
Tüm engelleri 
dualarla aşıyoruz

‘Üreten sanayiye
desteğe varız’

Yağmur için 
‘amin’ dediler

ZMO’da Soylu 
başkan oldu 

Umre yolculuğundan dö-
nen engelli vatandaşlar için 
program düzenleyen Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgü-
ven, yapılan çalışmalarla tüm 
engelleri aştıklarını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Hüsnü Öztürk Teknik Hırdavat 
Sahibi Hüsnü Öztürk, Konya 
sanayisinin önemli olduğunu 
belirterek, “Sanayide imalatçı 
ne üretirse üretsin bizler o 
alanda varız. Konya sanayisi 
Türkiye’nin 3’de 2’sini kaplayan 
önemli bir sanayi” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Derbent ve Kulu’da vatandaş-
lar kuraklığın yaşanmaması 
için yağmur duası yaptı. Eller 
semaya bereket ve yağmur 
dilemek için yükseldi. Yağmur 
dualarına katılım yoğun oldu. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

ZMO Konya Şube Başkanı Ce-
lil Çalış’ın MHP’den Milletvekili 
Adayı Adayı olmasının ardın-
dan göreve Prof. Dr. Süleyman 
Soylu getirildi. Soylu, yeni 
dönemin hayırlı olmasını diledi. 
n HABERİ SAYFA 15’TE

‘BU HİZMETLERİ 
BİRLİKTE BAŞARDIK’

MEMLEKETE HİZMET
İÇİN YOLA ÇIKTIK

ULUSLARARASI 
MARKA YOLUNDA!

Akyürek personeli ile vedalaştı

Milletvekili Aday Adayı Turşucu: 

Dinameat, Konya’da markalaşıyor

AK Parti’den milletvekili aday adayı olan Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, personeli ile vedalaştı, 14 
yılda hep birlikte büyük hizmetlere imza attıklarını dile geti-
ren Akyürek, “Allah rızası hedefini kaybetmezsek, ihlas ve sa-
mimiyetle çalışırsak yapılamayacak hiçbir şey yoktur” dedi.

Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel 
Müdürlüğü’nden istifa 
ederek AK Parti Kon-
ya Milletvekili aday 
adayı olan Hamdi 
Turşucu, memlekete 
daha iyi hizmet etmek 
için bir daha neferi 
olarak bu yola baş 
koyduğunu vurguladı.

Dinameat’te her ayrıntı 
düşünüldüğünü ve 
Konya’dan da böyle bir 
markanın çıkabileceği-
ni gösterdiklerini ifade 
eden İşletme sahibi 
İsa Gökhan Duysak, 
“Şirketimizi önce ulusal 
sonra da uluslararası 
bir marka olma yolun-
da yapmak amacıyla 
çalışıyoruz” dedi.

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 16’DA

n HABERİ SAYFA 2’DE

‘MARKALARIN 
İLÇESİYİZ!’

9 yıllık hizmetlerini Yenigün Gazetesi’ne anlatan 
Selçuklu Belediye Başkanı U. İbrahim Altay, Selçuklu’nun 

bir çok marka değerinin oluşturulduğunu söyledi 
‘BİZ SEÇİME HER ZAMAN HAZIRIZ’
Selçuklu Belediye Başkanı U. İbrahim Altay, Yenigün’e konuştu. Seçim 
sürecini değerlendiren Altay, “Bizler her zaman seçime hazırız. Bizler 
sahada seçim endeksli değil hizmet endeksli çalışıyoruz, aynı çizgide 
çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah Konya’mız yine Cum-
hurbaşkanımıza yüksek bir destek verecektir. Biz de 
Selçuklu olarak en büyük desteği sunmak için 
gayret edeceğiz” dedi. 
YARINLAR DAHA GÜZEL OLACAK’
9 yıllık başkanlık dönemindeki hizmetleri de 
değerlendiren Altay, “Ben bu dönemin en 
başarılı işinin Selçuklu’nun marka değerle-
rinin oluşması olduğuna inanıyorum. SE-
DEP bir marka, Kelebekler Vadisi,  Sille, 
Sille Barajı, tüm bunlar birer marka oldu. 
İnşallah bugünü dününden daha güzel 
olan Selçuklu’nun yarınları bugünle-
rinden daha güzel olacak” ifadelerini 
kullandı. n HABERİ SAYFA 3’TE

72’lik Cafer Baran
ısıtıcı bot tasarladı

72 yaşındaki Cafer Ba-
ran, bilim ve teknoloji 
merakıyla 3,5 yıl önce 
başladığı çalışmalar 
sonucunda kış şartla-
rında kullanılmak üze-
re ısıtılıcı bot tasarladı. 
Giyildiğinde 4 ila 8 
saat arasında ayakları 
sıcak tutan bot, kişinin 
hareket kabiliyetini 
sınırlandırmayacak. 
n SAYFA 5’TE

Selva Gıda lezzetini
Singapur’da sergiledi

İttifak Holding bünyesinde gıda sektöründe faaliyet gösteren, 
15 kategoride 180’in üzerinde ürüne ulaşan Selva Gıda, 

uluslararası platformlarda onaylanmış Üstün Lezzet Ödüllü 
ürünleriyle, Singapur’da sergilendi. n SAYFA 7’DE

05 Mart’ın ihracatı 
160 milyon dolar 06 23 terörist etkisiz

hale getirildi 15 Engellilere 81 
ilde sınav hizmeti
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Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 15 Şaban 1439  -  Rûmî: 18  Nisan 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:19 05:46 12:57 16:45 19:51 21:24
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   12°C   28°C

Karaman             11°C 25°C 

Aksaray               11°C  28°C

Ankara                 12°C 29°C
1 MAYIS 2018

Hüsnü Öztürk Teknik Hırdavat Sahibi Hüsnü Öztürk, “Müşterilerimize 20 yıllık tecrübemize daya-
narak en uygun doğru ürünleri sevk etmek için emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz” dedi

Hırdavatta 20 yıllık tecrübe
Konya’nın önde gelen hırdavat 

üreticilerinden Hüsnü Öztürk Teknik 
Hırdavat, sanayicilere hizmet etme-
ye devam ediyor. 20 yıllık birikimini 
sektöre yansıtan Hüsnü Öztürk Tek-
nik Hırdavat, birbirinden kaliteli mal-
zemeleriyle ilerleyişine tüm hızıyla 
devam ediyor.

İç piyasanın durgun olduğunu ve 
sanayinin yüzde 30-40 ile çalıştığını 
ifade eden Hüsnü Öztürk, “Büsan 
Organize Sanayi Merkezinde Konya 
Ticaret Merkezinde Hüsnü Öztürk 
Teknik Hırdavat Ltd. Şti. olarak tek-
nik hırdavat işi ile uğraşıyoruz. İma-
lat sektörüne tedarik ürünler sağlıyo-
ruz. 25 yıldır sektörün içerisindeyiz. 
CNC tezgahların imalatla kullandığı 
elmas,matkap, kılavuz,  parmak freze 
ve onların tutucularını satıyoruz. Di-
rek imalat sektörünün tedarikçisiyiz. 
Sanayide imalatçı ne üretirse üretsin 
bizler o alanda varız. Konya sanayi-
si Türkiye’nin 3’de 2’sini kaplayan 
önemli bir sanayi. Bizler Ortadoğu 
mal gönderiyorduk ancak, orta doğu-
da yaşanan savaşlar bizleri olumsuz 
etkiledi. Avrupa’ya ihracat var. İç pi-
yasa durgun. Sanayi şu anda yüzde 
30-40 ile çalışıyor. Tam bir kapasite 
ile çalışmıyor. İç piyasa durgun ol-
duğu için sanayinin yüzde 90’ını dış 

piyasaya açıldı. Sattığımız ürünleri-
mizin birçoğu ithal ürünler. Sektörde 
sıkıntı var ama bu sıkıntıların aşıla-
cağını düşünüyorum. Sanayiciler ku-
rumsallığa doğru giderse, bu işlerin 
aşılacağını inanıyorum” dedi.

KÖKLÜ BİR FİRMAYIZ
Hüsnü Öztürk Teknik Hırdavat 

olarak 20 yıllık tecrübesi ile hizmet 
verdiklerini ifade eden Öztürk, “Hüs-
nü Öztürk Teknik Hırdavat 2011 
yılın da kurulmuş 20 yıllık tecrübe-
sine dayanan köklü bir firma olma 
yolunda yola çıkmış az zamanda çok 

yol katletmiştir. Kesici takımda Kon-
ya’da ilk sıralara girmek haklı kazanç 
sağlamak ve aranan firma haline dö-
nüşmek için her zaman doğru dürüst 
ticaret yapmak müşteri memnuniye-
ti sağlamak için elinden gelenin ena-
yisini yapmak için çalışmaktadır. Fir-
ma olarak müşterilerimize 20 yıllık 
tecrübemize dayanarak müşterisine 
en hızlı şekilde ulaşmak ona uygun 
doğru ürünleri sevk etmek için emin 
adımlarla yoluna devam etmektedir. 
Müşteri her zaman haklıdır mantığıy-
la müşterisine hizmet etmekte olup 
gece gündüz demeden ürün tedariki 
yapmaktayız.  Öztürk teknik hırdavat 
teknolojiye ayak uyduran kaliteli ve 
dayanıklı ürünleri satmakta müşteri-
nin işini en hızlı şekilde çözmektedir. 
Firma olarak  daha güzel şeyler yap-
mak için emin adımlarla yoluna de-
vam ediyoruz. Hüsnü Öztürk teknik 
hırdavat her müşteriyi kendi iş yeri 
gibi görerek onlarında büyümesine 
katkı sağlamaktadır. Hüsnü Öztürk 
Teknik Hırdavat olarak öncelikle 
insanlara doğru, öğretici bilgiler ak-
tarma hedefindeyiz. Günü değil ge-
leceği kurtarma gayesi içerisindeyiz. 
Tüm müşterilerimize işyerimize bek-
liyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Dinameat’te her ayrıntı düşünüldüğünü ve Konya’dan da böyle bir markanın çıkabileceğini gösterdiklerini ifade eden İşletme sahi-
bi İsa Gökhan Duysak, “Şirketimizi önce ulusal sonra da uluslararası bir marka olma yolunda yapmak amacıyla çalışıyoruz” dedi

Hedef uluslararası marka
Meram Yeni Yol’da 2 ay önce-

sinde hizmete giren Dinameat Bur-
ger müşterilerin kalitesi ve titizliği 
ile dikkatlerini çekiyor. Hamburge-
rin en sağlıklı hali; Dinameat Fast-
food denince akla ilk gelenlerden. 
Üç yıllık AR- Ge çalışmasının ardın-
dan markanın çıktığını ifade eden 
İsa Gökhan Duysak zengin menü-
leri ile dikkat çektiklerini ifade etti. 

DİNEMEAT İSMİNİNİ ULUSAL VE 
ULUSLAR ARASI MARKA YAPMAK 

İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Dinemeat isminin üç yıl önce 

tescillenmesinin ardından çalışma-
larına hız verdiklerini ifade eden İsa 
Gökhan Duysak, “Dinemeat marka 
olarak şahsımım üç yıl önce tescil 
ettirdiği bir isimdi. İsmimiz sektö-
rümüzü araştırdığımız zamana da-
yanıyor. Sektör ile ilgili 3 yıl boyun-
ca birçok yeri gezdik ve inceledik.

 Onun ardından Meram Yeni 
Yol caddesinde işletmemizi açmak 
için çalışmalara başladık. İşletme-
miz yaklaşık 4-4.5 ay tadilatın ar-
dından iki aydan beri Konyalıların 
hizmetindeyiz. Tüm ürünlerimiz 
imalatımıza geldikten sonra bizler 
burada üretiyoruz. 

Amacımız Konya’da işletme-

mizi profesyonel şekilde başarı ile 
yürüterek Konya’dan Türkiye’ye ve 
dünyaya açılan marka yapmak isti-
yoruz. 

Markamız ilk AVM konsepti 
mağazamızı ve  Franchising mağa-
zamızı yakın zamanda Kent Plaza 
AVM’de açılacak. Franchisingle ilgi-
li çalışmamız da farklı. Yatırımcımız 
olan kişi mutfağın her alanından, 
paket servisinin teslim edilişine ka-
dar her alanda 45 günlük bir eğiti-
me alıyoruz” dedi.

  EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ HİJYEN, 

GÜVEN, KALİTE, LEZZET VE SERVİS
İşletmelerinde görev yapan 

tüm personellere gerekli eğitimleri 
verdiklerini ifade eden Duysak, “İş-
letmemizin her kademesinde görev 
alan tüm çalışanlarımıza gereken 
tüm eğitimleri veriyoruz. İşletme-
mize gelen müşterilerimize misafir 
olarak bakıyoruz.

 Dinemeat için kaliteli hizmet, 
güler yüz ve müşteri memnuniye-
ti oldukça önemli. İşyerimize gelen 
misafirlerimiz günün her saatinde 
kaloş ve bone takarak mutfakları-
mızı ve soğuk hava dolaplarımızı 
rahatlıkla gezebilir. Dinemeat’te 
gelen müşterilerimiz 16 çeşit me-
nüye ulaşabilirler. 

Bunlardan bir tanesi çocuk me-
nüsü. Ürünlerimizi üretirken helal 
ürünleri kullanıyoruz. 14 menü-
müzü kendi köftemizden, 2 çeşidi 
de antikod ve bonfile’den oluşuyor. 
Hamburgerlerimizde hazır köfte 
kullanmıyoruz. Hazır kıyma da kul-
lanmıyoruz. Etimiz entegre tesisin-
den kemikli gövde şeklinde geliyor, 
kemiklerinden burada ayrılıyor. 
Kıyma haline burada dönüşüyor. 

En büyük önceliğimiz hijyen, 
güven, kalite, lezzet ve servis. Bu 

beş ana madde üzerinden yol çıktık.
Tüm menülerimizde sınırsız içece-
ğimiz mevcut. 

Çocuk menüsü oyuncaklarımız 
da özel. Hazır bir oyuncağa Dina-
meat markası ekleyip paketlemek 
yerine kendimiz üzerinde çalışarak 
çocukların aileleriyle birlikte yapa-
bilecekleri oyuncak geliştirdik. 

Zeka geliştirici özelliği olan, do-
ğal malzemelerden üretilmiş oyun-
caklar. Sürekliliği de olsun istedik. 

Çocuk onu evine götürdüğü 
zaman boyayabilsin, çeşitli şekilde 
kullanabilsin. İleriki süreçte bunlar-
la ilgili bazı etkinliklerimiz olacak. 

En güzel boyanan, en güzel 
muhafaza edilen oyuncakları se-

çeceğiz.Tüm menülerden patates 
cipsi, kendi ev yapımı olan soğan 
halkamız ve sınırsız içecek mevcut. 
Yemeğin ardından tüm misafirle-
rimize  espresso ikram ediyoruz. 
Bunun sebebi de espresso hazmı 
kolaylaştırıyor” ifadelerini kullandı
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hüsnü Öztürk

İsa Gökhan Duysak
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Selçuklu ilçesinin bugününün yapılan yatırımlarla dünden daha güzel ve 
yaşanabilir bir hale geldiğini belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, Selçuklu’nun 
yarınlarını bugünden daha güzel hale getirmek için çaba harcadıklarını söyledi

‘Yarın bugünden 
daha güzel olacak’

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Konya Yenigün Gaze-
tesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan’ı makamında kabul etti. Konya 
Yenigün Gazetesi 10’lar Dergisi Editörü 
Sami Kayalar ile ARS Ajans Koordina-
törü Rasim Atalay’ın da bulunduğu zi-
yarette Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, güncel konular üzerine 
değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşan 
24 Haziran milletvekilliği ve başkanlık 
seçimlerini değerlendiren Uğur İbrahim 
Altay, 2019 Mart ayında yapılması ön-
görülen yerel yönetimler seçimleri ön-
cesinde Selçuklu’da yapılan faaliyetleri 
de kısaca değerlendirdi. 

Seçim tarihinin öne alınması 
bekleniyordu ama bu kadar da erkene 
alınması kamuoyu nezdinde beklenil-
meyen bir durumdu. 24 Haziran’a kısa 
bir süre kaldı. Zaman oldukça dar. Bu 
süreç yerel yönetimler adına nasıl 
geçecek? Selçuklu Belediyesi adına 
nasıl bir yol haritası belirlediniz?

Öncelikle hayırlı olmasını temenni 
ediyorum memleketimiz için. Seçimin 
çok konuşulduğu bir zamanda böyle 
bir karar ortaya çıktı. Beklenenden er-
ken bir tarih açıklandı ama piyasaların 
beklentilerine bakılırsa bu işin ne kadar 
doğru bir karar olduğu ortaya çıkıyor. 
Bundan sonraki 5 yıllık dönemler için 
de önce genel seçim, sonrasında yerel 
seçim yapılması için aslında bir tarih 
düzeltmesi oldu. Nedense sürekli se-
çim isteyenler, en çok panikleyenler 
oldular. Seçimi genelde iktidar istemez, 
muhalefet ister ama bizim adayımız 
belli. Sayın Cumhurbaşkanımız inşal-
lah ilk turda yüksek bir oyla başkan 
seçilecektir. Bizim bu anlamda mille-
timize olan güvenimiz tam. Muhalefet 
kendi içinde debelenmeye başladı. Bir 
televizyon programında Mustafa Şen-
top, “Seçime CHP’nin tek parça gidip 
gitmeyeceğini göreceğiz” diyerek güzel 
bir tespitte bulundu. Çünkü sistem içe-
risinde onların da önemli kararlar ver-
meleri gerekiyor. Bu sürecin hızlı olma-
sında da bir hayır ve bereket vardır. Ne 
olacaksa bir an evvel olup bitmeli ve ül-
kemiz yoluna bakmalı. Çünkü özellikle 
bölgemizde çok önemli değişimler olu-
yor. Türkiye’nin kendi iç meseleleriyle 
uğraştırılırken etrafında olanlara seyirci 
kalması bekleniyor. Biz bunu aşmak 
için bir hamle yapıyoruz. Irak’ta ve 
Suriye’de yaşananlar, güneyde Kıbrıs 
açıklarında ve Ege’de yaşananlara ba-
karsak bölgemizde ayakta durmamızın 
tek bir şartı var, o da güçlü olmak. Bu 
seçimlerle birlikte hem kan tazeleyece-
ğiz, hem de yeni sistemin yapısal ola-
rak da bir başlangıcını yapmış olacağız. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 
fiilen uygulanmaya başlamış olacak. 

Neler yapılacak bu süreçte? Bir 

planlama yaptınız mı?
Tabi 2014’ten bu yana o kadar çok 

seçim oldu ki, bizler her zaman seçime 
hazırız. Bizler sahada seçim endeksli 
değil hizmet endeksli olarak çalışıyoruz, 
aynı çizgide çalışmaya devam edeceğiz. 
İnşallah Konya’mız yine Cumhurbaş-
kanımıza yüksek bir destek verecektir. 
Biz de Selçuklu olarak en büyük desteği 
sunmak için gayret edeceğiz. Zaten çok 
uzun süredir sahada, vatandaşlarımız-
la birlikteyiz. Dolayısıyla sürekli seçim 
varmış gibi çalışıyoruz. Esnaf ziyaretleri, 
sabah kahvaltıları, Cuma buluşmaları, 
mahalle başkanları ve muhtarlarla yapı-
lan istişareler, okul ziyaretleri ve benzeri 
çalışmalarla sürekli halkımızla iç içeyiz. 
İnşallah biraz Ramazan ayının zorluğu-
na rağmen iyi bir çalışma zamanı olur 
diye umuyorum. Her şeyden önce mil-
letimize güveniyoruz. Bu seçimin de en 
önemli sloganı bu zaten, milletimiz ne 
yapacağını bilir. Milletimiz, 24 Haziran 
seçimlerinde de gereken neyse onu 
yapacaktır. 

Peki Başkanım 24 Haziran seçim-
lerinin ardından yerel yönetimlerin de 
yeniden belirlenmesine dönük hızlıca 
bir hamle yapılır mı?

24 Haziran’da milletvekilliği ve 
cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapıla-
cak. Yerel seçim tarihi 2019 Mart olarak 
görünüyor. Bunda bir değişiklik olur ya 
da olmaz ama bunu tartışmaya açmaya 
gerek yok. Önce birinci adımı tamam-
lamak lazım. Sonrasında yeni bir karar 
alırsa uygulanabilir ama seçim zamanı 
çok da yaklaşmış oluyor zaten. Yerel se-
çimlerin 2019 Mart ayında yapılacağını 
düşünüyorum. 

Selçuklu Belediyesi’nde ikinci dö-
neminizin sonuna yaklaştınız. Geçmi-
şe dönüp baktığınız zaman Selçuklu 
sınırlarında yaşayan insanların ihti-
yaçlarını karşılayacak birçok fiziki ya-
tırımın yanında, sosyal belediyecilikte 

de örnek çalışmalara imza attınız. 
Kısaca geride bıraktığımız dönemi 
özetleyecek olursanız neler söylemek 
istersiniz?

Tabi aslında geçtiğimiz günlerde 
birkaç televizyon programında da 9 yılı 
değerlendirme imkanımız oldu. Bunu 
yaparken de şöyle geçmişe dönük 
acaba neler olmuş diye bir çalışma 
yaptık işin doğrusu. Bazen biz de eli-
mize kalem aldığımızda unuttuğumuz 
işlerin olduğunu fark ediyoruz. Ama 9 
yılda Selçuklu’da inanılmaz bir değişim 
oldu. Nüfus 180 bin arttı ve Selçuklu 
bugün sadece Konya’nın değil, Türki-
ye’nin takip edilen, izlenen ve gelişmişlik 
endeksinde en yüksek yere yerleşmiş 
ilçelerinden birisi haline geldi. Sadece 
bir konuya odaklanarak bile yapabilece-
ğiniz onlarca yatırım ve geçireceğiniz bir 
10 yıl var aslında. Mesela  Selçuklu’ya 
kazandırılmış 17 spor salonu, 2 yüzme 
havuzu, tenis kortları, onlarca suni çim 
sahayı ancak yapabilirdiniz. Bununla 
birlikte sadece eğitimle ilgili bir çalışma 
yapalım 10 yılda deseniz, Selçuklu Be-
lediyesi’nin eğitime ayırdığı bütçe 9 yılda 
137 milyon TL. Bunun içinde ilköğretim 
okulları, imam hatip okulları var. Şimdi 
Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam 
Hatip Lisesi’nin arkasında çok güzel bir 
binaya başladık ki, sadece o bile 20 mil-
yon liralık bir yatırım. Burada 2 tane 20 
derslikli okul ve idari binalar, ayrıca spor 
salonu, konferans salonu ve yemekha-
ne olarak kullanılacak Mahmut Sami 
Ramazanoğlu’na yakışır bir tesis yapı-
yoruz. Bununla birlikte SEDEP diye bir 
markayı ortaya çıkarmayı başardık. Sa-
dece bu yıl 8-9 tane anaokulu yapıyoruz. 
Eğitim denince bugünlerin en revaçtaki 
işi Çanakkale programı. Lise öğrenci-
lerimizi günübirlik seferle Çanakkale’ye 
götürüyoruz. Kültür hayatında hem 
Büyük Selçuklu mirası, hem Anadolu 
çağı mirası kitapları ortaya çıkarıldı. Yine 

Selçuklu Kongre Merkezi gibi bir ilçe 
belediyesinin gücünü ziyadesiyle aşan 
dev bir eser ortaya çıkarıldı. Selçuklu 
Belediyesi Spor Okulları 20 branşta 30 
binli sayılara ulaştı. Parklarda ise Tür-
kiye’nin en prestijli projelerini gerçek-
leştirdik. Selçuklu’da 2009’da 100 bin 
metrekareyi geçen sadece Birlik Parkı 
vardı. Onun haricinde büyük bölge parkı 
manasında bir parkımız yoktu. Bugün 
Piri Reis Parkı, Sancaktepe Parkı, Şehit 
Savcı Hakan Kılıç Kanyon Park, Ecdat 
Bahçesi, Türk Yıldızları Parkı, Kelebek-
ler Vadisi Parkı ki en sonunda yaklaşık 
2 milyon metrekareyi bulan Sille Baraj 
Parkı ortaya çıktı. Bunlar sadece 9 yılda 
hemen sayıvereceğimiz, aklımıza gelen 
işler. Türkiye gelişirken Selçuklu çok 
hızlı gelişti. Belki bundan 9 yıl öncesine 
gitsek, gecekondu önleme bölgeleri-
nin çoğunlukta olduğu, üst gelir grubu 
insanların yaşamayı tercih etmedikleri, 
daha çok emeklilerin, işçilerin yaşadığı 
bir merkezdi. Bundan da büyük mut-
luluk duyuyoruz aslında. Her yaş gru-
bundan, her gelir grubundan insanın 
ilçemizde yaşıyor olması sevindirici. 
Bugün Konya’daki büyük alışveriş mer-
kezlerini ve 5 yıldızlı otelleri barındıran bir 
ilçe haline geldik. Sadece Sille’deki res-
torasyon çalışmaları, Sille’nin bir marka 
değer olmasına yapılan katkı, yıllık 300 
bin ziyaretçiye ulaşan Kelebekler Vadisi 
Parkı gibi önemli prestij projeler ta-
mamlandı. Selçuklu Kongre Merkezi’ne 
belki ayrı bir başlık açmak lazım. Böyle 
büyük bir yatırım kendi imkanlarımızla 
gerçekleştirdik. Bosna Hersek Mahal-
lemizde öğrencilerimizle ilgili yürütülen 
çalışmaları önemsiyoruz. Sanayide Ali 
Okudan Sosyal Tesisleri’nde Türkiye’de 
belki de ilk kez çalışan gençlikle ilgili 
faaliyet yürütüyoruz. Bununla birlikte 
engelli aracımız, kanser hastaları için 
Hocacihan’daki Umut Evi’miz çalışıyor. 
SOBE, otizmli çocuklarla ilgili bir marka 

oldu. Yani geriye dönünce aslında za-
manı çok bereketli değerlendirdiğimizi 
fark ediyoruz. Bunlar ihtiyaçtı, ihtiyaçla-
rın karşılanması gerekiyordu ama tabi 
biraz da ekonomiyle ilgili bu yatırımları 
yapabilmek. 

Saydığınız onca iş içerisinde en 
başarılısı olarak gösterdiğiniz hangi-
si?

Ben bu dönemin en başarılı işinin-
Selçuklu’nun marka değerlerinin oluş-
ması olduğuna inanıyorum. Yani SE-
DEP denince eğitim camiasının tamamı, 
bunun bir değerler eğitim projesi oldu-
ğunu ve Selçuklu’da olduğunu biliyor. 
SOBE yeni bir marka oluyor. Geçtiğimiz 
günlerde Gaziantep Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Fatma hanım ziyaretimize 
geldiler ve hayranlıklarını ifade ettiler. 
Kelebekler Vadisi başlı başına bir marka 
olarak doğdu. Sille bir markaydı, Sille 
Barajı yeni bir marka oldu. Baktığımızda 
bu dönemde birçok iş ortaya çıktı. Tabi 
bununla birlikte belediyenin kurumsalı 
açısından da çok yol kat edildi. Bugün 
elektronik belge yönetim sistemi, dijital 
arşiv sistemi, en son elektronik ödeme 
noktalarının oluşturulması da bu alanda 
yaptığımız bazı çalışmalardı. Selçuklu’yu 
geleceğe taşımak adına gayret ediyoruz. 
İnşallah bugünü dününden daha güzel 
olan Selçuklu’nun yarınları bugünlerin-
den daha güzel olacak.

Tüm bu yatırımlar ve çalışmalar 
arasında daha önce de gündem ko-
nusu olmuş olan bir mevzuyu da size 
sunmak isterim. Selçuklu’da vergile-
rin diğer ilçelere göre yüksek tutulma-
sı Selçuklu’da ikamet edenlerin tek 
sıkıntısı olarak beliriyor. Bu konuda 
bir düzenleme olacak mı?

Şimdi şöyle, ilçenin değer ve kıyme-
ti enflasyon oranlarının çok üzerinde ar-
tıyor. Belki buna en güzel örnek Hacıkay-
mak ve Şeker Mahallesi olabilir. Burada 
emlak rayiçleri 2012 yılında 30 liraydı. 

2013 değerlendirmesinde bunları 300 
liraya çıkardık. 10 katı arttı diye bir isyan 
oldu. Ama şu anda gittiğinizde oradaki 
gayrimenkullerin metrekare değeri bin 
500 – 2 bin TL civarında. Hatta geçen-
lerde metrekaresi 2 bin 110 liraya bir 
arsayı biz sattık. Şimdi değeri 2 bin 110 
lira olan bir şeyin vergisini 30 liradan ala-
mazsınız. Bu adaletli bir yaklaşım olmaz. 
Devletin bize verdiği görev rayiç bedelle-
ri en yakın oranda ortaya koymak. Şim-
di Hocacihan Mahallesi’ne imar verdik. 
Burası imarsızken 1 lira ediyorsa, şu 
anda 1,5 emsalle 10 lira ediyor. Bunun 
değerini 1 liradan enflasyon oranında 
artırırsanız buradaki gariban vatandaşa 
eziyet etmiş olursunuz. Sonuçta emlak 
vergisi şehirde kıymeti olan insanların 
ödediği bir vergi. Tek mülk sahibiyseniz, 
emekliyseniz ya da ev hanımıysanız za-
ten vergi ödemiyorsunuz. Selçuklu’nun 
gayrimenkul değeri inanılmaz yükseldi. 
Şimdi Yazır’da bir arsanın 10 yıl önce-
ki fiyatını bugüne enflasyon oranlarıyla 
güncelleyerek vergi almak adaletli bir 
yaklaşım olmaz. Bu aldığımız vergileri 
de zaten millete yeniden hizmet olarak 
kullanıyoruz. Şehir geliştikçe kıymeti 
artıyor, kıymeti arttıkça şehir gelişiyor. 
Bunlar yol, su, elektrik olarak geri dönü-
yor. Kimse endişe etmesin. Milletimizin 
parasını kendi paramız gibi harcıyoruz. 
Alacağımızı kendi paramız gibi tahsil et-
meye çalışıyoruz. Ve en uygun şekliyle 
harcama çalışıyoruz. Yani bu ücretler, 
vergi ödeyenin çocuklarına okul, hanı-
mına yüzme havuzu oluyor. Gençlere 
gençlik merkezi, yaşlılara emekli konağı 
oluyor. Bunlar hep hizmete dönüyor. 

Sayın Başkan, sohbetimiz es-
nasında sizin de bahsettiğiniz gibi 
yerel seçimlere de az bir süre kaldı. 
Seçimden sonra göreve aynı şekilde 
devam edecek olursanız, planlamış 
olduğunuz ve çıtayı daha üst seviyeye 
taşıyacak bir projeniz var mı?

Yani birkaç proje daha var seçim-
den önce açıklamayı planladığımız. 
Çünkü belediyecilik hiçbir zaman dur-
maz. Hayat devam ediyor. Biz devam 
etsek de etmesek de işlerimiz devam 
edecek. Biz geldiğimizde eski Belediye 
Başkanımız Adem Esen Bey’in devam 
etmekte olan işleri vardı. Onları hizmete 
açmak bize nasip oldu. Belediye binası 
buna en güzel örnektir. Bizim de baş-
ladıklarımız olacak. Bize nasip olursa 
biz devam ederiz. Başka bir arkadaş 
gelirse onun devam edeceği birkaç pro-
jemiz daha var. Bunları bir lansmanla 
açıklayalım diye düşünüyoruz. Onun 
için şimdilik bunu söylemeyelim. Yine 
şehre değer katacak, çocuklarla ilgili, 
Türkiye’de ses getirecek bir iş olacağını 
söylemiş olayım. 
n RÖPORTAJ: Rasim ATALAY
n FOTOĞRAFLAR: Sami KAYALAR

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ı makamında kabul etti.
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Ereğli Belediyesi tarafından 
düzenlenen Çocuk Festivalinin son 
gününde coşku doruklara ulaştı. 
Dolu dolu bir programla çocuklar 
doyasıya eğlenerek 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
kutladı. Belediye Kültür Merke-
zi’ndeki program hakkında değer-
lendirme yapan Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven: “23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 
daha coşkulu kutlanması için Bele-
diye olarak düzenlediğimiz çocuk 
Festivalimizin son gününde ço-
cuklarımızın mutluluğu doruklara 
ulaştı. Biz de onların mutluluğuyla 
mutlu olduk. Bu mutlu günlerinde 
onların yanında olmak sevinçlerine 

ortak olmak bizim için ayrı mutlu-
luk. Belediye olarak çocuklarımızın 
kişisel gelişimlerine ve eğitimlerine 
olabildiğince destek oluyoruz. Bun-
ların yanı sıra kültürel etkinliklerle 
yavrularımızın eğlenceli vakit ge-
çirmelerini sağlıyoruz. Onlar bizim 
geleceğimiz, onlar için ne yapsak 
az. Gelecekte vatanına, milleti-
ne, bayrağına ve devletine faydalı 
gençler yetiştirmek bizlerin görevi-
dir. Bu noktada itina gösteriyoruz, 
program ve projeler üretiyoruz. Bu 
duygu ve düşüncelerle bir kez daha 
tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını 
kutlar, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir 
yaşam geçirmelerini dilerim” dedi.

Ereğli Belediyesi Kuzukuyusu 
Mahallesi’nde mantar yetiştiriciliği 
yapan girişimci kadınlar için benzer 
tesisleri ziyaret etmek ve tecrübe ka-
zanmaları amacıyla Antalya’nın Kor-
kuteli İlçesine gezi düzenledi. Geziye 
katılan girişimci kadınlar: “Bizlerin 
emeklerine saygı göstererek destek-
lerini esirgemeyen ve böyle bir or-
ganizasyonu gerçekleştiren Belediye 
Başkanımız Özkan Özgüven’e teşek-
kür eder, hürmetlerimizi sunarız” 
dediler. Bilinçli üretimin önemine 
dikkat çeken Başkan Özgüven: “Gi-
rişimci kadınlarımızın amatör ruhla 
başlatmış olduğu mantar üreticiliği 
projelerine destek olmak istedik. Bu 
kapsamda bu kardeşlerimizi Antalya 
Korkuteli’ne götürüyoruz. Oradaki 
benzer tesisleri ziyaret ederek de-

neyim kazanmalarını amaçlıyoruz. 
Böylece daha verimli ve kazançlı 
üretimler gerçekleştirebileceklerdir. 
Onların bu çalışmalarına katkı vere-
bilmek bizim için mutluluk kaynağı-
dır. Bilinçli üretim toplumların geli-
şiminde çok önemli bir yere sahiptir. 
Bilinçli üretim yapılabilmesi için 
bizler de gereken çalışmaları yap-
malıyız. Bu konuda tüm vatandaş-
larımızın da duyarlı olması gerekir. 
Belediye olarak girimci kadınlarımı-
zın her zaman yanında ve en büyük 
destekçileri olduk. Bundan sonraki 
süreçte onların her türlü girişimle-
rine destek olmaya devam edeceğiz. 
Girişimci kadınlarımızı cesaret ve 
azimlerinden dolayı tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum” 
dedi.

‘Arınma, aydınlanma, 
kurtuluşa vesile olsun’

Belediye’ den mahalle 
muhtarlarına internet

Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven Berat Kandili vesi-
lesiyle bir mesaj yayımladı.

Berat, kurtuluş demektir 
diyen Başkan Özgüven: “Berat 
Kandili, Allah’ın ekstra rahmet, 
lütuf ve mağfiretiyle tecelli ede-
rek, kullarına bağışlanma, ka-
pılarını ardına kadar araladığı; 
müminlerin dualarına icabet et-
tiği, günahlarını affettiği, yapılan 
ibadetleri normal zamanlardan 
kat kat fazla mükâfatlandırdığı 
bir zaman dilimidir. Allah(cc) 
cümlemize bu faziletten yarar-
lanmayı, kurtuluşumuza vesile 
olmasını nasip etsin inşallah” 
diye konuştu.

Böyle gün ve gecelerin birlik 
ve beraberliğimizi pekiştirdiğine 
dikkat çeken Özgüven: “Tefek-
kür ve şükür vesilesi olan kan-
diller, hepimiz için ruhani bir 
arınma, aydınlanma ve hayat 

muhasebesi imkanı sağlayan 
gecelerdir. İnsanımızın anlam 
ve gönül dünyasına ışık tutan 
Berat Kandili de tıpkı diğer kan-
dil geceleri gibi toplumumuz 
için vazgeçilmez bir öneme sa-
hiptir.  Bu gece, tüm İslam alemi 
vicdani muhasebelerini yapa-
cak, dargınlıkları ve küskünlük-
leri unutacak, barışın, dostluğun 
ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi 
için çaba harcayacaktır. Allah(c-
c)’tan bu gecenin hürmetine 
vatanımıza kasteden tüm düş-
manları, hainleri bertaraf ede-
rek birliğimizi ve beraberliğimizi 
daim etmesini diliyoruz. İlahi 
esintilerin kalpleri okşadığı, bir 
anın bir asra bedel olduğu bu 
gece dualarda birleşmek dile-
ğiyle, tüm hemşehrilerimizin ve 
İslam aleminin Berat kandilini 
tebrik ediyor, hayırlara vesile ol-
masını diliyorum” dedi.

Ereğli Belediyesi Muhtarlara 
ücretsiz internet kullanımı sağlı-
yor. İhtiyaçları etkin haberleşme 
ile daha hızlı çözüme kavuşturmak 
için başlatılan uygulama muhtar-
lar tarafından takdirle karşılandı. 
Muhtarlar halkımızla aramızda 
köprüdür diyen Başkan Özgüven: 
“Muhtarlarımız, vatandaşlarımız-
la belediyemiz arasında köprü 
oluşturarak Mahallelere hizmet 
noktasında bizim en önemli yar-
dımcımızdır. Göreve geldiğimiz ilk 
günden bu yana belirttiğimiz gibi 
onlar bizim mesai arkadaşımız. 87 
Mahalleye sahip olan İlçemiz 27 
İl’den daha büyüktür. Bu anlamda 

her Mahallemizin sorunlarını bil-
memiz mümkün olmuyor. Bu nok-
tada Muhtarlarımızın destekleriyle 
her Mahallemize hizmet götürme-
ye çalışıyoruz. Mahallelerimizin 
eksiklerini, hemşehrilerimizin istek 
ve taleplerini hızlı şekilde çözüme 
kavuşturmak için canla başla çalı-
şıyoruz. Bu anlamda Muhtarları-
mıza internet hizmeti sağlayarak 
hızlı bir haberleşme ağı kurmak 
istedik. Her şey Ereğli’mize daha 
çok, daha kaliteli ve daha hızlı hiz-
met edebilmek için. Hizmet nokta-
sında bizlere destek olan Muhtar-
larımıza ve tüm hemşehrilerimize 
teşekkür ederim” dedi.

Umre yolculuğundan dönen engelli vatandaşlar için program düzenleyen Ereğli Be-
lediye Başkanı Özkan Özgüven, yapılan çalışmalarla tüm engelleri aştıklarını söyledi

Tüm engelleri 
dualarla aşıyoruz

Ereğli Belediyesi’nin çalışmala-
rıyla Ereğli’nin gelişimi hızla sürü-
yor. Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, ilçeye kazandırdığı farklı 
çalışmalarla ilçenin daha yaşana-
bilir bir ilçe olmasını sağlıyor. İl-
çedeki fiziki çalışmaların yanında 
Başkan Özgüven, ilçenin sosyal, 
kültürel, ekonomik hayatına da 
katkı sağlayacak önemli yatırım-
lar ve çalışmalar gerçekleştiriyor. 
Yapılan yatırımlar ve çalışmalarla 
ilçeye maddi ve manevi güç veren 
Başkan Özgüven, Ereğlili vatan-
daşların da büyük takdirini toplu-

yor. 
ENGELLİLERİ UNUTMUYOR
Başkan Özgüven tüm bu çalış-

maları yürütürken, engelli vatan-
daşları da unutmuyor. Ereğli Bele-
diyesi Umre yolculuğundan dönen 
engelli vatandaşlar için Mevlid-i 
Şerif programı düzenledi. Engel-
siz Yarınlar Derneği’nde düzen-
lenen Mevlid programında 2 adet 
tekerlekli sandalye de sahiplerine 
teslim edildi. Engelli vatandaşlar 
ve aileleri, Umre yolculuğuna des-
tek olan Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven’e teşekkür ettiler ve he-

diye takdim ettiler. Böyle anlamlı 
bir projeye destek olmanın mut-
luluğunu yaşadıklarını belirten 
Başkan Özgüven: “Şu an çok he-
yecanlıyım, Belediye olarak destek 
olduğumuz en önemli projelerden 
birisi bu projedir. Özel kardeşleri-
mizin bu anlamlı yolculuğuna kat-
kı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. 
Onların heyecanı, oradaki yaşadık-
larını paylaşmak için bir Mevlid-i 
Şerif programı tertiplemek istedik. 
En önemli şey onların gözlerindeki 
mutluluktur. Belediye çalışmala-
rımız kapsamında birçok engelle 

karşılaşıyoruz ancak Allah(cc)’a 
çok şükür tüm engelleri aşıyoruz. 
Bunun bu özel kardeşlerimizin 
duaları sayesinde olduğunu dü-
şünüyoruz. Unutmayalım her bi-
rimiz birer engelli adayıyız. Onlara 
destek olmak ve yanlarında olmak 
her şeyden önce bizlerin insani ve 
vicdani görevidir. Belediye olarak 
her zaman onların yanındayız ve 
destekçileriyiz. Bundan sonraki 
süreçte de kimilerin kardeşi, kimi-
lerinin abisi, kimilerinin de bir ev-
ladı olarak her zaman yanlarında 
olacağız” dedi.

Coşku doruklara ulaştı Tecrübe kazanacaklar

Doyasıya eğlendiler
E r e ğ l i 

Belediyesi 23 
Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayra-
mı vesilesiyle 
hazırladığı 
Çocuk Festi-
vali için ço-
cuklar ve ai-
leleri Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven’e teşekkür ettiler.

Ereğli Belediyesi Umre yolculuğundan dönen engelli vatandaşlar için Mevlid-i Şerif programı düzenledi.
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Mart’ın ihracat miktarı; 160 milyon dolar
Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 
2018 Mart ayına ait Dış Ticaret İs-
tatistiklerini açıkladı. TÜİK Bölge 
Müdürü Adnan Bedlek tarafından 
yapılan açıklamaya göre Konya’da 
ihracat yüzde 17,5, ithalat yüzde 
15,1 arttı.  “2018 Mart ayı itiba-
rıyla Konya ilinden 160 milyon 
dolar değerinde ihracat gerçek-
leştirildi” diyen Bedlek, “İhracat 
değeri bir önceki yılın aynı ayına 
göre (136,2 milyon dolar) yüzde 
17,5 artış gösterdi. 2018 Mart ayı 
itibarıyla Konya ilinde 86,9 milyon 
dolar değerinde ithalat gerçekleş-
tirildi. İthalat değeri bir önceki 
yılın aynı ayına göre (75,5 milyon 
dolar) yüzde 15,1 arttı. Ülkemiz-
de ihracat 2018 yılı Mart ayında, 
2017 yılının aynı ayına göre yüzde 
7,7 artarak 15 milyar 587 milyon 

dolar, ithalat yüzde 12,7 artarak 
21 milyar 442 milyon dolar olarak 
gerçekleşti” ifadelerini kullandı. 

KONYA’DA EN FAZLA İHRACAT 
IRAK’A GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bedlek, “2018 Mart ayında en 

fazla ihracat 22,1 milyon dolar ile 
Irak’a gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 
12,3 milyon dolar ile Almanya ve 
8,6 milyon dolar ile Cezayir izle-
mektedir. 2017 Mart ayında ise 
en fazla ihracat 20,9 milyon dolar 
ile yine Irak’a yapılmıştı.

Türkiye’de; Almanya’ya ya-
pılan ihracat 2018 Mart ayında 
1 milyar 511 milyon dolar olur-
ken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 
45 milyon dolar ile İngiltere, 961 
milyon dolar ile İtalya ve 738 mil-
yon dolar ile Irak takip etti. 2018 
Mart ayında en fazla ithalat 22 
milyon dolar ile Rusya Federasyo-

nu’ndan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 
17,5 milyon dolar ile Çin ve 5,8 
milyon dolar ile İtalya izledi. 2017 

Mart ayında ise en fazla ithalat 
14,8 milyon dolar ile Çin’den ya-
pılmıştı.

Türkiye’de; Rusya’dan yapılan 
ithalat,  2018 yılı Mart ayında 2 
milyar 147 milyon dolar oldu. Bu 
ülkeyi sırasıyla 2 milyar 101 mil-
yon dolar ile Almanya, 2 milyar 1 
milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 35 
milyon dolar ile İngiltere izledi” 
bilgisini verdi. 

İHRACATTA EN BÜYÜK PAY 
MOTORLU TAŞITLARDA 

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre; 
2018 Mart ayında Konya ilinden 
yapılan ihracat içerisinde en bü-
yük pay 22,1 milyon dolar değeri 
ile Motorlu kara taşıtlarının mo-
torlarıyla ilgili parça ve aksesu-
arlarına aittir. Bu değeri 12 mil-
yon dolar ile Pompa, kompresör, 
musluk ve vana ile 10,8 milyon 
dolar ile Tarım ve orman maki-
neleri izlemektedir. 2017 Mart 

ayında ise ihracat içerisindeki 
paylara bakıldığında 21,4 milyon 
dolarlık değeri ile yine Motorlu 
kara taşıtlarının motorlarıyla ilgi-
li parça ve aksesuarları ilk sırada 
gelmekteydi. 2018 Mart ayında 
Konya ilinde yapılan ithalat içeri-
sindeki paylara bakıldığında 26,3 
milyon dolarlık değeri ile Tahıl 
ve başka yerde sınıflandırılma-
mış bitkisel ürünler ilk sırada yer 
almaktadır. Bu değeri 7,6 milyon 
dolar ile Sentetik kauçuk ve plas-
tik hammaddeler; 3,6 milyon do-
lar ile Takım tezgahları izlemek-
tedir. 2017 Mart ayında yapılan 
ithalat içerisinde en büyük pay 
7 milyon dolarlık değeri ile Tahıl 
ve başka yerde sınıflandırılma-
mış bitkisel ürünlere aitti” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü’nü kutlayan Ak Parti Konya 
Milletvekili Halil Etyemez, “Ülkemi-
zin büyümesi ve 2023 hedeflerine 
emin adımlarla ilerlemesinde işçi 
ve memur kardeşlerimiz önemli bir 
role sahiptir. Her zaman emeğin ve 
alın terinin kutsallığına inandık. Bu 
nedenle işçi ve memur kardeşleri-
mizin mali, özlük ve sosyal hakların-
da önemli reformlar yaptık, çok sayı-
da kazanım ürettik. Bundan sonrada 
üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Ak Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, 1 Mayıs Emek ve Dayanış-
ma Günü nedeniyle açıklama yaptı. 
İşçilerin, memurların, tüm emekçi-
lerin Emek ve Dayanışma Günü’nü 
kutlayan Milletvekili Halil Etyemez, 
ülkenin dört bir yanında yapılacak 
kutlamaların barış ve kardeşliğin 
güçlenmesine vesile olmasını diledi. 
Hak ve emek mücadelesinin içinde 
uzun yıllar kendisinin de yer aldığını 
hatırlatan Halil Etyemez, 1 Mayıs’ın 
çalışanların sorunlarının dile getiril-
mesinde, çözüm yollarının geliştiril-
mesinde etkili olduğunu söyledi. 

İşçi ve memurların ülkenin bü-

yümesi ve gelişmesinde, ekonomik 
olarak dünyada söz sahibi olmasın-
da, 2023 hedeflerine emin adımlarla 
ilerlemesinde önemli roller üstlendi-
ğine dikkat çeken Etyemez, “Emeğin 
ve alın terinin kutsallığına inanan bir 
anlayışın temsilcileriyiz. Bu bilinçle 
hareket ederek tüm emekçi kardeş-

lerimizin emeklerinin tam karşılığını 
almalarına, çalıma şartlarının iyileş-
tirilmesine, yaşam standartlarının 
geliştirilmesine önem veriyor ve bu 
kapsamda önemli çalışmalar yapıyo-
ruz” dedi. İşçi ve memurların mali, 
özlük ve sosyal haklarına yönelik 
önemli reformlara imza attıklarını 

vurgulayan Etyemez, “2009 yılın-
dan itibaren 1 Mayıs’ı resmi tatil ilan 
ederek işçi ve memur kardeşlerimi-
zin bayramlarını özgürce kutlama-
larını sağladık. 2010 yılında yapılan 
referandumla memurlarımıza toplu 
sözleşme hakkını getirdik. Sözleş-
meli memurlarımızı kadroya aldık, 
4/C’lileri 4/B kadrosuna geçirdik. 
Taşeron firmalarında çalışan işçileri-
mizi kadroya aldık. 2002 yılında 184 
lira olan asgari ücreti, bekar bir işçi 
için bin 603 liraya çıkarttık. 2002’de 
293 lira olan en düşük memur maa-
şını, 3 bin liranın üzerine taşıdık. İş-
çilerimizin, memurlarımızın, emekçi 
kardeşlerimizin enflasyon altında 
ezilmesine müsaade etmedik, enf-
lasyonu ezmelerini sağladık. Bun-
dan sonrada yapacağımız çalışma-
larla emekçi kardeşlerimizin hayat 
standartlarını yükseltmeye devam 
edeceğiz. Önümüzde 24 Haziran 
seçimleri var. Seçimlerde güven ve 
istikrar sürecek, ekonomimiz bü-
yümeye devam edecek. Büyüyen 
ekonomiden emekçi kardeşlerimiz-
de paylarını almaya devam edecek” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ 

3,5 yıl üzerinde çalıştı, 
ısıtıcılı bot üretti

72 yaşındaki Cafer Baran, bilim 
ve teknoloji merakıyla 3,5 yıl önce 
başladığı çalışmalar sonucunda kış 
şartlarında kullanılmak üzere ısıtı-
lıcı bot tasarladı. Giyildiğinde 4 ila 
8 saat arasında ayakları sıcak tutan 
bot, kişinin hareket kabiliyetini sı-
nırlandırmayacak, rahat yürümesi-
ni ve koşmasını sağlayacak şekilde 
bilek kısmına monte edilmiş şarj 
edilebilir pille çalışıyor. Yaşlı mu-
cidin patentini de aldığı bu ürün, 
Türkiye’de ve yurt dışında yapıl-
mış benzerlerine göre ısıtıcı ve pi-
lin yerleştirildiği yerle, konforu ve 
çalışma süresiyle öne çıkıyor.

Baran, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, uzun yıllar Ankara’da 
kadın kuaförlüğü yaptığını, emekli 
olduktan sonra bilim ve teknolojiye 
merak sardığını söyledi.

Uçak mühendisi komşusuyla 
sohbet ederken ısıtıcılı bot yapa-
bileceğini düşündüğünü anlatan 
Baran, “Komşum başka bir kente 
taşınınca, tek başıma bu konuda 
çalışma yapmaya karar verdim. 
Yaklaşık 3,5 sene süren çalışma-
larım neticesinde istediğim sonuca 
ulaştım.” dedi.

HAFİF VE KULLANIM 
SÜRESİ DAHA UZUN

Çalışmalarında en büyük des-
teği, kanser hastası eşinden gör-
düğünü anlatan Baran, “Eşimle 
tek uğraşımız bu oldu. Ayakkabıyı 
giydim giydim, çıkardım. Ayağıma 
giyiyorum, nasıl yapabilirim, na-
sıl edebilirim diye düşünüyorum. 
Beni en çok düşündüren pil kısmı 
oldu. Avrupa’dan buna benzer bir 
ayakkabı getirttim fakat bataryası 
büyük ve ağırdı. Yarım kilo batar-
yası vardı. Arkaya takmışlar ama 
ayağa ağırlık veriyor. İki ayakta da 
takılı olduğunu düşününce yarım-
şardan bir kilogram ediyor, herkes 
taşıyamaz.” diye konuştu.

Avrupa’dan getirttiği bu örne-
ğin kullanışlı olmadığını aktaran 
Baran, hafif, hareket kabiliyetini 
sınırlandırmayacak bir ısıtıcılı bot 
üretmek için gayret gösterdiğini 
ifade etti.

Baran, şarj edilebilir ve yede-
ğiyle birlikte 8 saate kadar çalışan 

pil kullanılan ısıtıcılı botu yapmayı 
başardığını ifade ederek, şöyle de-
vam etti:

“Bunu başarınca rahatladım 
ve daha huzurlu oldum fakat pili 
koyacak yeri bulamadım. Araştıra 
araştıra, bir oraya, bir oraya yapa-
yım derken en sonunda neticeye 
geldik; pili boğaz kısmına yerleş-
tirdim çünkü pil ufak bir şeyden 
zedelenebilir.”  

AVRUPA’DAKİ BENZERLERİ 
PAHALIYA SATILIYOR

Isıtıcılı botun pilinin arabalarda 
ve evlerde cep telefonları gibi şarj 
edilebildiğini, bu ürünü özellikle 
zorlu kış şartlarında görev başında 
olan güvenlik güçlerinin kullanımı 
için geliştirdiğini söyleyen Baran, 
şunları kaydetti: “Patentimizi al-
dık. Askeri alanda kullanılabilmesi 
için görüşmelerimiz devam ediyor. 
Şu anda üretim aşamasına geldik. 
Doğudan da 18 vilayette faaliyet 
gösteren ayakkabı firmalarından 
sipariş aldık, görüşmeler sürüyor. 
Ağustos ayında bu görüşmeleri 
neticelendirip, seri üretime ge-
çeceğiz. Bu, Türkiye’de benze-
ri olmayan bir ürün. Daha önce 
benzer çalışmaları yapanlar oldu. 
Pet yaptılar, onlar da bir saat, bir 
buçuk saat çalışıyordu. Ayağın alt 
kısmına yerleştirildiği için sert bir 
yere geldiği zaman randıman ver-
miyordu ancak bizimki öyle değil. 
Avrupa’da benzerleri var ama yine 
pili benimki gibi yukarı kısımda 
değil. Üstelik çok pahalıya satılıyor. 
Biz inşallah bu ürünü çok düşük 
maliyetle piyasaya sunacağız.”

“İcadı”ndan mutluluk duy-
duğunu, bu uğraşları sayesinde 
kendini daha genç hissettiğini vur-
gulayan Baran, “Çocukluğumdan 
beri teknolojiye, yeniliklere mera-
kım var. Bu yüzden böyle bir ça-
lışma yaptım. Çalışmalarım kanser 
hastası eşim Meryem’e de moral 
oluyor. Adeta onu hayata bağlıyor. 
Yeni bir şey üretmenin mutluluğu-
nu birlikte yaşıyoruz.”

Meryem Baran da hayata bağ-
lılığı ile kendisine moral veren eşini 
her anlamda desteklediğini belirtti.
n AA

Derbent ve Kulu’da vatandaşlar kuraklığın yaşanmaması için yağmur duası yaptı. 
Eller semaya bereket ve yağmur dilemek için yükseldi. Yağmur dualarına katılım yoğun oldu 

Derbent ve Kulu’da 
yağmur duası yapıldı

Derbent ve Kulu ilçesinde va-
tandaşlar yağmur duası için biraraya 
geldi. Derbent’te festival alanında 
gerçekleştirilen programda eller se-
maya yükseldi. Kurak geçen kış ve 
sonbahar mevsimlerinin ardından 
vatandaşlar hep birlikte yağmur du-
ası yaptı.

Kurak geçen sonbahar ve kış 
mevsimlerinin ardından Konya’nın 
Derbent ilçesinde yaşayan vatandaş-
lar yağmur duasında buluştu. Eller 
semaya bereket ve yağmur dilemek 
için yükseldi. İlçe festival alanında 
gerçekleştirilen programa çok sayı-
da Derbentli katıldı. Yağmur sularıy-
la bölgedeki ekili arazilerin sulanma-
sını sağlamak ve aynı zamanda yer 
altı su kaynaklarının artırılması için 
dualar edildi.Kuraklığın devam etti-
ğini söyleyen Derbent Belediye Baş-
kanı Hamdi Acar, “Konya’da birçok 
kişi geçimini bereketli tarlalardan 
sağlıyor. Aynı zamanda o bereketli 
tarlalardan elde edilen ürünler her 
birimizin sofrasına geliyor. Yetiştiri-
cilerimizin üretim yapabilmesi için 
bu mevsimde tarlaların suyla bu-
luşması çok önemli, o yüzden yağ-
mura ihtiyacımız var. Biz de Allah’a 
yalvarmak için, yağmur vermesi için 
bütün hemşerilerimiz ve bölge insa-
nımızla yağmur duası için bir araya 
geldik. Allah’a yalvarıyoruz. Rabbim 
bol yağış versin. Sadece bölgemize 
değil, bütün ülkemize bol bereketli 
yağış versin, İnşallah… Bu yağmur 
duasını her yıl festival alanında yap-
maya devam edeceğiz. Yağmur yağ-
dığında şükür duası, yağmadığında 
ise yağmur duası yapacağız. Aynı 
zamanda hemşerilerimizin Sıla-i Ra-
him yapmalarını sağlayacağız” dedi.

KULU’DA DA 
YAĞMUR DUASI YAPILDI 

Kulu ilçesinde, vatandaşlar ta-

rım alanlarında mahsullerin yağmu-
ra ihtiyaç duyması, daha iyi gelişe-
bilmesi ve kuraklığın yaşanmaması 
için yağmur duası gerçekleştirdi. 

Kulu’nun Bozan Mahallesinde 
ikamet eden yaklaşık 900 kişinin 
katılımıyla yağmur duası gerçek-
leştirildi. İlk tarım hasılatına başla-
nan bölge olan Kulu’ya bağlı Bozan 

Mahallesindeki kırsal alanlarda her 
yıl olduğu gibi bugünde ekili bulu-
nan tarım alanlarında mahsullerin 
yağmura ihtiyaç duyması ve daha 
iyi gelişebilmesi ve kuraklığın ya-
şanması nedeniyle yağmur duası 
yapıldı.  Kulu Müftüsü İbrahim Ka-
caroğlu’nun vaaz verdiği yağmur 
duasında, Kululu vatandaşlar ekili 

tarımsal alanlar için yağmur duası 
ve Türkiye’nin iç ve dış düşmanlar-
dan temizlenmesi, huzur ve refah 
içerisinde yaşaması için ellerini se-
maya açarak dualar etti. Dua son-
rasında Mahalle Muhtarı Selahattin 
Dalfidan tarafından vatandaşlara 
yemek ikramında bulunuldu.
n İHA

‘İşçi ve memurlarımızı enflasyona ezdirmedik’

Konya’da ihracat 
yüzde 17,5, ithalat 
yüzde 15,1 arttı.

Ak Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez

Derbent ve Kulu ilçesinde vatandaşlar yağmur duası için biraraya geldi
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ce (KGM) yollarda güvenli seyahate 
olanak sağlamak, trafik kazalarını 
asgariye indirebilmek için çalışmala-
ra hız kesmeden devam ediliyor. 

Genel Müdürlük tarafından tra-
fik güvenliği hizmetleri için bu yıl 
311 milyon lira ayrıldı. Kaza Kara 
Nokta Projeleri için 60 milyon lira, 
Ulaşım Etütleri Geliştirme Projesi 
için 2,09 milyon lira ve akıllı ulaşım 
sistemleri için 76,9 milyon lira ol-
mak üzere toplam 450 milyon lira 
harcama yapılacak. GPS ve kablo-
suz teknoloji kullanılarak karayol-
ları üzerinde oluşturulan ağlarla 
bütünleştirilen akıllı sistemler, sü-
rücüleri, buzlanma, sis, kaza, yol 
çalışması gibi durumlarda önceden 
bilgilendirirken, olası trafik kazala-
rını en aza indirmek için gerekli ön-
lemleri alma noktasında da önemli 

bir görev üstleniyor. Önemli nokta-
lara kurulan dijital uyarı ve bilgilen-
dirme ekranlarının, daha geniş bir 
alanda kullanılması için çalışmalar 
sürdürülüyor. KGM’nin yürüttüğü 
çalışmalarla yollar “akıllanırken”, 
çevre dostu ulaşım sistemlerinin 
geliştirilmesine yönelik faaliyetler 
de devam ediyor.

Çevresel Gürültünün Değerlen-

dirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 
kapsamında, kuruluşun sorumlulu-
ğunda bulunan ana karayollarından 
yılda 3 milyondan fazla aracın kul-
landığı kesimler için gürültü haritası 
hazırlama çalışmaları yapılıyor. Bu 
kapsamda 629 kilometre gürültü 
haritası hazırlanması işi tamamla-
nırken, ayrıca 150 kilometre kara-
yolu için ihaleli olarak gürültü ha-

ritalama çalışmaları devam ediyor. 
Çalışmayla araç trafiği, raylı trafik, 
havaalanları, sanayi gibi kaynaklar-
dan doğan gürültü yükünü gösteren 
haritalar ve oluşturulan gürültü ey-
lem planlamasıyla söz konusu saha-
ları ayırt etmek ve buralarda uygun 
önlemler almak hedefleniyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 
2003-2017 arasında bin 435 kaza 
kara noktası ve kaza potansiyeli yük-
sek kesimde iyileştirme çalışması 
yaptı. Trafik güvenliği çalışmaları 
kapsamında bu yıl da 80 kaza kara 
noktasında iyileştirme çalışması ger-
çekleştirilecek.

Bu yıl 31 milyon metrekare ya-
tay, 175 bin metrekare düşey işaret-
lemeyle 2 bin 500 kilometre otokor-
kuluk yapımı da hedefler arasında 
bulunuyor.
n AA

Akşehir’de yavru 
köpeğe vahşet

Otomobil takla attı
2 kişi yaralandı 

Akşehir’de, dövülerek ve ya-
kılarak öldürülmüş köpek yavrusu 
bulundu. Konya Doğayı ve Hay-
vanları Koruma Derneği Başkanı 
Ümit Sürmeli, “Gerekli yerlere 
başvurularımızı yaptık. Bu vahşeti 
yapanlar bulunup, cezalandırılsın” 
dedi. Olay, ilçeye bağlı Seyran Ma-
hallesi’nde meydana geldi. Yücel 
Türkcan tarafından beslenen yav-
ru köpek, 4 gün önce boş arazide 
kimliği henüz belirlenemeyen kişi 
ya da kişilerce dövülüp, yakıldı. 
Köpeği yakılarak öldürülmüş hal-
de bulan Türkcan, durumu Kon-
ya Doğayı ve Hayvanları Koruma 
Derneği yetkililerine bildirdi. Der-
nek yetkilileri de savcılığa ve em-
niyete giderek suç duyurusunda 
bulundu. Bunu yapanların bulu-
nup cezalandırılması gerektiğini 
söyleyen Konya Doğayı ve Hay-

vanları Koruma Derneği Başkanı 
Ümit Sürmeli, “Akşehir ilçemizde 
böyle vahim bir olay yaşandı. Yav-
ru bir köpek yakılarak öldürüldü. 
Durumu gerekli yerlere bildirdik. 
İnşallah en kısa sürede bulunur 
bunu yapan ve cezalandırılır. Nasıl 
olur da bir canı, bir yavruyu böyle 
vahşice yakabilirler? Bu vicdansız-
lığı kınıyorum” dedi. n DHA

Karaman’da kontrolden çıkan 
otomobilin takla atarak yolun karşı 
şeridine geçmesi sonucu 1’i ağır 2 
kişi yaralandı.  Kaza, Piri Reis Ma-
hallesi Atatürk Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Alınan bilgilere 
göre, Sezai S. (22) yönetimindeki 
27 L 7994 plakalı otomobil, sürü-
cüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu takla atarak 
orta refüjdeki 4 çam ağacını da de-
virerek yolun karşı şeridine geçti. 
Kaza sırasında şoför koltuğundan 

fırlayan sürücü ile otomobilde 
bulunan Esra A. (24) yaralandı. 
Yaralılar çevredeki vatandaşların 
çağırdığı ambulansla kaldırıldıkla-
rı Karaman Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alınırken, beyin ka-
naması geçirdiği öğrenilen sürücü 
yapılan ilk müdahalesinin ardın-
dan Konya’ya sevk edildi.  Kaza 
nedeniyle kısa süre trafiğe kapa-
nan cadde, aracın olay yerinden 
kaldırılmasının ardından yeniden 
ulaşıma açıldı. n İHA

FETÖ’nün darbe girişiminde yer alan sanıkların örgüt üyesi olmadıkları iddiasını, kendilerine ait dijital materyallerdeki deliller çürüttü

Darbecilerin iddialarını 
dijital veriler çürüttü

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimin-
de yer alan sanıkların örgüt üyesi ol-
madıkları yönündeki savunmaları, 
kendilerine ait dijital materyallerde-
ki delillerle yalanlandı. 

Genelkurmay Başkanlığı karar-
gahındaki darbe girişimine ilişkin 
“çatı davasının” sanıklarının iş yer-
leri ve evlerinde ele geçirilen dijital 
materyallerin incelenmesi tamam-
landı.

Telefon, bilgisayar ve taşınabilir 
bellekleri inceleyen adli bilişim uz-
manları, soruşturma konusuyla ilgili 
bilgileri mahkemeye gönderdi. 

Uluslararası adli bilişim stan-
dartlarına uygun tekniklerle incele-
nen materyallerde FETÖ ile bağlan-
tıları bulunmadığını iddia eden bazı 
darbe sanıklarının örgütle ilişkisini 
ortaya koyan çok sayıda delile ula-
şıldı. 

Tespit edilen deliller arasında 
örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in tali-
matları, sözde vaaz videoları ve fo-
toğrafları da yer aldı. 

GENELKURMAYDAKİ 
BİLGİSAYARDAN GÜLEN ÇIKTI 
Darbe girişiminin yaşandığı 

15 Temmuz’da 4 korsan bildiriyi 
TSK’nın resmi sitesinde yayımlayan 
Genelkurmay Basın Halkla İlişki-
ler Dairesinin eski personeli yarbay 
Muzaffer Çoban’a ait materyaller 
arasında örgüt elebaşı Gülen’in çok 
sayıda video ve fotoğrafı bulundu.

Çoban’ın Genelkurmay Baş-
kanlığı karargahında kullandığı 
bilgisayarında çok sayıda örgütsel 
doküman ve fotoğraf belirleyen 
adli bilişim uzmanları, “FETÖ/PDY 
silahlı terör örgütü kurucusu ve yö-
neticisi Fetullah Gülen’e ait olan bu 
ve benzeri sohbet kayıtlarıyla ge-
rek görsel gerekse ses olarak örgüt 
mensuplarına mesajlar vermek için 
kullandığı ses kayıtlarına rastlanıl-
mıştır.” tespitini yaptı.

“BİLGİSAYARIMDA BELGE 
ÇIKMASI GEREKİYORDU”

Olay tarihinde Genelkurmay 
Başkanlığı Harekat Başkanlığında 
görevli sanık eski deniz kurmay yüz-
başı İlhan’ın incelenen dijital verile-

rinde terör örgütü elebaşı Gülen’in 
Financial Times gazetesinin sorula-
rını yanıtladığı görüntüleri bulundu. 
Ayrıca, sanığın örgütün kriptolu ha-
berleşme programı ByLock kullanı-
cısı olduğu tespit edildi.

İlhan, 12 Haziran 2017’de mah-
keme huzurunda yaptığı savun-
mada darbe girişiminden önceden 
haberinin olması halinde bilgisa-
yarından darbeye ilişkin belgelerin 
çıkması gerektiğini belirterek, böyle 
bir durumun söz konusu olmadığını 
iddia etmişti. 

ABD BAYRAKLI FETÖ FOTOĞRAFI
Darbe girişiminden iki ay önce 

Genelkurmay Başkanlığına atanan 
bilgi işlem personeli sanık eski yüz-
başı Ali Çakır’da da FETÖ’nün yurt 
dışından yayın yapan haber sitele-
ri ile sosyal medya hesaplarından 
TSK’yı yıpratmak için paylaşılan çok 
sayıda ses kaydı ve doküman ele ge-
çirildi.

Çakır’da örgüt elebaşı Gülen’in 
ABD bayrağının fon yapıldığı fotoğ-
rafları dikkati çekti. 

Çakır, 14 Haziran 2017’deki 
savunmasında FETÖ elebaşı Gülen 
hakkında ne düşündüğüne ilişkin 
soruya, “Gülen beni hiç ilgilendir-
mez. Niye bana soruyorsunuz? Gü-
len’e laf atmak zorunda hissedenler 
zamanında onu övenlerdir.” yanıtını 

vermişti. 
TABLETTE GÜLEN’İN 

FOTOĞRAF GALERİSİ ÇIKTI
Yargılama sırasında “Benden o 

gece darbe olduğunu anlamamın 
beklenmesi haksızlıktır.” diyen sanık 
kurmay binbaşı Ali Gültekin’in tab-
letinde ise onlarca Gülen fotoğrafı 
bulundu.

Olay gecesi silahlı şekilde görü-
len Gültekin, halka ateş etmediğini 
öne sürmüştü. 

Fuat Avni arşivi çıktı
Olay tarihinde Orgeneral Yaşar 

Güler’in koruma ekibinde yer alan 
sanık eski yüzbaşı Fatih Ekici’nin 
dijital verilerindeki incelemede, 
Gülen’in talimatlarının yanı sıra ör-
gütün sosyal medyada kara propa-
gandasını yapan “Fuat Avni” isimli 
kullanıcının mesajları bulundu.

Bilirkişi raporundan, “Fuat Avni 
isimli Twitter kullanıcısını, sanık Fa-
tih Ekici’nin takip ettiği, takip etmek 
dışında da 17/25 Aralık olaylarından 
sonra dahi Fuat Avni isimli kullanıcı 
tarafından devlet ve hükümet aley-
hine yapılan paylaşımları not olarak 
Word sayfası halinde sakladığı de-
ğerlendirilmektedir.” tespiti yapıldı.

Sanık Ekici’nin dijital verile-
ri arasında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik 
hakaret içerikli belgeler de bulundu. 

Mahkeme huzurunda darbe gi-
rişiminde yer almadığını öne süren 
Ekici, “Amirim FETÖ’cüyse ben ne 
yapayım? Darbeyle ilgili en ufak bir 
fiilim, eylemim yok. Hazreti Mu-
hammed gelse bu işi yapmam. Kim-
seden darbeyle ilgili emir almadım, 
elimi silaha dahi sürmedim.” şeklin-
de savunma yapmıştı. 

SÖZDE ATANAN 
MÜSTEŞARDA DA ÇIKTI 

FETÖ elebaşı Gülen’in fotoğraf-
larını bilgisayarında bulunduran sa-
nıklar arasında olay tarihinde Barış 
İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komu-
tanı olarak görev yapan sanık albay 
İlyas Bilgiş de yer aldı.

Bilgiş, darbecilerin sözde atama 
listesinde terfi ettirilerek “Genelkur-
may Muhabere Elektronik ve Bilgi 
Sistemleri ve Siber Savunma Ko-
mutanı” ve “Gümrük ve Dış Ticaret 
Müsteşarı” olarak atanmıştı. 

Listedeki komutanlık görevinin 
pasif bir alan olduğunu savunan 
Bilgiş, Gümrük ve Dış Ticaret Müs-
teşarlığı görevinin ise sehven yazıl-
dığını düşündüğünü ileri sürmüştü.

Sanıklar Yusuf Akdemir, Abdur-
rahim Aksoy, Serhat Pahsa, Mustafa 
Barış Avıalan ve Tevfik Gök’ün ince-
lenen dijital materyallerinde de ben-
zer örgütsel içerikler tespit edildi.
n AA

Yolların gürültü haritası çıkarıldı

Son bir haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, son bir haf-

tada ülke genelinde yürütülen iç gü-
venlik operasyonlarında 23 teröristin 
etkisiz hale getirildiği bildirildi. İçişleri 
Bakanlığından yapılan açıklamaya 
göre, son bir haftada bölücü terör ör-
gütleriyle mücadele kapsamında Jan-
darma Özel Harekat, Polis Özel Hare-
kat, Jandarma Komando Birlikleri ile 
iç güvenlik operasyonları çerçevesin-
de Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve 
kara unsurlarınca bin 692 operasyon 
düzenlendi.Operasyonlarda, bölücü 
terör örgütü PKK’ya yardım ve ya-
taklık yaptıkları iddiasıyla 130, terör 
örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları id-
diasıyla 50, Fetullahçı Terör Örgütü/
Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/
PDY) ile mücadele kapsamında 489, 
sol terör örgütleriyle mücadele kap-
samında da 46 zanlı gözaltına alındı.
Planlı operasyonlarda, 715’i terör suç-
ları, 130’u düzensiz göç ve 3 bin 579’u 

uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 
olmak üzere 4 bin 424 kişi yakalandı.
Düzenlenen iç güvenlik operasyonla-
rında 8’i ölü, 7’si sağ, 8’i teslim olmak 
üzere 23 terörist etkisiz hale getirildi.
Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hak-
kari, Mardin, Tunceli, Muş ve Van’da 
yürütülen operasyonlarda, terör örgü-
tü mensuplarınca kullanılan 27 sığı-
nak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 
22 el yapımı patlayıcı ve mayın imha 
edildi.Güvenlik güçlerince ayrıca 312 
kilogram patlayıcı madde, 8 el bomba-
sı, 13’ü ağır ve uzun namlulu olmak 
üzere 15 silah ile bin 996 adet muhte-
lif mühimmat ele geçirildi.Uyuşturucu 
satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 
539 operasyon düzenlendi.Operas-
yonlarda 760 kilogram esrar, 250 ki-
logram eroin, 0,25 kilogram kokain, 
21,68 kilogram afyon sakızı, 2,4 kilog-
ram sentetik kannabinoid, 4 kilogram 
metamfetamin, 16 bin 143 ectasy 

hap, 3 bin 617 captagon, 3 bin 909 
sentetik ecza, 22 bin 97 kök kenevir 
bitkisi, 491 bin 778 paket kaçak sigara 
ve 96 ton 562 litre kaçak akaryakıt ele 
geçirildi.Sokak satıcılarına yönelik okul 
çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun 
olarak bulunduğu yerlerde yapılan 
kontrol ve gerçekleştirilen operasyon-
lar kapsamında 408 şüpheli gözaltına 

alındı. Operasyonlarda 58,4 kilogram 
esrar, 1,2 kilogram eroin, 200 gram 
kokain, 2,3 kilogram sentetik kanna-
binoid, 1,1 kilogram afyon sakızı, 3,3 
kilogram metamfetamin, 7 bin 728 
uyuşturucu hap, 17 kök kenevir bitkisi 
ile 46 tabanca ve tüfek bulundu.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE
Bölücü terör örgütleri FETÖ/PDY, 

PKK/TAK, DEAŞ’ın propagandasını 
yapan, bu örgütleri öven, terör örgüt-
leri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan 
eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa 
sevk eden, devlet büyüklerine haka-
retlerde bulunan, devletin bölünmez 
bütünlüğüne ve toplumun can gü-
venliğine kasteden, nefret söylemleri 
içeren 405 sosyal medya hesabı ile il-
gili çalışma yapılarak tespit edilen 226 
kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsa-
mında 437’si denizlerde olmak üzere 
4 bin 378 kişi yakalandı, bu kişilere 
organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 
da130 kişi gözaltına alındı.

Genel asayiş, kamu düzeninin 
sağlanması, terör örgütlerinin muh-
temel eylemlerinin engellenmesi ve 
vatandaşların huzur ve güven ortamı-
nın sağlanması amacıyla tüm ilkokul, 
ortaokul, lise, üniversite kampüsleri, 
öğrenci yurtları ve yakın çevrelerinde 

faaliyet gösteren umuma açık yerler 
ile metruk binalar, park ve bahçeler, 
okul servis araçlarında 26 Nisan’da 
15 bin 924 personelin katılımıyla 
“Çocuk ve Gençlerin Korunmasına 
Yönelik Denetim Uygulamaları-4” 
gerçekleştirildi.  Uygulama sonucun-
da 111 bin 733 kişi ve 17 bin 295 iş 
yeri kontrol edilirken, 115 şüpheliye 
adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca park-
larda uyuşturucu satışı ve kullanımını 
engellemek, aynı zamanda parkların 
şüpheli kişilerin bulunduğu yerler ha-
line dönüşmesini engelleyerek, her-
kes tarafından rahatça kullanılmasını 
sağlamak amacıyla ülke genelinde 
eş zamanlı olarak 23 Nisan’da 5 bin 
840 parkta, 9 bin 283 personel ve 34 
dedektör köpeğin katılımı ile “Türkiye 
Huzurlu Parklar Uygulaması-2” dü-
zenlendi. Denetimlerde 54 bin 109 
kişi ile 5 bin 403 araç ve bin 147 işyeri 
kontrol edildi. n AA
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Çocuklar, KTO Karatay’da kodlama yaptı Selva, ürünlerini Singapur’da sergiledi
Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-

ratay Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölü-
mü öğrencileri, 5 yaş grubundaki 
anaokulu öğrencileriyle kodlama 
etkinliklerine katıldı. KTO Karatay 
Üniversitesinde gerçekleşen etkin-
likte “Çocuk Gelişiminde Sektörler 
Arası İşbirliği” dersi kapsamında 
Fevzi Çakmak Anaokulu’nda öğ-
renim gören 17 çocuk, kodlama 
alanında öğrendiklerini üniversite 
öğrencileriyle paylaştı.

Matematik, teknoloji, problem 
çözme, takım çalışması, proje bazlı 
düşünme gibi alanlarda çocukla-
ra erken yaşta beceri kazandıran 
kodlama çalışmalarını, KTO Ka-
ratay Üniversitesi Çocuk Gelişimi 
Bölümü öğrencileri de ilgiyle izledi. 

Okul öncesi eğitiminde kodla-
ma çalışmaları, çocuklarda tasarım 
odaklı düşünebilmeyi sağlıyor, di-
jitalleşen hayatta dünyadaki olup 
biten gelişmeleri anlamalarını ko-
laylaştırıyor. Kodlama çalışmaları, 
küçük çocuklara sayıları, renkleri 
kavramaya da yardımcı oluyor. Bu 
nedenle KTO Karatay Üniversitesi 
Çocuk Gelişimi öğrencileri küçük 
çocuklara kodlamayı nasıl öğrete-
bilecekleri konusunda görüş alış-
verişinde bulundular.

“Çocuk Gelişiminde Sektörler 
Arası İşbirliği” dersi kapsamında 
her hafta çocuk eğitimiyle ilişkili 
farklı sektörlerden konuklar, üni-

versite öğrencileriyle bir araya 
geliyor. Bu etkinlikler sonucunda, 
mezun olmadan önce farklı sektör-
lerden eğitmenlerle tanışan üni-

versite öğrencileri, mezuniyetten 
sonra çalışacakları alanlar ile ilgili 
net bilgiler elde etme fırsatı yakalı-
yor. n HABER MERKEZİ

Selva Gıda, Singapur’da bu 
yıl 4o.’si düzenlenen Food&Ho-
telAsia (FHA) Fuarı’nda, uluslara-
rası ödüllü ürünleri ile yerini aldı. 
İttifak Holding bünyesinde gıda 
sektöründe faaliyet gösteren, 15 
kategoride 180’in üzerinde ürüne 
ulaşan Selva Gıda, uluslararası 
platformlarda onaylanmış Üstün 
Lezzet Ödüllü ürünleriyle, 24 – 27 
Nisan 2018 tarihleri arasında Sin-
gapur’da bu yıl 40.’sı düzenlenen 
ve 70 ülkeden 4 bin uluslararası 
katılımcının olduğu Food&Hote-
lAsia (FHA) Fuarı’nda ziyaretçiler-
le buluştu.

Selva Gıda, fuara Uzak Doğu 
için özel olarak ürettiği ve Monde 
Selection ödüllü Mürekkep Ba-
lıklı Spaghettisilutensiz ürünleri, 
ruşeymli, yulaflı ve tam buğday-
lı akıllı makarnaları başta olmak 
üzere geniş bir ürün gamıyla katıl-
dı.  Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi 
için insan sağlığı ile özdeşleşen, 
lezzetli ve doğaya zarar vermeyen 
‘Gerçek Gıda’ ürettiklerini belirten 
Selva Gıda Genel Müdürü Özkan 
Koyuncu, “Uluslararası fuarlarda 
yer almak bizim için önemli. Ana-
dolu’da ürettiğimiz ürünlerin yüz-
de 50’sinden fazlasını dünyanın 
90’dan fazla ülkesine ihraç ediyor 
olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 
Diğer yandan Uluslararası Tat ve 
Kalite Enstitüsü (İTQİ) tarafından 
5 yıldır üst üste ‘Üstün Lezzet 

Ödülü’ alan bir makarna markası-
yız ve bunun başka bir örneği de 
bulunmuyor. Son olarak dünyanın 
en itibarlı kalite enstitülerinden 
biri olarak kabul edilen Monde 
Selection’da ‘Mürekkep Balıklı 

Spaghetti’ ürünümüz ile ödüle la-
yık görüldü. Bütün bu ödüller bizi 
hem çok gururlandırıyor hem de 
şevkimizi artırıyor. Lezzet ve ka-
litemizin özünde öncelikli olarak 
yüksek kalitede hammadde kulla-
nımı yatıyor. Ürünün seçiminden 
işlenmesine kadar, doğallığını ve 
besleyici değerlerini koruması bi-
zim için çok önemli. Selva Gıda 
olarak amacımız tüm dünyadaki 
insanları besleyici ‘Gerçek Gıda’ ile 
buluşturmak. Bu doğrultuda son 
dönemde ürün gamımıza yeni ek-
lediğimiz fonksiyonel ürünlerimi-
ze yurt dışında da yoğun ilgi var. 
Selva Gıda olarak yeni bağlantıla-
rımızla iş hacmini genişletme nok-
tasında emin adımlarla yürümeye 
devam ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karatay’da yabancı 
ot temizliği sürüyor

Eğitim-İş’in, THM 
konserine yoğun ilgi

343 bin 300 metrekare alana 
sahip Konya’nın en büyük parkı 
olan Şehir Parkı, 161 bin 900 met-
rekare toplam alanıyla Karatay’ın 
ikinci büyük parkı olan Olimpiyat 
Parkı ve 102 bin metrekare büyük-
lüğündeki Adalet Parkı, 2 bin 470 
metrekarelik Aslım Ormanı baş-
ta olmak üzere toplam 3 Milyon 
573 bin metrekare’lik yeşil alanı 
ile modern yapılaşmayı doğa ile iç 
içe yükselten Karatay Belediyesi; 
ilçeye kazandırılan yeşil alanlarda, 
hobi bahçelerinde ve parklarda ya-
bancı ot temizliği ve ilaçlama çalış-
maları gerçekleştiriyor. 

Karatay Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü yetkilile-
ri ağaçlarda yaprak biti, haşere, 

mantar ve böcek olmaması için 
doğanın dengesine uygun ve in-
san sağlığına zararlı olmayan kim-
yasallarla ilaçlama çalışmalarının 
sürdüğünü dile getirdi. Yetkililer 
yabancı ot temizleme çalışmaları-
nın yoğun bir şekilde devam ettiği-
ni belirtti. Yetkililer yabancı otların 
bazı bölgelerde kesilerek, bazı böl-
gelerde ise seçici herbisitlerle (se-
çici olarak yabancı otları yok eden 
tarım ilaçları) mücadele çalışma-
ların yapıldığını belirtti. Yetkililer 
yapılan çalışmaların yeşil alanların 
hem peyzaj estetiğinin hem de 
yetiştirilen değerli bitkilerin sağ-
lığının korunması için çok önemli 
olduğunu belirttiler.
n HABER MERKEZİ

AK Parti’den milletvekili aday adayı olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
personeli ile vedalaştı, “İhlas ve samimiyetle çalışırsak yapılamayacak hiçbir şey yoktur” dedi

‘Hep birlikte başardık’
Konya’ya Büyükşehir Belediye 

Başkanı olarak Konya’ya 14 yıl hiz-
met ederek büyük eserler kazandı-
ran, 24 Haziran’da yapılacak seçim-
ler için görevinden istifa eden Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, belediye çalışanlarıyla ve-
dalaştı. 14 yılda hep birlikte büyük 
hizmetlere imza attıklarını dile ge-
tiren Akyürek, “Allah rızası hedefini 
kaybetmezsek, ihlas ve samimiyetle 
çalışırsak yapılamayacak hiçbir şey 
yoktur. Bütün bu eserleri birlikte 
gerçekleştirdik. Bu başarı hepimi-
zin. Hepinizden Allah razı olsun” 
diye konuştu. Büyükşehir Beledi-
ye Başkanvekili Mithat Büyükalim 
ise, “Konya’ya olan hizmetleri için; 
kibarlığı, nezihliği ile bizlere örnek 
olan Büyükşehir Belediye Başkanı-
mıza şahsım ve sizler adına kalben 
teşekkür ediyorum” dedi.

Konya’ya Büyükşehir Belediye 
Başkanı olarak 14 yıl kesintisiz hiz-
met eden ve şehre büyük eserler 
kazandıran Tahir Akyürek, 24 Ha-
ziran’da yapılacak seçimler için istifa 
etmesinin ardından Büyükşehir Be-
lediyesi personeli ile vedalaştı. 

14 YILDA ÖNEMLİ 
YATIRIMLARA İMZA ATTIK 

Büyükşehir Belediyesi Mevla-
na Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
programda Konyalıların ve İslam 
aleminin mübarek Berat Kandilini 
tebrik ederek konuşmasına başla-
yan Akyürek, 14 yıllık süreçte be-
lediye olarak önemli misyonlar ve 
sorumluluklar üstlendiklerini dile 
getirdi. 

Konya’da birçok önemli yatırı-
ma, esere imza attıklarını kaydeden 
Akyürek, “Konya belediyecilik ta-
rihinin en büyük 15-20 yatırımı sı-
ralandığında 15 tanesi son 14 yılda 
yapılan Büyükşehir yatırımı olarak 
ortaya çıkıyor. Atıksu Arıtma Tesi-
si’nden Mevlana Kültür Merkezi’ne, 
Büyükşehir Belediye Stadyumu’n-
dan 10 bin kişilik Spor ve Kongre 
Merkezi’ne, Bilim Merkezi’nden 
Balık Hali’ne, 3 binden fazla ba-

ğımsız birimin restorasyonundan, 
neredeyse 100’e yaklaşmakta olan 
alt-üstgeçitlere, yeşil alan çalışmala-
rında 10 katını bulan artışlara, Yeni 
Büyükşehir Yasası ile birlikte ortaya 
çıkan ve Konyamızın tüm yerleşim 
yerlerinde iz bırakan ve ulaşan Bü-
yükşehir yatırımlarına, Bölge Adliye 
Mahkemesi’nden Mevlana Meyda-
nı, İl Halk Kütüphanesi, Kültürpark, 
Kalehan Ecdat Bahçesi, Orduevi’nin 
taşınması, katanersiz tramvay bakı-
mından dünyada 3’üncü şehir olan 
raylı sistem yatırımımız, 72 engelsiz 
tramvayımız, 400’den fazla doğal-
gazla çalışan otobüsümüz ve daha 
nice yatırımla hakikaten Konya ta-
rihine iz bırakan çalışmalara imza 
atmış olduk. Toplamda 7 milyar 
lira yatırımla Büyükşehir Belediye-
miz, bu 14 yıllık süreci tamamlamış 
oldu” diye konuştu. 

HEP BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRDİK 
14 yıllık süreçte bütün çalışma-

larını samimiyetle yürüttüklerini 
kaydeden Başkan Akyürek, konuş-
masını şöyle sürdürdü: “Eğer bir 
konuda samimi olarak mücadele 
ederseniz, kararlı bir şekilde yola 
devam ederseniz ve Allah rızasını 

hedeflerseniz Cenab-ı Hakk yolları 
açıyor. Allah rızası hedefini kaybet-
mezsek, ihlas ve samimiyetle çalışır-
sak yapılamayacak hiçbir şey yoktur. 
Yeter ki hayal edilsin, düşünülsün, 
projelendirilsin ve takip edilsin. Bu 
konuda bir aksama olmazsa Konya 
bu hedeflere mutlaka oluşacaktır. 
Konya geleneğinde yapılanlarla sü-
rekli övünmek yoktur. Onlar artık 
geçmişte kaldı. Bütün bu yapılanları 
bütün bu çalışmaları, eserleri birlik-
te gerçekleştirdik. Başarı hepimizin, 
başarı bütün belediye çalışanlarımı-
zın. Belediye başkanından kapıdaki 
görevli arkadaşımıza kadar hepi-
mizin katkısı var. Hepinizden Allah 
razı olsun. Hepinize şükranlarımı 
arz ediyorum. Bütün çalışma arka-
daşlarımdan ben memnun kaldım. 
Haklarınızı helal edin. Benden yana 
hakkınız varsa ben helal ediyorum” 
dedi. 

BAŞKAN AKYÜREK’E 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Mithat Büyükalim ise, 
“Büyükşehir Belediyemizin 14 yıl-
da yaptıklarını anlatmak saatler alır. 
Ancak sadece Mevlana Kültür Mer-

kezi’nin yapılması, bitirilmesi tam 
bir başarı hikayesidir. Kaç bakan gel-
di geçti bitirilemedi ama Büyükşehir 
Belediye Başkanımız burayı devraldı 
ve 100 gün gibi bir rekor sürede bu-
rayı tamamladı. Bu bir başarı hika-
yesi. Beni en çok heyecanlandıran, 
en çok beğendiğim ve Cumhuriyet 
tarihinin en büyük yatırımı olarak 
gördüğüm Konya Bilim Merkezi’dir. 
Ben bu çalışmaları ve Konya’ya olan 
hizmetleri için, kibarlığı, nezihliği ile 
bizlere örnek olan Büyükşehir Bele-
diye Başkanımıza şahsım ve sizler 
adına kalben teşekkür ediyorum, 
Allah razı olsun diyorum” şeklinde 
konuştu. 

Konuşmaların ardından AK Parti 
İl Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet 
Sümer, Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreteri Hasan Kılca, KOSKİ 
Genel Müdürü Ercan Uslu, Büyük-
şehir Belediyesi Genel Sekreter Yar-
dımcıları Abdülmelik Ötegen, Selim 
Büyükkarakurt, KOSKİ Genel Mü-
dür Yardımcıları ve daire başkanları 
Tahir Akyürek’e çiçek takdim ettiler. 

Başkan Akyürek, programın so-
nunda bütün çalışanlarla vedalaştı.
n HABER MERKEZİ Eğitim- İş üyeleri ve Konya 

şubesi dostlarının katılımıyla oluş-
turulan ve Eğitim-İş Karatay İlçe 
Temsilcisi Nurullah Harmanka-
ya’nın şefliğinde gerçekleştirilen 
Türk Halk Müziği(THM)konserine 
ilgi yoğundu. Muhasebeciler ve 
Mali Müşavirler Odası Salonunda 
gerçekleştirilen Konsere eğitim-İş 
Konya Şube Başkanı Özgür genç, 
yönetim kurulu ve sendika üyele-
ri, Önceki dönem Eğitim-İş Genel 
Başkanı Veli Demir, Genel Sekre-
terlik görevini üstlenen Mehmet 
Altıntop ve Şükrü Balun, Elektrik 
Mühendisleri Odası Genel Merkez 
Yönetim Kurulu üyesi Mehmet 
Karabacak, Atatürkçü Düşünce 
Derneği Konya Şube Başkanı Si-
nan Düzenli, Çağdaş Yaşamı Des-

tekleme Derneği Konya Şube Baş-
kanı Sibel Ünsal, CHP Karatay İlçe 
Başkanı Suner Karakuş ile yönetim 
kurulu üyeleriyle davetliler katıldı. 
Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Öz-
gür Genç, “Başta Türk Halk Müzi-
ği Koromuzun Şefi Nurullah Har-
mankaya olmak üzere, koromuza 
katılan tüm üyelerimize, Eğitim- İş 
dostlarına ve müzisyenlerimize,  
THM konserimize katıldığınız için 
tüm katılımcılara teşekkür ediyo-
ruz. Bu tür etkinliklerimiz süre-
cektir” dedi. Konuşmalarından ar-
dından THM korusu Anadolu’nun 
değişik yörelerinin türkülerini 
söyledi. Korunun seslendirdiği tür-
külere yer yer konseri dinlemeye 
gelenler eşlik etti.
n HABER MERKEZİ

Selva Gıda Genel Müdürü 
Özkan Koyuncu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, belediye çalışanlarıyla 
vedalaştı. 14 yılda hep birlikte büyük hizmetlere imza attıklarını dile getirdi.
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Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08

Fevzi Çakmak Mah Ankara Yolu Konsan Sanayi 
10753 Sok. No: 14 Karatay/KONYA

0332 346 10 01

ATSANLAR MOTORLU ARAÇLAR 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

* BAY SATIŞ 
DANIŞMANI  

* BAY SATIŞ DESTEK
ELEMANI

ALINACAKTIR.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* PAKETLEME, 
* DEPO BÖLÜMÜNDE VE
* CNC OPERATÖRÜ  
BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 - 0322 239 00 75
Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi

İmsan Sanayi Sitesi Yakamoz Caddesi No: 1/M Karatay/KONYA

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

---------
TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR

Servis Güzergahı: Otogar civarı, Sancak, Türmak, Yazır, 
Cumhuriyet, Binkonut ve Aydınlık

Nitelik durumuna göre Dolgun Maaş
 SSK + Yemek + Mesai + Servis

Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası
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GÜVENİLİR VE
DOĞRU HABERİN

ADRESİ
www.konyayenigun.com

TATLICAK MAH. ÜNEN SOK. NO:6
TEL: 0332 355 60 70      GSM: 0 549 249 02 43

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

TECRÜBELİ 
DEMİR 

DOĞRAMA 
USTALARI 

ALINACAKTIR

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

KALİTE KONTROL TEKNİKERİ TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ
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 TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ
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 TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ
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 TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ
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 TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ
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 

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır
Adres: Büyük Kayacık OSB Mahallesi

404 Nolu Sokak No: 2/1 
Selçuklu/ KONYA

Tel: 444 75 92

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

- KAYNAKÇI 
- MONTAJCI 
- PLAZMACI

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

•  TORNACI
•  MONTAJCI
•  DEPO SORUMLUSU
•  VASIFLI, VASIFSIZ  

ELEMANLAR ALINACAKTIR.
Başvuracak adayların aşağıdaki adrese 
şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

VANA ÜRETİMİ YAPAN FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

Adres: Konya 2.OSB. Reisköy Cad. 
No:4 Selçuklu/KONYA
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Gıda ( Süt-Zeytin ) ürünleri paketleme
bölümünde çalıştırılmak üzere 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

Asgari ücret + Ssk + Yemek + Servis
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Adres : Fetih Mah. Adana Çevre Yolu
No:98 Karatay / KONYA

(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULANABİLEN 

ELEMAN 
* VE VASIFSIZ
ELEMANLAR

alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

ADRES: Fevzi Çakmak Mah. BÜSAN 4. Sanayi 
Sitesi 10670 Sokak No: 6  Selcuklu/KONYA

Tel :  0 332 345 28 59 

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde  Satılık 

Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

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.

ZAYİ
018751-018800 arası 
1 cilt faturamı kaybettim 
hükümsüzdür.

Yılmaz ÖZAKTAN
ÖZAKTAN MÜHENDİSLİK
Meram V.D : 37300839238

Z-348
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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.

İNŞAATTA ÇALIŞACAK
VASIFLI-VASIFSIZ
BAY PERSONEL
ALINACAKTIR.

Müraacatların şahsen aşağıdaki 
adrese yapılması gerekmektedir

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren 
firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

ÇAY VE TEMİZLİK İŞLERİNE 
BAKACAK BAYAN ELEMAN 

ALINACAKTIR
Müracaatlar şahsen aşağıdaki adrese yapılacaktır.

Kılıçaslan Mahallesi Beyşehir Çevre Yolu Caddesi Elmas Sitesi
No: 64/B-C Selçuklu / KONYA

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.

 CNC İşleme Merkezlerinde ve CNC 
Torna Tezgahlarında Operatör Olarak 
çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası Eleman-
lar 

 21-30 Yaş Arası Güvenlik Görevlisi
 21-30 Yaş Arası Testere ve Flex İle 

Çalışmak Üzere Elemanlar,
 21-30 Yaş Arası Alüminyum Enjeksi-

yon Makinelerinde Çalışmak Üzere Ele-
manlar,

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
 Bay Yemekhane Personeli Alınacak-

tır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

Hz. Peygamber ve Hz. Ömer 
zamanlarında vergi tahmin 
memurluğu yapan sahabedir. 
Künyesi; Ebu Abdullah Cebbar 
b. Sahr b. Ümeyye el Ensari 
(ö. 30/650-51) Medineli olup 
Hazrec kabilesinin Benî Selime 
kolundandır. 

Hz. Peygamber’e biat eden 
hanımlardan biri olan annesi 
Suâd bint Seleme de aynı kabi-
ledendir.

Hicretten yaklaşık otuz iki yıl 
önce doğdu. Ne zaman Müslü-
man olduğu bilinmemektedir. 
Birinci ve ikinci Akabe biatların-
da bulundu.

 Hicretten sonra Hz. Pey-
gamber onunla Mikdâd b. Amr 
arasında kardeşlik bağı kurdu. 
Bedir ve Uhud savaşlarına ka-
tıldı. Diğer bütün gazvelerde 
de Hz. Peygamber’in yanında 
yer aldı. Hayber’in fethedilmesi 
üzerine (7/628) Hz. Peygamber 
tarafından Zeyd b. Sabit’le bir-
likte ganimet mallarının tespi-
tiyle görevlendirildi. 

Hayber’de kalan Yahudile-
rin ödeyeceği vergileri tahmin 
etmekle görevli olan (Hâris) 
Abdullah b. Revâha Mûte Sava-
şı’nda şehit düşünce Hz. Pey-

gamber tarafından bu göreve 
tayin edildi. 

Cebbar hasat zamanı Hay-
ber’e gider, üzüm ve hurma 
gibi mahsulü ağaç üzerinde 
tahmin eder, hasattan sonra 
yarıya bölerek Yahudilere hak-
kını verir, kalan kısmı beytül-
mal adına teslim alırdı. 

Birkaç yıl bu görevi yaptı. 
Bir ara Hz. Peygamber onu 

su kuyularının düzeltilmesi 
işiyle görevlendirdi. Hz. Ömer 
zamanında da Medine’de vergi 
tahmin memurluğunu yürüttü. 
Bunun yanı sıra pazar kolculu-
ğu (hisbe) görevinde bulundu. 

Hz. Ömer’in Yahudileri Hay-
ber’den çıkardıktan sonra pay-
laştırdığı Vâdilkurâ arazisinden 
Cebbar’a da bir hisse düştü.

Hz. Osman’ın halifeliği dö-
neminde Medine’de vefat eden 
Cebbar’ın Hz. Peygamber’den 
rivayet ettiği bir hadis Ahmed 
b. Hanbel’in el-Müsned’indedir.

CEBELE b. 
HÂRİSE(R.A.)

Zeyd b. Hârise’nin büyük 
kardeşi olup, Cebele b. Harise 
b. Şerahil el Kelbi künyesi ile 
bilinmektedir.

Bi’setten önce doğduğu sa-

nılmaktadır. 
Babası Harise de 

sahabedir. Cebele 
henüz çocuk yaş-
larında iken annesi 
ölünce küçük karde-
şi Zeyd’le birlikte ök-
süz kaldı. İki kardeş 
bir süre annelerinin 
babası olan dedele-
rinin himayesine girdiler. 

Daha sonra amcaları ge-
lerek yeğenlerini büyütmeye 
kendilerinin daha lâyık olduk-
larını söylediler ve Cebele ile 
Zeyd’i istediler. 

Ancak dedelerinin arzusu 
üzerine Zeyd’i ona bıraktılar, 
Cebele’yi yanlarına aldılar. 
Kabilelerine yapılan bir bas-
kın sonucu esir alınan Zeyd 
Mekke’de Hz. Hatice tara-
fından satın alındı ve sonra 
Resûlullah’a hediye edildi. 

Hz. Peygamber Mekke’de 
iken Cebele bir ara babasıyla 
Mekke’ye gitti. 

Babası Zeyd’in yanında 
kaldı, Cebele geri döndü. 

Daha sonra tekrar Resul-i 
Ekrem’in huzuruna çıkarak 
Müslüman oldu. 

Muhtemelen babasının 

ölümü üzerine Hz. 
Peygamber’in ya-
nına tekrar geldi ve 
kardeşi Zeyd’i istedi. 

Resul-i Ekrem 
azat etmiş olduğu 
Zeyd’i ağabeyi ile 
gidip gitmemekte 
serbest bıraktı. 

Ancak Zeyd hiç kimseyi Hz. 
Peygamber’e tercih edemeye-
ceğini söyleyince Cebele geri 
dönmek zorunda kaldı. 

Esasen daha önce de Zeyd’i 

alıp götürmek üzere babası ile 
amcası Mekke’ye gelmiş, Zeyd 
ise Hz. Peygamber’in yanında 
kalmayı tercih etmişti. 

Cebele’ ye, “Sen mi bü-
yüksün yoksa Zeyd mi ?” diye 
sorulduğu, onun da, “Ben 
önce doğdum, ama o benden 
büyüktür” dediği rivayet edilir. 
Cebele’nin ne zaman ve nerede 
vefat ettiği belli değildir.

Tabiin âlimlerinden Ebu 
İshak es-Sebî’î ile Ebu Amr 
eş-Şeybânî’nin kendisinden 
rivayette bulundukları kaynak-

larda zikredilen Cebele’nin Hz. 
Peygamber’den rivayet ettiği 
bir hadise Nesâî’nin es-Sünen’ 
inde yer verdiği anlaşılmakta-
dır. 

Bu rivayete göre Cebele 
Hz. Peygamber’den kendisine 
faydalı bir şey öğretmesini is-
temiş, Hz. Peygamber de yata-
ğına girdiği zaman uyumadan 
önce Kâfirûn süresini okuması-
nı tavsiye etmiştir.

KAYNAK:TÜRKİYE DİYA-
NET VAKFI İSLAM

 ANSİKLOPEDİSİ

  HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:78
CEBBÂR b. SAHR(R.A.)

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE
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Vekillik için AK Parti’den iki genç aday ‘Hedefim Konya sanayisini güçlendirmek’
18 yaşındaki iki genç, 24 Ha-

ziran’da gerçekleştirilecek olan 27. 
Dönem Milletvekilliği seçimi için 
AK Parti’den aday adaylığı baş-
vurusu yaptı.  AK Parti Konya İl 
Başkanlığında milletvekilliği aday 
adaylığı başvurusu yapan 18 ya-
şındaki Taha Kadir Mısırlıoğlu ve 
Batuhan Aşıcı, 24 Haziran’daki 
milletvekili seçiminde Konya’dan 
milletvekili olarak çıkmak istedik-
lerini belirtti. Liseyi bitiren ve üni-
versite sınavına hazırlanan Taha 
Kadir Mısırlıoğlu, gençleri Mecliste 
temsil etmek adına aday adaylı-
ğı başvurusu yaptığını belirterek, 
“Bizi bu fikre yönelten öncelikle 
16 Nisan referandumu olmuştur. 
Cumhurbaşkanımızın gençleri 
siyasetle iç içe görmek istiyorum 
sözleri olmuştur bizi bu yola iten. 
Kasım’dan referanduma kadar 2 
milyon seçmen oy kullandı. Refe-
randumdan bugüne 1 milyon 583 
bin yeni genç seçmen kardeşimiz 
bu seçimlerde oy kullanacak. Biz-
ler de Mecliste gençleri temsil et-
mek adına bu yola revan olmak 
için talip olduk. Allah hakkımızda 
hayırlı etsin diyorum. Dava taşı 
gediğine konuluncaya kadar biz bu 
yolda devam edeceğiz” dedi. 

Lise son sınıf öğrencisi olan 

18 yaşındaki Batuhan Aşıcı da, 
ortaokuldan beri hayalinin Meclis-
te olmak olduğunu ifade ederek, 
“Ortaokul 3. sınıftan beri tek haya-
lim Mecliste genç yaşta söz sahibi 
olmaktır. 18 yaşına bastığım ilk 
andan beri bu yorucu yol için ilk 
adımımı attım. Her şey için hazı-
rım. Gerisini Allah’a bırakıyorum. 
Beni bu düşünceye iten öncelikle 
cesaret oldu. Yani Meclis kürsü-
sünde cesaretle konuşabilme fikri 
beni siyasi işlere yönlendirdi. Kor-
kusuz bir şekilde her doğruyu her 
yerde söyleme fikri ile siyasi yola 
adım attım. Vekil olursam ilk ya-

pacağım çalışma fiili olarak şudur; 
çivisi çıkmış bu dünyada hala ümit 
veren bir gencin olduğunu gerek 
Mecliste önce kendime, sonra çev-
reme, daha sonra da bulunduğum 
şehre bunu kanıtlayacağım. Pro-
jelerim tamamı ile hazır. Dediğim 
gibi ben yeni bir fikir olmadığı için 
bugünün hayalini kurmuştum. 
Yeni bir olay olmadığı için genç-
lik adına, şehrim adına projelerim 
var benim. Milletvekili olursam 
bu projelerimi daha kapsamlı bir 
şekilde daha yetkili bir şekilde ta-
mamlayacağım” şeklinde konuştu.
n İHA

İşadamı Hüseyin Keleş, AK 
Parti’den Konya Milletvekili Aday 
Adayı oldu. “Konya, Marmara 
Havzasına alternatif, Türkiye’nin 
yeni sanayi merkezlerinden biri-
sidir” diyen Keleş, “Şehrimiz son 
30 yılda sanayi ve üretimin öne-
mini görmüş, artık net bir sanayi 
şehri haline gelmiştir. Bugün yıllık 
1.5 milyar doları aşan ihracatımı-
zın yüzde 75’i sanayi mamulüdür. 
Konya olarak 80’in üzerinde sek-
törde üretim yapıyor, 181 ülkeye 
ihracat gerçekleştiriyoruz. Makine 
sektöründen otomotiv endüstrisi-
ne, gıda sanayinden ayakkabıya, 
plastik ambalaj sektöründen sa-
vunma sanayine kadar pek çok 
sektörde iddia sahibiyiz. 9 adet 
organize sanayi bölgemiz, özel 
sanayi sitelerimiz ve küçük sanayi 
sitelerimizle dünya için üretiyo-
ruz. Şehrimizin değerli iş adamları 
üretimden aldıkları güçle yatırım 
vizyonlarını sürekli geliştiriyorlar. 
Şu anda Türkiye’nin 3. büyük or-
ganize sanayi bölgesi olan Konya 
Organize Sanayi Bölgemiz 5. Ge-
nişleme hamlesine hazırlanıyor.
Sanayi Odamız ve Konya Orga-
nize Sanayi Bölgemiz bu konuyu 
öncelikli gündem yaparak, çalış-
malarına devam ediyor.Benim bir 

milletvekili aday adayı olarak, şa-
yet uygun görülür, rabbim kısmet 
ederse hedeflerimden bir tanesi 
tüm bu kazanımları ve başarıları 
senkronize bir şekilde yüce mec-
lisimize taşıyarak, sanayimizin so-
runlarını yakından takip etmektir. 
Ayrıca Konya sanayisini daha yük-
sek katma değer üreten, teknoloji 
ve inovasyon odaklı yepyeni bir 
döneme hazırlanmasına destek 
vermek arzusundayım. Ben bu-
radan başta liderimiz, Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan olmak üzere, herkese ayrı 
ayrı teşekkür ediyor, saygılarımı 
iletiyorum.İnşallah biz de Türki-
ye’nin daha güçlü olabilmesi için 
bu yolda hizmet etmeye talibiz” 
ifadelerini kullandı. 

HÜSEYİN KELEŞ KİMDİR
1968 yılında Konya’da Doğdu. 

İlkokulu Konya Nakipoğlu ilkoku-
lunda bitirdi.

İlkokuldan sonra Fatih Kuran 
Kursunda hafızlığını tamamladı. 
1990 yılında İmam Hatip Lisesin-
den mezun oldu. 1990 yılında İn-
giltere’ye dil eğitimine gitti. 1992 
yılında Girne Amerikan üniversi-
tesinde ön lisans işletme okudu. 
1993 -1997 yıllarında da Selçuk 
Üniversitesi Arap Dili Edebiyatı 
bölümünü okudu. 1997-1998 yıl-
larında Askerliğini kısa dönem Ga-
ziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlı-
ğında yaptı. Askerlik sonrası kendi 
kurdukları Kems-İsfur Otomotiv 
de yönetici pozisyonunda görev 
alarak bugünlere geldi. 2007 yı-
lında Türkiye de ilk Turbocharger 
üretimine başlayarak yerli ve milli 
üretime katkıda bulundu. 2007 
yılında Konya Sanayi odasının ön-
cülüğünde Konya otomotiv küme-
si kurucu üyesi oldu. 2009-2013 
Konya Sanayi odası 20. Meslek 
Komitesi Komite Başkanlığı 2013-
2018 Konya Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Üyeliği, 2018- Konya 
Sanayi Odası Meclis Üyeliği yaptı.  
Hüseyin Keleş evli ve iki çocuk ba-
basıdır. n TEVFİK EFE

TOKİ bu yılın ilk 4 ayında inşası 
tamamlanan 5 bin 791 konut hak 
sahiplerine teslim edilirken 2 bin 
647 konutun teslimi Mayıs’ta yapı-
lacak. 

Başbakanlık Toplu Konut İdare-
since (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, 
her yıl dar ve orta gelirli vatandaşlar 
için yaklaşık 60 bin konut ürettik-
lerini anlattı.  Türkiye’nin 81 ilinde 
konut üretimini hız kesmeden sür-
dürdüklerini aktaran Turan, “Dar 
gelirli vatandaşlarımız için konut 
inşa ederken bir yandan da konutla-
rımızın teslimlerini yapıyoruz. Ülke-
mizin bazı illerinde inşasını tamam-
ladığımız 5 bin 791 konutumuzu 
yılın ilk dört ayında hak sahibi vatan-
daşlarımıza teslim ettik. İnşasını ta-
mamladığımız 2 bin 647 konutu ise 
mayıs ayında vatandaşlarımıza tes-
lim edeceğiz” dedi.  Karaman mer-

kez Kırbağ Mahallesi’nde 998 konut, 
camii ve ticaret merkezinden oluşan 
proje ile Konya’nın Meram ilçesin-
deki 509 konutun inşasını tamamla-
dıklarını söyleyen Turan, konutların 
hak sahibi vatandaşlara 2 Nisan iti-
barıyla teslim edilmeye başlandığını, 
teslim işlemlerinin 30 Nisan’a kadar 
tamamlanacağını söyledi. İnşasını 
tamamladıkları 2 bin 647 konutu 
da mayıs ayı içerisinde hak sahibi 
vatandaşlara teslim edeceklerini an-
latan Turan, şunları kaydetti: “An-
talya Akseki’de 409 konut, Erzurum 
Aziziye’de 210 konut, Ankara Göl-
başı’nda bin 585 konut ve Ankara 
Mamak’ta 443 konutu mayıs ayında 
vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 
Vatandaşlarımızın yeni yuvalarında 
sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde 
bir yaşam sürmesini dilerim.”
n AA

Kargo teslimatı araba 
bagajına da yapılabilecek

Ressam Meltem Gikas’ın 
sergisine yoğun ilgi

DHL Express Satıştan Sorum-
lu Genel Müdür Yardımcısı Bo-
ğaç Özsan,  e-ticaretin Türkiye ve 
dünyada yaygınlaşması ile lojistik 
araba bagajı sektöründe yaşanacak 
gelişmeler hakkında değerlendir-
melerde bulundu.

Boğaç Özsan, “Önümüzdeki 
dönemde gideceğimiz nokta, ia-
delerin online sistem üzerinden 
yapılıyor olması. İade konusu çö-
züldüğü zaman firmalarımız yurt 
dışına açılma konusunda biraz 
daha yüreklenecek. Daha kolay 
iade konusu e-ticarette bize bir 
kaç adım daha fazla attıracak. Şu 
an geçtiğimiz döneme göre daha 
kolay, önümüzdeki süreçte daha 
da hızlanacağını düşünüyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Özsan, Türkiye e-ticaret alış-
kanlığının katlanarak arttığına 
dikkati çekerek, ihracat ülkesi olan 
Türkiye’nin bu kapasitesini e-tica-
rete çevirebileceğini anlattı.

Her markanın zaman içinde 
bir e-ticaret noktasının olacağı-
nın altını çizen Özsan, e-ticaret 
sitelerinde ürünleri satılan mar-
kaların gelecekte kendi e-tica-

ret platformlarından satışa daha 
fazla önem vereceğini söyledi. 
Özsan, lojistik sektöründe yapay 
zeka, sanayi 4.0 gibi kavramların 
girmesiyle yaşanan değişim ve 
dönüşüm hakkında şu değerlen-
dirmelerde bulundu: “Çok yaygın 
değil ama biz şu an drone ile tesli-
matı bir süredir yapıyoruz. Mesela 
Almanya’da çok dağlık bölgelere 
drone’larla dağıtım ve teslimat 
yapabiliyoruz. Talebe bağlı dağı-
tım seçeneğinin bir sonraki adımı 
Endüstri 4.0 ile geliyor.  Tüketici-
ler şu an ciddi ölçüde kendi iste-
dikleri şekilde dağıtım olsun isti-
yorlar. Almanya’da bu kapsamda 
yürüttüğümüz bir çalışmamız var. 
Şu an bir kod üreterek, arabanızın 
bagajının açılacağı ve sadece belli 
dakikalarda kuryenin gelip sizin 
aracınızın bagajına teslimatı ya-
pabileceği bir model üzerinde ça-
lışıyoruz. Tüketici bir kod üretip, 
aracının yerini söyleyip, saat ara-
lığını verip, o saatlerde arabasının 
bagajının açılmasını sağlayarak, 
gönderinin kurye tarafından tes-
lim edilmesini isteyebilecek.”
n AA

Ressam Meltem Gikas tara-
fından karma resim sergisi açıldı. 
Dedeman Konya Hotel’de açılan 
resim sergisine sanatseverler ve 
Konyalılar yoğun ilgi gösterdi. Sa-
natseverlerin ilgiyle takip ettiği 
sergi, birbirinden farklı çalışmalar-
la ve resim yelpazesinde uygula-
nan tekniklerle ziyaretçilerden tam 
not aldı. Sergi hakkında bilgi veren 
Ressam Meltem Gikas, “Konya-
lıyım. 7 yıldır beri çalışmalarıma 
Amerika’da devam ediyorum. 
Amerika’da evlendim. Çocuğu-
mum dil eğitimi için bir yıllığına 

Konya’ya geldim. Oğlum Türkçeyi 
öğrenmiş durumda. Bende burada 
boş kalmamak ve Konya’ya eser 
kazandırmak amacıyla resim sergi-
si oluşturdum ve Konya’da açtım. 
10 eserimi sanatseverlerle buluş-
turdum. Resimlerimde duyguları 
ve hisleri yansıtıyorum. Çizdiğim 
resimlerde kullandığım renklerin 
bir anlamı var.  Sergime katılarak 
beni yalnız bırakmayan herkese 
teşekkür ederim. Gençlerimizi ve 
çocuklarımızı sanata yöneltmeli-
yiz” dedi
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, yılın ilk çeyreğinde 2 bin 860 
hurda araçtan ekonomiye 16 milyon 216 bin liralık katkı sağlandığını bildirdi

2 bin 680 hurda araçtan 
ekonomiye büyük katkı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşarı Mustafa Öztürk, yaptı-
ğı açıklamada, kullanım ömrünü 
tamamlamış araçların ülke ekono-
misine kazandırılması ve geri dö-
nüşümünün büyük önem taşıdığını 
söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü iş 
birliğiyle “Ömrünü Tamamlamış 
Araçlar (ÖTA) Bertaraf Takip Sis-
temi” adlı çevrimiçi veri paylaşım 
sistemini kurduklarını ve 2012’den 
bu yana bu sistemin aktif kullanıl-
dığını dile getiren Öztürk, sistem 
sayesinde lisanslı tesislere teslim 
edilmeyen ömrünü tamamlamış 
araçların takibinin sağlanıp hur-
daya ayrılmasının engellendiğini 
aktardı.

Ayrıca aynı sistemle, hurda 
araçlardan alınarak yeniden kul-
lanıma sunulacak parçaların satış 
öncesi barkodlandığını anlatan Öz-
türk, böylece bazı yasal olmayan 
yöntemlerin önlenmesine de yar-
dımcı olduklarını belirtti.

Kullanım ömrünü tamamlayan 
bu araçların trafik kaydının silin-
mesi ve çevreyle uyumlu olarak 
bertaraf edildiğinin belgelenebil-
mesi için lisanslı işleme tesisleri 
veya bu tesislerle anlaşmalı geçici 
depolama alanlarında, “Ömrünü 
Tamamlamış Araç Kayıttan Düşme 
ve Bertaraf Formu” kullanıldığını 
aktaran Öztürk, “Bu sayede ömrü-
nü tamamlamış araçların geri kaza-
nımının takibi de mümkün oluyor. 
Ülkemizde Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüklerinden izin almış 159 
teslim noktası, Bakanlıktan lisanslı 
104 geçici depolama tesisi ve 11 
adet ömrünü tamamlamış araç iş-
leme tesisi bulunuyor.” ifadelerini 

kullandı. 
Öztürk, geçen yıl bu lisanslı 

tesislerde 14 bin 645 hurda ara-
cın geri kazanımının gerçekleştiği-
ni vurgulayarak, şunları kaydetti: 
“Bunlardan 2017’de 79 milyon 
675 liralık kazanç elde edildi. Bu yı-

lın ilk çeyreğinde ise 2 bin 680 hur-
da araçtan ekonomiye 16 milyon 
216 bin lira katkı sağlandı. Böyle-
ce son 15 ayda 17 bin 325 hurda 
aracın geri kazanımıyla toplam 95 
milyon 891 liralık ekonomik katkı 
elde edildi. Bakanlığımızın çevre 

ve insan sağlığının korunması için 
araçlardan kaynaklanan atıkların 
oluşumunu engelleme, ömrünü 
tamamlamış araçlar ile bunlara ait 
parçaların geri dönüşümünü sağ-
lamaya yönelik çalışmaları devam 
edecek.” n AA

TOKİ konut teslimine hız verdi

18 yaşındaki iki genç, AK Parti’den aday adaylığı başvurusu yaptı.
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ABD Bağdat’taki ana karargahlarını lağvetti AFAD ve Kızılay’dan Suriye’ye yardım eli
ABD öncülüğündeki Birleşik 

Görev Gücü Kara Operasyonu’nun 
Bağdat’taki ana karargahlarının 
lağvedildiği belirtildi. Birleşik Gö-
rev Gücü Doğal Kararlılık Ope-
rasyonu tarafından yapılan yazılı 
açıklamada, bünyelerindeki kara 
operasyonuna bağlı başkent Bağ-
dat’taki karargahların terör örgü-
tü DEAŞ’a karşı yürütülen büyük 
mücadelenin sona ermesi gerek-
çesiyle düzenlenen resmi törenle 
faaliyetlerinin durdurulduğu ifade 
edildi. 

Açıklamada Birleşik Görev 
Gücü Kara Operasyonu’nun, DE-
AŞ’ın acımasız bir şekilde elinde 
tuttuğu 4,5 milyon Iraklının kur-
tarılması için güvenlik güçlerinin 
düzenlediği kara operasyonlarına 
destek sunduğu kaydedildi. Ka-
rargahların lağvedilmesi için dü-
zenlenen törende konuşan Birleşik 
Görev Gücü Kara Operasyonu’n-

dan General Walter Piatt, Irak hü-
kümetine bu operasyon adı altında 
destek sunabilmesine vesile olan 
bu ortak güce teşekkür ettiklerini 
söyledi. Irak Ortak Operasyonlar 
Komutanı Sözcüsü Tümgeneral 

Yahya Resul ise DEAŞ’a karşı ku-
rulan ortak koalisyon güçlerindeki 
tüm ülkelerin sergilemiş olduğu 
uzmanlık, özveri ve büyük başa-
rının takdire şayan olduğunu kay-
detti. n AA

Başbakanlık Afet ve Acil Du-
rum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 
Kızılay ve beraberlerindeki yardım 
dernekleri, geçici olarak Afrin kır-
salında ve İdlib’de barınan Doğu 
Gutalılara yardım dağıttı.  AFAD, 
Kızılay ile Nil Eğitim ve Yardım-
laşma Derneği, Zeytin Dalı Ha-
rekatı kapsamında terör örgütü 
YPG/PKK’dan arındırılan Cinderes 
beldesine bağlı Muhammediyye 
köyüne geçici olarak yerleştirilen 
Doğu Gutalı ailelere gıda ve ço-
cuklara oyuncak yardımı yaptı.  
AFAD ve Kızılay, Muhammediyye 
köyünün etrafında boş bir alana 
zorunlu olarak tahliye edilen Doğu 
Gutalı aileler için bin 200 çadır 
kurdu. AFAD Başkanı Mehmet 
Güllüoğlu, Muhammediyye’de 
geçici olarak 650 ailenin barındığı-
nı, 20 binden daha fazla Doğu Gu-
talının da Fırat Kalkanı bölgesine 
yerleştirildiğini söyledi. “Afrinlile-

rin Afrin’e, Azezlilerin Azez’e ve 
Bablıların da Bab’a dönmesi için 
elimizden geleni yapıyoruz. Savaş 
devam ettiği için bir taraftan geri 
dönüşleri bir taraftan da yeni göç 
edenler için yeni alanları oluştur-
ma kolay bir şey değil. Her ikisini 
birden gerçekleştirmeye çalışıyo-

ruz” diyen Güllüoğlu’nun kamp 
ziyaretine ailesi de eşlik etti. AFAD 
ile Kızılay, Hama’nın doğusu ve 
İdlib’in güney kırsalında Esed re-
jiminin hava saldırılarından kaçan 
halk için, Türkiye-Suriye sınırının 
Kelbit köyünde 3 bin kişilik kamp 
kurmuştu. n AA

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, “Her iki toplumun 
güvenlik kaygılarını dikkate alan bir çözüme ulaşmak hala mümkün” dedi

‘Kıbrıs’ta çözüme 
ulaşmak mümkün’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı, Cumhurbaşkanlığı görevinin 
üçüncü yıl dönümünde halka ses-
lendi. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 
İsviçre’nin Crans Montana kasaba-
sındaki Kıbrıs Konferansında Kıbrıs 
Türk tarafı ve Türkiye’nin yapıcı 
yaklaşımlarına rağmen olumlu bir 
sonuca ulaşılamadığını anımsata-
rak, şunları kaydetti:

“Ne yazık ki Crans Montana 
Konferansı’nda Kıbrıs Türk tarafı 
ve Türkiye’nin yapıcı yaklaşımları-
na rağmen olumlu bir sonuca ula-
şılamadı. 50 yıldır Kıbrıs’ta karşı-
lıklı kabul edilebilir bir çözüm için 
uğraş verilmektedir. 2004 yılında 
Annan Planı gibi çok kapsamlı bir 
çözüm planının referandumuna ka-
dar ulaşıldı. Rum tarafınca reddedi-
len bu plandan sonra 2017 yılında 
5’li konferans aşamasına varmak 
hiç de kolay olmadı. Crans Monta-
na’dan sonra ise şimdi işler daha 
da zorlaşmıştır. Ancak daha da zor 
hale gelse de ortada değişmeyen bir 
gerçek vardır. Kıbrıs sorunu, çözüm 
bekleyen her sorun gibi gündemde 
olmaya devam edecektir. Ve bunun 
için de araçlar diplomasi ve diya-
log olacaktır. Rum tarafı Guterres 
çerçevesini sulandırmadan, kendi 
yorumuyla çarpıtmadan, bize sunul-
duğu şekliyle kabul etmeye hazırsa, 
bunu bir an önce açıklasın. Stratejik 
bir paket anlaşması olarak bunu ilan 
edelim. Geri kalan boşlukların ta-
mamlanması için o zaman müzake-
relerin de bir anlamı olur.”

“Ucu açık müzakere dönemini 
bir kez daha yaşamanın bir anlamı 
yok”

Sonuç odaklı olmayan, ucu açık 
müzakere dönemini bir kez daha 
yaşamanın bir anlamının kalmadığı-
nı, çıkış yolunun ancak takvimi belli, 
stratejik bir paket yaklaşımı çerçeve-
sinde aranabileceğine dikkati çeken 
Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ne var ki 
aynı şeyleri tekrarlayarak farklı so-
nuçlar beklemenin gerçekçi olmadı-
ğı da ortadadır. Sonuç odaklı olma-
yan, ucu açık müzakere dönemini 
bir kez daha yaşamanın bir anlamı 
kalmamıştır. Çıkış yolu ancak takvi-
mi belli stratejik bir paket yaklaşımı 
çerçevesinde aranabilir. Bu noktada 

bir hususun önemle altını çizmekte 
yarar görüyorum. Yıllar içinde bir-
çok unsuru bizim de gayretlerimizle 
ortaya çıkan Guterres çerçevesi ko-
nusunda tüm taraflar samimi olmak 
durumundadır. Konfederasyon te-
ziyle yitirilen zaman, sadece Rumla-
rın tüm Kıbrıs adına tek başına Av-
rupa Birliğine girmelerine yardımcı 
olmuştur” değerlendirmesinde bu-
lundu.

KIBRISLI RUMLAR 
CİDDİYETLE DÜŞÜNMELİ 

Kıbrıs’ta çözümsüz geçecek za-
man diliminin meydana getirece-
ği her türden değişiklikleri Kıbrıslı 
Rumların da artık ciddiyetle düşün-
meleri gerektiğine işaret eden Cum-

hurbaşkanı Akıncı, “Her iki toplu-
mun güvenlik kaygılarını dikkate 
alan bir çözüme ulaşmak hala müm-
kündür” dedi. Bundan sonraki geliş-
melerin nasıl şekilleneceğinin ilgili 
tarafların ve öncelikle Rum tarafının 
tavrına da bağlı olacağını dile geti-
ren Akıncı, gerekli irade gösterildiği 
takdirde, Kıbrıs’ta siyasi eşitlik için-
de, paylaşma ve iş birliği kültürünün 
olduğu ve her iki toplumun güvenlik 
kaygılarını dikkate alan bir çözüme 
ulaşmanın hala mümkün olduğunu 
söyledi. Kıbrıs Türk halkına verdi-
ği söze sadık kalarak görevini aynı 
kararlılıkla sürdüreceğini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ben kendi 
payıma halkıma verdiğim söze sadık 
kalarak bundan sonra da aynı karar-
lılıkla görevimi sürdüreceğim. Bu 
göreve kimsenin icazeti ile gelme-
dim. Sorumluluğum vicdanıma ve 
halkıma karşıdır. Bu konuşmayı da 
tamamen tarihi sorumluluk bilinci 
içinde yapmak ihtiyacını duydum.” 
şeklinde konuştu.  Kıbrıs müzakere-
leri, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın gö-
reve gelmesinin ardından Birleşmiş 
Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin 
eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen 
Barth Eide’nin arabuluculuğunda 
Mayıs 2015’te yeniden başlamış, 
geçen yıl temmuz ayında İsviçre’nin 
Crans-Montana kentinde yürütülen 
Kıbrıs Konferansı’ndan sonuç çık-
mamıştı. Müzakereler, “Ekonomi”, 
“Avrupa Birliği”, “Mülkiyet”, “Yö-
netim-Güç Paylaşımı”, “Toprak” 
ile “Güvenlik ve Garantiler “ olmak 
üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.
n AA

YPG/PKK’nın sahte Türkmen derneğine tepki
Suriye Türkmen Meclisi Başka-

nı Cuma, “YPG/PKK’nın Menbiç’te 
kurduğu sahte Türkmen derneğinin 
bizimle bir alakası yoktur. Hain bir 
girişimdir. Kendilerinin kirli oyunla-
rının bir parçasıdır” dedi.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı 
Muhammed Vecih Cuma, terör ör-
gütü YPG/PKK Suriye’nin kuzeyinde 
işgal ettiği Menbiç’teki son durumu 
ve örgütün “Türkmen Derneği” adı 
altında sosyal medya üzerindeki 
kara propagandasını değerlendirdi. 

Terör örgütü YPG/PKK’nın sos-
yal medya üzerinden “Türkmen 
Derneği” adı altında bir video pay-
laştığını ve bu kişilerin Türkmenler-
le bir ilişkisi olmadığını vurgulayan 
Cuma, “Bu derneğin Türkmenlerle 
bir alakası yoktur. Hain bir girişim-
dir. Kendilerinin kirli oyunlarının bir 
parçasıdır. İnsanlara ve medyaya 
böyle bir şey yansıtmak istiyorlar. 
Ama başarılı olamıyorlar çünkü in-
sanlar onlardan nefret ediyor.” diye 
konuştu. 

Cuma, söz konusu derneğin 
internet üzerinden yayımladığı gö-
rüntülerde, üzerlerinde Kandil’deki 
teröristlere ait kıyafetler olduğuna 
işaret ederek, “Türkmenler böyle bir 

kıyafet giymezler. Tarihse biz tari-
hiz, gelenekse biz geleneğiz. Onlar 
bizim insanlarımız değiller. Kullanı-
lan müzik bizim müziğimiz değil, biz 
kendi müziğimizi de çok iyi biliriz.” 
görüşünü paylaştı. 

Bu tür kara propagandaların 
daha önce de yapıldığına dikkati çe-
ken Cuma, şunları kaydetti:

“Kendilerine inanan batılı med-
yaya, örgütü destekleyen ABD’lilere 
ve diğerlerine karşı algı yaratmak 
için böyle şeyler yapıyorlar. Ama 
kesinlikle, Menbiç nezdinde bu iş-
ler artık geçerli değil. İnsanlar artık 
bunların ne olduklarını ve gerçek 
yüzlerini biliyor. Bunlardan bir an 
önce kurtulmak istiyorlar. En başta 

da ben istiyorum. Bir an önce evime 
dönmek istiyorum.”

Menbiçliler dört gözle TSK ve 
ÖSO’yu bekliyor

Cuma, terör örgütü PYD/
PKK’nın şu anda Menbiçlilerin ev-
lerini gasbettiğini belirterek, “Şu 
anda PKK’lı maskeli insanlar benim 
evimde, babamın evinde ve karde-
şimin evinde oturuyor. Bu maskeli 
teröristlerin ne Arapça ne de Türk-
çeleri var ve o bölgede bir çok yeri 
gasbettiler.” ifadelerini kullandı.

Son günlerde terör örgütünün, 
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) içinde 
akrabası olan insanlara da evlerini 
ellerinden alacaklarını söylediğini 
belirten Cuma, örgütün Türkiye’de 

yaşayanların da evlerini işgal edece-
ği uyarısında bulundu. 

Cuma, Menbiç’te şu anda terör 
örgütü PYD/PKK’nın halktan haraç 
aldığını ve insanların örgütü iste-
mediğini vurgulayarak, “Menbiç’te 
genel durum hiç iyi değil, İnsanlar 
çok kötü şartlar altında yaşıyorlar. 
Ama aynı zamanda da insanların 
artık bir umudu var. ÖSO ve TSK’yı 
bekliyorlar. Çünkü Cerablus, Azez, 
El- Bab ve Afrin örneğini gördükten 
sonra kendi ilçelerini kendilerinin 
yönetmek istediklerini söylüyorlar. 
Kandil’den ya da dünyanın herhangi 
bir tarafından gelen insanların ken-
dilerini yönetmelerini istemiyorlar 
çünkü bunlar silahla yönetiyor” diye 
konuştu.

Terör örgütü PYD/PKK’nın hal-
kın ticaret yapmasına izin verme-
diğini ve “vergi” adı altında seya-
hatlerden haraç aldığını kaydeden 
Cuma, “Menbiç’teki Türkmenler ve 
Araplar Türkiye’yi dört gözle bekli-
yor. ‘TSK ve ÖSO gelsin bizi bu çe-
telerden, teröristlerden kurtarsın’ 
diyorlar. Bize her gün bu anlamda 
birçok mesaj ve yazı geliyor” değer-
lendirmesinde bulundu.
n AA

Her gün   bir çok 
siyasi, ekonomik, kül-
türel belgeyi ortaya 
çıkartıyor, atıyor yada 
konuşuyoruz. Gelin 
bu gün hepsini bir ke-
nara bırakıp çok daha  
farklı bir belge üzerine 
konuşalım ’’ BERAT’’. 
Kelime anlamı ‘’aklan-
mak’’, ‘’temize çıkmak’’ 
olarak bilinir fakat bir 
başka anlamı ise’’BELGE’’dir. İnan-
cımızın,  yaratıcımızın  emirlerinin, 
İslam hukukunun belgelendiği ge-
cedir bu gece. Kitabımız Kur’an’ı 
Kerim bu gecede Levhi Mahfuz’a 
inmiştir.. Müslüman kimliğimizin 
elimize tutuşturulduğu gecedir bu 
gece… borçtan, hastalıktan, suç 
ve cezadan beraet etme, kurtulma 
günüdür

    Göklerin kendini açtığı ve bü-
tün  kusur ve hataları kendine çek-
tiği gündür. Öyle ki Hz. Peygamber 
şöyle buyurur: “Şaban ayının 15. 
gecesini ibadetle geçirin, gündü-
zünde de oruç tutun. Çünkü Yüce 
Allah, bu gece dünya semasına rah-
metiyle tecelli eder ve ‘Yok mu töv-
be eden, tövbesini kabul edeyim! 
Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! 
Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. 
Yok mu başka isteği olan ona da is-
tediğini vereyim” (İbn Mâce, Sünen, 
“İkâmetü’s-salât”, 191.)

  Af kapıları açılır, 
ömrümüz yazılır çizilir 
, rızkımız hissemize 
kaydedilir(tek bir kırın-
tısına kadar). Kur’an 
sesi yükselen evlerin 
içine huzur ve af gelir 
.Bütün müminler cem 
olur camileri doldurur 
saf saf affolunurlar. 

 Birde bu geceye 
rağmen af kapısını ara-

layamayanlar bulunur ki , rabbim 
hepimizi muhafaza eylesin, bunlar; 
“Allah Teâlâ, Şabanın on besinci 
gecesi (Beraat gecesi) tecelli eder 
ve ana-babaya asi olanlarla, Allah’a 
ortak koşanlar dışında bütün kulla-
rını bağışlar.” Hadisinde yer verilen 
asi evlatlardır.

  Rabbim idrak ettiğimiz bu 
gece de hepimize af kapılarını ara-
layan, beraat belgesini eline alan 
mümin kimliği ile yaşayan hakiki 
inananlardan eylesin. Gönlümüz 
diliyor ki  mahalle mecsitlerimiz de 
ki gibi bütün İslam aleminin de bu 
gece tek vücut cem olsun ve affa 
nail olsun.. Bu gece Müslüman kar-
deşliğimizde , ümmet bilincimizde 
belgelensin, acemde bir olsun arap 
da, türk de bir olsun, ve bu gece 
aynı anda rukuya eğilip aynı anda 
secdeye varan  bir dünya haritası 
çizelim , affolunalım, ümmet olalım.

Selam ve Dua İle

BERAT

Suriye’deki Beşşar Esed rejimi, 
ağırlıklı olarak Filistinli mültecilerin 
barındığı Yermük Kampı ve çevre-
sinin terör örgütü DEAŞ işgalindeki 
kısmına saldırılarını sürdürüyor. 
Bölgenin Heyet Tahrir Şam kontro-
lündeki kısmı için ise tahliye anlaş-
masına varıldı. 

Bölgedeki AA muhabirlerinin 
bildirdiğine göre, Şam’ın güne-
yindeki Yermük Kampı’nın DEAŞ 
kontrolündeki alanın kuzey ucun-
da hakim rejim karşıtı silahlı grup 
Heyet Tahrir Şam, rejim ile dün 
anlaşmaya vardı.  Bu kapsamda, 
İdlib’de Heyet Tahrir Şam kuşat-
masındaki Şii nüfuslu köyler Fua ve 
Kefreya’dan binlerce kişinin tahliye 
edilmesinde uzlaşıldı. Anlaşma he-
nüz uygulamaya geçirilmedi. 

Tahliye için yeşil otobüslerin 
köylerde beklediği bildirildi. 

Öte yandan, Özgür Suriye Or-
dusu kontrolündeki Yelde, Bebi-
le ve Beyt Sahim yerleşimleri de 
rejim tarafından tahliye sürecine 
dahil edildi. Çıkmak isteyen ÖSO 
mensubu ve aileleri tahliye edile-
cek, kalmak isteyenler ise “rejimin 
affından yararlanarak” bölgede ya-
şamaya devam edebilecek.

Öte yandan, Esed rejimi güç-
leri, Kadem ve Asali bölgelerinden 
doğuya doğru, Yermük Kampı böl-
gesine ilerledi. Rejim ve destekçi-
lerinin aralıksız ve her türlü silahı 
kullanarak düzenlediği saldırılar 
sürüyor. 

YÜZ BİNDEN FAZLA SİVİL 
KUŞATMA ALTINDA 

Şam’ın 8 kilometre güneyinde 
yoğun olarak Filistinli mültecilerin 
yaşadığı Yermük Kampı, 16 kilo-
metrekare alana yayılmış bir yer-
leşim. 

Bölgenin batı kısmındaki 8 kilo-
metrekarelik bölümü terör örgütü 
DEAŞ’ın, doğu kesimindeki 7 kilo-
metrekarelik bölümü ise Özgür Su-
riye Ordusu’nun kontrolünde. 

Yermük Kampı’nın kuzeyinde 
Esed rejimi ile DEAŞ arasında ka-
lan 1 kilometrekarelik alanı ise re-
jim karşıtı silahlı gruplardan Heyet 
Tahrir Şam kontrol ediyor. 

Yaklaşık 5 yıldır Esed rejimi ve 
İran destekli grupların kuşatması 
altındaki Yermük’ün DEAŞ kontro-
lündeki bölgesinde yarısından çoğu 
Filistinli mültecilerden oluşan 2 bin 
500 aile yaşıyor. ÖSO kontrolün-
deki küçük alanda ise yaklaşık 100 
bin sivil kuşatma altında. 

Yermük Kampı’nın yüzde 
95’ini işgal eden DEAŞ, kampın 
çevresindeki Hacer El Esved sem-
tinin tamamını, Tadamun Mahal-
lesi’nin büyük bölümü ile Kadem, 
As Sari ve Müezziniye mahallerini 
kontrol ediyor. 

Rejim güçleri, Doğu Guta’yı ele 
geçirmelerinin ardından, 19 Ni-
san’da Yermük’e yoğun saldırılar 
başlatmıştı. Onlarca Filistinli mül-
teci ölmüştü.
n AA

Yermük Kampı’nda kısmi 
tahliye anlaşması yapıldı

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Suriye Türkmen Meclisi 
Başkanı Muhammed 

Vecih Cuma

KKTC 
Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı
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Ayşe ve İsmail dünyaevine girdi Okul bahçesine fidan diktiler
Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu 

Şube Başkanlığının bir önceki dö-
nem sekreteri olan Ayşe Nevra 
Koçak, nişanlısı İsmail Acar ile bir 
ömür boyu mutluluk adına “evet” 
diyerek dünyaevine girdiler. 

Güldane-Mevlüt koçak’ın kızı 
Ayşe Nevra ile Serife-Süleyman  
Acar’ın oğlu İsmail, Saraçoğlu 
mevkiinde bulunan Tektaş Düğün 
salonları Altın Koza  düğün salo-
nunda organize edilen Düğün me-
rasimiyle hayatlarını birleştirerek 
dünyaevine girdiler. 

Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanı Veli Doğrul ve Er-
han Dönmez ile çok sayıda misafir 
katıldı. 

Yenigün Gazetesi olarak Ayşe 
Nevra-İsmail Acar çiftine bir ömür 
boyu mutluluklar dilerken, Koçak 
ve Acar ailesine hayırlı olsun dilek-
lerimizi iletiriz. 
n HABER MERKEZİ

Konya’nın Derebucak ilçesin-
de öğrenciler, eğitim gördükleri 
okullarının bahçesinde çok sayıda 
orman fidanını toprakla buluş-
turdu. İlçeye bağlı Gencek Ma-
hallesi’nde bulunan Şehit Orhan 
Parlakkaya İlk ve Ortaokulu tara-
fından ağaç dikim etkinliği düzen-
lendi.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Bi-
lal Akçay, Şube Müdürleri Yusuf 
Karabacak ve Mehmet Güneş’in 
de katıldığı etkinlikte öğrenciler, 
öğrenim gördükleri eğitim kuru-
munun bahçesinde değişik türde-
ki tüplü orman fidanlarını toprakla 
buluşturdu. Daha sonra dikilen 
fidanlara can suyu verildi. İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü Akçay, yeşil ör-
tünün önemine dikkat çekerken, 
okul idarecileri ile öğretmenler ve 
öğrencileri, düzenledikleri ağaç 
dikme etkinliğinden ötürü kutladı.
n AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. 
Mahmut Özer, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, ÖSYM tarafından 
gerçekleştirilen sınavlarda engeli, 
sağlık sorunu veya özel durumu 
bulunan adaylardan, sınav güvenli-
ğini zedeleyecek nitelikte alet, araç 
gereç, elektronik büyüteç, işitme 
cihazı, biyonik kulak, Braille daktilo 
gibi cihazları kullanan veya kullan-
ması gerekenlere, her türlü kablolu 
ve kablosuz iletişimi kesilmiş 14 ilde 
15 sınav binasında verilen hizmeti 
yaygınlaştırdıklarını bildirdi. 

Bu hizmeti artık 81 ilde ve 94 sı-
nav binasında vermeye başladıkları-
nı ifade ederek Özer, şu değerlendir-
melerde bulundu: “Bu adaylarımız 
için her türlü kablolu ve kablosuz 
iletişimi kesilmiş özel sınav salonları 
oluşturuyoruz. Bu hizmeti 14 ildeki 
15 sınav binasında verebilirken, son 
6 ayda yaptığımız yeni yatırımlarla 
bu hizmeti 81 ili kapsayacak şekilde 
yaygınlaştırdık. Artık bu hizmeti 81 
ilimizde verebilir duruma geldik. 

Ayrıca İstanbul, Ankara ve İz-
mir’de her bir koordinatörlük böl-
gesinde bu şekilde en az birer sınav 
salonunu uygulamaya dahil ettik. 

Dolayısıyla İstanbul’da 9, Ankara’da 
5 ve İzmir’de 2 bölgede en az bir 
özel sınav salonu oluşturuldu. “

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, 
özel sınav salon sayısını artırmaya 

yönelik çalışmaların sürdüğünü de 
belirterek, “Kullandıkları aparatlar 
nedeniyle özel salon oluşturmamız 
gereken adaylarımız, başka bir ildeki 
merkeze gitmek zorunda kalmadan, 

artık yaşadıkları illerde oluşturdu-
ğumuz salonlar vasıtasıyla sınav 
hizmetlerimizden kolaylıkla yararla-
nabilecekler.” değerlendirmesinde 
bulundu. n AA

‘Paramedik mesleği farklı 
alanlarda da hizmet vermeli’

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Hizmet-
leri Meslek Yüksekokulu ile Para-
medik ve Hastane Öncesi Acil Tıp 
Derneği (PARHAD) işbirliğinde ‘4. 
Hastane Öncesi Acil Tıp Sempoz-
yumu’ düzenlendi. 

Üniversite personeli ve öğ-
rencilerin yoğun katılımıyla ger-
çekleştirilen sempozyum saygı 
duruşunda bulunulması ve İstik-
lal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Sempozyumun açılış konuşmasını 
KMÜ Tıbbı Hizmetler ve Teknikler 
Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi 
Nergiz Eryılmaz yaptı. Eryılmaz, 
sağlık alanının statik olmadığını 
aksine çok dinamik bir alan oldu-
ğunu belirterek, “Sürekli gelişime 
açık olun ve kendi alanınızdaki ye-
nilikleri takip ederek kendinizi ge-
liştirin. Mesleki yaşamınızın temel-
lerinin atıldığı bu dönemde sizlere 
çok büyük katkılar sağlayacak olan 
bu sempozyumun faydalı geçme-
sini ve hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi. 

Açılış konuşmasının ardından 
moderatörlüğünü Öğretim Görev-
lisi Fatma Gök’ün yaptığı sempoz-
yuma geçildi. Gök, “Geleceğimizin 
sağlık personeli olan öğrencileri-
mizin alacakları bu eğitim onların 
mesleki kalitelerini arttırma nokta-
sında fayda sağlayacak ve mezun 
olduktan sonra burada öğrendikle-
ri bilgileri kullanma fırsatı bulacak-
lardır” şeklinde konuştu. 

Sempozyumun ilk konuşma-
cısı olan PARHAD Karaman İl 
Başkanı ve Paramedik Nebi Çelik, 
paramedik mesleğinin tarihçesi 
ve gelişimi hakkında öğrencilere 
bilgi verdi. Türkiye’de paramedik 
mesleğinin temellerinin 1986 yı-
lında atıldığını hatırlatarak, “Şuan 
birçok devlet ve özel üniversitede 
paramedik eğitimleri verilmekte. 

Mezun sayısı arttıkça meslektaşla-
rımızın istihdam sorunu da ortaya 
çıkmaktadır. Bu aşamada parame-
diklerin yalnızca hastane öncesi 
acil hizmetlerinde değil farklı alan-
larda da hizmet verebilmelerinin 
önü açılmalıdır” diye konuştu. 

Konya İl Sağlık Müdürlüğü 
personeli Paramedik Nazik Yaprak 
ise ‘acil olgu yönetimi’ konulu bir 
sunum yaptı. Acil olgu yönetiminin 
ne olduğunu ve bu durumun nasıl 
karşılanması gerektiğini anlatan 
Yaprak, “Belli bir hedefi olan ve 
bu hedef uğruna emek sarfeden 
insanlar hedefe daha kolay ulaşır. 
Ekip halinde çalışırsak hastanın 
sağlığına yapacağımız katkı daha 
iyi olur. Acil bir olgu karşısında 
hazırlıklı olmak ve bu hazırlıklar 
doğrultusunda hareket etmek kri-
zin iyi yönetilmesi için en büyük 
etkendir” dedi. PARHAD Yönetim 
Kurulu Üyesi Öğretim Görevlisi 
Fatma Hakyemez ise, ‘paramedik 
meslek etiği, sahada karşılaşılan 
sorunlar ve çözüm önerileri’ üze-
rine bir sunum yaptı. Hakyemez, 
“Bireylerin yaşatılması ve sağlık-
larının korunmasını amaç edinen 
acil tıp, en önemli ilim dallarından 
birisidir. Sağlık sistemi içinde am-
bulans hizmetlerinin kendine özgü 
bir konumu vardır” ifadelerini kul-
landı. 

Karaman’da paramedik olarak 
görev yapan Serkan Uysal ise iş ya-
şantısında karşılaştığı olaylarla ilgi-
li tecrübelerini öğrencilere aktardı. 
Sempozyumun ikinci bölümünde 
ise öğrencilere ‘ambulans malze-
me ve ekipmanları, havayolu yö-
netimi, travmalı hastaya yaklaşım, 
resüsitasyon, hızlı EKG analizi, 
elektriksel tedaviler’ hakkında uy-
gulamalı eğimler verildi. Sempoz-
yum, plaket takdimi ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

ZMO Konya Şube Başkanı Celil Çalış’ın MHP’den Milletvekili Adayı Adayı olmasının ardından 
göreve Prof. Dr. Süleyman Soylu getirildi. Soylu, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi

ZMO’da Soylu dönemi
Ziraat Mühendisleri Odası Kon-

ya Şube Başkanlığına Prof. Dr. Sü-
leyman Soylu seçildi. Celil Çalış’ın 
Konya Milletvekilli aday adayı ol-
masından sonra mevcut görevin-
den istifa etmesinden sonra, yapılan 
seçimle ZMO Konya Şube Başkan-
lığına Prof. Dr. Süleyman Soylu ge-
tirildi. Süleyman Soylu’nun Başkan 
olmasından sonra ZMO Yönetim 
Kurulu İkinci Başkanlığına Fuat 
Kunduracı, Sayman Üyeliğe Süley-
man Yavuz İlgün, Yazman Üyeliğe 
Dilek Tunalı getirilirken, yönetim 
kurulu üyeleri Mehmet Ünlü, Di-
lek Şen Özdemir ve Mustafa Ümit 
Yorgancılar’dan oluştu. Başkanlığa 
seçilen Prof. Dr. Süleyman Soylu, 
tarımın gelişmesi, kırsalın kalkın-
ması, üyelerin refahı için oda çalış-
malarına devam edeceklerini belir-
terek, çiftçi ile ziraat mühendisleri 
arasındaki köprünün daha sağlıklı 
çalışmasını sağlayacaklarının altını 
çizdi.

Soylu, önceki başkan Celil Ça-
lış’a yaptığı hizmetlerden dolayı 
teşekkür ederek, seçilmesi halinde 
bilgi ve birikimiyle tarımı güçlü bir 
şekilde TBMM’de temsil edeceğine 
inandıklarını beyan etti.  ZMO Kon-
ya Şubesi’nin iki bine yakın kayıtlı 
üyesi ile güçlü bir STK olduğunu 
belirten Soylu, her platformda ta-
rımın, çiftçilerimizin, üyelerimizin 
sorunlarının çözümünde eskiden 
olduğu gibi ellerinden gelen çabayı 
sarf edeceklerini ifade ederek, yeni 
dönemin herkese hayırlı olması te-
mennisinde bulundu.

PROF. DR. SÜLEYMAN 
SOYLU KİMDİR?

Prof.Dr. Süleyman SOYLU 1970 
Konya doğumlu olup, 1991 yılında 
S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkile-
ri Bölümünden mezun olmuştur. 
Ana Uzmanlık alanı Tahıl Islahı ve 
Yetiştiriciliği olan ve yüzden fazla 

bilimsel makalesi bulunan Prof. Dr. 
Süleyman Soylu çok sayıda projede 
araştırıcı ve yürütücü olarak görev 
yapmıştır.2007-2016 yılları ara-
sında S.Ü. Sarayönü Meslek Yük-
sekokulunda Müdür olarak görev 
yapmıştır. Bu görevinin yanı sıra 
2015-1016 yıllarında Konya Tekno-
kent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan-
lığı görevlerini yürütmüştür. 2014-
2018 yılları arasında TUBİTAK 
TOVAG Grubu danışma kurulu ve 
GYK üyesi olan Prof. Dr. Süleyman 
Soylu TÜBİTAK Projelerinin değer-
lendirme panellerinde moderator 
olarak görev almaktadır. Ulusal 
Hububat Konseyi (UHK) Araştırma 
ve Danışma Kurulu Üyesi olan Soy-
lu’nun kendi adına tescilli buğday 
çeşidi bulunmaktadır. Evli ve iki ço-
cuk babası olan Soylu, iyi derecede 
İngilizce bilmektedir.
n HABER MERKEZİ

ÖSYM’den engellilere 81 ilde sınav hizmeti

ZMO Konya Şube 
Başkanı Prof. Dr. 
Süleyman Soylu
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AK Parti Konya Milletvekili Adayı Hacı Ahmet Şimşek, “Göreve gelmem halinde Konya’nın eksikle-
ri, Konya’nın ihtiyaçlarını Meclis çatısı altında güçlü bir şekilde ifade edeceğiz, dile getireceğiz” dedi

Türkiye, 24 Haziran’da cum-
hurbaşkanı ve 27. dönem millet-
vekili genel seçimleri için sandı-
ğa gidecek. 

Seçim, geçen yıl yapılan Ana-
yasa değişiklikleri ve buna ilişkin 
uyum yasaları çerçevesinde pek 
çok yeniliğe sahne olacak.  Bu 
kapsamda Selçuk Üniversitesi 
(SÜ) Kurumsal İletişim Koordina-
törü  Dr. Öğr. Üyesi  Hacı Ahmet 
Şimşek milletvekili aday adaylı-
ğı için görevinden istifa ederek, 
AK Parti Konya Milletvekili Aday 
Adayı oldu. Şimşek gazetemize 
çalışmaları hakkında bilgi verdi.

15 TEMMUZ’DA ÜLKEMİZ 
VE DÜNYAMIZ BÜYÜK 

TEHLİKEDEN KURTULDU
Seçmenlerin  milletvekillerin 

halk ile daha sık iletişim kurmak 
istediklerini ifade ettiklerini be-
lirten AK Parti Konya Milletve-
kili Adayı Hacı Ahmet Şimşek, 
“TBMM meclisi cumhuriyet ta-
rihinin ilk meclisi. Önceden biz 
parlamentoda bizi yönetecekleri 
seçerdik. 

Ama şimdi 24 Haziran se-
çimlerinde seçmenlerimizin 
önüne iki sandık koyulacak, bu 
sandıklarda bir cumhurbaşkanını 
seçeceğiz, bir de parlamentoyu 
seçeceğiz. 

Parlamento daha ziyade ya-
sama işini yapacak. Yürütme 
işini cumhurbaşkanı yapacak. 
Ve bakanlarda mevcut millet-

vekillerin içinden değil, dışarı-
dan seçilecek. Biz çok hassas bir 
süreç sonra ilk defa bir seçime 
gidiyoruz. 15 Temmuz’un ardın-
dan. 15 Temmuz’da devletimiz 
ve bütün dünya bir tehlikeden 
kurtuldu. 

Çünkü dünyayı ele geçirmek 
isteyen şeytan imparatorluğu 
milli irademize tosladı. Cum-
hurbaşkanımıza ve MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli’ye tosla-
dı. Devletin içerisinde mutlaka 
bunların kırıntılarından vardır. 
Bu seçimden sonra bunların ta-
mamen temizleneceğine inanı-
yorum. 

Seçmelerimiz Konya ve Kon-
yalılar ile daha içli dışlı bir mil-
letvekili istiyor. Sokak’ta sohbet 
ettiği, mesaiye sabah namazında 

başladığı ve yatsı namazında bi-
tirdiği, dükkânına uğradığı, bir 
milletvekili profili istiyor. 

O yüzden görevim icabı ile 
hakla iç içeydim görevim icabı.  
Göreve gelmem halinde Kon-
ya’nın eksikleri, Konya’nın ih-
tiyaçlarını meclis çatısı altında 
güçlü bir şekilde ifade edeceğiz, 
dile getireceğiz. Bunun yanında 
Konya üniversiteler şehri. 

Konyamız’da şuan 4 adet üni-
versitemiz var. 5 üniversitesi ise 
yolda. Konya kapasitesi, altyapısı 
ve hayat tarzı ile bünyesinde 10 
tane üniversiteyi kaldırabilecek 
yapısı var. Ben üniversitelerin 
hantallığından ziyade branş üni-
versitesi olması gerektiğine ina-
nıyorum. Gerek doğu’da gerekse 
batıda bu böyle. Bir akademisyen 
olarak gücümün ve dilimin yet-
tiğince mecliste bu konuları dile 
getireceğim. 

Akademik hayatta üniversi-
telerin başlanmasının zaruri ol-
duğuna inanıyorum.  

Bunun yanında Konya’da 
gerçekleştiren kültürel etkinlik-
lerin daha geniş ve daha yoğun 
katılımlı gerçekleşmesini sağla-
yacağım.  

Sahada vatandaşlarımıza 
yeni sistemin etkili bir şekilde 
anlatılması lazım.  Yapılacak te-
mayül seçimlerinde destek bek-
liyorum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

AK Parti’nin Konya’daki en genç milletvekili aday adayı olan 18 yaşındaki Ahmet Mürsel Doğan, 
“Bizim amacımız etiket değil, vatana millete hizmet etmek. Gençlerimizin sesi olmak istiyoruz” dedi

‘Gençlerin sesi olacağız’ ‘Konya için çalışacağım’
Anayasa değişikliğiyle birlikte 

milletvekili seçilme yaşı da 25’ten 
18’e indirilmişti. Yapılan değişikliğin 
ardından gelen ilk seçim 24 Haziran 
seçimleri olacak. Bu kapsamda da 
gözler milletvekili aday adaylarına 
çevrilmiş durumda. Çünkü ilk kez 
18 yaşında milletvekili aday adayları 
siyasi partilere başvuruda bulunu-
yor. Bunlardan biri de Konya’dan. 
İstanbul Şehir Üniversitesi, Endüstri 
Mühendisliği 1. Sınıf öğrencisi Ah-
met Mürsel Doğan, AK Parti Konya 
milletvekili Aday Adayı oldu. 18 ya-
şındaki Doğan, Konya’nın en genç 
aday adayları arasında yer alıyor. 

‘GENÇLERİN SEÇİME 
KATILIMI DÜŞÜK’ 

Aday adaylığını açıklayarak ça-
lışmalarına hızlı bir şekilde başlayan 
AK Parti Konya Milletvekili Aday 
Adayı Ahmet Mürsel Doğan, Yeni-
gün Gazetesi’ni ziyaret etti. Burada 
aday adaylık süreci ile ilgili değer-
lendirmelerde bulunan Doğan, kü-
çük yaşlardan bu yana siyasete ilgi 
duyduğunu söyledi. “Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan gençlere seçilme hakkı vererek 
devrim niteliğinde bir ilke imza attı” 
diyen Doğan,bunu fırsat bilerek 
gençlerin Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’ndeki sesi olma adına aday adayı 
olduğunu dile getirdi. Gençlerin se-
çime katılma oranlarının çok düşük 
olduğunun altını çizen Doğan, sözle-
rine şöyle devam etti, “Cumhurbaş-
kanımızın seçimdeki oyu yüzde 52. 
Bu orana baktığımızda bunun yüzde 

10-20 arasını gençler oluşturuyor. 
Bu çok düşük bir oran. Türkiye İsta-
tistik Kurumu (TÜİK) verilerine bak-
tığımız zaman Türkiye’de 14 milyon 
gencimiz var. Ama gençlerimizin 
seçimlere katılma oranları düşük. 
Biz bu insanların partimiz vesilesi 
ile seçime dahil etmek istiyoruz. 18 
yaşındaki gençlerin seçilme hakkını 
sayın Cumhurbaşkanımız getirdi. 
Bunu da partimizle değerlendirmek 
gerekiyor.” 

‘BİR İLKE İMZA ATTIK’ 
Adaylık süreci hakkında da bil-

giler veren Doğan, bu sürecin bir 
nasip meselesi olduğunu vurguladı. 
Kendilerinin AK Parti Konya Mil-
letvekili Aday Adayları arasında en 
genç olan aday adaylar olduğunu 
belirten Doğan, “Bir ilke imza attığı-
mızı düşünüyoruz. Allah nasip etti. 
Geçtiğimiz cumartesi günü Genel 
Merkezimizdeydik. Seçim İşlerinden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız 
Sayın Ahmet Sorgun’la görüştük. 

Siyaseten çok bir şey bildiğimizi 
iddia edemeyiz kesinlikle ama ken-
disiyle istişarelerde bulunduk. Fikir 
danıştık. Aday adaylığımızın uygun 
olup olmadığı konusunda fikirlerini 
aldık. Bizim bu girişimimizin büyük 
bir medeni cesaret olduğunu söyle-
di. Cesaretimizden dolayı bizi tebrik 
etti. Bize güç verdi” diye konuştu. 

‘GENÇLERİMİZ
 GÜNDEMDEN ÇOK UZAK’ 

Çevresinden çok güzel tepkiler 
aldığını dile getiren Doğan, “Büyük 
insanlardan, ailemizden, çevre-
mizden geri dönüşler almak güzel 
oluyor. Çevremden bu kadar güzel 
tepkiler alacağımı düşünmemiştim. 
Mantıklı bir karar aldığımı belirterek 
beni desteklediler. Bizim amacımız 
etiket değil, vatana millete hizmet 
etmek. Gençlerimizin sesi olmak is-
tiyoruz. Ülkemizin geleceği gençler-
dir. Bundan dolayı gençlerimize yö-
nelik çalışmaların önemli olduğunu 
düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 
Gençlerin her konuda söyleyecek bir 
sözünün olması gerektiğini de belir-
ten Doğan, şöyle devam etti, “Genç-
lerimiz gündeme çok uzak. Sadece 
siyaset değil, bilim, ekonomi gibi 
birçok konudan uzaklar. Bu sosyal 
bir sorun gibi görünüyor. Ama bu 
iş böyle olmaz. Hiçbir şeye karşı bir 
yorumu yok gençlerin. Siyaseti sev-
meyebilir bir gencimiz ama müziği, 
sanatı veya farklı bir alanı sevsin, 
onun üzerine fikir beyan etsin. Bu 
konuda ciddi bir çalışma yapılabilir.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nden istifa ederek AK Parti Konya Milletvekili aday adayı olan Hamdi Turşucu, memlekete daha 
iyi hizmet etmek için bir daha neferi olarak bu yola baş koyduğunu vurguladı. Turşucu, “Zaten sahada, sokakta dolaşan insanlarız” dedi

‘Memlekete hizmet için adayım’
24 Haziran milletvekili ve Cum-

hurbaşkanı seçimleri için siyasi hare-
ketlilik son hızla devam ediyor. Siyasi 
partiler, milletvekili aday adaylarının 
başvurularını kabul ediyor. Özellikle 
AK Parti’de aday adaylık başvuruları 
rekor sayılara ulaşmış durumda. Kü-
tüphaneler ve Yayımlar Genel Mü-
dürlüğü’nden istifa ederek AK Parti 
Konya Milletvekili aday adayı olan 
Hamdi Turşucu da aday adayı olan 
isimler arasında yer alıyor. Üniversi-
te yıllarında Milli Görüş hareketinde 
önemli çalışmalar yürüten Turşucu, 
AK Parti’den sonraki süreçte de si-
yasi çalışmalarına burada devam 
etti. 2007 yılında başlatılan AK Parti 
Siyaset Akademisi’nin Genel Ko-
ordinatörlüğü gibi önemli görevler 
üstlenen Turşucu, sahada aktif ola-
rak görev alan isimler arasında yer 
alıyor. Turşucu, AK Parti Konya mil-
letvekili aday adaylığını açıkladıktan 
sonra çalışmalarına hızla başladı. Bu 
kapsamda Yenigün Gazetesi’ni ziya-
ret ederek çalışmaları hakkında bilgi 
veren Turşucu, Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan’la çeşitli istişarelerde bulun-
du. Turşucu’ya Kültür Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet 
Yiğitoğlu, İşadamı Sami Akkaya ve 
Yunus Emre Enstitüsü Kurumsal 
İletişim Müdürü Selçuk Turan da eş-
lik etti. Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan, AK Parti Konya Milletvekili 
Aday Adayı Hamdi Turşucu’ya çık-
tığı yolda başarılar diledi. 

‘SİYASETİN TOZUNU YUTTUK’ 

AK Parti Konya Milletvekili Aday 
Adayı Hamdi Turşucu burada aday 
adaylık süreci ve çalışmalarıyla ilgili 
bilgiler de verdi. Siyaset Bilimi üzeri-
ne ihtisas yaptığını hatırlatan Turşu-
cu, üniversite yıllarından itibaren de 
siyasetin içerisinde olduğunu söyle-
di. Bu kapsamda hem teoride hem 
de pratikte siyasetten geldiğini ve 
siyasete yabancı olmadığını vurgu-
layan Turşucu, şunları söyledi, “Milli 
Görüş kökenliyiz. Zaten sahada, so-
kakta dolaşan insanlarız. AK Parti’de 
çeşitli seçim kampanyalarının yürü-
tülmesinde görev aldım. 2007 yılın-
dan itibaren AK Parti Siyaset Aka-
demisi’nin mutfağında bulundum. 
O işin Genel Koordinatörlüğü’nü 
yaptım. 2013 yılına kadar bu görevi 
sürdürdüm. Bunun yanında genel 
merkezin bize tevdi ettiği çeşitli gö-
revlere katıldık. Çeşitli raporların ya-
zılmasına da vesile olduk. Öyle ya da 

böyle bu işin içerisinde nefer olarak 
çalışan, siyasete yabancı olmayan bir 
vaziyette olduğumuzu ifade edebili-
riz.”

‘KONYA İLE BAĞIMI KESMEDİM’
Neden aday adayı olduğuyla il-

gili dikkat çeken açıklamalarda bu-
lunan Turşucu, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın bu anlamda 
önemli bir unsur olduğunu söyledi. 
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın duruşu, bu davada bir 
nefer olarak kendi memleketimize 
dair belli katkılar ortaya koymamızı 
gerektirdi” diyen Turşucu, hizmet 
için aday adayı olmaya karar verdi-
ğini dile getirdi. Konya ile bağlarını 
hiçbir zaman kesmediğini ve mem-
leketine katkıda bulunmak için elin-
den gelen gayreti gösterdiğini de 
anlatan Turşucu, “Bürokrasideyken 
Konya’daki çeşitli ilçelerle, mümkün 
olduğunca memleketimizi ilim, irfan 
hayatına katkı sağlamak anlamında 
elimden geleni yapmaya çalıştım. 
Bu bir bayrak yarışıdır. Şimdiye ka-
dar Konya’ya katkı sağlayan kimler 
var ise hepsinden Allah razı olsun. 
Varsa bizim de taş üstüne taş koyma 
anlamında elimizden gelen bir şey 
varsa, bunu yapmak arzusundayız. 
Bu kapsamda memleketimizin ne is-
tediğini, potansiyelinin ne olduğunu, 
nereye doğru koşması gerektiğine 
dair bizim de kursağımızda söyleye-
cek iki çift lafımız, başımızda da iki 
çift de olsa aklımız var. Bu yönüyle 
memlekete daha fazla nasıl hizmet 
ederiz sorusunun cevabını bulmak 
ve keşke de demeyelim diye bir 
adım attık. Biz sefer için adımımızı 

attı, gayret bizden Tevfik Cenab-ı 
Allah’tan” ifadelerini kullandı. 
KONYA MEDENİYETLERİN BEŞİĞİDİR

Turşucu Konya’nın önemli bir 
şehir olduğunu vurguladı. Bu an-
lamda eksiğinin, yapılabileceklerin 
hiçbir zaman bitmeyeceğini dile 
getiren Turşucu, sözlerini şöyle sür-
dürdü, “Eksik veya natamam olma 
durumu teorik olarak hiçbir şey 
için bitmez. Hiçbir il için de bitmez, 
hiçbir insan için de bitmez. Bu bir 
devinimdir. Bununla birlikte önce 
potansiyele vurgu yapmak lazım. 
Konya yaklaşık 43 bin kilometreka-
relik kocaman bir coğrafya ama bu 
coğrafya sadece büyük bir ovadan 
ibaret değildir. Bu kadar basit değil-
dir. Konya medeniyetlerin beşiğinde 

bir yer. Napolyon’un bir sözü vardır; 
“Dünyadaki bütün ülkeler tek bir 
ülke olsaydı bu devletin başkenti 
İstanbul olurdu” diyor. Ben de şunu 
söylüyorum; Eğer dünyada bütün 
şehirler altüst olsaydı, sadece Konya 
kalmış olsaydı biz dünyayı yeniden 
kurardık. Konya dünyadaki önemli 
medeniyetlerin biz iz düşümüdür. 
Konya’nın hangi ilçesini alırsanız 
alın, o ilçeden siz elinizdeki mükte-
sebatı düşünürseniz koskocaman bir 
medeniyet kurarsınız. Tarih, kültür, 
ekonomi siyaset açısından önemli. 
Bu potansiyeli daha yukarılara ta-
şıyabilmek önemli. Konya’nın daha 
yukarı taşımak için elimizde yeterin-
ce ziynet eşya var. Bizim yapacağı-
mız bu yakutları, elmasları dizip kol-

ye yapacağız, künye yapacağız daha 
yukarı taşıyacağız. Bununla Konya 
geçmişi kadar parlak bir geleceğe 
hazırlanmış olacağız. Önemli olan 
bu potansiyelin harekete geçirilme-
sidir.”Konya’dan çok sayıda ismin 
aday adayı olmasını da değerlendi-
ren Turşucu, “Bu durum bana gu-
rur veriyor. Bu memleketin öyle bir 
potansiyeli var ki bu kadar insan çı-
kıp bir duruş sergiliyor. 15 Temmuz 
gibi büyük bir kırılmanın içerisinden 
çıktık Cumhurbaşkanımızın önderli-
ğinde. Türkiye’nin daha üst seviyede 
yer alması için büyük bir eşiği geçtik. 
Bundan sonra daha büyük bir omuz 
verme zamanı. Daha fazla omuz ve-
rilmeye ihtiyaç duyulan bir durum-
dayız” diye konuştu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Hamdi Turşucu

AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı Hamdi Turşucu, Kültür Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yiğitoğlu, İşadamı 
Sami Akkaya ve Yunus Emre Enstitüsü Kurumsal İletişim Müdürü Selçuk Turan Yenigün Gazetesi Yönetim 

Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ı ziyaret etti.

 AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı 
Ahmet Mürsel Doğan

Hacı Ahmet Şimşek

2012 yılından bu yana AK Parti İl Kadın Kolları’nda çeşitli görevlerde bulunan Cihat Özkan, Milletvekili Aday Adayı oldu

Cihat Özkan milletvekili aday adayı
24 Haziran’da gerçekleştiri-

lecek olan 27. Dönem Milletve-
killiği için aday adaylık süreci 
hızla devam ediyor. Aday aday-
lıklarını açıklayan milletvekili 
aday adayları da çalışmalarına 

başlamış durumda. 
Konya’dan dikkat çeken aday 

adayları bulunuyor. Bu kapsam-
da AK Parti Meram Be-

lediyesi Meclis Üyesi 
ve AK Parti İl Kadın 
Kolları Başkan Yar-
dımcısı Cihat Özkan 
da Milletvekili aday 
adaylığını açıkladı. 

Mimar olan Özkan, AK Parti’de 
çeşitli görevlerde bulunan bir 
isim olarak dikkat çekiyor. 

CİHAT ÖZKAN KİMDİR? 
1982 yılı Konya doğumludur. 
İlk, Orta, Lise öğrenimini 

Konya’da tamamlamıştır. 
Selçuk Üniversitesi Mimar-

lık Fakültesi Mimarlık Bölümü 
mezunudur. Aynı üniversitede 
Yüksek Lisans eğitimi devam et-
mektedir. 

2006 yılında kurmuş olduk-
ları aile şirketinde yönetici-mi-
mar olarak çalışmaktadır. 

2006 yılından beri Mimar-

lar Odası daimi üyesi olup, şuan 
aktif olarak serbest çalışanlar 
komisyonunda görevi devam et-
mektedir. 

2012 yılında başladığı aktif 
siyaset hayatına AK Parti Konya 
İl Kadın Kolları Başkan Yardımcı-
sı olarak başlamış, 3 yıl görevini 
burada sürdürmüştür. 

AK Parti Kadın Kollarında 
ARGE’den sorumlu Başkan yar-
dımcılığı görevini yapmıştır. 

2013 yılı AK Parti ’Lider Ülke: 
Türkiye yerel yönetimler progra-
mı-II’ Konulu siyaset Akademisi 
programını yürüten ekip içerisin-

de yer almıştır. 
2013 yılı AK Parti ’Lider Ülke: 

Türkiye yerel yönetimler progra-
mı-II’ Konulu siyaset Akademisi 
eğitimini başarıyla tamamlaya-
rak, ilgili sertifikayı almıştır. 

2014 yılı yerel seçimlerinde 
AK Parti’den Meram Belediyesi 
Meclis Üyesi olarak seçilmiştir. 

Görevinden 2018 yılında mil-
letvekilliği adaylığı için istifa etti. 

2018 yılında tekrar AK Parti 
İl Kadın Kolları Başkan Yardım-
cısı olarak göreve gelmiştir,halen 
bu görevi devam ettirmektedir. 
n TEVFİK EFE 

Milletvekili Aday Adayı
Cihat Özkan.
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Başak ve Danışık aileleri düğün mutluluğu yaşadı. Çocukları Ayşegül 
ve Ömer bir ömür mutluluğa ‘evet’ diyerek dünyaevine girdi 

Ayşe-Bahattin Kulu çiftinin kızı Tuğba ile Meryem-Haşmet Oğuzalp çiftinin 
oğlu Enes dünyaevine girdi. Düğün merasimine çok sayıda kişi katıldı

Ayşegül ve Ömer
hayatlarını birleştirdi

Bir ömür mutluluk
için evet dediler

Sakine- Esat Başak çiftinin kızı 
Ayşegül ile Yusuf Ziya- Ayşe Da-
nışık  çiftinin oğlu Ömer Atiker 
Deluxe Toplantı ve Düğün Merke-
zinde düzenlenen düğün töreni ile 
dünyaevine girdi. Düğün törenine 
Başak ve Danışıklı çiftinin yakınları 
ile çok sayıda davetli katıldı.  Genç 
çift misafirlerini, Evliliğe adım attı-
ğımız bu mutlu günümüzde sizleri 
de aramızda görmekten mutluluk 
duyarız ifadeleri ile çağırdılar.Dü-
ğüne katılan misafirlere geleneksel 
Konya pilavı ikram edildi.  Başak 
ve Danışık aileleri misafirleri kapı-
da karşılayarak tebrikleri kabul etti. 
Düğüne katılan misafirler genç çifte 
hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal 
etmedi. Yenigün Gazetesi olarak 
Ayşegül ve Ömer çiftine bir ömür 
boyu mutluluklar dilerken, Başak 
ve Danışık ailelerine bir ömür boyu 
mutluluklar dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kulu ve Oğuzalp aileleri düğün 
mutluluğu yaşadı. Ayşe-Bahattin 
Kulu çiftinin kızı Tuğba ile Mer-
yem-Haşmet Oğuzalp çiftinin oğlu 
Enes ömür boyu mutluluk için ‘evet’ 
diyerek dünyaevine girdi. Atiker de 
Luxe Düğün Salonunda gerçekleş-
tirilen düğün merasimine Kulu ve 
Oğuzalp ailelerinin yakınları, seven-
leri, dostları ve akrabaları katıldı. 
Düğüne katılan davetlilerin ‘hayırlı 
olsun’ dileklerini kabul eden Kulu 
ve Oğuzalp aileleri kendileri ile tek 
tek ilgilenerek geleneksel düğün pi-
lavı ikramında bulundu. Mutluluk-
ları gözlerinden okunan genç çift ise 
sevenleri, dostları ve aile yakınları 
ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Yenigün Gazetesi olarak Tuğba ve 
Enes çiftine Cenab-ı Hak’tan ömür 
boyu mutluluk, Kulu ve Oğuzalp 
ailelerine ise ‘hayırlı olsun’ dilekleri-
mizi iletiyoruz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

İşadamı Ahmet Arıcı oğlu Mehmet Ali, Tülay-Eyüp Harmankaya 
çiftinin kızı Ayşe ile hayatını birleştirdi, aileler düğün mutluluğu yaşadı 

Arıcı ve Harmankaya
aileleri akraba oldu

İşadamı Ahmet Arıcı oğlu Meh-
met Ali’yi evlendirdi. Tülay-Eyüp 
Harmankaya çiftinin kızı Ayşe ile 
Binnaz –Ahmet Arıcı çiftinin oğlu 
Mehmet Ali düzenlenen düğün tö-
reni ile dünyaevine girdi. Selçuklu 
Kongre Merkezinde gerçekleşen dü-
ğün törenine 65. Hükümette Sağlık 
Bakanı görevi yapan Mehmet Müez-
zinoğlu, Vali Yakup Canbolat, Kon-
ya eski Valisi Aydın Nezih Doğan,  
İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, 
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK 
Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Er-
doğan, Ziya Altunyaldız,Muhammet 
Uğur Kaleli, Mehmet Babaoğlu, AK 
Parti Konya eski Milletvekilleri Ke-

rim Özkul, Mustafa Kabakcı,Hüseyin 
Üzülmez, Konya Sanayi Odası Mec-
lis Başkanı ve Helvacızade Yönetim 
Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelva-
cıgil, Konya Ticaret Borsası Başkanı 
Hüseyin Çevik ile çok sayıda işada-
mı, Harmankaya ve Arıcı ailelerin 
yakınları ile çok sayıda davetli katıl-
dı. Çiftin nikahını Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay kıydı. 
Düğüne gelenlere Çiftsan Botanik 
Bahçesi’nde geleneksel konya dü-
ğün pilavı ikram edildi. Yenigün Ga-
zetesi olarak Ayşe ve Mehmet Ali’ye 
bir ömür boyu mutluluklar dilerken, 
Harmankaya ve Arıcı ailelerini teb-
rik ederiz. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Alanyaspor’a 
Fernandes şoku

Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başlayacak olan 
Aytemiz Alanyaspor’un sol kanat oyuncusu Fernandes, 
sol arka üst adalesinden sakatlandı. Şilli futbolcu en az 1 
hafta sahalardan uzak kalacak. 

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Osmanlıspor’u 
ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor’da Fernandes şoku 
yaşanıyor. Ligde geçen hafta deplasmanda Kayserispor’u 
2-1 yenerek rahat bir nefes alan Alanyaspor, Junior Fer-
nandes’ten gelen kötü bir haberle sarsıldı. Kayserispor 
maçının 36. dakikasında sakatlanarak yerini Efecan Ka-
raca’ya bırakan Şilili futbolcunun bugün yapılan sağlık 
kontrolünde sol arka üst adalesinden yırtık tespit edildi. 
Kulübün sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Fer-
nandes’in cumartesi günü oynanacak kritik Osmanlıspor 
maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Başarılı oyuncu, 
bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla çıktığı 24 maçta 
10 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.  n İHA

Fenerbahçe’de 
Mauricio İsla kayıplarda

Fenerbahçe’nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla sarı-la-
civertlilerde forma şansı bulamıyor. Fenerbahçe’nin sezon 
başında Cagliari’den transfer ettiği başarılı sağ bek Mau-
ricio Isla sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamıyor. Sezon 
başlarında düzenli olarak forma giyen Şilili futbolcu son 
haftalarda kendine ilk 11’de yer bulamadı. Süper Lig’de 
21 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli 
formayla 3 asist yaptı. Son olarak 4 Mart 2018 tarihinde 
Akhisarspor karşısında 45 dakika forma giyen Isla daha 
sonra oynanan 7 maçta ise formayı Şener Özbayraklı’ya 
kaptırdı. Büyük umutlarla transfer edilen Isla’nın sezon so-
nunda takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.  n İHA

Şenol Güneş kariyerini 
sonlandırmaya hazırlanıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü 
Şenol Güneş, son 10 günde 
yaşanan gelişmelerin ardından 
Türkiye kariyerini noktalama 
kararı almaya hazırlanıyor. 
Tecrübeli teknik adam, sezon 
sonunda yönetimle görüşecek. 

Galatasaray deplasmanın-
da 2-0 mağlup olan Beşiktaş’ta 
Şenol Güneş’in maç öncesi ve 
sonrası yaptığı açıklamalar ka-
falarda soru işareti bıraktı. Zira-
at Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında gerçekleşen 
olayların ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle bir hay-
li yıpranan tecrübeli teknik direktör, sezon sonunda kari-
yerini noktalama kararı almayı düşünüyor. Ancak Güneş’i 
bu kararında en çok etkileyen ise, Beşiktaş Yönetimi’nin 
derbide yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmanın kalanı-
na çıkmama kararı alması. Başkan Fikret Orman ve yö-
neticilerin, Şenol Güneş’e destek olarak böyle bir karar 
alması nedeniyle, Şenol Güneş, Beşiktaş’taki kariyerini 
sürdürmek de istiyor. Kalan 3 haftanın ardından yöne-
timle bir görüşme yapacak olan Güneş’in, nasıl bir karar 
alacağı her kesim tarafından merakla bekleniyor.  n İHA

Süper Lig’de sahasında Trab-
zonspor’a 2-1 kaybeden Antal-
yaspor’da Basın Sözcüsü Cumhur 
Arıcı, hakem Bülent Yıldırım’ın çaldığı 
haksız penaltının maçta kırılma anı 
olduğunu söyledi. Arıcı, hakem Bü-
lent Yıldırım’ın daha önce Beşiktaş 
maçında yine haksız bir penaltı kararı 
verdiğini dile getirerek tepki gösterdi. 

Süper Lig’in 31. haftasında sa-
hasında Trabzonspor’a 2-1 kaybeden 
Antalyaspor’da maçın hakemi Bülent 
Yıldırım’ın verdiği penaltı kararına 
tepkiler devam ediyor. Ligde kalma 
mücadelesi veren ve 35 puanla 14. 
sırada yer alan Antalyaspor’da Basın 
Sözcüsü Cumhur Arıcı, hakem Bülent 
Yıldırım’ın daha önce Beşiktaş ile oy-
nanan maçta yine haksız bir penaltı 
çaldığını söyledi. Arıcı, Trabzonspor 
maçında çalınan haksız penaltının 

ardından futbolcuların ligdeki konum-
larından dolayı paniklediğini ve maçın 
kaybedildiğini ifade etti. 
“TRABZONSPOR MAÇINDA VERİLEN 
PENALTI KARARI KIRILMA ANIYDI” 

Trabzonspor maçında hakem Bü-
lent Yıldırım’ın verdiği penaltı kararı-
nın kırılma anı olduğunu ifade eden 
Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur 
Arıcı, “Trabzonspor maçında verilen 
penaltı kırılma anıydı. 1-0 önde götür-
düğümüz bir maçtı. Ligde de tabi konu-
mumuz itibariyle de golü yediğinizde 
panikliyorsunuz. Verilen penaltı kararı 
yanlıştı. TV’de yorumcular da verilen 
penaltı kararının yanlış ve ağır bir ka-
rar olduğunu söyledi. Maç berabere 
olunca bizim puana ihtiyacımız olunca, 
futbolcular da panik yapmaya başladı. 
Sonrasında bir gol daha yedik. Hakem 
Bülent Yıldırım daha önce Beşiktaş 

maçında da bize böyle bir hata yapa-
rak penaltı kararı vermişti. O zamanda 
yorumcular o pozisyonun penaltı olma-
dığını söylemişlerdi. Hoş olmayan bir 
durum ama hepte bize denk geliyor, 
yapacak bir şey yok” dedi. 

“DAR BİR KADROYLA LİGE 
DEVAM EDİYORUZ” 

Takımın başına Teknik Direktör 
Hamza Hamzaoğlu geldikten 1,5 puan 
ortalaması yakaladıklarını ifade eden 
Arıcı, “Oldukça iyi takımımız var. Bir 
takım talihsizlikler yaşadık. Devre 
arasında Eto’o, Nasri gibi oyuncular 
olmak üzere 5 oyuncuyla yollarımızı 
ayırdık. Zeki, Danilo sakatlandı. Dar 
bir kadroyla lige devam ettik. Trab-
zonspor maçına kadar ortalama 1,5 
puan yakaladık. Trabzonspor maçın-
da da futbolcular çok istekliydi ama 
penaltı kararı maçın kader anı oldu. 

Maçın ikinci yarısının başında birkaç 
pozisyon yakaladık fakat atamadık ve 
maçı kaybettik” dedi. 

“GENÇLERBİRLİĞİ 
MAÇI ÇOK HAYATİ” 

Trabzonspor maçında 3 puan 
alsalardı gelecek haftalarda rahat 
bir durumda olacaklarını dile geti-
ren Cumhur Arıcı konuşmasını şöyle 
tamamladı: “Bizim için bu maçtan 
puanlar alsaydık rahatlayacaktık 
puanımız 38 olacaktı. Bu olmadı... 
Gençlerbirliği maçı her iki takım 
içinde çok önemli. O maçı kazanmak 
durumundayız. Tek rakibimiz Gençler-
birliği değil, Osmanlıspor’da 3 puan 
arkamızda. Tehlikeli bir bölgedeyiz 
ve o yüzden Gençlerbirliği’ni maçını 
kazanmalıyız. Çok hayati bir maç ola-
cak, inşallah kazanan biz oluruz” diye 
konuştu.  n İHA

Antalyaspor’dan hakeme büyük tepki

Evkur Yeni Malatyaspor rahatladı
Süper Lig’in 31. haftasında T.M. 

Akhisarspor ile 0-0 beraber kalan Yeni 
Malatyaspor, 7 Mayıs Pazartesi günü kar-
şılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına 
çarşamba günü başlayacak. Sarı-kırmızılı 
kulübün sportif direktörü Ali Ravcı iki haf-
ta üst üste deplasmanda oynayacaklarına 
dikkat çekerek Akhisarspor karşısında alı-
nan 1 puanın önemine vurgu yaptı. 

T.M. Akhisarspor karşısında aldığı ye-
nilgiyle puanını 39’a çıkaran ve 10’uncu 
sıradaki yerini koruyan Evkur Yeni Ma-
latyaspor, ligde kalma adına da rahat bir 
nefes aldı. 
“SAVUNMA GÜVENLİĞİNİ KORUDULAR” 

Ligde kalma mücadelesi veren Akhi-
sarspor karşısında maça hızlı başladıkla-
rını kaydeden Ravcı, “Karşılaşmaya istekli 
başlayan taraf bizdik. Aytaç ve Khalid ile ilk 
dakikalarda net fırsatlar yakaladık. Hava-
nın sıcak olması her iki takımın oyuncuları-
nın performansını olumsuz yönde etkiledi. 

Girdiğimiz gol pozisyonlarını sonuca yan-
sıtamadık. Oyunun ikinci yarısında gerekli 
müdahaleleri yapmamıza rağmen bir türlü 
istediğimiz golü bulamadık. Rakibin bizden 
daha çok puana ihtiyacı vardı. Savunma 
güvenliğini maçın başından sonuna kadar 
korumaya çalıştılar. Hata yaptılar ama 
şans onlardan yanaydı. Kendi sahasında 
seyircisi önünde 3 puanı kazanmayı iste-
yen ve koşan bir Evkur Yeni Malatyaspor 
vardı. Ama olmadı. Gol yemeden sahadan 
1 puanla ayrıldık. Bana göre alınan 1 puan 
azımsanmayacak şekilde son haftalara 
daha rahat girmemizi sağlayacak. Şimdi 
önümüzde iki önemli deplasman maçı var. 
Bu karşılaşmalara iyi konsantre olmamız 
gerekiyor. Futbolcularımız ve teknik heyet 
verilen 2 günlük aranın ardından Göztepe 
maçı hazırlıklarına çarşamba günü baş-
layacak. Hafta boyunca yüksek tempoda 
sürdürüp puan ya da puanlar almak için 
İzmir’e gideceğiz” diye konuştu.  n İHA

Volkan Demirel: 
Futbol gölgede kalıyor

Fenerbahçeli Volkan Demirel tartışmalı Beşiktaş derbisi ile ilgili konuştu. Fenerbahçe’nin Kaptanı Volkan Demirel, 
“Maçın sonucunun sahada belirlenmesini isterdik. Beşiktaş’ın bu tavrı, futbolu gölgede bırakıyor” dedi

Fenerbahçe’nin Kaptanı Volkan 
Demirel, Fenerbahçe Dergisi’ne açıkla-
malarda bulundu. Kupa maçındaki olay-
ların akıl alır şeyler olmadığını söyleyen 
Demirel, “Ben 15-16 yıldır bu takımın 
kaleciliğini yapıyorum; Fenerbahçe ta-
raftarı, ona herhangi bir Fenerbahçeli 
futbolcu, Hocamız, teknik heyetten biri-
leri veya bir görevli kenardan “Yapma” 
diyorsa, bu uyarıyı dikkate alır ve Fe-
nerbahçe’ye bu tür zararlar verecek bir 
şey yapmaz. O gün ben sahada takım 
arkadaşlarımla birlikte tribünlere uya-
rılar yaptım, “Atmayın” dedim. Olaylar 
devam etti. Bunlar Fenerbahçeli değil; 
korner köşelerinde ve yukarıda bazı 
kısımlarda konuşlanan provokatörler. 
Kötü niyeti olmayan birçok taraftar da 
o anın galeyanıyla bu provokasyondan 
haliyle etkilenmiş ve o şahısların gaza-
bına uğramış olabilir. Fenerbahçe’ye 
kasti olarak zarar vermeye çalışan bu 

şahısların açılan soruşturma kapsamın-
da iyice araştırılmasını istiyorum. Ayrı-
ca; herkesin kendi kulübünün PassoLig 
kartını taşıması, bence önemli bir önlem 
niteliğinde” diye konuştu. 

“TOLGA’NIN DURUMUYLA 
BENİM DURUMUM AYNI DEĞİL” 
Benim milli takımı bırakmamla Tol-

ga’nın taraftarlarla atışma olayının aynı 
olmadığını belirten Demireli “Ben, milli 
takım formasıyla sahaya çıkıyorum ve 
bana hakaret eden, milli takımı destek-
lemeye gelen insanlar. Ben bunu kaldı-
ramam, kaldırırsam Tolga gibi tribüne 
giderim. Olay da başka yerlere gider. 
Sonuç olarak hem ben zarar görürüm 
hem de milli takım. Bu yüzden, milli el-
divenleri bıraktım. O günden sonra milli 
takımın İstanbul sınırları içinde maç oy-
nadığını görmedik. İşte bu bir milattır. 
Evet, ben milli takım kariyerimi bitirdim 
ve bunu isteyerek de bitirmedim, yap-

mam gerekeni yaptım. Ben yaşadığım 
olaylarda kimseyi örnek göstermiyo-
rum” şeklinde konuştu. 

“BEŞİKTAŞ’IN BU TAVRI 
FUTBOLU GÖLGEDE BIRAKIYOR” 
Maçın sonucunun sahada belirlen-

mesini istediklerini dile getiren Volkan 
Demirel, “Beşiktaş’ın bu tavrı, futbolu 
gölgede bırakıyor. Geçmişte bu tür olay-
lar bizim başımıza da geldiğinde, biz Fe-
nerbahçe formasıyla sahadaki yerimizi 
almayı becerdik. Beşiktaş’tan da bunu 
beklerdik. Biz 3 Mayıs günü rakibimizi 
bekleyeceğiz. Sahada maçımızı yaparak 
final biletini almak isteriz. Rakibin hük-
men mağlubiyeti sonrası finale çıkmak 
futbol adına bizi de pek sevindiren bir 
durum değil. Sahada, maçın kaldığı yer-
den mücadelemizi verdikten sonra, biz 
kazansak onlar bizi tebrik edecek; onlar 
kazandığı takdirde ise biz onları tebrik 
edecektik. Neler olacağını hep birlikte 

yaşayıp göreceğiz” diye belirtti. 
“BİZE İNANAN VE 

GÜVENEN  İNSANLAR VAR” 
Bize inanan ve güvenen insanların 

olduğunu söyleyen Demirel, “Çünkü 
biz; Fenerbahçe’yiz. Böylesine büyük bir 
camia hiçbir zaman yalnız kalmamalı, 
kalamaz da! Evet, futbolcuyu sevmeye-
bilirsiniz ya da oyun tarzını beğenme-
yebilirsiniz ama o futbolcunun üzerinde 
Fenerbahçe arması var ise, o armayı 
desteklemeye devam etmeliyiz. Biz de, 
taraftarımız varken daha güçlüyüz. Özel-
likle ligde Antalyaspor ile oynadığımız 
maçta taraftarımız bizi harika bir şekilde 
destekledi, üstelik hafta içi oynamamıza 
rağmen. Ben şuna inanıyorum; yaşa-
nanlar güzel değildi, tasvip de etmiyoruz 
ama o Beşiktaş maçı yaşandı ve sonra-
sındaki süreç bizleri yeniden bir araya 
getirdi” dedi. 
n İHA
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Anadolu Selçukspor Tek-
nik Direktörü Mustafa Alper 
Avcı, Bugsaşspor maçında az 
süre alan oyunculara forma 
şansı verdiklerini ve oyuncu-
ların bu şansı iyi değerlendir-
diğini söyledi. Avcı, “Bu per-
formanslar gelecek sezonun 
yapılanmasında belirleyici 
olacak” dedi.

Sezonun son deplasman 
maçında 2 – 2 berabere kaldık-
ları Bugsaş Spor karşılaşmasında oyuncula-
rın gösterdiği performansın kendisini mem-
nun ettiğini kaydeden Anadolu Selçukspor 
Teknik Direktörü Alper Avcı: “Maça çıkarken 
iki takımında play-off iddiasını yitirmesi ma-
çın atmosferini etkiledi. Ancak oyuncuların 
gösterdiği mücadele yine de çok önemli. 
Onlara teşekkür ediyorum. Bu karşılaşmada 
sezon boyunca forma şansı bulamayan ya da 
yeterli süre alamayan oyuncularımıza şans 

vermeye çalıştık.  Onlarında bu 
şansı iyi değerlendirdiklerini 
söyleyebilirim. Gelecek sezo-
nun kadrosunu oluştururken be-
lirleyici olacak. Bazı arkadaşla-
rımızı yeni sezonun kadrosunda 
nasıl değerlendirebiliriz bunun 
planlamasını yapma açısından 
güzel bir karşılaşma oldu. İki 
takımda sahada iyi mücadele 
etti. Kendi adımıza oynayaca-
ğımız son maç olan Hacatte-

pespor karşılaşmasını kazanıp ligi en yüksek 
puanda tamamlamak istiyoruz” dedi

HACETTEPE HAZIRLIKLARI 
YARIN BAŞLIYOR

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. hafta karşı-
laşmasında Hacettepespor’u konuk edecek 
olan temsilcimiz Anadolu Selçukspor hazır-
lıklarına yarın öğleden sonra yapacağı ant-
renman ile başlayacak.
n SPOR SERVİSİ

SPOR 2

2017-2018 Öğretim Yılı Okul 
Sporları faaliyet takviminde yer alan 
Görme Engelliler Arası Türkiye Yüz-
me Şampiyonası ve Satranç Müsa-
bakaları 27-29 Nisan 2018 tarihleri 
arasında Samsun’da yapıldı.

Görme Engelliler Arası Türkiye 
Yüzme Şampiyonasında Konyalı 
sporcularından Hilal Engelliler Spor 

Kulübü sporcusu ve Meram Anado-
lu Lisesi öğrencisi Tuğçe Sönmez 
2 altın, 2 gümüş madalya kazandı. 
Satranç Türkiye Şampiyonası’nda 
ise Mevlana Engelliler Spor Kulübü 
sporcusu ve Osman Nuri Hekimoğlu 
Anadolu Lisesi öğrencisi Musa Mıh 
gümüş madalya kazandı.
n SPOR SERVİSİ

Görme engelli sporculardan
satrançta ve yüzmede madalya

‘Performanslar gelecek sezon için belirleyici olacak’

Mustafa Alper Avcı

Selçuklu’da kayıt zamanı
Her yıl binlerce çocuğun eğitim gördüğü Selçuklu Belediyesi’nin yaz spor okullarında kayıtlar 

yarın başlıyor. Başvuruların sadece internet üzerinden yapıldığı yaz spor okullarına yine ilginin 
yoğun olması bekleniyor. Geçen yıl 15 bin çocuğun eğitim aldığı okulların bu yılki hedefi 20 bin

Selçuklu Belediyesi yaz spor 
okullarında kayıtlar yarın başlıyor. 
Kayıtların sadece internet üzerinden 
yapılabildiği spor okullarında on bin-
lerce çocuk eğitim görüyor. Selçuklu 
Belediyesi yaz spor okullarında ka-
yıtlar yarın başlıyor. Her yıl yaz ve kış 
olarak on birlerce çocuğun spor yap-
mak için tercih ettiği Selçuklu Beledi-
yesi spor okulları bu yazda on binlerce 
çocuğu sporla tanıştıracak. 16 branşta 
eğitim verilecek olan Selçuklu Beledi-
yesi spor okullarına kayıtlar sadece 
internet üzerinden yapılabilecek. Ve-
liler 2 Mayıs Çarşamba günü sabah 
08:00’den itibaren www.selcuklube-
lediyespor.com internet adresinden 
kayıtlarını oluşturabilecekler. Geçti-
ğimiz yaz spor okullarında yaklaşık 15 
bin sporcuya hizmet veren Selçuklu 
Belediyesi bu yaz 20 bin den fazla 
sporcuya eğitim vermeyi hedefliyor.

HEDEF 20 BİN SPORCU
Spor okulu çalışmaları yaz ve 

kış olmak üzere iki sezondan oluşan 
Selçuklu Belediyesi spor okulları kap-
samında 16 branşta hizmet verilecek. 
Çalışmalar, ulusal standartlara uygun 
35 tesiste toplam 56 salonda yürütü-
lecek. Sporculara hijyenik şartlarda 
branşlarında profesyonel antrenörler 
eşliğinde eğitim verilecek. Türkiye, 
Avrupa ve Dünya derecesi yapan 
sporcuların bir çoğunu spor okulları 
bünyesinden yetiştiren Selçuklu Bele-
diyesi spor okulları yeni şampiyonlar 
yetiştirmeye devam ediyor. 2017-
2018 sezonunda kış spor okullarında 
yaklaşım 20.000 sporcuya hizmet ve-
rilirken, kış spor okulları eğitimleri 27 
Mayıs pazar günü sona erecek. Yaz 
Spor Okullarında ise eğitimler 18 Ha-
ziran -2 Eylül 2018 tarihleri  arasında 
gerçekleştirilecek.

16 BRANŞTA EĞİTİM
Yüzme, tenis, basketbol, futbol, 

voleybol, hentbol, cimnastik, tekvan-
do, wushu, kick-boks, judo, karate, 

güreş, satranç, hokey ve masa tenisi 
olmak üzere toplam 16 branşta eğitim 
verilecek. Yüzme branşına kayıt yap-
tıran sporcular haftada 2 gün, diğer 
branşlarda ise haftada 3 gün eğitim 
verilecek. Servis imkanı bulunan Yaz 
Spor Okullarında sporcularımız evin-
den alınarak tekrar evine güvenli bir 
şekilde teslim ediliyor.

E-KAYIT DÖNEMİ
Selçuklu Belediyesi yaz spor okul-

larına kayıtlar sadece internet üzerin-
den de yapılabilecek. Kayıtlar www.
selcuklubelediyespor.com adresin-
den yapılabilecek. Kayıtlarını başa-
rıyla tamamlayan velilerimiz kendile-
rine gelecek bilgilendirme mesajının 
ardından kıyafet ve kesin kayıt için 
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor 
Salonu Spor Okulları Merkezine gele-
cek. Spor okulları ile ilgili 0 332 248 
00 43 veya 0 332 248 03 06 nolu tele-
fonlardan bilgi alınabileceği belirtildi.
n SPOR SERVİSİ
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 31 21 3 7 70 32 38 66
2.BAŞAKŞEHİR FK 31 20 5 6 56 31 25 65
3.FENERBAHÇE 31 18 9 4 66 33 33 63
4.BEŞİKTAŞ 31 18 8 5 59 27 32 62
5.TRABZONSPOR 31 13 10 8 55 45 10 49
6.GÖZTEPE 31 13 8 10 48 48 0 47
7.DG SİVASSPOR 31 14 5 12 41 45 -4 47
8.KAYSERİSPOR 31 12 8 11 41 48 -7 44
9.KASIMPAŞA 31 11 7 13 47 52 -5 40
10.BURSASPOR 31 11 6 14 41 42 -1 39
11.EY MALATYASPOR 31 10 9 12 35 41 -6 39
12.TM AKHİSARSPOR 31 9 9 13 39 49 -10 36
13.A. ALANYASPOR 31 10 5 16 49 54 -5 35
14.ANTALYASPOR 31 9 8 14 37 54 -17 35
15.A. KONYASPOR 31 8 8 15 34 38 -4 32
16.OSMANLISPOR FK 31 8 8 15 45 54 -9 32
17.GENÇLERBİRLİĞİ 31 7 9 15 35 50 -15 30
18.K. KARABÜKSPOR 31 3 3 25 20 75 -55 12  

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2017-2018

PUAN DURUMU

FIRSAT TEPTİK!
Rakiplerin çoğunluğunun kaybettiği haftada Bursa deplasmanına çıkan Atiker Konyaspor fırsat 

tepti. İlk yarıda 2-0 geriye düşen Anadolu Kartalı, Jahovic’in penaltı golü ile oyuna ortak oldu. Son 
dakikada Vedat ile müsait pozisyondan yararlanamayan yeşil beyazlılar, önemli bir fırsat tepti

Sezon başından beri sancılı günler geçiren Kon-
yaspor, ateş hattından uzaklaşmak ve rahatlamak 
adına Bursaspor deplasmanına çıktı. Maça kötü 
başlayan Anadolu Kartalı ilk yarıda 2-0 geriye düştü. 
Sergen Yalçın’ın devre arası hamlelerinden sonra 
oyuna ortak olan yeşil beyazlılar Jahovic’in golü ile 
umutlandı. Son dakikalarda beraberlik için bastıran 
Konyaspor, Vedat ile bu son dakikada bu şansı buldu 
ancak sonuç alamadı. 2-1 mağlup ayrılan Anadolu 
Kartalı 32 puanda kalarak büyük bir fırsat tepti.

MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Bursaspor’un rakip takım yarı sa-

hasının ortalarında kazandığı serbest vuruşu Batalla 
kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yaptığı or-
tada Shehu’nun vuruşunda top az farkla üstten auta 
çıktı. 

29. dakikada Bursaspor Senegalli golcüsü 
Moussa Sow’un golüyle öne geçen taraf oldu. Bu da-
kikada gelişen ev sahibi ekip atağında, Batalla’nın 
pasıyla sağ kanatta topla buluşan Barış Yardımcı’nın 
ceza sahası içine yaptığı ortada, arka direkte bekle-
yen Sow’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 
1-0. 

35. dakikada Bursaspor farkı 2’ye çıkardı. Bu 
dakikada Atiker Konyasporceza sahası sağ çaprazın-
da topu alan Yusuf Erdoğan’ın kaleye doğru yaptığı 
vuruşta, arka direkte bulunan Ertuğrul Ersoy’un kafa 
vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 

Karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor’un 2-0 üstünlü-
ğüyle tamamlandı. 

İKİNCİ YARI
50. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında 

Bursaspor ceza sahası önünde topla buluşan Vedat Bo-
ra’nın şutunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağa tek 
hamlede sahip oldu. 

51. dakikada Batalla’nın pasıyla konuk takım ceza 
sahası içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın vuruşun-
da, kaleci Serkan Kırıntılı’yı geçen meşin yuvarlak, yan 
kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu 
savunma taca gönderdi.  

56. dakikada Jahovic’in pasıyla Bursaspor ceza 
sahası içinde topla buluşan Volkan Şen’in vuruşunda, 
Harun Tekin gole izin vermedi.

67. dakikada Batalla’nın pasıyla Atiker Kon-
yaspor ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yusuf 
Erdoğan’ın plase vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı me-
şin yuvarlağı kornere çeldi. 

88. dakikada konuk takımın Bursaspor ceza sahası 
önünde kazandığı serbest vuruşu Orkan Çınar kullandı. 
Bu oyuncunun sert şutunda top üst direkten ceza saha-
sına döndü. Hava topu mücadelesi sırasında Ekong’un 
Jonsson’a faul yaptığı kararını veren hakem Ali Palabı-
yık penaltı noktasını gösterdi. 

89. dakikada penaltı atışını kullanan Jahovic, topu 
filelere gönderdi: 2-1. 

90+5. dakikada konuk takım atağında Orkan Çı-
nar’ın uzaktan vuruşunda top, kaleci Harun Tekin’den 
dönerek ceza sahası içinde Vedat Bora’nın önünde kal-
dı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta 
çıktı.  n AA

2 1
Bursaspor Konyaspor

Ahlar vahlar arasında son dakika şoku
Atiker Konyaspor’un 

Bursaspor’a 2-1 mağlup 
olduğu maça Vedat 
Bora damga vurdu. 
Milosevic’in yokluğunda 
ilk 11’de şans bulan 
genç oyuncu 90 dakika 
sahada kaldı. Maçın son 
dakikasında beraberlik 
için bastıran Konyaspor 
Orkan ile atak geliştirdi. 
Orkan’ın uzaktan 
şutunda top Harun’dan 
sekerek Vedat’ın önünde 
kaldı. Ceza sahası içinde 
kontrol edip şutunu atan 
Vedat Bora topu auta 
gönderdi. Bu pozisyon 
maçın kaderini etkileyen 
en önemli pozisyon 
olarak akıllarda kaldı.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor Teknik Sorumlusu Abdurrahman Baysangur, Bursaspor’a 
karşı alınan 2-1’lik mağlubiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bundan sonra-
sı için 3 hafta final haftasında maçlarımız var. 3 maçı kazanıp ligde kalacağımıza 
inanıyorum” dedi. 

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı-
laşan Atiker Konyaspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından 
düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Sorumlusu 
Abdurrahman Baysangur, “Üzgünüz. İlk yarıdaki performansımızla maçı 

kaybettik. İkinci yarı değişikliklerle ve oyun anlayışımızdaki değişikliklerle 
maçı döndürebilecek oyunu sergilediğimize inanıyorum. Pozisyonları 

değerlendirebilseydik 1 puanla dönebilirdik. Bundan 
sonrası için 3 hafta final haftasında maçlarımız var. İkinci 
yarı gösterilen performans önemliydi. 3 maçı kazanıp 
ligde kalacağımıza inanıyorum. Bursa da bir futbol şehri. 
Zor maç olacağını biliyorduk. İlk yarı baskı ve seyirci 
desteğiyle maçı kazandılar” dedi. 
n SPOR SERVİSİ

Abdurrahman Baysangur: 
Atmosfer kazandırdı

 Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, oyuncularının yü-
reğini ortaya koyduğunu dile getirerek, “Düşme ile alakalı bir 
sıkıntımız yoktu. Alt tarafla alakalı problem fazla kalmadı” dedi. 

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Mustafa Er, Atiker Kon-
yaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bütün İslam 
aleminin Berat Kandili’ni tebrik eden Er, “Böyle bir gecede böyle 
bir galibiyet almak bizi mutlu etti. Tüm oyuncu arkadaşlarımı teb-
rik ediyorum. Taraftarımız bize inanılmaz güç verdi. Maça arzulu 
istekli, önde basarak başladık. Onlarında coşkusuyla iyi gidece-
ğini biliyorduk. Öyle de oldu. İlk yarı çok pozisyon bulduk. İkinci 
yarıda Yusuf ile direkten dönen topumuz var. Çok farklı kazana-
bilirdik. Bugün çok iyi mücadele ettik. Oyuncularımız yüreğini 
ortaya koyduk. Düşme ile alakalı bir sıkıntımız yoktu. Alt tarafla 
alakalı problem fazla kalmadı” diye konuştu. 

7 dakika uzatmanın neye göre verildiğini anlayamadığını ifa-
de eden Er, pozisyonun penaltı olduğunu söyledi. 

Gelecek seneyle alakalı plan yapmadığını vurgulayan Er, “6 
haftaya odaklanmıştık. Bize verilen görevi layıkıyla yerine getir-
mek istiyoruz. Maksimum bütün puanları toplamak istiyoruz” 
şeklinde konuştu.  n SPOR SERVİSİ

Mustafa Er:
Daha farklı 

kazanabilirdik
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