bu 
aziz vatanı bizlere emanet ettiler. 
Bu mücadelenin mayasında va-
tan sevgisi, inanç, kahramanlık ve 
mücadele ruhu bulunmaktadır. 
Çanakkale bugünün ve geleceğin 
güçlü Türkiye’sinin temelinin atıl-
dığı eşsiz bir zaferdir. Bu önemli 
destan gecesine tüm hemşehrileri-
mizi davet ediyorum” dedi.
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Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Meram Tıp Fakültesi’nde ger-
çekleştirilen ve Vali Cüneyit Orhan 
Toprak’ın da katıldığı 14 Mart Tıp 
Bayramı kutlamalarında tabiplerin 
güler yüzlü olmasının önemli oldu-
ğu vurgulandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Meram Tıp Fakültesinde 14 
Mart Tıp Bayramı düzenlenen bir 
programla kutlandı. Programda bir 
konuşma yapan Vali Cüneyit Orhan 
Toprak, “Doktorlar, geniş bir yelpa-
zede kabiliyetlerini sergileyebilecek 
kapasiteye sahip insanlardır, şu anda 
da karşımda seçkin, fedakâr, kıy-

metli hekimleri görüyorum. Onlarla 
gurur duyuyoruz. Her biri hayatını 
ortaya koymuş ve gece gündüz de-
meden çalışmışlar. Doktorlarımızın 
gerçekten çok kaliteli, birikimli ve 
başarılı olduklarını görüyor ve sizle-
rin de bu vesile ile 14 Mart Tıp Bay-
ramını kutluyorum” dedi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zor-
lu 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle 
düzenlenen bu programda emeği 
geçenlere teşekkür ederek, “Tabip-
lerin fedakârlığın zirvesinde olduk-
larını düşünüyorum. Zamanlarını, 
zihinlerini, sevgilerini feda ediyorlar. 
Kolay bir iş değil” dedi. Peygamber 

Efendimizin ‘Tebessüm sadakadır’ 
sözünü hatırlatan Rektör Zorlu, te-
bessümün en çok hekimlere yakış-
tığını da söyleyerek, tüm sağlık ça-
lışanlarının Tıp Bayramını tebrik etti.

Meram Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Celalettin Vatansev ise, “14 
Mart Tıp Bayramının 100. yılını id-
rak ettiğimiz bir gün, bugün. Hem 
hekim hem de sağlık çalışanları 
açısından temennimiz bugün hep 
böyle bayram olarak kalsın istiyoruz. 
Hekimlerimizin kalitesinden dolayı, 
ülkemize yurtdışından gelen hasta 
akınından dolayı Türkiye’nin iyi bir 
durumda olduğunu biliyoruz. Dola-

yısıyla bizim ülkemizdeki tıp eğitimi 
dünya üzerinde hatırı sayılır nitelik-
tedir. Ben bu günü, bayram olarak 
kutlayalım istiyorum” diye konuştu.

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Mor-
foloji Ek Binası Prof. Dr. Asım Du-
man Konferans Salonunda gerçek-
leşen programda günün anlam ve 
önemine binaen hazırlanan ve NEÜ 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakülte-
si Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
hoca ve öğrencileri ile Meram Tıp 
Fakültesi  İç Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Dr. Atakan Te-
kinalp’ten oluşan ekibin konseriyle 
etkinlik sona erdi. n HABER MERKEZİ

Armağan Koleji 14 Mart’ta
doktorları ziyaret etti

Yazar Kazım Öztürk, 
eski Konya’yı anlattı

Armağan Koleji Okul Müdü-
rü Musa Bağcı, Müdür Yardımcısı 
Mustafa Ekici, Halkla İlişkiler So-
rumlusu Ayşe Nur Canbolat, Reh-
ber Öğretmen Kadriye Çelik, Sağ-
lık ve İlkyardım Kulübü öğrencileri 
ile birlikte 14 Mart Tıp Bayramı 
dolayısı ile Başhekimlere ziyarette 
bulunarak 14 Mart Tıp Bayram-
larını kutladı. Okul Müdürü Musa 
Bağcı, “Sağlık ve İlkyardım Kulübü 
öğrencilerimiz ile 14 Mart Tıp Bay-
ramında, Başhekimlerimizi ziyaret 
ettik. Öğrencilerimizin, ‘Türkiye’de 
son yıllarda sağlık alanında nasıl 
gelişti? 2000’li yıllardan bu yana 
Tıp alanında neler değişti? Yeni-
likler neler?’ sorularının yanıtlarını 

tıp çalışanlarından duymak istedik. 
Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Do-
ğum ve Çocuk Hastalıkları Hasta-
nesi Başhekimi Erkan Ataş’ı, Kon-
ya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimi Mehmet Ali Eryılmaz’ı,  
Prof. Dr. Adil Kartal’ı hastanede 
kendi makamlarında ziyaret ettik. 
Öğrencilerimiz merak ettikleri özel 
soruları sordular. Doktorlarımızın 
genel öğüdü ‘ne yaparsanız yapın 
severek yapın’ oldu. Sağlık alanın-
da çalışanların en önemli günleri 
arasındaki Tıp Bayramını Arma-
ğan Koleji Yönetimi, Öğretmenleri 
ve Yöneticileri adına buradan bu 
vesile ile kutluyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçukya Kültür Sanat Derne-
ği, geleneksel Perşembe Sohbet-
lerinde, Araştırmacı Yazar Kazım 
Öztürk ‘Çocukluğumun Konya’sı 
başlığı altında dünden bugüne bir 
şehrin değişimini anlattı. 

Selçukya Kültür Sanat Derneği 
Selçukya Sohbetleri Koordinatörü 
Derviş Ahmet Şahin Yazar Kazım 
Öztürk’ü araştırmaları ve kitap-
ları ile tanıtarak, “Şehrin yaşayan 
hafızalarından geçmişimiz öğren-
mek bizim için büyük bir şans. Bu 
anlamda bizlere vakit ayırdığı için 
kendisine teşekkür ediyoruz “ dedi. 

Yazar Kazım Öztürk ise konuş-
masına Aymanas mahallesindeki 
anıları ve gözlemlerinden söze baş-
layarak fotoğraflar ve şiirler eşliğin-

de dinleyicileri geçmiş yıllara gö-
türdü. Şivlilik, Fergap gibi sadece 
Konya’ya has gelenekler unutulan 
çocuk oyunları ve insan ilişkilerin-
deki değişime de yer veren Öztürk 
şehrin unutulan bazı meczuplarını 
da anlattı. Selçuklu’nun Başkenti 
olan Konya’nın bu özelliği sebebi 
ile Anadolu’nun kültürel merkezi 
olduğunu tüm geçmiş birikimin 
en zarif örneklerini taşıdığını dile 
getirdi. Kazım Öztürk ‘Öztürkçe’ 
şiiri ile Selçukya Kültür Sanat Der-
neğine ve izleyicilere teşekkür etti. 
Program sonunda kısa bir teşekkür 
konuşması yapan Selçukya Kültür 
Sanat Derneği Başkanı Av. Fatma 
Şeref Polat ise Kazım Öztürk’e pla-
ket takdim etti. n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ev sahipliğinde yapılan 14 Mart Tıp Bayramı kutlamalarında konuşan Rektör 
Prof. Dr. Şahin, Türkiye’nin sağlık hizmeti sunma kalitesi dünya standartlarının ötesinde olduğunu söyledi

‘Sağlıkta Türkiye
dünyanın ilerisinde’

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
ev sahipliğinde 14 Mart Tıp Bayramı 
nedeniyle “Cübbe Giyme ve Plaket 
Töreni” düzenlendi. Süleyman De-
mirel Kültür Merkezi’nde gerçekle-
şen törene; Selçuk Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut, Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Serdar Göktaş, Diş Hekim-
liği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimet 
Ünlü, Konya Tabip Odası Başkanı 
Seyit Karaca, akademisyenler ve öğ-
renciler katıldı.

Konuşmaların öncesinde 14 Tıp 
Bayramı için özel hazırlanan “Sağlık 
İçin Çal” video gösterisi yapıldı. Açı-
lış konuşmasını yapan Tıp Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, 
“Akademisyen sayımız 195’e ulaştı. 
Son bir yıl içerisinde akademik kad-
romuza 20 fakülte dışından öğretim 
üyesi ataması yapılmış. 2 profesör, 
18 doçent olmak üzere 20 öğretim 
üyesinin ise bir üst akademik kadro-
larında başarılar diliyorum. Mevcut 
durumda kadro bekleyen profesör 
bulunmamaktadır. 195 öğretim 
üyemiz içerisinde son 6-7 ayda do-

çent olmuş 13 arkadaşımız kadro 
ataması beklemektedir. Sayın Rek-
törümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin’e 
bu kadroya atamaları için teşekkür 
etmek istiyorum” dedi.

Hekimlerin karşılaştıkları so-
runlarını dile getiren Konya Tabip 
Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca’da, 
“Öğretim üyelerimize özellikle sade-
ce performans kaygısına mahkûm 
etmeyecek ve gerçekten o sta-
tünün gerektirdiği sosyal hayatı 
rahatlıkla yürütebilecekleri özlük 
haklarına öğretim üyelerimizin ka-
vuşturulması gerekir. Aile hekimliği 
sistemine tüm Türkiye’de aynı anda 
geçmemizin getirdiği belki hekim 
eksikliğine bağlı bir takım sorunlar 
nedeniyle bir hekime düşen nüfus 
sayısının fazlalığı gibi bir takım sı-
kıntılar oldu. Yavaş yavaş denge-
lenmeler var hem mezun olan ve 
mesleğe başlayan meslektaşlarımız 
sayesinde hem de fiili müracaatın 
neticesinde ortaya çıkan dengelen-
meler var. Ama hala bu alanda aile 
hekimi meslektaşlarımızın bir takım 
sıkıntılar yaşadığını da ifade etmek 
isterim” şeklinde konuştu.

‘SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ 
KALİTE DÜNYANIN İLERİSİNDE’
Selçuk Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Dört ayrı 
ülkede çalışmış olan birisi olarak ki 
Belçika, Fransa, Almanya ve İngil-
tere’de hastanelerin bünyesinde 
bulundum, çalıştım, mesleğimi icra 
ettim, çeşitli alanlarda eğitim aldım 
mukayese ettiğim zaman şunu gör-
mekteyim ki, ülkemizin sağlık hiz-
meti sunum kalitesi ve akademis-
yen becerisi gerçekten onların çok 
üstünde. Türkiye’nin sağlık hizmeti 
sunma kalitesi dünya standartları-
nın çok ötesindedir. Batılı ülkelerde 
şunu gördüm sağlık hizmeti sunu-
mu çok zor, eğitimi çok zor. Batılı 
ülkelerden yeni yetişen nesil sağlık 
hizmetine girmiyor. Daha kolay yol-
dan hayatını kazanmak ve yaşamak 
istiyor. Bunun için Batılı ülkelerdeki 
doktorların nerdeyse yüzde 80’ini, 
yüzde 90’ını doğudaki ülkelerden, 
ülkemizden, Filistin, Filipinler, Mısır 
ve Pakistan’dan gelen hekimlerden 
oluşmaktadır” şeklinde konuştu.

Sağlıkta şiddete karşı oldukları-
nın da altını çizen Selçuk Üniversi-

tesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
“Sağlıkta şiddet hoş bir kelime değil, 
gerçekten çokta rahatsız ediyor. Sağ-
lıkta şiddet söylemi ile vatandaşlarla 
sağlık hizmetini sunan bizler arasına 
duvar örmeye kalkışmak ve bunu 
propaganda aracı olarak kullanmak 
büyük bir tehlikedir, yanlıştır. Bazı 
şeyleri vatandaşlarımız anlayacak ve 
kabul edecekler. Bazı şeyleri bizler-
de anlayıp kabul etmek zorundayız. 
Temel sorunumuz olan iletişimsizliği 
aşarsak, canı burnunda olan vatan-
daşla, acil servislerde, polikliniklerde 
cebelleşmezsek ve vatandaşa birkaç 
saniyemizi ayırıp arkamızdan bir şey 
soran, konuşan bir insana dönüp de 
yüz yüze gelip sorusuna cevap verir-
sek biliniz ki, bu millet asla kendisine 
hizmet eden insana elini kaldırmaz. 
Sağlıkta şiddeti kabul ettiğimizi veya 
hoş gördüğümüzü ya da görmezden 
geldiğimizi kimse düşünmesin. So-
nuna kadar böyle bir davranışın kar-
şısındayız. Buna da asla müsamaha 
edilmemeli gereken en ağır cezalar 
verilmelidir. Çünkü bir hekim kolay 
yetişmiyor” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

‘Tebessüm en çok tabiplere yakışır’
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Beyşehir Gölü’nde su ürünleri av yasağı başladı 
Türkiye’de, Beyşehir Gölü’nün 

de aralarında bulunduğu 35 ilin göl 
ve iç sularında daha sazangil ve su-
dak avı yasağının bugünden itiba-
ren başladığı bildirildi. 

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılı-
ğı Federasyonu Avrasya Başkanı İl-
han Bal, Türkiye’nin 35 ilinde daha 
üç ay boyunca sürecek sazangil ve 
sudak balığı av yasağının başladığını 
söyledi. Bal, aralarında Türkiye’nin 
en büyük tatlı su gölü olan Konya 
ve Isparta illeri sınırlarında yer alan 
Beyşehir Gölü’nün de bulunduğu 
35 ilin göl ve iç sularında sazan, 
kadife, yayın, tatlı su levreği olarak 
bilinen sudak balığı avının üreme 
mevsiminin başlaması dolayısıyla, 
türlerin neslinin korunması mak-
sadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından yasaklandığını ifade etti. 
Bal “15 Mart-15 Haziran 2019 ta-
rihleri arasında Afyonkarahisar, Ak-

saray, Amasya, Ankara, Balıkesir, 
Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, 
Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, 
Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, 
Karabük, Karaman, Kastamonu, Kı-
rıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, 
Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, 
Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Ya-
lova, Zonguldak illerimizdeki göl ve 
iç sularda sazangiller, 15 Mart-30 
Nisan 2019 tarihleri arasında ise 
tatlı su levreğinin avı yasak kapsa-
mındadır” diye konuştu. 

Bal, İzmir, Aydın, Denizli, Muğ-
la, Antalya, İçel, Adana, Hatay, Os-
maniye, Gaziantep ve Kilis illerinde 
1 Mart’ta başlayan sazangil av yasa-
ğının ise 31 Mayıs’ta son bulacağını 
belirterek, “Söz konusu illerimizde 
yaşayan balıkçılarımızın su ürünleri 
avlanma yasaklarına uyacaklarına 
olan inancımız tamdır” sözlerine yer 
verdi. n İHA

Meslekte Dayanışma Derneği 
Başkan Adayı Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir İbrahim Paparacı, ki-
şisel çıkarları değil, tüm meslek ca-
miasının menfaatlerini savunmak, 
odanın ve kurularının kurumsal bir 
yapıya kavuşturmak için mücadele 
edeceklerini söyledi.  Konya Ser-
best Muhasebeci Mali Müşavirler 
Meslekte Dayanışma Derneği baş-
kan adaylığı tanıtım toplantısı yo-
ğun katılım ile gerçekleştirildi. Bera 
Otel’de yapılan toplantıda konuşan 
Meslekte Dayanışma Derneği Baş-
kan Adayı Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir İbrahim Paparacı, göreve 
geldiklerinde kişisel çıkarları değil, 
tüm meslek camiasının menfaatleri-
ni savunacaklarını ifade etti.

‘KOŞULLAR İYİLEŞECEK’
Konya SMMMO’nun kurum-

sal bir yapıya ulaşması için gerek-
li bütün çalışmaları yapacaklarını 
aktaran Paparacı, “Mali müşavirlik 
mesleği yapılması en zor meslek dalı 
olsa da, mesleğimize ilgi ve alaka 
her geçen gün artmakta. Meslekte 
Dayanışma Grubu, kişisel çıkarlar 

değil, tüm meslek camiasının men-
faatlerini savunmak, odamızın ve 
kurullarını kurumsal bir yapıya ka-
vuşturmak için mücadelemizi ve-
receğiz. Odamızda bağımlı çalışan 
bin 200 kadar SMMM üyemiz bu-
lunmakta ve kendileri sessiz çoğun-
luğu oluşturuyorlar. Bağımlı çalışan 
SMMM üyelerimizin çalışma koşul-

ları, çalışma standartları, çalışma sa-
atleri, ücretleri ve sosyal statülerinin 
kazandırılması kesin ve net çerçeve-
lere koyulması için gerekli mücade-
leyi vereceğiz. Yeni büro açan üye-
lerimiz belli bir ekonomik yeterliliğe 
kavuşana kadar maddi ve manevi 
olarak destekleyerek, yeni büro açan 
meslektaşlarımızın yanında odası-

nın olduğunu hissettireceğiz” dedi. 
Bürolarda çalıştırılmak üzere kali-
fiye çalışan bulmakta zorlanıldığını 
söyleyen Başkan İbrahim Paparacı, 
İş-Kur ile ortak çalışarak iş garantili 
kurslar açacaklarını, kurs sonunda 
sertifikalı kalifiyeli çalışan ihtiyacını 
gidereceklerini dile getirdi.
n HABER MERKEZİ 

Kıvılcım İletişim yılın ilk 
bayi toplantısını yaptı

Ortaokul öğrencileri NEÜ 
ortaklığında yarışacak

Pınarbaşı Mesire Alanı 
hizmete sunulacak

Kıvılcım İletişim 2019 yılı ilk 
Bayi Toplantısı’nı Hilton Garden 
Inn Otel’de gerçekleştirdi. Top-
lantıda 2018 yılı değerlendirme 
yapılarak, 2019 yılı İş öncelikleri ve 
hedefleri hakkında Silver Bayilere 
bilgiler verildi. 

Toplantıya Kıvılcım İletişim 

Yönetim Kurulu Hüseyin Küçük, 
Vodafone Bölge Satış Yöneticisi 
Hakan Öner ile Konya ve Karaman 
Silver Bayiler katıldı. Toplantının 
sonunda 2018 yılında 7 kategoride 
1. Olan bayilere plaketleri takdim 
edildi.
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Bilim İnsanı Destek Program-
ları Başkanlığı tarafından Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) ile Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
paydaşlığında 13. Ortaokul Öğ-
rencileri Araştırma Projeleri Kon-
ya Bölge Yarışması NEÜ Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde 
gerçekleştirilecek. Necmettin Er-
bakan Üniversitesi (NEÜ) ev sa-
hipliğinde gerçekleşecek olan ya-
rışma ortaokul öğrenimine devam 
eden öğrencileri temel, sosyal 
ve uygulamalı bilim alanlarında 
araştırma yapmaya teşvik etmek, 
çalışmalarını yönlendirmek ve 
mevcut bilimsel çalışmalarının 
gelişimine katkı sağlamak ama-
cıyla düzenleniyor. Yarışma kap-
samında bölge sergisine ise birinci 
aşamada Biyoloji, Coğrafya, De-
ğerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Mate-

matik, Tarih, Teknolojik Tasarım, 
Türkçe ve Yazılım alanlarında 782 
proje başvururken içlerinden 100 
proje Konya Bölge Sergisine davet 
edildi. TÜBİTAK Ortaokul Öğren-
cileri Araştırma Projeleri Yarışma-
sının bölge ve final olmak üzere 
iki aşamada gerçekleştirileceğini 
söyleyen TÜBİTAK Bölge Koordi-
natörü NEÜ Öğretim Üyeleri Doç. 
Dr. Mehmet Akif Erişmiş ve Koor-
dinatör Yardımcısı NEÜ Öğretim 
Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ha-
cıbeyoğlu da yarışmaya katılacak 
olan öğrencilere başarılar diledi-
ler. Bu yıl 13.’sü gerçekleştirile-
cek TÜBİTAK Ortaokul Öğrenci-
leri Araştırma Projelerinin Konya 
bölge sergisi 25-27 Mart 2019 
tarihleri arasında NEÜ Ahmet Ke-
leşoğlu Eğitim Fakültesi B Blok’ta 
gerçekleşecek.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi tarafın-
dan yeniden düzenlenen Pınarba-
şı Mesire Alanı, piknik yapmak ve 
dinlenmek isteyenler için modern 
kamelya ve yeşil alanlarıyla hizme-
te açılacak. 

Şehir estetiğine uygun bir şe-
kilde çevre düzenlemesi yapılaca-
ğını kaydeden Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, “Halkın ilgisini çe-
ken Pınarbaşı Mesire Alanımızı bu 
yıl vatandaşların kullanımına hazır 
hale getireceğiz. Hemşehrilerimiz 

özellikle hafta sonları bu alanda 
vakit geçirmeye başlayacak. 

Bitkisel peyzaj alanları, modern 
kent mobilyaları ve havuzların ba-
kımının da yapıldığı, tamirat işle-
rinin bitirildiği alanda, minik ziya-
retçiler için de çocuk oyun grupları 
yenilenecek. Tüm vatandaşlarımızı 
Pınarbaşı Mesire alanımızda ailele-
riyle, sevdikleriyle vakit geçirme-
ye, piknik yapmaya davet edece-
ğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

KTB’yi ziyaret eden Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, “Tarım ve tarım-
sal ticaret konusunda Konya’nın bilgi, tecrübe ve ticari işbirliğinden faydalanmak istiyoruz” dedi

Borsa’nın tecrübesi
Sri Lanka’ya taşınacak

Bir dizi ziyaret kapsamında 
Konya’ya gelen Sri Lanka’nın An-
kara Büyükelçisi Pakeer Mohide-
en Amza, tarım ve tarımsal ticaret 
alanında çeşitli temaslarda bulun-
mak üzere Konya Ticaret Borsası 
(KTB)’yi de ziyaret etti. Kongo De-
mokratik Cumhuriyeti Konya Fahri 
Konsolosu Hıfzı Soydemir ve Büyü-
kelçiliğin Ticaret Koordinatörü M. 
Emin Berk’in de katıldığı ziyarette 
KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Çevik, Sri Lanka’nın Türkiye 
için tarihsel ve kültürel yönden öne-
mine dikkat çakarak, borsanın işle-
yişi hakkında bilgi verdi.  

KTB BAŞKANI ÇEVİK: HER
 TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ
İki ülke arasındaki ilişkilerin çok 

eskilere dayandığını ve son yıllar-
da ilişkilerin daha da arttığını ifade 
eden KTB Yönetim Kurulu Başka-
nı Hüseyin Çevik, şunları söyledi: 
“Sri Lanka ile ticaret hacmimiz 158 
milyon dolara yaklaşmıştır. Tarım-
dan-sanayi ürünlerine kadar çok 
geniş bir ürün yelpazesi ile ekono-
mik ve ticari işbirliğimizi geliştirme-
nin gayreti içindeyiz. Ülkemizin ve 
şehrimizin üretim gücü, donanımı, 
bilgi birikimi ve Sri Lanka’nın üre-
tim alanları düşünüldüğünde ti-
caret hacmimizi daha da artırmak 

istiyoruz.  Tarım ve tarımsal ticaret-
te işbirliği ile ülkemizin bilimsel ve 
teknik alt yapısının, Sri Lanka’nın 
doğal kaynak potansiyeli ile birleş-
tirilerek her iki ülke ve bölgenin 
sürdürülebilir gıda hedeflerine ulaş-
masını sağlamalıyız. Konya Ticaret 
Borsası olarak bu noktada her türlü 
işbirliğine hazırız. Bu anlamda Sri 
Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Pake-
er M. Amza’nın ziyareti bizi mutlu 
etmiştir.” 

KTB’nin yapısı hakkında da bilgi 
veren Başkan Çevik, KTB’nin işlem 
hacmiyle, lisanslı depoculuk yatı-
rımlarıyla, tohumculuk Ar-Ge faa-
liyetleriyle, BorsaKonya Elektronik 
Platformuyla Bölgesinin en güçlü 
borsalarından biri olduğunu söyledi.  

Türkiye’de ilk defa Elektronik Satış 
Salonu’nu hizmete açtıklarını belir-
ten Çevik, “Üreticilerimiz ürünlerini 
borsaya getirerek satışa sumaktadır. 
Yeni sistem satış salonu, spot işlem-
lere hız, güven ve kalite vurgusuyla 
yıllık işlem hacimlerine canlılık ka-
zandırmıştır. Türkiye Elektronik Li-
sanslı Ürün Senedi  (ELÜS) pazarının 
yüzde 65’ini tek başına bünyesinde 
gerçekleştirmektedir. Borsamız, İs-
lam hukukuna uygun işleyişe sahip 
tarımsal ürün ve emtialar üzerine 
düzenlenmiş finansal piyasalarını 
ortaya koyan, lisanslı depoculuk ve 
ürün ihtisas borsacılığının gücü ve 
önemi göz önüne alındığında etkin 
bir noktadadır” dedi.

BÜYÜKELÇİ AMZA: İKİLİ İŞ 

BİRLİĞİNİN GELİŞMESİNİ İSTİYORUZ
İkili iş birliğinin geliştirilmesi 

noktasında Konya Ticaret Borsa-
sı’yla yakın ilişki kurmak istedikle-
rini belirten Sri Lanka’nın Ankara 
Büyükelçisi Pakeer M. Amza, bor-
sanın geçmişi ve çalışmaları ile ör-
nek teşkil ettiğini söyledi. Sri Lanka 
ekonomisi açısından tarımın önemli 
olduğunu ifade eden Amza, “Çay, 
kauçuk ve kokonat başlıca tarım 
ürünlerimizdir. Ekili alanların üçte 
ikisi bu ürünlere ayrılmıştır. Diğer 
önemli tarım ürünü ise pirinçtir. Bu 
açıdan Türkiye ile tarım ve tarım-
sal ticaretimizi daha da geliştirmek 
istiyoruz. Konya’nın tarımsal potan-
siyeli bu anlamda bizim için önemli. 
Konya Ticaret Borsası’nın tarım ve 
tarımsal ticarete kattığı değeri ye-
rinde gördük. Çalışmalarıyla örnek 
bir borsa, bilgi ve tecrübelerinden 
yararlanmak isteriz. İlişkilerimizin 
daha da artacağına inanıyorum.  
KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüse-
yin Çevik’e misafirperverliği için te-
şekkür ederim” ifadelerini kullandı. 

Ziyaret KTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Çevik’in, Büyükel-
çi Pakeer M. Amza’ya üzerinde ‘Ve 
lâ galibe illallah’ yazılı çini hediye 
etmesi ile sona erdi. 
n HABER MERKEZİ

‘Mesleğimizin menfaati için çalışacağız’
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Traktör üzerinde kalp 
krizi geçirip öldü

Kulu’da yaşlı bir adam tarla-
sında traktör üzerinde geçirdiği 
kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 
Soğukkuyu Mahallesi’nde Enver 
Ünal (66) isimli bir kişi traktörü 
ile tarlaya çalışmaya gitti. Bir süre 
sonra yakınları, telefonla aradıkları 
Ünal’a ulaşamadı. Bunun üzerine 
tarlaya giden Ünal’ın yakınları yaşlı 

adamı traktör üzerinde hareketsiz 
buldu. Yakınlarının ihbarı üzeri-
ne olay yerine sağlık ekipleri sevk 
edildi. Sağlık ekiplerinin müdaha-
lesinin ardından Ünal’ın kalp krizi 
geçirdiği anlaşıldı. Ambulansla 
Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan 
Ünal, hastanede yapılan tüm mü-
dahaleye rağmen kurtarılamadı.
n İHA

Polonya’da PKK sempatizanı olduğu öğrenilen bir şahıs tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu şehit 
edilen Furkan Kocaman’ın cenazesi baba ocağında helallik alınmasının ardından toprağa verildi

Furkan Kocaman son
yolculuğuna uğurlandı

Polonya’da uğradığı bıçaklı sal-
dırıda hayatını kaybeden üniversi-
te öğrencisi Furkan Kocaman için 
Varşova Büyükelçiliğinde tören dü-
zelendi. Polonya’da yaşayan Türk 
vatandaşlarının ve öğrencilerin ka-
tıldığı törenin ardından Kocaman’ın 
cenazesi Türkiye’ye gönderilmek 
üzere Varşova Fryderyk Chopin Ha-
vaalanı’na getirildi. 

Polonya’nın Wroclaw kentindeki 
bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz 
cumartesi akşamı uğradığı bıçaklı 
saldırıda hayatını kaybeden Furkan 
Kocaman için adli tıptaki işlemle-
rinin tamamlanmasının ardından 
Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliğin-
de tören düzenlendi. Kocaman için 
düzenlenen törene Varşova Büyü-
kelçisi Tunç Üğdül ve elçilik çalışan-
larının yanı sıra Polonya’da yaşayan 
Türk vatandaşları da katıldı. 

‘POLONYA’DAKİ TÜRK 
TOPLUMU OLARAK KIRGINIZ, 
KIZGINIZ, İNFİAL İÇİNDEYİZ’

Törende konuşma yapan Bü-
yükelçisi Tunç Üğdül geleceği son 
derece parlak, ülkesine, vatanına 
hayırlı, pırıl pırıl bir genci kaybet-
menin derin üzüntüsü içinde olduk-
larını söyledi. Üğdül, “Bugün bura-
da efendi, vatanperver, yüreğinde 
Atatürk sevgisini, Türkiye sevgisini 
yaşatan pırıl pırıl bir insanı uğurlu-
yoruz. Bir hain, bir meczup Furkan’ı 
geleceksiz, ailesini, sevenlerini on-
suz bıraktı. Polonya’daki Türk top-
lumu olarak kırgınız, kızgınız, infial 
içindeyiz. Polonya makamlarının 
gerek katil gerekse olayın cereyan 
ediş biçimi hakkında bize ayrıntılı 
bilgi vermesini bekliyoruz. Onu bu-
gün buradan, bu büyük umutlarla 
geldiği ülkeden uğurluyoruz” ifade-
lerini kullandı. 

Duygusal anların yaşandığı tö-
renin ardından Furkan Kocaman’ın 
cenazesi akşam uçağıyla Türkiye’ye 
gönderilmek üzere Varşova Fryder-
yk Chopin Havaalanı’na getirildi. 
Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi 
Furkan Kocaman Erasmus progra-
mı kapsamında geldiği Polonya’da 
9 Mart Cumartesi akşamı uğradığı 
bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmiş-
ti. Olayın ardından kaçan saldırgan 
Muhammet Emektar ise vatandaş-
lar tarafından yakalanarak polise 
teslim edilmişti. Emektar çıkarıldığı 
mahkemede tutuklanırken Wroc-
law Savcılığı ise olayın nedenine ve 
saldırganın mahkemedeki ifadesine 
ilişkin herhangi bir açıklama yap-
madı.

FURKAN’IN CENAZESİ 
KONYA’YA GETİRİLDİ 

Polonya’da bir alışveriş merke-
zinde uğradığı bıçaklı saldırıda ya-
şamını yitiren üniversite öğrencisi 
Furkan Kocaman’ın cenazesi Kon-
ya’ya getirildi. 

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, Uluslara-

rası İlişkiler 2’nci sınıf öğrencisi 
Furkan Kocaman, Erasmus Deği-
şim Programı kapsamında gittiği 
Polonya’nın Wroclaw kentinde ge-
çen 9 Mart günü bir alışveriş mer-
kezinde uğradığı bıçaklı saldırıda 
hayatını kaybetti. Kocaman’ın katil 
zanlısı olan PKK sempatizanı Mu-
hammet Emektar ise olaydan sonra 
yakalanarak çıkarıldığı mahkemede 
tutuklandı. Furkan Kocaman’ın ce-
nazesi işlemlerinin tamamlanma-
sının ardından Polonya’dan uçakla 
ilk önce İstanbul’a ardından Sağlık 
Bakanlığına ait uçakla memleketi 
Konya’ya getirildi. Konya Havalima-
nında Furkan’ın babası Celalettin ve 
annesi Ayşegül Kocaman, kardeşi, 
Köprübaşı Mahallesi Muhtarı dedesi 
Hüseyin Özgül ve yakınları gözyaş-

larına hakim olamadı. Furkan Koca-
man’ın Türk Bayrağına sarılı tabutu 
cenaze aracına alınarak Konya Nu-
mune Hastanesi morguna kaldırıldı. 
Kocaman’ın cenazesi Cuma nama-
zını müteakip Hacı Fettah Mezarlı-
ğında kılınacak cenaze namazının 
ardından defnedilecek.

SON YOLCULUĞUNA 
DUALARLA UĞURLANDI

Erasmus eğitimi için bulun-
duğu Polonya’da uğradığı bıçaklı 
saldırıda hayatını kaybeden üniver-
site öğrencisi Furkan Kocaman’ın 
cenazesi Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca’nın katılımı ile defnedildi.  
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İda-
ri Bilimler Fakültesi, Uluslararası 
İlişkiler 2’nci sınıf öğrencisi Furkan 
Kocaman cenazesi dün Cuma Na-

mazına müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından Hacıfettah 
Mezarlığına defnedildi. Kocaman 
ailesini acı günlerinde Sağlık Ba-
kanı Fahrettin Koca, Vali Cüneyit 
Orhan Toprak, Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Mustafa Akış, MHP 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı,  Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,  Kon-
ya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan 
Solmaz,  Konya İl Jandarma Komu-
tanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Konya 
Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
MHP İl Başkanı Murat Çiçek, Ülkü 
Ocakları Konya İl başkanı Mustafa 
Taha Çini, AK Parti MKYK Üyesi ve 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
AK Parti Konya Milletvekili Abdul-
lah Ağralı, Cumhur İttifakı AK Par-
ti Karatay Belediye Başkan Adayı 
Hasan Kılca, BBP Karatay Belediye 
Başkan Adayı Kazım Birtane, Atiker 
Konyaspor Başkan Yardımcısı  Okay 
Tınkır, Atiker Konyaspor Genel 
Müdürü Bahri Bıçakcı, kaptan  Ali 
Çamdalı, Selçuk Üniversitesi yetki-
lileri ile Kocaman ailesinin sevenleri 
ve yakınları ile Nalçacı ve Nalçacılar 
Taraftarlar Derneği üyeleri ile ta-
raftar grupları üyeleri ile çok sayıda 
vatandaş katıldı.  Cuma namazının 
ardından kılınan cenaze namazını 
Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu 
kıldırdı. Merhum Furkan Kocaman 
dualarla, tekbirlerle ve  Şehitler Öl-
mez Vatan Bölünmez sloganları ile 
defnedildi. Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Furkan Kocaman’a Allah-
tan rahmet yakınlarına sevenlerine 
ve Türk Milletine başsağlığı dileriz..
n İHA – MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Cami saldırısında Konyalı 
genç ağır yaralandı

Yeni Zelanda’nın ChristChurch 
kentindeki iki camiye, cuma na-
mazı sırasında silahlı terör saldırısı 
düzenlendi. 49 kişinin yaşamını 
yitirdiği terör saldırısında Konyalı 
Mustafa Boztaş’ın ağır yaralandığı 
öğrenildi. Yeni Zelanda’nın Güney 
Adası’ndaki Christchurch’ün Hag-
ley Park bölgesindeki Al Noor Ca-
misi ve Linwood’daki camiye kim-
liği belirsiz kişiler tarafından cuma 
namazı esnasında terör saldırısı 
gerçekleştirildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacin-
da Ardern, düzenlediği basın top-
lantısında, Christchurch kentinde 
2 camiye düzenlenen saldırıların 
“terör saldırısı” olduğunu vurgu-
layarak, saldırılarda 49 kişinin kat-
ledildiğini duyurdu. Ardern, terör 
saldırılarından en az 20 kişinin ya-
ralandığını kaydetti.

Silahlı terör saldırısında Konya 
Akkiseli Mustafa Boztaş’ın da ağır 
yaralılar arasında olduğu öğrenildi.
n HABER MERKEZİ

İslam düşmanlığı hortladı! 
Yeni Zelanda’nın Güney Ada-

sı’ndaki Christchurch’ün Hagley 
Park bölgesindeki Al Noor Camisi 
ve Linwood’daki camiye kimliği be-
lirsiz kişiler tarafından cuma nama-
zı esnasında terör saldırısı gerçek-
leştirildi. Yeni Zelanda Başbakanı 
Jacinda Ardern, düzenlediği basın 
toplantısında, Christchurch kentin-
de 2 camiye yerel saatle 13.40 ve 
13.50’de düzenlenen saldırıların 
“terör saldırısı” olduğunu vurguladı.  
Terör saldırısının ardından ülkedeki 
tehdit seviyesinin düşükten yüksek 
düzeye çıkarıldığını bildiren Ardern, 
teröristlerden hiçbirinin güvenlik 
birimlerinin takip listesinde yer al-
madığını belirtti.  Terör saldırıların-
da 49 kişinin katledildiği duyuruldu. 
Christchurch sağlık yetkilileri, yerel 
hastanede yaralı 48 kişinin tedavi 
gördüğünü ifade etti. Teröristlerin 
kendi hesaplarından yayınladığı 
görüntülerde katliamı canlı yayın-
ladığı, camiye girerken ateş açma-
ya başladıkları ve hareket eden her 
şeyi hedef aldığı görüldü. Teröristler 
görüntülerde silahlarını ve şarjör-

lerini sıklıkla değiştirirken, katliam 
öncesi paylaşımlarında aşırı sağcı ve 
ırkçı müzikler dinlediği, sosyal med-
ya mecralarında ırkçı ve Müslüman 
karşıtı ifadelerde bulundukları dik-
kati çekti.

ONLARCA SAYFALIK 
NEFRET MANİFESTOSU

Terör saldırısını üstlenen Bren-
ton Tarrant adlı Avustralya vatan-
daşına ait olduğu düşünülen sosyal 
medya hesabı üzerinden “göçmen 
ve Müslüman karşıtı” açıklamaların 

olduğu onlarca sayfalık manifesto 
yayınlandığı belirlendi.

Nefret manifestosunda cami 
saldırganı terörist, Türkiye’ye karşı 
“(İstanbul boğazının batısına) Eğer 
ki Avrupa topraklarına geçmeye ça-
lışırsanız, boğazın batısına gelmeye 
çalışırsanız sizleri öldürürüz.” tehdi-
dinde bulundu.

Terör saldırısına ilişkin sosyal 
medyada yer alan görüntülerde te-
röristlere ait olduğu öne sürülen 
silahların üzerinde, geçmişte Avru-

pa’nın Müslümanlara karşı verdiği 
savaşların tarihleri, bu savaşlarda 
yer almış Batılı figürlerin isimleri, 
Nazi sempatizanı ve İslam karşıtı ifa-
delerin yer aldığı görüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 
TERÖRİSTİN SUİKAST LİSTESİNDE

Camiye saldıran teröristin, nefret 
manifestosunda hazırladığı suikast 
listesinde, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Almanya Şansöl-
yesi Angela Merkel, Londra Belediye 
Başkanı Sadık Han gibi isimler de 
yer aldı. Terörist, manifestosunda, 

Erdoğan’a ilişkin “insanlarımızın 
en eski düşmanı ve Avrupa’daki en 
büyük İslami grubun lideri” ifadele-
rini kullanırken, Avrupa’da yaşayan 
Türkleri “etnik düşman” şeklinde 
tanımladı.

DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR 
Yeni Zelanda’da iki camiye dü-

zenlenen silahlı saldırının faili olarak 
açıklanan Avustralya vatandaşı, aşırı 
sağ görüşlü Brenton Tarrant’ın kul-
landığı silahta da pek çok ırkçı gön-
derme dikkat çekti. Saldırganın daha 
önce sosyal medya hesaplarından da 

paylaştığı anlaşılan silahın üzerinde 
Osmanlı’nın 2. Viyana seferinden 
daha önce dünyanın başka bölgele-
rinde Müslümanlara saldırı düzenle-
yenlerin isimlere kadar pek çok yazı 
dikkat çekti.

VİYANA KUŞATMASINI NOT ETMİŞ
Yeni Zelanda’da iki camiye dü-

zenlenen silahlı saldırının faili ola-
rak açıklanan Avustralya vatandaşı 
Brenton Tarrant’ın kullandığı silah 
Saldırgan bazı savaşları ve tarihi fi-
gürleri de not etmiş. Örneğin, 1683 
Viyana yazısında da Osmanlı’nın 
bozguna uğradığı 2. Viyana Kuşat-
ması’na atıfta bulunuluyor. 1770 ta-
rihi Rusya-Osmanlı arasında yapılan 
ve Osmanlı donanmasının tamamen 
yok edildiği Çeşme Deniz Muhare-
besi’ne atıf olabileceği tahmin edi-
liyor. János Hunyadi ise II. Murad’a 
karşı Belgrad Kuşatması sırasında 
direnen Macar bir komutandı. Yine 
şarjörlerde yer alan Dmitry Senya-
vin, 1787-1792 Osmanlı-Rus Sava-
şı’nda Rus cephesinde yer alan bir 
amiral.
n AA

Teröristlerin Türk ve Müslüman nefreti kullandıkları silahların üzerindeki yazılardan görülebiliyor. 
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‘Akif, yolumuzu aydınlatan kilometre taşı’
Konya Gıda ve Tarım Üniversi-

tesinde “İstiklal Marşımızın Kabu-
lü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma 
Günü” dolayısıyla konferans dü-
zenlendi. Gazi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Öğretim Üyesi, T.C. Kül-
tür ve Turizm Bakan Danışmanı, 
Uluslararası Kültür ve Dil Araştır-
maları Derneği (UKAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahri Te-
mizyürek’in konuşmacı olarak ka-
tıldığı programa öğrencilerin ilgisi 
oldukça fazlaydı.

İSTİKLAL MARŞIMIZ VE 
MEHMET AKİF ERSOY YENİ 
NESİLLERE ANLATILMALI

Konya Gıda ve Tarım Üniversi-
tesinde ‘’İstiklal Marşımızın Kabu-
lü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma 
Günü” dolayısıyla düzenlenen 
konferansın konuğu, Gazi Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eği-
timi ABD Öğretim Üyesi, Kültür ve 
Turizm Bakan Danışmanı, Ulusla-
rarası Kültür ve Dil Araştırmaları 
Derneği (UKAD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Fahri Temizyü-
rek’ti. Programa, Konya Gıda ve 
Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Cumhur Çökmüş ile akade-

misyenler ve öğrenciler katıldı. 
Saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşının okunmasıyla baş-
layan programda kürsüye ilk olarak 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş 
geldi. İstiklal Marşının öneminin ve 
Merhum Mehmet Akif Ersoy’un 
yeni nesillere anlatılmasının, yeni 
nesiller tarafından anlaşılmasının 
çok önemli olduğunu belirten Çök-
müş, bir milletin bağımsızlığının 
her şeyin önünde olduğunu ifade 
etti.

SAFAAT’I İDRAK EDEN 
GENÇLİK, SORUNLARLA HER 

DÖNEMDE BAŞA ÇIKABİLİR
‘Milletin Sesi Mehmet Akif 

Ersoy’’ konulu konferansında 
gençlerin Mehmet Akif Ersoy’u 
tanımasının çok önemli olduğu-
nu vurgulayan Prof. Dr. Fahri Te-
mizyürek, “Safaat’ı okuyan, idrak 
eden bir gençliğin her dönemde 
sorunlarla başa çıkabileceğini dü-
şünüyorum. Akif, Türk gençliğine 
geleceği nasıl idrak etmesi gerek-
tiğini ifade ederek gençliğe tavsi-
yelerde bulunmuş. Akif muhteşem 
bir şahsiyettir, tam bir dava adamı-
dır. Akif’in olayları çok iyi anlama-
sını ve geleceğe yön verebilecek 

çok yönlülüğünü Kur’anı Kerim’e 
çok iyi vakıf olmasına bağlıyorum. 
Mehmet Akif’in beni en çok etki-
leyen yönü şahsiyetidir” şeklinde 
konuştu.

MEHMET AKİF ERSOY, 
YOLUMUZU AYDINLATAN 

KİLOMETRE TAŞLARINDANDIR
Mehmet Akif Ersoy’un cesur 

bir insan olduğunu ifade eden Prof. 
Dr. Temizyürek, “Allah’tan başka 
hiçbir kimseden korkmayan Meh-
met Akif Ersoy, uzunca bir süre 
canından çok sevdiği ülkesinden 
ayrı kaldı ama bunu korktuğu için 
yapmadı, ülkemizin geleceği, se-

lameti açısından ülkede olmaması 
gerektiğini düşündüğü için, bunun 
daha hayırlı olacağını düşündüğü 
için ülkemizden gitmiştir. Başka 
hiçbir nedeni yoktur, bununla ilgili 
yazılan görüşler de itibar edilecek 
görüşler değildir. Akif’in bir tek 
aşkı vardı, o da vatan aşkı. Bunun 
dışında hiçbir şeyi düşünmüyordu. 
Akif bizim yolumuzu aydınlatan ki-
lometre taşlarındandır, toplumların 
varlıklarını devam ettirmeleri abide 
şahsiyetlere bağlıdır. Akif, hiçbir 
zaman vicdanı ile cüzdanı arasın-
da kalmamıştır, her zaman hakkın 
hakikatin, doğrunun yanında yer 

almıştır. Her zaman net, dürüst ve 
vatanının yanında olmuştur. Tem-
belliği, geriliği, cehaleti asla kabul 
etmiyor. Hemen hemen üç şiirinin 
birinde, terakkinin, ilmin önemin-
den bahseder, cehalet batağının 
toplumları nasıl yok ettiğinden, ce-
halet batağına saplanmamak için 
nasıl bir yol izlememiz gerektiğin-
den bahseder. Tam bir abidevi şah-
siyettir. Akif’in tek derdi bu milletin 
bekasıdır. Onun dışında bir bek-
lentisi yok. Tabi bu millet de O’na 
vefa borcunu öder, Akif biraz belki 
eve geç döndü ama döndü, bugün 
Asımın Nesli Akif’in ruhunu şad 
ediyor. Sabırla Safahat’ı okumalı-
yız. Bağımsız, müstakil, güçlü bir 
devlet olacaksak ve bu gücümüzü 
devam ettireceksek Akif gibi ülke-
mizin kilometre taşı olarak nite-
lendirebileceğimiz şahsiyetlerimizi 
anlamamız, okumamız gerekiyor” 
dedi.

Konferansın sonunda Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Prof. 
Dr. Fahri Temizyürek’e bir plaket 
takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Yol verme kavgasının
şüphelileri yakalandı

Takla atan otomobilin
sürücüsü yaralandı

Konya’da trafikte tartıştığı 
baba ve oğlunu tabancayla yara-
layan kişi gözaltına alındı. Merkez 
Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahalle-
si’nde yol verme meselesi nede-
niyle çıkan kavgada Mustafa Sucu 
ile babası Erol Sucu’yu tabancayla 
yaralayan şüphelinin yakalanması 
için, Asayiş Şubesine bağlı Cinayet 
Büro Amirliği ekipleri çalışma baş-
lattı. Polis, şüpheli Kazım F’yi ya-
pılan teknik ve fiziki takibin ardın-
dan Konya-Afyonkarahisar kara 
yolundaki bir restoranda, olayda 
kullandığı tabancayla gözaltına 
aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemle-
rinin ardından “kasten öldürmeye 

teşebbüs ve kasten yaralama” suç-
larından adliyeye sevk edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Merkez Selçuklu ilçesi Gürkan 

Caddesi’nde 5 Şubat’ta, Mustafa 
Sucu ile babası Erol Sucu, minibüs 
sürücüsü Kazım F. ile yol verme 
meselesi yüzünden kavga etmiş, 
Kazım F, tabancasıyla baba ve 
oğlunu yaralayarak olay yerinden 
kaçmıştı. Açılan ateş sonucu baca-
ğından yaralanan baba Erol Sucu 
ile karnından yaralan oğlu Mustafa 
Sucu hastaneye kaldırılmış, polis 
ekipleri şüphelinin yakalanması 
için çalışma başlatmıştı.
n AA

Kulu’da otomobilin takla at-
ması sonucu meydana gelen trafik 
kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, 
ilçeye bağlı Karacadağ Mahallesi 
ile Boğazören Mahallesi arasında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Yusuf K. idaresindeki 42 GG 
997 plakalı otomobil kumlu yolda 
seyir halindeyken sürücünün di-

reksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu takla attı. Kazada sürücü 
yaralandı. Yaralı, kaza ihbarı üze-
rine olay yerine sevk edilen sağlık 
ekiplerinin ilk müdahalesinin ar-
dından Kulu Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Yeni Zelanda’da yaşanan menfur cami saldırısını kınayan TİMAV Genel Başkanı Abdullah Ecevit 
Öksüz, “İslamofobi, dinfobiye dönüştürülerek, tüm insanlığı tehdit eder hale gelmiştir” dedi

İnsanlık tehdit altında! 

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 
Genel Başkanı Ecevit Öksüz, Yeni 
Zelanda’da yaşanan menfur cami 
saldırısını kınadı. İslamofobinin bo-
yutlarının her geçen gün daha da 
genişlediğine ve dünya için oluş-
turduğu tehdidin daha da dehşet 
verici bir hal aldığına, bu durumun 
birtakım devletler eliyle de beslen-
diğine dikkat çeken Öksüz, “Yeni 
Zelanda’da iki camimize ve Cuma 
namazı için toplanmış Müslüman 
kardeşlerimize yapılan alçak saldı-
rıyı lanetliyorum. Camilerimize ve 
Müslümanlara yapılan bu saldırı 
maalesef ilk değil ve öyle görünü-
yor ki son da olmayacak. Özellikle 
Avrupa merkezli yükselen ırkçılık 
ve İslam karşıtlığının bir yansıması 
olan bu alçak saldırı bireysel bir sal-
dırı planından öte bizzat bazı devlet-
lerce beslenen İslamofobik düşünce 
yapısının organize hale dönüşmeye 
başladığının da göstergesidir” dedi.

Saldırganın bu caniliğini sosyal 
medya hesabı üzerinden yayınlamış 
olmasının da ayrıca düşünülmesi 
gereken bir husus olduğuna dik-
kat çeken Öksüz, “Adeta bilgisayar 
oyunu oynuyormuşçasına yapılan 
bu yayın, insanlık adına da büyük 
endişe verici bir ruh haline işaret et-
mektedir. Saldırının, son dönemde 
yoğun bir şekilde tartışma konusu 
olan bilgisayar oyunlarına benzer 
bir formatta gerçekleştirilmiş olma-
sı, gençlerimizin nasıl bir tehlike 
ile karşı karşıya olduklarını yorum-
lamamız ve alınması gereken ön-
lemler açısından da dikkate değer 
ipuçları sunmaktadır. Diğer taraftan 

saldırının sosyal medya üzerinden 
yayınlanması, dünyanın farklı böl-
gelerinde de benzer alçak saldırıla-
rın yapılmasına işaret etmektedir 
ya da örneklik teşkil ederek teşvik 
edici olması amaçlanmaktadır. Bu 
bağlamda tüm ülkelerde cami ve 
mescitlerimize dair yapılabilecek 
farklı saldırılara karşı tedbirler alın-
malıdır” ifadelerini kullandı.

AB’NİN İNSANLIĞI 
GETİRDİĞİ HAL ORTADA

“İslamofobiyi ve faşizmi besle-
yen AB ve diğer devletlerin insanlığı 
sürüklediği ruh hali bu ve benzeri 
saldırılar ile net bir şekilde ortaya 
çıkmaktadır” diyen Abdullah Ecevit 
Öksüz, “Üretilen bu politikalar ile 
sadece faşizm ve İslamofobi bes-
lenmemekte, adeta aynı zamanda 
‘dinfobik’ bir insanlık hedeflen-

mektedir. Faşizm ve islamofobyayı 
destekleyen devletleri, bu silahın 
bir gün kendilerine de döneceğini 
hesaba katarak, insanî değerlere sa-
hip çıkmaya ve insanlığın fıtratında 
bulunan temiz vicdanları bozma-
maya davet ediyoruz. İslamafobik 
faaliyetlerle, sadece insanlarla islim 
arasına duvarlar örülmek değil bir 
adım ötesinde insanlarla din ve din-
ler arasına güçlü duvarlar örülmek 
isteniyor. Bu anlamda bugün İslam 
dünyasında, yine İslam dünyasına 
karşı yürütülen İslamafobik faaliyet-
lerin bir müddet sonra, bu faaliyeti 
besleyenler tarafından dinfobik bir 
faaliyet eksenine kaydırılacağını dü-
şünüyorum. Bugün camilere nasıl 
saldırılar yapıldıysa, mabetlerimize 
nasıl organize saldırılar düzenleni-
yor ise başka dinlerin de mabetle-

rine saldırılar yapılmasının çok uzak 
bir ihtimal olmadığını düşünüyo-
rum. Biz Müslümanlar olarak, bu-
günün mazlumları olarak, insanlığın 
ortak mirasının, ortak değerlerinin 
bu bağlamda muhafaza edilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Dünyanın 
dört bir tarafında çeşitli nedenlerle 
terör ve terör sevicileri dünyanın ba-
rış, huzur ve kardeşliğini ifsat etme-
ye devam ediyor. Bu bağlamda da 
Müslümanlara olduğu kadar, tüm 
insanlık fertlerine büyük sorumlu-
luklar düşüyor” diye konuştu.

TERÖR, İSLAMLA YANYANA 
GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

FETÖ ve benzeri yapılanmalar 
ile ılımlı İslam safsatasını yükselt-
meye çalışan ülkelerin, bizzat kendi 
elleri ile üretip besledikleri radikal 
sözde İslam örgütleri marifetiyle de 
terörle İslam’ı yan yana getirmeye 
çalıştıklarına dikkat çeken TİMAV 
Genel Başkanı Öksüz, “Asla ve asla 
İslam’la radikalizm, faşizm ve terö-
rizm yan yana getirilemez. Oynanan 
oyunlar, kurulan ve uygulanan kirli 
planlar ile bu gerçeği değiştiremez. 
Bilinmelidir ki: İslam âlemi feraset 
ve basireti ile tüm bu oyunların üs-
tesinden en kısa zamanda gelecek-
tir. İnanıyorum ki: Hakkın hâkimiye-
ti tüm insanlığa ulaşacak ve İslam’ın 
barış ve huzur iklimi tüm insanlığı 
kuşatacak, bizi öldürmeye gelenler 
bizde dirileceklerdir. Hain saldırıda 
şehit olan Müslüman kardeşlerimi-
ze rahmet, İslam âlemine başsağlığı 
ve gerekli ibretleri alacak feraset ve 
basiret niyaz ediyorum” diyerek söz-
lerini tamamladı. n HABER MERKEZİ

Abdullah Ecevit Öksüz
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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

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

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
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 Programcılık 
Seviyesinde

CNC Operatörleri, 
CNC 

Programcıları 
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.

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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‘Hesap verilir belediye anlayışına ihtiyaç var’
Saadet Partisi Konya Büyükşe-

hir Belediye Başkan adayı Av. Ha-
san Hüseyin Uyar, hesap verilir ve 
şeffaf olacağını belirterek, “Bizim 
belediyecilik anlayışımızda ne rüş-
vet alınacak ne de rüşvet verilecek. 
Milletimiz bundan bıkmıştır. Can-
daşa, yoldaşa, yandaşa belediyeci-
lik anlayışıyla hiçbir yere gidilmez” 
dedi. 

Saadet Partisi Konya Büyük-
şehir Belediye Başkan adayı Av. 
Hasan Hüseyin Uyar seçim çalış-
malarını Çeltik, Yunak ve Tuzlukçu 
ilçelerinde devam ederek vatandaş-
lara projelerini anlattı. Altyapıdan 
turizme kadar birçok konuda so-
runların var olduğuna dikkat çeken 
Uyar, “Doğal parklar gezi alanları ve 
ilçelerimizin cazibelerini artırıcı ça-
lışmalar yapacağız. Dikey şehirleş-
meden ziyade yatay ve yaygın şe-

hirleşmeyi destekleyip her binanın 
kendi otoparkının olmasını sağlaya-
cağız. Altyapı çalışmalarında AB ül-
kelerinin kullandığı tünel sistemini 
oluşturacağız. Kapalı pazar yerimiz-
le birlikte köy ve organik gıda üre-
tim ve satışını destekleyip köylünün 
kalkınmasını sağlayacağız. Yapıla-
cak tüm ihaleler kamuoyuna açık 
halde belediye dışındaki ekrandan 
izlenebilecek şekilde gerçekleştirilip 
şeffaflık ilkesi hayata geçirilecektir. 
Vatandaşımız koltuğunda oturan 
bir Belediye Başkanı değil de so-
kakta halkla iç içe olan bir belediye 
başkanı görecek” dedi. 

İlk yapacağı işin belediyenin ka-
pısını sökmek olacağının altını çizen 
Uyar “Planlı ve programlı çalışaca-
ğız. İşi ehline vereceğiz. Yolsuzluk 
ve israfa geçit vermeyeceğiz. Bize 
emanet edilen mali imkânlara ve 

belediye mülküne yetim malına 
sahip çıkar gibi sahip çıkacağız. Hiz-
mette ve atamada partizanlık ve ay-
rımcılık yapmayacağız. Kapımız her 
zaman ve herkese açık olacak. Her 
hizmette halkın kültür değerlerini 
göz önüne alarak yerel ve kültürel 
değerleri koruyup, zenginleştirece-
ğiz. Hizmetlerimizde her işi hızlı, 
doğru ve estetik biçimde yapacağız. 
Hesap verilebilir ve şeffaf olacağız. 
Belediye bütçesi herkes tarafından 
görülecek. Herkesin derdi ile dertle-
necek merhametli ve adil olacağız. 
Belediyenin bütçesi aylık olarak ana 
ekranda yayınlanacak. Halk, hiz-
metleri o ekranda takip etme şansı 
yakalayacaktır. Neyin, ne zaman ya-
pılacağı ekranda görüntülenecektir. 
Şahısların değişmesiyle belediyeci-
lik değişmez. Zihniyeti değiştirmek 
gereklidir” ifadelerini kullandı.

MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİ 
İSTİHDAMA ZEMİN HAZIRLAR
Ziyarete katılan Saadet Partisi 

Genel Sekreteri Tacettin Çetinka-
ya ise, Türkiye’nin beklediği ha-
yırlı hizmetleri yapacak belediye 
başkanlarını karşılarında görmek 
istediklerini dile getirdi. Çetinkaya, 
huzur içerisinde bir seçim yaşamayı 
ümit ettiklerini ifade etti. Seçim-
lerde ellerinden gelen tüm gayreti 
göstereceklerini aktaran Çetinkaya, 
“Milli Görüş belediyeciliği istihda-
ma zemin hazırlayan bir beledi-
yecilik anlayışıdır. Biz de inşallah 
istihdamı dikkate alan belediyecilik 
anlayışını yeniden Türkiye’nin gün-
demine taşıyacağız. Ayrıca bir diğer 
husus ise emanete sahip çıkmaktır. 
Yani milletin malına ve emanetine 
sahip çıkma anlayışındayız” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

İYİ Parti Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkan Adayı Mimar Oğuz 
Şimşek ve İYİ Parti Selçuklu Bele-
diye Başkan Adayı Muammer Çağ-
layan, Cumhuriyet Mahallesi ve 
Binkonut Pazarı’nda esnaf ve vatan-
daşların sorunlarını dinledi.

İlk olarak Binkonut Semt pazarı 
esnafını ziyaret eden Şimşek, Kon-
ya’da bir değişimin olması gerekti-
ğini, AK Partili büyükşehir belediye 
başkanının beceriksiz bir yönetim 
sergilediğini ifade etti. Şimşek, güzel 
projeleri hayata geçirmek için vatan-
daşların desteğini istedi.

Seçim ziyaretlerine Cumhuriyet 
Mahallesi esnafıyla devam eden İYİ 
Parti Konya Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Mimar Oğuz Şimşek, 

esnafın ve vatandaşların yoğun il-
gisiyle karşılaştı. Samimi ve sıcak 
sohbetlerin yaşandığı ziyaretlerde, 
pazarda alışveriş yapan vatandaşla-
rın da sorunlarını dinledi.

GERİATRİ YAŞAM 
MERKEZİ KURACAĞIZ

Seçim çalışmaları için gittiği 
Binkonutlar Semt Pazarı esnafı ve 
vatandaşları ile buluşan İYİ Parti 
Büyükşehir Belediye Başkan Ada-
yı Oğuz Şimşek projelerini anlattı. 
Konya’da yaşayan 65 yaş üstü olan 
kişilerin sağlığını korumak, bağımsız 
olarak yaşamını sürdürmesine yar-
dımcı olmak ve yaşam kalitesini yük-
seltecek bir merkezin bulunmadığı-
nı ve bu merkeze şehrimizin ihtiyaç 
duyulduğunu ifade etti. Şimşek, “17 

yıldır uygulanan yanlış politikalar 
neticesinde halkımız büyük sorunlar 
yaşıyor. İnsanlarımızın özellikle yaş-
lılarımızın yaşam kalitesi düşüyor. 
Bu nedenle, şehrimizde, yaşlıların 
sağlığını korumak, bağımsız olarak 
yaşamını sürdürmesine yardımcı ol-
mak ve yaşam kalitesini yükseltmek 
amacıyla Geriatri Yaşam Merkezi 
kurmak gerekmektedir. Başkan olur 
olmaz ilk yapacağımız hizmetlerden 
biri olacaktır” dedi.

NAKLİYECİYE SOSYAL 
KONAKLAMA TESİSİ

Şimşek, “Nakliye hizmeti sunan 
şoför esnafımızın, alışveriş yapabile-
cekleri, dinlenebilecekleri, konakla-
yabilecekleri şehrin farklı noktaları-
na çok fonksiyonlu tesisler kurularak 

şoförlerin ihtiyaçlarının karşılanma-
sına imkân sağlanacaktır” ifadele-
rinde bulundu.

Şimşek, “Üretimin yetersiz ol-
duğu yerlerde üretim kooperatifleri 
kuracağız. Atıl durumdaki koopera-
tifleri destekleyerek tekrar üretime 
kazandıracağız. Bu sayede koo-
peratif kurulan yerlerde istihdam 
sağlayarak işsiz sayısını azaltacağız. 
Üretilen ürünlerin işlenmesi için te-
sisler kurup, ürün çeşitliliğini arttı-
racağız. Ayrıca ürünlerin ekonomik 
kalitesini arttırarak, üreticilerimizin 
markalaşmasının önünü açacağız. 
Aynı zamanda bazı ürünleri işle-
yecek tesisler kuracağız” şeklinde 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Derebucak’ta altın 
ödüllü slogan yarışması

‘Meram’ın her yerine
adil hizmet sunacağız’

Saadet Partisi Konya Büyük-
şehir Belediye Başkan Adayı Av. 
Hasan Hüseyin Uyar ve Meram 
Belediye Başkan Adayı Hüseyin 
Saydam, Meram İlçe Başkanı Şu-
ayip Koçak, Meclis Üyesi Adayları 
il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile 
birlikte Çomaklı ve Kaşınhanı ma-
hallelerine ziyarette bulundu. Bu-
rada vatandaşlarla görüşen Uyar 
ve Saydam vatandaşın Millî Görüş 
belediyeciliğini aradığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Uyar, belediye başkanı se-
çildiklerinde üzerlerine düşeni 
fazlasıyla yapacaklarını bu mahal-
lelerimizin de hizmeti gerektiği 
gibi almaları için ne gerekiyorsa 
yapacaklarını belirtti. “Kaşınhanı 
mahallemiz havucuyla ünlü” diyen 
Uyar, buradaki üretimin artırılma-
sı, depolanması ve pazarlanması 
için vatandaşımızın işinin kolaylaş-
tırılması adına gereken destek, te-
sis, ulaşım altyapı vs. ne gerekiyor-
sa yapacaklarını, bu ürünün Konya 

için de çok büyük bir kazanım ol-
duğunu ifade etti.

Meram Belediye Başkan Ada-
yı Hüseyin Saydam ise “Çomaklı 
ve Kaşınhanı mahalleleri ihmal 
edilmiş. Bu açıkça görülüyor ama 
hükümet gündem saptırarak va-
tandaşın asıl problemlerini unut-
turmaya çalışıyor. Hizmetlerin 
eşit ve adil bir şekilde getirilmesi 
gerekir. Çomaklı’da, Kaşınha-
nı’nda oturan vatandaşımızda 
Melikşah mahallemizde oturan 
vatandaşımızda bir oy veriyor. 
Bu sebeple herkese, her bölgeye 
eşit ve dengeli hizmet gitmesi 
gerekir” dedi. Bu bölgelere git-
meyen hizmetin buradan şehir 
merkezine göçü hızlandırdığına 
işaret eden Saydam, “Bu da belli 
bölgelerin yoğunluğunu artırarak 
her yönüyle problemlerini artırır. 
Biz herkese ve her bölgeye eşit ve 
dengeli bir şekilde hizmet götüre-
ceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Derebucak ilçesinin tarihi, tu-
ristik, kültürel ve doğal değerleri-
ni ön plana çıkaracak altın ödüllü 
bir slogan yarışması düzenlendiği 
bildirildi. Derebucak Kaymakam-
lığı’ndan yapılan yazılı açıklama-
da, Derebucak Kaymakamlığı, 
Derebucak Belediyesi ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile dü-
zenlenen yarışmaya katılmak için 
başvuruların başladığı ve 25 Mart 
2019 tarihine kadar süreceği belir-
tildi. Açıklamada, birinciye yarım, 
ikinciye çeyrek ve üçüncüye de 

gram altın ödülü verileceği belir-
tilirken, “Yarışma ile ilgili başvu-
rular posta, elektronik posta ve 
elden teslim yoluyla Derebucak 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze 
yapılabilecektir. Sonuçlar 8 Ni-
san’da açıklanacak, ödül töreni ise 
15 Nisan’da yapılacaktır. Yarışma 
ile ilgili ayrıntılı bilgi almak iste-
yenler derebucak42@meb.gov.tr 
adresine mail atarak ya da 0332 
5371416 numaralı telefonu araya-
bilecektir.” denildi.
n AA

Güneş enerjisinden maksimum seviyede yararlanmak istediklerini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı 
Abdullah Tancan, bunun için elde edilen enerjiyi tüketildiği yerde üreten mekanizmalar kurulacağını söyledi

‘Enerji, tüketildiği
yerde üretilmeli’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Yardımcısı Abdullah Tancan, ülke 
olarak güneş enerjisinden maksi-
mum düzeyde yararlanmayı hedef-
lediklerini bildirdi.

Konya’da, Güneş Enerjisi Sana-
yicileri ve Endüstrisi Derneği (GEN-
SED) ile Konya Ticaret Odası (KTO) 
ve Konya Sanayi Odası (KSO) iş birli-
ğiyle, “Çatılarda güneş enerji santra-
li (GES) uygulama fırsatları” konulu 
seminer düzenlendi.

Tancan, KTO Konferans Salo-
nu’ndaki seminerin açılışında, ülke 
genelinde 5 bin 100 megavatı bulan 
lisanssız güneş enerjisi santralinin 
devrede olduğunu söyledi.  Yeni-
lenebilir enerjiyi tüketildiği yerde 
üretmenin ana hedefleri olduğunu 
vurgulayan Tancan, şöyle konuştu: 
“Bakanlık olarak enerji konusunda 
dikkat ettiğimiz hususlardan biri, 
üretimin, verimliliğin sahaya yayıl-
ması, merkezi olmasından ziyade 
yerelde gelişmesi. Sadece Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığının vere-
ceği desteklerin ötesinde mali hu-
suslarda da teşvikler söz konusu. 
Ülke olarak güneşten maksimum 
düzeyde yararlanmanın peşindeyiz. 
Ancak başka yerde üretip başka yer-
de tüketmek yerine bundan sonra 
konsept olarak mümkün olduğu öl-
çüde enerjiyi tüketildiği yerde üret-
menin mekanizmalarını oluşturaca-
ğız.”

Devlet tarafından verilen teşvi-
kin bu kadar santralin yapılmasına 
büyük katkısı olduğunu belirten 
Tancan, “Yeni bir dönemin arife-
sindeyiz. Yeni dönemde teşvik ede-
ceğimiz husus; kişilerin, şirketlerin, 
ticarethanelerin, kendi tüketimleri 
noktasında elektriği güneşten üre-
terek tüketimini karşılamak. EPDK, 
insanlar kendi tükettikleri elektriği 
üretmeyi cazip görsünler ve buna 
yönelsinler diye aylık mahsuplaşma-
yı yapacak şekilde bir düzenlemeyi 
bitirdi. Bildiğim kadarıyla gelecek 
hafta kurula sunulacak, onaylan-
dıktan sonra da Resmi Gazete’de  
yayımlanmak üzere gönderilecek.” 
ifadelerini kullandı.

Tancan, Türkiye’deki toplam li-

sanssız kurulu santrallerdeki 5 bin 
megavat üretimin 503 megavatının 
Konya’da üretildiğini dile getirerek, 
şunları kaydetti: “Konya, güneş 
enerjisi alanında en avantajlı illeri-

miz arasında. Türkiye’deki kurulu 
gücün yüzde 10’u Konya ilimizde. 
Yine geçtiğimiz yıllarda Karapınar 
ilçemizde bin megavatlık büyük bir 
yenilenebilir enerji kaynak alanı, gü-
neş enerji santrali yarışması yapıldı. 
Bu yarışmanın ana unsurlarından 
birisi de panellerin ülkemizde üre-
tilmesiydi. Yarışmayı kazanan şir-
ketler güneş panellerini ülkemizde 
üretilecek şekilde fabrikayı hatta 
Ar-Ge çalışmalarını 10 yıl süreyle 
yapmakla mükellefler. Fabrikanın 
temelleri atılmıştı, yapım süreci de-
vam ediyor. Muhtemelen 2019 yılı 
sonunda tamamlanacağını ve 2020 
başlarında da santralin kurulmaya 
başlanacağını tahmin ediyoruz.”
n AA

İYİ Parti Adayı Şimşek’e yoğun ilgi
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Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Furkan 
Kocaman, Polonya’nın Wroclaw ken-
tinde bir PKK sempatizanı tarafından  
boğazından bıçaklanarak katledildi. 
Furkan’ın Erasmus Programı kap-
samında Polonya’da bulunması ve 
öldürüldüğü gün arkadaşına belirttiği 
üzere bir süredir takip ediliyor olması 
ziyadesiyle endişe vericidir.    Avru-
pa’nın bir şehrinde eğitim almak için 
bulunan bir gencin terör örgütü men-
subu bir kişi tarafından öldürülüyor 
olması, güvenlik kapsamında önemle 
üzerinde durulması gereken bir hu-
sustur. 

Avrupa’nın göbeğinde PKK’nın 
varlığına göz yumulması ve örgütün 
buralarda varlığını rahatça gösterdi-
ği gerçekliği aslında bu tabloda da 
önemlidir. Terör örgütünün nefes al-
dığı alanlar olarak Avrupa şehirlerinin 
bir alan oluşturması aslında yeni bir 
durum değildir. Hatta örgütün mali 
anlamda akışında paraları ekseriyetle 
bu devletler aracılığıyla hallettiği de 
bilinmektedir. Bunun yanında terör 

örgütü mensuplarının kendilerini 
uluslararası arenada var etmek ve 
meşruiyet alanı oluşturmak adına 
yaptığı eylemleri ‘’Kürt aktivist hare-
keti’’ diye meşru görerek izin veren 
Avrupa’nın düştüğü durum da dikkat 
çekicidir. Terör gruplarının kontrol 
edilmesi hususunda ki risklerinin ya-
nında kendi çıkarları uğruna silahla-
rının namlularını nereye çevirecekleri 
noktasında ki bilinmezlik, defahatle 
tecrübe edilmiş bir durumdur. Buna 
rağmen Avrupa PKK terörüne alan 
açmaktan hiçbir zaman geri durma-
mıştır. Bunun da ötesinde Avrupa’nın 
göbeğinde PKK terörünün eylem-
lerine izin vermiş ve bu anlamda da 
her zaman çifte standart uygulamayı 
tercih etmiştir. Öyle ki bu eylemlerin 
karşısında gösteri yapmayı planlayan 
Türklere karşı sergilenen tutum buna 
en büyük delil olarak kabul edilebilir. 

PKK terörüne bu şekilde alan 
açan Avrupa’nın geçenlerde başına 
gelen hadise aslında kendi adına da 
düşünülmesi gereken duruma işaret 
etmektedir. ‘’Güvenlik’’ sorgulaması 
ve tehdidi noktasında PKK terörünün 

namlusunu Avrupa’nın 
göbeğine çevirme riski 
ya da Avrupa’nın bir 
şehrinde bir öğrenciye 
çevirmiş olması kendi 
adlarına endişe vericidir. 
Öyle ki Fransa’da eylem 
yapan PKK yandaşları-
nın Avrupa Konseyi Bi-
nasını ve polisleri taşla-
ması sonucu bir saldırı 
gerçekleştirmesi epey 
dikkat çekicidir. Olay son-
rası Fransa’nın 43 kişiyi tutuklamış ol-
ması da ayrıca Avrupa adına bu terö-
ründe bir risk teşkil etme durumunu 
destekler niteliktedir. Bu olay sonrası 
Türk Dışişlerinin açıklaması da aslın-
da ziyadesiyle yerinde ve önemlidir. 
Dışişleri sözcümüzün ‘’Avrupalı mu-
hataplarımızı uyarmıştık.’’çıkışı ve bu 
tarz eylemlere izin verilmesini kına-
dığımızı belirtmesi, terör örgütünün 
bu anlamda her zaman Avrupa içinde 

bir risk olabileceği vur-
gusunu taşımasının ya-
nında müsaade ettiğiniz 
bu terörün size dönme 
ihtimalini asla gözden ka-
çırmayın mesajıyla birçok 
şeyi ifade etmektedir. 

Buna rağmen Polon-
ya basının olayı çarpı-
tarak aktarması da hala 
terör örgütünün üzerini 
kapatma girişimi olarak 

okunabilir. Oysa Erasmus 
programı kapsamında Avrupa’ya 
giden öğrencilerin bu tarz şeylerden 
son zamanlarda fazlasıyla bahset-
mesi de söz konusudur. Polonya, bu 
saldırıyı iki Türk vatandaşı diye adlan-
dırarak hem PKK terörünün üzerini 
kapatmış olacak hem de Türk gençleri 
adına Avrupa’nın güvenlik noktasında 
yeterli olmadığı sorgulamasını da en-
gellemiş olacaklardır. 

Furkan’ı katleden caninin ismi ve 

geçmişi yine fazlasıyla dikkat çekici-
dir. İnsan Hakları Derneği’nin bir se-
nedir aradığı ve havaalanında ‘’huzur 
operasyonu’’ kapsamında kaybedil-
diği iddialarını dile getirdiği katil zan-
lısının Muhammet Emektar olması da 
başka bir açıdan ürkütücü ve önem-
lidir. Muhammet Emektarın ailesiyle 
birlikte Almanya’ya gideceği sırada 
Havaalanın da kaybolduğu iddiala-
rıyla birlikte kaybolmasının sorumlu-
luğunu devlete yıkmaya çalışanların 
bugün ki açıklamaları da epey zayıf 
kalmıştır. 1986 yılında kurulan İnsan 
Hakları Derneği’nin bu yönlü çıkışları 
geçmişe bakınca hiçte azımsanmaya-
cak boyuttadır. Üstelik PKK/KCK ope-
rasyonlarının bir kısmında derneğinde 
adının geçmiş olması tabloyu ifade et-
mek adına yeterli olacaktır. 

Burada başka bir ürkütücü olay 
ise bu eylemin sonrası üzerinedir. Bu 
eylemi gerçekleştiren şahsın havaala-
nın da kaybolması hadisesinin arka-
sında terör örgütü var ise bu kişinin 
Polonya’da terör örgütü adına çalış-
tığı düşünülebilir. Üstelik Furkan’ın 
belirttiği üzere bir süredir bu zanlı 

tarafından takip edilmesi de olayın 
planlı olduğunun bir göstergesidir. 
İçeride sıkışan PKK bulduğu her alan-
da varlığını yitirmediğini göstermek 
adına bu tarz eylemlere girişebilir mi 
diye düşünmek zorundayız. Varlığını 
göstermek adına, terör eylemlerini 
bu yönlü alanlara kaydırması riskini 
göz önünde bulundurmak elzemdir. 
Üstelik devam eden Erasmus Deği-
şim Programı kapsamında Avrupa’ya 
giden Türk gençlerinin güvenlikleri 
hususunda bir risk oluşmasını da 
engellemek durumundayız. Terör ör-
gütü mensubu bir şahsın yeni terör 
eylemleri kapsamında hiyerarşik bir 
silsile izlemeden insiyatif kullanarak 
eylem gerçekleştirmesi ve bunun 
sonrası için risk taşıması durumun 
vahimliğini de artırmaktadır. 

Üstelik, Avrupa’nın kendi şeh-
rinde birçok yerde alan açtığı terör 
örgütünün okumaya gelen bir genci 
katletmesi yine kendi adına sorgula-
ması gereken bir durumdur. 

Furkan kardeşimizi rahmetle anı-
yor, bütün Türkiye’ye baş sağlığı dili-
yorum..

FURKAN KOCAMAN’IN KATLEDİLMESİ VE 
AVRUPA’NIN GÜVENLİK SORUNU

Akşehir’de yaşlıların
evleri temizleniyor

Sabah namazında camiye 
giden 13 çocuğa bisiklet 

Akşehir Belediyesi, sosyal be-
lediyecilik anlayışının en güzel 
örneklerinden biri olan “Evde Te-
mizlik Hizmeti” projesi kapsamın-
da; yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakı-
ma muhtaç vatandaşlara ücretsiz 
olarak evde temizlik hizmetleri 
vermeyi sürdürüyor. Akşehir Be-
lediyesi bünyesinde oluşturulan 
temizlik ekibi, belirli periyotlarla 
gittikleri evlerde başta ev içi temiz-
lik olmak üzere, halı yıkama, cam 
silme, toz alma, mutfak temizliği 
gibi detaylı ev temizliği yapıyor. 
Yapılan temizlik ile birlikte ihti-
yaç sahibi vatandaşların hayatları 
kolaylaştırılıyor. Akşehir Belediye 
Başkanı Salih Akkaya, belediye-
cilikte insanların doğumundan 
ölümüne kadar her alanda hizmet 
verdiğine değinerek, “Sosyal bele-
diyecilik çalışmalarımız kapsamın-
da yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakı-
ma muhtaç vatandaşlarımızın ev 
temizliğini, saç tıraşlarını ve çeşitli 
ihtiyaçlarını karşılama noktasında-

ki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Belediye; insanın doğumundan 
ölümüne kadar her noktada hiz-
met veren bir kurumdur. Değerli 
hemşehrilerimizin her türlü ihti-
yaçlarında yanlarında olmaya çalı-
şıyoruz. Dinimiz, örf ve adetlerimiz 
yaşlı insanlara sahip çıkmayı, yardı-
ma ihtiyaç duyan kişilerin elinden 
tutarak onları muhtaçlıktan kur-
tarmayı emreder. Özellikle yaşlılar 
haftasına gireceğimiz bu günlerde 
yaşlı insanlarımıza sahip çıkmalı 
onların hayatını kolaylaştırmak için 
bireyler olarak çalışmalıyız. Yaşlı 
ve bakıma muhtaç insanlarımızın 
en büyük taleplerinden birisi de te-
miz bir evde ve sağlıklı bir ortamda 
hayatlarını devam ettirmektir. Bu 
hizmeti 5 yıldır devam ettiriyoruz. 
Allah’ın izni, hemşehrilerimizin 
teveccühü ile görevimize devam 
etmemiz halinde bu ve buna ben-
zer güzel hizmetlerle yaşlılarımızı 
ve halkımızı buluşturmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu. n İHA

Beyşehir Belediyesi tarafından 
sabah namazında camiye giden 
13 çocuğa bisiklet hediye edildi. 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, İlçe Müftülüğünün ta-
lepleri doğrultusunda Sadıkhacı 
Mahallesinde ikamet eden ve 40 
gün süreyle camiye giderek sabah 
namazı programlarına katılan 13 
çocuğa verdiği bisiklet sözünü ye-
rine getirdi. Bisikletlerin Sadıkhacı 
Mahallesinde çocuklara dağıtımı 
programına İlçe Müftüsü Mahmut 
Çelikoğlu ile birlikte katılan Beledi-
ye Başkanı Murat Özaltun, geçen 
yıl Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından İl Müftülüğünün deste-
ğiyle hayata geçirdiği “güle oynaya 
camiye gel” projesi kapsamında 
40 gün boyunca sabah namazında 
camiye giden 44 bin 400 çocuğa il 
genelinde bisiklet hediye edildiğini 
hatırlattı. Özaltun, İlçe Müftülüğü-
nün bu proje kapsamında kendile-
rine yaptığı talebe dikkat çekerek, 
“Çocuklarımızın talepleri bizim için 
birer emirdir, dedik. Bu gün bisik-

letleri hak sahibi çocuklarımıza 
teslim ederek onları sevindirdik” 
dedi. 

İlçe Müftüsü Mahmut Çelik 
ise, Beyşehir Belediyesinin bugüne 
kadar kurum her zaman yanların-
da olduğunu belirterek, “Geçtiği-
miz 2018 yılı yaz mevsiminde bü-
yükşehir belediye başkanlığımızın 
organizesi ve il müftülüğümüzün 
desteği ile 40 gün sabah nama-
zına camiye gelen çocuklarımıza 
bisiklet hediyesi takdim edilmişti. 
Sadıkhacı Mahallemizde eflatun 
caminde 13 arkadaşımız camiye 
devam etti ama elimizde olmayan 
nedenlerden dolayı buradaki ço-
cuklarımız bisiklet alamamıştı. Biz 
de bu durumu belediye başkanımı-
za aktararak başkanımızdan des-
tek istedik. Belediye başkanımız 
bizleri kırmadı ve bu bisikletleri 
buraya getirdi. Bu kapsamda des-
teklerinden dolayı belediye başka-
nımız Murat Özaltun’a teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.
n İHA

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Esnafla Buluşma’ toplantısında Türk ekonomisinin en 
güçlü yanının esnafı olduğu ifade edilerek, “Bizi güçlü kılan esnafımızın her daim yanındayız” denildi

‘Esnafımızın varlığı
bizi güçlü kılıyor’

AK Parti Konya İl Başkanlı-
ğı tarafından Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde Esnaf Buluşması 
programı düzenledi. Konya Esnaf 
ve Sanatkar Odaları Başkanları, 
yöneticileri ve üyeleri, AK Par-
ti Konya İl Başkanlığı tarafından 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen “Esnaf Buluşması” 
programında bir araya geldi. 

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ley-
la Şahin Usta, Konya’nın esnaf 
açısından çok zengin bir şehir 
olduğunu ve ahilik geleneği kül-
türünü günümüzde odalarımızın 
sürdürdüğünü ifade ederek, “Ha-
lis niyet ve samimiyetle yaptığı-
mız çalışmalarda esnaflarımızın 
desteklerini bekliyoruz. Ülkemizin 
yurt içinden ve yurt dışından ge-
len engellemeleri ve zorlamaları 
sizlerin birlik beraberliği ve gös-
tereceği dirayetle aşacağımızdan 
eminiz. Bizi güçlü kılan, bizi üret-
ken hale getiren esnaflarımızdır. 
O sebeple AK Parti iktidarları 
hep esnafımızın yanında yer aldı. 
Eksiklerin, düzeltilmesi gereken 
noktaların tespitinde bu tür is-
tişare toplantılarının da önemli 
olduğunun farkındayız. Çünkü 
sahada sorunu yaşayan sizlesiniz. 
Çözümü üreten de sizler olmalı-
sınız. Sizlerin sunduğu önerilerin 
hayata geçmesi için de bizler çaba 
göstereceğiz.” dedi.

‘KONYA’DA REKOR
KIRMAK İSTİYORUZ’

31 Mart seçimlerine çok az bir 
sürenin kaldığını anımsatan Usta, 
İnşallah Konya’da 31 Mart seçim-
lerinde güzel bir sonuç alacağız. 
Hedefimiz ise Konya’yı Türkiye’de 
rekor kıran bir şehir haline getire-
bilmektir. İçinde bulunduğumuz 
süreçte sadece belediye başkan-
larımızı seçmiyoruz. Sadece bele-
diye başkanlarını seçseydik işimiz 
çok daha kolay olurdu. Çünkü biz 
belediye başkanlarımıza ve aday-
larımıza güveniyoruz. Kimileri 

çıkıp proje diye konuşuyor ancak 
belediyeciliğin b’sini bile bilmi-
yor. Yapacağı ve anlatacağı pro-
jenin kendi alanının ve belediye 
hizmetlerinin dışında olduğunun 
farkında olmayan sadece aday ol-
mak için ortaya çıkmış, AK Parti 
ve Cumhur İttifakının gücünü 
zayıflatmak için konuşanların ol-
duğunu görüyorsunuz. Bunlara 
milletimiz pirim vermeyecektir” 
şeklinde konuştu.

‘SIKINTILARIMIZDAN 
MİLLETİMİZİN BASİRETLİ 
DURUŞU İLE ÇIKACAĞIZ’

Esnaflarımızın ülkemiz için 
ne kadar önemli olduğunun altını 
çizen AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, “Dünün ahileri bu-
günün esnaf odaları yöneticileri 
olarak, ilçelerimizi temsilen bu-
rada bulunuyorsunuz. Ülkenin ve 
devletin tehdit algıladığı zaman 
ahilerin de ne tür bir duruş ortaya 
koyduğunu tarih boyunca gördük. 
Bu duruşu bir kez daha bekliyo-
ruz. Şehrimizin ve ilçelerimizin 
şehreminilerini seçeceğimiz 31 
Mart seçimlerine artık sayılı gün-
ler kaldı. Dünden bugüne Türki-
ye’nin kazanımlarını yarına taşı-
mak adına 31 ilçemizde Cumhur 
İttifakı adaylarımıza tam destek 
vermek için teşkilatlar olarak sa-
hadayız. Biz ülkemizi, şehrimizi, 

ilçelerimizi, mahallelerimizi se-
viyoruz. 17 yıldır iktidarda olan 
AK Parti, Sayın Genel Başkanımız 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde nerelere 
geldiğini hep birlikte görüyoruz. 
Bugün yaşadığımız ekonomik 
zorluklar da topyekün bir karşı 
duruşla atlatmakta olduğumuzun 
farkındasınız. Türkiye yedi düvel 
ile boğuşuyor. Bu durumdan çı-
kışımız da milletimizin basiretli 
duruşu ile olacak inşallah. Önü-
müzdeki seçimler geçmişteki ye-
rel seçimlerden daha farklı olarak 
yeni hükümet sistemimizle ha-
yata geçen pek çok uygulamanın 
çok daha süratli bir şekilde yürü-
yebilmesi için Cumhurbaşkanımı-
zın elinin güçlü olması gerekiyor. 
Çabamız da bunun içindir. 31 
ilçemizde Cumhur İttifakı aday-
larımıza destek vermeniz Bü-
yükşehir’de de yeni bir rekoru 
kırmamıza destek vermenizi bek-
liyoruz” ifadelerini kullandı.

‘HERKESİN ŞEHRİMİZE SAHİP 
ÇIKMASINI BEKLİYORUZ’

Ülkemizin geleceği için çok 
önemli olan 31 Mart seçimlerinde 
hep birlikte hareket edebilmenin 
öneminden bahseden Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Yaklaşık 10 aydır 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

görevini yürütüyorum. Bizden 
önce de Tahir Akyürek başkanım 
bu görevi layıkıyla yürütmüştü. 
Şimdi de milletvekili olarak ülke-
mize hizmet ediyor. AK Parti’de 
hizmet bir yarıştır. Biz de aldığı-
mız çıtayı daha yukarıya taşımak 
için çabalıyoruz. “Benim Şehrim” 
sloganıyla herkesin şehrimize sa-
hip çıkmasını ve güzelliklerini an-
latmasını bekliyoruz”

‘ESNAF ODALARI 
OLARAK BÜYÜK BİR AİLEYİZ’
Esnaf ve Sanatkar Odaları 

olarak çok büyük bir aile olduk-
larını belirten Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği Baş-
kanı Muharrem Karabacak, “84 
esnaf odamızla 55 bin aktif esnaf 
ve sanatkarımızla hiç kimseden 
bir beklentisi olmadan ülke eko-
nomisine ve istihdamına katkı 
sağlayan vatanı, milleti, bayrağı 
ve devlet için her daim şehadete 
hazır olan büyük bir aileyiz. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız ve Başkan adayımız 
Uğur İbrahim Altay tarafından 
gerçekleştirilen Benim Şehrim 
programında esnaf ve sanatkar-
larımıza yönelik projeler de yer 
aldı. Bu projelerden bir tanesi 
Konya istihdamına da önemli de-
recede katkı sağlayacak olan Eski 
Sanayi ve Karatay Sanayisi’nin 
dönüşüm projesidir. Yaklaşık 20 
yıldır süregelen bu soruna Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığımız, Konya 
Büyükşehir Belediyemiz, TOKİ 
Başkanlığımız ve odalarımızla bir-
likte neşter vurmuş olduk. Emeği 
geçen herkese şükranlarımı su-
nuyorum”

Programda Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Karatay Belediye Başkan adayı 
Hasan Kılca ve Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş da birere 
selamlama konuşması. Protokol 
konuşmalarının ardından prog-
ram akşam yemeği ile son buldu.
n HABER MERKEZİ
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Devlet işleriyle bizzat ilgilenen, 
Osmanlı veraset sistemini değiştiren, 
dünya ve Ahiret Sultanı I. Ahmet 18 
Nisan 1590 günü, Manisa’da doğdu. 
Babası Sultan Üçüncü Mehmed, an-
nesi Handan Sultan’dır. İyi bir tahsil 
gördü. Arapça ve Farsça’yı mükemmel 
derecede öğrenmişti. Ok atmak, kılıç 
kullanmak, ata binmek gibi savaş ve 
askerlik alanlarında çok usta olan Sul-
tan Birinci Ahmed, ava ve cirit oyunu-
na çok düşkündü. Çok sade giyinirdi. 
Babası Sultan Üçüncü Mehmed’in 
vefati üzerine 21 Aralık 1603’te, Eyüb 
Sultan’da kılıç kuşanarak tahta geçti.

Sultan Birinci Ahmed, Kanuni Sul-
tan Süleyman’dan sonraki padişahlar 
içinde devlet işleriyle yoğun şekilde 
uğraşan ilk padişahtı. Çocuk denecek 
yaşlarda bile mükemmel kararlar alırdı. 
Daima ilim ve irfan sahibi büyük kişi-
lerle birlikte olur ve onlara akıl danışırdı.

Sultan Birinci Ahmed’in hayatında 
on dört sayısının önemli bir yeri var-
dır. Çünkü, on dört yaşında Padişah 
olmuş, on dört yıl saltanat sürmüş ve 
Osmanlı padişahlarının on dördüncü-
südür. Dindar bir padişah olan Sultan 
Birinci Ahmed’in Hz. Muhammed 
(s.a.v.)’e olan bağlılığı o kadar ilerledi 

ki, onun ayak izlerinin resmi içine bir 
şiir yazmış ve o şiiri kavuğunda ölün-
ceye kadar taşımıştır.

Sultan I. Ahmet, (1590-1617) 
yılları arasında hüküm süren on dör-
düncü Osmanlı Sultanıdır. Babası 
Sultan III. Mehmet, annesi Handan 
Sultan’dır. On dört yaşında Sultan ol-
muş,  Sultanlığı on dört sene devam 
etmiştir. Bir sanat harikası olan zarif 
Sultanahmet Camisi O’ndan günümü-
ze kalan en güzel bir hatıra ve manevi 
bir armağandır. Sultan I. Ahmet Han’ın 
çocuk yaşta Sultan olmasına rağmen 
gösterdiği dirayet ve kabiliyetleri, dik-
kate şayandır. Vücutca gayet kuvvetli 
idi. Çok iyi binici, atıcı ve silahşördü. Bu 
meziyetleri, oğullarından Genç Osman 
ve Dördüncü Murat’a intikal etmiştir. 
Ceddi Yavuz Sultan Selim Han gibi 
sade giyinirdi. Gece yatarken, uyku-
nun rehavetine dalmamak için kıldan 
yapılmış bir hırka giyinirdi. Halkın ara-
sına girer büyük bir tevazu içerisinde 
onların dertleri ile ilgilenirdi. Ülkesinin 
genişliği ve Dünya coğrafyası üzerin-
deki mevkiinin ehemmiyeti, O’nu nefs 
çukuruna düşürüp mağlub edemedi. 
“Bahtî” mahlası ile yazdığı divanı, I. 
Ahmet Han’ın maneviyat ve sanattaki 

mertebesini göstermeğe 
kafidir. Kabe’nin örtüleri, 
O’nun devrinde İstan-
bul’da itina ile dokunup 
Mekke’ye gönderilmeye 
başlanmıştır.

  Sultan Ahmet 
tahta çıktığında, Osmanlı 
Devleti, içte “Celali İsyanla-
rı” ile uğraşmakta, doğuda 
İran ve batıda Almanya 
ve müttefikleri ile savaş 
halinde bulunmaktaydı. Almanya fena 
şekilde hırpalandı ve sulh istedi. “Zit-
vatorok Antlaşması” imzalandı. 1611 
senesinde Celali İsyanları tamamen 
bastırıldı. Sıra üçüncü gaile olan İran’a 
geldi. Nihayet İran ile de anlaşma ya-
pıldı. Akdeniz’de çok mühim deniz 
muharebeleri kazanıldı. 1605’te Ester-
gon ve Uyvar fethedildi. Uyvar önünde 
kazanılan zafer, o derecede nisbetsiz iki 
kuvvet arasında idi ki, Avrupa’da uzun 
asırlar devam  edecek olan “Türk gibi 
kuvvetli” sözü, bu sebeple bir darb-ı 
mesel hâline gelmiştir.  Aynı sene bir 

de gayet başarılı bir 
Avusturya seferi yapıldı. 
Macaristan kralına taç 
giydirildi. Denizlerde 
Malta seferi yapıldı.

Sultan 1. Ahmet 
Han, Kanuni’den sonra 
devlet işleri ile bizzat ve 
yakinen meşgul olan 
nadir Sultanlardan biri 
idi. Çocuk yaşta Sultan 
olmuş, daha o yaşta bile 

zekası ve ruhi derinliği sayesinde mü-
kemmel kararlar alıp, devleti yönlendir-
miştir. O, daima ilim ve irfan sahipleri 
ile istişare ederdi. Aziz Mahmud Hüda-
yi Hazretleri gibi bir velinin başarılı bir 
talebesi idi. I. Ahmet Han’ın Aziz Mah-
mûd Hüdayi Hazretleri’ne karşı son de-
rece büyük bir meclubiyeti olmuştur. 
Bu meclubiyet de, I. Ahmet Han’ı, sa-
hip olduğu zahiri saltanat imkanlarına 
rağmen büyük bir istiğna ile maneviyat 
aleminin zirvesine erişmesine sebep 
olmuştur.

Sultan Ahmet Han’ın kemal yolun-

da ilerlemesi şu rüya ile başlamıştır: 
Sultan Ahmet, bir gün rüyasında; 
Avusturya kralı ile güreşe tutuştuğu-
nu, sırtüstü yere düştüğünü ve sırtının 
toprağa yapıştığını gördü. Ürpererek 
uyandı. Çok heyecanlandı. Üzüldü. 
Çünkü rüyanın zahiri görünüşü korku-
tucu idi. Saraya tabirciler davet edildi. 
Lakin rüyanın yapılan tabirleri, I. Sul-
tan Ahmet’i tam olarak tatmin etmedi. 
Devlet erkanı, I. Ahmet Han’a, bu rü-
yayı bir kere de Üsküdar’da bulunan 
Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi Hazretle-
ri’ne  tabir ettirmesini tavsiye ettiler. 
I. Ahmet Han, bir mektup yazarak 
rüyasını Hüdayi Hazretleri’ne arz etti. 
Haberci, mektubu alıp süratle Üskü-
dar’a geçti. Aziz Mahmud Hüdayi’nin 
kapısını çaldı. Büyük veli Aziz Mahmud 
Hüdayi Hazretleri, elinde daha önce 
hazırlamış olduğu bir zarf ile kapıya 
çıktı. Habercinin getirdiği mektubu 
alırken, ona bunu verdi ve: “Sultanı-
mızın beklediği cevap burada yazılı-
dır!” dedi. Mektubu şaşkınlık içinde 
alan haberci, derhal Sultan’a götürdü 
ve gördüklerini anlattı. Ahmet Han’ın 
gönderdiği mektup, daha açılıp okun-
madan kerameten cevaplandırılmıştı. 
Sultan Ahmet Han, mektubu heyecan-

la okudu: “Allah Teâlâ, insan vücudun-
da sırtı, kainatta ise toprağı en kuvvetli 
olarak yarattı. İnsanın sırtı ile toprağın 
birbirlerine değmesi, bu iki kuvvetin 
bir araya gelmesi demektir. Böylece, 
Sultanımızın sırtının toprağa gelmesi 
ile bu iki kuvvet birleşmiş demektir. 
Dolayısıyla, bu rüyadan İslâm’ın tem-
silcisi olan Sultanımız’ın, küffara karşı 
zafer kazanacağı anlaşılmaktadır…”

Ahmet Han, bu tabirden çok mem-
nun oldu ve: “İşte gördüğüm rüyanın 
gerçek tabiri budur!” dedi. Bu rüya, 
istikbaldeki Estergon Kalesi’nin fethini 
müjdeliyordu. Bu müjdeye pek sevinen 
Sultan, derhal Mahmud Hüdayi Hazret-
leri’nin duasını alıp Avusturya üzerine 
yürüdü. Hudut boylarındaki kuvvetlerle 
birleşen Osmanlı ordusu, Avusturya’ya 
üst üste darbeler indirmeye başladı 
ve onları sulha mecbur etti. Bilhassa 
Estergon’un ele geçirilmesi, Avustur-
yalılar’ı perişan etmişti. Böylece on üç 
sene süren Osmanlı-Avusturya harbi, 
Zitvatoruk’ta nihayete erdi ve yirmi yıl 
müddetle antlaşma imzalandı. Bu ant-
laşmaya göre, Kanije, Estergon, Eğri 
kaleleri Osmanlılar’a geçmiş, Avustur-
ya savaş tazminatı ödemeye mecbur 
kalmıştır.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-
na bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
ile Karamanoğlu Mehmetbey Üni-
versitesi (KMÜ) tarafından ortakla-
şa düzenlenen Türkiye’nin en kap-
samlı elma çalıştayı Karaman’da 
yapıldı.

Türkiye’nin en büyük elma 
üreticisi konumunda olan Amasya, 
Isparta, Karaman ve Niğdeli üreti-
cilerin, elma üretiminde yaşadık-
ları sorunların masaya yatırıldığı 
“Karaman Elma Çalıştayı”, Kara-
manoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Şehit Ömer Halisdemir Konferans 
Salonunda geniş bir katılımla ger-
çekleştirildi.

KMÜ ev sahipliğinde düzenle-
nen çalıştaya Karaman Valisi Fahri 

Meral, Karaman Milletvekilleri Dr. 
Recep Şeker ve Selman Oğuzhan 
Eser, KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanı İhsan Bostancı, KMÜ Rek-
törü Prof. Dr. Mehmet Akgül, bilim 
insanları, davetliler, elma üreticile-
ri, üniversite personeli ve öğrenci-
ler katıldı.

Bölge illerinden gelen üretici-
lerin, akademisyenlerin, kamu ku-
rum ve kuruluşlarının temsilcileri 
ile sektör temsilcilerinin de yer al-
dığı çalıştayda; elmanın bölgedeki 
sosyo-ekonomik boyutu, yetiştiril-
me teknikleri, hastalıkları, üretimi 
ve pazarlanması konularında sorun 
tespitleri ve çözüm önerileri masa-
ya yatırıldı.

Programın açılış konuşmasını 
yapan Karaman Valisi Fahri Meral, 

KOP Bölge Kalkınma İdaresinin 
desteği ile yapılan elmacılık çalış-
tayının Karaman’da gerçekleştirili-
yor olmasının Karaman’da elmaya 
hala büyük önem verildiğinin bir 
göstergesi olduğunu belirterek 
1950’li yıllarda modern bahçelerin 
kurulmasıyla başlayan ve günümü-
ze kadar büyük gelişmeler kat eden 
Karaman’ın, Türkiye’deki elma 
üretiminin yüzde 16’sını tek başına 
karşıladığını söyledi.

‘ELMA ÜRETİMİNDE VERİMİ VE 
KATMA DEĞERİ ARTIRMALIYIZ’
KOP İdaresi Başkanı İhsan Bos-

tancı, “Yeni bölgesel kalkınma an-
layışının temelinde; bölgelerin geri 
kalmışlıklarının giderilmesi ve her 
bölgenin kendi avantajlarını değer-
lendirerek ülke kalkınmasına ve re-

kabet gücüne katkı verebilmelerini 
sağlamak yatmaktadır. Bölgelerin 
sahip oldukları potansiyel ve iç di-
namiklerden en üst seviyede fay-
dalanabilmek ve sosyo-ekonomik 
farkların azaltılmasını sağlamak 
için bölgeler düzeyinde farklı nite-
likte politikalar geliştirilmesi gerek-
mektedir. Arazi toplulaştırma, tarla 
içi geliştirme hizmetleri ve sulama 
sistemleri gibi altyapı yatırımla-
rından elde edilen faydayı en üst 
düzeye çıkarabilmek için özellikle 
sulama sahalarında bitki deseninin 
geliştirilmesi, çiftçilerimizin katma 
değeri yüksek ürünlere yöneltilme-
si son derece önemlidir.” dedi. Gün 
boyu devam eden program, çalıştay 
oturumlarının ardından sona erdi.
n HABER MERKEZİ

‘Öğrencilerimizin her 
zaman yanındayız’

Özgüven’e teşekkür
ziyaretleri devam ediyor

Lokman Hekim Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 
Üzeyir Saçıkaralı yönetiminde öğ-
retmen ve öğrenciler Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven’i makamında 
ziyaret ederek desteklerinden ve 
hizmetlerinden dolayı teşekkür 
ettiler. Lokman Hekim Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi Müdü-
rü Üzeyir Saçıkaralı, “Eğitime ve 
okulumuza verdiği desteklerden 
dolayı ve önemli hizmetleri için 
Belediye Başkanımız Özkan Özgü-
ven Bey’e teşekkür ediyoruz. Oku-
lumuz Oryantiring Genç Kızlar B 
Takımı Bölge 2. olarak 29 Mart’ta 
Afyon İhsaniye’de düzenlenecek 
Türkiye Şampiyonası’na katılma-
ya hak kazanmıştır bu noktada 
da desteklerini bekliyoruz. Ayrıca 
Okulumuz ve Kızılay ortaklığıyla 
28 Mart Perşembe günü ‘yaşat-
mak için, yaşamak için sen de kan 
ver’ sloganı ile kan bağışı kampan-

yası düzenliyoruz, tüm Ereğlilileri 
kampanyamıza katılmaya davet 
ediyoruz” şeklinde 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 ihtiyaçlarında 
onların yanında olduk. Lokman 
Hekim Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi Müdürü Üzeyir Saçıkaralı 
yönetiminde öğretmen ve öğren-
cilerimizin bu nazik ziyaretleri bizi 
ziyadesiyle mutlu etmiştir” ifadele-
rini kullandı.
n HABER MERKEZİ

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 kadim 
şehre hizmet etmek bizim için her 

zaman onur ve gurur meselesi ol-
muştur. 5 yıl zarfında şehrimizde 
önemli çalışmaları, ilkleri ve yapı-
lamayan hizmetleri gerçekleştir-
mekten dolayı ayrıca mutluyuz. 
Mesai arkadaşlarımızla birlikte yü-
rüttüğümüz hizmetlerimizde 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. Ayrıca bunların 
yanında STK’larımıza, odalarımıza, 
derneklerimize, sendikalarımıza, 
sporun her türlüsüne ve şehrimiz-
deki bütün kurum ve kuruluşlara 
destek vermeye özen gösterdik” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Ümmetin yaralarını yine ümmetten aldıkları yardımlarla sarmaya çalıştıklarını söyleyen AYDER Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aras, hayırsever ve kadirşinas Konya halkına teşekkür etti

‘Ümmetin yaralarını
ümmetle sarıyoruz’

Anadolu İnsani Yardım Derneği 
(AYDER) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Abdülkadir Aras, Yeni-
gün Gazetesi’ni ziyaret etti. AYDER 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Abdülkadir Aras beraberinde Mu-
hasebe Sorumlusu Ahmet Erdim, 
Yenigün Gazetesi’ni ziyaret ederek 
AYDER tarafından yapılan insani 
yardım faaliyetlerini anlattı.

2004 yılından bu yana 100’ün 
üzerinde ülkede kalıcı eserleri ol-
duğunu ve 20 ülkede aktif olarak 
insani yardım çalışmaları boyutunda 
faaliyet gösterdiklerini ifade eden 
Abdülkadir Aras, 1 Ekim tarihinden 
itibaren yeni yönetim olarak 4 ülke-
de çalışma yapıldığını belirtti. Ye-
men, Suriye, Lübnan ve Sudan’da 
faaliyetler yürütüldüğünü belirten 
Aras, sadece AYDER’in kendi bün-
yesinde Suriye’ye ayda 2 yardım TIR 
insani yardım gönderildiğini söyledi. 

‘VERİMLİ TOPRAKLAR 
HUSİLERİN KONTROLÜNDE’

İslam coğrafyasında yardım fa-
aliyetlerinin gerçekleştirilebildiği 
tek ülkenin Suriye olduğunu dile 
getiren Aras, Yemen’de bulunan 
siyasi problemlerden dolayı yardım 
götürme şansının olmadığını ifade 
etti. Bürokrasi sürecinde problemler 
olmasına rağmen Yemen’e gide-
bildiklerini belirten Aras, 3 şehirde 

çalışmalar yapıldığını söyledi. Ye-
men’de gerçekleştirdikleri faaliyet-
ler kapsamında 10 binin üzerinde 
yetime yardım götürebildiklerini 
dile getiren Aras, “2 bin 500 gıda 
paketi dağıtıldı. Her bir gıda pake-
tinin maliyeti 30 dolar. 2500 şehit 
ailesine gıda yardımı yapıldı. Ayrıca 
öğrencilere yardımlarda bulunduk. 
Çadır kentleri ziyaret ettik. Yemen 
savaş öncesi fakirdi. İç savaş başla-
dığından bu yana iyice fakirleşmiş. 
Verimli toprakların yüzde 20’sini 
Husiler kontrol altına almış. Öbür 

tarafta İmarat’ın kontrol altına al-
dığı bölgeler, insanların iaşesini bir 
şekilde karşılıyordu. Fakat savaştan 
sonra oralar muhasara altına alın-
dıktan sonra bir şekilde gıdanın, 
sebzenin, meyvenin iç bölgelere 
ulaşması imkansız. Su ile alakalı da 
ciddi problemler var. Biz çadır kent-
lere su tankerleri ile 8 aylık ihtiyacı 
karşılayacak şekilde su yardımında 
bulunduk. Su kuyusu açtırmanın 
maliyeti 20 bin dolar civarında. Ay-
rıca güvenlik problemleri de had 
safhada. Yemen’de meşru hükümet 

var ama otorite sıfır” dedi. İnsani 
yardım konusunda Konya halkının 
duyarlı olduğunu dile getiren Aras, 
yardımlarda bulunan bütün sivil 
toplum kuruluşlarına teşekkürlerini 
bildirdi. Konya Yenigün Gazetesi So-
rumlu Yazı İşleri Müdürü Abdullah 
Akif Solak, Yazı İşleri Müdürü Ra-
sim Atalay ve Halkla İlişkiler Koor-
dinatörü Harun Yılmaz da ziyaretten 
duydukları memnuniyeti dile getire-
rek, AYDER yöneticilerine hayırlı ça-
lışmalarının devamını diledi. 
n FATİH TALAYHAN

Türkiye’nin en kapsamlı elma çalıştayı yapıldı

AYDER yöneticileri Yengün Gazetesi’ne yaptıkları ziyarette, Türkiye’de ve İslam coğrafyasında yaptıkları faaliyetleri anlattı.
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Milli kadro açıklandı
A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçın aday 

kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takıma çağrılan oyuncuların listesi duyurulurken, Emre 
Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül’ün uzun bir aradan sonra ay-yıldızlı kadroya davet edilmeleri dikkati çekti

Teknik direktör Şenol Güneş’in be-
lirlediği aday kadroda şu futbolcular 
bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Ba-
şakşehir), Muhammed Şengezer (Bur-
saspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), 
Sinan Bolat (Royal Antwerp).

Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş), 
Mehmet Zeki Çelik (Lille), Çağlar Sö-
yüncü (Leicester City), Kaan Ayhan 
(Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral 
(Sassuolo), Ozan Kabak (Stuttgart), 
Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Emre 
Taşdemir (Galatasaray).

Orta saha: Deniz Türüç (İstikbal 
Mobilya Kayserispor), Efecan Karaca 
(Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı 
(Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuz-
han Özyakup, Güven Yalçın (Beşiktaş), 
Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, 
Mahmut Tekdemir (Medipol Başak-
şehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), 
Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı 
(Wolfsburg), Emre Kılınç (Demir Grup 
Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), 
Cenk Tosun (Everton).
EMRE VE BURAK UZUN SÜRE SONRA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direk-
törü Şenol Güneş, uzun süredir aday 
kadroya çağrılmayan tecrübeli oyuncu-
lar Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz ile 
kaleci Mert Günok’u ay-yıldızlı ekibin 
Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday 
kadrosuna aldı.

Görev süresi 1 Haziran 2019’da 
başlayacak Şenol Güneş, Türkiye Fut-
bol Federasyonu (TFF) tarafından A 
Milli Takım’ın 2020 UEFA Avrupa Futbol 
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri 
H Grubu’nda 22 Mart’ta deplasmanda 
Arnavutluk ve 25 Mart’ta Eskişehir’de 
Moldova ile oynayacağı maçlar için gö-
revlendirildi.

Tecrübeli teknik adam, belirlediği 
aday kadroda uzun süredir A Milli Ta-
kım’a çağrılmayan Emre Belözoğlu ve 
Burak Yılmaz’a da yer verdi.

Son olarak 2018 FIFA Dünya Kupa-
sı Avrupa Elemeleri’nde Türkiye’nin 6 
Ekim 2017’de Eskişehir’de İzlanda’ya 

3-0 mağlup olduğu maçın kadrosunda 
yer alan Emre ve Burak, 525 gün sonra 

ay-yıldızlı ekibe döndü. İzlanda’ya karşı 
ilk 11’de sahaya çıkan Burak Yılmaz 90 
dakika süre alırken, Emre Belözoğlu, 
78. dakikada oyundan çıkmıştı.

MERT GÜNOK, BİN 225 
GÜN SONRA MİLLİ TAKIMDA

Medipol Başakşehir’in tecrübeli ka-
lecisi Mert Günok, bin 225 gün sonra A 
Milli Takım’a davet edildi. Süper Lig’de 
gösterdiği performansla dikkati çeken 
Mert, Şenol Güneş tarafından aday kad-
roya alındı. Mert, son olarak 6 Kasım 
2015’te açıklanan Katar ve Yunanistan 
karşılaşmalarının aday kadrosunda yer 
almıştı.

EMRE TAŞDEMİR, 
YENİDEN MİLLİ TAKIMDA

Galatasaray’ın ara transfer döne-
minde kadrosuna kattığı sol bek Emre 
Taşdemir, uzun bir aranın ardından 
ay-yıldızlı ekipte yer buldu. Son olarak 
2 Ekim 2015’te açıklanan aday kadroda 
yer alan Emre, sonrasında geçirdiği sa-
katlıklar nedeniyle form düzeyini koru-
yamadı.

Bursaspor’dan sakatlığı nedeniyle 
gönderilen ve ara transfer döneminde 
Galatasaray’a imza atan 23 yaşındaki 
futbolcu, gösterdiği performans sa-
yesinde bin 260 gün sonra A Milli Ta-
kım’ın aday kadrosuna davet edildi.
YEDİ FUTBOLCU İLK KEZ MİLLİ TAKIMDA

Teknik direktör Şenol Güneş, 7 fut-
bolcuyu ilk kez A Milli Takım’a davet 
etti. Tecrübeli teknik adam, Galatasa-
ray’da yakaladığı çıkışla 11 milyon avro 
bonservis ücretiyle Almanya’nın Stutt-
gart takımına transfer olan Ozan Kabak’ı 
aday kadroya aldı.

Güneş, kaleci olarak Bursaspor’dan 
Muhammed Şengezer ve Trab-
zonspor’dan Uğurcan Çakır’ı ilk kez A 
Milli Takım’a çağırdı.  Aytemiz Alan-
yaspor’dan Efecan Karaca, Beşiktaş’tan 
Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın, De-
mir Grup Sivasspor’dan Emre Kılınç da 
ilk kez A Milli Takım aday kadrosunda 
kendilerine yer buldu. 
 n AA

Avrupa Ligi’nde 
eşleşmeler belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı 
organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final eşleş-
meleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel 
Merkezi’nde düzenlenen kura çekiminde, çeyrek final 
eşleşmelerinin yanı sıra olası yarı final eşleşmeleri de 
belirlendi.

Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Hollandalı 
eski yıldız futbolcu Pierre van Hooijdonk’un gerçekleş-
tirdiği kura çekiminde, eşleşmeler şöyle oluştu: Napoli 
(İtalya)-Arsenal (İngiltere), Villarreal (İspanya)-Valencia 
(İspanya), Benfica (Portekiz)-Eintracht Frankfurt (Alman-
ya), Slavia Prag (Çekya)-Chelsea (İngiltere)

OLASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:  Napoli-Arsenal/
Villarreal-Valencia, Benfica-Eintracht Frankfurt/Slavia 
Prag-Chelsea

Avrupa Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 11 Nisan’da, 
rövanşlar ise 18 Nisan’da oynanacak.  n AA

Devler Ligi’nde 
dev eşleşmeler

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı 
organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final 
eşleşmeleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA 
Genel Merkezi’nde düzenlenen kura çekiminde, çeyrek 
final eşleşmelerinin yanı sıra takımların üst turdaki olası 
rakipleri de belirlendi.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle: Ajax (Hollanda) - Ju-
ventus (İtalya), Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz), Tot-
tenham (İngiltere) - Manchester City (İngiltere), Barcelona 
(İspanya) - Manchester United (İngiltere)

Yarı final eşleşmeleri ise söyle:
Tottenham (İngiltere)-Manchester City (İngiltere) / 

Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)
Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere) / 

Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 9-10 Ni-

san’da, rövanşlar ise 16-17 Nisan’da oynanacak.  n AA

Fenerbahçe’den 
Ersun Yanal açıklaması
 Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, teknik 

direktör Ersun Yanal ile gelecek sezon da yola devam edi-
leceği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten, Ersun Yanal ile yolların ayrıla-
cağı yönündeki haberlerle ilgili yapılan açıklamada, “Zor 
bir sene geçiren futbol takımımızın, hocamız Ersun Yanal 
göreve geldikten sonra artan performansı oyun içi istatis-
tikleriyle sabittir. Futbol takımımız bu sene ligi bitirebildiği 
en üst konumda bitirecek; gelecek sezon da hocamız Er-
sun Yanal önderliğindeki yapılanmasıyla zirve yürüyüşünü 
emin adımlarla gerçekleştirecektir.” ifadeleri kullanıldı.  
n AA

Milliler Pazar günü toplanıyor
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H 

Grubu’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın, Arnavut-
luk ve Moldova ile yapacağı maçların programı belli oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 
EURO 2020 Elemeleri’nde 22 Mart’ta deplasmanda Arnavutluk 
ve 25 Mart’ta Eskişehir’de Moldova ile karşılaşacak ay-yıldızlı 
ekibin aday kadrosuna çağrılan futbolcular, 17 Mart Pazar günü 
saat 18.00’de Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve 
Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.

Çalışmalarına 18 Mart Pazartesi günü başlayacak milliler, 21 
Mart’ta Arnavutluk karşılaşması için Tiran’a giderek maçın oyna-
nacağı İşkodra kentine geçecek. Ay-yıldızlı takım, Arnavutluk mü-
sabakası öncesi son çalışmasını Loro Boriçi Stadı’nda yapacak.

A Milli Takım kafilesi, Eskişehir’de Moldova’yı konuk ede-
ceği gruptaki ikinci maçı için 23 Mart’ta İşkodra’dan Eskişehir’e 
geçecek. Ay-yıldızlılar, Moldova maçı öncesi son çalışmasını 24 
Mart’ta Eskişehir Yeni Stadı’nda gerçekleştirecek.

A Milli Takım’ın H Grubu’nda yapacağı Arnavutluk ve Moldo-
va müsabakalarının programı şöyle:

22 Mart Cuma:  22.45 Arnavutluk-Türkiye (Loro Boriçi)
25 Mart Pazartesi:  20.00 Türkiye-Moldova (Yeni Eskişehir) 

n AA

Beşiktaş ligde 2000. maçına çıkıyor
Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki 

adıyla Süper Lig’de tüm sezonlarda yer alan Beşiktaş, 
bugün 2000. maçını oynayacak. Beşiktaş, Süper Lig’de 
çıktığı 1999 maçta 1080 galibiyet, 553 beraberlik, 366 
mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 3254 gol atan 
siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 1686 gol gördü.

Ligde ilk maçını 21 Şubat 1959 tarihinde Alsancak 
Stadı’nda Altay ile oynayan Beşiktaş, Nazmi Bilge’nin 
attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı. Bu arada Ga-
latasaray ile Fenerbahçe ise Süper Lig’de 2000. 
maçlarına iki hafta önce çıkmıştı. Ligin ilk sezonu 
olan 1959’da, gruplarını lider bitiren Fenerbahçe ile 
Galatasaray finale kaldı. Bu iki takım rövanşlı oynanan 
final maçlarında mücadele ettiği için lig tarihinde Be-
şiktaş’tan ikişer maç daha fazla yaptı.

15 ŞAMPİYONLUK KAZANDI 
Beşiktaş, ligde 15 şampiyonluk sevinci yaşadı.  

Siyah-beyazlı ekip 1959’da başlayan ligde 13 kez 
şampiyon olurken, 1956-1957 ve 1957-1958 sezonla-
rında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampi-
yonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edilmesine karar 
verilmesi sebebiyle toplam şampiyonluk sayısı 15’e 
yükseldi.

ŞAMPİYONLUK HASRETİ 14 SEZON SÜRDÜ
Siyah-beyazlı takım, ligde 14 sezon şampiyonluğa 

hasret kaldı.  Beşiktaş, 1966-1967 sezonunda kazan-
dığı şampiyonluğun ardından 14 sezon şampiyonluk 
sevinci yaşayamazken, bu hasretini 1981-1982 sezo-

nunda bitirdi.
EN UZUN SÜRE YENİLMEZLİK REKORU
Beşiktaş, lig tarihine geçen birçok rekoru elinde 

bulunduruyor. Siyah-beyazlıların ligdeki dikkati çeki-
ci unvanlarından biri, en uzun süre yenilmeyen ekip 
özelliği taşıması oldu. Ligde 1990-1991 sezonunun 
25. haftasında Ankara’da Gençlerbirliği’ne 2-0 yenilen 
Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-
1992’de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyon-
luğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, tam 
48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında 
Galatasaray’a 3-1 yenilerek sona erdi.

ÜST ÜSTE EN ÇOK MAÇ KAZANAN TAKIM
Ligde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma 

rekoru da Beşiktaş’a ait. Siyah-beyazlılar, 1959-1960 
sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç ka-
zandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.

NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON
Ligde şimdiye kadar sadece iki takım sezonu ye-

nilgisiz kapatabilirken bu başarıdan birini Beşiktaş 
gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip, 1991-1992 sezo-
nunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı 
ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu. Galatasaray ise 
1985-1986 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görme-
mesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş’ın ardından ave-
rajla ikinci sırada tamamladı.

EN FARKLI GALİBİYET REKORU
Süper Lig’deki en farklı skorlu galibiyet de Beşik-

taş’ın elinde bulunuyor. Siyah beyazlılar, 1989-1990 
sezonun 6. haftasında, 15 Ekim 1989 tarihinde İstan-
bul’da oynanan Adana Demirspor maçını 10-0 kazana-
rak tarihe geçti. Bu tarihi karşılaşmada Beşiktaş’ın gol-
lerini Ali Gültiken (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar 
(3) atarken, mücadele siyah-beyazlı taraftarların uzun 
süre dillerinden düşürmediği besteye konu olmuştu.

“DERBİ KRALI” BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, bir sezonda tüm derbileri kazanan tek ta-

kım olarak tarihe ismini yazdırmayı başardı. Siyah-be-
yazlılar, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yöneti-
minde şampiyonluğa ulaştıkları 2002-2003 sezonunda 
Fenerbahçe’yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray’ı her iki maçta 
1-0’lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçı da kazandı. 
Beşiktaş aynı zamanda bu 4 maçta kalesini gole kapa-
tarak ayrı bir rekora imza attı.

SEYİRCİ REKORU DA BEŞİKTAŞ’TA 
Lig tarihinde seyirci rekoru da Beşiktaş’ın oynadığı 

karşılaşmada kırıldı. Siyah-beyazlıların 2013-2014 se-
zonunun 5. haftasında Galatasaray’ı 22 Eylül 2013 tari-
hinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda konuk ettiği 
ve 3-0 hükmen mağlup olduğu mücadeleyi 76 bin 127 
biletli seyircinin izlediği açıklanırken, bu rakam rekor 
olarak kayıtlara geçti. Eski rekor, 70 bin 125 biletli se-
yirciyle 2003-2004 sezonunda, 21 Eylül 2003 tarihinde 
yine aynı statta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (2-
2) derbisinde kırılmıştı. 
n AA
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Tınkır: Bir an önce alt 
sıralardan uzaklaşacağız

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da Kulüp 2. Başkanı Okay Tınkır açıklamalarda bulundu. Ligde zor bir 
süreçten geçtiklerini ifade eden Tınkır, Pendikspor maçını kazanarak bir an önce alt sıralardan kurtulacaklarını söyledi
Ligde zor günler geçiren ve düşme 

potası içinde yer alan Konya Anadolu 
Selçukspor, Pazar günü kendi sahasında 
Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Bu 
maçla birlikte yeşil beyazlı takımın yeni 
teknik direktörü Abdurrahman Baysan-
gur, iç sahada ilk maçına çıkmış olacak. 
Yavru Kartal’da bu zorlu mücadele ön-
cesi 2. Başkan Okay Tınkır, yaptığı açık-
lama ile Konyalı futbolseverlerin maça 
gelerek Konya Anadolu Selçukspor’a 
destek vermesini istedi. Tınkır ayrıca, 
bu maçtan galibiyet ile ayrılarak kalan 
haftalar öncesi moral kazanmak istedik-
lerini belirtti.

AVANTAJ SAĞLAMAK İSTİYORUZ
Geçtiğimiz hafta göreve getirilen 

Abdurrahman Baysangur ve ekibi ile 
futbolculara güvendiklerini belirten 
Konya Anadolu Selçukspor 2. Başkanı 
Okay Tınkır açıklamasında, “Son haf-
talarda yaşadığımız puan kayıplarının 
ardından ligin kalan haftaları için kritik 
bir yerde bulunuyoruz. Bu kritik yerden 
uzaklaşmak için en önemli maçımız bu 
hafta kendi sahamızda oynayacağımız 
Pendikspor maçı. Pendikspor karşısında 
kazanarak hem moral motivasyonumuzu 
üst seviyeye çıkarmak, hem de kalan 
haftalar için avantaj sağlamak istiyoruz. 
Pendikspor karşılaşması bizim için en 
önemli maç. Ligin son haftaları yaklaş-
tıkça puan almanın zorlaştığı bu ligde alt 
sıralardan bir an evvel uzaklaşmak isti-
yoruz” dedi.

KONYA SPOR CAMİASI 
YANIMIZDA OLSUN

Zorlu Pendikspor maçında Konya 
spor camiasının desteğini beklediklerini 
sözlerine ekleyen Tınkır, “Abdurrahman 
Baysangur hocamızın idaresinde kendi 
sahamızda ilk maçımıza çıkacağız. Baş-
langıcı galibiyetle yapmak istiyoruz. 
Alacağımız üç puan bizlere olduğu ka-
dar camiamıza da güven verecek, kalan 
haftalar için umut tazeleyecek.  Alaca-
ğımız galibiyetle üst üste yaşanan tüm 
olumsuzlukların üzerine adeta bir sünger 
çekeceğiz. Bu anlamda bizim açımızdan 
çok önemli ve final niteliğinde bir maç 
olacak. Böylesi önemli bir ortamda oy-
nanacak maçta dileğimiz Konya Spor 
camiasının yanımızda olması. Herkesi 
ve özellikle taraftarlarımızı bu maçta 
yanımızda olmaya davet ediyorum. Fut-

bolcularımızın bu önemli maçta tribün 
desteğine ihtiyaçları olacak.” şeklinde 
konuştu.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Konya Anadolu Selçukspor yarın 

Pendikspor ile iç sahada oynayacağı 
27.hafta maçının hazırlıklarını yaptığı 
antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör 
Abdurrahman Baysangur ve yardımcı 
antrenörler yönetiminde gerçekleşen 
antrenmana tedavilerine devam edilen 
ve takımdan ayrı çalışan Sinan Özkara, 
İbrahim Serdar Aydın ve Enes Akgün ka-
tılmadı. Koşu, ısınma hareketleri ve pas 
çalışması ile başlayan antrenman yapı-
lan taktik çalışma ile tamamlandı. Ant-
renmanı kulüp başkanı Zahir Renklibay 
da takip etti. 
 n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör’de 
Konya derbisi oynanacak

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 22.hafta maçları ya-
rın oynanacak. Ligde Pazar günü Konya derbisi heyecanı 
yaşanacak. Liderlik mücadelesi veren Akşehirspor, ligden 
düşmesi kesinleşen Karapınar Belediyespor’a konuk ola-
cak. Karapınar İlçe Stadı’ndaki mücadele saat 14.00’te 
başlayacak ve Abdülkadir Düzgün tarafından yönetilecek. 
Bir diğer Konya ekibi Sarayönü Belediyespor ise Anado-
lu Üniversitesi deplasmanına gidecek. Bu maç Eskişehir 
Teknik Üniversitesi sahasında saat 14.00’te oynanacak ve 
Onur Güneş yönetecek.  n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçukspor 
Pendik’i konuk ediyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Konya Anadolu 
Selçukspor, 27.hafta maçında yarın Pendikspor’u konuk 
edecek. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz sahasındaki mü-
cadele saat 15.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Mustafa 
Hakan Beder yönetirken, yardımcılıklarını Ali Etlici, Ab-
dullah Uğur Sarı ve Emre Kaan Çalışkan yapacak. Ligde 
zor günler geçiren yeşil beyazlı takım, Abdurrahman Bay-
sangur teknik direktörlüğünde çıkacağı ilk iç saha maçını 
kazanarak bir an önce bulunduğu bölgeden çıkmak istiyor. 
Yavru Kartal, 23 puan ile 16.sırada yer alırken, Pendikspor 
ise 35 puanla 7. sırada bulunuyor.  n SPOR SERVİSİ

Konya Spor Lisesi başarıdan başarıya koşuyor
ABD’de devam etmekte olan Dünya Yıldızlar Halter Şampiyo-

nası’nın 6. gününde 76 kiloda mücadele eden Konya Spor Lisesi 
öğrencisi ve milli sporcu Dilara Narin, koparmada 96 Kilo ile altın, 
silkmede kendi rekorunu geliştirerek ve 129 kilo ile yaş kategorisinde 
dünya rekoru kırarak altın, toplamda 225 kilo ile altın olmak üzere 3 
altın madalya kazandı.

Konya Spor Lisesi öğrencisi ve milli sporcumuz Dilara Narin, ya-
rışmaya koparmada 90 Kilo ile başladı ve bu ağırlığı kaldırdıktan son-
ra sırasıyla 93 ve 96 kiloları da kaldırarak altın madalya kazandı. Milli 
sporcumuz Dilara Narin, silkme de ilk hakkında 120 kilo, ikinci dene-
mesinde 125 kilo ve son denemesinde 129 kiloları kaldırarak kendi 
yaş kategorisinde dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

VEYSEL DUDU: ÖĞRENCİMİZİN BAŞARACAĞINA İNANIYORDUK
Konya Spor Lisesi Okul Müdürü Veysel Dudu, “Öğrencimiz Di-

lara Narin’in başaracağına canı gönülden inanıyorduk. Dünya Halter 
Şampiyonası’nda kendi yaş kategorisinde dünya rekoru kırarak 3 altın 
madalya kazanan öğrencimiz Dilara Narin’i tebrik ediyor, bu başarı-
da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülke olarak böyle ba-
şarılara ihtiyacımız var. Konya Spor Lisesi olarak böyle bir başarıya 
imza atan öğrencimiz Dilara Narin, bizleri gururlandırmış ve mutlu 
etmiştir. Başarının tesadüf olmadığını, planlı, programlı ve başarıya 
inanarak çalışmak her zaman güzel sonuçlar getiriyor” dedi. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Basketbol, Bandırma Kırmızı’yı konuk edecek
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz 

Konyaspor Basketbol, ligin 23.hafta 
maçında kendi evinde Bandırma Kırmızı 
ile karşı karşıya gelecek. Yarın Selçuklu 
Belediyesi Uluslar arası Spor Salonu’nda 
oynanacak olan mücadele saat 17.00’de 
başlayacak. Ligde son iki haftada aldığı 
galibiyet ile moral kazanan yeşil beyazlı 
ekip, bu maçı da kazanarak çıkışını sür-
dürmek istiyor. Play – Off maçları öncesi 
ligde üst sıralara yükselerek ev sahibi 
avantajını almak isteyen Konya ekibi, lig 
lideri Bursaspor ile 2.sırada bulunan Or-
manspor’un karşılaşacağı haftada galip 
gelirse önümüzdeki haftalarda öncesin-
de avantaj yakalayacak. 

22 MAÇTA 14 GALİBİYET ALDI
Konyaspor Basketbol bu sezon ligde 

oynadığı 22 maçta 14 galibiyet alarak 36 
puan topladı ve 4.sırada yer alıyor. Sezon 
başında yaşanan maddi sıkıntılar nedeni 

ile zor bir süreçten geçen bu süreçte puan 
kayıpları yaşayan yeşil beyazlı takım, 
Play – Off’tan bir üst lige çıkabilmek için 
çalışmalarını sürdürüyor. Konyaspor’un 
yarın evinde konuk edeceği Bandırma 
Kırmızı ise bu sezon istediği sonuçları 
alamadı. Balıkesir ekibi, 22 maçta sa-
dece 7 kez kazandı ve 13.sırada yer aldı.

YENİ ZELANDA 
KATLİAMI İÇİN KINAMA

Konyaspor Basketbol, sosyal med-
ya hesabından yaptığı açıklama ile Yeni 
Zelanda’da Müslümanlara karşı yapılan 
silahlı katliamı kınadı. Yeşil beyazlı kulüp 
açıklamasında, “Yeni Zelanda Christc-
hurch’te iki camiye yapılan ırkçı ve faşist 
saldırıda onlarca kişi vahşice, hunharca, 
canice katledildi. Saldırıyı şiddetle kını-
yor, ölenlere Allah’tan rahmet yaralılara 
acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer ver-
di. n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 BURSASPOR 22 19 3 1812 1574 238 41 18
2 OGM ORMAN GENÇLİK 22 16 6 1774 1612 162 38 18
3 BALIKESİR KARESİ 22 15 7 2060 1958 102 37 16
4 KONYASPOR 22 14 8 1821 1774 47 36 15
5 DÜZCE BELEDİYE 22 14 8 1725 1685 40 36 14
6 PETKİM SPOR KULÜBÜ 22 13 9 1822 1747 75 35 14
7 SİGORTAM.NET BAKIRKÖY 22 12 10 1861 1847 14 34 14
8 AKHİSAR BELEDİYE 22 12 10 1776 1646 130 34 14
9 YENİ MAMAK SPOR KLUBÜ 22 11 11 1852 1744 108 33 14
10 MANİSA BÜYÜKŞEHİR 22 11 11 1739 1718 21 33 13
11 ARTVİN BELEDİYE 22 10 12 1845 1921 -76 32 12
12 FİNAL SPOR 22 8 14 1742 1816 -74 30 11
13 BANDIRMA KIRMIZI 22 7 15 1718 1846 -128 29 11
14 ANKARA D.S.İ 22 6 16 1634 1803 -169 28 11
15 YALOVA BLD SPOR 22 6 16 1746 1882 -136 28 11
16 EDİRNESPOR 22 2 20 1679 2033 -354 24 10

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BELEDİYE 26 16 7 3 56 32 24 55
2.F. KARAGÜMRÜK 26 16 4 6 42 26 16 52
3.TUZLASPOR 26 15 6 5 48 15 33 51
4.MANİSA B.Ş.B. 26 12 10 4 46 22 24 46
5.ŞANLIURFASPOR 26 12 7 7 34 29 5 43
6.ETİMESGUT BLD. 26 10 6 10 31 30 1 36
7.PENDİKSPOR 26 9 8 9 35 36 -1 35
8.KAHRAMANMARAŞ 26 9 7 10 27 31 -4 34
9.SİVAS BELEDİYE 26 9 7 10 31 36 -5 34
10.BAK SPOR KULÜBÜ 26 8 10 8 30 37 -7 34
11.KIRKLARELİSPOR 26 9 6 11 36 33 3 33
12.ZONGULDAK 26 8 9 9 27 31 -4 33
13.TARSUS İDMAN Y. 26 7 9 10 31 42 -11 30
14.BANDIRMASPOR 26 7 6 13 31 42 -11 27
15.FETHİYESPOR 26 4 13 9 26 31 -5 25
16.K. A. SELÇUKSPOR 26 4 11 11 33 48 -15 23
17.DARICA G. BİRLİĞİ 26 5 6 15 22 51 -29 21
18.TOKATSPOR 26 3 10 13 20 34 -14 19
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Selçuklu Belediyesi’nin 2014 yılında faaliyete geçirdiği Beyhekim Yüzme Havuzu, büyük rağbet görüyor. Yüzme bilmeyen vatandaşlara 
ücretsiz yüzme kursunun verildiği tesislerde minik öğrenciler de yüzme eğitimi alıyor. Beyhekim Yüzme Havuzu’nda ayrıca hamam, 

sauna, buhar odası ve fitness hizmetleri de veriliyor. Vatandaşlar, bu tür hizmetlerden oldukça memnun olduklarını ifade ediyor

Selçuklu’da yüzme 
bilmeyen kalmayacak!

Yaptığı tesisler ile Türkiye’ye ör-
nek olan Selçuklu Belediyesi, son 
dönemde vatandaşların yoğun talebi 
olan yüzme branşına da önem veriyor. 
İlçenin farklı bölgelerine yüzme havu-
zu inşa eden belediye, bu tesislerde 
vatandaşlara ve öğrencilere ücretsiz 
yüzme kursları da veriyor. Beyhekim 
Yüzme Havuzu’nda kullanılan ha-
vuzun günlük, haftalık ve aylık kont-
rolleri yapılırken, temiz ve hijyenik 
alanlarda spor yapma imkanı sağlanı-
yor. Tesislerden, öğrenciler dışından 
500’ün üzerinde üye faydalanıyor.

5 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR
Selçuklu Belediyesi’nin 2014 

yılında hizmete soktuğu Beyhekim 
Yüzme Havuzu, açıldığı günden bu 
yana binlerce vatandaşa hizmet ver-
di. Tesislerde yüzme, fitness, hamam, 
sauna ve buhar odası gibi faaliyetler 
bulunuyor. Selçuklu Toki Konutları 
içinde yer alan tesisleri, o bölgede bu-
lunan diğer mahallelerden de olmak 
üzere birçok vatandaş kullanıyor. 
500’DEN FAZLA ÜYE YARARLANIYOR

Selçuklu Belediyesi Beyhekim 
Yüzme Havuzu, öğrenciler dışında 
500’den fazla üyeye hizmet veriyor. 
Pazartesi günleri dışında haftanın 6 
günü açık olan tesislerden bayanlar 
ve erkekler farklı seanslarda hizmet 
alıyor. Salı, Perşembe ve Cumartesi 
günleri sabah seanslarında bayan-
lar, akşam seansında erkek üyeler 
tesisi kullanıyor. Tesisler, Çarşam-
ba, Cuma ve Pazar günleri ise sabah 
erkek üyeler, akşam bayan üyelerin 
kullanımına açılıyor. Beyhekim Yüz-
me Havuzu’nun diğer seanslarında 
ise öğrenciler eğitim görüyor.
ÜCRETSİZ YÜZME EĞİTİMİ VERİLİYOR

Vatandaşlar Beyhekim Yüzme 
Havuzu’na cüzi bir miktar ödeyerek 
üye olabiliyor. Üye olanlar yüzme, 
fitness, sauna ve buhar odası gibi 
birçok faaliyetten faydalanırken, 
yüzme bilmeyenlere ise ücretsiz 
olarak yüzme eğitimi veriliyor. Ant-
renörler tarafından verilen eğitim 
sonunda her ay 60’tan fazla üye yüz-
me öğreniyor. Uygun şartlarda spor 
yapan üyeler ücretsiz olarak verilen 
eğitimlerden oldukça memnun ol-
duklarını ifade ediyor.

ORTAK PROJE İLE 
ÖĞRENCİLERE YÜZME KURSU
Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve 

Spor Bakanlığı ve Selçuklu Belediye-

si’nin ortak olarak yürüttüğü 3.sınıf 
öğrencilerinin ücretsiz olarak yüzme 
öğrenmesinin amaçlandığı projenin 
uygulama yerlerinden bir tanesi de 
Beyhekim Yüzme Havuzu. Tesisler-
den normal üyelerin seanslarından 
ayrı olarak 3.sınıf öğrencileri buraya 
gelerek ücretsiz olarak yüzme öğre-
niyor. Antrenörler eşliğinde havuz-
larda eğitim alan minik öğrenciler 
aynı zamanda eğlenceli dakikalar 
geçiyor. Tesislerde bulunan antre-
nörler, eğitim gören öğrenciler ile 
yakından ilgilenerek yapılan faaliyet-
ler hakkında bilgi de veriyor.

YAZ VE KIŞ SPOR OKULLARI 
FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Küçük yaştaki çocukların spor 
yaparak kötü alışkanlıklardan uzak 
kalmasını amaçlayan Selçuklu Bele-
diyesi, yaptığı tesisler ile 7’den 70’e 
herkesi spora yönlendiriyor. Beledi-
yenin bu konudaki en önemli faali-
yetlerinden bir tanesi yaz ve kış spor 

okulları. Spor okullarında binlerce 
öğrenci istediği branşta spor eğiti-
mi alıyor. Okullarda en çok rağbet 
gören branş ise yüzme olarak dikkat 
çekiyor. Eğitimlerin bir kısmı Beyhe-
kim Yüzme Havuzu’nda verilirken, 
6-14 yaş arası minikler burada yüz-
me öğreniyor.

ÖĞRENCİLERE İNDİRİMLİ
FİYAT UYGULAMASI

Selçuklu Belediyesi’nin hizmete 
sunduğu Beyhekim Yüzme Havu-
zu’ndan vatandaşlar uygun fiyatlar 
karşılığında hizmet alıyor. Bunun 
dışından tesislerden öğrenciler, şe-
hit yakınları, gaziler ve 65 yaş üstü 
vatandaşlara yüzde 50 indirim uy-
gulanıyor. Özellikle öğrencilerin uy-
gun fiyatlar karşılığında tesislerden 
faydalanması vatandaşların da tak-
dirini topluyor.

HAVUZLARDA HER 
GÜN 3 DEFA KONTROL

Selçuklu Belediyesi tesislerinden 
en önemli konulardan biri olan insan 
sağlığı, Beyhekim’de her gün kont-
rol ediliyor. Beyhekim Yüzme Havu-
zu’nun her gün 3 defa insan sağlığı-
na uygunluğu kontrol edilirken, her 
ay Halk Sağlık Müdürlüğü, Koski ve 
Beyhekim Yüzme Havuzu’na ait la-
boratuarda havuz suyunun mikros-
kobik ve kimyasal değerlerinin kont-
rolünü yapılıyor. Havuzdan alınan 
sonuçlar uzmanlar tarafından ince-
lenerek yetkililer bilgilendiriliyor.

17 KİŞİ HİZMET VERİYOR
3.sınıf öğrencilerine özel projeye, 

yaz ve kış spor okullarına, aynı zaman-
da vatandaşlara hizmet veren Beyhe-

kim Yüzme Havuzu’nda 17 personel 
çalışıyor. Tesiste 2 bayan 2 erkek 3. 
kademe belgeye sahip yüzme antre-
nörü, 1 erkek 1 bayan 3. kademe fit-
ness antrenörü, 2 danışma personeli, 
6 temizlik personeli, 1 su operatörü, 
1 laborant ve 1 tesis müdürü olmak 
üzere 17 kişi hizmet veriyor.

VATANDAŞLAR 
HİZMETTEN MEMNUN

İlçeye yapılan tesisler ile herkese 
spor yapma imkanı sunan Selçuklu 
Belediyesi’nin Selçuklu Toki bölge-
sinde faaliyet gösteren Beyhekim 
Yüzme Havuzu’ndan hizmet alan 
vatandaşlar oldukça memnun. Bü-
tün üyeler tesislerin temiz olmasına 
dikkat çekerken, antrenörlerin yakın 
ilgisi de üyeleri memnun ediyor. Öte 
yandan ücretsiz olarak verilen yüz-
me eğitimi herkesin takdirini toplu-
yor. Tesisleri kullanan vatandaşlar 
Selçuklu’da oturmanın ayrıcalığını 
yaşadıklarını ifade ediyor.

TESİSLERİMİZE 
HERKESİ BEKLİYORUZ

Beyhekim Yüzme Havuzu Tesis 
Müdürü Akif Fidan, Konya Yenigün 
Gazetesi’ne yaptığı açıklamalarda 
herkesi spor yapmaya ve yüzme 
öğrenmeye davet ettiklerini ifade 
etti. Fidan, “Beyhekim Yüzme Ha-
vuzu 2014 yılından bu yana faaliyet 
gösteriyor. Hem öğrencilere hem 
de diğer üyelerimize sağlıklı yaşam 
sunabilmek için elimizden geleni 
yapıyoruz. Ücretsiz yüzme kursları-
mız mevcut. Herkesi tesisimize spor 
yapmaya davet ediyoruz” dedi.
n MUHAMMED SAYDAM

Temiz ve hijyenik tesisler üyeleri memnun ediyor.

Tesislerde sauna, hamam, buhar odası hizmetleri de bulunuyor.

Fitness faaliyetleri ile vatandaşlar bireysel çalışmalar yapabiliyor.

Beyhekim Yüzme Havuzu’ndan 500’ün üzerinde üye hizmet alıyor.

Minik çocuklar yüzme öğrenirken eğlenceli dakikalar geçiriyor.

Akif Fidan



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 25 17 6 2 40 12 28 57
2.GALATASARAY 25 14 7 4 52 25 27 49
3.BEŞİKTAŞ 25 12 8 5 50 34 16 44
4.TRABZONSPOR 25 11 7 7 44 36 8 40
5.ATİKER KONYASPOR 25 8 11 6 32 28 4 35
6.EY MALATYASPOR 25 9 7 9 34 32 2 34
7.DG SİVASSPOR 25 9 7 9 37 37 0 34
8.A. ALANYASPOR 25 10 4 11 28 30 -2 34
9.İM KAYSERİSPOR 25 8 8 9 23 33 -10 32
10.ANTALYASPOR 25 9 5 11 26 41 -15 32
11.ÇAYKUR RİZESPOR 25 7 10 8 35 33 2 31
12.KASIMPAŞA 25 9 4 12 41 46 -5 31
13.MKE ANKARAGÜCÜ 25 9 4 12 26 38 -12 31
14.FENERBAHÇE 25 6 10 9 30 36 -6 28
15.BURSASPOR 25 5 13 7 22 28 -6 28
16.GÖZTEPE 25 8 3 14 26 33 -7 27
17.BB ERZURUMSPOR 25 4 10 11 26 34 -8 22
18.AKHİSARSPOR 25 5 6 14 25 41 -16 21

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Furkan Kocaman 
ve Seyit Onbaşı kararı

Atiker Konyaspor bugün oynanacak Çaykur Rizespor 
maçında iki güzel harekete imza atacak. 18 Mart Çanak-
kale Deniz Zaferi nedeniyle maçta giyilecek formaların 
kol bölümünde Seyit Onbaşı’nın resmi bulunacak. 

Diğer yandan Polonya’da terör örgütü tarafından şe-
hit edilen Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman 
da unutulmadı. Konyasporlu futbolcular maç öncesi ısın-
maya üzerinde Furkan Kocaman’ın resminin bulunduğu 
tişörtlerle çıkacak.  n SPOR SERVİSİ

Diagne ve Mücahit 
operasyon geçirdi

Atiker Konyaspor’da tecrübeli stoper Diagne ve kaleci 
Mücahit menisküs ameliyatı oldu. Kulüp doktoru Dr. Öğr. 
Ü. Galip Bilen Kürklü sakatlığı devam eden ve bugün bir 
operasyon geçiren oyuncular hakkında açıklama yaptı.

Kürklü: “Oyuncularımız Mücahit Atalay ve Fallou 
Diagne 14 Mart günü menisküs ameliyatı oldular. Her 
ikisinin operasyonu da  başarılı geçmiş olup milli ara ile 
birlikte  takıma dönüşlerini bekliyoruz. Mücahit”in ame-
liyatını gerçekleştiren Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 
ortopedi öğretim üyesi Doç. Dr. Faik Türkmen ve ekibi 
ile Diagne’nin ameliyatını gerçekleştiren Doç Dr. Metin 
Uzun’a teşekkür ederiz” dedi.

Öte yandan başkan Yardımcısı Abbas Kılınç İstan-
bul’da başarılı bir operasyon geçiren Fallou Diagne’yi 
ziyaret ederek yönetim kurulu adına geçmiş olsun dilek-
lerini iletti.  n SPOR SERVİSİ

Kır zincirlerini!
6 haftadır kazanamayan Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, milli ara öncesi bugün 

kritik bir mücadeleye çıkıyor. Anadolu Kartalı ligin ikinci yarısına damga vuran ekiplerden olan Çaykur 
Rizespor’u evinde ağırlayacak. Saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek

Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta dün 
oynanan karşılaşma ile başladı. Heyecan 
bugün oynanacak 5 karşılaşma ile devam 
edecek. Temsilcimiz Atiker Konyaspor 
günün açılış maçında evinde Çaykur Ri-
zespor ile karşılaşacak. Konya Büyükşe-
hir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak 
karşılaşma saat 13.30’da başlayacak ve 
Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek. Ça-
kır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve 
Alpaslan Dedeş yaparken, maçın dördün-
cü hakemi ise Çağdaş Altay.
KARTAL KÖTÜ SERİYİ KIRMAK İSTİYOR

Atiker Konyaspor milli ara öncesi kar-
şılaşacağı kritik Çaykur Rizespor maçın-
dan 3 puanla ayrılmak istiyor. 6 haftadır 
kazanamayan ve Avrupa yolunda büyük 
bir avantaj kaybeden Anadolu Kartalı ya-
rışın içinde yeniden olabilmenin ve kötü 
seriyi bitirmenin planını yapıyor. 

Kritik maçta sakatlıkları bulunan Fal-
lou Diagne, Mücahit Atalay, Yatabare ve 
sarı kart cezalısı olan Fofana forma giye-
meyecek. 

RİZE İKİNCİ YARIYA DAMGA VURDU
Atiker Konyaspor’un bugün evinde 

ağırlayacağı Çaykur Rizespor ligin en 
formda takımlarından biri olarak dikkat 
çekiyor. Ligin ilk yarısında kötü bir per-
formans ortaya koyan ve düşme hattında 
yer alan Karadeniz ekibi devre arasında 
yaptığı transferlerle bambaşka bir kimliğe 
büründü. 

Ligin ikinci yarısında 8 maça çıkan 
Rizespor bu maçların 6’sını kazanmayı 
başardı. Sadece Antalyaspor ile berabe-
re kalan ve Fenerbahçe’ye mağlup olan 
Atmaca, 8 mücadelede 18 puan topladı.

5 MAÇ OYNANACAK
Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 

evinde Çaykur Rizespor’u ağırlayacağı 
günde Süper Lig’de 4 karşılaşma daha 
oynanacak. Avrupa Ligi ve düşmeme 
mücadelesini yakından ilgilendiren maç-
ta Trabzonspor, Erzurumspor’a konuk 
olurken, Akhisar ise Kasımpaşa’yı konuk 
edecek.

Günün diğer maçı Antalya derbisine 
sahne olacak. Alanyaspor ile Antalyaspor 
saat 19.00’da karşılaşacak. Günün son 
maçında ise Beşiktaş ile Göztepe kozlarını 
İstanbul’da paylaşacak,

Günün programı şöyle: 13.30 Ati-
ker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya 
Büyükşehir Belediye), 16.00 Büyükşe-
hir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor 
(Erzurum Kazım Karabekir), 16.00 Akhi-

sarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar), 
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor 
(Antalya), 19.00 Beşiktaş-Göztepe (Voda-
fone Park). 
n SPOR SERVİSİ

RPS
Rakip Rizespor’da hedef 3 puan

 Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında bugün Ati-
ker Konyaspor’a konuk olacak Çaykur Rizespor’un kulüp 
başkanı Hasan Kartal, kazanarak alt sıralardan tamamen 
uzaklaşmak istediklerini söyledi.

Kartal, yaptığı açıklamada, ikinci yarıda yakaladıkları 
çıkışın kendilerini düşme hattının üzerine çıkardığını belirt-
ti. Ligin ikinci yarısında kümede kalma yarışının zorlaştı-
ğını ifade eden Kartal, “İlerleyen haftalarda herhangi bir 
sıkıntıya girmemek için bu dönem çok değerli. Ligde kal-
ma yarışında özellikle deplasmanda kazanılacak puanlar 
işimizi kolaylaştıracak. Atiker Konyaspor deplasmanında 
kazanarak, alt sıralardan tamamen uzaklaşmak istiyoruz. 
Bu maç bizim ligdeki gidişatımızı şekillendirecek.” ifade-
lerini kullandı.

Taraftar desteğinin önemine vurgu yapan Kartal, 
“Özellikle ligin ilk yarısında alınan kötü sonuçların ardın-
dan camianın bize güvenmesi ve sahip çıkması, bizi çok 
mutlu etti. Devre arasında takım ile şehrin bütünlüğünü 
artırarak iyi işler yaptık. İç saha ve dış sahada artık ciddi 
bir taraftar potansiyelimiz oluştu. Onların gücü bizi saha 
içinde diri tutuyor. Tek isteğimiz, sonuçlar ne olursa olsun 
bütünlüğümüzün bozulmaması. Bu bütünlük bizi daha ile-
riye taşıyacak. Taraftarı olan bir Çaykur Rizespor’un neden 
büyük hedefleri olmasın.” diye konuştu.

Kartal, Atiker Konyaspor maçı öncesi tedavisi süren 
Petrucci dışında takımda eksik futbolcu bulunmadığını, 
son iki müsabakada sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen 
Aatif Chahechouhe’nun ise kadroda yer aldığını sözlerine 
ekledi.
n AA

Mücahit Can ve Kadir Kaan’a milli davet Şenol Güneş’e Serkan Kırıntılı tepkisi
Ümit Milli Futbol Takımı’nın 

2021 Avrupa Şampiyonası Ele-
meleri 3. Grup’ta 23 Mart Cu-
martesi günü Arnavutluk’a konuk 
olacağı karşılaşmanın aday 
kadrosu belli oldu. Temsilcimiz 
Atiker Konyaspor’un genç yıldızı 
Mücahit Can Akçay ve Anadolu 
Selçuksporlu Kadir Kaan Özdemir 
aday kadroya davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyo-
nundan yapılan açıklamaya göre, 
teknik direktör Vedat İnceefe yö-
netimindeki ay-yıldızlıların aday 
kadrosuna şu isimler davet edildi:

Kaleci: Altay Bayındır (MKE 
Ankaragücü), İrfan Can Eğribayat 
(Adanaspor).

Savunma: Mert Yılmaz (Ba-
yern Münih II), Murat Sağlam 
(Wolfsburg II), Mert Müldür 
(Rapid Wien), Hüseyin Türkmen 
(Trabzonspor), Kadir Kaan Özde-
mir (Konya Anadolu Selçukspor), 
Abdürrahim Dursun (1461 Trab-
zon), Can Beklan Coşkun (Greut-

her Fürth II).
Orta saha: Berkay Özcan 

(Hamburg), Mehmet Özcan (Es-
kişehirspor), Oğulcan Ülgün (Al-
tınordu), Berat Ayberk Özdemir 
(Gençlerbirliği), Rahmetullah 
Berişbek (Gençlerbirliği), Hikmet 
Çiftçi (1.FC Köln II), Muhayer 
Oktay (Beşiktaş), Ahmet Canbaz 
(Werder Bremen II), Yusuf Sarı 
(Olimpik Marsilya II), Muham-
med Enes Kiprit (FC Wacker 
Innsbruck), Doğukan Sinik (An-
talyaspor).

Forvet: İlker Yüksel (Greuther 
Fürth II), Halil İbrahim Dervişoğlu 
(Sparta Rotterdam), Mücahit Can 
Akçay (Atiker Konyaspor).

Aday kadroya çağrılan oyun-
cular 18 Mart Pazartesi günü Li-
mak Eurasia Kavacık İstanbul’da 
toplanacak. 

Milliler, 3. Grup’taki ilk ma-
çında Arnavutluk ile Elbasan Sta-
dı’nda karşı karşıya gelecek.
n AA

Atiker Konyaspor milli takıma davet edilmesi bek-
lenen ancak Şenol Güneş tarafından açıklanan karoda 
yer almayan kaleci Serkan Kırıntılı ile ilgili tepki göster-
di. Sosyal medya hesabından Serkan Kırıntılı’nın milli 
forma ile olan fotoğrafı paylaşılırken, “Normal şartlarda 
Serkan Kırıntılı iyi bir kalecidir. Anormal şartlarda çok 
daha iyi bir kalecidir” yorumu ile gönderme yapıldı. 

Serkan Kırıntılı’nın davet edilmediği milli takım 
kadrosunda  Mert Günok (Medipol Başakşehir), Mu-
hammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trab-
zonspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp) gibi isimler yer 
aldı. 

BEŞİKTAŞ MAÇINDA  YILDIZLAŞMIŞTI
Aynı zamanda Beşiktaş teknik direktörlüğü görevini 

de yürüten Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Şenol Gü-
neş kadro seçimi yaparken davet ettiği oyuncuların form 
durumlarını yerinde izleme şansı bulamamıştı. Güneş 
son performans ve form durumunu takip ettiği tek kaleci 
olan Serkan’ı kadroya almaması futbol camiasında şaş-
kınlıkla karşılandı. Serkan Kırıntılı son oynanan Beşik-
taş-Konyaspor maçında müthiş bir performans ortaya 
koymuş ve yaptığı kurtarışlarla ligin en formda kalecisi 
olduğunu ortaya koymuştu. 

Serkan Kırıntılı’nın kadroda olmaması taraflı tarafsız 
bütün futbol severlerin tepkisini çekti.  n SPOR SERVİSİ
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