
Nefesimiz kesilmesin!
Eski stadyum alanına 

yapılacak projenin 
biran önce açıklanması 

isteniyor. Ayrıca 
‘Büyük oranda yeşil 

alan olacak” sözünün 
gerçekleşmesi ve 

bölgenin şehrin nefes 
alacağı bir mekan haline 

gelmesi bekleniyor

NEFES ALDIRACAK 
ALAN BEKLİYORUZ

Eski stadyum alanında yıkım de-
vam ederken, bölgeye yapılacak 
proje belirsizliğini koruyor. Pro-
jenin biran önce açıklanması ge-
rektiğini ifade eden İMO Konya 
Şube Başkanı Süleyman Kamil 
Akın, “Konya’ya hizmet edecek, 
Konya’ya nefes aldıracak, sosyal 
imkanları olan, yürüyüş yolları olan, 
şehirde insanların vakit geçireceği 
bir yer bekliyoruz” dedi.

KENT HAFIZASI 
SİLİNMEMELİ

Mimarlar Odası Konya Şube Başka-
nı Saadet Armağan Güleç Korumaz 
da kentsel hafızaya dikkat çekti. Ko-
rumaz, “Kentsel hafızayı sürdürmek 
adına, spor aktivitelerinin barındırıl-
dığı, çeşitli açık hava etkinliklerinin, 
sergilerin, film gösterilerinin ya-
pılabileceği, hem yazın hem kışın 
kullanılabilecek tematik bir park 
yapılmasını öneriyoruz” ifadelerini 
kullandı. n HABERİ SAYFA 3’TE
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Milletimizin 
mayasını anlattı

Gençlik yeni 
ufuk açıyor

Konya Kitap Günleri’nde yeni 
kitabı olan ‘Demir Kepenkli 
Ev-Anadolu Hikâyeleri’ni im-
zalayan Gazeteci-Yazar Çetin 
Oranlı, “Milletimizin mayasında 
yer alan katıksız saf sevgi ve 
merhamet kitabın ana temasını 
oluşturuyor” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Gençlik Eğitim Kurumları tara-
fından Yenilikçi Eğitim Kong-
resi gerçekleştirildi. Kongrenin 
teması Eğitim ve Oyun oldu.  
Gençlik Eğitim Kurumları 
Genel Müdürü Barış Çağlayan 
Çakır, günümüzün ihtiyacına 
cevap verecek bir eğitim mo-
deli geliştirdiklerini belirtti. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

‘GAZETECİLİK MESLEK 
YASASI’NA İHTİYAÇ VAR’

GELECEĞİMİZ İÇİN
PEDAL ÇEVİRDİLER

2019’UN ANAHTARI 
GENÇLERİMİZDİR’

TGK’de 14. Başkanlar Kurulu toplandı

Yeşilay’dan 8. bisiklet turu 

AK Parti İl Gençlik’te kongre heyecanı yaşandı

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 14. Başkanlar 
Kurulu Toplantısı’nda gazetecilik mesleğini kimlerin yapa-
bileceğini düzenleyen Gazetecilik Meslek Yasası’na ihtiyaç 
olduğu vurgulandı.

Yeşilay tarafından 
geleneksel hale 
getirilen bisiklet 
turunun 8.’si ya-
pıldı. Yeşilay Der-
neği Konya Şube 
Başkanı Mevlüt 
Büyükhelvacıgil, 
“Yeşilay olarak 
gençliğimizi ve 
geleceğimizi 
bağımlılık gibi 
bir tehlikeden 
korumak için hiç 
durmadan çalışı-
yoruz” dedi.

AK Parti Konya Gençlik 
Kolları 5. Olağan Kong-
resi’ne katılan AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Sorgun, “Önü-
müzde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
arkamızda da sizin gibi 
gençler olduktan sonra 
sırtımız yere gelmez. 
İnşallah 2019’un şifresi de 
anahtarı da sizsiniz”  dedi.

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 16’DA

Şehadetin kabul olsun!
Siirt’in Eruh ilçesinde PKK’lı teröristlerce 
düzenlenen saldırıda yaralanan 25 yaşındaki 
Konyalı Uzman Çavuş Emre Dut, tedavi 
gördüğü hastanede şehit oldu. Şehidin 
Ereğli’de yaşayan ailesi acı haberle yasa 
boğuldu.
Şehidin cenazesi dün Siirt’te düzenlenen 
törenin ardından Konya’ya getirildi. Şehidin 
cenazesinin bugün Ereğli Ulu Camii’nde 
kılınacak öğle ve cenaze namazını müteakip 
Ereğli Şehitliği’ne defnedileceği belirtildi. 
n HABERİ SAYFA 10’DA

‘Vizyonumuz tarım 
ve tarımsal ticarettir’

Alman Tarım Müsteşarı Dr. Peter Bohlen, 
Konya Ticaret Borsası’nı (KTB) ziyaret etti. 

KTB Başkanı Hüseyin Çevik, “Vizyonumuz hep 
modern dünya tarım ve tarımsal ticaretine 

odaklıdır” dedi. n SAYFA 14’TE

AYD iki ayrı ödül 
ile gururlandırdı

Ekonomi 2017 ödüllerinin en önemli iki değerlen-
dirmesi ihracat ve Türkiye’nin en büyük ilk 500 

sanayi kuruluşu dalında iki ayrı ödül alan Aydınlar 
(AYD), “Bu ödül tüm Konya adına alınmıştır” 
açıklamasıyla teşekkür etti.  n SAYFA 17’DE

04 Baharat satarak 
geçimini sağlıyor 07 KSO üyelerine 

‘nefes’ kredisi 11 Okudu ve yazdı, 
engelleri aştı

İmam açığı 
kalmayacak!

Sendikal faaliyetler hakkında 
bilgi veren DİN-BİR-SEN İç 
Anadolu Bölge Başkanı Mithat 
Tömek, “Selçuklu bölgesinde 
Ramazan ayına kadar imam 
açığı kalmayacak” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Süleyman Kamil Akın

S. Armağan Güleç 
Korumaz
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Gençlik Eğitim Kurumları tarafından Yenilikçi Eğitim Kongresi gerçekleştirildi. Kongrenin teması Eğitim ve Oyun oldu.  Gençlik Eği-
tim Kurumları Genel Müdürü Barış Çağlayan Çakır, günümüzün ihtiyacına cevap verecek bir eğitim modeli geliştirdiklerini belirtti 

Gazeteci-Yazar Çetin Oranlı’nın yeni kitabı olan ‘Demir Kepenkli Ev-Anadolu Hikâyeleri’ ile birlikte okurlarıyla buluştu. Konya Kitap Günleri etkinli-
ğinde kitaplarını imzalayan Oranlı, “Milletimizin mayasında yer alan katıksız saf sevgi ve merhamet kitabın ana temasını oluşturuyor” dedi 

Gençlik’ten eğitimde yeni ufuk

Anadolu’yu anlatan 11 hikaye

Gençlik Eğitim Kurumları’nın 
düzenlediği “Eğitim ve Oyun” 
temalı Yenilikçi Eğitim Kongresi 
öğrencilerin yoğun katılımı ile ger-
çekleştirildi. Selçuklu Kongre Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen kongreye 
AK Parti Konya Milletvekili Prof. 
Dr. Hacı Ahmet Özdemir, İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Servet 
Altunay, Selçuklu Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Gençlik 
Eğitim Kurumları Genel Müdürü 
Barış Çağlayan Çakır ve kurum 
temsilcileri katıldı. Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Okul Öncesi 
Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Bengü Türkoğlu’nun 
koordinatörlüğüyle gerçekleştiri-
len kongre de eğitime ait güncel 
gelişmeler konuşuldu. 

GÜNÜMÜZÜN İHTİYACINA CEVAP 
VERECEK BİR EĞİTİM MODELİ
Kongrenin açılışında konuşan 

Gençlik Eğitim Kurumları Genel 
Müdürü Barış Çağlayan Çakır, eği-
timde yeni ufuklara ve hedeflere yol 
açılabilmesi için yenilikçi uygula-
maların paylaşılarak çalışanlarının 
ve eğitim paydaşlarının kendilerini 
geliştirmelere ve deneyimlerini en 

üst düzeye taşıyacak bilgi ve tec-
rübeler kazanmalarını hedefledik-
lerini söyledi. Eğitim faaliyetlerini 
başladıkları günden beri eğitimde 
yeni gelişmeleri takip ederek gü-
nümüzün ihtiyacına cevap verecek 
bir eğitim modeli geliştirdiklerini 
belirten Çakır, “Eğitim modelimizi 
geliştirmede Necmettin Erbakan 
Üniversitesi ve Selçuk Üniversi-
tesi başta olmak üzere ülkemizin 
alanında uzman eğitim bilimleri 
hocalarıyla birlikte okullarımızın 
yönetim ve öğretim kadrosu sürek-

li iş birliği halinde; AR-GE, proje ve 
program geliştirme çalışmaları ya-
pıyoruz” diye konuştu. 

BAŞKAN ALTAY: EĞİTİMİ 
İLERİYE TAŞIYORUZ 

Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, kongreye ev 
sahipliği yapmaktan mutluluk duy-
duklarını ifade etti. Selçuklu Kong-
re Merkezi’nin açıldığı günden bu 
yana birçok önemli etkinliğe ev 
sahipliği yaptığına dikkat çeken 
Altay, gerçekleştirilen kongrenin 
eğitim alanında olmasının ayrıca 

öneme sahip olduğunu aktardı. AK 
Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. 
Hacı Ahmet Özdemir, de eğitim 
alanında yapılan çalışmaları anlat-
tı. Prof. Dr. Özdemir, eğitimini ile-
riye taşımak için ellerinden geleni 
yaptıklarının altını çizdi. 

EĞİTİM VE OYUN ÇOCUKLAR
 İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ 

Eğitim öğretimin insan haya-
tının tamamını kuşatan bir süre-
ci ifade ettiğini belirten, İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Servet 
Altunay, kongrenin “Eğitim ve 

Oyun” temasına değinerek , “An-
cak çocukluk döneminde kazanılan 
davranışlar ve öğrenilen bilgiler 
bireyin kişiliğinin oluşmasında son 
derece etkendir. Bu süreçte ço-
cukların oyun olarak sergiledikleri 
eylemleri onların dünyalarında son 
derece önemli bir yeri vardı” diye 
konuştu.

Kongrenin muhteviyatı ve ka-
tılımcılarının çeşitliliği yönünden 
Konya için büyük bir önem arz et-
tiğini aktaran Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi 

Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Bengü Türkoğlu, Konya’ya 
farklı bir vizyon ve eğitime farklı 
bakış açıları kazandırmak adına 
gerçekleştirilen kongrenin koordi-
natörlüğünü üstlenmekten onur 
duyduğunu kaydetti. Kongreyi dü-
zenleme amaçlarının fakültedeki 
öğretmen adayları olduğunun altı-
nı çizen Türkoğlu, şunları söyledi: 
“Öğretmen adaylarımın Konya’da 
eğitime dair geniş çaplı kongre-
lerin düzenlenmediği yönündeki 
serzenişleri katıldığım kongrelerde 
edindiğim bilgileri paylaştığımda 
gözlerindeki ışıltı bana Konya’da 
öğretmen adaylarının, öğretmen-
lerin ve ebeveynlerin katıldığı bü-
yük bir kongrenin hayalini kurdur-
du. Tam bu esnada Gençlik Eğitim 
Kurumları’nın da etkili bir kongre 
düzenleme hayali kurduğunu öğ-
rendim. Ortak bir hayal ile çıkı-
lan bu yolda emek, azim, çaba ve 
gayretin neticesinde alanında söz 
sahibi 5 konuşmacı ve birbirinden 
değerli 11 atölye çalışmasının yer 
aldığı dopdolu bir kongreyle karşı-
nızda olmaktan gurur duyuyoruz.” 
n HARUN YILMAZ

Gazeteci-Yazar Çetin Oranlı’nın 
yayımlanan üçüncü kitabı olan ‘De-
mir Kepenkli Ev-Anadolu Hikâyeleri’ 
Kitap Günleri Etkinliği kapsamında 
okuyucularla buluştu. Mevlâna Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleşen Konya 
Kitap Fuarı’nda okuyucuları ile bulu-
şan Çetin Oranlı, yeni eserini imzala-
yarak okuyucularına sundu. İlgiden 
dolayı memnuniyetini ifade eden 
Oranlı okuyucuları ile birlikte de ha-
tıra fotoğrafı çektirdi. Kitabın içeriği 
hakkında da açıklamalarda bulunan 
Yazar Oranlı, kitabın 11 hikâyeden 
oluştuğunu göçle ilgili sorunlar, ha-
yat kavgaları, hayvan sevgisi gibi 
konuların gerçekçi bir tonda, yer yer 
duygusal vurgularla ele alındığını 
söyledi. 

‘DEMİR KEPENKLİ EV-ANADOLU 
HİKÂYELERİ’ 11 HİKÂYEDEN OLUŞTU

Basın İlan Kurumu Tokat İl Mü-
dürü Gazeteci-Yazar Çetin Oranlı, 
Konya Kitap Günleri etkinliğinde 
kendisine olan ilgiden dolayı mem-
nuniyetini belirtti. Yeni kitabındaki 
hikâyelerde köylerden kente göçle 
ilgili sorunlar, hayat kavgaları, hay-
van sevgisi gibi konular gerçekçi bir 
tonda, yer yer duygusal vurgularla 
ele alındığını da dile getiren Oranlı, 
“Konya’ya, Tokat’tan geldim. Öğ-

rencilik yıllarımdan itibaren gazete-
cilik mesleği ile uğraşıyorum. Stajyer 
Muhabir olarak gazetecilik mesleği-
ne başladım. Okuldan mezun olduk-
tan sonra Yazı İşleri Müdürlüğü’nü 
üstlendim. Yazmak hayatımın en 
önemli parçalarından diyebiliriz. Şu-
anda Basın İlan Kurumu’nda göre-
vim devam ediyor. Yayımlanmış 3. 

Kitabım bugün Konya Kitap Fuar’ın-
da görücüye çıktı. ‘Olaylar ve Kişi-
sel Tecrübe Işığında Gazetecilik’ ve 
‘Sözün Ardı’ adı altında iki kitabım 
vardı. ‘Demir Kepenkli Ev’ üçüncü 
kitabım. Adından anlaşılacağı üzeri-
ne hikaye kitabı. 11 hikâyeden olu-
şuyor. Anadolu insanının yaşadığı 
ve çoğu zaman içine atarak eritme-

ye çalıştığı güçlükler, gurbet hayatı, 
ayakta kalma çabaları, bu zorlukların 
arasında hayatın tuzu biberi olan 
mizah, göç ve şehirleşme ekseninde 
ortaya çıkan kimlik sorunları, insan-
lar arası ilişkiler, değerler, dostluk, 
hayvan sevgisi bu kitaptaki hikâye-
lerin özünü oluşturuyor. Bir cümle 
ile özetlemek gerekirse; milletimizin 

mayasında yer alan katıksız saf sevgi 
ve merhamet kitabın ana temasını 
oluşturuyor. Kitabın takdim yazısı 
ise Üyesi Prof. Dr. Saim Sakaoğlu 
tarafından ele alındı. Basımı Çimke 
Yayınevi tarafından gerçekleştirildi. 
İlk iki kitabım bildiğiniz üzere gaze-
tecilik ile ilgiliydi. Faydalı olacağına 
inanıyorum. Geçen yılda kitap gün-

lerine katılmıştım ve ilgi çok güzel 
olmuştu umarım bu yılda güzel ola-
cak. Kitap Günleri Etkinliğinin kurul-
masında emeği geçen herkesi tebrik 
ediyorum. Yani çocukların buraya 
kitap almak için değil de gezmek için 
gelmesi bile çok güzel bir şey” diye 
konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Uğur İbrahim Altay Barış Çağlayan ÇakırProf. Dr. Hacı Ahmet Özdemir Yrd. Doç. Dr. Bengü Türkoğlu

Gazeteci-Yazar Çetin Oranlı’nın yayımlanan üçüncü kitabı olan ‘Demir Kepenkli Ev-Anadolu Hikâyeleri’ Kitap Günleri Etkinliği kapsamında okuyucularla buluştu.
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Eski stadyumda yıkım devam ederken bölgeye yapılacak projenin de kamuoyuna biran önce açıklanması bekleniyor. Ayrıca Konya’nın 
beklentisi ‘Büyük oranda yeşil alan olacak” sözünün gerçekleşmesi, alanın şehrin nefes alacağı, ciğeri olabilecek bir mekan haline gelmesi 

Beton yeşili bastırmasın!
Büyükşehir Belediyesi tarafın-

dan Konya’ya yeni bir stadyumun 
kazandırılmasının ardından eski 
Atatürk Stadyumunun ne olacağı 
ile ilgili tartışmalar başlamıştı. Böl-
geyle alakalı çok sayıda iddia orta-
ya atılmış, bu iddialar üzerine bazı 
sivil toplum kuruluşları bölgenin 
şehrin nefes alabileceği bir alan 
oluşturulması yönünde açıklama-
larda bulunmuştu. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek 
ise konuyla ilgili daha önce yaptığı 
açıklamada bölgenin yüzde 70-75 
oranlarında yeşil alan çalışması 
yapılacağını geri kalan bölgeye 
ise Büyükşehir Belediyesi hizmet 
binası yapılmasına yönelik karar 
alınabileceği iddia edilirken proje 
netlik kazanmamıştı. 

YIKIM BAŞLADI, PROJE BELİRSİZ 
Bölgeyle alakalı yıkım çalış-

maları spor salonu bölgesinden 
geçtiğimiz günlerde başlatılmıştı. 
Bölgede yıkım çalışmaları sürer-
ken çalışmaları yerinde inceleyen 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, bu kez yüzde vermese 
de, 100 bin metrekarelik bu alanın 
büyük bir bölümünün yeşil alan ve 
meydan olarak değerlendirileceği-
ni söyledi. Bu açıklama daha önce 
bölgenin şehre nefes aldıracak bir 
mekan haline getirilmesi önerisi 
sunan sivil toplum kuruluşlarını ve 
vatandaşları rahatlatsa da, henüz 
projenin kamuoyuna açıklanma-
ması kafalarda soru işareti bırakı-
yor. Bu anlamda Büyükşehir Bele-
diyesi’nden bölgeyle ilgili projesini 
biran önce açıklaması istenirken, 
Başkan Akyürek’in daha önce açık-
ladığı yüzde 70-75’lik yeşil alan 
kararının uygulanması bekleniyor. 

BEKLENTİMİZ NEFES 
ALACAK BİR ALAN 

Konuyla ilgili değerlendirme-
lerde bulunan İnşaat Mühendisleri 
Odası (İMO) Konya Şube Başkanı 
Süleyman Kamil Akın, bölgeyle 
ilgili beklentilerine değindi. Alanla 
ilgili bir çok spekülasyon olduğunu 
hatırlatan Akın, “Bu spekülasyon-
ların önüne geçmek için yapılacak 
projenin lansmanının biran önce 
yapılması gerekiyor. Bizim bek-
lentimiz Konya’ya hizmet edecek, 
Konya’ya nefes aldıracak, sosyal 
imkanları olan, yürüyüş yolları 
olan, şehirde insanların vakit geçi-
receği bir yer bekliyoruz. Bu lans-
manın da biran önce tanıtılmasıyla 
çeşitli meslek kuruluşlarının proje-
de eleştireceği noktalar varsa, bu 

projenin tanıtılmasıyla ortaya çıka-
caktır. Stadyum bir tarih. Çok özel 
bir kapısı var tescilli. Alan gayet 
geniş ve merkezde. Konya’da bir 
Kültürpark var. Orada insanlar va-
kit geçirme imkanı buluyor. Bu tür 
mekanlar oluşturmak zorundayız” 

ifadelerini kullandı. 
KENT HAFIZASI SİLİNMEMELİ
Mimarlar Odası Konya Şube 

Başkanı Saadet Armağan Güleç 
Korumaz da yaptığı açıklamada, 
eski stadyum alanının oldukça de-
ğerli bir böyle olduğunu, bu bölge-

nin şehre değer katacak bir proje 
ile değerlendirilmesi gerektiğini 
söyledi. Bölgeyle alakalı Mimarlar 
Odası olarak daha önce de öneri-
de bulunduklarını hatırlatan Ko-
rumaz, burada yapılacak projeyle 
kentin hafızasının korunması ge-

rektiğinin altını çizdi. Konuya açık-
lık getiren Korumaz sözlerini şöyle 
sürdürdü, “Genel olarak kentle-
rimizde kent bilincini oluşturmak 
çok uzun ve zor bir süreç. Sürekli 
bir dönüşüm süreci yaşanıyor. Bu 
süreci ne kent sindirebiliyor ne 

de kentli sindirebiliyor. Çünkü bu 
dönüşüm o kadar hızlı ki ayak uy-
duramıyoruz. Bunun devamında 
alışkanlıklarımızı devam ettirdiği-
miz o mekanla ilgili pratiklerimiz 
de değişince, bizim o mekana dair 
geçmişte aslında zihnimizde imti-
yazlı bir yere konumlandırdığımız 
hafızamızdaki anılar silinip gidiyor. 
Kentsel hafızanın oluşması çok zor 
bir şey. Kentsel hafızasının oluş-
turulması gerekiyor ama bunun 
sürdürülebilirliğini de sağlamak 
gerekiyor. Stadyum gibi kamusal 
alanların kentsel hafızayı daha ağır 
bir şekilde hissediyoruz. Ama bu 
hızlı dönüşümden dolayı bir ha-
fızayı tahrip etmek de çok kolay 
olabiliyor. Bunun geri dönüşü çok 
zor oluyor. Dolayısı ile bu stadyum 
alanının olduğu yer Konya’nın 
kent hafızasında yeri olan bir böl-
ge. Bu oluşmuş hafızanın sürdürü-
lebilirliğini konuşmamız gerekiyor. 
Biz oranın park olmasına dair bir 
açıklama yapmıştık. Kentsel ha-
fızayı sürdürmek ve oradaki izle-
ri tamamen yok etmemek adına, 
spor aktivitelerinin barındırıldığı, 
çeşitli açık hava etkinliklerinin, 
sergilerin, film gösterilerinin ya-
pılabileceği, hem yazın hem kışın 
kullanılabilecek tematik bir park 
yapılmasını öneriyoruz. Bunun tek 
örneği Barcelona şehrinde bulu-
nuyor. Bu şekilde yapılırsa, Barce-
lona’daki gibi önemli bir tematik 
park kazandırılabilir. Orayı toptan 
kürüyüp başka bir fonksiyon verdi-
ğiniz zaman o hafızayı silmiş olur-
sunuz ve kentlinin adaptasyonu 
zor olur. Büyükşehir Belediyesi’nin 
gelmesi konuşuluyor. Sadece Bü-
yükşehir Belediyesi değil, buraya 
herhangi bir kamu binasının ya 
da yoğunluklu kullanılacak bir bi-
nanın gelmesi oradaki yoğunluğu 
artıracaktır. Otopark, ulaşım ve 
trafik sorunlarını gündeme geti-
recektir. Bu alan çok kıymetli bir 
alan. Şehrin enfes alacağı, ciğeri 
olabilecek bir alan neden olma-
sın?” Bölgeye yapılacak projeyle 
ilgili bir yarışmanın da yapılabile-
ceğini dile getiren Korumaz, “Bu 
alana düşünülen proje ulusal ya da 
uluslararası bir yarışma projesi ile 
elde edilmeli. Yarışmaların proje 
üretim sürecine ciddi katkıları var. 
Profesyonelce yürütülebilir. Bu 
noktada biz Mimarlar Odası olarak 
elimizden geleni yaparız” ifadeleri-
ni kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Saadet Armağan Güleç Korumaz

Eski Atatürk Stadyumu’nda yıkım devam ederken, bölgede yapılacak projenin biran önce açıklanması ve “büyük oranda yeşil alan olacak” sözünün gerçekleşmesi temenni ediliyor.

Süleyman Kamil Akın
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Sendikal faaliyetler hakkında bilgi veren DİN-BİR-SEN İç Anadolu Bölge Başkanı Mithat 
Tömek, “Selçuklu bölgesinde Ramazan ayına kadar imam açığı kalmayacak” dedi 

İmam açığı kalmayacak!
Mehir Vakfı Kurucu Başkanı 

Mustafa Özdemir, Kunduracılar Sa-
nayi Camii Dernek Başkanı Mustafa 
Üzümcüoğlu, Kunduracılar Sanayi 
Camii İmam Hatibi ve Özerk Diya-
net Vakıf Çalışanları Birliği Sendika-
sı (DİN-BİR-SEN) İç Anadolu Bölge 
Başkanı Mithat Tömek gazetemizin 
yeni binaya taşınmasından dolayı 
‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. 
Ziyarette Yenigün Gazetesi Sorum-
lu Yazı İşleri Müdürü Hasan Ayhan 
hazır bulundu. Ziyaret esnasından 
açıklamalarda bulunan DİN-BİR-
SEN İç Anadolu Bölge Başkanı Mit-
hat Tömek DİN-BİR-SEN olarak 
kimseyi ötekileştirmeden faaliyetle-
rine devam ettiklerini vurguladı. Ye-
nigün Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü Hasan Ayhan ise ziyaret-
lerinden dolayı kendilerine teşekkür 
etti. 
İLK 4 BÜYÜK SENDİKADAN BİRİSİYİZ

DİN-BİR-SEN’İN İlk 4 büyük 
sendikalardan birinin olduğunu 
belirten DİN-BİR-SEN İç Anadolu 
Bölge Başkanı Mithat Tömek sözle-
rine şu şekilde devam etti: “Yaklaşık 
10’un üzerinde bir sendika var. 4 
büyük sendikadan bir tanesi de DİN-
BİR-SEN’dir. Konfederasyon olarak 
biz bu yıl Çalışan-Sen konfederas-

yonunu kendimiz kurduk. Yaklaşık 
17 ayrı kolda konfederasyonumu-
zun çalışmaları devam ediyor. Ge-
nel Başkanımız Yusuf Özdemir’in 
önderliğinde bizde Konya’da sendi-
ka faaliyetlerine yön veriyoruz. Ali 
Bitim Hocamızda il başkanlığı gö-
revini yürütmektedir. Sendikamız, 

diyanet camiası içerisinde verimli 
bir çalışma yürütebilmek, din gö-
revlisi arkadaşlarımızın özlük hakla-
rında herhangi bir olumsuz durumu 
söz konusu olursa bunlara hukuki 
açıdan müdahalede bulunmakta-
dır. Sendika çalışmaları açısından 
4-6 yaş arasındaki çocuklarımızın 

eğitimleri noktasında önergeyi biz 
verdik. İmam ve müezzin alım ko-
nusunda da çeşitli önerilerimiz oldu. 
Bizim bir misyonumuz yani söyle-
mimiz var oda şudur: ‘Kimseyi öte-
kileştirmiyoruz’ Bütün din görevlisi 
kardeşlerimizi kucaklıyoruz. Onların 
sorunlarına çözüm üretmek için eli-
mizden gelen gayreti gösteriyoruz” 

İMAM AÇIĞI KALMAYACAK
Tömek, Ramazan Ayı’na ka-

dar Selçuklu bölgesin Camii imamı 
açığının kalmayacağını belirterek, 
“Konya’da 4 bin 150 tane camii 
bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı yakın zamanda 9 bin 500 kadro 
aldı. Bu kadrolarımızda Konya’mıza 
düşen pay 450 adet oldu. Konya’mız 
gibi 31 ilçesi olan ile 450 rakamı 
biraz az gibi açıklar illaki olacak. 
Fakat kadro alınmasından önce 
İŞ-KUR vasıtası ile açığı olan illere 
imam atamaları yapıldı. Fakat bu 
görevlendirilen arkadaşlarımız 9 ay 
görev yapabildiler. Ramazan ayın-
da ümmetin dini açıdan herhangi 
bir sekteye uğramama noktasında 
çalışmalar başlayacak. İnşallah Sel-
çuklu bölgesinde ramazan ayına 
kadar imam açığı kalmayacak” diye 
konuştu.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Baharat satarak 
geçimini sağlıyor

51 yaşında yaşındaki Münev-
ver Karakurt, kapı kapı dolaşarak 
hem ev ekonomisine katkı sağlı-
yor, hem de evinin geçimini sağlı-
yor. Sabahın erken saatinde evdeki 
işlerini halleden Karakurt daha 
sonra toptancıdan almış olduğu 
baharatları alarak Konya’da bulu-
nan kafe ve işyerini gezerek baha-
ratlarını satıyor. 

VATANDAŞLAR 
BENİ TEBRİK EDİYOR

Konyalıların yaşına rağmen 
çalışmasını tebrik ettiklerini ifade 
eden Münevver Karakurt, “Sabah 
evden işlerimi haletlikten sonra 
kapı kapı dolaşarak baharat sata-
rak evimin ve çocuklarımın geçi-
mini sağlıyorum. Gelirimi baharat 
satmakla sağlıyorum. Sumağı ve 
isotu Adıyaman’dan getirtiyorum 
Kahramanmaraş’tan acı biberimi, 

kimyonu Ereğli’den getiriyorum. 
Ben kendim Ereğliliyim.Baharat-
ları toptancıdan aldıktan sonra 
evimde paketlememim ardından 
satıyorum. 

Karabiber ve kimyonu tohum 
olarak alıyorum makinemde çek-
tikten sonra doğal bir şekilde müş-
terilerime sunuyorum. Nanemi ve 
reyhanımı kendim yetiştiriyorum 
ve kendim kurutuyorum. Ürünle-
rime sağ olsun Konyalı vatandaşla-
rımız ilgi gösteriyor ve beni hiçbir 
şekilde boş çevirmiyorlar. Konya 
genelinde bulunan kefeleri, res-
toranları, iş merkezlerini ve sana-
yilerini gezerek baharatlarımı sa-
tıyorum.  Vatandaşlar beni tebrik 
ediyor ve destekliyor. Baharatları 
paketleyerek müşterilerime sunu-
yorum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yeşilay tarafından geleneksel hale getirilen bisiklet turunun 8.’si yapıldı. Sağlıklı bir hayat için pedallar çevrildi. Yeşilay Derneği Konya Şube Başka-
nı Mevlüt Büyükhelvacıgil, “Yeşilay olarak gençliğimizi ve geleceğimizi bağımlılık gibi bir tehlikeden korumak için hiç durmadan çalışıyoruz” dedi 

Pedallar sağlık için döndü
Yeşilay’ın geleneksel hale ge-

tirdiği bisiklet turunun 8.’si, 35 ilde 
aynı anda gerçekleştirildi. Bisiklet 
turlarında sağlıklı bir yaşam için 
pedallar çevrildi. Düzenlenen prog-
rama Yeşilay Derneği Konya Şube 
Başkanı Mevlüt Büyükhelvacıgil, 
Yeşilay Derneği üyeleri, Bisikletliler 
Derneği Konya Şubesi temsilcileri ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.  
MADDE BAĞIMLILIĞI AKLI VE İRADEYİ 

ÇALIŞMAZ HALE GETİRİYOR
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Konya 

Şube Başkanı ve Helvacızade Grubu 
CEO’su Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, 
“Yeşilay’ın  geleneği hale getirdiği 
ve 35 ilde aynı anda başlayan ve 
Bisikletliler Derneği ile birlikte dü-
zenlenen 8 Yeşilay bisiklet turunu 
gerçekleştiriyoruz.  Sigara dünyada 
en yaygın kullanılan, sağlıya zararlı, 
bağımlılık yapıcı madde ve sigara-
ya bağlı nedenlerden dolayı her 10 
saniyede bir kişi hayatını kaybedi-
yor. Alkol önlenebilir ölün ve yara-
lanmaların 3 temel nedeni ve alkol 
kullanıma bağlı olarak yılda 3 bin 
300 kişi hayatını kaybediyor. Mad-
de bağımlığı aklı ve iradeyi çalışmaz 
hale getiriyor. Uyuşturucu ile müca-
dele faaliyet raporu 2017 göre Tür-
kiye’de 2007’den bu yana 2 bin148 
kişi uyuşturucu madde  kullanımın-
dan yaşamını yitirdi” ifadelerini kul-
landı. 

KULLAN AMA BAĞIMLI OLMA
Türkiye’de 12-18 yaş aralığında-

ki ergenlerin yüzde 3,6’sının inter-
net ve teknoloji bağımlısı olduğunu 
ifade eden Büyükhelvacıgil, “Ergen-
lerin yüzde 21,8’inin de bağımlılık 
sınırında olduğu ifade ediliyor. Ku-
mar ise başta aileye olmak üzere; 
sosyolojik, psikolojik ve ekonomik 
anlamda toplumumuza ve insan-
lığa ciddi zararlar veriyor. Kumar, 
çok ciddi bir hastalık.  Yeşilay olarak 
gençliğimizi ve geleceğimizi bağım-
lılık gibi bir tehlikeden korumak için 

hiç durmadan çalışıyor, ulusal ve 
uluslararası kamu, özel ve sivil top-
lum kuruluşları ile gerekli işbirliği 
ve ortak çalışma organizasyonlarını 
geliştiriyoruz” dedi. 

HERKESİ FARKINDALIK 
OLUŞTURMAYA DAVET EDİYORUZ

Sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla il-
gili herkesi  farkındalık oluşturmaya 
davet eden Mevlüt  Büyükhelvacıgil 
şunları kaydetti: “Bağımlılıkla müca-
delede de danışmanlık hatlarımız var. 
444 79 75 ve 171 sağlığa katkı hat-
tı gibi hatlardan profesyonel destek 

veriyoruz. Bu yıl ise bizler ‘Yeşilaycı 
olmak için bir nedenim var’ diyoruz. 
Bir nedenim var diyen tüm gönüllüle-
rimizle yarına daha kararlı ve umutla 
bakıyoruz.  Sağlıklı bir vücuda ve bey-
ne sahip olmanın ve bağımlılığı önle-
menin yolu spor yapmaktan geçiyor. 
Bu nedenle Konya ile birlikte 35 ilde 
aynı zamanda başlayacak bisiklet turu 
için binlerce kişi sağlıklı yaşam için 
pedal çevirecek. Şimdi herkesi sağlıklı 
yaşam ve bağımlılıkla ilgili farkındalık 
oluşturmaya davet ediyoruz.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Münevver Karakurt

Mithat Tömek

Yeşilay Derneği tarafından düzenlenen 
organizasyon ile Konya dahil 35 ilre sağlıklı 

yaşam için bisiklet etkinliği düzenlendi. 

Yeşilay Derneği Konya Şube Başkanı Mevlüt Büyükhelvacıgil
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İnan Makine Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali İnan’ın ağabeyi, 
Hafız Ali İnan ile Bestami İnan’ın babaları Mustafa İnan vefat etti

Mustafa İnan, vefat etti
İnan Makine Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Ali İnan’ın ağabeyi 
ve Hafız Ali İnan ile Bestami İnan’ın 
babaları Mustafa İnan, Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. 89 yaşında ve-
fat eden Merhum İnan’ın cenazesi 
Köyceğiz Camii’nde kılınan cenaze 
namazının ardından dualarla ve tek-
birlerle Köyceğiz Mezarlığı’na defne-
dildi. Merhum İnan’ın cenazesine, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
AK Parti Konya Milletvekili Muham-
met Uğur Kaleli, AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, AK Parti Ka-
ratay İlçe Başkanı Mehmet Genç, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, İş dün-
yasından önemli isimler ve yakınları 
katıldı. İnan ailesi ise cenazeye katı-

lanların taziye dileklerini kabul ede-
rek vefat eden yakınlarının mezarı 
başında dualar etti. Merhum İnan’ın 
2 erkek 1 kız olmak üzere 3 evladı 

vardı. Yenigün Gazetesi olarak Mer-
hum Mustafa İnan’a Allah’tan rah-
met, İnan ailesine ise baş sağlığı ve 
sabırlar diliyoruz. n HÜSEYİN MENEKŞE

Dekor İnşaat Sahibi Muammer Dinler ve Dinler İnşaat Sahibi Muzaffer Dinler’in 
annesi Hafize Dinler vefat etti. Merhume Dinler, Musalla Mezarlığı’na defnedildi

Dinler ailesinin acı günü
Dekor İnşaat Sahibi Muammer 

Dinler ve Dinler İnşaat Sahibi Mu-
zaffer Dinler’in annesi Hafize Din-
ler, Hakk’ın rahmetine kavuştu. 81 
yaşında vefat eden Merhume Din-
ler’in cenazesi Parsana Camii’nde 
kılınan cenaze namazının ardından 
Musalla Mezarlığı’na defnedildi. 
Merhume Dinler’in cenazesine AK 
Parti Konya Milletvekili Abdullah 
Ağralı, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç, Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Karatay Bele-
diye Başkanı Mehmet Hançerli, se-
venleri, dostları ve akrabaları katıldı. 
Dinler ailesi ise cenazeye katılanla-
rın taziye dileklerini kabul ederek 
vefat eden yakınlarının mezarı ba-

şında da dualar etti. Merhume Din-
ler’in 5 evladı vardı. Yenigün Gaze-
tesi olarak Merhume Hafize Dinler’e 

Allah’tan rahmet, Dinler ailesine ise 
baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.
n METE ALİ MAVİŞ

İnan Makine Yönetim Kurulu Başkanı,

 Mehmet Ali İNAN’ın
 

 ağabeyi

Hafız Ali İNAN ile 

Bestami İNAN’ın
 

 babaları

Mustafa İNAN’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

Dekor İnşaat Sahibi,

Muammer DİNLER 
ve

 

 Dinler İnşaat Sahibi

Muzaffer DİNLER’in
 

 annesi

Hafize DİNLER’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ GAZETESİ
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
2 Nisan 2018 Pazartesi  • Yıl: 10 • Sayı: 3307

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN

Özel çiftlikteki atların aç bırakıl-
dığı ihbarını alan Orman ve Su İşleri 
8’inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 
hayvanlara yem bıraktı. Yetkililer, 
yaklaşık 10 atın telef olduğunu be-
lirtip, çiftlik sahibi hakkında idari 
para cezası uygulanacağını söyledi. 
Merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil 
Mahallesi yakınlarında, C.U.’ya ait 
çiftlikteki atlar, iddiaya göre, aç bıra-
kılması üzerine telef olmaya başladı. 
Bu duruma fark eden çevredekiler 
de Orman ve Su İşleri 8’inci Bölge 
Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. 
Çiftlik sahibi C.U.’nun Kazakistan’da 
olduğunun belirlenmesi üzerine 
müdürlük yetkililerince atlara yem 
bırakıldı. 

Bölge müdürlüğü yetkilileri, at-
ların sahiplendirilmesi için çiftlikte 
toplandığını; ancak çiftlik sahibinin 
hayvanların beslenmesine yeterince 
özen göstermediği için atların aç kal-
dığını belirlediklerini söyledi. Yetkili-
ler, telef olan yaklaşık 10 atın ölüm 
nedeninin belirlenmesi için veteri-
ner tarafından çalışma yapıldığını, 
çiftlik sahibi hakkında ise idari para 
cezası uygulanacağını belirtti.
n DHA

Husumetlisi tarafından 
sokak ortasında bıçaklandı

2 otomobil kavşakta
çarpıştı: 5 yaralı 

Bir kişi daha önceden husu-
metli olduğu öğrenilen şüpheli 
tarafından sokak ortasında bıçak-
lanarak yaralandı. Olay, saat 17.00 
sıralarında merkez Karatay ilçesi 
Furgan Dede Caddesiyle Karaman 
Caddesi kesişiminde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde 
kesişiminde bulunan akaryakıt is-
tasyonuna gelen 42 yaşındaki Halil 

İbrahim E. burada, daha önceden 
aralarında husumet bulunan ve 
henüz kimliği belirlenemeyen 
şüpheliyle karşılaştı. Halil İbrahim 
E. ile şüpheli arasında henüz be-
lirlenemeyen bir nedenle tartışma 
çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi 
üzerine şüpheli şahıs Halil İbrahim 
E’yi sağ bacağından iki kez bıçak-
layarak olay yerinden kaçtı.  n İHA

Kulu’da iki otomobilin kavşakta 
çarpışması sonucu otomobillerden 
biri alt geçit merdivenlerine düştü, 
5 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 
sıralarında Olof Palme Bulvarı’nda 
meydana geldi. Konya’dan Anka-
ra istikametine giden Deniz Dere 
Yıldırım idaresindeki 55 BCH 08 
plakalı otomobil, Hastane Cadde-
si’nden bulvara çıkan Adalet Bili-
ci’nin kullandığı 42 DNG 65 plakalı 
otomobille çarpıştı. Çarpışmanın 
etkisiyle sürücü Deniz Dere Yıldı-
rım’ın kullandığı otomobil alt geçit 

merdivenlerine düştü. Otomobil-
deki sürücü Yıldırım ile birlikte 
Özlem Yıldırım, Ayça Rukiye Kılıç, 
Nurten Kılıç ve  Güllü Eroğlu yara-
landı. Araç içerisinde sıkışan yara-
lılar, çevredekilerin ihbarı üzerine 
olay yerine gelen itfaiye ekipleri 
tarafından sıkıştıkları yerden çıka-
rıldı. Yaralılar ambulanslarla Kulu 
Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak 
tedaviye alındı. Kaza anı çevrede-
ki akaryakıt istasyonun güvenlik 
kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Bedensel engelli Ubeyde Cerrah Erdemsoy (15), iddiaya göre kimliğinde fotoğraf olmaması nedeniyle açık öğretim 
lisesi sınavlarına alınmadı. Erdemsoy, “Çok üzüldüm. Ben bu sınav için gecemi gündüzüme kattım” dedi

‘Kimlikte fotoğraf yok’ diye
hayallerine engel oldular!
Doğuştan yüzde 92 oranında 

bedensel engeli bulunan Ubeyde 
Cerrah Erdemsoy, liseyi bitirmek 
için geçen yıl açık öğretim lisesine 
kaydoldu. İlk sınavına geçen ara-
lık ayında giren Erdemsoy, bugün 
bir kez daha sınava girmek için 
babası Kadir Erdemsoy ile Konya 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si’ne gitti. Yetkililer, iddiaya göre, 
Erdemsoy’un kimliğinde fotoğraf 
olmaması nedeniyle sınava gir-
mesine izin vermedi.

Oğlunun daha önce aynı kim-
likle aynı okulda sınava girdiğini 
belirten baba Kadir Erdemsoy, 
“Benim bedensel engelli oğlum 
açık lisede okuyor. Geçen sene 
Aralık ayında aynı kimlikle aynı 
okulda sınava girdik. Benim oğ-
lum o kadar çalıştı, o kadar emek 
verdi sınava geldi. Kimliğinde 
fotoğraf yok diye sınava alınma-
dı. Bu kimliği daha yeni aldım. 
Bu kadar mağduriyetin hesabını 
kim verecek ? Oğlum şu an şokta. 
Sayın Cumhurbaşkanıma sesleni-
yorum. Bu engellilerin önünden 
bu engelleri kaldırsınlar. Benim 
oğlum açık liseyi bitirmeyi çok 
istiyor. Memur olmak istiyordu. 
Aynı kimlikle aralık ayında neden 
sınava aldınız ?” dedi.

HAYALİM MEMUR OLMAK
Hayalinin masa başında me-

mur olmak olduğunu belirten 
Ubeyde Cerrah Erdemsoy ise, 
“Ben gecemi gündüzüme katıp 
buraya gelmişim. Bana sorun 
çıkartıyorlar. O kadar çalıştım, 
çabaladım. Fotoğraf yok diye al-
mıyorlar beni. Daha önce aynı 
kimlikle sınava girmiştim hiçbir 
sorun yoktu. Çok üzüldüm. Masa 
başında bir memur olmak istiyor-
dum” diye konuştu. n DHA

Özel çiftlikteki atlar açlıktan öldü!

Karapınar’da kaybolan zihinsel engelli 
26 yaşındaki genç, Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve jandarma 
tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. 
Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesine 
bağlı Yeşilyurt Sırçali Mahallesi’nde ikamet 
eden zihinsel engelli Turan Çetin’in (26) 
kaybolması üzerine ailesi jandarmaya haber 
verdi. Jandarma, bölgede AFAD ekipleriyle 
birlikte arama-tarama çalışması başlattı. 
Yapılan çalışmalar sonucunda Turan Çetin 
bulunarak ailesine teslim edildi. Çetin’in 
yapılan sağlık kontrolünde durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. n İHA

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 
zehirlenen kişi öldü, eşi hastaneye kaldı-
rıldı.  Alınan bilgiye göre, merkez Karatay 
ilçesi İsmil Mahallesi’nde yaşayan Remzi 
(74) ve Ayşe Dayanır (69) çiftinden haber 
alamayan komşuları eve girdi.  Yaşlı çifti 
hareketsiz yatarken bulan komşuların 
ihbarıyla eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, 
Remzi Dayanır’ın sobadan sızan gazdan 
zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirle-
di.  Ambulansla hastaneye kaldırılan Ayşe 
Dayanır’ın hayati tehlikesinin bulunduğu 
öğrenildi.  n AA

Kaybolan engelli
genç bulundu

Sobadan sızan gaz 
zehirledi: 1 ölü

Ereğli’de kontrolden çıkan otomobilin şarampole dev-
rilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 öldü, 2 kişi yara-
landı. Kaza, Ereğli-Karapınar Karayolunun 30’ncu kilomet-
resinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karapınar 
istikametinden Ereğli istikametine giden Ahmet Domur-
cuk (39) idaresindeki 80 AD 696 plakalı otomobil sürücü-
sünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol-
den çıktı. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek 

şarampole devrildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ahmet 
Domurcuk olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulu-
nan Mikail Y. ve Ali G. yaralandı. Çevredekilerin kaza ihbarı 
üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk 
edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi-
nin ardından yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hasta-
nesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
n İHA

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Hayalinin masa başında memur olmak olduğunu belirten Ubeyde Cerrah Erdemsoy ise, “Masa başında bir memur olmak istiyordum” dedi.
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Konya Sanayi Odası Genel Sekreteri

 M. Sedat 
TAŞKAZAN’ın

 

 kayınbabası

Ahmet Zühdü 
ELMALI’nın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

KSO Genel Sekreteri M. Sedat Taşkazan’ın kayınbabası Ahmet Zühdü 
Elmalı vefat etti. Merhum Elmalı, Üçler Mezarlığı’nda defnedildi

Taşkazan ve Elmalı 
ailelerin acı günü

Konya Sanayi Odası (KSO) Genel 
Sekreteri M. Sedat Taşkazan’ın ka-
yınbabası Ahmet Zühdü Elmalı, 92 
yaşında hayatını kaybetti. Merhum 
Ahmet Zühdü Elmalı’nın cenazesi 
dün öğlen namazına müteakip Ha-
cıveyis Camii’nde kılınan cenaze na-
mazının ardından Üçler Mezarlığı’na 
defnedildi. Cenazeye Ahmet Zühdü 
Elmalı’nın yakınları, sevenleri ile çok 
sayıda kişi katıldı. Merhum Elmalı, 
sevenlerinin omuzlarında gözyaşları 
ve dualarla son yolculuğuna uğur-
landı. Ahmet Zühtü Elmalı, 3 kız 1 
erkek çocuğu sahibiydi. Yenigün 
Gazetesi olarak merhuma Allah’tan 
rahmet, sevenlerine ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yerel Buluşmalar’  etkinliğine katılan AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı, 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarının güvenli şekilde geleceğe taşınması gerektiğini belirtti 

‘Görevlere hazır olmalıyız’
Selçuklu Belediyesi, ilçenin yö-

netiminde bulunan farklı meslek 
grupları ile kurum ve kuruluşların 
yer aldığı istişare toplantılarını ‘Ye-
rel Buluşmalar’ başlığı altında ger-
çekleştiriyor. 

Selçuklu Kongre Merkezinde 
yapılan ilk toplantı Milli Eğitimde 
görev alan öğretmenlerin katılımı ile 
başladı. 

Programın açılış konuşmasında 
söz alan AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, yerel buluşmaların Sel-
çuklu ilçesindeki çok yönlü çalışma-
ların değerlendirilmesinde önemli 
rolü olduğunu ifade ederek, “Yerel 
buluşmalar, ilk olarak Milli Eğitimle 
başlamış oluyor. Hem geleceğimizin 
hem de memleketimizin emaneti 
olan sevgili yavrularımızı okul ön-
cesi eğitimden alıp, üniversiteden 
mezun olup iş hayatına hazırlayan 
kadrolarsınız. Geçmişte değerli bü-
yüklerimiz olan öğretmenlerimizin 
bizlere çok büyük emekleri oldu ve 
öğretmenlerimiz bizi hayata hazırla-
dılar. Bu hayat çizgisi farklı yerlerde 
bizleri değerlendirdi, bizlere farklı 
görevler düştü. Önemli olan bu gö-
revlere hazır olabilmektir. Önümüz-
de 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarını 
ortaya koymuş Cumhurbaşkanımı-
zın liderliğindeki bu ülke gemisini 
geleceğe çok güvenilir bir şekilde 
taşımak hepimizin boynunun bor-
cudur” şeklinde konuştu. 
“EĞİTİME 136 MİLYON TL DESTEK” 

Selçuklu Belediyesi olarak eğiti-
min her alanında proje ürettiklerini 
ve eğitime ciddi bir kaynak ayırdık-
larını ifade eden Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu-
güne kadar 9 yılda eğitime yaptığı-
mız işlerin toplam maliyeti ise 136 
milyon TL’ye ulaştı. Selçuklu Bele-
diyesi olarak, Fatih Işıklarda 2 adet 
16 derslikli okul inşası gerçekleştir-
dik. Bugünlerde Mahmut Sami Ra-
mazanoğlu İmam Hatip Ortaokulu 
ve İmam Hatip Lisesi yapımı için 
yaklaşık 19 milyon TL bir bedelle 
ihale gerçekleştirdik. Yine arsası 
belediyemiz tarafından verilen Sel-
çuklu Belediyesi ve Türk Anadolu 
Vakfıyla birlikteliğiyle ‘Türk Ana-
dolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu’ 

projesini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 
Sille’de okul problemini çözmek için 
bir hayırseverle ilkokul ve ortaokul 
yapmak için çaba sarf ediyoruz. Milli 
Eğitimimizin talebiyle Selçuklu’ya 
8 ana sınıfı inşa ediyoruz. Şu anda 
binalar tamamlanmak üzere bahçe 
düzeni ve çevre düzenlemeleri, iç 
mekan düzenlemelerini gerçekleşti-
riyoruz. İnşallah 2018-2019 eğitim 
öğretim döneminde açılmış olacak. 
Bugüne kadar anaokulları için har-
cadığımız para 12 milyon 340 bin 
lira. Şu ana kadar Selçuklu’da 6 oku-
lumuza spor salonu inşa etmiştik. 
Yine 6 okul için daha inşaat devam 
ediyor ve inşallah proje sayısı on iki-
ye çıkmış olacak. Üç okulumuz için 

de projesi tamamlandı. İmkanlar 
el verdiği sürece onları da yapmayı 
planlıyoruz. 28 okulumuzda suni 
çim saha yapımı tamamlandı şu 
anda 14 okulumuza daha suni çim 
saha yapacağız. Yine Milli Eğitim ve 
İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yü-
rüttüğümüz bir ‘Trafik Eğitim Mer-
kezi’ projemiz var inşallah çocukla-
rımıza orada trafik eğitimi vermek 
istiyoruz. Yine Selçuklu Belediyesi 
58 kütüphanesi ile Türkiye’nin en 
çok kütüphanesine sahip ilçe bele-
diyesi unvanına sahip” ifadelerini 
kullandı. 

“ÖĞRETMENLİK 
KUTSAL BİR MESLEK” 

Öğretmenlik mesleğinin, pey-

gamberlik mesleği olduğunu ifade 
eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Turan Kayacılar ise, “Bizler 
mesai ve sınır tanımadan hafta içi 
hafta sonu demeden evimizde, dışa-
rıda her yerde bu mesleği icra etme-
ye devam ediyoruz. Yine bizler her 
gün her akşam mesleğimizi sağlıklı 
bir şekilde icra edebilmek için hazır-
lık yapmak durumundayız. Sürekli 
kendimizi geliştirmek için öğrenci-
lerimize daha faydalı olmak adına 
gece gündüz demeden çalışan bir 
meslek gurubuyuz. Sorumluluğu-
muzun ne kadar ağır olduğunun bi-
lincinde ve farkındayız. Öğretmen-
ler toplumların bilinçlenmesinde, 
gelişmesinde büyük bir katkısı ol-
duğunu hepimiz biliyoruz. Bizim ye-
tiştirdiğimiz nesiller vatana hizmet 
edecek. Yetiştirdiğimiz nesiller bu 
vatanı daha ileriye taşıyacaklar. Bu 
nedenle onların sağlıklı bir şekilde 
yetişmesinde sorumluklarımızın çok 
fazla olduğunun bilincinde olmalı-
yız” şeklinde konuştu.  Programda, 
eğitimciler de belediye hizmetleri 
ve eğitim faaliyetleriyle ilgili görüş 
ve önerilerini dile getirdi. Progra-
ma, AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı, Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, AK Parti Kon-
ya Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl 
Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet 
Sümer, AK Parti Selçuklu İlçe Baş-
kanı Mustafa Hakan Özer ve teşki-
lat üyeleri, Selçuklu İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Turan Kayacılar, okul mü-
dürleri ve öğretmenler katıldı.
n İHA

Nefes kredisinden KSO
üyeleri de yararlanacak

Başbakan Binali Yıldırım ta-
rafından tanıtılan ‘Nefes’ Kredi-
sinden Konya Sanayi Odası (KSO) 
üyeleri de yararlanacak.  İzmir’de 
düzenlenen Nefes Kredisi imza 
törenine katılan KSO Başkanı Me-
miş Kütükcü, TOBB öncülüğünde 
KGF’nin desteğiyle başlayan düşük 
faizli ikinci Nefes Kredisinden oda 
üyelerinin de Pazartesi gününden 
itibaren faydalanabileceğini müj-
deledi. 

Kütükcü, Konya Sanayi Odası 
olarak 2017 yılında hayata geçi-
rilen ilk Nefes Kredisinde olduğu 
gibi ikinci Nefes Kredisine de fi-
nansman desteği sağladıklarını, 
böylece KSO üyelerinin aylık yüzde 
0.99, yıllık yüzde 11.88 faiz oran-
larıyla krediye piyasanın çok daha 
altında ulaşabileceklerini ifade etti. 
KSO Başkanı Kütükcü, “Türkiye’de 
ekonominin, üretimin can damarı 
olan KOBİ’lerimizin finansmana 
daha ucuz erişimini sağlamak için 
hayata geçirilen Nefes Kredileri 
ülkemizin büyümesi açısından son 
derece kritik öneme sahip. Konya 
Sanayi Odası olarak, geçtiğimiz yıl 
ilki başlatılan birinci nefes kredisi 
üyelerimize 9.2 milyon lira düşük 
faizli kredi kullandırmıştık. Aynı şe-
kilde ikinci nefes kredisine de oda 
olarak finansman desteği sağladık 
ve KOBİ’lerimizin yanında olduk. 
Üyelerimiz 2 Nisan Pazartesi günü 
itibariyle ikinci Nefes Kredisinden 
de faydalanabilecekler” dedi. 

NEFES KREDİSİ NASIL 
KULLANILACAK? 

Kütükcü, KSO üyesi sanayici-
lerin aylık 0,99 faizve 12 ay vade 
imkanı ile kullanabilecekleri Nefes 
Kredisiyle ilgili şu bilgileri paylaş-
tı: “Krediden faydalanmak iste-
yen sanayicilerimizin ilk iş olarak 
KSO’dan Oda Kayıt Sureti alma-
ları gerekiyor. 6 ay geri ödemesiz, 
üst limiti 200 bin lira olan krediye 
sanayicilerimiz Ziraat Bankası, De-
nizbank, Halkbank, Vakıfbank, Zi-
raat Katılım ve Vakıf Katılım aracı-
lığıyla ulaşabilecekler. Kredi 12 eşit 
taksitli olacak. Yüzde 85’i Hazine 
destekli KGF kefaleti kapsamında 
olacak. Yani KOBİ’lerimizin temi-
nat sıkıntısı da olmayacak.”
n HABER MERKEZİ

Memiş Kütükcü

AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı
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LABORATUAR 
TEKNİKERİ

VE
VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

SAHİBİNDEN
SATILIK TARLA
Aliya İzzetbegoviç

Caddesine
cepheli

10.000 m²’lik
arsa satılıktır.

Adres: Aşağı Pınarbaşı Mahallesi
Selçuklu/ KONYA

Telefon: 0533 322 95 68

ADA: 29879  PARSEL: 110
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Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

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

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

ELEMAN ARANIYOR
40 Yaşını 

aşmamış,firmamız 
bünyesinde 

çalıştırmak üzere 
vasıfsız 

işçi alınacaktır.

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE,

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

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

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

-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Bosna’ya servisimiz vardır.

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

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

Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Harun ÖZEN’İn kızı

Havva BAYRAM’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Seyit Faruk ÖZSELEK
KONYA SMMM ODASI BAŞKANI

Basın 779929   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

ZAYİ
B sınıfı sürücü belgemi 
kaybettim hükümsüzdür.

HIZIR KORKMAZ
No: 374262
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• CNC Operatörü
• Üniversal Torna

Operatörü
• Kaynakçı

• Boyacı
• Vasıfsız Elemanlar

 Alınacaktır
Adres : Vatan Sanayi Hasmavi Sokak No:43 

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

PKK’lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yöne-
lik düzenlediği, saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Emre Dut (24) şehit oldu. 5 ay önce 
göreve başladığı belirtilen Şehit Dut’un kardeşinin de Afrin’de görev yaptığı öğrenildi 

Şehidin kardeşi de Afrin’de
Siirt’te PKK’lı teröristlerin yol ya-

pım çalışmasında emniyeti sağlayan 
güvenlik güçlerine yönelik düzenle-
diği, 6 güvenlik korucusunun şehit 
olduğu saldırıda yaralanan Uzman 
Çavuş Emre Dut (24), tedavi gördü-
ğü hastanede şehit oldu. Bekar olan 
şehit Uzman Çavuş Dut’un mem-
leketi Ereğli’deki baba evine ateş 
düştü.

Siirt’in Eruh kırsalındaki Orma-
nardı Üs Bölgesi’ne yol yapım ça-
lışmalarında kullanılan iş makinele-
rinin güvenliğini sağlayan güvenlik 
görevlilerine geçen 30 Mart günü, 
PKK’lı teröristler ağır silahlarla sal-
dırdı. Saldırı da 6 korucu şehit oldu, 
6 asker ile 5 güvenlik korucusu da 
yaralandı. Yaralı askerlerden Uzman 
Çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü 
Siirt Devlet Hastanesi’nde yapılan 
tüm müdahaleye rağmen şehit düş-
tü.

Annesi Muhsine ve babası Mus-
tafa Dut’un oğullarının yaralandığı 
haberini aldıktan sonra yakınlarıyla 
birlikte Siirt’e gittikleri belirtildi. Şe-
hit Dut’un Ereğli’deki baba evine ise 
Türk bayrakları asıldı. Şehit Dut’un, 
kendisi gibi asker olan kardeşi Akil 
Dut’un da Afrin’de görev yaptığı öğ-
renildi.

TÖRENLE KONYA’YA UĞURLANDI 
Siirt’in Eruh ilçesinde terör saldı-

rısında yaralanan ve tedavi gördüğü 
hastanede bugün şehit düşen Jan-
darma Uzman Onbaşı Emre Dut’un 
naaşı, düzenlenen törenin ardından 
memleketine uğurlandı. Siirt’in 
Eruh ilçesi Ormanardı köyünde, 30 
Mart’ta yol yapım çalışmalarının 
emniyetini sağlayan güvenlik güçle-
rine bir grup PKK’lı terörist tarafın-
dan düzenlenen saldırıda yaralanan 
ve tedavi gördüğü hastanede bugün 
şehit düşen Jandarma Uzman On-
başı Emre Dut için uğurlama töreni 
düzenlendi. Siirt İl Jandarma Komu-
tanlığı bahçesinde düzenlenen töre-
ne; Vali Ali Fuat Atik, Van Jandar-
ma Asayiş Kolordu Komutanı Salih 
Karataş, Siirt Belediye Başkan Vekili 
Ceyhun Dilşad Taşkın, siyasi parti 
temsilcileri, vatandaşlar ve şehidin 
yakınları katıldı.

ŞEHİDİN EVİNE 
TÜRK BAYRAĞI ASILDI 

Siirt’in Eruh ilçesinde PKK’lı 
teröristlerce düzenlenen saldırıda 

yaralanan ve tedavi gördüğü hasta-
nede şehit olan Uzman Çavuş Emre 
Dut’un Konya’nın Ereğli ilçesindeki 
baba ocağına ateş düştü. Şehidin ba-
baevine Türk bayrağı asıldı. Üç kar-
deşten en büyüğü olan Emre Dut’un 
kardeşi Akif Dut’un da sözleşmeli er 
olduğu ve Afrin operasyonunda gö-
rev aldığı öğrenildi. 

Şehidin halasının oğlu Bilgin 
Kamış, “Emre göreve başlayalı 5 
ay olmuştu. Jandarma Özel Hare-
kat’taydı. Siirt Eruh’ta iki gün önce 
yaralanmıştı. Bugün sabah 9’da kay-
bettik. Diğer kardeşi de sözleşmeli 
er olarak Afrin’de görev yapıyordu. 
O da yeni başlamıştı, ailesi şu an Si-
irt’te. Akşam şehidimizin cenazesi 
gelecek, bugün öğlen kaldırılacak” 
dedi. Şehit haberi ile üzüldüklerini 

belirten Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven ise, “Şehidimizin kü-
çük kardeşi de Afrin’de teröristlerle 
mücadele etmektedir. Bu vatan 
evlatları olduğu müddetçe hainler 
hiçbir zaman emellerine ulaşama-
yacaklardır. Şehidimizin ailesi şu 
an Siirt’te, orada yapılacak tören-
den sonra şehidimizin naaşı akşam 
saatlerinde Ereğli’ye gelecek. Yarın 
da şehidimizi toprağa vereceğiz. 
Bir kez daha milletimizin başı sağ 
olsun” ifadelerini kullandı.  Babae-
vine gelen Ereğli Kaymakamı Ömer 
Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, İlçe Jandarma Komutanı 
Binbaşı Osman Koşar ve Şehit Ai-
leleri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaş-
tan şehidin yakınlarına taziyelerini 
iletti. n İHA

Afrin’de teröristlere ait 
yeni tüneller bulundu

Afrin ilçe merkezinde, PKK’nın 
Kandil’den gönderdiği teröristlerin 
yaşadığı villa ile sığınak amacıyla 
inşa edilen tüneller ortaya çıka-
rıldı. Zeytin Dalı Harekatı kapsa-
mında YPG/PKK’lı teröristlerden 
temizlenen Afrin ilçe merkezinde, 
PKK’nın Kandil’den gönderdiği te-
röristlerin kaldığı bir villa ile çevre-
sinde sığınak amacıyla inşa edilen 
uzun beton tüneller bulundu.

Özgür Suriye Ordusu’ndan 
(ÖSO) alınan bilgilere göre, ÖSO 
güçleri Afrin ilçe merkezindeki bir 
villada terör örgütü PKK’nın Kan-
dil’den gelen elebaşlarının kaldı-
ğını tespit etti. Bu villanın yakınla-
rında, saldırılardan korunmak için 
beton duvarlardan yapılan uzun 
tüneller ile sığınak olarak kullanı-
lan bölümler yer alıyor.

Bazı bölümlerde içlerinde çok 

miktarda insani yardım malzemesi 
olan koliler bulundu, örgütsel do-
kümanlara el konuldu. Villada ay-
rıca dikiş aletleri, ütü masaları ve 
inşaat malzemeleri bulundu.

Karargah olarak kullanılan vil-
laya giren ÖSO komutanlarından 
Ebu Muhammed, “Afrin’de PKK’ya 
ait depolar, tüneller bulduk. Bölge 
halkını burada gördüğünüz (gıda 
ürünleri) malzemelerden mahrum 
bırakmışlar. Burada yeni tüneller 
bulduk. Halka gelen tüm yardım-
ları çalarak burada depolamışlar. 
Burasını Kandil’den gelenler kulla-
nıyordu. Tünellerine ve karargah-
larına girdik.” diye konuştu.

Afrin ilçe merkezi Zeytin Dalı 
Harekatı kapsamında 18 Mart’ta 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO un-
surlarınca YPG/PKK’lı teröristler-
den temizlendi. n AA
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İngilizce Öğretmeni ve Yazar Ergün Öztürk Kitap Günleri Etkinliği’nde ‘Tasavvuf Tari-
hinde Sülemi ve Melametilik’ ve  ‘Kırkikindi Demleri’ kitaplarını okuyucularına imzaladı

Konya Kitap Günleri etkinliğine katılan Yazar Devriş Ahmet Şahin, şiir ve hicivlerden oluşan Der-
vişname isimli kitabını imzaladı. Oldukça dikkat çeken kitap, okurlarından büyük beğeni alıyor 

‘Şairin hacamatı şiirdir’ Hicvin ve yalnızlığın şairi

İngilizce Öğretmeni ve Yazar 
Ergün Öztürk, Kitap Günleri Etkinli-
ği kapsamında imza gününde okur-
larıyla buluştu. ‘Tasavvuf Tarihinde 
Sülemi ve Melametilik’ ve  ‘Kırki-
kindi Demleri’ kitaplarını imzalayan 
Öztürk, heyecanını kitapseverler ile 
paylaştı. ‘Kırkikindi Demleri’ kitabı-
nın içerisinde okurların bütün alan-
larda şiirleri bulabileceğini söyleyen 
Öztürk, şiir yazmanın yazarlara 
terapi gibi geldiğini belirtti. Öztürk 
kitapseverler ile birlikte hatıra fo-
toğrafı da çektirdi.
‘ŞAİRİN HACAMATI BENCE ŞİİRDİR’

Yazar Ergün Öztürk Kitap Gün-
leri Etkinliği kapsamında kitaplarına 
olan ilgiden memnun olduğunu dile 
getirerek cümlelerini şu şekilde ak-
tardı: “1999 yılından itibaren Milli 
Eğitim Bakanlığı’nda İngilizce Öğ-
retmeni olarak görev yapmaktayım. 
2013 yılında tasavvuftan yüksek li-
sans çalışmalarına başladım. 2016 
yılında da tasavvuf yüksek lisans 
mezunu oldum. Halen aynı alanda 
doktora çalışmalarım devam et-
mekte. İlk şiirlerim 1994 yılında bir 
dergide yayımlandı. İlk kitabım ‘Sen 
Rüyamdaki Yitik’ 2008 yılında çıktı. 
2016 yılında ise Çimke Yayınevi ara-
cılığı ile  ‘Tasavvuf Tarihinde Sülemi 
ve Melametilik’, ‘Kırkikindi Demle-
ri’ kitaplarım çıktı. Halen okuma ve 
yazma çalışmalarım devam ediyor 
inşallah bu sene bir kitabım daha 
çıkacak. İlk eserim ‘Sen Rüyamdaki 
Yitik’ şiir kitabıydı. Daha çok gençlik 
yıllarının şiirlerini içeriyor. İkinci şiir 
kitabım ‘Kırkikindi Demleri’ni’ bir 
çokalanda birleştirdim bir araya ge-
tirdim. Aşk, sevgi, psikoloji, tasav-
vuf şiirlerini içeriyor. Herkes aradığı 
şiiri kitabımda bulabilir. Daha sonra 
Öze dönüş hareketi olarak ‘Tasav-
vuf Tarihinde Sülemi ve Melameti-
lik’ tezimi kitaba çevirdim. Şiir yazı-
mına kadar ki olan yaşanmışlık çok 
zordur. Ama şiir yazmamak daha 
kötüdür. Şiir yazınca rahatlayabi-
liyoruz eğer yazmak isek çok kötü 
şeyler olacak. Şairin hacamatı bence 
şiirdir. Çünkü terapi oluyoruz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Mevlana Kültür Merkezi’nde 
düzenlediği Kitap Günleri programı 
çerçevesinde Gönül Gözü Derneği 
Genel Başkanı ve Yazar Devriş Ah-
met Şahin Dervişname adlı kitabını 
okurlarına imzaladı. İmza gününde 
Devriş Ahmet Şahin’i okurları ve 
sevenleri yalnız bırakmadı.  Şahin 
imzaladığı kitapları hakkında şu 
bilgileri verdi: “Konya Kitap Gün-
leri kapsamında Cumartesi ve Pa-
zar günü yeni çıkarmış olduğum 
Dervişname Şiirleri adlı kitabım 
ile okurlarım ile bir araya geldim. 
Okurlarım kitabıma ve şahsıma 
göstermiş olduğu ilgi ve alakadan 
dolayı çok memnun kaldım.  Bu za-
mana kadar yazmış olduğum şiirleri 
Dervişname adlı kitabında bir araya 
getirdim.  Kitabımız Çimke Yayıne-
vinden çıktı. Kitabımız içerik olarak 
aşk, yalnızlık ve hiciv taşlamalarım-
dan oluşuyor” dedi.  “Yazmaya ilko-
kul yıllarından beri ilgim var” diyen 
Yazar Şahin, “Devamlı olarak belli 
konular, durumlar, olaylar üzerine 
şiirler, hicivler kaleme almaya baş-
ladım. Fakat bugüne kadar bunları 
bir kitap haline getirmeyi düşün-
memiştim. Ancak dostlarım ve ya-
kınlarımın ısrarı üzerine şiirlerimi 
‘Dervişname’ adı altında toplamaya 
başladım. Böylece şiir üzerine ve hi-
civ üzerine ilk kitabım çıkmış oldu. 
Umarım okurlarım beğenir. İnşallah 
yakın zamanda baskıya hazır olan 
bir kitabım ile de okurlarımla bulu-
şacağım” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Engelleri aşan yazar; Büşra Ateş
Konya Büyükşehir Bele-

diyesi tarafından düzenlenen 
Konya Kitap Günleri kapsa-
mında SMA hastası 19 yaşın-
daki Büşra Ateş, okurları ile 
buluştu. Büşra Ateş, yazma-
nın ve okumanın engel olma-
dığını gösterdi. Yazar Büşra 
Ateş, Konya Kitap Günleri 
sayesinde unutulmaz anıla-
ra burada sahip olduğu ifade 
ederek, “Konya Kitap Günleri 
kapsamında Mevlana Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen kitap 
günlerinde yazdığım kitapları-
mı okuyucularım ile hem bu-
luşma ve hem de imzalama 
imkanı buldum. Konya Kitap 
Fuarı’nda ortam çok güzel. 
Okuyucularla buluşuyoruz, 
güzel bir etkileşim oluyor. Her 
zaman diyorum yazarlar oku-
yucuların kalplerine dokun-
mak için yazarlar. Bende onun 
için yazdım. Okuyucularda da 
bunu hissediyorum. Konya 
Kitap Günlerinin Konya’ya 
kazandırılmasında emeği ge-
çen herkese teşekkür ederim. 
İnşallah bundan sonra da yaz-
maya kaldığım yerden devam 
edeceğim. Yeni kitaplarım ile 
okuyucularımla buluşacağım. 
İmza günümde beni yalnız 
bırakmayan herkese teşekkür 
ederim” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

SMA hastası 19 
yaşındaki Büşra 
Ateş, okurları ile 
buluştu. Büşra 
Ateş, “Konya 

Kitap Fuarı’nda 
ortam çok güzel. 

Okuyucularla 
buluşuyoruz, 

güzel bir etkileşim 
oluyor” dedi.

 İngilizce Öğretmeni 
ve Yazar Ergün Öztürk 
Kitap Günleri Etkinliği 

kapsamında imza gününde 
okurlarıyla buluştu.

Gönül Gözü Derneği Genel 
Başkanı ve Yazar Devriş 

Ahmet Şahin Dervişname 
adlı kitabını okurlarına 

imzaladı.
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‘En iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz’ ‘Önemli olan layıkıyla hizmet etmek’
Seydişehir Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal, Karakavak Ma-
hallesi sakinleri ile Hasbihal’de 
buluştu. Hasbihal buluşmaları 
kapsamında vatandaşlarla bira-
raya geldiklerini belirten Başkan 
Tutal, “Üç aydır mahalle Hasbi-
hallerimiz devam ediyor. Birkaç 
mahallemiz kaldı. Bu gün sizler-
le dertleşmek için buradayız. Bu 
güne kadar yaptıklarımız ve eksik 
kalanlarımız neler, bunları sizler-
den dinlemek için geldik. Allah 
razı olsun sizlerde teşrif ettiniz.  
Yerel yönetimlerde yaklaşık dört 
yılımızı tamamlamak üzereyiz. 
Gerek kırsal mahallelerimizde, 
gerek merkez mahallelerimiz-
de hizmetlerimizi programladık. 
Seydişehir’de ciddi projelerle yola 
çıktık. Şükürler olsun bir kısmını 
tamamladık bir kısmını da devam 
ediyoruz. Vermiş olduğumuz söz-
lerimizdeki projelerimizi uygula-

maya geçirdik. Seydişehir’in stan-
dartlarının üzerinde projelerimiz 
vardı ve çalışmalarımız bu yönde 
gerçekleştirdik. Belediyecilik hiz-
metlerini halkımızın ihtiyaçlarını 
dikkate alarak yaptık, yapmaya da 
devam ediyoruz. Milli ve manevi 
değerlerimize sahip çıkmak adına 
çalışmalarımıza aralıksız devam 
ediyoruz. Seydişehir’in 55 mahal-
lesi için ihtiyaçlar doğrultusunda 
en iyi hizmeti sunmanın gayretin-

de içerisindeyiz. Hayata geçirdiği-
miz projelerimizle her geçen gün 
Seydişehir’in yaşam kalitesini yük-
seltiyoruz” dedi. Projeler ve çalış-
maları sunum eşliğinde Karakavak 
mahalle sakinleri paylaşan Başkan 
Tutal, vatandaşlardan gelen talep 
ve istekleri dinledi. Başkan Tutal, 
program sonunda günün anısına 
Karakavak Mahallesi Muhtarı Mu-
rat Uğurlu’ya  hediye takdim etti.
n HABER MERKEZİ 

Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven Şinasi Mahallesi sa-
kinleriyle bir araya geldi. Samimi 
sohbetlerin geçtiği buluşmada 
Mahalle sakinleri sıkma ikramın-
da bulundu, Başkan Özgüven de 
tandırın başına geçerek onlarla 
ekmek pişirdi.    Mesaimizin bü-
yük bölümünde hemşehrilerimizle 
bir araya geliyoruz diyen Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven: “Vatan-
daşlarımızla bir araya gelmekten 
mutluluk duyuyoruz. Mümkün ol-
dukça onlarla iç içe olmaya gayret 
gösteriyoruz. Belediye çalışmala-
rında onların istek ve talepleriyle 
planlamalarımızı oluşturuyoruz. 
Göreve geldiğimiz ilk günden beri 
söylüyoruz şehrimizi hemşehri-
lerimizle birlikte yönetiyoruz. 87 
Mahallemize hizmet götürme nok-
tasında büyük bir özveri ile çalışı-
yoruz” ifadelerini kullandı. 

Özgüven, “Makamlar, mevki-

ler gelip geçici önemli olan Ereğ-
li’mize layıkıyla hizmet etmek. Bu 
şehir bizim, birlik ve beraberlik 
içerisinde bu kadim şehri hak ettiği 
yerlere taşımalıyız. Küçüklerin abi-
si, büyüklerin bir evladıyız, bu nok-
tada hemşehrilerimizden aldığımız 
enerji bizi daha da kamçılıyor. Bu 
anlamda Şinasi Mahallemizin ha-

marat kadınları, ablalarımız ve kar-
deşlerimizin davetlerine icap ettik. 
Onların talep ve istekleri dinliyor, 
gereken çalışmaları yapıyoruz. Mi-
safirperverlikleri ve ikramları için 
teşekkür ederiz. Destekleri ve sa-
mimi yaklaşımları çok değerli, her 
birinden Allah(cc) razı olsun” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Bir dizi temaslarda bulunmak 
üzere kente gelen Arap Türk İşa-
damları Derneği (ARTİAD) Başkanı 
Cemalettin Kerim ve Arap iş Adamı 
heyeti, Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube-
si’ni ziyaret etti.

Başkan Okka ile bir süre görüşen 
ARTİAD Başkanı Kerim ve berabe-
rindeki heyet, ikili iş görüşmeleri 
gerçekleştirdi.

MÜSİAD Konya Şube Başka-
nı Ömer Faruk Okka ve yönetim 
kurulu üyeleriyle bir süre görüşen 
ARTİAD Başkanı Cemalettin Kerim, 
dernek faaliyetleri hakkında bilgi 
verdi. Kerim, “Arap iş adamlarının 
Türkiye’de yatırım yapmaları, yeni 
ortaklık kurmaları için bu tür gezile-
ri düzenliyoruz. Amacımız, sağlam, 
köklü ilişkiler kurmak ve Arap ül-
keleriyle olan ticaret hacmimizi ileri 

seviyeye taşımak istiyoruz. Heyeti-
miz, Türk sanayisindeki gelişmeleri 
yakından takip ediyor ve bundan en 
güzel şekilde faydalanmalarını isti-
yoruz” dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 
“80 farklı sektörde üretim yapan 
Konya, yaklaşık 180 noktaya ihracat 
yapmaktadır. Arap iş adamlarımız-

la çalışmayı istiyoruz. Ekonominin 
yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da 
ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Birlikte-
liğimizi kalıcı hale getirmeliyiz” diye 
konuştu. 

Başkan Okka, ARTİAD Başkanı 
Cemalettin Kerim’e ziyaretin anısına 
hediye takdim etti. Daha sonra Arap 
iş adamlarından oluşan heyet ikili iş 
görüşmeleri gerçekleştirdi.
n HABER MERKEZİ

Engelli gençler dombıra 
çalarak tedavi oldu

Kütüphaneci Kişmir
vefat yıldönümünde anıldı

Konya Noğay Türkleri Derneği 
ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tara-
fından ortaklaşa yürütel projeyle 15 
engelli kız, dombıra çalmasını öğre-
nerek altı ay boyunca müzikle tedavi 
eğitimi görerek kişilikleri geliştirildi. 
Uygur Mutfağı’nda gerçekleştirilen 
programda bir konuşma yapan Kon-
ya Noğay Türkleri Dernek Başkanı 
Abdurrahman Berkcan, “Engelli 
Gençler Dombıra Öğreniyor proje-
miz 2.10.2017-30.3.2018 tarihleri 
arasında kimsesiz, yetim ve öksüz, 
anne ve babası olmayan, beyin akü-
leri yüzde 20 civarında ve sadece 
üzülmeyi, sevinmeyi algılayan sav-
cılık koruması altındaki 15 engelli 
kızımıza; Asya’nın milli çalgısı olan 
dombıra çalmasını öğreterek onları 
müzikle eğitmek, tedavi etmek ve 
kendilerine gelme, uyandırma tera-
pisini altı ay boyunca sosyal yapıları-
nı değiştirmek ve onları hayatta diri 
tutarak kişiliklerini kazandırmaya 
çalıştık. Altı ay sonra kızlarımız bize, 
“Allah sizden razı olsun. Bizim canı-
mıza can kattınız! Bizlere biz olduğu-
muzu hatırlattınız” dediler. Sertifika 
ve teşekkür töreninde bizleri yalnız 

bırakmayan devlet erkanına, STK 
temsilcilerimize ve emeği geçen 
herkese teşekkür ederim” dedi. Vali 
Yardımcısı Mehmet Usta da yaptığı 
kısa konuşmasında, bu projeye kat-
kıda bulunanlara teşekkür ettikten 
sonra kendisine, Uygur milli kıyafet-
leri giydirildi. Programa Konya Vali 
Yardımcısı Mehmet Usta ve eşleri 
Şerife Usta, Konya Gençlik Merkezi 
Müdürü Kasım Yazıcı, Konya Büyük-
şehir Belediyesi İştirakler Daire Baş-
kanı Mustafa Okçu, S.Ü. Rektörlüğü 
Genel Koordinatörü Doç. Dr. Ahmet 
Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürlü-
ğü İhale Komisyonu Başkanı Hakkı 
Kutlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü Psikoloji Uzmanı Cevdet 
Umay, Sosoyal Eğitim Uzmanı me-
lek Özer, Bilkent Üniversitesi Sosoyal 
Psikoloji Uzmanı Gizem Yücel, Ka-
zakistan’ın Ankara Büyükelçilik Gö-
revlisi BerikKudaybiyev, STK tem-
silcileri, gazeteci ve yazarlar katıldı. 
Program Uygur Mutfağı’nın milli 
yemekleri ikramı, çalınan dombıra 
müziği ve Noğay müziği eşliğinde 
yapılan milli dansla sona erdi.  
n HABER MERKEZİ

İkindi Sohbetlerinde “Vefatının 
10. Yılında Celalettin Kişmir” konu-
şuldu. Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile Konya Fikir ve Sanat Adamları 
Derneği ve SÜ Selçuklu Araştırmala-
rı Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği 
Yaşayan Konya Hafızası İkindi Soh-
betlerinde bu hafta Prof. Dr. Mustafa 
Özcan ve Prof. Dr. Saim Sakaoğlu 
tarafından “Vefatının 10. Yılında Ce-
lalettin Kişmir” konulu bir konferans 
verildi.

Prof. Dr. Mustafa Özcan, Kiş-
mir’in okuma alışkanlığının yaygın-
laştırılması için yaptığı faaliyetler 
üzerinde durarak, “Köylünün kitap 
okuması için 200 köye 50 bin kitap 
ulaştırılmıştır. Ilgın kaplıcalarında 
çadır içinde kitaplık oluşturulmuş-
tur. Kitaplıklarda aynı zamanda 
okuma-yazma kursları da açılmıştır. 
İngiltere gezisindeki gözlemlerini ga-
zetelerde yayınlamıştır. İngiltere’de 
her köyde bir kitaplık bulunmaktadır. 
Köy halkı buradan yararlanmaktadır. 
Bu okuma alışkanlığını kendisi Kon-
ya’da uygulamaya çalışmıştır” dedi. 
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu da yakından 

tanıdığı Celalettin Kişmir’in hayatı 
hakkında bilgiler verdi. Kişmir’in İs-
tanbul sevgisi üzerinde duran Saka-
oğlu, İstanbul’da Ali Emiri’nin Millet 
Kütüphanesi’nden emekli olduktan 
sonra Galatasaray Lisesi Kütüphane-
si’ni düzenlemiştir. Galatasaraylılar 
ona Üstün Hizmet Ödülü vermiştir. 
Konya Gazeteciler Cemiyeti kendi-
sine plaket vermek istemiş ancak 
ömrü vefa etmemiştir. Kişmir’in ya-
zılarının değeri sağlığında bilinmesi 
gerekirdi. 4 sayfa olarak çıkan Yeni 
Konya gazetesinin ikinci sayfasında 
yazıları yayınlanırdı. Devlet memu-
riyeti görevinden dolayı Celalettin 
Kişmir; Cemir, Şakir takma adlarıyla 
gazetelerde yazılar yazmıştır. TDK 
ve Türk Kütüphaneciler Derneğin-
de görev yapmıştır. Saim Sakaoğlu 
konuşmasının sonunda kendi değer-
lerimize yaşarken sahip çıkmamız 
gerektiğini, bu insanları anmanın 
boynumuzun borcu olduğunu be-
lirtti. Gazeteci Seyit Küçükbezirci ve 
Kütüphaneci Hasan Yüğrük, Celalet-
tin Kişmir ile ilgili anılarını anlattılar.  
n HABER MERKEZİ

MÜSİAD’da konuşan TAI Strateji ve Teknoloji Yönetimi Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, 
“Millileşmenin olmazsa olmazı Ar-Ge, Ar-Ge’nin de olmazsa olmazı üniversitedir” dedi 

‘Millileşmek istiyorsak
Ar-Ge’ye yönelmeliyiz’

MÜSİAD Konya Şubesi tarafın-
dan düzenlenen konferansa Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) Stra-
teji ve Teknoloji Yönetimi Başkanı 
Prof. Dr. Fahrettin Öztürk konuk 
oldu. Prof. Dr. Öztürk, Havacılıkta 
Ar-Ge ve Millileşmeyi anlattı. 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi 
(TAI) hakkında bilgi vererek konfe-
ransa başlayan Strateji ve Teknoloji 
Yönetimi Başkanı Prof. Dr. Fahrettin 
Öztürk, “Küresel bir marka olma yo-
lunda hızla ilerleyen TUSAŞ’ın ana 
faaliyet alanı, yüksek teknolojili ola-
rak tanımlanan az sayıdaki sanayi-
den biri olan ve sürdürülebilir Ar-Ge 
gerektiren Havacılık ve Uzay Sana-
yi’dir. TUSAŞ’ın Teknoloji Stratejisi 
ise küresel ölçekte sürdürülebilir re-
kabetçi avantaj sağlaması için özgün 
ürünlerin geliştirilmesi ve sanayinin 
gelişimine öncülük etmektedir.  

Milli savaş uçağımız olan 
F16’larla ilgili birçok yenilik yapı-
yoruz. Ama 2040 yılına kadar Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin envanterinden 
çıkacak. Yerlerini kendi milli savaş 
uçağımız TF-X alacak. Dünyada bu 
uçağı yapan çok az ülke var. Çok 
önemli bir projeyi hayata geçir-
mek için uğraşıyoruz.  Kendi milli 
helikopterimizin ilk uçuşunu Eylül 
ayında gerçekleştireceğiz. 2 müret-
tebatlı ve 12 yolcu kapasiteli heli-
kopterimizin motoru dışındaki bü-
tün aksamlarını biz yapıyoruz. 1000 
adet üretilecek olan helikopterimiz 
tarihimizi değiştirecek. Skorsky he-

likopteri de tamamen yerlileştirmek 
için çalışıyoruz. Helikopterin bütün 
parçalarını değiştiriyoruz. On yıllık 
olan projemizde 109 tane helikopter 
üreteceğiz.  Millileşmek istiyorsanız 
Ar-Ge yapmalısınız. Millileşmenin 
olmazsa olmazı Ar-Ge, Ar-Ge’nin 
de olmazsa olmazı üniversitedir. Bu 
halkalar sağlam bir şekilde olmalı-
dır. Tam bağımsız olmak istiyorsanız 

güçlü bir sanayi, güçlü bir savunma 
sanayisi ve güçlü bir ekonominiz 
olması gerekiyor. Paranız, silahınız 
yoksa ne gücünüz vardır nede tam 
bağımsızsınızdır. Çünkü her şeyi 
dışarıdan alıyorsanız bağımlısınız-
dır.  İthalat ve İhracat denge-
sini sağlamak için yüksek teknoloji 
üretmek zorundayız. Bunun için 
çalışmalıyız. İşte, millileşme budur. 

Ulusal hedeflere uygun yol harita-
larının da mutlaka oluşturulmalıdır. 
Milli Ar-Ge’ye önem vererek ulusal 
savunma sanayi altyapısı güçlendi-
rilmelidir. TSK ve diğer kuruluşların 
modernizasyon ihtiyaçlarının kar-
şılanması ve temininde güçlük çe-
kilen teknolojileri geliştirebilme ve 
dışa bağımlılığında azaltılması son 
derece önemlidir.  İleri teknolojiler 
milli olarak geliştirilebilmesi halinde 
savunma ihtiyaçları yerli kaynaklar-
dan karşılanabilir. Ar-Ge’yi bir yatı-
rım aracı olarak görmelisiniz. Yeni 
bilgi, yeni teknoloji, ürün geliştirme 
ve yeni yetenekler kazanmak için 
araştırma ve geliştirmeye önem ve-
rin” diye konuştu.  

Konferansın sonunda Başkan 
Yardımcısı Mevlüt Aydın, Türk Ha-
vacılık ve Uzay Sanayi (TAI) Strateji 
ve Teknoloji Yönetimi Başkanı Prof. 
Dr. Fahrettin Öztürk’e hediye tak-
dim etti.
n HABER MERKEZİ

MÜSİAD, ARTİAD heyetini ağırladı

Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, “Tam bağımsız olmak istiyorsanız güçlü bir sanayi, güçlü 
bir savunma sanayisi ve güçlü bir ekonominiz olması gerekiyor” dedi.
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Meram’a mimarisiyle örnek cami
Meram Belediyesi tarafından 

Dedekorkut Mahallesi Şehit Erol 
Olçok Parkı yanındaki butik ca-
minin inşaatı hızla yükseliyor. Ca-
minin inşaat çalışmalarını denet-
leyen Başkan Toru, “Geleneksel 
mimarimize uygun butik bir cami 
olarak çevreye oldukça yakışacak. 
İnşallah bu yıl içerisinde 9’uncu, 
10’uncu ayda da camimizin açılı-
şını yapmayı hedefliyoruz” dedi. 

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, Dedekorkut Mahallesi 
Sivaslı Ali Kemal Caddesi üzerin-
de yapımı devam eden caminin 
inşaat çalışmalarını denetledi. 

MİMARİSİYLE ÖRNEK CAMİ
Meram bölgesinde halkın ih-

tiyaç duyduğu sosyal donatılar, 
yeşil alan çalışmaları ve spor mer-
kezleriyle birlikte yatırımların hız-

la devam ettiğini belirten Başkan 
Toru, “2017 yılında açılışını yap-
tığımız Şehit Erol Olçok Parkı’nın 
yanına bir cami yapılması nokta-
sında halkımızın talepleri vardı. 
Bu istekleri dikkate alarak beledi-
ye olarak camiyi projelendirdik ve 
ihalesini yaptık. Şu anda cami in-
şaatı hızla yükseliyor. 1170 met-
rekare arsa alanı üzerinde yapımı 
devam eden caminin inşaat ala-
nı ise 550 metrekare. Gelenek-
sel mimarimize uygun bir cami 
olacak. İnşallah bu yıl içerisinde 
9’uncu, 10’uncu ayda da camimi-
zin açılışını yapmayı hedefliyoruz. 
Şimdiden hayırlara vesile olsun” 
dedi. 

ÖRNEK MİMARİ PROJE
Dedekorkut Mahallesi Sivaslı 

Ali Kemal Caddesi üzerinde hal-

kın talepleri doğrultusunda pro-
jelendiren ve yapımı devam eden 
cami; bodrum, zemin ve mahfil 

katı ile birlikte 500 kişilik ibadet 
alanına sahip.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, İlçe genelinde 
deforme olan yollarda asfalt yama 
çalışmaları gerçekleştiriyor. Kara-
aslandede, Tatlıcak ve Başak Ma-
hallelerinde Karatay Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü asfalt yama ekip-
leri tarafından muhtelif sokaklar-
da çalışmalarının sürdürüldüğünü 
kaydeden Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli; yapılan çalışma-
larla Karatay’da ulaşım kalitesinin 
korunmasının sağlandığını dile ge-
tirdi. Başkan Hançerli, deforme olan 
asfaltın kesilerek tesviye edildiğini 
ve kaliteli asfalt yama ile onarıldığını 
dile getirdi.

Başkan Hançerli, asfalt ve altya-
pı çalışmalarına büyük önem ver-
diklerini ifade ederek 2017 yılında 
438.751 m² alanda 105.469 ton 
sıcak asfalt çalışması gerçekleştir-
diklerini söyledi.  Başkan Hançerli, 
göreve geldiklerinden bu güne top-
lam 6.424.737 m² alanda 1.544.408 
ton sıcak asfalt serimi yapıldığını be-
lirtti. Başkan Hançerli 4.505.774 m² 
sathi kaplama çalışması 1.576.138 
m² alanda parke çalışması, 993.558 
mtül bordür serimi yapıldığını söy-
ledi. 

 Gerçekleştirilen revizyon imar 
planları ile Karatay’da sürekli yeni 
imar yolları açıldığını belirten Baş-

kan Hançerli, yeni açılan yolların 
beton asfaltının 2018 asfalt sezonu-
nun açılmasıyla gerçekleştirileceğini 
belirtti. Çalışmaların tüm mahalle-
lerde koordineli olarak yürütüldüğü-
nü söyleyen Başkan Hançerli, “İlçe 
merkezinde hemşerilerimiz nasıl 
evine işine ayağına çamur değme-
den gidebiliyorsa, merkeze uzak 
mahallelerde de aynı imkanların 
tesisi için çalışıyoruz. Yeni bağlanan 
mahallerimizde merkez yerleşim 
bölgelerinin ve bağlantı yollarının 
asfalt çalışmaları tamamlanmıştır. 
Yayla yollarının büyük bir kısmı ta-
mamlanmış, kalan kısımlarda ise 
çalışmalarımız devam etmektedir” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı ‘Biz Anadoluyuz’ projesinin ikinci etabında Adıyaman’dan Kon-
ya’ya 200 kişilik öğrenci gurubu daha gelerek, Konya’nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti

Kardeşliğe katkı sunuluyor,
ortak değerler paylaşılıyor

İller arasındaki kardeşlik köp-
rülerinin kurulması ile kardeşlik 
ruhunun geliştirilmesinin yanı sıra 
kültürel ve ortak değerlerin paylaşıl-
ması amacıyla, İçişleri Bakanlığı’nın 
21 ilde başlattığı, ‘Biz Anadoluyuz’ 
projesinin ikinci etabında Adıya-
man’dan 200 kişilik öğrenci gurubu 
daha Konya’ya geldi. Konyanüma, 
İstiklal Harbi Şehitliği, Mevlana 
Müzesi, Bedesten, Karatay Müzesi, 
İnce Minare Müzesi, Alaaddin Te-
pesi, Alaaddin Cami, 80 Binde Devri 
Alem Parkı, Tropikal Kelebekler Va-
disi, Ecdad Parkı veBilim Merkezigi-
bi Konya’nın tarihi ve turistik me-

kanlarını rehberler eşliğinde gezen 
öğrenciler Konya’ya hayran kaldı. 
Öğrenciler ayrıca, ‘Direniş Karatay’ 
filminin yanı sıra, Mevlana Kül-
tür Merkezinde düzenlenen Sema 
Ayin-i Şerifi programını da izlediler. 

Konya Valiliğini de ziyaret eden 
öğrenciler, Vali Yakup Canbolat ile 
bir araya gelerek düşüncelerini pay-
laştılar. Adıyaman’da Kaymakamlık 
yaptığını dile getiren Vali Canbolat, 
projenin önemine değinerek şunla-
rı kaydetti: “Türkiye’nin doğusuyla 
batısı, kuzeyiyle güneyi arasında 
var olan kardeşlik bağlarının daha 
da güçlendirilmesi amacıyla gerçek-

leştirilen ‘Biz Anadoluyuz’ İçişleri 
Bakanlığımızın başlattığı önemli ve 
bir o kadar anlamlı projeler arasın-
da yer almaktadır. Bu projeyle bir-
likte, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
illerinde yaşayan öğrencilerin daha 
önce hiç gitmedikleri, görmedikleri 
şehirlerdeki farklı kültürleri, tarihi 
ve doğal güzellikleri görüp tanıma-
sı, sosyal barışa, kardeşlik ve huzura 
katkı sunulması, kültürel değerlerin 
yanı sıra ortak değerlerin paylaşıl-
ması hedeflenmektedir.” Vali Can-
bolat daha sonra öğrencilerle birlikte 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konya Valiliğinin öncülüğünde; 

Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Em-
niyet Müdürlüğü, İl Jandarma Ko-
mutanlığı, Merkez İlçe Belediyeleri, 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü, İl Sağlık 
Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü, Basın Yayın ve 
Enformasyon İl Müdürlüğü, Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Konya 
Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası 
ve Konya Ticaret Borsası’nın da kat-
kılarıyla gerçekleştirilen proje kap-
samında, 15 Mart-22 Nisan tarihleri 
arasında, 5 grup halinde toplamda 
bin Adıyamanlı öğrenci, 4 gün Kon-
ya’da ağırlanacak. n HABER MERKEZİ

Milli Mücadele’deki 
mitingler moral verdi 

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
“Her Cumartesi Birlikteyiz” kon-
feranslarında Milli Mücadele döne-
minde Konya’da yapılan mitingleri 
anlatan Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Cemal Güven, bu mitinglerin halka 
moral verdiğini ve mücadele ruhu-
nu canlandırdığını söyledi.

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
“Her Cumartesi Birlikteyiz” konfe-
ranslarında bu hafta Milli Mücade-
le dönemindeki Konya mitingleri 
ele alındı. Konya mitinglerinin Tür-
kiye genelinde önemli olduğuna 
değinen Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Cemal Güven, “Milli Mücadele Dö-
neminde Konya Mitingleri” konulu 
konferansında mitingler ve pro-
testoların Milli Mücadele ruhunu 
daha da canlandırdığını kaydetti.

Konya’da 1919-1920 yıllarında 
toplam 8 miting yapıldığını anla-
tan Prof. Dr. Güven, bunlardan en 
çok İstanbul’un işgali nedeniyle 
yapılan miting ile kadınların yap-
tığı mitingin öne çıktığını belirtti. 
Mitinglerin Yunanlıların İzmir’i iş-
galiyle başladığını ifade eden Prof. 
Dr. Güven, “Yunan’ın İzmir’deki 
işgali ve mezalimi Anadolu’daki 
herkesi elektriklendirdi, Milli Mü-
cadeleyi hareketlendirdi. Miting 
ve protesto gösterileri çok önemli.
Çünkü TBMM henüz açılmamış ve 
halk neyin doğru olup olmadığını 
bilmiyor. İzmir’in işgali nedeniyle 
yapılan mitingin yanı sıra Konya’da 
İstanbul’un işgali, Milli Mücadele-
ye destek veren Öğüt Gazetesi’nin 
İtalyanlar tarafından kapatılması 
gibi nedenlerle mitingler yapılmış. 
Hükümet Meydanı, Alaeddin Te-
pesi, Kapı Camii, Şerafettin Camii, 
Aziziye Camii ve Selim Sultan Ca-
misi’nin önünde yapılan miting-

lerde halk işgalci ülkeleri küçülten 
sözler kullanmamış. Bu mitingler-
den en fazla öne çıkanlardan biri de 
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Ce-
miyeti’nin organize ettiği miting. 
5 bin kadının katıldığı miting önce-
sinde Şerafettin Camii’nde mevlit 
okutuluyor ve kadınlar yanlarında 
getirdikleri şeker ve lokumları da-
ğıtıyorlar. Daha sonra Alaeddin 
Tepesine giderek burada konuş-
malar yapıyorlar ve işgalci güçlerin 
komutanlıklarına telgraf çekerek 
yabancı devletlere protestolarını 
ulaştırıyorlar.Halk, Türkiye’nin iş-
gal altında olduğu bir dönemde 
akıbetini merak ediyor ve miting-
lerle irade gösteriyor. Bu irade en 
çok Konya’da görülüyor” dedi.

Milli Mücadele dönemindeki 
Konya’yı daha iyi tanımak için bel-
gesel yapılması gerektiğini ifade 
eden Prof. Dr. Güven, o dönem-
de yaşanan olaylar ve mekanların 
kitaplaştırılabileceğini, Konya’nın 
merkezi bir yerine de Milli Müca-
dele Müzesi yapılabileceğini kay-
detti.  Program sonunda Birlik Vak-
fı Başkan Vekili Abdi Parlak, Prof. 
Dr. Cemal Güven’e günün anısına 
tablo ve katılım belgesi verdi.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi’nden ulaşım kalitesi

Prof. Dr. Cemal Güven

Mehmet Hançerli
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Ülkemizde üniversite bitirmiş 
gençlerin işe başladıklarında ve sonra-
ki iş hayatlarında karşılaştıkları sorun-
larla ilgili bazı deneyimlerimi paylaş-
mak istiyorum.

Bunlar sadece benim deneyimle-
rim değil elbette.   

Arkadaşlarımın, değişik kademede 
çalışan arkadaşların işyerindeki hayal 
kırıklıkları.

Zaman zaman değişik sektörlerde 
benimle çalışan ekip arkadaşlarım ol-
duğu gibi, değişik mecralarda görüşle-
rini paylaşan arkadaşlarımın deneyim-
lerinden de faydalandım.

İşverenlerin serzenişlerinden, 
beklentilerinden, işverenle çalışanın iş 
yerindeki çatışmalarından gözledikle-
rimden de faydalanarak.

Hatta bu konu sadece yönetim 
açısından da değil. Değişik meslek 
gruplarından insanların üniversiteden 
sonra iş yerinde yaşadıkları zorluklar, 
başarısızlıklar için de bu konuyu yaz-
mak istedim.

Ülkemizde işletme fakültelerinde, 
işletme öğrencilerine ve mühendislik 
okuduktan sonra işletme ve yönetim 
okuyan öğrencilere standart yönetim 
dersleri, çağdaş yönetim becerileri ve 
ilkeleri öğretilir.

Günümüzde   yönetim ve örgüt 
derslerinde örgüt iklimi diye konu ola-
rak bahsedildiğini biliyorum.

Bunun çok ilerisinde bir konu, Bir 
öğrencinin bir, meslek sahibinin  mes-
leğe uyumu meselesi..

Üniversitelerimizde dersler işlenir-
ken olması gereken ve daha iyi nasıl 
yapabiliriz konularında öğrencileri ye-
tiştirirler.

Hatta mesleklerinin en ileri seviye-
sine nasıl gelebilir, başarılı bir kariyer 
nasıl olur konuları açıklığa kavuşturul-
maya çalışılır.

Sonuç; işe başlayan insanlarda 
hayal kırıklığı, zorlanma,  ümitsizlik, ka-
rarsızlık, içe kapanış. Birçok sıkıntı, acı 
çektikten sonra yeniden kendini buluş, 
mevcut koşullara göre kendini yeniden 
tanımlama gibi geçen uzun bir süreç.

Sudan çıkmış balığa dönmüş, 
meslek diplomalı ama meslekleşeme-
miş bir çalışan.

Sonuç; başarısız, mutsuz çalışma 
ortamı, aradığını bulamamış patron, 
başarısız işletmeler, dünya ekonomi-
sinin dışında kalmış iş yerleri. Katma 
değer üretemeyen işletmeler.

Bence bunun çözümü;
Fakülteler, derslerinin arasına ama 

ders, ama seçmeli olarak işyeri psiko-

lojisi dersi koymalı.
Mühendislik fakülte-

lerinde uygulanan işyeri 
stajı daha yoğun bir şe-
kilde uygulanmalı, staj iş-
letme okuyan öğrencilere 
de mecbur olmalı.

Ya da iş yeri eğitimi 
olarak bir dönem ayrıl-
malı, 

İşverenleri ve iş yer-
lerini bu yönde özendire-
cek teşvikler getirilmeli.

Yüksek lisans ve doktora prog-
ramlarının tezlerinde iş yeri ve psiko-
lojisi üzerine de araştırmalar teşvik 
edilmeli.

Öğrencilere iş hayatı ile ilgili proje-
ler yaptırılırken iş yeri ortamı, psikolo-
jisi üzerine de en az bir proje yaptırıl-
malı.

Üniversitenin bulunduğu şehir-
lerde, sanayi bölgelerinden işveren, 
yönetici, teknik insanlar olmak üzere iş 
hayatının içinden insanları herdönem 
en az bir kere olmak üzere üniversiteye 
davet etmeli, deneyimlerini öğrenciler-

le paylaşmaları sağlan-
malı. Bu aynı zamanda  
işverene de üniversite ile 
iş birliği kapılarını arala-
yacaktır.

Üniversite öğren-
cilerini de OSB, Sanayi 
Odaları ve Şirketlerin dü-
zenlediği konferans,pa-
nel etkinliklere katılmaları 
sağlanmalı, deneyimleri-
nin arkadaşlarla paylaş-

masına ortam hazırlanmalıdır.
Öğrencilerin şirketlerle ortak proje-

ler yapması sağlanmalı, şirketlerin so-
run olarak tanımladığı konuları öğrenci 
öğretim görevlisi olarak bir proje ile 
çözme kanalları oluşturulmalı,

Yoksa;
İş yerlerinde gerek patron, gerek 

yöneticilerin duygusal tacizlerine ze-
min hazırlanmış olur,

Öğrencilerin sadece beklentileri ve 
standart anlayışları yükselmiş, ancak iş 
yerine uyum ve verebilecekleri göz ardı 
edilmiş olur.

İşyerini tanımadan işe başlayan bir 

mühendis, bir ustanın önünde bece-
riksiz hale gelir, Kediye aslanı boğdur-
muş oluruz.

Mevcut iş yerinde kaşarlanmış, 
iş yeri siyaseti üzerine olgunlaşmış 
insanların kaprisleri karşısında çok ye-
tenekli bir insanı gölgelemiş olabiliriz.

Sözde sistemle çalışan oysa kişi-
sel ilişkilerle yürüyen bir iş yerinde, iş 
başlayan insanı işi öğrenmeden önce 
etkin insana biat ettirecek ortamda 
belki de çok değerli bir beyni harcamış 
olabiliriz.

Ülkemizde geleneklere dayalı bi-
limsel dayanağı olmayan  yönetim bi-
çimleri uygulanmakta.  Eğer işveren ve 
temsilcilerini  daha okul aşamasında 
buluşturacak ortamları hazırlayabilir-
sek, deneme yanılma sitemi ile uzun 
zamana yayılan bir o kadar da maliyetli 
olan değişimi, hızlandıracak imkanların 
kapılarını aralayabiliriz.

Dişi ve tırnağı ile bir yerlere gelen 
işveren değişime karşı muhafazakar 
davranmakta. Onun için değişmekten 
çok konumunu korumak öncelikle 
olmakta, haklı olarak. Üniversite ve 
işveren arasında kurulacak sağlam ile-
tişimler onların da değişime güvenli bir 
şekilde iştirak etmelerini sağlayacaktır.

Yaşamışların  deneyimlerinden 

faydalanmak, hem bir erdem, beceri 
ve öğrenmenin maliyetini düşürücü 
akıllıca bir yoldur.

Keşfedilmişi yeniden keşfetmeye 
gerek yok.

İnsan kaynaklarının kaliteli hale 
gelmesi günümüzün en elzem soru-
nudur.  Katma değeri ancak kaliteli 
beyinlerle sağlayabiliriz.

Yoksa şimdiye kadar hep beyin 
göçü vererek insanlarımızın başka 
ülkelerin başarılarında ve mutlulukla-
rında rol almasına bilinçsizce  sebep 
olduk.

Beyin göçünü geriye döndürme-
liyiz.

Bunun yolu da öğrencilerimizi 
daha üniversitede iken işyeri, ve psiko-
lojisi konusunda yetiştirmeliyiz.

İşverenleri de onların yetişme ev-
resinde  işbirliği yapmaları konusunda 
teşvik etmeli, onların gelecek nesiller-
den ne bekledikleri konusunda  bek-
lentilerini tanımlamalarını ve bunları 
öğrenci , öğretim üyesi ve üniversite 
ile tanıştırmalıyız.

Bence işyeri psikolojisi  hem sos-
yolojik, hem psikolojik hem de mesleki 
olarak tam bir tez konusu.

Umarım yeni genç araştırmacılar-
dan birisinin dikkatini çeker.

İŞYERİ PSİKOLOJİSİ, ÜNİVERSİTE
VE İNSAN KAYNAKLARI

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Saadet Partisi (SP) Konya İl 
Gençlik Kolları’nın düzenlemiş oldu-
ğu Konya Medya Akademisi geçti-
ğimiz gün final programını yaparak 
nihayete erdi. Akademi bünyesinde 
öğrencilere grafik tasarım, video 
kurgu, fotoğrafçılık, hitabet teknikle-
ri ve sosyal medya kullanımı dersleri 
verildi. Radyo-TV Programcısı Meh-
met Ali Kayacı, Saadet Partisi GİK 
Üyesi Yusuf Karaağaç, Radyo-TV 
Programcısı Şevket Uzun, Kanal 42 
Genel Yayın Yönetmeni Mehmet 
Küçükgünay gibi isimlerin katıldığı 
akademinin halka açık bölümünde 
ise Yazar Nihat Genç, Milli Gazete 
Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz, 
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni 
Mustafa Kurdaş akademi katılımcı-
larına hitap etti. 

Akademi’nin kapanış progra-
mında Mustafa Yılmaz akademi ka-
tılımcılarına ve partililere hitap etti. 
Kapanış programında konuşan Saa-
det Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı 
Seyit Arık, “Öncelikle bu akademiyi 

tertip eden tanıtma başkanlığımız 
başta olmak üzere, bu akademide 
öğrenim gören ve akademi bünye-
sinde gerçekleştirilen konferanslar 
serisine katılan tüm kardeşlerime 
teşekkür ediyorum. Bu çalışmala-
rımızın tüm dünyanın saadeti için 
hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum” dedi. 

 “Biz bu çalışmaları gerçekleş-
tirirken başta bütün dünyanın ve 
İslam aleminin yeniden refaha ka-
vuşmasını amaçlayarak gerçekleşti-
riyoruz” diyen Arık, şöyle konuştu: 
“Medyanın görevi halkı olan olaylar 

ile ilgili bilgilendirmektir. Çünkü 
ülkemizde ki ve dünyada ki haber-
lere insanlar kendileri ulaşmakta 
zorlanıyorlar. Bu bağlamda bizim 
beklentimiz bu yönde fakat gerçekte 
böyle olmuyor. Bizim görmemizi is-
tediklerini görüyoruz. Düşünmemizi 
istediklerini düşündürecek yayınlar 
ile karşı karşıyayız. Normal medyada 
para ve güçle, sosyal medyada troller 
ile bu kontrolü toplum üzerinde ku-
ruyorlar. Ülkemizde ve dünyada in-
sanlar bu şekilde yönetiliyor. Biz bü-
tün insanlığın huzuru ve saadeti için 
akıl ve düşünme emniyetini olmazsa 

olmaz şart olarak görüyoruz. Evleri-
mizde televizyonlar, bilgisayarlar, 
ceplerimizde telefonlar… Bunlardan 
dolayı biz medya ve haber konusun-
daki eğitimleri ve bu farkındalık sa-
hibi insanların sayısının artması için 
atılan adımları çok önemsiyoruz. 
Bu sebeple tertip etmiş olduğumuz 
medya akademisi programını ni-
hayete erdirdik. Bu programlardan 
hâsıl olan şuur ve farkındalık dün-
yayı sömüren herkesi kendine köle 
yapmak için çalışan Siyonizm ve bu 
medyayı elinde tutanlara karşı çok 
büyük ve önemli bir hamledir. Onla-
rı ve sistemlerini, zalim düzenlerini 
bu şuurdaki gençler değiştirecektir. 
Mart ayı boyunca gerçekleştirilen 
medya akademisinin, fotoğrafın ta-
mamını görme konusunda bundan 
sonra daha dikkatli ve tedbirli dav-
ranma konusunda hepimize büyük 
katkıları oldu. Katılanları tekrar teb-
rik eder, emeği geçen arkadaşlara 
tekrar teşekkür ederim.”
n HABER MERKEZİ 

Derbent arazilerinde 
sülün yetiştirilecek

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken 
Derbent ilçesinde yeni bir pro-
je için hazırlık yapılıyor. Belediye 
başkanlığı ve üniversitelerin ortak 
projesiyle Derbent arazilerinde sü-
lün yetiştiriciliğinin yapılması plan-
lanıyor. 

Derbent Belediye Başkanı 
Hamdi Acar, böyle bir projenin 
Derbent için çok faydalı olacağı-
nı belirterek, “İki açıdan Derbent 
için önemli bir proje olacak. Birin-
cisi, nesli tükenmekte olan sülün 
gibi hayvanların neslinin devam 
ettirilmesi sağlanacak. Diğeri ise 
bu proje ile Derbent’e yeni bir iş 
sahası açılacak. İlçemiz Aladağ ile 
birlikte artık turizm merkezi oldu. 
Kayak merkezinin ihalesi için ha-
zırlık yapıyoruz. Turizme yaraşır 
faaliyetler içerisine giriyoruz ve 
bunların bir parçası olarak da di-
ğer faaliyetlerle beraber bölgenin 
kuş cenneti olmasını amaçlıyoruz. 
Kuşların hem doğaya kazandırıl-
ması hem de vatandaşlara kazanç 
kapısı sağlanması açısından güzel 
bir proje olacağını düşünüyorum. 
İnşallah bunu ve buna benzer pro-
jeleri bölgemize kazandırmak için 
bir seferberlik ilan ediyoruz. İnşal-
lah bu projeyi de değerlendirece-
ğiz.” dedi. 

Türkiye’de sülün yetiştiriciliği-
nin sadece bazı bölgelerde yapıla-
bildiğini ifade eden proje koordi-
natörlerinden Selçuk Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Kı-
rıkçı ise, Derbent’teki arazilerin 
sülün bu proje için oldukça uygun 
olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Kı-
rıkçı, “Ben akademisyenlik hayatı-
mın büyük çoğunluğunu sülünler 
ve keklikler üzerinde araştırmalar 
yaparak geçirdim. Sülünler Tür-
kiye’de sadece Orman Bakanlığı 
tarafından yetiştiriliyor ve Orman 
Bakanlığı yetiştirdiği bu sülünleri 
tabiatı zenginleştirmek maksadıy-
la sadece Marmara ve Karadeniz 
bölgesindeki şehirlerin arazilerine 
bırakıyor. Halbuki sülün sadece 
Marmara ve Karadeniz’e yakın 
yerlerde değil Anadolu’nun birçok 
bölgesinde, özel iklimi ve şartları 
olan birçok yerde de yetiştirilebi-
lir. Örnek verecek olursak; ben 20 

sene Konya şartlarında yetiştirdim 
ve bu sülünlerin Konya ilçeleri ara-
sında en güzel çoğalabileceği yer 
Derbent arazisi olduğunu söyleye-
bilirim. Burada bizim amacımız; bir 
sülün çiftliği kurup hem Derbent 
ekonomisi açısından vatandaşları-
mızın para kazanmasını sağlamak, 
hem de tabiatı zenginleştirmek 
olacaktır. O yüzden böyle bir sülün 
projesi hazırlayıp başkanımızın da 
onayıyla, özel ilgi ve alakalarıyla 
inşallah hayata geçirmeyi düşünü-
yoruz” ifadelerini kullandı. 

“TURİZMİN TEK BAŞINA 
YÜRÜMESİ MÜMKÜN DEĞİL” 
Derbent, Aralık ayında açılma-

sı planlanan ‘Aladağ Kayak Mer-
kezi’ projesiyle gündeme gelmişti. 
Kayak merkezi projesinin yanı sıra 
doğayı daha da güzelleştirmek 
için sülün yetiştiriciliği projesinin 
önemli olduğunu vurgulayan Sel-
çuk Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof Dr. Abdullah Karaman, dağ 
turizminde çeşitliğinin önemine 
vurgu yaparak, “Derbent son yıl-
larda çok güzel bir çıkış yakaladı. 
Özellikle kayak turizmiyle, kış tu-
rizmiyle yapılan tesisler bunların 
göstergesi olarak karşımızda du-
ruyor. Fakat turizm, tek başına 
yürümesi mümkün olmayan bir 
alan, turizmi çeşitlendirmek la-
zım. Bu çeşitlendirme içerisinde 
de hem yerel halkla buluşacak 
uyumlu, coğrafyasına, sosyal yapı-
sına, dokusuna uygun faaliyetlerle 
renklendirmek lazım. Bunlardan 
bir tanesi de sülün yetiştiriciliği 
diyebiliriz. Bu yetiştiricilik saye-
sinde bölge insanının gelirleri ve 
özellikle boş vakitlerini değer-
lendirebilecekleri yeni bir üretim 
merkezi haline gelebilir. Bu da böl-
geye gelecek kişiler için alternatif 
turizm türlerini yaşayabileceği bir 
hayat sağlayacaktır. Böyle bir faa-
liyeti bu bölgeye hayata geçirmek 
sadece Derbent’e değil Konya’ya 
hatta daha geniş bakarsak ülkemiz 
turizmine de önemli katkılar sağ-
layacağını da düşünüyorum” diye 
konuştu.  İlçede sülün yetiştirme 
tesisleri için yer tespit çalışmaları-
nın da başladığı belirtildi. 
n HABER MERKEZİ  

Alman Tarım Müsteşarı Dr. Peter Bohlen, KTB’yi ziyaret etti. KTB Başkanı Hüseyin 
Çevik, Vizyonumuz hep modern dünya tarım ve tarımsal ticaretine odaklıdır” dedi 

‘Vizyonumuz tarım 
ve tarımsal ticarettir’

Almanya Ankara Büyükelçiliği 
Gıda ve Tarım Müsteşarı, Ekonomi 
ve Ticaret Bölümü Başkan Yardım-
cısı Dr. Peter Bohlen, Konya Tica-
ret Borsası’nı ziyaret etti. Müsteşar 
Bohlen’e Başkan Hüseyin Çevik 
tarafından; Elektronik Satış Salonu, 
BorsaKonyaPlatformu, Lisanslı De-
poculuk, Milli Tohum ve Gen Tek-
nolojileri Vadi Projesi, Konya tarım 
ve tarımsal ticareti hakkında bilgi 
verildi. Konya Ticaret Borsası Baş-
kanı Hüseyin Çevik: “Konya Ticaret 
Borsası olarak devletimizin bizlere 

verdiği görevi en iyi şekilde yerine 
getirmeye çalışıyoruz. Dünya ölçe-
ğindeki borsacılık faaliyetlerini ül-
kemize ve şehrimize uyarlamaya; 
tarımsal ticareti belirli standartlara 
ulaştırmaya çalışıyoruz. Şehrimiz ve 
borsamızın tarımsal vizyonu hep bir 
adım önde olma vizyonuna sahiptir. 
Vizyonumuz hep modern dünya ta-
rım ve tarımsal ticaretine odaklıdır. 
Biliyoruz tarım Almanya’nın gayri 
safi yurtiçi hâsılasının binde 8’lik kıs-
mını oluştursa da sosyal yapılanma 
bakımından önemini korumakta-

dır. Bunun sonucu olarak da gıda-
da yüzde 70 oranında kendine yet-
mektedir. Bu yeterliliğin kaynağı da 
üretimin büyük tarım işletmelerinde 
yapılmasıdır. Ülkemizin arazi ve de-
mografik yapısı gereği aile işletmele-
ri biçiminde olan üretim merkezleri 
ekonomimize büyük oranda katkı 
sağlamaktadır. Ancak bu dünya ile 
rekabet edebilecek, tarımsal ihraca-
tımızı katbekat artırabilecek seviye 
değildir. Yurtiçi ve yurtdışı göçler 
ve arazi parçalanmaları ile üretimde 
düşüş yaşanmıştır. Son yıllarda dev-

letimizin yasal ve uygulamalı olarak 
arazi toplulaştırması çalışmaları ina-
nıyorum ki üretim artışını berabe-
rinde getirecektir. Toplulaştırma ve 
kooperatifleşme üretim oranını ve 
kalitesini artıracak, pazarın arz-talep 
dengesini sağlayacaktır. Türkiye’de-
ki suya hasret verimli ovaların, milli 
su yönetimiyle suya kavuşturulması 
gerekir. Bu proje gerçekleştiğinde 
gıda ithalatı Türkiye’nin gündemin-
den çıkacak, tarımsal ürün fiyatların-
da bir istikrar yakalanacaktır” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Para, güç ve troller ile kontrol kuruyorlar’

Almanya Ankara Büyükelçiliği Gıda ve Tarım Müsteşarı, Ekonomi ve Ticaret Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Peter Bohlen, Konya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.
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Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Kara-
han, mahalle muhtarları ile sivil toplum 
kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle biraraya 
geldi. Belediyeye ait Sahib Ata Termal Otel 
Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda 
Başkan Karahan, Belediye çalışmaları ve 
yeni projeler hakkında bilgi verdi. Karahan, 
“İlçemiz ve mahallelerimizin eksiklerini ve 
sorunlarını konuştuk. Muhtarlarımızın istek 
ve önerilerini dinleyerek fikir alışverişinde 
bulunduk. Muhtarlarımızı belediyemizin 
yapmış ve yapacak olduğu yatırımlar mev-
zusunda bilgilendirdik” dedi.  n AA

Seydişehir’de bulunan Tınaztepe Mağarası, 
turizm sezonunun başlaması ile birlikte ge-
zilmeye başlandı.  İşletmeci Hasan Çelmeli, 
yaptığı açıklamada, Tınaztepe Mağarasının 
içindeki sarkıt, dikit ve sütun yoğunluğu 
açısından dünyada eşine ender rastlanan 
bir mağara olduğunu söyledi. Bu yıl tanıtım 
faaliyetlerini Uzakdoğu ülkelerine yoğun-
laştırdıklarını belirten Çelmeli, “Sezonu aç-
tık. Yaptığımız çalışmalarda tarihi dokunun, 
kültürün ve doğanın verdiği güzellikleri 
görünür hale getirmeye çalışıyoruz. Yaban-
cıların gelmesi için tanıtım çalışmalarını 
yoğunlaştırdık.” diye konuştu. n AA

Başkan Karahan
muhtarlarla buluştu

Tınaztepe’de 
turizm sezonu

Beyşehir Belediyesi’nin düzenlediği Ücretsiz Sinema 
Günlerinde, “Direniş Karatay-Son Selçuklu Kahramanı” 
filminin gösterimi yapıldı. Selahattin Sancaklı’nın “Direniş 
Karatay-Son Selçuklu Kahramanı” adlı filmi, Beyşehir Be-
lediyesi Ücretsiz Sinema Günleri kapsamında Beyşehir Kül-
tür ve Yaşam Merkezi’nde gösterildi.  Gösterimde Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun da filmi izleyenler arasında 
yer aldı.  Özaltun, yaptığı açıklamada, Türk tarihini anlatan 

filmi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla 
buluşturduklarını söyledi.  Beyşehir’de ilkleri yapmaya de-
vam ettiklerini dile getiren Özaltun, “Konya tarihinin, des-
tansı sinema filmi haline getirildiği bu film, Kültür ve Ya-
şam Merkezimizde 6 gün boyunca her akşam saat 20.30’da 
Beyşehirli sinema severlerimiz için ücretsiz olarak gösterime 
girdi. Bu önemli filmle ilçemizde sinema özlemini bir nebze 
de olsa gidermeyi hedefledik” dedi. n İHA

Beyşehir’de Direniş Karatay izlendi

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından şehrin yeşil alanlarına 
ve ana arterlere dikilen milyonlarca 
lalenin açmasıyla şehirde lale mev-
simi yaşanmaya başladı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından şehrin farklı yerlerine diki-
len lale ve soğanlı bitkilerin açmaya 
başlamasıyla Konya’da bahar güzel-
likleri yaşanmaya başladı. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, Konya’da her yıl 
bahar aylarında açan lalelerin Kon-
ya’da insanlara huzur verdiğini ve 
şehri rengarenk görüntülerin sardı-
ğını söyledi. 

Lalenin Anadolu’daki vatanı 
olan Konya’daki bu renk coşkusu-
nun mutlaka görülmesini gerektiği-
ni kaydeden Başkan Akyürek, şehir 
merkezinde başta tarihi mekanların 
çevresinde, yeşil alanlarda ve ana 
arterlerde milyonlarca lale ve soğan-
lı bitki bulunduğunu dile getirdi. 

Lalelerle birlikte önümüzdeki 
günlerde sakuraların (Japon süs ki-
razı) da açmaya başlayacağını, ar-
dından şehri güllerin süsleyeceğini 
vurgulayan Başkan Akyürek, her 
mevsim açan çiçekler ve yeşil alan 
düzenlemeleriyle Çiçek Gibi Konya 
hedefine mutlaka ulaşmak istedikle-
rini söyledi.
n HABER MERKEZİ

Konya büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Mezarlık bakımı geçmişlerimize karşı bir vefa borcu olarak 
da düşünüyoruz. Ziyarete gelenlerin mezarları kolayca bulabilecekleri imkanları sağlamaya çalışıyoruz” dedi

Geçmişlere vefa hizmeti
Konya büyükşehir Belediye Baş-

kanı Tahir Akyürek, Konya genelin-
deki bin 512 mezarlığın bakımına ve 
düzenlenmesine özel önem verdik-
lerini söyledi. Bunu, geçmişe karşı 
bir vefa borcu olarak düşündükle-
rini dile getiren Başkan Akyürek, 
“Camilerimiz, mescitlerimiz, sosyal 
mekanlarımız ve mezarlıklarımız 
bakımlı olmalıdır. Bu hem bir hayır 
işidir, hem de sorumluluğumuzu 
yerine getirmedir” dedi.

Konya büyükşehir Belediyesi, 
Konya genelindeki bütün mezar-
lıklarda temizlik, bakım ve düzen-
leme çalışmaları yapıyor.  Konya 
büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Yeni Büyükşehir Yasa-
sı ile birlikte Konya genelinde bin 
512 mezarlıkta çalışma yürüttükle-
rini belirterek, mezarlıkları ziyaret 
edenlerin mezarları kolayca bulabil-
meleri için Mezarlık Bilgi Sistemleri 
oluşturduklarını hatırlattı.  Mezarlık 
bakımlarına ve düzenlemelerine 
özel bir önem verdiklerini kaydeden 
Başkan Akyürek, “Bunu, geçmiş-
lerimize karşı bir vefa borcu olarak 
da düşünüyoruz. Ziyarete gelenlerin 

mezarları kolayca bulabilecekleri 
imkanları sağlamaya çalışıyoruz. 
Girişlerde bulunan Mezarlık Bilgi 
Sistemi ile mezarlıklarda bulunan 
kayıtlı mezarlara ulaşılabiliyor. Bu 
cihazlardan mezarlığın yerini gös-
teren çıktı alınabiliyor. Müslüman-

lar olarak bizim hem dünyayı imar 
etmemiz hem de ahireti imarı da 
unutmamız gerekiyor. Bu manada 
camilerimiz, mescitlerimiz, sosyal 
mekanlarımız ve mezarlıklarımız 
bakımlı olmalıdır. Bu hem bir hayır 
işidir, hem de sorumluluğumuzu 

yerine getirmedir” dedi. 
Başkan Akyürek, belediye olarak 

tüm hizmetlerde olduğu mezarlık 
hizmetlerinde de yeni bir bakış açı-
sıyla çalışmaya devam ettiklerini 
sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ

‘Türkiye’de otizm alanında 
yapılmış en iyi tesis’

Selçuklu Belediyesince hayata 
geçirilen Selçuklu Otizmli Bireyler 
Eğitim Merkezi’nde (SOBE), otis-
tik bireylerin hayata katılımını ar-
tırmak ve kişisel bağımsızlıklarını 
kazanmalarına destek olmak ama-
cıyla dünya standartlarında rehabi-
litasyon, eğitim, terapi ve aktivite-
ler sağlanıyor. Belediye tarafından, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi ve 
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 
Vakfı desteğiyle faaliyete geçirilen 
merkezde, özel eğitim ve beceri sı-
nıfları, sosyal yaşam alanları, yüz-
me havuzları, spor alanları, at çiftli-
ği, müzik gibi çok amaçlı bölümler 
bulunuyor.

Dünyadaki diğer otizm mer-
kezleri de incelenerek titiz bir 
hazırlık sürecinin ardından orta-
ya çıkarılan merkezde sunulan 
imkanlarla, otizmli bireyler hem 
sosyalleşiyor hem de özgüven ka-
zanıyor. Selçuklu Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, projenin 2 
yıllık yoğun bir araştırma ve çalış-
manın ardından ortaya çıktığını 
söyledi. Otizmli bireyler için tüm 
Türkiye’ye örnek olacak bir merke-
zi hayata geçirmeyi planladıklarını 
belirten Altay, “Her 68 çocuktan 
birisine otizmli tanısı konulduğu 
bir dönemde, içinde eğitim alan-
larının, spor salonlarının, yüzme 
havuzu, at binme alanı ve kafeter-
yasının olduğu bir kompleks inşa 
ettik. SOBE sadece Türkiye’nin 
değil Avrupa’nın da en büyük 
otizm merkezlerinden birisi” diye 
konuştu.

Merkezin, alanında en iyisi ol-
ması için yurt dışındaki örneklerini 
de yerinde incelediklerini dile ge-
tiren Altay, “Merkezin akademik 
yönünü de Necmettin Erbakan 
Üniversitesi takip ediyor. Yani bu-
rada belediye, vakıf ve üniversite 
iş birliği var. Türkiye’de otizm ala-
nında yapılmış en iyi tesiste bulu-
nuyoruz” dedi.

Merkezin müdürü, psikolog 
Fatma Güllüoğlu Birer de projenin, 
bir otizmli annenin yaşadığı sıkıntı-
ları Selçuklu Belediye Başkanı Al-
tay’a iletmesi üzerine başlatıldığını 

ifade etti.
Tüm detayları otizmliler için 

düşünülmüş özel bir proje hazır-
ladıklarını anlatan Birer, şöyle de-
vam etti: “Türkiye’nin bu kadar 
kapsamlı, sadece otizm alanında 
çalışan ilk ve şu an için tek proje. 
Sadece normal bir rehabilitasyon 
merkezi olmanın ötesinde, sporu, 
biniciliği, yüzmeyi, günlük yaşam 
becerilerinin desteklenmesini de 
kapsayan, uygulama eviyle, ça-
maşırhanesiyle çocuğun hayatta 
bağımsız olarak yaşayabilmesi için 
ne gerekiyorsa buna göre dizayn 
edilmiş bir merkez.”

SOBE’den yararlanan 17 ya-
şındaki otizmli Tarık Berke Ün-
lü’nün dedesi Ahmet Ünok da 
merkeze torunuyla gelip gittiğini, 
gösterilen ilgiden memnun oldu-
ğunu dile getirdi.

Torununun hastalığının 4 ya-
şındayken fark edildiğini ve farklı 
rehabilitasyon merkezlerine de-
vam ettiklerini aktaran Ünok, “Bu-
raya geldiğimizde sabah yüzmeye 
gidiyoruz. Sonra konuşma terapile-
rine katılıyoruz. Ayrıca çeşitli spor 
etkinlikleri var. Burası gerçekten 
çok seçkin, çok özel bir yer. Hem 
fiziki yönden gayet güzel hem de 
ekip çok iyi. Türkiye’de örneği az. 
Çok yerleri gezdim ama böyle ne-
zih, idarecisiyle, öğretmenleriyle 
bu kadar güzel bir yer görmedim. 
Öğretmenleri Berke’yi kapıda kar-
şılıyor” dedi. 
n AA

Şehirde lale mevsimi yaşanmaya başladı

Uğur İbrahim Altay
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BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 9. yılında anıldı. BBP Genel Başkan Yardımcısı 
Muhittin Açıcı, “Yol arkadaşları olarak onun ideallerini yaşatmak için daha gayretli çalışmalıyız” dedi

‘İdeallerini yaşatacağız’
Kahramanmaraş’ın Göksun il-

çesi yakınında helikopterin düşmesi 
sonucu beraberindeki 5 kişiyle yaşa-
mını yitiren Büyük Birlik Partisi’nin 
(BBP) Kurucu Genel Başkanı Muh-
sin Yazıcıoğlu, vefatının 9. yılında 
Büyük Birlik Partisi ve Konya Alpe-
ren Ocakları tarafından Konya Tica-
ret Odası Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen program ile anıldı. Anma 
programına  BBP Genel Başkan 
Yardımcısı Muhittin Açıcı, Büyük 
Birlik Partisi Konya İl Başkanı Os-
man Seçgin, Konya Alperen Ocak-
ları İl Başkanı Musa Karaçor, AK 
Parti Konya eski Milletvekili Mustafa 
Kabakcı, Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut, ile partililer ile Muhsin 
Yazıcıoğlu sevdalıları katıldı. Kuranı 
kerim tilaveti ile başlayan program 
sinevizyon gösterisi ile devam etti. 

MUHSİN YAZICIOĞLU ASIRLARCA 
UNUTULMAYACAK YİĞİTLERDEN 

Anma programında konuşan 
Konya Alperen Ocakları Üniversite 
Başkanı Süleyman Dinç, “Türk mil-
leti geçmişten bu güne kadar idealle-
ri ve hedefleri uğruna sayısız şehitler 
vermiştir. Tarihin hiçbir döneminde 
Müslüman Türk milletinin kuru bir 
cihangirlik, işgal etme ekonomik 
zenginlik elde etme amacında olma-
mıştır İlayı kelimetullah uğruna yüz-
yıllardır mücadele etmiş ve etmeye 
de devam etmektedir. Bu kutlu dava 
uğruna şehit olan her bir ferdimiz öz 
kardeşimizin evladımızın şehit oluşu 
gibi bizleri derinden yaralamıştır. 
Ancak şehit düşen yiğitler içerisinde 
bazıları vardır ki asırlarca adları unu-
tulmaz, acıları ilk gün ki gibi tazedir. 
Şahadeti ile gönüllerinde derin yara-
lar açan asılarca adı unutulmayacak 
yiğitlerden biri de Muhsin Yazıcıoğ-
lu’dur “ dedi. BBP Genel Başkan 
Yardımcısı Muhittin Açıcı, program-
da yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu 

ve yol arkadaşlarını vefatlarının 9. 
yıl dönümünde rahmet ve minnetle 
andıklarını ifade ederek, “O nedenle 
onu anlatmak yerine, onu anlamaya 
çalışalım. Muhsin Başkan, milli du-
ruşun simgesiydi. Rabbim Muhsin 
Başkan’ı Peygamberimize komşu 
eylesin. Muhsin Başkan’ın yol arka-

daşları olarak onun ideallerini yaşat-
mak için daha gayretli çalışmalıyız. 
Bizler de onun gibi asla doğrulardan 
ayrılmadan düz yaşayacağız, düz 
duracağız, düz yürüyeceğiz, dik du-
racağız, doğru gideceğiz” ifadelerini 
kullandı. Programda, Prof. Dr Ömer 
Karahan, Muhsin Yazıcoğlu’nun 

hayatını anlattı. Program Konya 
Alperen Ocakları tarafından Muh-
sin Yazıcıoğlu’na düzenlenen öykü 
yarışmasında görev alan juri üyele-
rine ve yarışmda dereceye giren ya-
rışmacılara plaket verilmesi ile son 
buldu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konyalı 17 yazar imza 
Günü etkinliğinde buluştu

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi 54.Kütüphaneler Haftası 
münasebetiyle Kulesite AVM’de 
Konyalı yazarları okuyucularla bi-
raraya getirdi. Bu yıl 8.si düzen-
lenen imza Günü etkinliğine 17 
yazar katıldı. 

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Sorgun’un kutlama 
mesajı gönderdiği etkinliğin açış 
konuşmasını yapan Yazarlar Birli-
ği Konya Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyesi Eğitimci Yazar Duran Çetin; 
“Konya’nın bir kültür ve medeni-
yet şehri olduğunu biliyoruz. Kon-
ya’da kitaplara ilginin diğer illere 
göre daha üst seviyelerde oldu-
ğunu da biliyoruz. Kitap sirkülas-
yonunun büyükşehirler içerisinde 
sıraladığımız zaman Konya’mızın 

üst sıralarda olduğunun da farkın-
dayız. Maksadımız; bizim değer-
lerimizi, Konya’mızın yetiştirmiş 
olduğu bu güzide insanları Kon-
ya halkıyla buluşturmaktır” dedi. 
Yoğun ilginin olduğu etkinlikte 
okuyucular yazarlarla sohbet etti, 
aldıkları kitapları imzalattı ve bir-
likte fotoğraf çektirdiler. Etkinliğe 
Duran Çetin, Hüzeyme Yeşim Ko-
çak, Cemil Paslı, Melahat Ürkmez, 
Ayşe Ünüvar, Ömer Lütfi Ersöz, 
Saliha Değirmenci Yavaş, Melahat 
Ürkmez, Osman Uzunkaya, İbra-
him Günay, Salih Sedat Ersöz, Zeki 
Oğuz, Abdurrahim Küçük, İbra-
him Güzel, Lütfi Şahin, Celalettin 
Koz ve Şener İşleyen katıldı.

Etkinlik aynı gün sona erdi.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi’ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, “Önümüzde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, arkamızda da sizin gibi gençler olduktan sonra sırtımız yere gelmez. İnşallah 2019’un şifresi de anahtarı da sizsiniz”  dedi

‘2019’un şifresi gençlik’
AK Parti Konya Gençlik Kolları 

5. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenen kongrede Ahmet Murat 
Koru il başkanı seçildi. Kongreye, 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, milletvekilleri ve çok 
sayıda partili katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Ahmet Sorgun, “Önümüzde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, arkamızda da sizin gibi gençler 
olduktan sonra sırtımız yere gelmez. 
İnşallah 2019’un şifresi de anahtarı 
da sizsiniz” dedi.

Sorgun, Selçuklu Kongre Mer-
kezi’nde düzenlenen AK Parti Konya 
İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongre-
si’ne katıldı. Tek aday olan Ahmet 
Murat Koru’nun İl Gençlik Kolları 
Başkanı seçildiği kongrede konuşan 
Sorgun, birçok partinin kongrele-
rini büyük salonlarda yapmaya ce-
saret edemediğini söyledi. Sorgun, 
“Önümüzde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, arkamızda da sizin 
gibi gençler olduktan sonra sırtımız 
yere gelmez. İnşallah 2019’un şif-
resi de anahtarı da sizsiniz. Herkes 
2019’un öneminden bahsediyor. 

Ama 2019’un şifresi de anahtarı da 
sizsiniz. Sizlerin coşkusunu gördük-
ten sonra bugün buradan bir aşkla 
ve şevkle gideceğim” diye konuştu. 

AK Parti Genel Merkez Genç-
lik Kolları Başkanı Melih Ecertaş da 
gençlik kolları olarak 68. il kongre-
sini gerçekleştirdiğini aktardı. İlçe 
gençlik kolları kongrelerinin de ta-
mamlanmak üzere olduğunu vur-
gulayan Ecertaş, şunları kaydetti: 
“Konya bugüne kadar partimizin 
en güçlü olduğu illerden birisi ol-
muştur. Gençlik kolları olarak Tür-
kiye’nin her yerinde çalışmalarımızı 
sürdürürken en çok ilham aldığımız 
yerlerden biri de Konya’dır. İnşallah 
şu anda gençlik kollarımızın yaptığı 
çalışmalarla bu gücün daha yukarı 
çıkacağını ümit ediyorum. Biz genç-
lik kolları olarak üzerimize düşen 
görevi layıkıyla yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Bir taraftan da mahalle 
başkanından ilçe başkanına kadar 
kendimizi yetiştireceğiz ve yaptı-
ğımız işleri en kaliteli şekilde yap-
manın peşinde olacağız.” Cumhur-
başkanı ve AK Parti Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 
TBMM Grup Toplantısı’nda konu-
şurken okuduğu şiirle büyük ilgi gö-
ren 9 yaşındaki Hızır Halis Ziya Öz-
demir de kongrede, okuduğu şiirle 
duygulu anlar yaşattı.

Kongrede AK Parti Konya İl 

Gençlik Kolları Başkanı seçilen Ah-
met Murat Koru da şunları söyledi: 
“8 Kasım 2017’de göreve gelmiş-
tik.  Bugün yaklaşık 5 ay sonra kut-
lu kongremiz ile yolumuza devam 
ediyoruz. Çok kısa vadede tamam-
ladığımız ilçe kongrelerimiz ile 31 
ilçemizde teşkilatlanmamızı tamam-
ladık, mahalle teşkilatlanmalarımızı 
ve üye çalışmalarımızı hızla bugün-
den sonra yapmaya gayret göste-
receğiz. Bizler şehidi olan teşkilatın 
neferleriyiz.  Bu hem bu gaye hem 
bu ülkünün, hem hizmet ettiğimiz 
bu hedefin kutsallığı artırmakta, 
hem de üzerimizdeki hükümlülükle-
rin oranını kat be kat artırmaktadır.  
2014 yerel seçim çalışmalarımızda 
kaybetmiş olduğumuz şehidimiz 
Talha Bayrakçı kardeşimizi hem de 
kongre hazırlıkları sürecinde hazır-
lıklarında kaybettiğimiz Mehmet Ali 

Özbuğday’ı ve teşkilatımızda gelmiş 
geçmiş ahrete intikal etmiş tüm baş-
kanlarımız rahmetle ve minnetle 
yad etmek istiyorum. Yine bugün 
ülkemizin dört bir yanında terör 
örgütlerine karşı mücadele veren 
tüm Mehmetçiklerimizi, Afrin’deki 
kardeşlerimizi anıyor, şehadete inti-
kal etmiş olanlara Allah’tan rahmet 
diliyorum, mekanları cennet olsun” 
dedi.

AK PARTİ KONYA İL GENÇLİK 
KOLLARI YÖNETİM KURULU 

ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU: 
ASİL

1. Ahmet Murat Koru- Başkan 
2. Abdulkerim Nükte
3. Abdullah Said Kıyak
4. Abdurrahim Sönmezler
5. Ahmet Akar
6. Ahmet Can Üzümcüoğlu
7. Ahmet Dişli

8. Ali Arslan
9. Ali Cahit Tekin
10. Ali Raşit Yerebasmaz
11. Ali Rıza Yavuz
12. Ayşegül Örs
13. Büşra Uyar
14. Cemal Sayıcı
15. Durmuş Tamer Öz
16. Esat Necati Özgüven
17. Eymen Yumak
18. Eyüp Azman
19. Faruk Altunkaynak
20. Fatmanur Tinel
21. Fatmanur Yaldız
22. Halide Kaplan
23. Halit Dündar
24. Hasan Aksay
25. Hasan Basri Yazıcı
26. Hasan Hüseyin Bal
27. Haydar Koyuncu
28. Hilal Büşra Bilge Öksüz
29. İbrahim Okur
30. İbrahim Ünver
31. İsmail Küçüktoka
32. İsmail Yılmaz Kan
33. Mahmud Esad Çağlar
34. Mahmut Esat Başman
35. Mehmet Samet Okutan
36. Melih Kazım Elden
37. Mesut Uğurlu
38. Muhammed Tayyip Özdemir
39. Mustafa Serdar Önel
40. Niyazi Celil Aras
41. Orhan Gül
42. Ömer Faruk Başbuğ

43. Rumeysa Aşan
44. Salih Damar
45. Serhat Eyman Nuray
46. Serpil Gökçil
47. Süleyman Fatih Turhan
48. Şerife Atiker
49. Ümmühan Rümeysa Kök
50. Zeynel Tabak

YEDEK
1. Hasan Yılmaz
2. Muhammet Ali Develi
3. Dilek Aladağ
4. Süeyye Şeker
5. Abdullah Halit Üzülmez
6. Ertuğrul Halvacı
7. İdris Göktaş
8. Kemal Çolak
9. İbrahim Dolmacı
10. Nesibe Koyuncu
11. Taha Kadir Mısırlıoğlu
12. Mevlüt Kürkçü
13. Erman Taşpıar
14. Sema Demirkan
15. Hasan Kuduz
16. Hatice Biceğez İnce
17. Abdullah Okutan
18. Ali Osman Sarı
19. Furkan Özel
20. İhsan Bıyık
21. Yusuf Sağlam
22. Murat Çıkmaz
23. İbrahim Karakaş
24. Emre Yasin Dündar
25. Melike Küçük
n EMİNE ÖZDEMİR

Ahmet Sorgun Ahmet Murat Koru
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Acar ve Davran aileleri düğün 
mutluluğu yaşadı. Kezban-Ahmet 
Acar çiftinin kızı Emine ile Hati-
ce-Mustafa Davran çiftinin oğlu 
Ahmet bir ömür mutluluk için ‘evet’ 
diyerek dünya evine girdi. Karatay 
Atiker De Luxe Toplantı ve Düğün 
Merkezi’nde gerçekleştirilen düğün 
merasimine Acar ve Davran ailele-
rinin yakınları ve sevenlerinin yanı 
sıra çok sayıda davetli katıldı. Dü-
ğüne katılan davetlilerin ‘hayırlı ol-
sun’ dileklerini kabul eden Acar  ve 
Davran aileleri kendilerine teşekkür 
etti. Düğünde misafirlere geleneksel 
düğün pilavı ikramında bulunuldu. 
Emine ve Ahmet çifti ise mutluluk-
larını sevenleri ile paylaşarak hatıra 
fotoğrafı çektirdi. Yenigün Gazetesi 
olarak Emine ve Ahmet çiftine ömür 
boyu mutluluk dileyerek, Acar ve 
Davran ailelerine ise ‘hayırlı olsun’ 
dileklerimizi iletiyoruz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

HABER

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 14. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda gazetecilik mesle-
ğini kimlerin yapabileceğini düzenleyen Gazetecilik Meslek Yasası’na ihtiyaç olduğu vurgulandı 

‘Gazetecilik Meslek 
Yasası’na ihtiyaç var’

Türkiye Gazeteciler Konfede-
rasyonu’nun 14. Başkanlar Kurulu 
Toplantısı, 29 Mart – 1 Nisan ta-
rihleri arasında Kemer’de gerçek-
leştirildi. TGK Başkanlar Kurulu 
toplantısında, medya sektöründeki 
son gelişmeler, sorunlar ve çözüm 
önerileri görüşüldü.  

Akdeniz Gazete Sahipleri Der-
neği’nin ev sahipliğinde gerçekle-
şen ve 8 gazeteciler federasyonu ile 
84 gazeteciler cemiyeti başkanı ve 
temsilcisinin katıldığı toplantıdan 
sonra açıklanan Türkiye Gazeteciler 
Konfederasyonu’nun 14. Başkanlar 
Kurulu Sonuç Bildirgesi’nde Resmi 
İlan Fiyat Tarifesi’nde 2 yıldır artış 
yapılmamasına dikkat çekildi. 

Toplantının sonuç bildirgesi 
şöyle; “Ülkemizde medya sektö-
ründe yaşanan son gelişmelere 
baktığımızda, basın özgürlüğünden 
çalışma koşullarına, mesleki stan-
dartlardan basın ilanlarına kadar bir 
dizi sorunun acil çözüm beklediği 
görülmektedir. Bu nedenle Türkiye 
genelindeki binlerce yerel gazete, 
televizyon, radyo ve internet sitesi 
ile bu medya kuruluşlarında çalışan 
on binlerce basın çalışanı adına diyo-
ruz ki;

1. Yerel gazetelerimizin önce-
likli sorunu, resmi ilan fiyat tarifesi-
dir. Resmi İlan Fiyat Tarifesi sütun/
cm birim fiyatları en son 2016 yılı 
Mart ayında arttırılmış, aradan 2 
yıl geçmesine rağmen tarife artışı 
yapılmamıştır. Bu durum, yerel ga-
zetelerimiz açısından ciddi kayıplara 
yol açmıştır. Çünkü son 2 yılda yerel 
gazetelerin girdilerinde olağanüstü 
artışlar yaşanmaktadır. Örneğin ga-
zete kalıbı, gazete kâğıdı ve gazete 
mürekkebi gibi zorunlu giderler son 

2 yılda yüzde 50’lere varan oran-
larda artmıştır. Söz konusu artışlar, 
gazete yayıncılığını özellikle yerel 
gazeteler için sürdürülebilir olmak-
tan çıkarmaktadır.

Çağrımız; Bakanlar Kurulu’n-
da imzaya açıldığını memnuniyetle 
öğrendiğimiz resmi ilan fiyat tarifesi 
artışının, daha fazla mağduriyet ya-
ratmadan bir an önce onaylanarak 
uygulanmasıdır. 

 2. Sektörümüzde çözüm bekle-
yen yaşanan bir diğer sorun, darbe 
dönemlerinden bu yana değişme-
yen Türk Ceza Kanunu’nda ve bazı 
kanun ile yönetmeliklerde yer alan 
basın özgürlüğünü kısıtlayıcı mad-
delerdir.Demokratikleşme ve temel 
hak ve özgürlüklerin gelişmesi bakı-
mından bu güne kadar yapılan dü-
zenleme ve iyileştirmelere rağmen 
ifade ve basın özgürlüğü konusunda 
hala mevzuattan ve uygulamadan 
kaynaklanan sorunlar yaşanmakta-
dır.Mevzuattan kaynaklanan sorun-
lar yapılan düzenlemelerle zaman 
içerisinde kolaylıkla giderilebilir. Fa-
kat ifade ve basın özgürlüğü sorunu 
başta yönetim, yargı ve toplum zih-
niyeti olmak üzere çok boyutlu bir 

yaklaşım ve değişimle çözümlenebi-
lir.Türkiye Gazeteciler Konfederas-
yonu Başkanlar Kurulu olarak, ba-
sınımıza kendini meşru bir şekilde 
ifade edebilme ve haber yapabilme 
hakkının evrensel ölçülerde tanın-
masını, ifade ve basın özgürlüğünün 
sorun olmaktan çıkması için gerekli 
yasal düzenlemelerin yapılmasını is-
tiyoruz.

3. Günümüzde Türk basını, ga-
zetecilik mesleğini ve bu mesleği 
kimlerin yapabileceğini düzenleyen 
“Gazetecilik Meslek Yasası”na ihti-
yaç duymaktadır. Yasa, teknolojik 
gelişmeler de göz önüne alınarak 
günümüz koşullarına uygun olarak 
çıkarılmalıdır. Bunun yapılabilmesi 
ancak gazetecilerin örgütleri aracılı-
ğıyla tartışmalarına ve karşılaşılabi-
lecek sorunların çözümü için ortak 
görüş oluşturmalarına bağlıdır.  Bu 
kapsamda siyasetçiler, bürokratlar, 
hukukçular ve Türkiye Gazeteciler 
Konfederasyonu’nun temsilcilerinin 
katılımıyla çalışma grupları oluştu-
rularak kanun teklifi hazırlanmalı ve 
Gazetecilik Meslek Yasası ülkemize 
kazandırılmalıdır. 

4. Teknolojinin hızla gelişimi ve 

internet ağının hemen hemen her 
noktaya ulaşması ile birlikte, inter-
net haberciliği büyük bir gelişim 
göstermiştir. Sektörde istihdam sağ-
layan ve gazete ve televizyonlarla 
eşdeğer habercilik yapan kurumsal 
internet haber sitelerinin yanında, 
internet deyimiyle “kopyala yapış-
tır” kolaycılığından öteye gitmeyen 
haber siteleri yer almaktadır. Yasal 
boşluktan kaynaklanan sorunlar, 
her geçen gün daha da artmakta-
dır. İnternet medyasının yayıncılık 
konusunda düzenlemeye ihtiyacı 
vardır. İstihdam sağlayan, gerçek 
anlamda habercilik yapan ve ku-
rumsallaşan internet haber siteleri 
desteklenmelidir. Bu kurumlarda 
habercilik yapan meslektaşlarımız 
da yeni düzenleme yapılarak gaze-
teci sayılmalıdır. Sonuç olarak; Tür-
kiye Gazeteciler Konfederasyonu 
olarak defalarca dile getirdiğimiz, 
rapor halinde ilgili bakanlara, millet-
vekillerine, basınla ilişkili kamu ku-
rumlarına sunduğumuz sorunların; 
yerel basının Türkiye genelindeki 
binlerce kuruluşu ve on binlerce ça-
lışanı adına çözülmesini bekliyoruz.”
n HABER MERKEZİ

3 bine yakın çalışanı
ile AYD’ye 2 ödül

Ekonomi 2017 ödüllerinin en 
önemli iki değerlendirmesi ihracat 
ve Türkiye’nin en büyük ilk 500 
sanayi kuruluşu dalında  iki ayrı 
ödül alan Aydınlar (AYD), “Bu ödül 
tüm Konya adına alınmıştır” açık-
lamasıyla teşekkür etti. Aydınlar 
Otomotiv Yedek Parça Sanayi Yö-
netim Kurulu Başkanı Harun Ay-
dın, “Bizi ihracat şampiyonu yapan 
ve ülkemizin en büyük ilk 500 sa-
nayi kuruluşu arasına sokan başta 
Konya’mıza ve sanayicinin önünü 
açan Cumhurbaşkanımıza, Hü-
kümetimize  ülkemize ve ülkemiz 
insanlarına teşekkür ediyoruz dedi.

Aydınlar Otomotiv Yedek Par-
ça Sanayi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Harun Aydın yaptığı açıkla-
mada şu görüşlere verdi: “Konya 
Sanayi Odamız, Ticaret Odamız, 
Borsamız, Vergi Dairesi Başkan-
lığımız, SGK’mız ve İŞKUR’umu-
zun ev sahipliğinde gerçekleşen 

2017 Ekonomi Ödül töreninde 
ihracat ve Türkiye’nin en büyük 
ilk 500 sanayi kuruluşu dalında 
iki ayrı ödül almamız Konya’mız 
ve ülkemiz adına büyük bir moral 
oluşturmuştur. TOBB Başkanımız 
Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun elinden 
aldığımız bu ödüller, bizi ziyade-
siyle memnun etmiş ve geleceğe 
dair daha çok çalışma, daha çok 
istihdam oluşturma, daha çok ih-
racat yapma azmimizi arttırmıştır. 
Bizi ihracat şampiyonu yapan ve 
ülkemizin en büyük ilk 500 sana-
yi kuruluşu arasına sokan başta 
Konya’mıza ve sanayicinin önünü 
açan Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a, Hükü-
metimize,ülkemize ve ülkemiz 
insanlarına teşekkür ediyoruz. 3 
bine yakın çalışanımızı ve yöneti-
cilerimizi bu vesileyle bir kez daha 
tebrik ediyorum.” 
n HABER MERKEZİ

Kezban-Ahmet Acar çiftinin kızı Emine ile Hatice-Mustafa Davran çiftinin oğlu Ahmet 
dünyaevine girdi. Gerçekleşen düğün merasimine çok sayıda davetli katıldı

Acar ve Davran aileleri
düğün mutluluğu yaşadı
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Ömer Ersöz’e
ziyaret

Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdürü ve Öğretmenleri, Konya Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ü ziyaret ettiler.

Konya tarihinde ilk kez Fransa’da düzenlenen 24. ISF 
Dünya Okul Sporları Kros Şampiyonasında ülkemizi tem-
sil edecek sporcular ve Meram Atatürk Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü Hanife Yıldırım, Beden Eğitimi 
Öğretmenleri Yılmaz Çevik, Umut Umutlu ve Atletizm 
antrenörü Ali Topal, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürü Ömer Ersöz’ü ziyaret ederek turnuva hakkında 
bilgi verdiler. 

Konya İl Müdürü Ömer Ersöz, Fransa’da 2-7 Nisan 
2018 tarihleri arasında yapılacak olan 24. ISF Dünya Okul 
Sporları Kros Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek 
sporculara başarılar diledi. n SPOR SERVİSİ

FSM Bisiklet
Turu sona erdi

Edirne’den başlayarak Kırklareli’nde son bulan Fatih 
Sultan Mehmet Bisiklet Turunda Konya TOHM ve Torku 
Şekerspor sporcusu Batuhan Özgür, birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş 
birliğiyle düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu 
Kırklareli’nde yapıldı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, 
Rusya, Belarus, İran, Bulgaristan, Özbekistan, Romanya 
ve Malezya’dan toplam 86 bisikletçinin pedal çevirdiği 
136 kilometrelik turda Konya TOHM ve Torku Şekerspor 
sporcusu Batuhan Özgür birincilik ipini göğüslerken iyi 
sprinter mayosunun da sahibi oldu. Tur’da Belaruslu 
sporcu Yavheni Karaliok ikinci, Bulgaristan’dan Manuel 
Penalver ise üçüncü oldu.
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GÜMÜŞHANE 29 17 5 7 46 24 22 56
2.ALTAY 29 15 9 5 51 28 23 54
3.SAKARYASPOR 29 15 8 6 46 31 15 53
4.ŞANLIURFA 29 16 4 9 44 30 14 52
5.BUGSAŞSPOR 29 14 8 7 47 28 19 50
6.HACETTEPE 29 13 11 5 42 23 19 50
7.BANDIRMA 29 14 7 8 44 32 12 49
8.A. SELÇUKSPOR 29 12 9 8 40 38 2 45
9.NİĞDE BELEDİYE 29 11 6 12 33 38 -5 39
10.KIRKLARELİ 29 10 8 11 34 40 -6 38
11.PENDİKSPOR 29 9 8 12 31 38 -7 35
12.ZONGULDAKSPOR 29 9 8 12 23 30 -7 35
13.K.MANMARAŞS 29 8 10 11 34 44 -10 34
14.O.KARAGÜMRÜK 29 9 4 16 29 42 -13 31
15.FETHİYESPOR 29 6 10 13 31 45 -14 28
16.NAZİLLİ BELEDİYE 29 5 8 16 25 48 -23 23
17.KARŞIYAKA 29 5 9 15 28 42 -14 18
18.SİLİVRİSPOR 29 2 10 17 20 47 -27 16

2017-2018
TFF 2. LiG BEYAZ GRUP

PUAN DURUMU

Türkiye Basketbol 1. Lig temsil-
cimiz Selçuklu Belediyespor, ligin 
30. haftasında kendi sahasında kar-
şılaştığı lider Türk Telekomspor’a 
80 – 90 mağlup oldu. 

SELÇUKLU, GERİ DÖNEMEDİ
Türkiye Basketbol 1. Lig’de yer 

alan Selçuklu Belediyespor, ligin 
30. haftasında Selçuklu Belediye-
si Uluslar arası Spor Salonu’nda 
lider Türk Telekomspor’u ağırladı. 
Maça hızlı başlayan konuk ekip, ilk 
dakikalarda skor üretmeye başladı. 
Rakibin hücumlarını durduramayan 
Selçuklu, ilk çeyreği 19 – 27 geride 
kapattı. İkinci çeyrek, daha dengeli 

bir mücadeleye sahne oldu. Temsil-
cimiz, ilk yarının son bölümlerinde 
iyi oynamasına rağmen devreye 39 
– 46 geride girdi. Üçüncü çeyrekte 
Türk Telekomspor’un iyi savunması 
Selçuklu ataklarını durdu. Hücumda 
üretken olamayan Selçuklu Kar-
talları son periyoda 52 – 64 geride 
girdi. Son çeyrek dilim karşılıklı 
basketlere sahne oldu. İki takım da 
hücumda skor üretmekte sorun ya-
şamadı. Maçın genelinde daha iyi 
olan lider Türk Telekomspor, Sel-
çuklu Belediyespor’u deplasmanda 
80 – 90 mağlup etti. Türk Telekom 
bu galibiyet ile ligdeki 28. galibiye-

tini elde etti. Temsilcimiz Selçuklu 
Belediyespor ise ligdeki 9. mağlubi-
yetini alarak haftayı 4. sırada kapat-
tı. Temsilcimizde Amerikalı Forvet 
Will Daniels 19 sayı, Fran Pilepic 13 
sayı ve Yunus Çankaya 12 sayı ile 
mücadeleyi tamamladı. Lider Türk 
Telekomspor’da ise Kaya Peker 21 
sayı 10 ribaunt ve 5 asistlik perfor-
mansı ile galibiyetin baş mimarla-
rından oldu.

ÜST ÜSTE 2. MAĞLUBİYET
Lider Türk Telekomspor’a kendi 

sahasında kaybeden Selçuklu Be-
lediyespor, ligdeki 9. mağlubiyeti-
ni yaşadı. Lig’in ikinci devresinde 

galibiyet serisi yakalayan Selçuklu 
Kartalları, ligde 2. sıraya kadar 
yükselmişti. Geçtiğimiz hafta Bur-
saspor deplasmanında mağlubiyet 
yaşayan Selçuklu, iç sahada Türk 
Telekomspor yenilgisiyle ligde 4. 
sıraya kadar geriledi. Play – Off’a 
üst sıralardan girmek isteyen Sel-
çuklu Belediyespor, kalan 4 hafta-
da maçları kazanarak rakiplerinin 
puan kaybını bekleyecek. Lig’in 31 
.hafta mücadelesinde temsilcimiz 
Selçuklu Belediyespor, düşmeme 
mücadelesi veren Halk Enerji Ted 
Kolejliler’e konuk olacak. 
n SPOR SERVİSİ  

Selçuklu, lidere boyun eğdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. hafta kar-
şılaşmasında temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor, deplasmanda Sakaryaspor 
ile karşılaştı. İlk yarısı 1-1’lik eşitlikle 
sona eren maçta Yavru Kartal ikinci yarı-
da yediği gol ile 2-1 mağlup oldu.

SERİ SONA ERDİ
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Ana-

dolu Selçukspor, Sakaryaspor ile deplas-
man karşılaştığı mücadelede sahadan 
2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Seyircisiz oy-
nanan mücadelede maça hızlı başlayan 
Sakaryaspor, aradığı golü 11. dakikada 
Mahir Sağlık’dan buldu. Yediği golden 
sonra oyuna hakim olan Konya Anadolu 
Selçukspor, kurduğu baskı sonucunda 
golü buldu ve skoru eşitledi. Temsilcimi-
zin maçtaki tek golünü 43. dakikada Mü-
cahit Can Akçay kaydetti. Sakaryaspor’lu 

oyuncular, Yavru Kartal’ın beraberlik go-
lünden sonra hakeme yoğun itirazlarda 
bulundu. Bu itirazlar sonucunda Beykan 
Şimşek kırmızı kart gördü ve Sakaryaspor 
45. dakikada 10 kişi kaldı. Maçın ilk dev-
resi 1-1 sona erdi. İkinci yarının başında 
10 kişi olan Sakaryaspor, bir kez daha öne 
geçti. Kontra atağa hızlı çıkan yeşil siyah-
lılar, 52. dakikada Ramazan Çevik’in attı-
ğı gol ile 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca Konya Anadolu Sel-
çukspor, sahadan 2-1’lik mağlubiyet ile 
ayrıldı. Bu yenilgi ile Yavru Kartal, ligin 
ikinci devresindeki ikinci mağlubiyetini 
yaşadı. Lig’de oynadığı son 4 maçı da 
kazanan yeşil beyazlılar, Sakaryaspor’a 
2-1 mağlup olarak galibiyet serisini nok-
taladı. 
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal, Sakarya’da yara aldı

Anadolu’nun gururu
Konya Sınav Koleji

Konya’da şampiyon olarak Türkiye Şampiyonası Elemelerine katılmaya hak kazanan 
Konya Sınav Koleji, Adıyaman’da gerçekleştirilen yarı final müsabakalarında 1. olarak 

Konya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı

2017/2018 öğretim yılı okul sporları 
Basketbol Genç Erkekler B Kategoride 
şampiyon olan Konya Sınav Koleji geçti-
ğimiz günlerde Türkiye Şampiyonası yo-
lunda Adana’da yapılan grup elemelerin-
den de zaferle dönmüştü. Şampiyona’nın 
büyük favorilerinden olan Sınav Koleji, 
Adıyaman’da yapılan yarı final mücade-
lesinden zaferle çıkarak Konya’da yapı-
lacak olan Türkiye Şampiyonası Finalle-
ri’ne katılmaya hak kazandı.

ADIYAMAN’DAN ZAFERLE DÖNDÜ 
Basketbol Genç Erkekler B Katego-

ride şampiyon olan Konya Sınav Kole-
ji Türkiye Şampiyonası Elemelerinde 
Konya’yı temsil etmeye hak kazanmıştı. 
Türkiye Şampiyonasının ilk ayağı olan 
grup elemeleri için önce Adana’ya giden 
Sınav Koleji, buradan zaferle dönerek 

Adıyaman’da yapılacak olan Yarı Final 
mücadelesine katılmaya hak kazanmıştı. 
Adıyaman’da oynanan Yarı Final karşı-
laşmalarından zaferle çıkan Konya Sınav 
Koleji, Konya’da yapılacak olan Türkiye 
Şampiyonası Finallerine katılmaya hak 
kazandı. Finallere katılmaya hak kazanan 
Konya Sınav Koleji takımının kadrosu şu 
şekilde: Kaan Aktuna – Bera Öztürker – 
Ahmet Öge – Ali Emir Arslan – Eymen 
Arslan – Mehmet Can Taşpınar – Ahmet 
Öztabak – Emir İyigönül – Berke Torun – 
Berzan Özdoğan. 

KUPAYI KONYA’DA 
KALDIRMAK İSTİYORUZ

Adıyaman’da yapılan Yarı Final mü-
cadelesinden zaferle dönen Konya Sınav 
Koleji Müdür’ü Muhammed Yavuz Gür-
büzer Konya Yenigün Gazetesi’ne özel 

açıklamalarda bulundu. Kupayı Konya’da 
kazanmak istediklerini belirten Gürbüzer: 
“Konya Sınav Koleji takımı şu anda bir 
tarih yazıyor. Binlerce takımın katıldığı 
turnuvada son 8’e kalmak büyük bir ba-
şarıdır. Ekim ayından itibaren başlayan 
bu serüvenin artık sonuna yaklaşıyoruz. 
Bu sene müthiş bir performans sergile-
yen oyuncularımı kutluyorum. Bu başarı 
sadece Konya Sınav Koleji için değil 
Konya’mız için de çok büyük bir başa-
rıdır. Şampiyonanın finalleri Konya’da 
yapılacak. Biz de kupayı Konya’da ka-
zanarak Konya Basketbol camiasına ar-
mağan etmek istiyoruz. Yönetim kurulu-
muza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 
Çok büyük bir fedakarlıklarını ve maddi 
manevi desteklerini sonuna kadar his-
settiğimiz bir yönetimimiz var. Yönetim 

kurulumuzdan tüm takım sporcularına 
ve teknik heyete sürpriz prim müjdesi de 
verildi. Yönetim kurulu, Tevfik Kart, Galip 
Ünal, Mustafa Özkök ve Fatih Doğançay’a 
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” İfa-
delerine yer verildi. 
FİNALLER 24 – 28 NİSANDA KONYA’DA

Anadolu’dan sadece Konya Sınav Ko-
leji’nin yer alacağı Türkiye Şampiyonası 
Basketbol Genç Erkekler B Kategorisinin 
final müsabakaları Konya’da yapılacak. 
24 Nisanda başlayacak turnuvaya 6 İs-
tanbul takımları 1 İzmir takımı ve 1 de 
Konya takımı katılacak. Konya’da yapıla-
cak olan finallere kalan takımlar şu şekil-
de: Konya Sınav Koleji – Doğan İstanbul 
– Okyanus İstanbul – Anakent İstanbul – 
Açı İstanbul – TED İstanbul – İTÜ İstanbul 
– İzmir BŞB. n SPOR SERVİSİ



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 26 17 3 6 61 28 33 54
2.BEŞİKTAŞ 27 15 8 4 48 23 25 53
3.BAŞAKŞEHİR FK 26 16 5 5 46 26 20 53
4.FENERBAHÇE 26 13 9 4 49 30 19 48
5.TRABZONSPOR 26 11 9 6 45 37 8 42
6.KAYSERİSPOR 26 11 8 7 36 32 4 41
7.SİVASSPOR 27 12 5 10 37 38 -1 41
8.GÖZTEPE 27 11 7 9 39 41 -2 40
9.YENİ MALATYASPOR 27 10 7 10 33 36 -3 37
10.KASIMPAŞA 27 9 7 11 43 46 -3 34
11.AKHİSARSPOR 26 9 7 10 36 40 -4 34
12.BURSASPOR 27 9 6 12 34 37 -3 33
13.ANTALYASPOR 27 8 7 12 33 47 -14 31
14.ALANYASPOR 27 8 4 15 41 48 -7 28
15.OSMANLISPOR 27 7 7 13 38 45 -7 28
16.GENÇLERBİRLİĞİ 27 6 9 12 32 43 -11 27
17.A. KONYASPOR 27 6 7 14 26 36 -10 25
18.KARABÜKSPOR 27 3 3 21 18 62 -44 12

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2017-2018

PUAN DURUMU

RPS

Taraftar yönetim gerginliği, 
büyük beklentiler ve en önem-
lisi de büyük bir korku ile gitti 
Konyaspor Ankara’ya. Her şey 
süt liman olsa bile bir şekilde 
problem üretebilme becerisi 
olan Konyaspor yönetimi taraf-
tarına en çok ihtiyaç duyduğu 
maçta, kriz üretebilmeyi başar-
dı yine.

İşin haklı haksız tarafı bizi 
ilgilendirmiyor. Rahatsız edici 
tarafı böyle sııntılı dönemlerde 
basit süreçlerin bile doğru yö-
netilememesi. Gelinen nokta 

itibari ile Konyaspor yöneti-
minden bir tek beklenti takımı 
olumsuz etkileyecek bir kriz 
üretmemeleri. Gölge etme baş-
ka ihsan istememin bir başka 
versiyonu..

***

İlk olarak Eto’o sürprizi ya-
şandı Ankara’da. Kayseri ma-
çının kurtarıcısı teknik bir karar 
ile yedek bırakılmıştı. Önce şu 
durumun tespitini yapmak ge-
rek. Yeni Malatyaspor maçının 
ardından bu şehir psikolojik 

olarak düşmüştü. 
Sergen Yalçın ham-
lesi son bir umuttu. 
Ve Sergen Yalçın’dan 
sihirli hareketini yap-
ması bekleniyor.

Hal böyle iken 
hoca kararlarını sor-
gulamak abes olacak-
tır. Sergen Yalçın gerekli gör-
düğü bütün tedbirleri, her türlü 
riskli kararı almakta özgür.

***

Deplasman oyu-
nu çerçevesinde 
Jahovic’in özellikle-
rinden yararlanma 
fikri düşünülebilir 
bir tedbir. Düşünül-
meyen bölüm ise 

bir puana razı olmak. Taraftar 
özellikle sosyal medyada bu 
duruma çok tepki gösterdi. Bir 

puan kayıp mı kazanç mı sezon 
sonunda belli olacak.

Çok zorlu bir fikstürü olan 
Osmanlıspor’a karşı ikili averajı 
elde tutma amacı ve bu amaç 
doğrultusunda kontrollü oyun 
anlaşılabilir. Ancak bir an önce 
bu karın ağrıtan sürecin bitme-
sini isteyen taraftarın agresiflik 
isteği de olağan.

Fakat matematiksel olarak 
netleşmeden, son kale düş-
meden ‘bitti’ dememekte fayda 
var.

***

Şimdi Sivas karşısında ye-
niden tarihi bir sınav verilecek. 
Kayseri maçında olduğu gibi 
beraberliğin idere etmeyeceği 
yeni bir karşılaşma. Umarım bu 
karşılaşma ve Galatasaray - Fe-
nerbahçe ile oynayacak Ankara 
takımlarını maçları beklenildiği 
gibi biter ve Konyaspor hafta-
lar sonra ateş hattının üzerine 
çıkar.

İDARE EDER Mİ ETMEZ Mİ?

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ

Samuel Eto’o 
yedek başladı

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, ligin 27.haf-
ta maçında deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya 
geldi. Zorlu mücadele öncesinde cezalı olan ve maçı 
tribünden takip eden Sergen Yalçın, Konyaspor’un yıldız 
oyuncusu Samuel Eto’o’yu maçın son bölümlerinde oyu-
na aldı. Yalçın, forvette ilk 11 olarak Adis Jahovic’e forma 
şansı tanıdı. Jahovic, 86.dakikada yerini Samuel Eto’o’ya 
bıraktı. Bu dakikadan sonra oyuna giren Kamerunlu yıl-
dız, çok fazla topla buluşma şansı elde edemezken, sko-
run değişmesinde de etki edemedi. n SPOR SERVİSİ

Taraftar Ankara’ya 
çıkarma yaptı

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor’un Osman-
lıspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada Konyasporlu 
futbolseverlere yaklaşık 900 kişilik yer ayrıldı. Ayrılan 
bölümün tamamını dolduran yeşil beyazlı taraftarlar 90 
dakika boyunca takımına destek oldu. Konyasporlu taraf-
tarlar takımının ateşleyici gücü olurken, maç sonucuna etki 
edemedi. Maçın ardından yeşil beyazlı takım futbolcuları, 
tribünlere giderek kendilerine destek olan taraftarı selam-
ladı. Öte yandan birçok futbolsever, bilet bulamadığı için 
bu önemli maçta yerini alamadı. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Yardımcı Antrenörü Abdur-
rahman Baysangur, Osmanlıspor maçı son-
rası yaptığı açıklamada, “Sergen hocamız 
geldikten sonra takımımız gol yememeyi öğ-
rendi” dedi.  Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta 
mücadelesinde Konyaspor, deplasmanda 
Osmanlıspor ile golsüz berabere kaldı. Ma-
çın ardından düzenlenen basın toplantısına 
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın cezası ne-
deniyle onun yerine Yardımcı Antrenör Ab-
durrahman Baysangur katıldı. Gazetecilere 
açıklamalarda bulunan Baysangur, “Almış 
olduğumuz 1 puan için oyuncularımızı tebrik 
ediyoruz. Özellikle Sergen hocamız geldik-
ten sonra takımımız gol yememeyi öğrendi. 
Bunu iki maçtır gerçekleştiriyoruz. İlk yarı iti-
bariyle biraz daha dengeli oyun ortaya çıktı. 

İkinci yarı biraz daha pas yapan topa daha 
çok hükmeden taraf bizdik. Rakibe çok fazla 
pozisyon vermedik. Maçı kazanabilecek po-
zisyonlara girdiğimizi düşünüyorum. Onları 
değerlendirebilsek bugün 3 puanın sevincini 
yaşayacaktık. Önümüzde Sivas maçı var ona 
en iyi şekilde hazırlanıp 3 puanla yolumuza 
devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BUZ: SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR
Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 

Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklama-
da, “Bugün maçı kazanmak istedik fakat be-
rabere bitti” dedi. Spor Toto Süper Lig’in 27. 
hafta mücadelesinde Osmanlıspor sahasın-
da Konyaspor’u golsüz berabere kaldı. Maç 
sonunda gazetecilere değerlendirmede 
bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan 

Buz, “Bugün maçı kazanmak istedik fakat 
berabere bitti. Her iki takımın da pozisyonla-
rı vardı. Kısmette ayağımıza gelmedi değil. 
Penaltı pozisyonu tam olarak göremedim 
ama bence hakem iyi maç yönetti. Her iki 
tarafta kaybetmek istemedi. Bir puanı aldık. 
Yolumuza devam ediyoruz. Biz gereken pu-
anları alacağız. Çoğalmakta biz sıkıntı yaşa-
dık. Sabırlı olmamız gerekiyordu. Fakat aktif 
sabırlı olmamız gerekiyordu. Ofansif anlam-
da tam istediğimiz gibi çoğalamadık. İlk ya-
rıda final paslarımız gelmedi. İkinci yarıda 
ayağımıza toplar geldi. Rakipte buraya bir 
puana geldi. Mağlup olmuş olsaydık o daha 
büyük bir tahribat yaratabilirdi. Müsabakaya 
baktığınız zaman beraberlik doğru bir sonuç 
oldu” dedi. n İHA 

Baysangur: Gol yememeyi öğrendik

Savaşa devam!
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile kader maçına çıkan Atiker Konyaspor, 

rakibi ile 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu. Düşme hattında bir takımdan daha çok amaçsız bir orta sıra 
takımı gibi mücadele eden Anadolu Kartalı, ligde kalma savaşını gelecek haftalara taşıdı

Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta-
sında deplasmanda Osmanlıspor ile 
karşılaşan Atiker Konyaspor, rakibi ile 
0-0 berabere kalarak, maçtan 1 puan 
ile ayrıldı. Düşme hattındaki en önemli 
rakibine karşı varını yoğunu ortaya koy-
ması beklenen Anadolu Kartalı 1 puana 
razı bir görüntü sergiledi. Puanını 25’e 
yükselten yeşil beyazlılar, rakibi ile ara-
sındaki 3 puanı kapatma şansını değer-
lendiremedi.

MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Fofana’nın ara pasında 

ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı 
karşıya kalan Jahovic’in şutunda kaleci 
Karcemarskas gole izin vermedi.

18. dakikada Osmanlıspor savun-
masının uzaklaştırmaya çalıştığı top 
Milosevic’in önünde kaldı. Bu futbolcu-
nun ceza yayından yaptığı vuruşta top 

üstten auta gitti.
41. dakikada Muhammed Bayır’ın 

hücuma çıkarken kaptırdığı top sonrası 
gelişen atakta Atiker Konyaspor gole 
yaklaştı. Soldan ceza sahasına hare-
ketlenen Milosevic ile paslaşan Fofa-
na, müsait pozisyonda topu yandan 
dışarı gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşit-
likle tamamlandı.

İKİNCİ YARI
50. dakikada kazanılan serbest 

vuruşu Pinto ile paslaşarak kullanan 
Regattin’in uzak mesafeden çektiği sert 
şutta kaleci Serkan Kırıntılı, sağına ge-
len topa iyi uzanarak gole izin vermedi.

52. dakikada çalımlarla sağdan 
ceza sahasına giren Milosevic topu 
içeriye çevirdi. Skubic’in şutunda top 
savunmadan döndü. Pozisyonun deva-

mında Volkan Şen’in vuruşunda meşin 
yuvarlak takım arkadaşı Jahovic’e çarp-
tı.

78. dakikada Ömer Ali Şahiner’in 
ceza yayı üzerinde dönerek yaptığı vu-
ruşta top kaleci Karcemarskas’ta kaldı.

86. dakikada hızlı gelişen konuk 
ekip atağında soldan hareketlenen 
Fofana, pasını ceza yayı civarındaki 
Jahovic’e verdi. Jahovic’in etkili şutun-
da Karcemarskas topu güçlükle kornere 
çeldi.

88. dakika Serdar Gürler’in pasında 
topla buluşan Musa Çağıran, çalımlarla 
ceza sahasına girdikten sonra hafif sağ 
çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak 
uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.

Alt sıraları yakından ilgilendiren 
karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
n AA

Stat: Osmanlı
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun 

Sesigüzel, Candaş Elbil
Osmanlıspor: Karcemarskas, 

Muhammed Bayır, Yalçın Ayhan, Anıl 
Karaer, Pinto, Ceyhun Gülselam, Lumanza 
(Dk. 67 Musa Çağıran), Serdar Gürler, 
Regattin, Umar (Dk. 80 Mehmet Güven), 
Mehmet Batdal (Dk. 70 Cikalleshi)

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, 
Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun, 
Moke (Dk. 90 Volkan Fındıklı), Jonsson, 
Volkan Şen (Dk. 67 Ömer Ali Şahiner), 
Milosevic, Fofana, Jahovic (Dk. 88 Eto’o)

Sarı kart: Dk. 58 Lumanza 
(Osmanlıspor)
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