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‘Eşimi geri 
istiyorum’

Fırınlarda katı 
yakıt yasak!

‘Muhtarlarımız 
özverili çalışıyor’

Eşiyle küçük yaşta evlendiği 
için açılan davada Murat Kan-
demir, 8 yıl 4 ay hapis cezası 
alarak cezaevine gönderildi. 
2 çocuğuyla çaresiz kalan 
hamile kadın, eşinin tahliyesini 
talep etti.
n HABERİ SAYFA 6’DA 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı aldığı ka-
rarlarda çevre kirliliğine karşı 
fırınlarda katı yakıt kullanımını 
yasakladı. 
n HABERİ SAYFA 7’DE 

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Muhtarlarımız 
belli bir zamana bağlı kalma-
dan mahallelerinde özveriyle 
hizmet ediyorlar’’ dedi. 
n HABERİ SAYFA 14’TE 

‘2019’U ADIM ADIM 
YAKALAYACAĞIZ’

AK Parti’de Danışma Meclisi gerçekleşti 

Konya’da İl Başkanları ve İl Mü-
fettişleri Toplantısı düzenleyen SP 
Genel Başkanı Temel Karamolla-
oğlu, “Önümüzdeki seçimlerde en büyük başarıyı Saadet Partisi 
olarak biz yakalayacağız. Birileri bizi küçümseyebilir, öyle konu-
şabilir ancak bizi küçümsemeye kalkanların emin olun dizleri tir 
tir titriyor” dedi.

UÇURUMA SÜRÜKLENİYORUZ
Türkiye’de son zamanlarda çok farklı hadiselerin meydana 

geldiğinin altını çizen Karamollaoğlu, “Ne yazık ki bu yaşanan 
hadiseler artık tükendiğimizin göstergesidir. Aykırı seslere ta-
hammülleri yok, mübarek uçuruma doğru gidiyorsun kendinle 
beraber bütün ülkeyi de uçuruma götürüyorsun..Ülkeler hakika-
ten layık olduğu şeklinde yönetilirler. Biz neyi istiyorsak o olur. 
Onun için düşünerek karar vermek zorundayız. Hatayı kabul et-
miyorlar. Sadece Allah beni affetsin hata yapmışız diyerek sonra 
başkalarına da o hakkı vermezsen bu hatayı kabul etmek değildir. 
Buna tekkabür denir” dedi.  n HABERİ SAYFA 4’TE

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye’nin son 15-
16 yılda büyük gelişmeler kaydettiğini ancak ülke içinde 
bundan rahatsız olan bir takım kesimlerin olduğunu ifade 
ederek, “Şehrimizin tamamında bize düşen gayreti ortaya 
koymalıyız” dedi.

n HABERİ SAYFA 17’DE

Gazeteci Abdullah Akif 
Solak, mutluluğa erdi, 
Serap Terzi ile evlendi. 
Uzun zamandır evlilikleri 
gündemde olan Abdullah 
Akif ve Serap, nikah ve 
düğün töreni ile evlilik 
yolunda mutlulukları 
resmiyete döküldü. 
Genç çift, ‘evet’ diyerek 
dünyaevine girdi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

05 Âşıklar kahramanlık
türküleriyle coşturdu 13 ‘Meşhurluğu kadar 

meçhul bir kişidir’ 15 ‘Terörü yok 
etmekte kararlıyız’

Serap ve Abdullah Akif
mutluluğa ‘evet’ dedi 

‘DİZLERİ
TİR TİR
TİTRİYOR’

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu
KTO ve KTB’de Komite 

Seçimleri gerçekleştirildi. Komite 
seçimlerinde KTO Başkanı Selçuk 

Öztürk, KTB Başkanı Hüseyin 
Çevik, kazanarak güven tazeledi. 

Her iki başkan da üyelerine 
teşekkür etti, “Konya için projeler 
üretmeye devam edeceğiz” dedi

Seçmen ‘yola
‘devam’ dedi

BAŞARIMIZ EKİP ÇALIŞMASI 
Konya Ticaret Odası (KTO)’da Komite Seçimleri gerçek-
leştirildi. Sarı listeyi temsil eden mevcut Başkan Selçuk Öz-
türk, 70 komitenin 68’ini kazanarak güven tazeledi. Öztürk, 
“Kadirşinas Konya’ya daha çok hizmet etmek zorundayız. 
Bize sadece bu sorumluluğu veriyor. Biz beraber yolumu-
za bir ekip çalışması olarak başladık ve bu ekiple de sonu-
na kadar devam etme kararlılığındayız” dedi.

PROJEYE DAYALI ÇALIŞIYORUZ 
Konya Ticaret Borsası (KTB)’de gerçekleşen Komite Se-
çimi’nde mevcut Başkan Hüseyin Çevik güven tazeledi. 
10 komitenin 9’unu kazanan Başkan Çevik, güven tazele-
di. Çevik, geçen dönemde olduğu gibi her türlü fikre açık 
olarak istişare ve ortak akılla kararları alarak, projeye dayalı 
çalışma prensibini bu dönemde de bir ve beraber olarak 
devam ettireceklerini söyledi. n HABERİ SAYFA 4 VE 10-11’DE

Tavusbaba KAFEM hizmette
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Me-
ram Tavusbaba Ormanı içinde hayata geçirilen 
KAFEM işletmesi hizmet vermeye başladı. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, açtıkları işletmelerin amacının piya-
sada bir sosyal denge, fiyat dengesi ve kalite 
standardı oluşturmak olduğunu belirtti. Başkan 
Akyürek, çam ormanlarının içinde güzel bir 
mekânda açılan Tavusbaba Kafem’in bölgede 
önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi.  
n HABERİ SAYFA 7’DE
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Birekul ailesinin kızı Naciye, Havutçu ailesinin oğlu Nurettin ile hayatını birleştirdi. Birekul ve Ha-
vutçu aileleri çocuklarının mürüvvetini görmenin mutluluğunu yakınları ve dostları ile paylaştı

Mutluluğa ‘evet’ dediler

Naciye ve Nurettin mutluluğa 
‘evet’ diyerek hayatlarını birleştirdi. 
Aliye- Halil Birekul çiftinin kızı Na-
ciye ile Nuraniye- Necati Havutçu 
çiftinin oğlu Nurettin düzenlenen 
düğün töreni ile dünyaevine girdi. 

Genç çift yakınlarını düğünleri-
ne, “Birlikteliğimizin sonsuza kadar 
sürmesi umut ve dileğiyle ortak 
yaşama adım attığımız bu günde 
sizlerle birlikte olmaktan mutluluk 
duyacağız” ifadeleri ile çağırdı. 

Genç çifti bu mutlu günlerinde 

yakınları, dostları yalnız bırakmadı. 
Birekul ve Havutçu aileleri ko-

nuklarla tek tek ilgilenerek tebrik-
leri kabul etti. Genç çiftin düğün 
merasimi ise 15 Nisan 2018 saat: 
20.00’da Muğla Milas Kafaca Kö-
yü’nde gerçekleşecek.

Yenigün Gazetesi olarak Naciye 
ve Nurettin çiftine kurdukları yuva-
da bir ömür boyu mutluluklar diler-
ken,  Birekul ve Havutçu ailelerini 
tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

700 yıllık çınar 
bu yıl da yeşerdi

Karapınar Ticaret 
Borsası seçimleri yapıldı

Seydişehir’de 700 yaşında ol-
duğu iddia edilen çınar ağacı, bu 
yılda yeşerdi.

Koruma altında bulunan Yeni 
Cami Mahallesi’ndeki çınar ağacı, 
vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yeni Cami Mahalle Muhtarı 
Nazım Mert, yaptığı açıklamada, 
bu tarihi ağacın belediye ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu’nca koruma altında 
olduğunu söyledi.

İnsanların bu ağacı görmek 
için bölgeye akın ettiklerini ifade 
eden Mert, “Şehrimizin şairi Ba-
haddin Paslı şiirlerini genelde bu 
ağacın gölgesinde ilham alarak 
yazardı. Bu kadar uzun yaşaması-
nın sebebi ağacın köklerinin Akçay 
Deresine uzanmasıdır. Bu senede 
yapraklarının yeşermesi bizleri se-
vindirdi” dedi.
n AA

Ticaret Borsası salonunda ya-
pılan seçimlerde 2 aday yarıştı. 
gerçekleştirildi. Ahmet Ulusoy ve 
listesi 150 oy alırken, Yusuf Zen-
gin’in listesi 79 ‘da kaldı.

Başkanlığa seçilen Ahmet Ulu-
soy, seçim sonrası yaptığı konuş-
mada, üyelere teşekkür etti.

Kendilerine verilen görevi en 

iyi şekilde yapacaklarını ifade eden 
Ulusoy, “Bize önemli bir görev 
verdiniz. Bu göreve layık olma-
ya çalışacağız. Hepinize teşekkür 
ediyorum. Diğer aday arkadaşım 
Yusuf Zengin ve ekibine de teşek-
kür ediyorum. Kazanan Karapınar 
olmuştur. Bu seçimin kaybedeni 
yok” dedi. n AA

Meram Belediyesi eski Başkanı Mustafa Özkan oğlu Muhammed 
Zahid’i, Zekiye Uğur Saraçoğlu çiftinin kızı Seda ile evlendirdi

Seda ile Muhammed 
Zahid’in mutlu günü
Meram Belediyesi eski Başkanı Mustafa 

Özkan oğlu Muhammed Zahid’i evlendirdi. 
Zekiye-Uğur Saraçoğlu çiftinin kızı Seda ile 
Hatice-Mustafa Özkan çiftinin oğlu Mu-
hammed Zahid hayatlarını birleştirdi. Ati-
ker De Luxe Toplantı ve Düğün Salonu’nda 
gerçekleştiren düğün törenine Saadet Par-
tisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Saadet Partisi Konya İl Başkanı Av. 
Hasan Hüseyin Uyar, Saraçoğlu ve Özkan 
ailelerini sevenleri yalnız bırakmadı. Genç 
çiftin nikahını İl Müftü Yardımcısı Dr. Ham-
za Küçük kıydı.  Davetlileri kapıda karşıla-
yan Saraçoğlu ve Özkan aileleri konuklarla 
tek tek ilgilenerek tebrikleri kabul etti. Çok 
sayıda davetlinin katıldığı düğün töreninde 
misafirlere Geleneksel Konya Pilavı ikramı 
edildi. Yenigün Gazetesi olarak Seda ve 
Muhammed Zahid çiftine kurdukları yu-
vada bir ömür boyu mutluluklar dilerken,  
Saraçoğlu ve Özkan ailelerini tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Gazeteci Abdullah Akif Solak, mutluluğa erdi, Serap Terzi ile evlendi. Uzun zamandır 
evlilikleri gündemde olan Abdullah Akif ve Serap, nikah ve düğün töreni ile evlilik 
yolunda mutlulukları resmiyete döküldü. Genç çift, ‘evet’ diyerek dünyaevine girdi

MUTLULUĞUNUZ DAİM OLSUN
Konya basınının sevilen isimlerin-

den Abdullah Akif Solak, Serap Terzi 
ile mutluluğa ‘evet’ dedi. 

Mesai arkadaşımız, Yenigün Ga-
zetesi Yazı İşleri Müdürü Abdullah Akif 
Solak, nihayet mutluluğa erdi. Uzun 
süredir evlilik hazırlığı yapan Abdullah 
Akif ve Serap, geçtiğimiz gün gerçek-
leştiren nikah ve düğün töreni ile ev-
lilik yolunda mutlulukları resmiyete 
döküldü ve dünyaevine girdiler. Ne-
vin-Alaattin Terzi ailesinin kızı Serap, 
Nigar Muammer Solak ailesinin oğlu 
Abdullah Akif ile hayatını birleştirdi. 
Cemo Toplantı ve Düğün Salonu’nda 
gerçekleştirilen nikahın şahitliğini Ye-
nigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başka-
nı Mustafa Arslan ve Dişhekimi Cem 
Demir yaptı. 

VATANA, MİLLETE 
HAYIRLI EVLAT NASİP ETSİN
Yenigün Gazetesi Yönetim Kuru-

lu Başkanı Mustafa Arslan, gençlere 
iki cihan saadeti diledi. Evlenmenin, 
mutlu bir yuva kurmanın İslam’ın emri 
olduğu hatırlatan Arslan, “Bu anlam-
da hayırlı bir iş gerçekleştirdikleri için 
gençleri tebrik ediyorum. İnşallah 
mutlulukları ömür boyu sürer. Birbir-
lerine yakışır, güzel bir çift oldular. Al-
lah, bu iki güzel insanın hayatını hep 
mutlu kılsın, beraberliklerini daim 
etsin. Vatana, millete, ümmete hayırlı 
evlat yetiştirmeleri en büyük duamız. 
Böyle mutlu bir yuvaya imkan sağla-
yan ailelerini de kutluyorum” dedi. Ni-
kah törenin ardından evlilik cüzdanını 
geline veren Dişhekimi Cem Demir de 
kurdukları yuvanın ömür boyu sürme-
sini diledi. 

ALLAH ÖMÜR BOYU 
MUTLULUK VERSİN

Mutlu bir yuva kurmanın mutlu-
luğunu yaşayan Abdullah Akif ve Se-
rap’ın “Birlikteliğimizin sonsuza kadar 
sürmesi umut ve dileğiyle ortak yaşa-
ma adım attığımız bu günde sizlerle 
birlikte olmaktan mutluluk duyacağız” 
yazılı davetiyesini alan yakınları ve 
dostları düğüne katılarak genç çifti 
yalnız bırakmadı. Genç çift mutluluk-
larını dostları ve yakınları ile paylaştı. 
Terzi ve Solak aileleri ise çocuklarının 
mürüvvetini görmenin mutluluğunu 
yaşadı. Düğüne katılanlar Abdullah 
Akif ve Serap’ın mutluluğunu görünce 
duygulandılar, genç çifte kurdukları 
yuvada bir ömür mutlu olmaları için 
dua ettiler. Genç çiftin yakınları ve 
dostları, “Evlenerek bizi de mutlu etti-
ler, Allah ömür boyu mutluluk versin, 
bir yastıkta kocatsın” diyerek sevinç-
lerini dile getirdiler. 

Genç çift davetlilerle tek tek ilgi-
lenerek, mutlu bir yuva kurmanın se-
vincini paylaştı. Özellikle hem damat 
Abdullah Akif hem de gelin Serap’ın 
arkadaşları hatıra fotoğrafı çektirdi,  
düğün bitene kadar salonu terk etme-

di. İlgileri için yakınlarına teşekkür 
eden genç çift,  “Evlilik kadar güzel 
bir mutluluk yok” diyerek bekarlara de 
mesaj verdi. 

Yenigün Gazetesi olarak çıktıkları 
bu yolda sevgi ve saygı içerisinde sağ-

lıklı bir ömür sürmeniz temennisiyle 
Abdullah Akif ve Serap’a iki cihan 
saadeti diler, beraberliklerinin iki ai-
leye de mutluluk getirmesini Cenab-ı 
Allah’tan niyaz ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Uzun süredir evlilik hazırlığı yapan Abdullah Akif ve Serap, geçtiğimiz gün gerçekleştiren 
nikah ve düğün töreni ile evlilik yolunda mutlulukları resmiyete döküldü ve dünyaevine girdiler.
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Konya’da İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı düzenleyen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Önümüzdeki seçimlerde en büyük başarıyı Saa-
det Partisi olarak biz yakalayacağız. Birileri bizi küçümseyebilir, öyle konuşabilir ancak bizi küçümsemeye kalkanların emin olun dizleri tir tir titriyor” dedi

‘Dizleri tir tir titriyor’

KTB, komite seçimlerini gerçekleştirdi. Mevcut Başkanı Hüseyin Çevik, güven tazeledi. Üyelerin desteğini alan Çevik, yeniden KTB başkanlığına 
seçildi. Başkan Çevik, projeye dayalı çalışma prensibini bu dönemde de bir ve beraber olarak devam ettireceklerini söyledi

KTB’de Çevik yeniden başkan 

Saadet Partisi (SP) Genel Baş-
kanı Temel Karamollaoğlu, İl Baş-
kanları ve İl Müfettişleri Toplantı-
sı’nı Konya’da gerçekleştirdi. Bayır 
Diamond Hotel’de gerçekleştirilen 
toplantıya Türkiye’nin dört bir ta-
rafındaki teşkilatlardan yoğun bir 
katılım olurken, programda aşk, 
heyecan ve coşku hakimdi. Genel 
Başkan Karamollaoğlu, gençlerin 
sloganları eşliğinde kürsüye çıkar-
ken, konuşması ise sık sık slogan 
ve ezgilerle kesildi. Konuşmasına 
ülkenin çok badireli bir dönemden 
geçtiğini hatırlatarak başlayan Ka-
ramollaoğlu, dünyanın her tarafın-
da tutarsızlıkların olduğuna vurgu 
yaptı. 

YEK VÜCUT OLMAMIZ 
GEREKİRKEN KUTUPLAŞIYORUZ

Dünya üzerinde esas oyunun 
bölgemizde ve ülkemizde oynan-
dığına dikkat çeken Karamolla-
oğlu şöyle devam etti: “Böyle bir 
durumda her şeye karşı birlik ve 
yek vücut olmamız gerekirken ne 
yazık ki iktidardaki arkadaşlarımız 
kutuplaştırma ve kamplaştırmak 
için adeta her şeyi yapıyorlar. Fark-
lı fikirleri görüşleri zenginliklerimiz 
olarak görürsek çok farklı bir alana 
gireriz ancak başka türlü algılarsak 
bu bize çok şey kaybettirir.”

UÇURUMA SÜRÜKLENİYORUZ
Türkiye’de son zamanlarda çok 

farklı hadiselerin meydana geldi-
ğinin altını çizen Karamollaoğlu, 
“Ne yazık ki bu yaşanan hadiseler 

artık tükendiğimizin göstergesidir. 
Aykırı seslere tahammülleri yok, 
mübarek uçuruma doğru gidiyor-
sun kendinle beraber bütün ülkeyi 
de uçuruma götürüyorsun..Ülkeler 
hakikaten layık olduğu şeklinde 
yönetilirler. Biz neyi istiyorsak o 
olur. Onun için düşünerek karar 
vermek zorundayız. Hatayı kabul 
etmiyorlar. Sadece Allah beni af-
fetsin hata yapmışız diyerek sonra 
başkalarına da o hakkı vermezsen 
bu hatayı kabul etmek değildir. 
Buna tekkabür denir” dedi. 

İSLAMİ KESİME 
SESLENİYORUMU; ALLAH RIZASI 

İÇİN KENDİNİZE GELİN
Artık bıçağın kemiğe dayandı-

ğına vurgu yapan Karamollaoğlu, 
“Ya yok olacağız ya da ihtilafları 

bir kenara bırakıp birlik olacağız. 
Bütün insanlık bizi bekliyor. Bu-
nun için de yanlışlarımızın farkına 
varmamız gerekir ve birbirimizi 
uyarmamız gerekir. Ne yazık ki bu-
günkü iktidar, onun elindeki med-
ya ve şakşakçıları yangına körükle 
gidiyor. Allah rızası için İslami 
kesime sesleniyorum;  kendinize 
gelin… İlim adamının ilim erba-
bının mesuliyeti herkesten daha 
fazladır. Bilenle bilmeyen hiçbir 
olur mu? Bilenler bilerek yanlış ya-
parsa bunun hesabını verir. Bunun 
bir de öbür tarafı var. Allah rızası 
için yanlışa destek vermeyin. İlim 
erbabına sesleniyorum; siz soygu-
na nasıl cevaz verirsiniz israfa nasıl 
göz yumarsınız. Adalet zalim ulta-
nın karşısında tereddüt etmeden 
terennüm edebilmektir. Haksızlık 
karşısında susan dilsiz şeytandır. 
Özellikle iktidar mensuplarına, 
belli makamları işgal edenlere ses-
leniyorum; gelin şu memleketi el 
birliğiyle düzeltelim” diye konuştu. 

 “Ekonominin neresine bakar-
sanız sorun görürsünüz” diyen 
Karamollaoğlu konuşmasına şöyle 
devam etti: “Özellikle cumhuriyet 
döneminin en büyük ihracatını 
yaptığını söylüyorlar ama cumhu-
riyet tarihinin en büyük dış borç 
açığını yaptıklarını söylemiyorlar. 
Sizler nasıl bir ekonomi yöneti-
yorsunuz ki hep insanlar buradan 
zarar görüyor! Siz faize dayalı bir 
sistem getirirseniz bu ülke kalkın-

maz. Hangi sahaya dönsek keşme-
keş!”

BİZİ KÜÇÜMSEYENLERİN 
DİZLERİ TİR TİR TİTRİYOR!

Ülkede baştaki ne diyorsa her-
kesin de onu tekrarladığını vurgu-
layan Karamollaoğlu, “Papağanlar 
ülkesi haline geldik, bir kişi ne 
derse herkes onu tekrar ediyor. 
Önümüzdeki seçimlerde en bü-
yük başarıyı Saadet Partisi olarak 
biz yakalayacağız. Birileri bizi kü-
çümseyebilir, öyle konuşabilir an-
cak bizi küçümsemeye kalkanların 
emin olun dizleri tir tir titriyor. Biz 
mesuliyetimizin farkındayız. Bun-
ları bilerek yolumuza devam ede-
ceğiz” diye konuştu. 

 “Türkiye’nin harcı emin olun 
Milli Görüş’tür” diyen Karamol-
laoğlu, Saadet’e olan teveccü-

hü hatırlatarak şunları  kaydetti: 
“Türk’ünü de Kürt’ünü de Sosyal 
Demokratını da ülkücüsünü de 
aynı kazanın içinde kaynatacak 
birbiriyle kaynaştıracak olan tek 
görüş Milli Görüş’tür. Bunun için 
biz fedakarlık yapmaya mecburuz, 
gayret etmeye mecburuz, kolları-
mızı herkese açmaya mecburuz. 
Onların da bu davaya katılmasıy-
la birlikte bu seçime kadar Türki-
ye’nin en güçlü ve hatta bir numa-
ralı partisi olacağız Allah’ın izniyle. 
Geçmişte bunu inanarak söylü-
yordum ama elimde bir delil yok-
tu ama şimdi elhamdüllah cenabı 
Hak bunun delillerini de bahşet-
ti. Şimdi sil baştan bizi biz yapan 
bizi büyük yapan, bizi dünyada en 
büyük ülke haline getirecek, yeni 
bir döneme giriyoruz. Onun için 

önümüzdeki seçimler cumhuriyet 
tarihinin belki de ikinci seçimi ola-
cak. Allah’ın izniyle bu seçimden 
en başarılı parti olarak çıkacağız. 
Herkes söylüyor biz de söyleyelim 
korkunun ecele faydası yok.”

AK PARTİ, SAADET’LE 
SONLANACAK 

Konuşmasının ardından Saa-
det Partisi Genel Başkanı Temel 
Karamollaoğlu, partisine Adıya-
man’dan iltihak edenlerin rozet-
lerini taktı. Saadet Partisi’ne Adı-
yaman’dan Ak Parti Kahta eski 
Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, 
ilçe başkanı Sadık Turanlı, Fehmi 
Turanlı ve Mehmet Nuri Turanlı 
iltihak etti. 

İltihak eden grup adına bir 
konuşma yapan Adıyaman Kah-
ta eski Belediye Başkanı Yusuf 
Turanlı, “Adıyaman’ın sahabeler 
diyarından Konya’nın Mevlana di-
yarına selamlarımızı getirdik. Ne 
mutludur ki Saadet Partisi çatısı 
altında siyaset yapmayı cenabı Al-
lah bize de nasip etti. Geçmişimiz 
Saadet, ortası Ak Parti, Saadet’le 
sonlanacak inşallah.  Ben inanı-
yorum ki bu coşku ve bu heyecan 
olduktan sonra başarılmayacak 
hiçbir şey yoktur. Adıyaman’da 
Saadet Partisi büyük bir coşku ile 
tekrar iktidara taşıyacağına da ina-
nıyorum. Bu kadro ve bu heyecan 
olduktan sonra ben her şeyin başa-
rıyla sonuçlanacağına inanıyorum” 
dedi. n TEVFİK EFE

Konya Ticaret Borsası (KTB)’de 
seçim heyecanı yaşandı. Borsa bi-
nasında gerçekleştirilen  komite se-
çimlerinde 10 komiteden 9’unu alan 
Hüseyin Çevik yeniden başkan seçil-
di. Demokratik bir şekilde haftasonu 
Komite Seçimleri’ni gerçekleştiren 
KTB, hafta içinde Meclis Başkanlığını, 
Yönetim Kurulunu, Disiplin Kurulu-
nu belirleyecek. Seçime katılan tüm 
üyelere teşekkür eden KTB Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, geçen 
dönemde olduğu gibi her türlü fikre 
açık olarak istişare ve ortak akılla ka-
rarları alarak, projeye dayalı çalışma 
prensibini bu dönemde de bir ve bera-
ber olarak devam ettireceklerini söyle-
di. “Hizmetlerimizi üyelerimizden al-
dığımız güç ve destekle yaptık” diyen 
Çevik, “Bundan sonrada üyelerimizle 
birlikte hizmetlerimizi sürdüreceğiz. 
Bizi başarıya ulaştıracak esas güç 
birlik ve beraberlik. Birlikteliğe sahip 
çıkan ve sorunsuz olarak seçimlerini 
gerçekleştiren üyelerimize teşekkür 
ediyorum” dedi. 
KONYA TİCARET BORSASI’NDA SEÇİMİ 

KAZANAN MESLEK KOMİTELERİ 
1-MESLEK KOMİTESİ ASİL

AKF Tarım
Şakiroğlu Tarım 

Mimra Gıda 
Ünkan Tarım 
Tu-Ta Tarım 
Kemal Emektar 
Ramazan Güven

2-MESLEK KOMİTESİ ASİL
Köklüsoy Tarım 
Deveci Tarım 
Konal-Sa Tarım 
Mehmet Ali Yaylalı Gıda Tarım 
Emin Gül Tarım 
Bekiroğlu İnşaat 
Konuklar Tarım Ürünleri 

3- MESLEK KOMİTESİ ASİL 
Çöğenler Yemcilik 
Eberdes  Tarım 
Özçiftçi Tarım Ürünleri
Toprak Tarım 
Ahmet Çalışkan Yem 
Altınekin Ticaret 
Konya Saray Tarım 

4- MESLEK KOMİTESİ ASİL
Sırıstatlılar Hayvancılık
Kıyasettin Taşkın 
Hamit Demirbaz
Recep Taş
Mamil Arpaçay
Abdullah Kaya
Hakkı Çalışkan 

5- MESLEK KOMİTESİ ASİL 
Servet Kayısı-Cihan Kasabı

Geçit Et Ürünleri
Kılıçarslan Et
Muammer Küçükarpacı 
Niyazi Sağlık Et
Mehmet Remzi Yüksel 
Mehmet Yılmaz (Ahmet Oğlu)

6- MESLEK KOMİTESİ ASİL 
Herat Yapı Eğitim Turizm Nakli-

yat
Viptur Turizm Nakliyat İnşaat
Konya Turizm
Motivasyon Eğitim İnşaat Hay-

vancılık
Soydemir Toptan Yün 

7- MESLEK KOMİTESİ ASİL 
Halil Tohumculuk 
Taşpınar Tarım 
Mehmet Büyükalim Tarım 
Mustafa Ayan 
Şeflek Tarım 
Özurgan Tarım 
Obruklular Tarım 

8- MESLEK KOMİTESİ ASİL 
Çevikler Un Fabrikası 
Büyük Hekimoğulları Gıda
Alaybeyi Gıda 
Aydınalp Un
Ova Un Fabrikası 
Güzel Un
Derya Un

9- MESLEK KOMİTESİ ASİL 
Aygın süt 
Gürbüz Yem
Topçuoğlu Ticaret 
Berberoğlu Süt 
Büyük Aygın Gıda 
Şentav Tarım Ürünleri 
Alternatif Veterinerlik Yem 

10-MESLEK KOMİTESİ ASİL 
Pınar Kuruyemiş 
Özşeker Gıda 
Fındıkçılar Gıda
Mehmet Özşabalı
Mevese Tarım 
Has Meram Tohum ve Baharat 
Aslankardeşler Tarım 

n HÜSEYİN MENEKŞE

KTB Başkanı
Hüseyin Çevik

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı 
Temel Karamollaoğlu
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Kültürel çeşitliğimizin ve zenginliğimizin ifadesi olan aşıklık geleneğinin yaşatılması ve bu gelene-
ğin gelecek nesillere aktarması amacıyla “Aşıklarla Kahramanlık Türküleri” programı düzenlendi 

Selçuklu Belediyesi tarafından 
düzenlenen “Aşıklarla Kahramanlık 
Türküleri” isimli program Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Konya’ya kazandırılan Selçuklu 
Kongre Merkezi açıldığı günden bu 
yana gerçekleştirdiği birçok toplantı, 
konferans, sosyal ve kültürel orga-
nizasyonlarla Konya’nın yeni cazibe 
merkezi oldu. Merkez bu kez kültü-
rel çeşitliğimizin ve zenginliğimizin 
ifadesi olan aşıklık geleneğinin yaşa-
tılması ve bu geleneğin gelecek ne-
sillere aktarması amacıyla “Aşıklarla 
Kahramanlık Türküleri” isimli  orga-
nizasyona ev sahipliği yaptı. 

Programda Konya yöresinden 
Aşık Bekir Sami Özsoy, Erzurum yö-
resinden Aşık Sıtkı Eminoğlu, Kars 
yöresinden Aşık Necdet Kuyumcu, 
Sivas yöresinden Aşık Yavuz Altay 
ve Adana yöresinden katılan Aşık 
Abdullah Gizlice Türk halk gelene-
ğinin en güzel eserlerini seslendir-
diler.  

Aşıklık ve aşıklarla ilgili kısa bir 
bilgiden sonra programa katılan 
sanatçılar kendi yörelerinden farklı 
kahramanlık Türkülerini sergile-
diler. Milli birlik ve beraberlik duy-

gularının en üst düzeyde yaşandığı 
gecede vatan, ezan, şehitlik, bayrak 
temalarını kendilerine has üslupla-
rıyla seslendirilen aşıklar en güzel 
koçaklamalar ve güzellemelerini 
Selçuklu’da seslendirdiler. Aşıkların 
sazları ve türküleri ile sergiledik-
leri performans ve seslendirdikleri 
anonim türküler geceye katılan sa-
natseverlerin beğenisini kazandı. 
Aşıkların özellikle Musul ve Kerkük 
parçaları salonu dolduran izleyiciler 
tarafından ayakta alkışlandı. Progra-
mın sonunda aşıklar zeytin dalı aya-
ğı üzerinden kahramanlık türküleri 
seslendirdi.

Aşıklık kültürünün geçmişten 
geldiğini aşığın aynı zamanda hak 
aşığı olduğunu ifade eden Aşık Bekir 
Sami Özsoy, “Aşıklık sanatı belli bir 
edeple ve belli bir kültürle yapılma-
lıdır. Biz bugün burada aşıklık sana-
tını aslına uygun şekilde icra edece-
ğiz. Aşıklar elbette güzelleme yapar, 
aşıklar atışması yapar ama bunların 
tamamı belli bir edep içinde olma-
lıdır. Aşık halkın ve hakkın derdiyle 
dertlenendir. Selçuklu Belediyemi-
zin “Bunun adı aşk” sloganını kul-
lanması da altı dolu bir özdeyiştir” 
dedi. n HABER MERKEZİ

‘Otizm umut vadeden bir 
yolculuğa dönüşebilir’

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ), Selçuklu Belediyesi, 
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 
Vakfı (SOBE) işbirliğinde gerçek-
leştirilen Otizm Farkındalık Günü 
etkinlikleri kapsamındaki 2. Kon-
feransta Otizmli Çocukların Özel 
Eğitimi konusu masaya yatırıldı. 

Toplumda farkındalığı artır-
mak, bu alanda çalışan öğretmen-
lerle iş birliğini artırmak, deneyim 
paylaşmak, bu deneyimleri uygu-
lamaya dönüştürmek için çeşitlik 
etkinlikler gerçekleştirdiklerini 
ifade eden NEÜ Otizm Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yahya 
Çıkılı, bu günkü etkinlikte eğiti-
mi ele almak istediklerini belirtti. 
Otizmli çocukların eğitiminde ge-
rekli başarıyı yakalamak için sü-
rekli ve sistematik bir eğitimin ge-
rektiğini belirten Çıkılı, okullar ve 
aile işbirliğinin büyük önem taşı-
dığını vurguladı.  Selçuklu Otizmli 
Bireyler Eğitim Merkezi Müdürü 
Psikolog Fatma Güllüoğlu Birer, 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bi-
rer: “SOBE Selçuklu Belediyesi’nin 
sosyal sorumluluk projesi olarak 
başlamıştır. Şu an işletilmesi bir 
vakıf tarafından yürütülmektedir. 
Farklı gruplarda 4 saatlik ve 6 sa-
atlik eğitim hizmetimiz var. Spor, 
havuz ve binicilik gibi terapi faali-
yetlerimiz de bir diğer hizmetimiz-

dir” şeklinde konuştu. 
Daha sonra konferansa geçil-

di. SOBE Vakfı Eğitim Direktörü 
Prof. Dr. Binyamin Birkan:  “İyi bir 
özel eğitimle otizm umut vade-
den bir yolculuğa dönüşebilir. Bu 
bireylerin yaşam kalitesinde çok 
önemli ilerlemeler sağlayabiliriz. 
Bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 
” dedi. Eğitimciler açısından otiz-
min beceri yetersizlikleri, davranış 
aşırılıkları ve motivasyon eksikliği 
sendromu olduğunu söyleyen Bir-
kan: “Biz de eğitim programlarımı-
zı çocukların bu eksik becerilerini 
kazandırmaya, onların davranışla-
rını kontrol etmeye ve onları mo-
tive etmeye yönelik düzenliyoruz” 
dedi.  
n HABER MERKEZİ  

Dr. Yahya ÇıkılıÂşıklar kahramanlık
türküleriyle coşturdu

Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen “Aşıklarla Kahramanlık Türküleri” 
isimli program Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
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Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, her yıl in-
meden dolayı 40 bin insanın haya-
tını kaybettiğini belirterek, “Bunun 
yaklaşık 15 bini geç kalmadan do-
layı. Her gün yarım saat yürümek, 
kilo vermek, uyku hastalığı varsa 
bunun önlemini almak, üç öğün 
sebze ve meyve tüketmek inme 
riskini azaltıyor. Uzun süre bilgisa-
yar karşısında hareketsiz oturmak 
ise gençlerde dahi inme riskini ar-
tırıyor” dedi. Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim 
Dalı Başkanlığını da yapan Öztürk, 
inmenin dünyada ve Türkiye’de bi-
rinci derecede halk sağlığı problemi 
olduğunu söyledi.

İnme görülme olasılığının yaşa 
bağlı arttığını dile getiren Öztürk, 
“Yapılan son çalışmalarda önlenebi-
lir risk faktörlerinin engellenmesiyle 

inmelerin yüzde 90’ı önlenebiliyor” 
diye konuştu.  Konuşmanın aniden 
bozulmasının ve değişmesinin, ani 
görme kaybının, yüzde asimetri 
oluşmasının, kol ve bacakta ani kuv-
vet kaybının inmenin belirtileri ol-
duğuna dikkati çeken Öztürk, şöyle 
devam etti: “Bu belirtilerin olduğu 
hastalar, tansiyonlarına müdahale 
edilmeden hastaneye götürülmeli-
dir. Kısa süren konuşma bozukluğu 
inme riskinin habercisi olabilir. Bu-
nun arkasından büyük bir felç gele-
bilir. Her yıl inmeden dolayı 40 bin 
insan hayatını kaybediyor. Bunun 
yaklaşık 15 bini geç kalmadan dola-
yı. Her gün yarım saat yürümek, kilo 
vermek, uyku hastalığı varsa bunun 
önlemini almak, üç öğün sebze ve 
meyve tüketmek inme riskini azaltı-
yor. Uzun süre bilgisayar karşısında 
hareketsiz oturmak ise gençlerde 

dahi inme riskini artırıyor. Özellikle 
bilgisayar başında oturan gençler ve 
çocuklarda, fiziksel aktivitenin ye-
tersiz olması, hareketsiz kalmak kan 
yağlarının artmasına ve kan dolaşı-
mının bozulmasına neden oluyor. 
Belirli saatlerde mola verip egzersiz 
yapılmalıdır.” Geçmişte inme hasta-
lığı geçirenlerin felç kalacağına kesin 
gözüyle bakıldığını vurgulayan Öz-
türk, “İnmeyi tanımak ve fark etmek 
son derece kolay. Tedavi için elimiz-
de her türlü imkan da mevcut ancak 
hastalarımız tüm gelişmelere ve 
inme belirtilerine rağmen hastaneye 
gelmekte geç kalıyor. Bize ortalama 
5. saatte geliyorlar. Bu yüzden teda-
viden etkin şekilde yararlanamıyor-
lar. Belirtilerin ortaya çıkmasından 
sonra hastalar en kısa zamanda bize 
gelmelidir” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Kadınlardan Mehmetçiğe,
Zeytin Dalı işlemeli hediye

Hüyük ilçesinde, el sanatları 
eğitimi alan kadın kursiyerler, Af-
rin harekatında görev yapan Meh-
metçiğe moral ve destek olmak 
amacıyla, el emeği göz nuru döke-
rek hazırladıkları ve “Zeytin Dalı” 
işlemesi yaptıkları havlu, fular ve 
boneleri hediye olarak Hatay’daki 
sınır bölgesine gönderdi.  Hüyük 
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ha-
lil Canan, yaptığı açıklamada, Halk 
Eğitim Merkezi tarafından ilçe 
merkezinde 3, Selki Mahallesinde 
ise 1 olmak üzere ilçe genelinde 
toplam 4 el sanatları kursunun de-
vam ettiğini söyledi. Bu kurslarda 
el sanatları eğitimi alan kursiyer-
lerin Afrin bölgesinde yürütülen 
“Zeytin Dalı Harekatı”na katılan 
Türk askerine moral ve destek ol-
mak amacıyla özel işlemeli havlu, 

fular ve boneler hazırladığını be-
lirten Canan, “Kursiyerlerimiz el 
emeği göz nuru döktükleri çalış-
malarıyla havlu, fular ve bonele-
rin üzerine Zeytin Dalı, ay yıldız, 
Türkiye haritası, Türk askeri gibi 
çeşitli motifleri işledi. Bu çalışma-
ları ise hediye olarak Mehmetçiği-
mize teslim edilmek üzere Hatay 
merkezde bulunan Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğüne kargoyla 
gönderdik. Bu anlamlı çalışmayı 
yapan kursiyerlerimize, bu kam-
panyada ve yürüttüğümüz her 
çalışmamızda bizlere desteğini hiç 
esirgemeyen İlçe Kaymakamımız 
Emre Zeyrek ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Süleyman Ünal’a ku-
rumumuz adına çok teşekkür edi-
yorum” dedi.
n İHA

Eşiyle küçük yaşta evlendiği için açılan davada Murat Kandemir, 8 yıl 4 ay hapis cezası alarak 
cezaevine gönderildi. 2 çocuğuyla çaresiz kalan hamile kadın, eşinin tahliyesini talep etti 

‘Eşimi geri istiyorum’
7 yıl önce anne ve babalarının rı-

zasıyla teyzesinin kızıyla dini nikahla 
evlenen, eşi 18 yaşına girince de res-
mi nikahlanan kişi, evlendiği tarihte 
eşi 15 yaşında olduğunu için açılan 
davada, ‘Çocuğun nitelikli cinsel is-
tismarı’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis 
cezası alarak cezaevine gönderildi. 2 
çocuğu bulunan 7 aylık hamile ka-
dın, eşinin tahliyesini talep etti. 

2011 yılında ailelerinin rızasıyla 
Murat Kandemir, teyzesinin kızı Pı-
nar Üstün ile dini nikah kıyarak ev-
lendi. Aynı yıl genç kadının hamile 
kalması üzerine çift hastaneye gitti. 
Hastane kayıtlarında Pınar Üstün’ün 
15 yaşında olduğunun belirlenmesi 
üzerine, Murat Kandemir hakkında 
Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, 
‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ 
suçundan kamu davası açıldı. Dava 
devam ederken Pınar Üstün 18 ya-
şını doldurdu, resmi nikah kıyılarak 
Kandemir soyadını aldı. 7 yıldır evli 
olan Kandemir çiftinin Talha ve Mu-
hammet Bayram isminde iki erkek 
çocuğu dünyaya geldi. 3. çocuğu-
nun dünyaya gelmesini bekleyen 
çift, Murat Kandemir’e 8 yıl 4 ay 
hapis cezası verilmesiyle yıkıldı. Mu-
rat Kandemir (32) kararın ardından 
tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı 
Cezaevine gönderildi. 

Pınar Kandemir, 3 gün önce 
cezaevine gönderilen eşinin tah-
liye edilmesini istedi. Eşinden hiç 
şiddet görmediğini söyleyen Pınar 
Kandemir, “Biz 2011 yılında eşimle 
evlendik. Teyzemin oğlu ile severek 
evlendim. Düğünümüz yapıldı, iki-
mizin de gönül rızası vardı. Şimdi 
eşime 8 yıl 4 ay hapis cezası geldi. 
Eşim tutuklanarak cezaevine gö-
türüldü. Ben kirada oturuyorum, 
kayınbabam yaşlı bana bakacak 
durumu yok. İki çocuğum var birde 
kendim hamileyim. Gidecek yerim, 
çalacak kapım yok. Buradan Baş-
bakanımıza ve Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyo-
rum, ondan tek ricam; ev, para, pul 
değil kocamı istiyorum. Ne olur sesi-
mi duysunlar, bana yardım etsinler 
3 çocukla ortada kaldım. Resmi ni-
kahım var eşim bir gün olsun şiddet 
uygulamadı, vurmadı bir şey yap-
madı. Tam tersi ilgilendi, çocukları-

na sahip çıktı, bana sahip çıktı. Bir 
yanlışını hiçbir zaman görmedim. 8 
senedir evliyim, hiç pişman değilim 
evlendiğime. Ama eşim şu an tutuk-
lu, 2 gündür ve 2 gündür çok perişa-
nım” ifadelerini kullandı. 

“BİZİ DE ALSIN CEZA 
EVİNE GÖTÜRSÜNLER” 

Eşine aldığı cezanın değil, ço-
cuklarının ayrı kalmasının ağır geldi-
ğini belirten Pınar Kandemir, “Eğer 
eşime ceza vermeye kararlıysalar o 
zaman bizi de alsın ceza evine koy-
sunlar. Biz de onun kadar suçluyuz 
o zaman, ben ve çocuklarım da o ka-
dar suçlu. Eşim şu an 4 duvarda ka-

palı bende dışarıda kapalıyım. 4 du-
var arasında kaldım. Kime gideyim 
kime başvurayım. Ne yapacağımı 
bilmiyorum. İki çocuklu hamile bir 
kadınım, 2 gündür sıkıntı ediyorum 
eşim yanımda yok, ben doğuma 
gideceğim, bu çocuklarıma kim ba-
kacak. Evim kira, elektriğim suyum 
var. Eşim kimseye muhtaç etmi-
yordu bizi şimdi ben ne yapacağımı 
ne edeceğimi bilmiyorum. Lütfen 
rica ediyorum Cumhurbaşkanımıza 
sesleniyorum, Başbakanımıza ses-
leniyorum, ne olursun benim sesimi 
duysun bana yardım etsin” ifadele-
rini kullandı. 

“BİZİM GİBİ AİLELERE 
YARDIMCI OLUN” 

2011 yılında evlendirdiği oğlu 
cezaevine giren baba Bayram Kan-
demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
seslenerek kendileri gibi mağdur 
ailelere yardım edilmesini talep etti. 
Bayram Kandemir, “Allah rızası için 
yardımcı olmanızı istiyoruz. Biz ve 
biz gibi ailelere yardımcı olmanı-
zı istiyoruz. Şimdi bu tür insanlar 
perişan çaresiz. Cumhurbaşkanım 
mağdur insanlara bir çare bulmanızı 
rica ediyoruz. 2 gündür bu çocuklar 
perişan ne olduğunu bilemedik şu 
anda cezalar geldi. Tutuklama kara-
rı çıkmış, oğlumu aldılar ceza evine 
attılar. Torunlarım babasını soruyor. 
Ailesi, hanımı ayrı bir perişan, biz 
ayrı bir perişanız. Allah rızası için biz 
ve bizim gibi insanlara bir çare bul-
manızı rica ediyoruz” diye konuştu. 

“KIZIMIZI KENDİ 
RIZASIYLA EVLENDİRDİK” 

Kızını kendi rızasıyla evlendirdi-
ğini söyleyen Pınar Kandemir’in an-
nesi Güvercin Üstün ise “Birbirlerini 
seviyorlardı. Benim bacımın oğlu, 
kızım da seviyordu. Biz kendi rıza-
mızla verdik. Yani benim kızım çok 
üzülüyor, 2 tane çocuğu var, diğer 
çocuğuna hamile. Allah rızası için ne 
gerekiyorsa yapın” dedi. 5 yaşındaki 
Talha da fotoğrafını öptüğü babasını 
beklediğini söyledi.
n HABER MERKEZİ

‘Bilgisayar bağımlılığı inme riskini artırıyor’

Seydişehir’de esnaflık yapan Batuhan 
Tuncel, evinin önünde yaralı halde bulduğu 
köpeği veterinere götürerek tedavi ettirdi. 
Tuncel, tedavi sonrası sahiplendiği köpeğe 
iyi oluncaya kadar evinde bakacağını 
söyledi. Köpeği yaralı görünce çok üzül-
düğünü ifade eden Tuncel, “Bu şekilde 
kalmasına vicdanım razı olmadı. Alıp 
veteriner hekime getirdim. Sağ bacağı kırık 
olan hayvanın tedavisini yaptırdım. Sahibi 
çıkıncaya kadar evimde bakımlarını yaptırıp 
iyi olmasını sağlayacağım. Vicdani sorum-
luluğu yerine getirmenin mutluluğunu 
yaşıyorum.”  dedi. n AA

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesiyle kontrolden çıkan otomobilin önce 
ağaca çarptığı, daha sonra ise tramvay yoluna 
girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi 
yaralandı. Edinilen bilgiye göre Merve Y.(27) 
idaresindeki 42 TR 672 plakalı otomobille 
cadde üzerinde seyir halindeyken aracının 
kontrolü kaybederek ağaca çarptı. Çarpma-
nın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil daha 
sonra tramvay yoluna girdi. Kaza sonrası 
otomobil sürücüsü Merve Y. ile yanında 
bulunan ve eşi olduğu öğrenilen Nazif Y.(30) 
yaralandı. Tramvay yoluna giren otomobil ise 
çekici yardımıyla tramvay yolundan kaldırıla-
rak otoparka çekildi.  n İHA

Yaralı köpeği
tedavi ettirdi

Ağaca çarptı,
2 kişi yaralı

Bitlis’te PKK’lı teröristlerce araziye döşenen patlayıcının 
infilak etmesi sonucu Mart ayında şehit düşen Jandarma 
Uzman Çavuş Şükrü Çakar’ın ailesine şehadetname verildi.

Çakar’ın Doğanhisar Deşdiğin Mahallesi’nde ikamet 
eden ailesini ziyaret eden İl Jandarma Komutanı Jandar-

ma Albay İsmet Cansaran ve Doğanhisar Kaymakamı 
Abdulkerem Abbasoğlu, aileye şehadetnameyi teslim etti. 
Protokol üyeleri, aileye her zaman şehit ailelerinin yanında 
olduklarını belirtti.
n AA

Şehit Çakar’ın ailesine şehadetname verildi

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk
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Fırınlarda katı yakıt kullanımı yasaklandı!
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı, çevre ve hava kirlili-
ğinin azaltılması amacıyla Konya 
Mahalli Çevre Kurulu’nun aldığı 
kararları yaptığı yazılı bir açıkla-
mayla kamuoyuna duyurdu. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı’ndan konuyla ilgili ya-
pılan açıklama şöyle: 

“Hava kirliliği ile mücadele 
kapsamında mevzuatların uygu-
lanabilmesi için belediyemizce 
yoğun çalışmalar yapılmakta, pro-
jeler yürütülmektedir. Şehrimizin 
hava kalitesi ölçüm verileri anbe-
an takip edilmekte ve kamuoyu-
nun takip edebilmesi için online 
olarak da paylaşılmaktadır. 

Bunun yanı sıra kirletici kay-
nakların etkisini görmek adına her 

bir kirleticinin (Endüstri, Trafik ve 
Evsel Isınma) şehir üzerinde sebep 
olduğu etki haritaları oluşturul-
maktadır. Bunun için “Hava Ka-
litesinin Modellenmesi Ve Temiz 
Hava Eylem Planlarının Oluştu-
rulması” projesi 2017 yılında baş-

latılmıştır. 2009 yılında yürütülen 
ve tamamlanan IKONAIR proje 
sonuçları ve buna bağlı olarak hali 
hazırda devam eden eylem planla-
rının güncellenmesi hedeflenmek-
tedir. 

Bu çalışmalar ışığında emisyon 

seviyelerinin azaltılmasana yöne-
lik önlemler her boyutta değer-
lendirilmekte ve önlem paketleri 
hayata geçirilmektedir. Yürütülen 
denetim çalışmaları neticesinde 
elde edilen veriler ile gelen yo-
ğun şikâyetler değerlendirilerek 

İlimiz Mahalli Çevre Kurulunda 
belirtilen olumsuzlukları gidermek 
adına aşağıda sıralanan bir dizi ön-
lemin hayata geçirilmesi kararlaş-
tırılmıştır: 

a- İlimizde bulunan katı yakıt 
kullanan, servis ağı ile dağıtım ya-

pan ekmek fırınlarının tamamının 
katı yakıt kullanımının sonlandır-
ması ve alternatif enerjiye geçişi-
nin 30.09.2018 tarihi sonuna ka-
dar sağlanmalarına, 

b- İlimizde bulunan Etliekmek 
fırınlarında kullanımı yasak olan 
MDF tozundan imal edilen pelet, 
biyokütleler (zeytin, kayısı çekirde-
ği, fındıkkabuğu), yıkım neticesin-
de elde edilen boyalı kapı, pencere 
gibi inşaat atıklarının yakıtların 
kullanılmasının yasaklanmasına, 

c- Atık odun ve türevi malze-
melerin (yıkım veya tadilat neti-
cesinde elde edilen boyalı kapı, 
pencere, gibi inşaat atıkların) ısın-
ma amaçlı ve pişirme prosesinde 
kullanılmak üzere satışının yasak-
lanmasına oy birliği ile karar veril-
miştir.
n HABER MERKEZİ

Tavusbaba KAFEM, hizmet vermeye başladı. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, işletmede incelemelerde bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Beklenenden daha hızlı 
bir süreçte köprülü kavşaklarımızı tamamlamaya çalışacağız” dedi

Tavusbaba KAFEM hizmette 5 köprülü kavşak hızlı bitecek
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından Meram Tavusbaba Or-
manı içinde hayata geçirilen KA-
FEM işletmesi hizmet vermeye 
başladı. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, açtıkları 
işletmelerin amacının piyasada bir 
sosyal denge, fiyat dengesi ve kalite 
standardı oluşturmak olduğunu be-
lirtti. Başkan Akyürek, çam orman-
larının içinde güzel bir mekânda 
açılan Tavusbaba Kafem’in bölgede 
önemli bir boşluğu dolduracağını 
söyledi. 

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin şehrin farklı yerlerinde hiz-
mete açtığı KAFEM işletmeleri va-
tandaştan büyük ilgi görüyor. 

Kaliteli hizmeti ve her keseye 
uygun fiyatlarıyla Konya’nın sosyal 
hayatına ayrı bir renk de katan KA-
FEM’lere bir yenisi daha eklendi. 

Meram Tavusbaba Ormanı 
içinde yapımı tamamlanan Tavus-
baba KAFEM, hizmet vermeye 
başladı. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek buradaki 
işletmeyi ziyaret ederek yürütülen 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

TAVUSBABA KAFEM BÖLGEDEKİ 
BOŞLUĞU GİDERECEK 

Büyükşehir Belediyesi’nin KA-
FEM markasının vatandaşlardan 
yoğun ilgi gördüğünü söyleyen 
Başkan Tahir Akyürek, “Burada 
uzun bir zamandır ikram hizmeti 
verilmiyordu. Tavus Baba Orma-
nı’nın içinde Tavusbaba KAFEM’de 
bulunuyoruz. Buradaki işletmemiz, 
bölgedeki boşluğu doldurmaya yö-
nelik bir çalışma. Çam ormanlarının 
içinde güzel bir mekânda halkımı-
zın KAFEM markası ile hizmetinde 
olacağız” diye konuştu. 

Bu işletmelerinin amacının pi-
yasada bir sosyal denge, fiyat den-
gesi ve kalite standardı oluşturmak 
olduğunu kaydeden Başkan Akyü-
rek, “Bu işletmelerimiz halkımızın 
tamamına hizmet veren işletmeler-
dir. Buralara öğrenciler de gelebilir, 
aileler de gelebilir. Her kesime hi-
tap eden ve her ekonomik seviye-
ye uygun işletmeler olarak faaliyet 
yürütüyoruz. Tavusbaba KAFEM 
de halkımızın sosyal ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik çok güzel bir 
işletme oldu. Çok güzel bir Konya 
markasını halkımıza kazandırmış 
oluyoruz” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
iştiraklerine bağlı olarak hizmet ve-
ren KAFEM; Meram Tavusbaba’nın 

yanı sıra; Akyokuş Park, Meram 
Çamlıbel, Japon Parkı, Evliya Çelebi 
Parkı, Türk Yıldızları Parkı, Büyük-
şehir Belediyesi karşısı Necmettin 
Erbakan Parkı, Konevi Meydanı, 
Konya Bilim Merkezi, Kılıçarslan 
Gençlik Merkezi’nde farklı hizmet 
anlayışıyla büyük ilgi görüyor. KA-
FEM yakın zamanda Ecdat Bahçe-
si-Kalehan’da da hizmete girecek. 

Konya Büyükşehir Belediye-
si, bunun yanında Konya Mutfağı 
markası ile Akyokuş Park, Mevlana 
Meydanı karşısı ve Türk Yıldızları 
Parkı Uçak Restoran’da hizmet ve-
riyor. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
iştiraklerine bağlı işletmeler olarak; 
özellikle öğrencilere yönelik Kültür-
park İl Halk Kütüphanesi terasında 
ve Aliya İzzebegoviç Bilgehanesi’n-
de kafeterya hizmeti veriliyor. Di-
ğer işletmeler ise; Camlıköşk Aile 
Çay Bahçesi, Alaaddin Tepesi Aile 
Çay Bahçesi ve Alaaddin Tepesi Şe-
hitlik Aile Çay Bahçesi. 

Konya’nın Taşkent İlçesi’nde 
de Pirlerkondu Otel’i tamamlayan 
Konya Büyükşehir Belediyesi, işti-
rakleri vasıtasıyla 4 yıldız kapasite-
sindeki bu oteli de işletiyor.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
şehrin ana arterlerinin kesiştiği yer-
ler de 5 yeni köprülü kavşak ve yaya 
üst geçidi yapımını sürdürüyor. Şe-
fik Can Köprülü Kavşağı’ndaki ça-
lışmaları yerinde inceleyen Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, amaçlarının şehir merke-
zinde kesintisiz trafik akışı sağlamak 
olduğunu dile getirdi. Başkan Akyü-
rek, köprülü kavşakları beklenen-
den kısa bir sürede tamamlamayı 
hedeflediklerini kaydetti. 

Şehrin ana arterlerinin kesiştiği 
yerlere 5 yeni köprülü kavşak ve 
yaya üst geçidinin daha yapımını 
başlatan Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Tahir Akyürek, Şefik Can 
Caddesi Köprülü Kavşağı çalışmala-
rını yerinde inceledi. 

Konya’da 4 alt geçit ve bir de üst 
geçit olmak üzere toplam 5 tane yeni 
köprü çalışmasını aynı anda başlat-
tıklarını hatırlatan Başkan Akyürek, 
“Fatih Caddesi Köprülü Kavşağı, 
Şefik Can Köprülü Kavşağı, Galeri-
ciler ve MTA Köprülü Kavşakları ile 
Başkent Üniversitesi Hastanesi’nin 
orda da bir yaya köprüsünü faaliye-
te geçireceğiz. Köprülü kavşaklarda 
çok dikkatli bir çalışma yürütüyo-
ruz. Özellikle baştan, kazı başlama-
dan önce servis yollarını, yan yolları 
baypasları hazırlayarak, refüjlerde 
yeni düzenleme yapılarak, öncelikle 
trafik akışını çalışmayla birlikte sağ-
layarak başarılı bir çalışmayı yürü-
tüyoruz. İnşallah beklenenden daha 
hızlı bir süreçte köprülü kavşakla-
rımızı tamamlamaya çalışacağız” 
diye konuştu. 

KESİNTİSİZ BİR TRAFİK AKIŞINI 
SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ 

Amaçlarının şehirde kesintisiz 
bir trafik akışını sağlamak olduğu-
na vurgu yapan Başkan Akyürek, 
şunları söyledi: “Meram’dan çıkan 
bir kardeşimiz, Organize Sanayi böl-
gesine ve Selçuklu’nun diğer bölge-
lerine kesintisiz olarak, ışığa takıl-
madan ulaşmaya başlayacak. Tabi 
Konyamız geniş bir alana oturduğu 
için coğrafya olarak, mesafeler uzun. 
Merkezde doğudan batıya kuzey-
den güneye 50 kilometre civarında 
bir çapta hizmet veriyoruz. Şehir içi 
hız sınırının yaklaşık 50 kilometre 
olduğu düşünülürse bu mesafelerin 
beklemeden alınabilmesinin önemi 
daha da anlaşılır. Meram Belediye 
Başkanımıza, Selçuklu ve Karatay 
Belediye Başkanımıza bu köprülü 
kavşak çalışmalarında gösterdikleri 

bu lojistik destek nedeniyle şükran-
larımı sunuyorum.” 

Köprülü kavşak çalışmalarının 
yoğun bir şekilde yürütüldüğünü 
dile getiren Selçuklu Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay ise, “Şefik 
Can Kavşağı günlük trafiğin en yo-
ğun olduğu alanlardan birisi. İnşaat 
faaliyetlerine başlamadan önce alı-
nan tedbirlerle, yan yolların açılması 
ile birlikte şu an trafik akışı bir sıkın-
tıya neden olmadan devam ediyor. 
Bunun için öncelikle teşekkür ediyo-
ruz. İnşaat çalışmalar sırasında va-
tandaşlar en az mağduriyetle süreci 
tamamlanmış olacak. Biliyoruz ki bu 
inşaatlar rekor zamanda tamamla-

narak hizmete açılmış olacak. Özel-
likle Şefikcan Kavşağı’ndan dolayı 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza 
teşekkür ediyorum. Şehrimize ha-
yırlı olmasını temenni ediyorum” 
şeklinde konuştu. 

Öte yandan, Konya Büyükşe-
hir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlü-
ğü tarafından köprülü kavşaklarda 
yürütülen deplase çalışmaları da 
tamamlandı. Deplase çalışmaların-
da KOSKİ, 800 ve 450 milimetre 
çaplarında duktil, 200, 140, 90 ve 
63 milimetre çaplarında polietilen 
borular kullandı.
n HABER MERKEZİ

Aslım Ormanı’ndaki iğde kokuları Karatay’ı saracak
Türkiye’ye örnek olan kentsel 

dönüşüm projeleri ve ilçeye kazan-
dırdığı modern tesisler ile Karatay’ı 
her geçen gün daha da ileriye taşı-
yan Karatay Belediyesi; 3 Milyon 
573 Bin m²’lik yeşil alanıyla, parkları 
ve bahçeleri ile modern yapılaşmayı 
doğa ile iç içe yükseltiyor.

Aslım Katı Atık Sahasının Bü-
yükşehir Belediyesi kararı ile Kara-
man Çevre Yolu’na taşınmasının ar-
dından Konya’nın kuzeyden güneye 
esen hakim rüzgarları sayesinde Ka-
ratay Belediyesi Aslım Ormanı’ndaki 
22 bin 500 iğdenin kokusu Karatay’ı 
saracak. Aslım Ormanında 2 milyon 
472 bin metrekarelik alanda 84 bin 

834  ağaç bulunuyor.
Karatay Belediye Başkanı 

Mehmet Hançerli, yapılan ağaç-
landırma çalışmalarının hızla ge-
lişen Karatay’da yaşam kalitesinin 
de yapılaşma ile aynı doğrultuda 
yükselmesi için çalıştıklarını vur-
guladı. Başkan Hançerli Karatay’ın 
konut alanlarının yanı sıra sanayi 
sahalarının da merkezi olduğuna 
dikkat çekerek; ağaçlandırma ve 
yeşil alanların Karatay’ın akciğeri 
olduğunu söyledi. Başkan Hançerli,  
“Karatay’ın havasının sürekli yük-
sek oksijenle tazelenmesi ve sanayi 
yoğunluğunun çevresel etkilerinin 
minimum düzeyde kalması için Ka-

ratay Belediyesi olarak ağaçlandır-
ma ve yeşil alan çalışmaları gerçek-
leştiriyoruz. Ağaçlandırma sahaları 
ve yeşil alanları  Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekiplerimiz modern su-
lama sistemleri ve düzenli bakım 
programları ile ağaçların sağlıklı 
büyüyüp gelişmeleri için yoğun 
bir şekilde çalışıyor” dedi. Doğayla 
olan bağların her zaman korunma-
sı gerektiğini vurgulayan Başkan 
Hançerli, yapılacak çalışmaların 
sadece bugün için değil, gelecek 
nesillerin de sağlıklı bir çevrede 
yaşayabilmeleri için büyük önem 
taşıdığını söyledi.
n HABER MERKEZİMehmet Hançerli 
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Fabrikamızın aşağıdaki bölümüleri 
için personel alınacaktır.

* MOBİLYA USTALARI
* DÖŞEME USTALARI

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

Fabrikamız Konya Organize Sanayi 
Bölgesi İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

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.

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

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

ELEMAN ARANIYOR
40 Yaşını 

aşmamış,firmamız 
bünyesinde 

çalıştırmak üzere 
vasıfsız 

işçi alınacaktır.

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

Adres:  2. Organize Sanayi Bölgesi Kocadere Sokak No: 7 Selçuklu/Konya 
Telefon:  0 332 239 07 61 (pbx)  /  info@filkar.com.tr

ELEMANLAR ALINACAKTIR

KALİTE KONTROL TEKNİKERİ
İş Tanımı : Ürün ve üretim kontrol metodolojisine uygun olarak; talaşlı imalat ve montaj hattında ürün proses
   kontrol, lojistik hattında final kontrol proseslerinin ölçüm sistemleri analizleriyle birlikte 
  doğrulamalarının gerçekleştirilmesi.
Personel Sayısı :  1
Aranan Nitelikler :
 • Endüstri Meslek Lisesi , Meslek Yüksek Okulu ve/veya Mühendislik Fakültesi mezunu,
 • 21-35 yaş arası,
 • Görev aldığı proses içerisinde oluşacak kalite sorunlarının etkin çözümü ve raporlanması,
 • İyileştirme, geliştirmeye açık, analitik düşünme ve raporlama bilgi/becerisi gelişmiş,
 • Yoğun iş temposunda çalışabilecek,
 • Tecrübeli veya yetiştirilmek üzere,
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay takım arkadaşı

MONTAJ OPERATÖRÜ
İş Tanımı : Üretim portföyümüzdeki kompresör, havalı fren ve süspansiyon sistem valflerinin teknik 
   şartnamelere uygun olarak montaj süreçlerinin yürütülmesi.
Personel Sayısı :  6
Aranan Nitelikler :
 • İlgili ilana ait meslek lisesi, yüksek okul ve dengi okullardan mezun (tercihen),
 • 21-35 yaş arası,
 • Tecrübeli ve/veya yetiştirilmek üzere,
 • Temel aparatlar hakkında bilgi sahibi olan,
 • Teknik resim okuyabilen,
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Bay ise askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay/Bayan takım arkadaşı

ÜRETİM OPERATÖRÜ
İş Tanımı : Üretim prosesinde teknik şartnamelere uygun olarak CNC proseslerinin tanımlı olan süreçlere 
   uygun olarak yürütülmesi.
Personel Sayısı :  4
Aranan Nitelikler :
 • İlgili ilana ait meslek lisesi, yüksek okul ve dengi okullardan mezun (tercihen),
 • 21-35 yaş arası,
 • Tercihen CNC programlamaya hakim,
 • Temel ekipman hakkında bilgi sahibi olan,
 • Ölçü aletlerine hakim,
 • Teknik resim okuyabilen,
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay takım arkadaşı

TEKNİK RESSAM
İş Tanımı : Ürün ve üretim yönetimine uygun olarak iki ve üç boyutlu teknik resimlerin hazırlanması, mevcut
   dokümanların revizyonları ve koordinasyon takibi ile prototip ve ön seri ürünlerin teknik şartname
   gerekliliklerine, standartlarına uygun olarak dokümanların hazırlanması ve yayını
Personel Sayısı :  2
Aranan Nitelikler :
 • Teknik lise mezunu veya Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • 21-35 yaş arası,
 • Autocad ve/veya Pro Engineer programlarına hakim
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
 • İyileştirme, geliştirmeye açık, analitik düşünme ve raporlama bilgi/becerisi gelişmiş,
 • Yoğun iş temposunda çalışabilecek,
 • Tecrübeli veya yetiştirilmek üzere,
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Bay ise askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay/Bayan takım arkadaşı

DEPO OPERATÖRÜ
İş Tanımı : Depo ve lojistik proseslerinde teknik şartnamelere uygun olarak tanımlı olan süreçlerin yürütülmesi.
Personel Sayısı :  2
Aranan Nitelikler :
 • 21-35 yaş arası,
 • Tecrübeli ve/veya yetiştirilmek üzere
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay takım arkadaşları 

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 SEVKİYAT SORUMLUSU
3 DAHA ÖNCE DEĞİRMENCİLİK 

SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞ 
TENEKECİ PERSONELLER 

ALINACAKTIR
-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Bosna’ya servisimiz vardır.
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Konya Ticaret Odası (KTO)’da 
seçim heyecanı meslek komiteleri 
seçimleri ile başladı. TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezinde düzenlenen se-
çimlere Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk, oda ve komite üyeleri 
katıldı. Konya Ticaret Odası  üyeler 
saat 09.30’dan itibaren sandıkların-
da oylarını kullandı. Saat 17.00’da 
seçimin bitmesinin ardından yapı-
lan sayımlarda 70 komiteden 68’ini 
mevcut Başkan Selçuk Öztürk’ün sarı 
listesi kazandı. Unlu Mamüller İmala-
tı, Toptan-Perakende Ticareti Komi-
tesini beyaz liste, Yolcu Taşımacılığı 
Faaliyetleri Komitesini ise mavi liste 
kazandı.
ÜYELERİMİZE HİZMET ETMEK BİRİNCİ 

GÖREVİMİZ 
Seçimlerin ardından üyelere te-

şekkür konuşması gerçekleştiren 
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk  3. ve 59. komiteye teşek-
kür ederek aynı tempoda çalışmaya 
devam edeceklerini söyledi. Başkan 
Selçuk Öztürk, “Biz beraber yolu-
muza bir ekip çalışması olarak baş-
ladık ve bu ekiple de sonuna kadar 
devam etme kararlılığındayız. Bazı 
komitelerde belki zorlandığımız an-
lar oldu ama az önce söylediğim gibi 
güzel bir sonuç. Bugün itibarıyla bu 
seçimler bizim için bitti. Bundan 
sonra Konya Ticaret Odasının üye-
lerinin hepsi bir gün önce olduğu 
gibi yine bizim üyelerimizdir. Onlara 
hizmet etmek ne olursa olsun bizim 
birinci görevimiz, bu göreve devam 
edeceğiz ve onlarla ilgili ya da başka 
kimse ile ilgili herhangi bir ayrımı-
mız bugüne kadar olmadı, bundan 
sonrada olmayacak. Ben bizimle 
beraber bu yolculuğa çıkan herkese 
teşekkür ediyorum. Aday arkadaşla-
rımızın hepsine 70 komitedeki arka-
daşlarımıza, çalışan arkadaşlarımıza 
çok teşekkür ediyorum. Odamızın 
personeline çok teşekkür ediyorum, 
meclis üyelerimize, yönetim kurulu 
üyelerimize çok teşekkür ediyorum” 
dedi.

KADİRŞİNAS KONYA’YA DAHA ÇOK 
HİZMET ETMEK ZORUNDAYIZ

Konya’ya daha çok hizmet etmek 
zorunda olduklarını ifade eden Başkan 
Selçuk  Öztürk konuşmasına şöyle de-
vam etti: “Türkiye’de 70 komiteli olup 
68 komitenin tek bir grup tarafından 
alınabildiği başka bir seçimin olduğu-
nu düşünmüyorum. Bu bizi gururlan-
dıracak ya da kibre sokacak bir hadise 
değil. Bu elbette Cenab-Hakkın bize 
takdiri. Sonuçları bütün arkadaşları-
mızın gayretinin toplum karşılığında 
takdiri olarak görmek lazım. Bize bu-
nun verdiği sonuç sadece şu; biz daha 
çok çalışmak durumundayız. Kadirşi-
nas Konya’ya daha çok hizmet etmek 
zorundayız. Bize sadece bu sorumlu-
luğu veriyor. O yüzden dün nasılsak 
bugünde öyle olacağız. Gayret edece-

ğiz bu yarında böyle olacak. Bu şekil-
de devam edeceğiz. Cenab-ı Hakk’a 
şükrediyorum bizi mahcup etmedi” 
ifadelerini kullandı. 
YAPILAN SEÇİMLERİNDEN ARDINDAN 

KOMİTELER ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU:
1- MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ 

Rafet Sebze ve Meyve ve Petrol Ürün-
leri
İlkhasat Gıda İnşaat
Günindi Gıda Petrol
Üçpınar Tarım
Metin Maşalı Çiçekçilik

2- MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ 
Göksel Tarım
Avs Tarım Ürünleri
Koçakerler Tarım Petrol
Rıfatoğlu Tarım
Musa Kayhan – Sena Tarım Ürünleri

3- MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ
Mutluerler Ekmek
Akif Usta Unlu Mamüller
Ysc Unlu Mamülleri
Emirsultan Ayakkabı Tekstil İnşaat
Şölen Pastacılık

4- MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER
Ayyıldız Ambalaj Tarım
Aydınalp Un
Güneyler Un
Mustafa Altınay Yem
Şanlı Yem

5. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Ali Eser Hayvancılık
Canbazoğlu Besicilik
Ayyıldız Kardeşler Hayvancılık
Ünar Hayvancılık Petrol
Ünlü Hayvancılık
6.MESLEK KOMİTESİ ASİL
Ali Ölmez Gıda
İsmail Saraçoğlu Hayvan Ürünleri
Kılınçarslan Et Süt Veterinerlik
Çağtav Tavukçuluk Besicilik
Gülloğlu Gıda Sanayi
7.MESLEK KOMİTESİ ASİL
Umut Süt
Gıdasan İhtiyaç Maddeleri 
Çelikkayalar Alış Veriş Marketleri
Doğan Cömert Gıda
Çelen Dondurulmuş Ürünler

8.MESLEK KOMİTESİ ASİL
Derpaş Gıda ve İhtiyaç Maddeleri
Konestaş Konya Gıda Petrol Hayvan-
cılık
Muammer Çatlı Gıda Maddeleri
Tatlısumaklar Tarım Petrol İnşaat 
Gıda
Güven- El Toptan Gıda İhtiyaç Mad-
deleri
9.MESLEK KOMİTESİ ASİL
Ramazan Saylık Gıda Maddeleri
Abdülcelil Gövez- Gövez Ticaret
Özçelikkayalar Alıveriş Merkezleri

Bozkırlılar Gıda
Ç.T.N Tarım Gıda Maddeleri
Duranlar Gıda ve İhtiyaç Maddeleri
Akçaoğulları Süt ve Süt Ürünleri
10 .MESLEK KOMİTESİ ASİL
Pınar Kuruyemiş Gıda
Özçiğdem Kuruyemiş Gıda
Çınaraltı Şifali Bitkileri
Arı Hurma Kuruyemiş
ÇTR Gıda Tarım Hayvancılık

11 .MESLEK KOMİTESİ ASİL
Beşel Endüstriyel 
Evliya Şekerleme
Talat Özakpınarlar Gıda
Tatlısumak Şekerleme
Salur Gıda

12 .MESLEK KOMİTESİ ASİL
Sacit Deresoy Ayakkabı
Pekmezci Deri Ürünleri
Gezdo Çanta
Atasay Ayakkabı
İç Anadolu Ayakkabı

13 .MESLEK KOMİTESİ ASİL
Bulmazlar Kundura Sanayi
Konbey Ayakkabı ve Deri Ürünleri
Burçak Ayakkabıcılık 
Cihan Ayakkabı
Çarık Ayakkabı

14. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Avşar Tekstil
Muzaffer Büyüktemiz- Muzaffer Perde 

Çeyiz
Mevlüt Yetkin- Yetkin Halı
Erşahin Mefruşat
Solak Tekstil İnşaat

15. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Gürcanlar Tuhafiye
Ekrem Böcü- Kardeşler Ticaret
Dekoper İnşaat Reklam
Muammer Demir
Safari Orman Ürünleri

16. MESLEK KOMİTESİ ASİL
B.Z.D Tekstil 
Genç Özlem Tekstil
İpekon Tekstil
MGM Şahinler Giyim
Mustafa Koçak- Mustafa Koçak Tekstil

17. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Hesna Tekstil Sanayi
Özgül Konfeksiyon Tekstil
Keçeciler Tekstil Gıda
Mevlüt Bağçı- Venna Giyim
Ali Çimen- Beyazgül Giyim Mağazası

18. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Polatoğlu Kereste Nakliye
Venge Orman Ürünleri
Büyük Akkayalar Madeni Eşya
Klassis Möble Sanayi
Çamurcu Orman Ürünleri

19. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Kale Pazarlama 
Ündaş Dayanıklı Tüketim Malları

Zirve Dayanıklı Tüketim Malları
Tezcan Ev Gereçleri
Cebeci Mobilya

20. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Sarraf Başak Tarım Ürünleri
Abdullah Çiçek- Miray Kuyumculuk
Vahdi- Mevlüt Karacaoğlu Kuyumculuk
Ali Cenap Zeybekoğlu- Sarraf Zeybe-
koğlu
Demirkan Kuyumculuk 

21. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Göktuğ Plastik 
Merve Hac Malzemeleri
Çankaya Fotoğrafcılık
İşler Zücaciye 
Avcıoğlu Dayanıklı Tüketim Malları

22. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Tosunlar Kırtasiye
Eycan Araştırma Geliştirme
Odak Okul Ders Araçları
Pusula Tarımsal Analiz Labaratuvarı
MCM Arge Danışmanlık

23. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Berka Bilgi Teknolojileri ve Danış-
manlık Hizmetleri
Badel Bilgisayar İthalat İhracat Pazar-
lama
GM Bilişim Teknolojileri
Armiya Bilgi Teknolojileri
İcania Bilişim Teknolojileri

24. MESLEK KOMİTESİ ASİL

Servet Ofset Matbaacılık
Erman Ofset Matbaacılık
Mustafa Başünal- Desen Matbaası
Damla Ofset Matbaacılık
Kılıcanlar Ofset Matbaacılık

25. MESLEK KOMİTESİ ASİL
KTO Karatay Ünüversitesi Yayıncılık
Profam Promosyon Reklam
Rıfat Ergan – Plato Fotoğraf ve Reklam
KNY Reklam Ticaret ve Sanayi
Barınlı Tanıtım Organizasyon

26. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Mehmet Çakır- GMC Sarrafiye ve Cep 
Telefonu Aksesuarı
İsmail Büyükdere- Gelişim Bilişim
Emre Babayiğit- Babayiğit Elektronik 
Sistem Teknolojileri
Mehmet Ceylan- Ceylan Elektronik
İbrahim Taşkın – Taşkın Telemüni-
kasyon

27. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Akışık Elektrik İnşaat
Yeni Yıldırım Elektrik
Özolgun Elektrik
İlhami Kalaycı- İlya Elektrik Ticaret
Ahmet Bostanoğlu- Elkon Elektrik

28. MESLEK KOMİTESİ ASİL
AYC Danışmanlık Turizm 
Yükseliş Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği
Atılım Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği 
Özel Eğitim

Cleangross Temizlik Ambalaj Makine 
ve Endüstriyel Hizmetler
Söz Patent Limited Şirketi

29 .MESLEK KOMİTESİ ASİL
Soleks Diş Ticaret Anonim Şirketi
Lameks Dış Ticaret Limited Şirketi
Yıtaş Mobilya 
Turkexim ihracat İthalat
Dersolar Dış Ticaret

30.  MESLEK KOMİTESİ ASİL
Konal İnşaat Sanayi ve Ticaret
Konya Hazır Beton Sanayi ve Ticaret
Dönmez Beton Ürünleri Sanayi ve Ti-
caret
Akyuva Müteahhitlik Beton Mamül-
leri
Emir Hazır Beton İş Makineleri

31.   MESLEK KOMİTESİ ASİL
Erkuş Döküm İletişim
Emin Yaldız Metalurji Makine Gıda
Demir Kardeşler Döküm
Mustafa Yolcu- Ören Döküm
Oflaz Sayvana Döküm Otomotiv

32. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Rot- Son Otomotiv İnşaat
İkizler Kalıp Press Sanayi ve Ticaret 
Limitted Şirketi
Hüsnü Öztürk- Öztürk Teknik Hırda-
vat
Asil Cıvata Sanayi ve Ticaret
Hasan Hüseyin Ceran- Ceran Kalıp

33. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Torunlar Demir 
Saç Profil 
Şen Demir 
Anadolu Demir 
Pakdemir Ticaret 
Maşalı Demir Çelik

34. MESLEK KOMİTESİ ASİL 
Doğrular Ev Ürünleri
Güçal Alüminyum 
Özgençoğlu Metal
Aksevinç Park Sanayi
Piramit Madeni Eşya 

35. MESLEK KOMİTESİ ASİL 
Befa Boya 
İhsan Koçak Makina 
Kamil Türk Hırdavat 
Osman Karakaya 
Şen Saadet Hırdavat 

36. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Özdöken Tarım Makineleri 
Alparslan Tarım Makineleri 
Vali Karalar-Karaova Tarım Makine-
leri 
Öz Telefoncular Saç Demir
Anıl Yatağanlı Tarım Makineleri 

37. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Meteson hidrolik 
Muammer Yanmaz-Saysu Sondaj
Sarmeks Makine 
Akko Otomotiv 
Değerli Makine 

38. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Keleş Kurtarma Hizmetleri 
Seykon Metal Makine
Etken Asansör
Elfamak Makina
Şükrü Özdemir-Dijikon Elektrik 

39. MESLEK KOMİTESİ ASİL 
Büyük Sağlam Tarım Aletleri 

İbrahim Ümit Makina
Mustafa Başak Hırdavat 
Sandıkçılar Makina Sanayi
Alternatif Motor Sanayi 

40. MESLEK KOMİTESİ ASİL 
Özmen Plastik Sanayi
Işık-Pen Metal
Önpen Pvc Metal
Bahçan Plastik 
Erkap Kapı 

41. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Gülpilsan Plastik 
Hasan Ceran- Ceran Kauçuk 
Aktepe Plastik
Aveaplast Sulama 
Turan Plastik 

42. MESLEK KOMİTESİ ASİL 
Safa Tarım 
Güneş Tarım
Musa Başaşçı-Şahan Kolonyaları 
Şakir Kon-Missim Kimya Sanayi 
Eforganik Tarım 

43. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Üçme Mühendislik 
Ali Kendirci İnşaat
Musa-İbrahim-Salih Özkan İnşaat
R.H.Y. Özkaya İnşaat
Altunay İnşaat
İmkan Nakliye
Adem Bulut İnşaat
Okkalar İnşaat
Torun Mühendislik 

44. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Biberci İnşaat
Fetih İnşaat
Taçmahal İnşaat

Necdet Fidan İnşaat
Mehmet Ali Ünal İnşaat

45. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Gözde Konut Yapı Kooperatifi
Selçuk Park Konut Yapı Kooperatifi
Algül-Kent Konut Yapı Kooperatifi
Özgök Bayrak Konut Yapı Kooperatifi
Mavisu Konukları Konut Yapı Koope-
ratifi

46. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Öztaşoğlu Hafriyat
Vurallar Kum Tesisleri 
Dağlıkocalar İnşaat
İlyas Tekbaş İnşaat
Sabit Osman Acar

47. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Der-Yapı İnşaat
Altınekinli İnşaat Malzemeleri
Beyaz Saray Mühendislik
Konyıl Yapı İnşaat
Ahmet Sucu İnşaat 

48. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Kayı-Tes Mühendislik
Güçpa Doğalgaz
Anser Isıtma
Altun Şelale İnşaat
GNC Mühendislik 

49.MESLEK KOMİTESİ ASİL
Ömer Faruk Özcan
Gülnihal Mimarlık
Şer Mimarlık
İmsaş İnşaat
Hiceran Mühendislik

50. MESLEK KOMİTESİ ASİL 
Rma Müşavirlik Mühendislik
Hat Mühendislik

Sirrac Aydınlatma
Dursun Kaplan Mimarlık
Karizma Yapı

51. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Kayabeli Enerji Elektrik
Gitaş Enerji Üretim
Girayhan Tarım Enerji
Türkmen Beyi Solar Enerji
Hasen Gıda Tarım Enerji

52. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Meram Elektrik Perakende
Dolular Mimarlık
M.G.H Elektirik Elektronik
Ziem Elektrik İnşaat
Konjen Enerji Elektrik

53. MESLEK KOMİTESİ ASİL
 Motus Otomativ
Mogeson Motor
Makparsan Endüstriyel
Mustafa Ceylan Endüstri
Madenci Otomativ Makina

54. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Özen-İş Karasör Otomativ
Etem Saraçlar Otomativ
Takdir Petrol Kömür Otomotiv
Seçilmişler Oto Sanayi
Yusuf Kayhan- NMK Otomativ

55. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Mustafa Akkese 
Acıbadem Otomativ
Savaş Demiröz-Üniversite Otomativ 
İnşaat ve Emlak
Uyaraslan Otomotiv
Çenesizler Otomotiv

56. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Genç Erdal Otocam İnşaat
Selemoğulları Otomativ
Herford Otomativ
Ali Akın Otomotiv
Çimenoğlu Gıda Tarım ve Otomativ
AK-SET Nakliye Madencilik
Uzman Fren Sistemleri

57. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Sözen Petrol Ticaret
Haci Abdil Deveci Petrol
Özpar Nakliye Gıda ve Petrol
Atiker Taşımacılık Gıda Petrol Ürünleri
İnsu Petrol
Yağ-San Petrol Ürünleri
Tevfik Çifçi-Çiftçi Petrol

58. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Muhammet Özbey Madencilik
Truva Mermer Makineleri
Lütfi Takavcı Mermer Maden
Kutalmış Tabela
Par-Mer Parlayanlar Mermer Taş

59. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Özkaymak Turizm
Yalçınhan Turizm
Selçuklu Oto Nakliyat
Konya Metro Seyahat Taşımacılık
Ahmet Bircan Gıda Maddeleri

60. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Tekcer Nakliyat
Karaerler Nakliyat
Şekercan Nakliyat
Ural Reklam Bilgisayar Nakliye Oto-
motiv
Mustafa Erben- Erben Nakliyat

61. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Ekin Kurye Dağıtım Nakliyat

Özşaroğlu Uluslar arası Nakliye Taşı-
macılık
Yükseller Uluslar arası Nakliyat
Odabaşı Uluslar arası
Demiran Nakliyat

62. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Rumi Turizm İnşaat
Seviban Kuşyılmaz – İmren Toptan 
Perekende Gıda ve İhtiyaç Maddeleri
Ahmet Pamuk- Mevlana Kent Oteli
Rados Emlak 
Tanyeri Eğitim Turizm Gıda

63. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Karahanlılar Seyahat Turizm
Minitur Turizm
Almula Turizm
Mavirota Yazılım
Mustafa Bakan- Klas Oto Kiralama

64. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Cemo Lokantacılık
Vefa Turizm Sanayi
Mehmet Ali Usta Yemek Gıda
İmdat Sütcü
Orbital Organizasyon Temizlik ve 
Sağlık Hizmetleri
Boyalı Restoran

65. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Deha Alışveriş Merkezleri 
T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi- 
Konya Girişimci Şubesi
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 
Konya Bölge Koordinatörlüğü
Türkiye Finans Katılım Bankası Ano-
nim Şirketi Konya Şubesi
Melik Döviz Ticareti Anonim Şirketi

66. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Hasan Sarıaç Sigorta
Tolga Cam- Tolgahan Sigorta
Konsim Sigorta
Sinan Dişli Sigorta
Deniz Sigorta

67. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Gözde Tarımsal Yapı Mühendisliği
Denetim Güvenlik ve Koruma Hiz-
metleri
Hümmetoğlu İnşaat Hizmet
Shoppinglaza Organizasyon
Özel Mevlana Güvenlik ve Koruma 
Hizmetleri

68. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Alfen Eğitim Turizm
K Lokman Hekim Özel Sağlık Kurum-
ları Eğitim Gıda
Genç Eğitim ve Yayıncılık
Ahmet Öztürk- Özbim Bilgisayar
Saim Yaşar- Asya Sürücü Kursu

69. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Yıldız 2 Optik ve Saat
Norm Veteriner Ecza Deposu
Elçi Sağlık Hizmetleri
Safir Ağız ve Diş Sağlığı
Renal İlaç Kimya ve Sağlık Ürünleri

70. MESLEK KOMİTESİ ASİL
Dorumed Sağlık Ürünleri
Aziziye Diş Deposu
İnceler Kozmetik Tibbi Malzemeleri
Recep Kırımlı- Kırımlı Medikal Pazar-
lama
Yaşamtek Ortopedi Protez
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

KTO Meslek Komiteleri seçimleri tamamlandı. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 70 komiteden 68’ini kazandı. Unlu Mamüller 
İmalatı, Toptan-Perakende Ticareti Komitesini beyaz liste, Yolcu Taşımacılığı Faaliyetleri Komitesini ise mavi liste kazandı

Seçim sonucu açıklama yapan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Kadirşinas Konya’ya daha çok hizmet etmek zorundayız. Bize sadece bu sorum-
luluğu veriyor. Biz beraber yolumuza bir ekip çalışması olarak başladık ve bu ekiple de sonuna kadar devam etme kararlılığındayız” dedi

Ticaret Odası seçimleri olgunlukla tamamlandı

KTO Başkanı Selçuk Öztürk

KTO Başkanı
Selçuk Öztürk
güven tazeledi
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(Duranlar Petrol-A Bank Arkası)

Abdullah b. Atik el-Ensari (ö. 
12/633)kendi ismiyle anılan bir 
seriyyenin kumandanı olan sa-
habedir.

Medineli olduğu için el-En-
sari nisbesiyle anılan Abdullah, 
Hazrec kabilesindendir. Uhud 
Savaşı’ndan itibaren bütün sa-
vaşlara katıldı. Hz. Ebu Bekir’in 
halifeliği sırasında meydana 
gelen Yemâme Savaşı’nda şehit 
oldu.

Kaynaklarda Abdullah b. Atik 
seriyyesi adıyla geçen ve birbi-
rinden oldukça farklı bir şekilde 
rivayet edilen bir baskının ku-
mandanı olarak tanınır. Bu bas-

kın, Hz. Peygamber aleyhindeki 
her teşebbüsü bütün gücüyle 
destekleyen Yahudi zenginle-
rinden Ebu Râfi‘i öldürmek için 
tertiplenmiştir. Hayber civarın-
da kendisine ait müstahkem bir 
binada oturan bu zengin Yahu-
di, İslâmiyet aleyhindeki tahrik 
ve faaliyetlerini devam ettirdiği 
için, Hz. Peygamber Abdullah b. 
Atik’in kumandasında Ensar’dan 
dört kişilik bir grubu hicretin al-
tıncı yılı ramazan ayında onu 
öldürmekle görevlendirdi. Ab-
dullah ve arkadaşları bir baskın 
sonucu Râfi‘i evinde öldürüp 
Medine’ye döndüler.

 İbranice de bilen 
Abdullah b. Atik’ten 
sadece bir hadis ri-
vayet edilmiştir.

ABDULLAH b. 
AYYÂŞ(R.A.)

 Kıraat bilgisiyle 
tanınmış olan sa-
habenin künyesi;  
Ebü’l-Hâris Abdullah 
b. Ayyaş b. Ebu Re-
bîa el-Kureşî el-Mahzûmî ’dir.

Babası Ayyaş ilk Müslüman-

lardandı; Habeşis-
tan’a hicret etti, Ab-
dullah orada dünyaya 
geldi. Sahabe olup 
olmadığı konusunda 
farklı görüşler bulun-
makla birlikte, bazı 
rivayetlere dayanarak 
İbn Hacer ve İbn Ab-
dülber sahabeden ol-
duğunu belirtmişler-

dir. Hz. Peygamber’den, Ömer, 
Abdullah b. Abbas, babası Ay-

yaş ve diğer bazı sahabelerden 
hadis rivayet etmiş, kendisin-
den de oğlu Hâris, İbn Ömer’in 
azatlısı Nâfi‘, Süleyman b. 
Yesâr rivayette bulunmuşlar-

dır. Kıraatı arz yoluyla Übey b. 
Kâ‘b’dan öğrendi. Kendisinden 
kıraat tahsil eden azatlısı Ebu 
Cafer Yezîd b. Ka‘ka‘, Şeybe 
b. Nassâh, Abdurrahman b. 
Hürmüz, Müslim b. Cündeb ve 
Yezîd b. Rûmân, aynı zamanda, 
yedi kıraat imamından biri olan 
Nâfi ‘in de hocalarıdır. Devrinde 
Medine’nin kıraat sahasında en 
önde gelen şahsiyetlerinden biri 
idi.

Medine’de vefat etti. İbn 
Hibbân 64 (683-84) yılında ve-
fat ettiğini belirtirken, Zehebî 
de 70’den (689-90) sonra vefat 
ettiğine dair bir rivayet zikreder.

 KAYNAK: TÜRKİYE DİYA-
NET VAKFI İSLAM ANSİKLO-
PEDİSİ

“MAL CİMRİLERDE, SİLAH 
KORKAKLARDA, KARAR DA 
ZAYIFLARDA OLURSA İŞLER 
BOZULUR.”

                                                                                                                      
HZ. EBU BEKİR(R.A.) 

HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:74
ABDULLAH b. ATÎK(R.A.)

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE
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Kardeşlik isimli hikaye birinci oldu Çolak’tan Eczacılar Odası’na ziyaret

Osman  Gazi Ortaokulu Türk-
çe  Öğretmeni Fatih Şahin Işık’ın 
hazırlamış olduğu Bir Hadis Bir Hi-
kaye Projesi, Meram İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Dursun Ali Kaban’ın 
da katıldığı ödül töreniyle sona 
erdi.  Proje çerçevesinde tüm okul 
öğrencilerinin katıldığı hadis konu-
lu hikaye yazma yarışması yapıldı.
Aynı zamanda bir yazar olan  oku-

lun Türkçe Öğretmeni Fatih Şahin 
Işık, tüm bu hikayelerden seçilen 
27 hikâyeyi yeniden düzenleyerek 
bir kitapçık hazırladı.  Hazırlanan 
kitapçıkta yer alan hikayeler bin 
adet basılarak tüm okul öğrenci 
ve velilerine dağıtılarak  oylama 
yapıldı. Yapılan oylama sonucu  
‘’Kardeşlik ‘’ isimli hikayesiyle Esra 
Betül Teber birinci seçildi. Meram 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun 
Ali Kaban’ın da katıldığı törende 
dereceye giren öğrencilere ödül 
verildi.Ödül töreninde konuşan 
Proje Hazırlayıcısı Türkçe Öğret-
meni  Fatih Şahin Işık, “Umarım 
bir gün başarısı test çözmekle de-
ğil de okuduğunu anlayan ve dü-
şündüğünü yazan öğrencilerimiz 
olur” dedi. n HABER MERKEZİ

Türk Eczacılar Birliği(TEB) 
Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, Kon-
ya Eczacılar odası Başkanı Ecz,. 
Adem Açıkgöz ve yönetim kuru-
lunu  ziyaret etti. Ülkemizde ve 
Konya da ilk kez organize edilen 
Majistral zirvesi için Konya’ya ge-
len Türk Eczacılar Birliği Başkanı 
Ecz. Erdoğan Çolak ve İstanbul 
Eczacılar odası Başkanı Ecz. Zafer 

Cenap Sarıalioğlu, Konya Eczaecı-
lar Odası Başkanı Ecz.Adem Açık-
göz ve yönetim kurulu üyelerine 
nezaket ziyaretinde bulundular. 
Konya Eczacılar odası hizmet bi-
nasını  gezen Çolak ve Sarialioğlu, 
Odanın yerinin, konumunun  ve 
Konya lı eczacılara yakışır bir oda 
hizmet binası olduğunu ifade etti-
ler. Bu güzel  hizmet binasının ka-

zandırılmasında emeği geçenlere 
teşekkür ettiler.

Ziyaretten dolayı memnuni-
yetini dile getiren Konya Eczacılar 
Odası Başkanı Ecz. Adem Açıkgöz, 
“TED Başkanı Çolak ve İstanbul 
Eczacılar odası Başkanı Sarıailoğ-
lu’nu Konya’da ve Odamızda gör-
mekten dolayı mutlu olduk” dedi.
n HABER MERKEZİ

TYB Konya Şubesi’nde Yunus Emre konuşuldu. Konferansa konuşmacı olarak katılan Mustafa 
Özçelik de Yunus Emre’nin meşhur olduğu kadar meçhul bir kişi olduğunu söyledi

‘Meşhurluğu kadar 
meçhul bir kişidir’
Türkiye Yazarlar Birliği Konya 

Şubesi tarafından düzenlenen bu 
haftaki etkinlikte “Yunus Emre Di-
vanı ve Risâletü’n-Nushiyye” konu-
şuldu.

Kılıçarslan Konferans salonunda 
yapılan toplantıya Yusuf Yıldırım ve 
Mustafa Özçelik konuşmacı olarak 
katıldılar.  Yusuf Yıldırım Yunus 
Emre Divanı ve Risâletü’n-Nushiyye 
hakkında teknik bilgiler verdikten 
sonra sözlerini şöyle sürdürdü; “Yu-
nus Emre çalışmalarının üzerinden 
100 yıl geçti. İlk bilimsel çalışma 
Fuat Köprülü ile başlamış olsa da 
taş baskı Yunus Divanları, bilimsel 
çalışmalarının öncüsüdür. Çünkü 
taş baskı Yunus Emre divanları bir 
bakıma derlemedir. Ancak özgün 
değildir. 

Fuat Köprülü’nün Türk Edebiya-
tı’nda İlk Mutasavvıflar adlı kitabın-
da, Risâletü’n-Nushiyye’yi bir mes-
nevi türü olarak tespit eder. 

Fuat Köprülü’den sonra Burhan 
Toprak’ın Yunus Emre Divanı, Yu-
nus Divanları için yapılmış ilk ciddi 
çalışmadır. Abdülbaki Gölpınarlı’nın 
1943’te çıkardığı Yunus Emre Diva-
nı ise ilk tenkitli metin çalışmasıdır. 
Yunus Emre Divanları için yapılan 
en kapsamlı çalışmalardan biri de 
Gölpınarlı’nın 1965 yılında çıkardığı 
Risâlât al-Nushiyya ve Divan’dır.

Bu çalışmaları Mustafa Tatcı’nın 
1991 yılında çıkardığı Yunus Emre 
Divanı Tenkitli Metin kitabı takip 
eder. Yunus Emre divanlarının gü-
nümüzde 80’e yakın nüshası tespit 
edilmiştir. Bunlar içinde en sağlam 
ve özgünleri Fatih, Karaman, Raif 
Yelkenci, Nur-ı Osmaniye, Bursa İl 
Halk Kütüphanesi, Vatikan nüsha-
larıdır. Fatih ve Karaman nüshaları 
sağlam ve özgünlükleri diğerlerin-
den daha öndedir.

Yunus Divanlarının tenkitli me-
tin ya da bağımsız çalışılması tartış-
ması devam edip gitmektedir. Her 
nüshanın ayrı çalışılıp dil, sanat, yazı 

ve dönem özelliklerinin belirlenme-
si sonrasında tenkitli metin yolu ile 
birleştirilmesi daha sağlıklı olacaktır.

Karaman Nüshası; dil, yazı ve bir 
tekkeye ait olma özellikleri ile diğer 
nüshalardan daha özgün ve daha 
eskidir. Özellikle Risâletü’n-Nushiy-
yesi anlam derinliği ve içeriği ba-
kımından diğer nüshalardan daha 
üstündür.Karaman Nüshası’nı Mus-
tafa Tatcı kendi çalışmalarında bir 
numaralı kaynak olarak kullanmış-
tır. Aslından ilk ve tek kullanan kişi 
Yunus Emre Tekkesi son şeyhinin 
torunu Talat Duru’dur. 

Karaman Nüshası, tarafımdan 
2014 yılında çeviri ve tıpkıbasım 
kitaplaştırılmıştır. Bu kitap 2017 yı-
lında geliştirilerek genişletilmiştir.”

Yusuf Yıldırım’dan sonra söz 
alan Mustafa Özçelik de Yunus Em-
re’nin meşhur olduğu kadar meçhul 

bir kişi olduğunu söyledi. Şiirleri 
milyonlarca kişi tarafından okunan 
ve bilinen bu büyük şairin hayatı 
hakkında ancak birkaç sayfalık bir 
bilgiye sahip olunduğunu, hakkında 
çok sayıda menkıbe ve kıssa anlatıl-
masına rağmen bunların gerçek mi 
yoksa halkın muhayyilesinde üretti-
ği hikâyeler mi olduğunun tam ola-
rak bilinmediğini söyledi.  

Özçelik sözlerini şöyle sürdür-
dü;  “Yunus Emre kendi dönemin-
de halka Türkçe seslenmiştir.  Dini, 
onların anlayacağı şekilde basit bir 
şekilde ibadetlerin nasıl yapılacağı-
nı değil niçin yapılması gerektiğini 
anlatmış, Kuran ve Sünnet dışına 
çıkmamış bir derviş idi. O Haçlı Se-
ferleri ve Moğol işgali sırasında peri-
şan olmuş, ümitsizliğe düşmüş Ana-
dolu halkına ümit aşılamış, yaşama 
direnci vermiş ve yeni bir anlayış 

getirerek insanın kendisini tanıma-
ya çalışmasını sağlamak istemiştir. 
Bu güne kadar Yunus Emre’nin ne 
demeye çalıştığı konusunu yazmak 
yerine nerede doğduğunu ve meza-
rının nerede olduğunu tartıştık. Bu 
lüzumsuz ve abes tartışma kısır bir 
döngü olarak devam edip gitti. Ama 
bu gün Yunus Emre’nin ne demek 
istediğini ve hayat görüşünü açık-
lamaya çalışan eserler yazılmaya 
başladı. Bu sevindirici bir gelişme. 
Temennim bundan sonra Mesnevî 
okumaları ve Mevlit okumaların-
da olduğu gibi Yunus Emre Divanı 
okumalarının da üstatlar denetimin-
de yapılması. Böylece şiirler arasın-
da tenakuz gibi görünen konular da 
çözüme kavuşacaktır.”

Program sonunda konuşmacı 
Mustafa Özçelik için, “Ete kemiğe 
bürünmüş, Yunus gibi yaşayan ça-
ğımız Yunusudur kendisi. Yunuslar, 
Mevlanalar, Hacı Bektaşı Veliler, 
İbni Arabiler, Konevîler, Siraceddin 
Numevîler Anadolu’nun hamurunu 
oluşturan değerlerimizdir.” diyen 
Konya Büyükşehir Belediyesi Ba-
sın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire 
Başkanı Ahmet Köseoğlu her iki 
konuşmacıya günün hatırasına birer 
katılım belgesi ve Selçuklu Beledi-
yesi tarafından yayınlanan Selçuklu-
lar kitabını takdim etti.
n HABER MERKEZİ

‘31 Mart’ta hedef; Osmanlı hilafeti’
Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 

“Her Cumartesi Birlikteyiz” konfe-
ranslarında bu hafta 31 Mart vakası 
anlatıldı. Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Caner Arabacı, 31 Mart olayının 
diğer darbelere benzediğini belirte-
rek, 31 Mart ile Osmanlı hilafeti ve 
II. Abdülhamit’in hedef alındığını 
söyledi.

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
“Her Cumartesi Birlikteyiz” prog-
ramında bu hafta Necmettin Erba-
kan Üniversitesi (NEÜ) Tarih Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Caner Arabacı, 31 
Mart Olayını anlattı. Prof. Dr. Araba-
cı, 31 Mart Olayının dış güçler tara-
fından yaptırıldığını dile getirerek, 
olaydaki hedefin Osmanlı hilafeti 
olduğunu kaydetti.

31 Mart Olayının 28 Şubat, 12 
Eylül darbeleri ve Menemen olayı 
ile birebir aynı olduğunu dile getiren 

Prof. Dr. Arabacı, “31 Mart üzerin-
den çok yorum yapıldı. 31 Mart vesi-
lesi ile insanlar dışlandı, milletin dini 
değerlerine, kültürüne küfredildi, 
ötekileştirildi. Günümüzdeki darbe-
ler 31 Mart’tan farklı değil. 31 Mart 
Vakasının ana hedefinde hilafet ve 
2. Abdülhamid Han vardı. Abdül-
hamid eğitimimizin geri kalmaması 
için batı tarzı bir eğitim modeli ger-
çekleştirdi.Açılan okullar, yapılan 

yenilikler batı ülkelerinin ülkemizde 
bir komplo kurmasına yetti. Bu vesi-
leyle de ana hedef padişah ve hilafet 
merkezi oldu” dedi.

31 Mart üzerinden çok yorum 
yapılarak yanlış yönlendirildiğini ifa-
de eden Arabacı, şöyle devam etti: 
“Bazı çevreler 31 Mart vakasının 
doğru bir hareketmiş gibi göstermek 
istiyor. İşte bu kişiler şimdiki yaşa-
dığımız darbe girişimlerine destek 

verenlerdir. İnancı etkisizleştirmeye 
yönelik propaganda örneklerini bü-
tün darbelerde görüp yorumlayabi-
liriz. Abdülhamit, hilafet politikasını 
bir savunma refleksi gibi gördü. 
Yeryüzü mazlumlarının hamisi gibi 
hareket etti. Devletin borcunu kendi 
ceb-i hümayunundan ödedi. Çün-
kü borcun esaret olduğunu çok iyi 
biliyordu. Abdülhamit’in hedef tah-
tasında olmasının sebebi Duyun-u 
Umumiye ve Reji İdaresi’ne rağmen 
dev projeler ortaya koymasıdır. Ab-
dülhamit, İslam ümmetini koruma-
ya çalışmasına rağmen farklı görüş-
lerde olan aydın kesimin hepsi ona 
karşı durdu.”

Program sonunda Birlik Vakfı 
Konya Şube Başkanı Orhan Gün-
düz, NEÜ Tarih Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Caner Arabacı’ya katılım belgesi 
takdim etti.
n HABER MERKEZİ 

Sayın Başbakan 
Binali  Yıldırım Yurt 
Dışı Eğitim programı  
töreninde, ‘’Şimdi alın 
terinin yerini akıl teri 
alıyor. Akıl terinin kat-
ma değeri, alın terin-
den daha fazla olmaya 
başladı’’ dedi.

Aslında bu’’ akıl 
teri’’ cümlesini Ege 
Otomotiv  Derneği’nin 
düzenlemiş olduğu panelden Ha-
berTürk yazarı, Osman Gençer’in 
köşesinden; (16.06.2017) oku-
muştum.

1988’de Gaziantep’e gittiğim-
de orada şöyle derlerdi,  Düveni 
(işyeri, dükkan) olmayana kız 
vermeyiz derlerdi. Girişimciliğin 
önemli olduğunu söylerlerdi.

Kayseri’de   akıllı olanı   sana-
yici yapar, diğerlerini okula gönde-
rirler, derler.

Çok uzun bir zaman ülkemiz-
de, özellikle Anadolu’da okuyup da 
ne olacaksın diye serzenişte bulu-
nulurdu.

Aslında ülkemiz her zaman 
eğitime önem vermiş ama, eğitime 
doğru yaklaşılmamış.

Bunun için Osmanlı’nın son 
zamanlarından beri yurt dışına 
bilgi, beceri, kültür ve bilim öğre-
nilmesi, farklı bakış açısı kazandı-
rılması için öğrenciler gönderilmiş.

Çok uzun  bir zaman sürecinde  
yurt dışına giden öğrencilerimiz, 
eğitim göreceğiz derken kendi 
kültürlerini, benliğini kaybetme 
tehlikesi yaşamış. Gittikleri ülke-
lerden öğrendikleri ile daha iyisini 
yapmak yerine, onlar gibi yaşayıp 
sağlanan imkânlarla onlara hizmet 
etmişler.

Onların kültürünü benimse-
mişler, onların dilini kendi dilimize 
tercih etmişler.  Öyle ki kendi dilini 
yabancı aksanı ile konuşmayı en-
telektüel bir davranış olarak gör-
müşler.

Kendi ülkelerine yabancılaşa-
rak, ülkemizden beyin göçüne se-
bep olmuşlar.

Ülkemize dönenler de alt yapı;  
gerek devlet gerek işyerleri tarafın-
dan ihtiyaç duyulan alt yapı hazır-
lanmadığı için, geri dönmüş.

1970’li yıllarda Japonya, Kore 
ve Çinliler için; yurt dışına eğitim 
giden öğrencilerin sadece kuru bir 
eğitimin çok ötesinde bir amaç için 
şuurla, bilinç ile donatılarak yeni 
teknolojilerin bilgilerin öğrenilip 
yurtlarına dönebilecekleri şekilde 
politikalar düzenliyorlar diyorlardı.

Tıpkı Atatürk gibi. Atatürk yurt 
dışına gönderecekleri öğrenciler ile 
bizzat ilgilenirmiş. Gitme sebebini, 
okullarını, ülkelerini seçerken bire-
bir ilgilenirmiş.

Hatta bu öğrencilerin hedefle-
dikleri bilgi, teknolojiyi öğreneme-
yenlerin arasında intihar edenler-
den bahsedilirdi.

1980’li yılların başında dünya 
ekonomi sahnesinde Güney Kore 
ülkemizden geri bir seviyede idi.

Bugün Japonya, Çin ve Kore 
gelişmiş dünya ekonomisinin ağır-
lık merkezindeler.

Ülkemizde uzun dönemli sağ-
lıksız hatta hedefsiz; eğitim, eko-
nomi, sanayi ve sanayi bölgeleri 
ile adeta üniversiteler ile eğitim ve 
ekonomi arasına duvarlar örmü-
şüz.

Sadece alın terini yeterli gör-

müşüz.
Endüstri 4.0 ile 

yeni bir ivme kazanan 
gelişmiş ekonomilerle 
aramızdaki mesafe-
yi açmadan kapatıp  
kendi teknolojilerimi-
ze ulaşarak gelişmiş 
dünya ekonomisinde 
lokomotif görevler 
üstlenebilmemiz ve 
tam bağımsızlığımız 

için eğitim ile sanayiyi hızla uyum-
laştırmalıyız.

Hatta bu işe yalnız sanayicile-
re bırakmayıp onları özendirerek, 
teşvik ederek sorumlu hale getir-
meliyiz.

Bilginin ve aklın alın terinin 
olmadığı yerde katma değerin 
olamayacağını, bilim, bilgi ve akıl 
ile alın terinin nasıl daha bereketli 
hale geleceği, bilincini işverene ve 
iş yerlerine yerleştirmeliyiz. Tabi ki 
işyeri sahiplerini bundan karlı çıka-
caklarına ikna ederek.

Sayın başbakan bu  program 
vesilesi ile yaptığı konuşmada 
devletin bu bilince yaklaştığı ümi-
dini vermiştir.

Yurt dışına eğitim için gönder-
diğimiz öğrenciler kadar yurt dışın-
dan ülkemize eğitim için gelen öğ-
rencilerin de ülkemiz ekonomisine 
akıl terleri ile katkı sağlayabilecek-
leri sistemleri hızla oluşturmalıyız.

Bu politikalar sadece güzel ha-
berlere vesile olmak için konuşul-
mamalı.  Uygulamaya geçilmeli.

Organize sanayi bölgeleri hala 
deneme yanılma yöntemi ile kop-
yalama sistemi ile iş yapmaya ça-
lışan kendi teknolojilerini üretme 
ihtiyacına sahip olmamış fabrika-
larla dolu.

Bu sadece sanayicinin sorunu 
değil. Şimdilik onlar bu yöntemle 
para kazanıyor ve büyüyor. Bunu 
yeterli sayıyorlar. Hala üniversite-
lerimize yakın durmuyorlar.

Bu bir ülke meselesi olmalı, 
gelişme politikasının amacı olma-
lı. Belirlenen politikalar iş yerlerini 
üniversitelerle iş birliğine özendir-
meli.

Üniversiteleri de sanayicileri 
anlamaya, algılamaya yönlendir-
meli.

Yoksa uzun vadede katma 
değerli ürünleri hala üretememiş 
olacağız.

Gelişme büyümeden çok farklı 
bir  seviye. Bu bilinç, toplumca an-
laşılabilir olmalı. Bunun yolu da bu 
bilinci yerleştirecek politikalar.

Akıl teri olmadığı sürece, alın 
teri sadece kısır kalacaktır. Akıl teri, 
alın teri ile uyumlu halde kullanıla-
bilirse işte o zaman katma değerli 
ürünler üreten sanayimiz olur.

Sadece parasal büyüklükte iş 
yerleri değil gelişmiş, önder loko-
motif iş yerlerimiz olur.

Beyin göçü bu tip gelişmeye 
açık ekonomilere doğru hareket 
eder.

O zaman hem ülkemizin hem 
dünyanın proje üreten, akıl teri 
olan gücünü  ekonomimize kazan-
dırmış olur.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi 
Çin, Japonya Güney Kore’ye hay-
ran hayran bakacağımıza hayran 
olunacak adımlar atmalıyız.

Samsung, Hyundai, LG gibi 
küresel devlerimiz bizim de neden 
olmasın.

AKIL TERİNİN BEREKET ETKİSİ

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından düzenlenen bu haftaki etkinlikte 
“Yunus Emre Divanı ve Risâletü’n-Nushiyye” konuşuldu.
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‘Muhtarlarımız özveriyle hizmet ediyor’
Konya Karatay ve Tüm İlçe-

leri Muhtarlar Derneği Yönetim 
Kurulu seçimi toplantısı yapıldı. 
Gerçekleştirilen toplantıya, Ka-
ratay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Ak Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç, Konya 
Muhtarlar Derneği Başkanı Celal 
Duran, Konya Karatay ve Tüm 
İlçeleri Muhtarlar Dernek Başka-
nı Ahmet Küçük ve dernek üyesi 
muhtarlar katıldı.  

Muhtarların yerel yönetimler 
için büyük öneme sahip oldu-
ğunun vurgulandığı toplantıda, 
Başkan Hançerli ‘’Hizmet bir ekip 
işidir ve yerel yönetimlerin bir par-
çası olan muhtarlarımız, ilçemizin 
her noktasına yapılan hizmetlerde 
belediyelerin uzanan elidir. 316 
bin nüfusa sahip büyük bir ilçeye 
birlikte hizmet ediyoruz. Biz her 

ay grup toplantılarında muhtarla-
rımızın istek ve temennilerini din-
liyor ve çözüm noktasında en kısa 

sürede gereğini yapıyoruz. Muh-
tarlarımız belli bir zamana bağlı 
kalmadan mahallelerinde özveriy-

le hizmet ediyorlar’’ dedi. Başkan 
Hançerli, Konya Karatay ve Tüm 
İlçeleri Muhtarları Derneğinin 

yeni yönetim kurulunu ve Başkan 
Ahmet Küçük’ü tebrik ederek, gö-
revlerinde başarılar diledi. 

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç ‘’Gönüllülük esası-
na dayanan bir meslek olarak ya-
pılan muhtarlık özveri gerektiren 
bir iştir; ama severek yapıldığında 
ise bir nimettir. Muhtarlarımız, 
belediyemiz ve teşkilatımızla iş-
birliği içinde uzun süredir birlik 
ve beraberlik  içinde hizmet edi-
yoruz. Muhtarlarımız bizim gözü-
müz, kulağımız. Karataylı muh-
tarlarımıza  teşekkür ediyorum, 
İnşallah bugün yapılan seçimler 
Karatay’ımıza hayırlı olur’’ dedi.

Konya Karatay ve Tüm İlçeler 
Başkanı Ahmet Küçük, birlik ve 
beraberlik içersinde Karatay’a hiz-
met etmeye devam edeceklerini 
belirterek, Başkan Mehmet Han-
çerli’ye ve Mehmet Genç’e katı-
lımlarından dolayı  teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ

İYİ Parti Meram İlçe Teşkilatı, 
İYİ’leri İYİ’lerle tanıştırmak ve kay-
naştırmak için bir yemek düzenledi. 
Gloria Garden’de yapılan toplantıya 
İYİ Parti Konya İl başkanı Orhan Tu-
lukçu ve yönetimi,  Selçuklu İlçe Baş-
kanı Ali Murat Öksüz ve yönetimi, İyi 
Parti Karatay İlçe Başkanı Muzaffer 
Horasan, yönetim kurulu ve ailele-
riyle birlikte iştirak ettiler. 

Sunuculuğunu Hadiye Teke’nin 
yaptığı programın açılış konuşmasını 
Meram İlçe Teşkilatı Başkanı Gül-
bahar Aşık yaptı. Davete katılanlara 
ayrı ayrı teşekkür eden Gülbahar 
Aşık bu toplantıyı yapmaktaki amaç-
larının, İYİ insanları, İYİ düşünenleri 
bir araya getirerek ülke meselelerini 
tartışmak ve konuşmak olduğunun 
söyledi. Gülbahar Aşık konuşmasına 
şöyle devam etti:  “Artık İYİ insanlar, 
iyi düşünenler birleşmeli, birbirlerini 
tanımalı ve biz olarak ne yapablirizi 
tartışmalılardır. Çünkü ülkemizde 
olanlar, yapılanlar hepimizi hayretler 
içinde bırakmaktadır. Bu kadar da 

olmaz dediğimiz işlerin olduğunu ve 
gözlerimizin içine baka baka yapıldı-
ğını görüyoruz. Ancak bu ülkenin sa-
hipsiz olmadığını, onlar gibi düşün-
meyenlerin de söz hakkı ve yaşama 
hakkı olduğunu göstermenin ve söy-
lemenin zamanı geldi ve geçiyor. Bu 
devleti bize emanet edenlerin yüce 
ruhlarını incitmemek ve onları yok 
hükmünde saydırtmamak için biz-
ler buradayız.” Aşık’ın konuşmasın-

dan sonra Konya İl Teşkilatı Başkanı 
Orhan Tulukçu, kürsüye gelerek bir 
konuşma yaptı. Orhan Tulukçu İYİ 
Partinin bir cesurlar hareketi olduğu-
nu ifade ederek “Medeniyetin yolu-
nu cesurların döşeyeceğini “ söyledi. 
Orhan Tulukçu, Korku ile iman bir 
kalpte barınmaz. Biz iman ediyoruz, 
korkmuyoruz, korkmayacağız. Biz 
başaracağımıza inanıyoruz ve başa-
racağız. İyi Parti kadınların ve genç-

lerin hareketi olacaktır. Parti Genel 
başkanımızın bize verdiği güçle daha 
çok çalışacağız, bütün zorlukların 
üstesinden geleceğiz, her engeli aşa-
cağız” dedi. Enstrümanla Türk Sanat 
Müziği eşliğinde yenilen yemeğin ar-
dından Galip Ayata Hoca yemek du-
asını okudu. Daha sonra Bayram Ka-
badayı ve Ali Durmazer sahne alarak 
sevilen türküleri seslendirdiler.
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Yunak Muhtarlar’da 
Alphan güven tazeledi

Meram Gençlik, yeni
üyelerle büyüyor

Yunak  Muhtarlar Derneği 
Genel Kurulu yapılarak, mevcut 
Başkan Hasan Alphan  güven ta-
zeledi.   İki listenin yarıştığı Yunak 
muhtarlar derneğinde  Mevcut 
başkan Hasan Alphan 38 muhta-
rın  Katıldığı oyların 22 .sini alarak 
Güven tazeledi. Diğer aday Bünya-
min Güler ise 15 oyda kaldı Yapı-
lan genel kurul sonrası Muhtarlar 
Derneği Başkanı Hasan Alphan  
yaptığı açıklamada; Yunak muh-
tarlar derneği genel kurulumuzu 
gerçekleştirdik.   Bundan sonra  
tüm mahallelerin problemleri ile 
ilgilenerek gereken  makamlara 
taşıyarak problemlerin çözümü 

için tüm mücadeleyi yapacağız 
dedi.  Genel kurulumuza katılım-
larından dolayı herkese  teşekkür 
ederim ayrıca derneğimizin değerli 
tüm muhtarlarına  desteklerinden 
dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim” 
dedi. Genel kurulda tekrar Yunak 
muhtarlar derneği başkanı seçilen 
Hasan Alphan’ın Yönetiminde şu 
isimler bulunuyor.

Muhittin Aslan ,Mehmet Tu-
ran,Mehmet Erbaş ,Bayram uğur,, 
Bize üretici haber gazetesi olarak  
Başkan Hasan Alphan’a hayırlı ol-
sun der  çalışmalarında başarılar 
temenni ederiz.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi bünyesin-
de faaliyetlerini sürdüren Meram 
Gençlik Meclisi’nde, yeni katılan 
üyelerle tanıtım toplantısı gerçek-
leştirildi. Programda, yapılan faali-
yetler hakkında bilgiler verilirken 
merak edilen sorular cevaplandı. 
Gerçekleştirdiği organizasyonlar-
la farkındalık oluşturan Meram 
Gençlik Meclisi’nde yeni katılan 
üyelerle tanıtım toplantısı düzen-
lendi. Programda, daha önce ya-
pılan çalışmalar hakkında bilgiler 
verilirken, Meram Gençlik Meclisi 
ile ilgili merak edilen sorular ce-
vaplandı.

Meram Gençlik Meclisi Başka-
nı Sergen Gör, 19 Mayıs 2015 gibi 
anlamlı bir günde Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru’nun destek-

leri ile Gençlik Meclisi’nin kurul-
duğunu belirtirken “O günden bu 
yana sosyal, kültürel, sağlık, spor, 
AR-GE, çevre, kent alanlarında 
farklı projelerle farkındalık oluştur-
maya çalıştık. Gerçekleştirdiğimiz 
yüzlerce proje herkes tarafından 
büyük ilgi gördü. Üstadın deyişiyle 
“Zaman bendedir ve mekan bana 
emanettir” şuurundan kopmaya-
rak vatanına, milletine, bayrağına 
ve devletine bağlılık duygusuyla 
çalışmalarımıza yön veriyoruz. 
Çıktığımız bu yolda her zaman 
yanımızda olan Meram Belediye 
Başkanımız Fatma Toru Hane-
mefendi’ye ve bizimle beraber ol-
duğunuz için sizlere çok teşekkür 
ederim” diye konuştu.  
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, belediye meclis üyeleri ve basın mensuplarının da 
katıldığı gezide, hayata geçirilen ve Seydişehir’in çehresini değiştiren projeler hakkında bilgi verdi

‘Hayal edilen projeler
gerçekleşmeye başladı’

Mahalle Hasbihalleri ile sunum 
eşliğinde vatandaşlara projeleri an-
latan Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, hayata geçirdiği 
projeler ve dev yatırımlarla ilgili bu 
kez belediye meclis üyelerini dü-
zenlenen gezi ile bilgilendirdi. 

Birçok projeyi kapsayan gezi 
programında meclis üyeleri bölge-
de yapılan yatırımlarla ilgili ayrıntı-
ları Başkan Tutal’dan dinledi. 

Yatırım tanıtım gezisinde baş-
kan Tutal; termal tesisleri, Kuğu-
lu Vadisi Projesi ve Seyyid Harun 
Projesi çalışmalarında gelinen son 
nokta hakkında bilgi verdi. 

Başkan Tutal, yapımı devam 
eden eski Sağlık Meslek Lisesi ala-
nında ki Selçuklu Park, Yeni Mo-
dern Makine Parkı Binası, Yeni İtfa-
iye Binası, Arıtma Tesisi, Lojmanlar 
Heyecan Parkı, yaşam merkezi 
olacak Eski Garaj Projesi ve peyzaj 
çalışmaları devam eden Şehitlik 
Parkı hakkında da meclis üyelerini 
bilgilendirdi.

Yıllardır hayal edilen bu projele-
rin gerçekleşmeye başladığını kay-
deden Başkan Tutal, “Bu çalışmalar 
hepimizin övünç kaynağı olacak ça-
lışmalardır. Termal yatırım yapmak 
isteyen ciddi yatırımcılarla görüşü-
yoruz. Bu konuda somut gelişmeler 
oluyor” dedi.

 Termal yatırımlarının önünün 
açıldığını dile getiren Başkan Tutal, 
çalışmaların daha hızlı ilerleyebil-

mesi için inşaat ihalesinin yapılarak 
2018 yılı sonbaharında sosyal tesis-
lerin hizmete gireceğini kaydetti. 
Havaların ısınması ile Seyyid Harun 
Veli Camii ve Çevresi Düzenlemesi 
Projesi’nde yıkım çalışmalarına hız 
verdiklerini ifade eden Belediye 
Başkanı Tutal “Mega Projemiz olan 
Seyyid Harun Projesi’nin ilk etabı-
nın çevre düzenlemesi sonbaharda 
bitirilecek” dedi.

 Kuğulu Vadisi Projesi göletle-
rin yılsonuna kadar tamamlanaca-
ğını kaydeden Başkan Tutal “DSİ iş 
makinaları göletlerde çalışmalarına 
devam ediyor. Kuğulu Vadisi proje-
miz büyük bir proje. Fakat projemizi 
tamamlayabilmek için Marangozlar 
Sanayimizin buradan taşınması ge-
rekiyor. Bu konuda çalışmalarımız 
devam ediyor” şeklinde konuştu. 

Diğer çalışmalar hakkında 
meclis üyelerini bilgilendiren Baş-
kan Tutal “Arasta çarşısının cephe 
giydirme çalışmaları ile ilgili 17 Ni-

san’da ihalesi yapılacak. Yeni itfai-
ye binasının arsası belediyemiz ta-
rafından verildi. İnşaat çalışmaları 
başladı, 5 ay gibi kısa bir sürede ta-
mamlanacak. Eski Garaj Projesi ile 
ilgili inşaat çalışmalarımız da hızla 
devam ediyor. Modern Makine Par-
kı Binamız bin 100 m kapalı alan ve 
16 bölümden oluşuyor. Şaban Cen-
giz Kültür Merkezi yanında bulu-
nan parkımızda yeni oyun alanları 
ve Macera Oyun Parkı oluşturarak 
modern bir çocuk bahçesi oluştur-
duk. Selçuklu Park ise ailelerimizin 
rahat edebileceği hoşça vakit geçi-
rebilecekleri bir park olacak. Bele-
diye binamızın arkasında bulunan 
şehitlikte şehitlerimize ve ailelerine 
yakışır park ve oturma alanı oluş-
turduk. Peyzaj ve çevre düzenle-
mesi tamamlanmak üzere en ya-
kın zamanda açılışımızı yapacağız” 
şeklinde bilgi verdi.

Bilgilendirme gezisinde meclis 
üyelerine de çalışmalarından dolayı 

teşekkür eden Başkan Tutal “Sey-
dişehir’in çehresini değiştiren ve 
büyük bir şehir görünümü verecek 
olan bu önemli yatırımlarımızla, 
Seydişehir adına övünebilirsiniz. 
Bu kararlarımızı ve çalışmalarımızı 
birlikte yaptık. Bu konuda sizlere 
teşekkür ediyorum. Bugün be-
raberce yerinde gördüğümüz bu 
yatırımlarımızda bir sıkıntı görül-
müyor, sadece arıtma tesislerinde 
müteahhitten kaynaklanan gecik-
me yaşıyoruz. Bu tesisin de yüzde 
90’ı bitirildi, KOSKİ bu şekilde dev-
raldı ve önemli bir aksilik olmazsa 
iki aya kadar da Arıtma tesisleri 
faaliyete geçecek” açıklamalarında 
bulundu.

Gezi programıyla proje ve ya-
tırımlar hakkında detaylı bilgileri 
paylaşan Başkan Tutal, Proje turu 
sonrasında meclis üyelerine Ku-
ğulu Parkta yemek ikram ederek 
kendilerine teşekkür plaketi takdim 
etti. n HABER MERKEZİ

İYİ Parti Meram, yemekte buluştu

Birçok projeyi kapsayan gezi programında meclis üyeleri bölgede yapılan yatırımlarla ilgili ayrıntıları Başkan Tutal’dan dinledi.
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Türkiye Gazetesi’nin Konya Dağıtım 
Sorumlusu Ömer Tosun vefat etti

Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, Kurucuovalılarla buluştu

Türkiye Gazetesi Konya Dağı-
tım Sorumlusu Ömer Tosun vefat 
etti. Bir süredir rahatsızlığı sebe-
biyle tedavi gören Ömer Tosun 
(60) gece saatlerinde vefat etti. 
Ömer Tosun için öğle namazını 
müteakip Hacıveyis Camisinde 
cenaze namazı kılındı. Cenaze na-
mazına, yakınları, İhlas Pazarlama 

ve Türkiye Gazetesi çalışanları, İh-
las Pazarlama Konya Bölge Müdü-
rü Atıf Gülcan, İhlas Haber Ajansı 
Konya Bölge Müdürü Kenan Arvas 
ve çok sayıda seveni katıldı. 

Ömer Tosun’un cenazesi kılı-
nan namazın ardından Üçler Me-
zarlığında dualarla defnedildi.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun Konya ve Beyşehir Ku-
rucuovalılar Kültür Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği yönetim kuru-
lu üyeleri ile bir araya geldi.  Başkan 
Murat Özaltun toplantıda bugüne 

kadar yapılan hizmetlerden bah-
setti.Özaltun göreve geldikleri ilk 
günkü gibi hizmete devam edecek-
lerini söyledi.  Kurucuovalilar Der-
nek Başkanı Hasan Özen toplantı 
da Kurucuova’nin problemlerini 

içeren bir sunum yaptı. Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun’a 
bugüne kadar yapılan hizmetlerden 
dolayı teşekkür etti.Toplantı günün 
anısına çekilen fotoğrafla son bul-
du. n HABER MERKEZİ

TED Konya Kolejinde, kitap 
kurtları belgelerini düzenlenen bir 
törenle aldılar.

2017-2018 eğitim öğretim yılın-
da Okul Türkçe öğretmenleri Yase-
min Özcan, Elif Uysal ve Kadir Ulaş 
önderliğinde yapılan 100 Temel 
Eser Okuma Projesi ocak ve şubat 
ayı kitap kurtları, sınavlarının sonu-
cunda açıklandı. Buna göre Zeren 
Çatalkaya, Esra Deniz (5/A), Hatice 
Kübra Şevik, Bilge Nehir Toptaş, 
Onur Çelik (5/B), Deniz Gültekin 
(6/A), Beyza Aslan (6/C), Mert Şahin, 
Cemile Canay Eren (7/A), Batuhan 
Buğra Yeşilyurt, Burak Tüzün, Ber-
ra Ekici (7/B), isimli öğrencilerimiz,  
kitap kurdu seçilmiş ve Türkçe Öğ-
retmenleri tarafından Kitap Kurdu 
Belgesi ile ödüllendirilmiştir. 

TED Konya Koleji Kurucu Genel 
Müdürü Gülören Kale; “ Başarıya 
imza atan Öğrencilerimizi kutlar, 
başarılarının devamını dileriz.
n HABER MERKEZİ

‘Mevlana ve Şems, kader
arkadaşı, yoldaştır’

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile Konya Fikir ve Sanat Adamla-
rı Derneği ve Selçuk Üniversitesi 
Mevlana Araştırmaları Enstitüsü 
Müdürlüğünün ortaklaşa düzenle-
diği Yaşayan Konya Hafızası İkindi 
Sohbetlerinde bu hafta İstanbul 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fel-
sefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Bayram Ali Çetinka-
ya tarafından “İrfanî Geleneğimiz ve 
Mevlâna ve Şems Dostluğu” konulu 
bir konferans verildi.

Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya 
irfanî boyut hakkında şu bilgileri 
verdi: “İlim, hikmet ve irfan İslam 
medeniyetinin kültürünü oluşturur. 
Bu üç sacayaktan biri eksik olursa 
sapmalar oluşur. İlim, hikemi ge-
leneklerimizi oluşturuyor. Ashab-ı 
suffe ile başlayarak medreselerle 
devam etmiştir. Hikmet geleneği 
peygamberimizle başlayarak sa-
habeler yoluyla aktarılmıştır. İrfan 
boyutu ise Ahmet Yesev î ile baş-
layıp bütün coğrafyalara ışığını gö-
türmüştür. Hacı Bektaşî Velî,Yunus 
Emre ve Mevlâna Anadolu irfanının 
ulularıdır. 13.yüzyıl İslâm dünyası 
Haçlılar, Moğollar ve Hasan Sabbah 
tehdidi altındadır. O dönem insan-
larını çıkmazdan kurtaran Kuran ve 
sünnetin yoludur.” dedi.

SALT BİR AKIL EMPERYALİST 
DUYGULARI KABARTIR

Çetinkaya, Anadolu irfanının 
uluları cehaletin yerine ilmi, sapkın-
lığın yerine irfanı ve hikmeti, bıkkın-
lığın yerine cesareti ortaya koydu-
lar.” Kuran’da Kaple akletme vicdan 
boyutunu ifade diyor. Salt bir akıl 
emperyalist duyguları kabartır. Ge-
çen hafta Afganistan’da hafız 100 
çocuk Amerikan bombalarıyla öldü-
rüldü. Menfaat ve acımasızlık ortaya 
çıkınca insanlara hayatı cehenne-
me çevriliyor. Akıl kalpten yoksun 
olunca vahşet ortaya çıkıyor. İrfan 
olmadığında başka alimler boşluğu 
doldurtacaktır.” dedi. Mevlâna’nın 
Şems ile buluşması üzerinde du-
ran Çetinkaya, Şems’in Mevlâna’yı 
âlimlikten ârifliğe döndürdüğünü 
belirterek Sezai Karakoç’un “Do-
ğu’daki Doğulu, Batı’daki Doğulu-
nun yanına geldi. Onu ateşledi, o 
ateşle insanların gönlünü soğuttu.” 
sözlerini aktardı. Bütün çıkış nok-
taları ilimdir. Görünmeyen ilim ka-
pıları Mevlâna’ya açılmıştır. Şems-i 
Tebrizî’nin kabına sığmayan bir hâli 
vardır. Makâlât adlı eserinde çocuk-

luğundan itibaren hakikat arayışı 
içinde olduğunu belirtir. Şems al-
dığı işaretlerle Rum diyarına gider. 
Arif kişi dünyaya karşı uyku hâlinde 
yaşar. Hikmetin ve irfanın nefesiy-
le dünyada yaşayan ölüler gibidir. 
Çetinkaya, Mevlâna ile Şems’in 
buluşmasının “Merec’ül-bahreyn” 
yani iki denizin buluşması olduğunu 
söyledi. 

Mevlâna’nın medreseyi bir ke-
nara bırakarak günlerini Şems ile 
geçirmesi müritleri arasında hoş-
nutsuzluğa neden oldu. Mevlâna 
aşkın yolculuğunda irfan boyutuna 
geçmişti. Çetinkaya; ilimle tek, ir-
fanla çift kanat sahibi olduklarını 
belirterek çevrelerindeki ham so-
fuların bu durumu anlamalarının 
mümkün olmadığı üzerinde durdu. 
“Şems büyük şimşeklere maruz 
kaldıktan sonra Konya’yı terk etti. 
Mevlâna, Şems’i bulması için oğlu 
Sultan Veled’i gönderir. Sultan Ve-
led, Şems’i aramak üzere Şam’a 
gidip babasının hediyelerini Şems’e 
sunup mektubunu iletir. Şems gü-
lümseyerek ‘Bizi gümüş ve altınla 
işimiz olmaz. Bizim Muhammed 
yaratılışlı Mevlâna hakkındaki iste-
ğimiz yeter derecededir; onun söz 
ve emrinden dışarı çıkmak nasıl 
mümkün olur?’ dedi.

Mevlâna Şems’i Konya’da kalıcı 
kılmak için evlatlığı Kimya Hatun ile 
evlendirir. Mevlâna’nın oğlu Alaad-
din ile Şems arasında birtakım sür-
tüşmeler meydana gelir. Şems teh-
dit edilir, Alaaddin’in tacizlerinden 
bunalan Şems ortadan kaybolur. 
Rivayet odur ki; Şems öldürülerek 
Şems Camisi içindeki kuyuya atılır. 
Şems evrensel bir değerdir. Mev-
lâna ile muhabbeti yüzyıllardır an-
latılmaktadır. Âriflerin üç alameti; 
gönlün fikirle, tenin hizmetle, gözün 
yakîn olmakla meşgul olmasıdır. 
Çetinkkaya günümüz insanına irfan 
boyutunun yol gösterici olacağını 
belirtti. 

Çetinkaya, Şems olmasaydı 
Mevlâna dar bir coğrafyada tanı-
nacaktı. Mevlâna olmasaydı, Şems 
sıradan bir derviş olacaktı. Mevlâna 
ile Şems iki beden de tek ruh ol-
duklarını belirtti. Program sonunda 
Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya’ya 
Konya Büyükşehir Belediyesi Sekre-
ter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen 
tarafından günün anısına hediye 
takdim edildi.
n HABER MERKEZİ 

Her Yönüyle Afrin Operasyonu konulu konferans veren Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete 
Yarar, “Terörün artık kökünü kazımakla ilgili Türkiye’de bir otorite var, bir karar var” dedi

‘Terörün kökünü kazıma
noktasında kararlıyız’

Beyşehir’de de düzenlenen “Her 
yönüyle Afrin operasyonu” konulu 
konferansa konuşmacı olarak ka-
tılan Güvenlik Politikaları Uzmanı 
Mete Yarar, “Tam 1980’lerin başın-
da başlayan ve bugüne kadar gelen, 
bize yaklaşık 700 milyar dolara mal 
olan, bir de en önemlisi 30 binin 
üzerindeki vatandaşımızın hayatını 
kaybettiği bu terörün artık kökünü 
kazımakla ilgili Türkiye’de bir otorite 
var, bir karar var. Bu kararın geldi-
ği nokta da Afrin Operasyonudur” 
dedi. 

Beyşehir Belediyesi tarafından 
Beyşehir Kültür ve Yaşam Mer-
kezinde düzenlenen konferansta 
Beyşehirlilerle buluşan Mete Yarar, 
video görüntüleriyle de destekle-
nen sunumunda Afrin bölgesinde 
yürütülen operasyonu her yönüyle, 
bilinmeyen yanlarıyla ve tüm ayrın-
tılarıyla anlattı. Suriye’de PYD’nin, 
ABD tarafından silahlandırılmasının 
açıklamasının ‘DEAŞ’la mücadele” 
olarak nitelendirilemeyeceğini vur-
gulayan Mete Yarar, “PYD’nin bu 
kadar ağır silahlarla, bu kadar tank-
savarla silahlandırılması, bu kadar 
malzemenin yardımının yapılmış ol-
masının açıklaması, orada DEAŞ’la 
mücadele olamaz. Olmadığını nere-
den görüyoruz biliyor musunuz? Şu 
tünellerin ve diğerlerinin maliyeti 
yaklaşık birkaç milyar dolar. Hiçbir 
terör örgütü bu kadar büyük bir 
parayı bulamaz. Birkaç milyar do-
lardan bahsediyoruz. O zaman, ‘Af-
rin operasyonuna niye gidildi?’ diye 
soranlara şunu söylemeliyim, ‘Af-
rin zaten Türkiye’ye gelmişti. Eğer 
15 Temmuz onların açısından FE-
TÖ’nün başarısıyla sonuçlanmış ol-
saydı, bugün bu adamlar Türkiye’de 
idi. Öncelikle bunu konuşalım. Buna 
itiraz edenler, tam tersini söyleyen-
ler olabilir ama, ben de bir kez daha 
söylüyorum, hiçbir terör örgütü bu 
kadar büyük bir yığınaklanma ya-
pamaz. Bu kadar yığınaklanma için 
para bulamaz. Ayrıca bu kadar silah 

ve ekipmanı bulamaz. Amerika’nın, 
PYD’ye vermiş olduğu legal, yani 
gizli olarak demiyorum açıktan ver-
miş olduğu silah miktarının boyutu 
yaklaşık 2 milyar doların üzerinde. 
İllegal olarak verdiklerinin mikta-
rı ise yaklaşık bunun kadar olduğu 
söyleniyor. Sizce, bir terör örgütü 
DEAŞ’la mücadele etmek adına mı 
bu kadar çok silahlandırıldılar” ifa-
delerini kullandı. 

Harekatın başladığı günlerde bu 
bölgenin neden iki günde alınama-
dığı yönünde eleştiriler geldiğini de 
hatırlatan Güvenlik Politikaları Uz-
manı Mete Yarar, Afrin bölgesinin 
İstanbul’dan daha büyük bir alanı 
kapladığını anlatarak, burada yerin 

altına yapılan kilometrelerce uzun-
luğundaki betonla kaplanan devasa 
tünellere dikkat çekti. Tünellerle 
ilgili olarak “Bir terör örgütü böyle 
şeyler yapar mı?” diye soran Yarar, 
“Ben hiç dünyada böyle bir terör 
örgütü görmedim, her tarafı tünel-
lerle donatmış bir terör örgütü hiç 
görmedim. Dünyanın hiçbir yerinde 
böyle bir örgüt yok. Düşünsenize, 
İstanbul kadar büyüklükte bir yerde 
100 kilometre boyunca bunun gibi 
tünellerin olduğu bir yerde temiz-
lik yapmak sizce kolay mıdır? Kaç 
günde temizlersiniz, eğer başka bir 
ülke olsaydı, inanın daha başlan-
gıcındaydı. Nereden biliyoruz biz 
bunu Rakka Operasyonu bundan 
çok daha küçük bir yerde yapıldı, 
tam 1,5 sene sürdü, biz ise iki ay 
bitmeden operasyonu tamamladık, 
Musul operasyonuna 200 bin asker 
katıldı yaklaşık 2,5 yıl sürdü, 200 bin 
askerle. Aslında ben burada Afrin’i 
ve operasyonu anlatmıyorum, teh-
likenin büyüklüğünü anlatıyorum, 
karşımızdaki örgütün neleri hedef-
lediğini ve önümüzdeki dönemde 
nelerle karşılaşacağımızı anlayalım 
diye anlatıyorum. Birisi size ‘Türkiye 
Suriye’de ne yapıyor?’ diye soruyor-
sa işte cevapları hep buralarda” ifa-
delerini kullandı. 

Yarar, Afrin’de yürütülen hare-
katın tamamının da termal kame-

ralarla kayıt altına alındığını, etkisiz 
hale getirilen teröristlerin ise bu ka-
mera kayıtları incelenerek tespitinin 
de yapıldığını vurgulayarak, “Yoksa 
şöyle bir şey yok; ben bir atış yap-
tım, atış bitti, öbür tarafta birisini 
vurdum, orada 10 kişi etkisiz hale 
getirildi, yok böyle bir şey. Tek tek, 
kalem kalem termal kameralarla 
bu etkisiz hale getirilen teröristle-
rin görüntüleri var. Yoksa hiçbir şey 
afaki değil. Başka bir şey daha var. 
Bu görüntüler, zaman zaman şöyle 
eleştirildi ‘Bu sayıyı niye veriyorsu-
nuz’ veya ‘bu görüntüleri niye veri-
yorsunuz’ diye. Bakın bu görüntüler 
sayesinde ne oldu biliyor musunuz? 
Afrin bölgesinde yaklaşık bine ya-
kın PKK’lı terörist vardı. Yaklaşık 
4-5 bin civarında bölge insanı vardı. 
Yaklaşık 2 bin civarında da YPG’ye, 
PYD’ye katılmış olan terörist vardı. 
Yani 3 bin civarında PKK ile direk 
bağlantılı, bir kısmı da zorla götü-
rülen bölgedeki insanların evlatları. 
Tehdit şöyle, ‘ya çocuklarınızdan bir 
tanesi gelir ya da öldürürüz sizleri’. 
O yüzden ya kız çocuklarından ya 
da erkek çocuklarından bir tanesini 
PKK’ye vermek zorundalardı. Tür-
kiye bu görüntüleri yayınlayarak 
zorla aralarına katılmış olanların 
terör örgütünden ayrılmasına yol 
açtı. Afrin’in bu kadar rahat düşme 
nedenlerinden bir tanesi de budur. 
Örgütten kaçan genç çocuklar ve 
ailelerin teröristleri kulaklarından 
tutup silahlı kuvvetlerimize teslim 
etmesi. Sebeplerden bir tanesi bu. 
Tamamı demiyorum ama bu gö-
rüntüler sayesinde teröristlerin hep 
görüldüklerini gördüler. TSK’nin ne 
kadar bir büyük teknolojik güç kul-
landığının da en büyük göstergesiy-
di bu görüntüler” diye konuştu. 

Mete Yarar’a konferansının so-
nunda Beyşehir Gölü manzaralı bir 
duvar saati hediye edildi. Yarar’a he-
diyesini AK Parti İlçe Başkanı Mus-
tafa Şenol verdi.
n İHA

TED Koleji’nde Kitap Kurtları belgelerini aldı

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar
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Katar’dan Duma için soruşturma talebi ‘Kimyasal saldırı cezasız kalmamalı’
Katar, Suriye rejiminin Doğu 

Guta’ya bağlı Duma ilçesine ger-
çekleştirdiği kimyasal silahlı saldırı 
nedeniyle “acil uluslararası soruş-
turma” başlatılmasını istedi. 

 Dışişleri Bakanlığından yapı-
lan açıklamada, Beşşar Esed re-
jiminin Duma’da kimyasal silah 
kullanması şiddetle kınandı.

“İnsanlık vicdanını sarsan bu 
korkunç suçun oluşturduğu en-
dişeden dolayı Katar devletinde 
derin bir şok yaşandığı” ifade edi-
len açıklamada, Suriye’deki savaş 
suçlularının uluslararası adalete 
teslim edilmesi talep edildi.

Böyle bir suç karşısında sessiz 
kalmanın insanlığın alnında kara 
bir leke oluşturacağı vurgulanan 
açıklamada, “Bu korkunç suçu iş-
leyen ve karışanlardan hesap so-
rulmadan Suriye’de herhangi bir 
siyasi çözümün başarılı ve sürdü-
rülebilir olması mümkün değil.” 

ifadelerine yer verildi. Suriye Sivil 
Savunma (Beyaz Baretliler) ekip-
leri, Esed rejiminin abluka altında 
tuttuğu Doğu Guta’nın Duma ilçe-
sine dün akşam saatlerinde düzen-
lediği kimyasal silah saldırısında 

40 sivilin öldüğünü duyurmuştu. 
Doğu Guta bölgesinde muhalifle-
rin kontrolündeki son nokta olan 
Duma ilçesinde, hali hazırda 100 
bin kişi abluka altında yaşıyor.
n AA

Türkiye, “kimyasal silah kulla-
nımı konusundaki sicili uluslara-
rası toplumun malumu olan rejim 
tarafından düzenlendiği yönünde 
güçlü şüphe bulunan” Suriye’de 
Duma’ya düzenlenen zehirli gaz 
içerikli kimyasal silah saldırısını şid-
detle kınadı. Dışişleri Bakanlığın-
dan yapılan yazılı açıklamada, Su-
riye’de dün akşam Duma’yı hedef 
alan yeni bir kimyasal silah saldırısı 
gerçekleştirildiği ve bu saldırı so-
nucunda çok sayıda sivilin hayatını 
kaybettiğinin derin endişeyle öğre-
nildiği belirtildi. Açıklamada, “Kim-
yasal silah kullanımı konusundaki 
sicili uluslararası toplumun malu-
mu olan rejim tarafından düzen-
lendiği yönünde güçlü şüphe bu-
lunan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 
Bu olay, Suriye’de kimyasal silah 
kullanımına ilişkin 2118, 2209 ve 
2235 sayılı BM Güvenlik Konseyi 
kararlarının bir kez daha hiçe sayıl-

dığını göstermektedir” ifadesi yer 
aldı. Uluslararası toplumun saldırı 
karşısında tepkisini ortaya koyma-
sına ve Kimyasal Silahların Yasak-
lanması Örgütü başta olmak üzere 
uluslararası kuruluşların bu vaka-
yı derhal soruşturmasına yönelik 
beklentinin dile getirildiği açıklama 
şöyle devam etti: “Suriye rejimi 
üzerinde etki sahibi olan tarafları, 

insanlığa karşı suç teşkil eden, ay-
rım gözetmeksizin sivilleri hedef 
alan ve geçmiş saldırılar karşısında 
önlem alınmadığı için tekrarlanan 
bu tür hunharca saldırıların derhal 
durdurulmasını teminen sorum-
luluklarını yerine getirmeye ve bu 
saldırıların cezasız kalmaması için 
gerekli adımları atmaya çağırıyo-
ruz.” n AA

Haaretz gazetesinin İsrailli as-
keri yetkiliye dayandırdığı haberde, 
30 Mart’ta başlayan ve 31 Filistin-
linin şehit olduğu “Büyük Dönüş 
Yürüyüşü” gösterilerine son veril-
memesi halinde Gazze şeridinde 
bulunan Hamas’a ait hedeflerin 
İsrail hava saldırısıyla vurulabile-
ceği öne sürüldü.  Gazeteye konu-
şan yetkili, İsrail ordusunun, Gazze 
sınırında önümüzdeki günlerde de 
devam etmesi beklenen gösteriler-
de sivil kayıpların önüne geçmek 
için “önlem” aldığını ileri sürdü.  
İsmi açıklanmayan yetkili, “Filistinli 
göstericilerin sınırda bulunan telleri 
aşabileceğini” bu yüzden İsrail as-
kerlerinin göstericilerin “sınırı geç-
mesini önlemek için” gerçek mermi 
kullandığını iddia etti.  “Göstericile-
rin önümüzdeki günlerde düzenle-
necek protestolarda sınırı geçmeye 
çalışması halinde Hamas’a ait ku-
rumları vurabiliriz.” tehdidinde bu-
lunan yetkili, gösteriler nedeniyle 

Hamas’ı suçladı. 
Filistinliler, Toprak Günü’nün 

42’nci yıl dönümü kapsamında 30 
Mart’tan bu yana abluka altında-
ki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında 

barışçıl eylemler düzenliyor. İs-
rail askerleri ise “sürgün edildik-
leri topraklarına geri dönmeyi ve 
2006’dan beri Gazze’ye uygulanan 
hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” 

talep eden sivil halkın üzerine ger-
çek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk gün-
den bu yana 31 Filistinli şehit oldu, 
2 bine yakın gösterici yaralandı.  

Filistinliler, barışçıl gösterilerine 
mayıs ayının ortasına kadar devam 
etmeyi planlıyor.

TOPRAK GÜNÜ NEDİR?
İsrail, 30 Mart 1976’da ülkenin 

kuzeyindeki Celile bölgesinde ya-
şayan İsrail vatandaşı Filistinlilere 
ait binlerce dönüm araziye el koy-
du. Bunun üzerine Filistin halkı, 
bu gaspı protesto etmek için genel 
greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan 
Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi 
şehit etti, çok sayıda kişiyi yarala-
dı. “Toprak Günü” olarak anılan 
bu olay, İsrail ile Filistin arasında-
ki çatışmanın kaynağı olan toprak 
konusunda Filistinlilerin gösterdiği 
direnişin simgesi olarak görülüyor.  
n AA

İngiltere’den Esed ve 
destekçilerine çağrı

Doğu Guta’daki kimyasal 
silah saldırısına tepki

İngiltere, Beşşar Esed rejiminin 
Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde 
düzenlediği kimyasal silah saldırı-
sıyla ilgili olarak, rejim ve destekçi-
lerini, masum sivillere karşı şiddeti 
durdurmaya çağırdı. Bölgedeki 
kimyasal silah saldırısına ilişkin İn-
giltere Dışişleri Bakanlığından 
yapılan yazılı açıklamada, “Çok 
sayıda can kaybının yaşandığı bu 
kimyasal silah saldırıları haberleri 
doğruysa o zaman bunlar, Esed’in 
masum sivillere karşı vahşetine, 
destekçilerinin de uluslararası ku-
rallara yönelik saygısızlığına daha 
fazla kanıt oluşturuyor. Acilen so-
ruşturma başlatılması ve ulusla-

rarası toplumun da cevap vermesi 
gerekli. Esed rejimi ile destekçileri-
ni, Rusya ve İran’ı, masum sivillere 
karşı şiddeti durdurması çağrısın-
da bulunuyoruz.” ifadelerine yer 
verildi.

Esed rejiminin, abluka altın-
da tuttuğu Doğu Guta’nın Duma 
ilçesine dün akşam saatlerinde 
düzenlediği kimyasal silah saldırı-
sında 40 sivilin hayatını kaybettiği 
bildirilmişti.

Doğu Guta bölgesinde muha-
liflerin kontrolündeki son nokta 
Duma ilçesinde halihazırda 100 
bin kişi abluka altında yaşıyor.
n AA

Suriye Türkmen Meclisi, Beş-
şar Esed rejiminin Doğu Guta’ya 
düzenlediği kimyasal silah saldırı-
sını “soykırım” olarak nitelendire-
rek, uluslararası toplumu sorum-
luluklarını yerine getirmeye davet 
etti. 

Suriye Türkmen Meclisi, Beş-
şar Esed rejiminin dün akşam sa-
atlerinde Doğu Guta’nın Duma 
ilçesine düzenlediği kimyasal silah 
saldırısıyla ilgili yaptığı yazılı açık-
lamada, “Suriye Türkmen Mecli-
si, tüm dünyayı, Guta’da yaşanan 
insanlık dışı katliamlar karşısında, 
sorumluluklarını ve yükümlülük-
lerini yerine getirmeye davet et-
mektedir.” ifadelerine yer verdi. 
Esed rejimi, abluka altında tuttuğu 
Doğu Guta’nın Duma ilçesine ze-
hirli gaz içerikli kimyasal silah sal-
dırısı düzenledi.

Açıklamada, rejiminin kim-
yasal silah saldırısı “soykırım” 
olarak nitelendirilirken, rejimin 

sivillere karşı kimyasal silahlar kul-
lanılmasına rağmen uluslararası 
kurumların çalışmasını engelle-
yenlerin, Esed rejimi ve destekçi-
lerinin Doğu Guta’daki sivillerin 
katletmesinde suç ortağı olduğu 
vurgulandı. “7 Nisan 2018 Suriye 
ve hatta dünya tarihine kapkara bir 
sayfa olarak geçecektir.” sözlerine 
yer verilen açıklamada, “Suriye 
Türkmen Meclisi, katilleri cezalan-
dırarak parmaklıklar ardına gön-
derecek, adaleti tecelli ettirecek 
her türlü adımın parçası olmuş ve 
olmaya da devam edecektir” ifade-
si kullanıldı. Beşşar Esed rejiminin 
abluka altındaki Doğu Guta bölge-
sinde muhaliflerin kontrolündeki 
son nokta olan Duma ilçesine dü-
zenlediği zehirli gaz içerikli kimya-
sal silah saldırısında 40 sivil haya-
tını kaybetti. Aralarında çocukların 
da bulunduğu gazdan etkilenenler 
hastanede tedavi altına alındı. 
n AA

Gazze Şeridi’nde gazeteciler, meslektaşları Yasir Murteca’nın önceki gün Gazze sınırında düzenle-
nen gösterileri takip ettiği sırada İsrail askerleri tarafından vurularak şehit edilmesini protesto etti

‘Gerçeklerin saklanması için
gazeteciler öldürülüyor’

Filistinli Gazeteciler Sendika-
sı’nın çağrısı üzerine Gazze’nin ba-
tısındaki Birleşmiş Milletler (BM) 
merkezi önünde bir araya gelen 
onlarca gazeteci, Murteca’nın fo-
toğrafları ile “Kurşunlar, gerçekleri 
aktarmamızı engelleyemez” yazılı 
pankartlar taşıdı. 

Sendika Başkan Yardımcısı Hü-
seyin el-Estal, burada yaptığı ko-
nuşmada, “Filistinli gazeteci Mur-
teca’nın katledilmesi, İsrail’in insani 
ve uluslararası hukuk kurallarını na-
sıl ihlal ettiğini açıkça göstermiştir.” 
dedi. 

Estal, “Cuma günü düzenlenen 
Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında 9 
kişi nasıl öldürüldüyse, Murteca da 

aynı şekilde taammüden öldürül-
müştür.” ifadelerini kullandı. 

“Gazeteci öldürmek uluslararası 
hukuka göre suçtur.” diyen Estal, 
suç mahallinden gazetecileri uzak-
laştırmak isteyen İsrail’in böyle bir 
yol izlediğini vurguladı. 

Estal ayrıca, Uluslararası Gazete-
ciler Birliği’nden “işgal kuvvetlerinin 
gazetecilere karşı işlediği suçların 
incelemesi için bir heyet gönderme-
sini” istedi. 

Öte yandan Mizan İnsan Hakla-
rı Merkezi Müdürü İsam Yunus da 
“Burada yaşanan gerçeklerin dün-
yadan saklanması için gazeteciler 
öldürülüyor.” dedi. 

İsrail ordusunun savaş suçu iş-

lediğinin altını çizen Yunus, vurulan 
Filistinlilerin vücutlarından dokuları 
ve kemikleri paramparça eden mer-
mi ve silah parçalarının çıkarıldığını 
dolayısıyla kullanılan silahlar ve yol 
açtığı durumların mutlaka incelen-
mesi gerektiğini ifade etti.

Filistinli gazeteci Yasir Murte-
ca(30), önceki gün Gazze sınırında 
düzenlenen “Büyük Dönüş Yürüyü-
şü”nü takip ettiği sırada İsrail asker-
lerinin açtığı ateş sonucu vurularak 
şehit edilmişti. 

Gösterilerin başladığı 30 Mart 
Cuma gününden bu yana 31 Filis-
tinli şehit edildi, binlercesi yaralandı.

“BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ”
Filistinliler, Toprak Günü’nün 

42’nci yılı kapsamında 30 Mart 
Cuma gününden bu yana abluka 
altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sı-
nırında barışçıl eylemler düzenliyor. 
İsrail askerleri ise “sürgün edildik-
leri topraklarına geri dönmeyi ve 
2006’dan beri Gazze’ye uygulanan 
hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” 
talep eden sivil halkın üzerine ger-
çek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler “Büyük Dönüş Yürü-
yüşü” adı altında başlattıkları barış-
çıl gösterilerine 6 hafta devam et-
meyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta 
sürmesinin bir sebebi de bu tarihte 
ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçili-
ğini Kudüs’e taşıyacağını açıklaması 
olarak gösteriliyor. n AA

İsrail’den Hamas’a vururuz tehdidi

Gazze Şeridi’nde gazeteciler, meslektaşları Yasir Murteca’nın önceki gün Gazze sınırında düzenlenen 
gösterileri takip ettiği sırada İsrail askerleri tarafından vurularak şehit edilmesini protesto etti.
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AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye’nin son 15-16 yılda büyük gelişmeler kaydettiğini ancak ülke içinde bundan rahatsız 
olan bir takım kesimlerin olduğunu ifade ederek, “Şehrimizin tamamında bize düşen gayreti ortaya koymalıyız” dedi

‘2019’u adım adım yakalayacağız’

Gazeteci meslektaşlarımızdan Konya’nın Sesi Gazetesi çalışanı Mehmet Ali Eskipostalcı  Hatice-Hasan Hüseyin Baylar çiftinin kızı Nalan ile dünya-
evine girdi. Genç çiftin nikahını Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kıydı. Başkan Altay, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi 

Gazeteci Eskipostalcı dünyavine girdi

AK Parti Konya İl Başkanlığı 
70. İl Danışma Meclisi gerçekleş-
tirildi. Mevlana Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen Danışma Meclisi, 
şehitler için saydı duruşunda bulu-
nulması ve İstiklal Marşının okun-
masıyla başladı. AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, Türkiye’nin 
son 15-16 yılda büyük gelişmeler 
kaydettiğini ancak ülke içinde bun-
dan rahatsız olan bir takım kesim-
lerin olduğunu ifade ederek, “Hem 
şehrimizde hem de ülkemizde gü-
zel gelişmeler oluyor. Hep birlikte 
bir tarihe tanıklık ediyoruz. Türkiye 
tek yumruk olmuş, milli meselele-
rinde genciyle yaşlısıyla, kadınıyla 
erkeği ile sanatçısıyla sporcusuyla 
hep birlikte dünyaya bir mesaj veri-
yor. Ama gelin görün ki bu birlikte-
likten rahatsız olanlar var. Geçmişe 
dönüp baktığımızda iç çekişmelerle 
bu ülke gelişememiş, gücünü kay-
betmiş, gerek bölgesi gerekse dün-
yadaki gelişmelere karşı gerekli ta-
vırları gösterememiştir” dedi. 

“BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE
İÇİN GEREKENİ YAPMALIYIZ” 
Büyük ve güçlü Türkiye için 

herkesin üzerine düşeni yapması 
gerektiğine değinen Angı, “Cum-
hurbaşkanımızın riyasetinde Tür-
kiye’nin gelişimini hep birlikte 
görmekteyiz. Bundan memnun 
olması gereken bir kesim farklı ge-
rekçelerle gündemi farklı noktalara 
taşımak adına olmadık açıklama-
larda bulunabiliyorlar. Yakın tarih-
te yaşadıklarımızı bahsettiğim bu 
kesimler unutabilirler ancak mille-
timiz unutmadı. Büyük ve güçlü bir 
Türkiye istiyorsak bunun gereğini 
yapabilmeliyiz. Bu ülkenin demok-
rasisini askıya alabilmek için her 
fırsatta ellerinden geleni yaptılar. 
Meclis iradesinden, demokrasiden 

dem vuranlar meclis iradesini Ana-
yasa Mahkemesinin kararlarına 
mahkum ettiler. Bir takım kurum 
ve kuruluşlar, ülkenin gerçek sahi-
bi görüntüsüyle bu millete ne acı-

lar çektirdiğini hep birlikte yaşadık. 
Siz yapamamışsanız, bunu yapan 
bir parti ve lider varsa buna saygı 
duymanız lazım” şeklinde konuştu. 

“2019’U ADIM ADIM 
YAKALAYACAĞIZ” 

Cumhur İttifakının önemine 
dikkat çeken Angı, “Bu ülkenin be-
kası adına milli duruşu ortaya ko-
yanlar Cumhur İttifakında bir araya 
geliyorlar. Bu birlikteliği çok daha 
güçlü tutmak gerekiyor. Bunun 
için de bizler teşkilatlar olarak tüm 
mahallelerimizde, ilçelerimizde ve 
şehrimizin tamamında bize düşen 
gayreti ortaya koymalıyız. Çok de-
ğerli Milletvekillerimiz mecliste bu 
doğrultuda çalışmaları bir bir ha-
yata geçirirken, belediye başkan-
larımız son yıla girmiş olmalarının 
heyecanıyla ellerindeki projeleri 
toparlayabilmenin çabası içindey-

ken, bizde ana kademe ve gençlik 
kollarımızın kongre süreçlerini ta-
mamladık, kadın kollarımızda da 
bir yandan kongre heyecanı baş-
ladı. İnşallah onlar da kongre sü-

reci kısa sürede tamamlayacaklar 
ve yeniden dirilişin bu şehirdeki 
temsilcileri olarak üzerimize dü-
şen gayreti göstereceğiz. Geçmiş 
alışkanlıklarımızın iyilerini devam 
ettireceğiz, eksik ve yanlış olanları 
düzelteceğiz. Ciddi bir tecrübe biri-
kimiyle 2019’u adım adım yakala-
yacağız. İçimizde birlik ve beraber-
liğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz 
dönemleri yaşıyoruz. Gönül birliği 
ile bu süreci yöneteceğiz” ifade-
lerini kullandı.  AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı’nın ardından 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, 
Seçim İşleri Başkanı, Konya Millet-
vekili Ahmet Sorgun’un programa 
gönderdiği mesaj okundu. 

“AK PARTİ 
BELEDİYECİLİĞİN OKULUDUR” 
AK Parti’nin belediyeciliğin oku-

lu konumunda olduğunu ifade eden 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, “AK Parti bir beledi-
yecilik geleneğinin adeta özümsen-
miş, kemale ermiş şeklidir. AK Parti 
belediyeciliğin okulu konumunda-
dır. Bunu Türkiye’nin her yerinde 
AK Parti belediyelerinde görüyoruz. 
Göreve başladığımız andan itibaren 
bu duygu ile hareket ederek ham-
dolsun bugüne kadar çok önemli bir 
başarı hikâyesine imza attık. Zaten 
çok önemli bir belediyecilik gelene-
ğine sahip olan Konyamız, şu anda 
çok farklı bir noktaya taşınmış du-
rumda bulunuyor. 2004 yılında bir 
dünya şehri hedefiyle yola çıkmış-
tık. Bu hedefimize önemli olanda 
ulaştık. Teşkilatlarımızla birlikte 
Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 
hep birlikte büyük bir başarıya imza 
attık. Fakat iki günü eş olan ziyan-
dadır. Şimdi yeni bir dönem başlı-
yor. Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemi ile ülkemiz yeni ve büyük 

hedeflere koşuyor” dedi. 
“YENİ REKORLAR KIRMAYA 

GAYRET EDECEĞİZ” 
Milletvekilleri adına söz alan 

AK Parti Konya Milletvekili TBMM 
Tarım, Orman ve Köy İşleri Komis-
yonu Başkanı Mehmet Babaoğlu 
da, 2019 seçimleri öncesinde bir-
lik ve beraberliğin önemine dikkat 
çekerek, “Kongrelerimizi büyük öl-
çüde tamamladık. Yeni görev alan 
arkadaşlarımızın hepsine başarılar 
diliyorum. Bugüne kadar partimize 
hizmet etmiş herkese de teşekkür-
lerimi sunuyorum. Yeni eski ayır 
etmeden hep “Birlikte Konyayız” 
sloganı ile 2019 seçimlerinde yeni 
rekorlar kırmaya gayret edeceğiz” 
şeklinde konuştu. Programa, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek Konya Millet-
vekilleri Mehmet Babaoğlu, Hacı 
Ahmet Özdemir, Ömer Ünal, Halil 
Etyemez, Leyla Şahin Usta, Uğur 
Kaleli, İl yönetim Kurulu Üyeleri, 
İlçe Başkanları, Belediye Başkanları 
ve teşkilat mensupları katıldı.
n HABER MERKEZİ

Gazeteci meslektaşlarımızdan 
Konya’nın Sesi Gazetesi çalışa-
nı Mehmet Ali Eskipostalcı dünya 
evine girdi. Hatice-Hasan Hüseyin 
Baylar çiftinin kızı Nalan ile, Na-
lan-Osman Eskipostalcı çiftinin oğlu 
Mehmet Ali ömür  boyu mutluluk 
için ‘evet’ dedi. Selçuklu Belediyesi 
Evlendirme Dairesinde gerçekleşen 
nikah törenine Baylar ve Eskipostal-
cı ailelerinin yakınları, sevenleri ve 
dostları katıldı. Genç çiftin nikahını 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay kıydı. Altay, genç çifti 
tebrik ederek kendilerini ömür boyu 

mutluluklar diledi. Baylar ve Eski-
postalcı aileleri ise nikâh törenine 
katılan davetlilerin ‘hayırlı olsun’ 
dileklerini kabul ederek kendileri ile 
tek tek ilgilendi. Mutlulukları gözle-
rinden okunan Nalan ve Mehmet Ali 
çifti sevenleri, dostları ve yakınları 
ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi 
de ihmal etmedi. Yenigün Gazetesi 
olarak meslektaşımız Mehmet Ali ile 
değerli eşi Nalan’a ömür boyu mut-
luluk diler, Baylar ve Eskipostalcı 
ailelerine ise ‘hayırlı olsun’ dilekleri-
mizi iletiyoruz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Hasan Angı Tahir Akyürek Mehmet Babaoğlu
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Galatasaray, Spor Toto Süper 
Lig’in 28. haftasında deplasmanda 
oynayacağı Gençlerbirliği ile ligde 
94. kez karşı karşıya gelecek. Söz 
konusu müsabakalarda sarı-kırmı-
zılıların 52’ye 21 galibiyet üstünlüğü 
bulunuyor. Spor Toto Süper Lig’in 
28. haftasında Galatasaray, bugün 
saat 20.00’de deplasmanda Genç-
lerbirliği ile mücadele edecek. Lig-
de geride kalan 27 haftada bir maçı 
eksik olan sarı-kırmızılılar, 57 puan-
la M. Başakşehir’in ardından ikinci 
sırada bulunuyor. Başkent ekibi ise 
27 puanla 16. sırada. Ligin ilk yarı-
sında Türk Telekom Stadyumu’nda 
oynanan maçı Galatasaray, 5-1 ka-
zanmıştı. 

94. RANDEVU 
Gençlerbirliği ile Galatasaray, Sü-

per Lig’de bugüne kadar 93. kez karşı 
karşıya geldi. Söz konusu müsabaka-
larda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan 
galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 
21 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 
20 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. 

ASLAN’IN ANKARA’DA 
BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR 

Galatasaray, Gençlerbirliği ile 
deplasmanda oynadığı son karşılaş-
malarda yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar, 
Ankara deplasmanda son 7 maçta 3 
galibiyet, 4 beraberlik aldı. Aslan, en 
son 2010 yılında mağlup olmuştu. İki 
takım arasında geçen sonra Ankara’da 
oynanan maç 1-1 berabere sona er-

mişti. 
GOMİS’İN GÖZÜ BAŞKA REKORDA 

Süper Lig’de son 5 maçta 9 atan 
Galatasaray’ın gol makinesi Bafetimbi 
Gomis, gözünü başka bir rekora dikti. 
Ligde toplam 26 golü bulan Gomis, 
Süper Lig’de 2010- 2011 sezonunda 
28 gol atarak bir sezonda en fazla gol 
atan futbolcu olan Brezilyalı futbolcu 
Alex de Souza’yı geçmek istiyor. Fran-
sız golcü, bu rekoru yakalaması için 
Ankara deplasmanında en az 2 gol 
atması lazım. 

FEGHOULİ İLE SERDAR 
AZİZ CEZA SINIRINDA 

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı 
öncesinde cezalı futbolcu bulunmaz-
ken, Sofiane Feghouli ile Serdar Aziz 

sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 
Feghouli ile Serdar, Gençlerbirliği 
karşılaşmasında sarı kart görmesi 
halinde gelecek hafta Türk Telekom 
Stadyumu’nda oynanacak Başakşehir 
maçında takımını yalnız bırakacak. 

DÜDÜK CÜNEYT ÇAKIR’DA 
İki takım arasında oynanacak mü-

cadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönete-
cek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin 
Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşı-
laşmada dördüncü hakem olarak Al-
per Ulusoy görev alacak. Cüneyt Çakır, 
sarı-kırmızılıların 43 mücadelesinde 
görev aldı. Galatasaray, söz konusu 
mücadelelerin 22’sini kazanırken, 
10’unda berabere kaldı ve 11’inde 
mağlup oldu.  n İHA

Gençlerbirliği ile Galatasaray 94. randevuda

Yeni Malatyaspor’da 
Alanya mesaisi

Süper Lig’in 28. haftasını Medipol Başakşehir yenil-
gisiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor, 29. haftada Ma-
latya’da oynanacak Aytemiz Alanyaspor müsabakasının 
hazırlıkları başladı. Süper Lig’de geride kalan 28 hafta 
itibariyle 37 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, Ba-
şakşehir yenilgisiyle düşme hattıyla arasındaki puan far-
kını açamayınca gözler bu hafta oynanacak Aytemiz Alan-
yaspor maçına çevrildi. Gelecek hafta evinde oynayacağı 
Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayan sarı-kır-
mızılılarda sakatlığı süren Godson Azubuike dışında ek-
sik bulunmuyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde 
yapılan çalışmada morallerin bozuk olduğu belirtilirken, 
futbolcuların yenileme çalışmasının ardından antrenma-
nı tamamladıkları ifade edildi.  n İHA

Göztepe’nin kabusu 
İstanbul takımları
Spor Toto Süper Lig’de haftayı Beşiktaş mağlubi-

yetiyle noktalayan Göztepe, bu sezon İstanbul takımları 
karşısındaki şanssızlığını yine kıramadı. Geride kalan 28 
haftada İstanbul takımlarıyla 9 maça çıkan sarı-kırmızılılar 
bu maçlardan galibiyet çıkarmayı başaramadı. Bu sezon 
İstanbul temsilcileriyle çıktığı 9 maçtan 1 beraberlik ve 8 
mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, tek puanını ligin ilk 
haftasında Bornova Stadı’nda oynanan Fenerbahçe karşı-
sında aldı. Spor Toto Süper Lig’in ilk devresinde Fenerbah-
çe ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Medipol Başakşehir’e 
2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonra Kasımpaşa, 
Beşiktaş ve Galatasaray’a 3-1’lik skorla kaybetti.  n İHA

‘En yetenekliler 
Trabzonspor’da’

Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Olcay Şahan, Ga-
latasaray maçı sonrası yaptığı açıklamanın yanlış an-
laşıldığını ifade ederek, “Süper Lig’in en iyi gençlerine 
sahibiz. Avrupa’nın gözü, gençlerimizin üzerinde” diye 
konuştu. Olcay Şahan, Galatasaray maçı sonrası genç 
takım arkadaşları hakkında yaptığı değerlendirmenin 
yanlış anlaşıldığını belirterek, “Bazen söylediğiniz sözler 
başkaları tarafından yanlış anlaşılabilir. Bu çok doğaldır. 
Ancak bazıları vardır ki, siz ne söylerseniz söyleyin kendi 
çıkarları için söylediklerinizi şekillendirirler. Şimdi söyle-
yeceklerim, geçtiğimiz hafta yaptığım ‘tecrübe’ yorumu-
nu bir isyanmış gibi gösterenlere. Spor Toto Süper Lig’in 
en yetenekli gençleri bordo-mavili renkleri taşırken, sa-
dece Türkiye’nin değil Avrupa’nın bile gözleri gençlerimi-
zin üzerindeyken, takım arkadaşlarımın yetenekleri hak-
kında olumsuz düşüncelere sahip olduğumu göstermeye 
çalışmanız sadece takımımıza zarar verir” dedi.  n İHA

Göztepe karşısında alınan 5-1’lik so-
nucun yanı sıra, eksik oyunculara rağmen 
ortaya konulan futbol, siyah-beyazlılarda 
yüzlerin gülmesini sağladı. Üst üste alı-
nan 2 galibiyetle zirve yarışındaki iddi-
asını sürdüren Beşiktaş’ta hedef, kalan 
haftalarda puan kaybı yaşamamak. 

Süper Lig’in ikinci yarısında topladı-
ğı 26 puanla en fazla puan toplayan ekip 
olarak dikkat çeken Beşiktaş’ta Göztepe 
maçı sonrası yüzler gülüyor. Quaresma, 
Tolgay, Atiba ve Oğuzhan’ın forma giy-
memesine karşın, ligin flaş ekiplerinden 
Göztepe önünde ortaya konulan futbol ve 
alınan 5-1’lik galibiyet, camiayı memnun 
etti. Cezalı isimlerin olmadığı karşılaşma-
da Necip-Medel ikilisinin ortaya koyduğu 
futbol ve genç golcü Larin’in oyuna gir-
dikten sonra ilk maçında golle tanışması, 
siyah-beyazlılarda takımdaki havayı da 
üst seviyeye çekti. Ligin kalan 6 maçında 
hata yapmak istemeyen Beşiktaş, ilk ya-
rıdaki performansını unutturmak istiyor. 
Şenol Güneş’in öğrencileri, ilk yarının 
son 6 haftasında oynanan karşılaşmalar-
da yalnızca Galatasaray ve Osmanlıspor 
karşısında galibiyet elde etmiş ve kalan 4 
maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 
9 puan kaybetmişti. Önümüzdeki hafta 
Akhisarspor’la karşılaşacak olan Beşik-

taş, ardından yeni Malatyaspor’u konuk 
edecek. Bu 2 maçın ardından Galatasaray 
ile çok kritik bir derbiye çıkacak olan Be-
şiktaş, evinde Kayserispor, deplasmanda 
Osmanlıspor ve son olarak da iç sahada 
Sivasspor’la karşılaşacak. Beşiktaş, ka-
lan 6 maçta sadece 2 kez İstanbul dışına 
gidecek. 

QUARESMA DÖNÜYOR 
Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türki-

ye Kupası karşılaşmasında Josef’e yaptığı 
hareket nedeniyle 5 maç ceza alan Ricar-
do Quaresma’nın cezası, dün oynanan 
Göztepe karşılaşmasıyla bitti. Ligde oyna-
nan Trabzonspor, Gençlerbirliği, Başak-
şehir, Alanyaspor ve Göztepe karşılaşma-
larında takımını yalnız bırakan Portekizli 
futbolcu, Akhisarspor mücadelesinde Şe-
nol Güneş’in şans vermesi durumunda 
sahadaki yerini alabilecek. Quaresma’nın 
yanı sıra Atiba, Tolgay ve Oğuzhan da sarı 
kart cezalarını çekti ve önümüzdeki haf-
ta sonunda forma giyebilecek. Göztepe 
karşılaşması sonrasında ortaya koyulan 
futboldan memnun kalan tecrübeli teknik 
adam Şenol Güneş, futbolculara 1 gün 
izin verdi. Siyah-beyazlılar, Akhisarspor 
maçının hazırlıklarına yarın yapacağı ant-
renmanla başlayacak. 
n İHA

Beşiktaş’ın hedefi 6’da 6

Yerli vurgusu!
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) 

Konya Şubesi Başkanı Recep Çınar ve 
yönetim kurulu üyeleri, 3 Mart’ta gerçek-
leşen kongrede AK Parti il başkanlığına 
seçilen Hasan Angı’ya hayırlı olsun ziya-
retinde bulundu. 

İLK KEZ BİZ KULÜPLEŞTİK
Ziyarette konuşan TSYD Konya Şube 

Başkanı Recep Çınar, dernek çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Çınar, “Türkiye’de 
ilk defa TSYD Konya Şubesi olarak biz 
kulüpleştik. TSYD çatısı altında kurduğu-
muz kulübümüzde olimpiyat şampiyonu 
sporcularımız bulunuyor. Özellikle işitme 
engellilerde Gençlik ve Spor Bakanlığı-
mızın destekleriyle büyük başarılar elde 
ettik ve belli bölgelerdeki çocukları kötü 
alışkanlıklardan kurtardık. TSYD Konya 
Şubesi olarak sadece yazıp çizerek değil 
özellikle gençlerin spor yapmalarına des-
tek olarak spora katkıda bulunmaya çalışı-
yoruz” dedi. 

‘SPOR YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR’
Konya’nın son 16 yılda spor tesisleri 

anlamında çok büyük aşama kaydettiğini 
ifade eden AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 
“Konya’da son yıllarda spora çok büyük 
yatırımlar yapıldı. Yapılmaya da devam 
ediyor. Eski stadyumumuzun hali neydi, 
şimdi ne oldu. Bugün Konya olarak dünya 
standartlarında çok önemli bir stadyuma 
sahibiz. Şöyle geçmişe dönüp baktığımız-
da 100. Yıl Spor Salonu Konya’nın her şe-
yiydi. Siyasi partiler kongrelerini burada 
yapar, konferanslar burada olur, Mevlana 
törenleri burada yapılırdı. Şimdi bir tarafta 
Mevlana Kültür Merkezi, hemen yakının-
da onun 4 katı büyüklüğünde Konya Bü-
yükşehir Belediyemizin yaptığı Spor ve 
Kongre Merkezi, Selçuklu Kongre Merkezi 
ise apayrı bir marka oldu. Bunun dışında 
hemen hemen şehrimizin tüm ilçelerinde 
önemli spor yatırımları yapılmaya devam 
ediyor” diye konuştu. 

‘ALT YAPILARIMIZDAN DAHA ÇOK 
SPORCU ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR’
Spor tesisleri ile birlikte her alanda ni-

telikli sporcuların yetiştirilmesinin önemi-
ne değinen Başkan Angı, “Sporda sadece 
tesisleşme ile iş bitmiyor. Gençliğimizi 
sadece futbol değil, sporun her alanına 
yönlendirmek gerekiyor. Spor sadece 
futboldan ibaret değildir. Bu gençlerimiz 
hem spor yapıp hem de ülkemizin kulüp-
lerini ayağa kaldırabilirler. Böylece şehri-

mizin parası yine bu şehirde kalır. Atiker 
Konyaspor’a baktığımızda 13 yabancı 
futbolcu var. Sadece Konyaspor değil, 
Süper Lig’deki tüm kulüplerin durumu bu 
şekilde. Alt yapılarımızdan daha çok yerli 
sporcu çıkarmamız gerekiyor. Bunu başar-
malıyız ki o sporcular sahada şehir ruhu 
ile ülke ruhu ile oynasınlar. Bu şehir, bu 

ülke bizim diyebiliyorsak gençlerimizi ilgi 
alanları ve kabiliyetlerine göre çeşitli spor 
branşlarına yönlendirmeliyiz. Bunu teşvik 
etmeliyiz. Yaşadığımız şehir sanayisi, 
sporu, yatırımları, siyaseti ve tüm sivil 
toplum yapılanmaları ile güzelliği temsil 
ederse bu hepimizi mutlu eder” ifadeleri-
ni kullandı.  n İHA

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya’da son yıllarda spora büyük yatırımlar yapıldığını belirterek, alt 
yapılardan daha çok yerli sporcu çıkması gerektiğini söyledi. Angı, “Yaşadığımız şehir sanayisi, sporu, yatırımları, 

siyaseti ve tüm sivil toplum yapılanmaları ile güzelliği temsil ederse bu hepimizi mutlu eder” dedi
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Türkiye Basketbol Ligi’nde mü-
cadele eden temsilcimiz Selçuklu 
Belediyespor, ligin 31.hafta maçında 
Ankara ekibi TED Kolejliler Ankara ile 
deplasmanda karşı karşıya geldi. Play 
– Off’a üst sıralarda katılmak isteyen 
mavi beyazlılar, düşme hattında olan 
rakibine mağlup olarak sıralamada 
geriye düştü. İlk yarıda rakibine karşı 
üstün bit oyun oraya koyan Selçuklu 
Belediyespor, karşılaşmanın son bölü-
münde hücumda çok etkili olamayınca 
maçtan 71-70 mağlup ayrıldı. Konya 
ekibi, Afyon Belediyesi’nin kazandığı 
haftada mağlup olarak avantaj kaçırdı.

AKILLAR PLAY – OFF’TA
Selçuklu Belediyespor, sezon so-

nunda oynanacak olan Play – Off maç-
larını bekliyor. Lige katıldığı ilk sezon-
da beklentilerin üzerine çıkan ve güzel 
bir başarı elde eden mavi beyazlılar, 
zorlu rakiplerine karşı iyi bir mücadele 
ortaya koyarak üst lige yükselmenin 
hesaplarını yapıyor. Selçuklu Beledi-
yespor, kalan 3 maçtan da galip ayrı-
larak lig sıralamasında olabildiğince 
yukarıda olmak istiyor. Son olarak TED 
Kolejliler Ankara’ya mağlup olan Kon-
ya ekibi, ligin 4.sırasına geriledi. İkinci 
sırada bulunan Bursaspor, Süper Lig’e 
çıkmayı garantileyen Türk Telekom’u 
deplasmanda mağlup ederek avantaj 
elde etti.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu, avantajı değerlendiremedi
S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 TÜRK TELEKOM 31 28 3 2691 2288 0 0 59
2 BURSASPOR 31 24 7 2587 2354 0 0 55
3 AFYON BELEDİYESİ 31 22 9 2591 2397 0 0 53
4 SELÇUKLU BELEDİYESİ 31 21 10 2454 2367 0 0 52
5 ANTALYASPOR 31 20 11 2436 2397 0 0 51
6 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 31 19 12 2490 2415 0 0 50
7 BANDIRMA KIRMIZI 30 17 13 2372 2368 3 6 47
8 OGM ORMANSPOR 31 16 15 2288 2327 3 -6 47
9 İSTANBULSPOR 31 15 16 2397 2379 0 0 46
10 AKHİSAR BELEDİYE 30 15 15 2365 2405 4 23 45
11 BAKIRKÖY BASKET 31 14 17 2419 2469 2 -23 45
12 KARESİ SPOR 31 12 19 2399 2531 2 10 43
13 DÜZCE BELEDİYE 31 12 19 2343 2468 1 -10 43
14 PETKİM SPOR 31 10 21 2321 2420 0 0 41
15 YALOVA BELEDİYE 31 9 22 2519 2620 7 10 40
16 TED ANKARA KOLEJLİLER 31 9 22 2372 2503 6 19 40
17 ANKARA DSİ 31 9 22 2343 2484 5 -29 40
18 SAMSUN ANAKENT 31 6 25 2273 2468 0 0 37

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GÜMÜŞHANESPOR 30 17 6 7 47 25 22 57
2.ŞANLIURFASPOR 30 17 4 9 46 30 16 55
3.ALTAY 30 15 9 6 52 30 22 54
4.SAKARYASPOR 30 15 9 6 48 33 15 54
5.BUGSAŞ SPOR 30 15 8 7 50 29 21 53
6.BANDIRMASPOR 30 15 7 8 46 32 14 52
7.HACETTEPE SPOR 30 13 11 6 42 25 17 50
8.ANADOLU SELÇUK 30 13 9 8 44 40 4 48
9.NİĞDE BEL. 30 12 6 12 36 40 -4 42
10.KIRKLARELİSPOR 30 10 8 12 36 43 -7 38
11.PENDİKSPOR 30 9 9 12 32 39 -7 36
12.ZONGULDAK 30 9 9 12 24 31 -7 36
13.KAHRAMANMARAŞ 30 8 11 11 35 45 -10 35
14.KARAGÜMRÜK 30 9 4 17 29 44 -15 31
15.FETHİYESPOR 30 6 11 13 33 47 -14 29
16.NAZİLLİ BELEDİYE 30 5 8 17 26 51 -25 23
17.KARŞIYAKA 30 6 9 15 30 43 -13 21
18.SİLİVRİSPOR 30 2 10 18 22 51 -29 16

2017-2018
TFF 2. LiG BEYAZ GRUP

PUAN DURUMU

Mücahit Can 
krallığa koşuyor

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, 
ligin 30.haftasında konuk ettiği Silivrispor’u 4-2 mağlup 
ederken, Yavru Kartal’ın golcüleri 2’şer gol atarak bu 
maçı da boş geçmedi. Yeşil beyazlı takımda Mücahit 
Can Akçay attığı 2 gol ile ligdeki gol sayını 15’e çıkardı. 
Seddar Karaman da iki gol birden bularak 11 gole ulaştı. 
Mücahit Can Akçay, ligdeki gol krallığı yarışından ilk sı-
ralarda yer alırken, sezon sonunda ligin en çok atan ismi 
olmak istiyor. n SPOR SERVİSİ

Selçuklu, Konya’yı 
temsil edecek

Konya’da aldığı başarılı sonuçlar ile dikkat çeken Sel-
çuklu Belediyespor U19 takımı, Türkiye Şampiyonası’na 
katılacak. Burada Konya’yı temsil edecek olan mavi be-
yazlı kulüp, şampiyonluk mücadelesi verecek. Selçuklu 
Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklama-
da, “Selçuklu Belediyespor U19 futbol takımımız, Türkiye 
Şampiyonasına katılarak Konya’yı temsil edecek” ifade-
lerine yer verildi. Selçuklu Belediyesi, genç oyunculara 
başarı diledi. n SPOR SERVİSİ

BAL’da Ereğlispor küme düştü
Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta 

sezon oynanan son maçlar ile tamam-
landı. Son haftaya kadar ligde kalma 
mücadelesi veren Konya ekiplerinden 
Ereğlispor, iç sahada kazanmasına rağ-
men, Akşehirspor’un da galip gelmesi 
ile Bölgesel Amatör Ligi’ne veda etti. 
Ligin son haftasında Ereğlispor kendi 
sahasında ligde 1 galibiyeti olan Gölhi-
sarspor’u konuk etti. 

Yeşil beyazlılar rakibini 1-0 ile gerçi 
ve puanını 22 yaptı. Ancak kendi saha-
sında Manavgat Belediyespor konuk 
eden Akşehirspor mücadeleyi 1-0 ka-
zandı ve puanını 24’e yükseltti. 

Konya takımları arasında en son sı-
rada ligi tamamlayan Ereğlispor bu so-
nuçlar ile ligden düşen takım oldu. 

Yeşil beyazlılar önümüzdeki sezon 
Konya Süper Amatör Küme’de mücade-
le edecek. 

Ligi 11.sırada tamamlayan Akşe-
hirspor ise, Süper Amatör Küme ikincisi 
olan Saiteli Kadınhanı Belediyespor ile 
Play – Out mücadelesine çıkacak. Bu 
maçı kazanan takım Bölgesel Amatör 
Ligi’nde mücadele edecek. 

Kaybeden ekip ise Süper Amatör Kü-
me’de yoluna devam edecek. Bu maçın 
önümüzdeki günlerde oynanması bekle-
niyor.

SARAYÖNÜ 6. SIRADA TAMAMLADI
Ligin 26.haftasında bir diğer Konya 

ekibi Sarayönü Belediyespor, Kepez Be-
lediyespor ile deplasmanda karşı karşı-

ya geldi. İddiası bulunmayan iki ekibin 
maçında gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 
0-0 sona erdi. 26 hafta sonunda 43 pu-
ana ulaşan yeşil siyahlılar ligin 6.sırada 

tamamladı. Bölgesel Amatör Ligi’nde 
her sene şampiyonluk mücadelesi ve-
ren Sarayönü Belediyespor, umutlarını 
gelecek seneye bıraktı. n SPOR SERVİSİ

Plakayı yazdı!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 30.hafta maçında 

Silivrispor’u konuk etti. 4 penaltının çalındığı maçtan 4-2 galip ayrılan yeşil beyazlı 
temsilcimiz puanını 48 yaptı ve Play – Off yolunda önemli bir engeli daha aşmış oldu

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu Sel-
çukspor, geçtiğimiz hafta alınan Sakaryaspor mağ-
lubiyetini hemen unutarak galibiyetlere kaldığı 
yerden devam etti. Dün ligin son sırasında bulunan 
Silivrispor’u konuk eden Yavru Kartal, rakibini 4 gol-
le geçti. 4 penaltı atışının yaşandığı maçta Seddar ve 
Mücahit attıkları iki golle gollerine devam etti. Konya 
Anadolu Selçukspor puanını 48 yaparak 8.sıradaki 
yerini korudu ve Play – Off’a bir adım daha yaklaştı.

İLK YARIDA KARŞILIKLI İKİ GOL
Konya Anadolu Selçukspor ile ligin son sırasında 

bulunan Silivrispor arasında oynanan karşılaşmanın 
ilk yarısında iki gol atıldı. ev sahi i takım maçın 
21.dakikasında bir penaltı kazanırken, 22.dakikada 
topun başında geçen İsmail Düzgün, topu ağlara 
gönderdi ve konuk takım 1-0 öne geçti. Bu golün 
ardından beraberlik için yüklenen ev sahibi Anadolu 
Selçukspor, aradığı golü 35.dakikada Seddar Kara-
man ile buldu. 1-1 beraberliğin sonrasında temsil-
cimiz Yavru Kartal, ikinci gol için geliştirdiği ataklar-
dan yararlanamadı.

İKİNCİ YARI GOL DÜELLOSU 
Karşılaşmanın ikinci yarısı büyük heyecana sah-

ne oldu. Karşılıklı gollerin atıldığı son 45 dakikada, 
Anadolu Selçukspor iki kez penaltı atışından gol 
buldu. Maçın 51.dakikasında hakemin çaldığı düdük 
sonrası penaltı kazanan yeşil beyazlı takım, Müca-
hit Can Akçay ile 2-1 öne geçti. Rakip Silivrispor, 
63.dakikada yine İsmail Düzgün ile beraberlik go-
lünü bulmasına karşın Konya Anadolu Selçukspor, 
karşılaşmayı 2 farklı üstünlük ile kazanmayı başardı. 
77.dakika Mücahit Can Akçay penaltı ile yine sahne-
ye çıkarken, 90.dakika Yavru Kartal yine penaltı ka-
zandı. Bu kez topun başına Seddar Karaman geçer-
ken, Anadolu Selçukspor mücadeleyi 4-2 kazandı.

PLAY  - OFF’A ADIM ADIM
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-

por, ligin 30.haftasında oynanan Silivrispor maçını 
4-2 kazanırken, puanını 48 yaptı. Yeşil beyazlılar, 
Play – Off’a giden yolda önemli bir engeli daha aşmış 
oldu. Yavru Kartal, ligde kalan 4 maçı da kazanarak 
sezon sonunda Play – Off potası içinde yer almak is-
tiyor. Öte yandan Konya Anadolu Selçukspor’un 4-2 
mağlup ettiği Silivrispor, 30 hafta sonunda 16 puan-
da kaldı. İstanbul ekibi, ligin bitmesine 4 hafta kala 
ligde kalma umutlarını büyük ölçüde kaybetti.
n SPOR SERVİSİ

4-2



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BAŞAKŞEHİR FK 28 18 5 5 49 27 22 59
2.GALATASARAY 27 18 3 6 63 29 34 57
3.BEŞİKTAŞ 28 16 8 4 53 24 29 56
4.FENERBAHÇE 27 14 9 4 54 30 24 51
5.TRABZONSPOR 28 12 9 7 50 39 11 45
6.KAYSERİSPOR 28 11 8 9 36 41 -5 41
7.SİVASSPOR 28 12 5 11 37 43 -6 41
8.GÖZTEPE 28 11 7 10 40 46 -6 40
9.KASIMPAŞA 28 10 7 11 44 46 -2 37
10.YENİ MALATYASPOR 28 10 7 11 33 37 -4 37
11.AKHİSARSPOR 28 9 7 12 38 45 -7 34
12.ANTALYASPOR 28 9 7 12 35 48 -13 34
13.BURSASPOR 28 9 6 13 34 38 -4 33
14.ALANYASPOR 28 9 4 15 44 49 -5 31
15.A. KONYASPOR 28 7 7 14 31 36 -5 28
16.OSMANLISPOR 27 7 7 13 38 45 -7 28
17.GENÇLERBİRLİĞİ 27 6 9 12 32 43 -11 27
18.KARABÜKSPOR 28 3 3 22 19 64 -45 12

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2017-2018

PUAN DURUMU

Sivasspor karşısında tarihi bir gali-
biyet alan ve düşme hattından uzun bir 
süre sonra maç fazlasıyla da olsa kurtulan 
Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Ser-
gen Yalçın maç sonu oyuncularını tebrik 
ederek, çok mutlu olduklarını söyledi. 
Sergen Yalçın: “Öncelikle çok mutluyuz 
tabi arzu ettiğimiz bir müsabakaydı. Mut-
laka kazanmamız gerekiyordu. Maça iyi 
hazırlandık hafta içinde. Oyuncularımızın 
konsantrasyon çok iyiydi. Maçın tamamını 
da o kontrol bizdeydi. Oyuncularıma te-
şekkür ediyorum. Her geçen gün özellikle 
takım olma adına üzerine koyarak devam 
ediyoruz. Sahada birlikte oynayan birlikte 
hareket eden özellikle ikinci yarıda topa 
sahip olma oranında ve pas yüzdesi çok 
yüksek kendine güvenle oynayan bir Kon-
yaspor vardı bu bizi çok mutlu etti. Ama 
kalan 6 haftada çok zorla maçlarımız var. 
Halen küme düşme hattından kurtulmuş 

değiliz puanlarımızı eşitledik. Kalan 6 haf-
tada bundan daha iyi mücadele edip Kon-
yaspor’u ligi hak ettiği yerde bitirmesini 
sağlayacağız. İnşallah bunu oyuncularına 
beraber becerebiliriz. Şu anda tek bir dü-
şüncem var. Oda Konyaspor’un kümede 
bırakmak.  Konyaspor’un kümede kalması 
için çalışıyoruz oyuncu arkadaşlarım teknik 
ekibimle inşallah bunu başaracağız” dedi.
DAHA COŞKULU TARAFTAR BEKLİYORUZ

Sergen Yalçın taraftar için ayrı bir 
parantez açarak “Taraftar Konyaspor’un 
bizim en önemli itici gücümüz. Bugün 
inanılmaz destek verdiler. Tribünler çok 
kalabalıktı. Ancak bundan sonra iki tane 
maçımız kaldı bu maçlarda daha kalabalık 
daha coşkulu daha takımını destekleyen 
bir Konyaspor taraftar bekliyoruz. Biz de 
onları mutlu etmek için elimizden gele-
ni yapıyoruz. Çok çaba sarf ediyoruz çok 
çalışıyoruz kalan 6 haftada herkese ihti-

yacımız var taraftarımıza yöneticilerimize 
şehrimize ihtiyacımız var gerçekten oyun-
cularımızın yaptığı iş kolay bir iş değil” 
ifadelerini kullandı.

AYBABA : KÖTÜ BİR SKOR OLDU  
Atiker Konyaspor’a 5-0 yenilen Si-

vasspor’da teknik direktör Samet Aybaba 
maç sonrası yaptığı açıklamada şunları 
söyledi: Biz iyi bir takımız bir maç kötü 
oynadık diye oyuncularımızı aşağılama 
gibi bir durum söz konusu olamaz. Oyuna 
iyi başladık aslında iki iki tane pozisyon 
bulduk pozisyonları değerlendiremedik 
sonrasında iki gol yedik ve kırmızı kart-
la beraber oyunun gidişatı değişti. Daha 
sonra rakip 11 kişi oynamanın avantajı ile 
farkı açtı ve kazandı. Sivasspor’u bu maçla 
değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü Si-
vasspor buralara nasıl geldi? Nasıl bir ta-
kımla geldi? Bunlara bakmak lazım” diye 
konuştu. n SPOR SERVİSİ

Sergen Yalçın: Tek düşüncem Konyaspor’u kümede tutmak

RPS

Ömer Ali yeniden 
formayı kaptı

Sergen Yalçın’ın takımın başına gelmesinin 
ardından forma şansı bulmakta zorlanan Atiker 
Konyaspor’un yıldız oyuncusu Ömer Ali Şahiner, 
formasına yeniden kavuştu. Sivasspor maçında 
Volkan Şen’den formayı geri alan Ömer Ali etkili 
bir performans ortaya koyarken, Samuel Eto’o’nun 
golünde de asisti yapan oyuncu oldu. 
n SPOR SERVİSİ

Skubic yine 
sahne aldı

Atiker Konyaspor’un en golcü oyuncusu olan Nejc 
Skubic, Sivasspor’u da boş geçmedi. Tecrübeli sağ bek 
maçın ilk bölümünde attığı gol ile perdeyi açan oyuncu 
oldu. Maçın 16. dakikasında Eto’o sert şutunu kaleci 
Tolgahan çıkardı. Ancak top ceza sahası içinde Skubic’in 
önünde kaldı. Yıldız oyuncu topu ağlara gönderirken bu 
sezonki  7. golünü atmış oldu. Deneyimli oyuncu ayrıca 
Volkan Şen’in attığı golün asistini yaptı. n SPOR SERVİSİ

Küçük Alperen 
unutulmadı!

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonrası 
bir süre yoğun bakımda tedavi gören ancak yaşam sava-
şını kaybeden küçük Konyaspor taraftarı Alperen Öztaş, 
Sivasspor maçında unutulmadı. Oyuncular ısınmaya 
üzerinde Alperen’in olduğu tişörtlerle çıkarken maça da 
siyah bant takarak çıktı. Tribünlerde de “Alperen ölmedi, 
kalbimizde yaşıyor” tezahüratları yapıldı. n SPOR SERVİSİ

Volkan Şen’den 2 yıl 
sonra gelen gol

Atiker Konyaspor’un devre arasında 
Trabzonspor’dan transfer ettiği ve Si-
vasspor maçının 5. golünü atan Volkan 
Şen, Süper Lig’de 2 yıl aradan sonra 
gol sevinci yaşadı. Deneyimli oyuncu 
ligdeki son golünü 2015-2016 sezonun 
30. haftasında, Fenerbahçe forması ile 

Trabzonspor ağlarına göndermişti. 24 
Nisan 2016 tarihinde atılan bu gölün 
üzerinden neredeyse 2 yıl geçerken, 
Volkan Şen, Sivasspor ağlarını da sar-
sarak Konyaspor kariyerindeki ilk golü-
nü atmış oldu.
n SPOR SERVİSİ

Samuel Eto’o Antalya 
hazırlıklarına erken başladı

Atiker Konyaspor’un devre arasında 
Antalyaspor’dan transfer ettiği Samuel 
Eto’o attığı 2 gol ile gelecek hafta oy-
nanacak olan Antalyaspor maçı öncesi 
rakibine mesaj gönderdi. Geçen hafta 
Osmanlıspor maçında yedek kalan Ana-
dolu Kartalı’nın dünyaca ünlü yıldızı Sa-

muel Eto’o, Sivasspor maçında ilk 11’de 
başladı. Maçın ikinci yarısında sahneye 
çıkan deneyimli golcü, attığı 2 golle far-
kı artıran isim oldu. Dünyaca ünlü yıldız 
gelecek hafta Antalyaspor ile oynanacak 
kritik maçta takımın en önemli silahların-
dan biri olacak. n SPOR SERVİSİ

Sezon başından beri gol sorunu yaşayan ve bu hastalığı 
nedeniyle ateş hattından bir türlü kurtulamayan Atiker 
Konyaspor, beklenen patlamayı gerçekleştirdi. Yeşil 
beyazlılar, evinde ağırladığı Sivasspor’u 5-0 ile geçti. 

Goller Skubic, Mehdi, Eto’o (2) ve Volkan Şen’den geldi

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 
evinde Sivasspor’u ağırlayan Atiker Kon-
yaspor rakibini gole boğdu. Ligde kalma 
yolunda tarihi bir maça çıkan yeşil beyaz-
lılarda perdeyi golcü sol bek Skubic açtı. 
Suskun yıldız Mehdi farkı artırırken, Eto’o 
2 golüyle gol yağmurunu sağanağa dö-
nüştürdü. Sonradan oyuna giren Volkan 
Şen ise son sözü söyledi. Anadolu Kartalı 
bu galibiyet ile puanını 28’e yükselterek 
uzun süre sonra maç fazlasıyla düşme 
hattının üzerinde çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Demir Grup Si-

vasspor’un ceza sahası dışından sol çap-
razdan kazandığı serbest atışta topun ba-
şına geçen Robinho, şutunu çekti. Kaleci 
Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağı güçlükle 

önledi.
16. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. 

Eto’o’nun ceza yayı üzerinden sert vuru-
şunda, kaleci Tolgahan Acar meşin yu-
varlağı tokatladı. Altıpas içerisinde topu 
önünde bulan Skubic, meşin yuvarlağı 
ağlara gönderdi: 1-0 

24. dakikada Eto’o’nun pasına hare-
ketlenen Ömer Ali Şahiner’in ceza yayı 
üzerinden sert vuruşunda, kaleci Tolga-
han Acar topu uzaklaştırdı. 

30. dakikada Bifouma’nın sağ taraf-
tan ceza sahasına ortasında iyi yükselen 
Kone topa kafayı vurdu. Kaleci Serkan Kı-
rıntılı meşin yuvarlağı kornere çeldi. 

42. dakikada Fofana’nın pasında ceza 
sahasında bulunan Milosevic’in plasesin-
den, top az farkla auta gitti. 

İKİNCİ YARI
57. dakikada Ömer Ali Şahiner’in 

kullandığı kornerde, altıpas içerisinde iyi 
yükselen Bourabia’nın kafa vuruşunda, 
meşin yuvarlak üstten auta gitti. 

59. dakikada ev sahibi ekip farkı 2’ye 
çıkardı. Ömer Ali Şahiner’in kullandığı taç 
atışında, topla hareketlenen Bourabia, 
ceza yayına yakın bir noktadan şutunu 
çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

65. dakikada Selim Ay’ın ara pasında 
kalesini terk eden Tolgahan Acar’ın, ceza 
sahası dışında topa elle müdahale ettiğini 
belirleyen maçın hakemi Fırat Aydınus, 
bu futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Demir 
Grup Sivasspor sahada 10 kişi kaldı. 

69. dakikada Atiker Konyaspor, skoru 
3-0’a taşıdı. Ev sahibi ekibin ceza sahası 

dışından kazandığı serbest atışta topun 
başına geçen Eto’o, yerden bir vuruşla 
barajın altından meşin yuvarlağı ağlara 
gönderdi: 3-0

75. dakikada Atiker Konyaspor farkı 
4’e çıkardı. Ömer Ali Şahiner’in altıpas 
içerisine gönderdiği topa hareketlenen 
Eto’o’nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağ-
larla buluştu: 4-0

87. dakikada yeşil-beyazlılar, beşinci 
golünü buldu. Skubic’in sağ kanattan or-
tasında altıpas içerisinde topa dokunan 
Volkan Şen, meşin yuvarlağı ağlara yol-
ladı: 5-0

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 5-0 üs-
tünlüğüyle sona erdi. 
n AA/SPOR SERVİSİ

5-0
BÜYÜK PATLAMA!

Stat: Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu 
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks 
Taşcıoğlu xx, Serkan Çınar xx 
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xxx, Ali Tu-
ran xx, Selim xx, Ferhat Öztorun xx, Jens Jons-
son xx, Milosevic xx, Mehdi Bourabia xx, Ömer 
Ali xx (Orkan dk. 82 ?), Fofana xx (Volkan Şen dk. 
79 xx), Eto’o xx (Jahovic dk. 75 x), 
Yedekler: Emrullah, Patrick, Volkan Fındıklı, Eren 
Albayrak, Vedat, Musa, Yatabare 
Teknik Direktör: Sergen Yalçın 
D.G. Sivasspor: Tolgahan x, Auremir x, Boye 
x, Bjarsmyr x, Hakan Bilgiç x, Hakan Arslan x, 

N’Dinga x (Rochet dk. 68 x), Bifouma x, Emre x, 
Robinho x (Saivet dk. 46 x), Kone x (Muhammet 
dk. 72 x) 
Yedekler: Ali Şaşal, Mert Hakan, Ömerhan, Paul 
Papp, Carl Medjanı, Serkan, Zoro, 
Teknik Direktör: Samet Aybaba 
Goller: Nejc Skubic (dk.16), Mehdı Bourabia (dk. 
59), Samuel Eto’o (dk. 69, 74), Volkan Şen (dk. 
87) (Atiker Konyaspor) 
Kırmızı kart: Tolgahan Acar (dk. 66) (D.G. Si-
vasspor) 
Sarı kartlar: Ali Turan, Orkan Çınar (Atiker Kon-
yaspor)


