
FuzulEv, ev hayallerini 
gerçekleştiriyor

‘Cansiperhane
çalışacağız’

İnsanların “ev hayalini” gerçeğe dönüştüren Fuzu-
lEv Meram Şubesi daha rahat ve konforlu hizmet 
için yeni yerini hizmete açtı. FuzulEv Meram Şube 
Müdürü Mehmet Cemil Şimşek, “İnsanları hayal 
ettiği eve kavuşturuyoruz” dedi.  n HABERİ SAYFA 2’DE

AK Parti Konya Millet-
vekilliği için temayül 
gerçekleştirildi. AK 
Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Harun 
Karacan,  “24 Haziran 
seçimleri için her bir 
adayımız can siper 
hane bir şekilde çalış-
malıdır” dedi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Cami ve mescitler 
Ramazan’a hazırlanıyor
Konya Camileri Temiz-
leme Derneği oluştur-
duğu 7 kişilik bir ekiple, 
Konya’da bulunan tüm 
cami ve mescitlerin 
temizliğini yapılarak 
Ramazan’a hazırlanı-
yor. n HABERİ 
SAYFA 17’DE

Bozkır Belediyesi 
gazetecileri ağırladı

“Suyu Sert İnsanı Mert” olarak bilinen Bozkır, gelişimini 
hızla sürdürüyor. Hizmetler ve yatırımlar ile kabuğunu 
kıran Bozkır, gezilmesi ve görülmesi gereken bir ilçe. 
Belediye Başkanı İbrahim Gün, “Önümüzdeki yıllarda 
Bozkır’ı daha güzel günler bekliyor” dedi. n SAYFA 4’TE

Komagene 40. 
şubesini açtı
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Türkiye’nin lider etsiz çiğ köfte markası Komegene, 
Konya’daki 40. Şubesi’ni açtı. Komagene Konya Bölge 
Müdürü Ergün Gökmen, “Yeni dönemde Konya’da Ko-
magene ailesi olarak şube sayımızı artıracağız” dedi.

n HABERİ SAYFA 17’DE

Ağır Bakım park oluyor
Konya’daki 47. Mühimmat Bölük Komutanlığı (Sille 

Cephanelik) ve 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü (Havzan 
Ağır Bakım) askeri alanlarının Milli Savunma Bakanlı-
ğı’ndan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne devri ile ilgili 
protokol imzalandı. Protokol ile  Havzan Ağır Bakım 

alanında 650 bin metrekarelik dev bir park yapılacak. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

05 Kaşınhanı’nda
Bilim Fuarı açıldı 06 Gözaltına alınınca

itirafçı oldular 0705 Yerli otomobil
derhal üretilmeli

Türk dünyası 
Meram’da buluştu

Değişim rüzgarı!
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin yeni Başkanı Muharrem Karabacak oldu. Yeni döneme 

ilişkin kararlılık mesajı veren Karabacak, “Hedefimiz Türkiye’de söz sahibi bir birlik olmak” dedi 
SÖZ SAHİBİ 

BİRLİK OLACAĞIZ
Genel Kurul’da konuş-

ma yapan Muharrem 
Karabacak, “Vizyonu-

muz esnaf ve sanat-
karımıza hizmet için 

güçlü,yenilikçi projeler 
üreten birleştirici, kararlı 
dürüst ve şeffaf yönetim. 

Hedefimiz Türkiye’de 
söz sahibi bir birlik 

olmak. Görev süremiz 
içerisinde sizlerin yapıcı 

eleştiri ve önerileriniz 
başarımızın sermayesi 

olacaktır” dedi.
n HABERİ SAYFA 13’TE

YENİ BAŞKAN 
KARABACAK
Konya Esnaf ve Sanat-
karlar Odaları Birliği 
(KONESOB) 2018 olağan 
genel kurul toplantısı ve 
başkanlık seçimi gerçek-
leştirildi. Seçimde mev-
cut başkan Ali Osman 
Karamercan ile Minibüs-
çüler Odası Başkanı Mu-
harrem Karabacak yarıştı.  
640 delegenin 622’sinin 
oy kullandığı seçimde 
335 oy alan Karabacak, 
Konya Esnaf ve Sanatkar-
lar Odaları Birliği’nin yeni 
Başkanı oldu.
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Özer ailesinde çifte mutluluk yaşandı. Ali Yasir-Mehmet Asım Özer kardeşler ile 
Mehmet Özer sünnet oldu. Melda Uysal ile Furkan Özer ise dünyaevine girdi

İki sevinci birarada yaşadılar

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK 
Parti) Selçuklu  İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer çiftinin oğulları Ali Yasir 
ve Mehmet Asım ile Negehan-Gök-
han Özer çiftinin oğlu Mehmet sün-
net oldu. Meryem- Mustafa Hakan 
Özer çiftinin oğulları Ali Yasir ve 
Mehmet Asım ile Negehan- Gökhan 
Özer çiftinin oğlu Mehmet İkonia 
Garden Düğün ve Kongre Merke-
zin de düzenlenen sünnet düğünü 
ile erkekliğe ilk adımı attılar. Ço-
cuklar sünnet mutluluğu  yaşarken, 
Aynur-Ali Bebek, Ayşe Dudu- Ali 
Özlü ve Ayşe-Mehmet Özer çifti de 
torunlarının bu mutlu günlerini gör-
menin sevincini yaşadı. 

MELDA İLE FURKAN 
MUTLULUĞA EVET DEDİ

Özer ailesi aynı zamanda dü-
ğün mutluluğu da yaşadı. Sünnet 

düğünü ile aynı anda gerçekleşti-
rilen düğünle Uysal ailesinin kızı 
Melda ile Özer ailesinin oğlu Fur-
kan düzenlenen düğün töreni ile 
dünyaevine girdi. Düğüne AK Parti 
İl Başkanı Hasan Angı ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, AK Parti 27. Dönem 
Milletvekili Aday Adayı Tahir Akyü-
rek başta olmak üzere iş ve siyaset 
dünyasından çok sayıda isim katıldı. 
Davetlilere geleneksel Konya Pilavı 
ikram edildi. Uysal ve Özel ailele-
ri misafirleri ile tek tek ilgilenerek 
hayırlı olsun dileklerini kabul etti-
ler. Düğüne katılan davetliler genç 
çiftle de fotoğraf çektirmeyi ihmal 
etmediler.  Yenigün Gazetesi olarak 
Melda ve Furkan’a  bir ömür boyu 
mutluluklar dilerken, Uysal ve Özer 
ailelerini de tebrik ederiz.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Yeşil Başkentler Kongresi 
Konya’da yapılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
8-12 Mayıs tarihleri arasında çok 
önemli bir uluslararası organizas-
yona daha ev sahipliği yapacak.  
Dünyanın temiz geleceği ve in-
sanlığın sağlıklı yaşamı için derin 
anlamlar ifade eden estetik, teknik 
ve sosyal konuların ana temaları 
olacağı Uluslararası Yeşil Başkent-
ler Kongresi, dünyada geçmişte 
başkentlik yapmış veya halen baş-
kentlik yapmakta olan yeşil şehir-
lerden çok sayıda belediye başka-
nı, kurum ve kuruluş yöneticileri 
ile bilim insanlarını buluşturacak.  
Anadolu Selçuklu Devleti’ne yıl-
larca başkentlik yapmış ve bugün 
2 milyonu aşkın nüfusu, tarihi ve 
kültürel değerleri, estetik atılımı, 
düzenli şehirleşmesi, sağlıklı ula-
şım imkânları, temiz çevre yatı-
rımları, yeşil alan varlığı, tarımda 
ve sanayide önderliği, konumu, 
misyonu ve özellikle de huzuru 
ile yaşanabilir bir dünya şehri olan 
Konya; yıllardır istikrarlı politikalar 
geliştirerek hava kalitesi, doğal ya-
şamı, rekreasyon alanları, yenile-
nebilir enerji uygulamaları, sosyal 
ve kültürel yaşama olan katkısı 
ile öncü bir merkez konumunda 
bulunuyor.  8-12 Mayıs tarihleri 
arasında Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’nin ev sahipliğinde gerçekleş-
tirilecek kongrede, Konya’nın yeşil 
dokusu ve şehrin yaşam kalitesini 
oluşturan değerleri gündem olur-
ken; Türkiye’deki ve dünyadaki 
yeşil-çevreci gelişmeler karşılıklı 
olarak tartışılacak. Böylece yıllar 
sonra evrensel değerlerle yaşana-
bilir şehirlerin çerçevesi çizilerek 
geleceğin 50 yıllık şehir vizyonu 
ortaya konacak. 

KONGREDE 10 ÖNEMLİ 
BAŞLIK ELE ALINACAK 

Kongrede İklim Değişikliği, 
Sürdürülebilir Yerel Ulaşım, Kent-

sel Yeşil Alan, Sürdürülebilir Arazi 
Kullanımı, Doğa ve Biyolojik Çeşit-
lilik, Çevre Eko Yenilik ve Sürdürü-
lebilir İstihdam, Enerji Verimliliği, 
Entegre Çevre Yönetimi ile Huzur 
ve Şehir gibi konular, alanında söz 
sahibi isimler tarafından masaya 
yatırılacak. 

Kongrenin başarılı, eksiksiz ya-
pılması adına çok titiz çalışmalar ve 
hazırlıklar yapan Konya Büyükşe-
hir Belediyesi, oluşturduğu kurul-
larla 2017 Nisan ayından bu yana 
birçok bakanlık, üniversite, oda, 
sendika ve kurum ile kuruluşların 
yönetici ve temsilcileriyle bir araya 
gelerek kongrenin organizasyonu, 
yürütülmesi gibi konularda fikir 
alışverişinde bulundu. 

Dünya genelinde geçmişte 
veya halen başkent olan 238 şeh-
re, bilimsel kimliğiyle öne çıkmış 
ilk bin 125 üniversiteye, Dünya 
Belediyeler Birliği ve bağlı 273 
birliğe davetiyeler gönderildi; Rio 
Sözleşme Sayfalarında ve UNICEF 
yetişkin eğitimi sayfasında duyu-
rular yapıldı. 

Türkiye’de 81 ilin valiliklerine, 
Büyükşehir, il, ilçe ve belde be-
lediye başkanları ile Türkiye’deki 
186 üniversite de kongreye davet 
edildi. Kongrede kadim başkent 
Konya’dan ve başkent Ankara’dan 
kurum ve kuruluş Türkiye’yi tem-
sil edecek. 

AÇILIŞ 8 MAYIS SALI 09.30’DA 
Uluslararası Yeşil Başkentler 

Kongresi, 8 Mayıs Salı günü saat 
09.30’da Bayır Diamond Hotel’de 
açılış ve protokol konuşmaları ile 
başlayacak. 

Türkiye Belediyeler Birli-
ği’nin katkıları ile gerçekleştirile-
cek kongre ile ilgili detaylı bilgiye 
www.yesilbaskentler.com adre-
sinden ulaşılabiliyor.
n HABER MERKEZİ

İnsanların “ev hayalini” gerçeğe dönüştüren FuzulEv Meram Şubesi daha rahat ve konforlu hizmet için yeni yerini hiz-
mete soktu. FuzulEv Meram Şube Müdürü Mehmet Cemil Şimşek, “İnsanları hayal ettiği eve kavuşturuyoruz” dedi 

Ev hayali gerçek oluyor
Kurulduğu günden bu yana 

gayrimenkul sektöründe gerçekleş-
tirdiği projelerle adından sıkça söz 
ettiren Fuzul Grup bünyesindeki 
FuzulEv, faizsiz, kredisiz, peşinatsız 
ödeme koşullarıyla herkes için ev 
sahibi olmayı çok kolay hale getiri-
yor. Türkiye’nin pek çok noktasında 
açtığı yeni şubelerle insanların “ev 
hayalini” gerçeğe dönüştüren Fu-
zulEv Meram Şubesi yeni yerinde 
müşterilerine rahat ve konforlu hiz-
met sunuyor.

FUZULEV VATANDAŞLARIN 
RAHATLIKLA EV SAHİPİ 
OLMASINI SAĞLIYOR

Tüm Kiracıları ev sahibi yapma 
misyonuyla yola çıkan FuzulEv, bin-
lerce aileyi hayallerini süsleyen Ev-
lerine kavuşturan FuzulEv Meram 
Şubesi Yeni Adresi olan Şeyh Sad-
rettin Mahallesi Amberreis Caddesi 
üzerinde hizmet vermeye başladı.  
FuzulEv Meram Şube Müdürü Meh-
met Cemil Şimşek, “Vatandaşların 
kolay ve Faizsiz konut sahibi olabil-

meleri için çeyrek asırdır devam et-
tirdiği “ Kolay konut edinme sistemi 
“ olan FuzulEv, sabit ve dar gelirli-
lere yönelik geliştirdiği kolay konut 
edindirme sistemi ile faiz ya da vade 
farkı ödemeden dilediği konuta iste-
diği yerde ev ve araç sahibi olma im-
kânı sağlıyor. FuzulEv aynı zamanda 
herkesin bütçesine uygun kampan-
ya alternatifleri sunuyor: “Çekilişli 
Sistem”, “Vade Ortası Sistem”, “Pe-
şinatlı Erken Teslim Sistemi”, “Ara 
Ödemeli Erken Teslim Sistem” dir. 
FuzulEv’i ön plana çıkaran bir diğer 
özelliği ise kişileri belli bir bölgeye 
hapsetmeyerek Türkiye’nin her ye-
rinden ev sahibi yapması. Böylece, 
isteyenler kısa sürede uygun taksit-
lerle hayal ettiği eve kavuşmuş olu-
yor” dedi.

ON BİNLERCE AİLEYİ EV VE 
OTOMOBİL SAHİBİ YAPTIK 

Fuzul Grup 1992 yılından itiba-
ren vatandaşlara hizmet veremeye 
başladıklarını ifade eden Şimşek, 
“Fuzul Grup 1992 yılından itiba-

ren hali hazırda faal olan ve Türki-
ye genelinde ON BİNLERCE ailelin 
ev ve araç sahibi faiz ve vade farkı 
ödemeden ev ve araç sahibi yapı-
yor. Nisan 2018 itibari ile yenile-
nen FuzulEv Meram şubesi yeni 
adresinde  Konyalıları ev ve araba 
sahibi yapıyor. Konyalı hemşerileri-
mize yeni yerimizde daha rahat ve 
konforlu hizmet veriyoruz.  FuzulEv 
Konya şubesi olarak 10 personel 

ile Konyalı hemşerilerimize hizmet 
vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Konyalıların mutluklarına bizler de 
FuzulEv Meram şubesi olarak ortak 
olacağız. Şubemiz haftanın 7 günü 
sabah 9:00-19:00 arasında hizmet 
veriyoruz. Bizler şubemize gelmek 
isteyen ama gelemeyen müşterile-
rimizi bulundukları yerlerde ziyaret 
ediyoruz. Yeni yerimizde Konyalıla-
rın ilgisinden oldukça memnunuz” 
ifadelerini kullandı. Her ay düzenli 
olarak düzenledikleri kampanyalar 
ile müşteriler ile buluştuklarını ifa-
de eden Şimşek, “  Her ay düzenli 
olarak düzenlenen kampanyalar ile 
müşteriler ile buluşuyoruz ve Fu-
zulEv olarak kampanyalarımıza de-
vam edeceğiz. Ramazan ayında da 
Şubemiz gece 24:00 kadar hizmet 
verecek. Müşterilerimize iftardan 
sonra da Ramazan ayında hizmet 
vereceğiz. Bütün Hemşerilerimizi 
faizsiz Ev ve araç Sahibi Olmak için 
bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mehmet Cemil Şimşek
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Kapodokya’ya 
kültür gezisi

Ereğli Belediyesi Kültürel faaliyetler 
kapsamında gençlere yönelik hizmetleri-
ne devam ediyor. Bu kapsamda Belediye 
Gençlik Merkezi gençlerle birlikte Kapo-
dokya gezisine gönderildi. Geziye katılan 
gençler mutluluklarını dile getirerek Bele-
diye Başkanı Özkan Özgüven’e teşekkür-
lerini ilettiler. Gençlerimiz bizim için çok 
kıymetli diyen Başkan Özgüven: “Genç-
lere yapılan yatırım geleceğe yapılan yatı-
rımdır” dedi.
n HABER MERKEZİ

Şerife-Celal Emiroğlu çiftinin kızları Şeyma ile Emine-Ramazan 
Fidan çiftinin oğulları Ahmet Cemil dünyaevine girdi

Ümmühan-Mustafa Yılmaz çiftinin kızları Ayşe ile 
Yasemin-İsmail çiftinin oğulları Hidayet dünyaevine girdi

Şeyma ve Ahmet Cemil 
çifti mutluluğa ‘Evet’ dedi

Yılmaz ve Çelik aileleri 
düğün mutluluğu yaşadı

Konya’nın tanınmış ailelerinden 
Emiroğlu ve Fidan aileleri akraba 
oldu. Şerife-Celal Emiroğlu çiftinin 
kızları Şeyma ile Emine-Ramazan 
Fidan çiftinin oğulları Ahmet Cemil, 
yapılan düğünle hayatlarını birleş-
tirdi. “Birlikteliğimizin sonsuza ka-
dar sürmesi umut ve dileği ile ortak 
yaşama adım attığımız bu günde 
sizlerle birlikte mutluluk duyacağız” 
daveti ile Diltaş Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen düğüne, Emiroğlu 
ve Fidan ailelerinin akrabaları, se-
venleri ve dostları katıldı. Çok sayıda 
davetlinin katıldığı düğünde davet-
lilere geleneksel Konya düğün pilavı 
ikram edildi. Yenigün Gazetesi ola-
rak Emiroğlu ve Fidan ailelerine ha-
yırlı olsun dileklerimizi iletiyor, genç 
çifte bir ömür boyu mutluluk diliyor. 
n TEVFİK EFE

Ümmühan-Mustafa Yılmaz 
çiftinin kızları Ayşe ile Yasemin-İs-
mail çiftinin oğulları Hidayet, düğün 
mutluluğu yaşadı. Bir ömür boyu 
mutluluğa ‘Evet’ diyen genç çift 
için ‘düğün’ gerçekleştirildi. Genç 
çift önce Çumra Belediye Düğün 
Salonu’nda yapılan organizasyonla 
nişan yüzüklerini taktı. Ardından 
kız evinde kına, erkek evinde de 
çetnevir düzenleyen genç çift, do-
yasıya eğlendi. Daha sonra düğün 
heyecanı yaşayan genç çift, güzel bir 
düğün organizasyonu ile hayatlarını 
birleştirmiş oldu. Genç çiftin düğün 
merasimine Yılmaz ve Çelik aileleri-
nin akrabaları, sevenleri ve dostları 
katılarak aileleri mutlu günlerinde 
yalnız bırakmadı. Düğüne gelen 
davetlilere geleneksel Konya pilavı 

ikramı yapılarak, düğün bereketi ai-
lelerin sevenleri ile paylaşılmış oldu. 
Yenigün Gazetesi olarak Yılmaz ve 
Çelik ailelerine hayırlı olsun dilekle-

rimizi iletirken; Bir ömür boyu mut-
luluğa ‘Evet’ diyen Ayşe ve Hidayet 
çiftine iki cihan saadeti diliyoruz. 
n TEVFİK EFE

Sofu Dede Kur’an Kursu dualarla açıldı
Katrancı Mahallesinde yapılan 

Sofu Dede Yaz Kuran Kursu açılış 
töreni yapıldı. Törenin ardından el-
ler semaya yağmur duası için kalktı. 
Açılış törenine Karatay Kaymakamı 
A. Selim Parlar, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, AK Par-
ti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç, İlçe Jandarma Komutanı Mu-
hammet Kavak, İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Esat Altuntaş, 
Konya Karatay ve Tüm İlçeleri Muh-
tarlar Derneği Başkanı Ahmet Kü-
çük, muhtarlar ve çok sayıda davetli 
katıldı. İlk olarak söz alan Katrancı 
Mahallesi Muhtarı Mustafa Çetin; 
“2017 yılı Ağustos ayında temeli atı-
lan Kuran Kursumuzu en kısa süre-
de bitirmeyi başardık. Başta Karatay 
Belediye Başkanımız Mehmet Han-
çerli olmak üzere emeği geçen her-
kese çok teşekkür ediyorum.” dedi. 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli; “Hayırlı bir günde, hayırlı 

bir iş yapmak için yine bir araya gel-
dik. Yeni Büyükşehir Yasası ile bir-
likte merkezde olan her şey merkeze 
uzak mahallelerde de olacak. Bütün 
işlerimizi bu mantıkla yürütüyoruz 
ve yürüteceğiz.” dedi. Başkan Han-
çerli; “Katrancı Mahalle Muhtarımız 
Mustafa Çetin’i yaptığı hizmetler-
den dolayı tebrik ediyorum. Biz de 
Karatay Belediyesi olarak elimizden 
geldiği kadarı ile bu tür hizmetlere 
yardım etmeye çalışıyoruz. İlçemiz-
de yaklaşık 387 ibadet yeri var ve bu 

ibadet yerlerinde çevre düzenlemesi 
yapılmayan bir yer bırakmadık. Ku-
ran Kursları camilerimize cemaatin 
yetiştiği yerlerdir. Karatay’da yapı-
lan tüm Kuran Kurslarının bir katını 
Karatay Belediyesi olarak yapıyo-
ruz. Bununla birlikte ihata duvarını 
ve çevre düzenlemesini de yine biz 
yapmaya devam edeceğiz.” dedi. 
Başkan Hançerli; “ Açılışını birlikte 
gerçekleştirdiğimiz Sofu Dede Yaz 
Kuran Kursunun yapımında emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum.” 
diye sözlerini tamamladı.  Karatay 
Kaymakamı A. Selim Parlar ise “Ya-
pımında katkısı olan herkese teşek-
kür ediyorum. Yapacağımız yağmur 
duasının da kabul olmasını temenni 
ediyorum.” dedi.  Sofu Dede Yaz 
Kuran Kursunun açılış töreninin ar-
dından gelen davetliler ile birlikte 
yağmur duası yapıldı ve ardından 
geleneksel Konya pilavı ikram edildi.
n HABER MERKEZİ

Mehmet Hançerli
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“Suyu Sert İnsanı Mert” olarak bilinen Bozkır, gelişimini hızla sürdürüyor. Hizmetler ve yatırımlar ile kabuğunu kıran Bozkır, gezil-
mesi ve görülmesi gereken bir ilçe. Belediye Başkanı İbrahim Gün, “Önümüzdeki yıllarda Bozkır’ı daha güzel günler bekliyor” dedi 

Bozkır değişiyor, gelişiyor!

Konya’nın önemli ilçelerinden 
biri de Bozkır. “Suyu sert insanı 
mert” olarak bilinen Bozkır, Çarşam-
ba Çayı, Zengibar Kalesi, Aygır Pına-
rı, kültürel zenginliği, doğal güzelliği 
ile önemli bir yerleşim yeri. Gelişime 
açık olan ilçe son yıllarda yapılan ya-
tırım ve hizmetler ile dikkat çekiyor. 
Geçmişe göre Bozkır, bugün deği-
şimi yaşamış ve yaşıyor durumda. 
Modern parklar, prestij caddeler, ka-
nalizasyon çalışmaları, çocuk oyun 
alanları, kapalı pazar, kaldırım çalış-
maları, gençlik merkezi, yol çalışma-
ları, sosyal-kültürel etkinlikler, Çay 
Kenarı Regülasyon Projesi, Modern 
Otogar Projesi ile yaşanılabilir bir ilçe 
hedefinde hızla ilerliyor. Basın Yayın 
Enformasyon İl Müdürlüğü’nün or-
ganizatörlüğünde gazeteciler olarak 
Bozkır’a gittik. 2009 Yerel Seçimle-
ri’nden sonra göreve gelen Bozkır 
Belediye Başkanı İbrahim Gün ile 
kabuğunu kıran ve 2023 hedefle-
ri doğrultusunda hızla hedeflerine 
ulaşmaya çalışan Bozkır’ı gezdik ve 
konuştuk. Başkan Gün için tam bir 
görev adamı diyebiliriz ve bunu ken-
disi de; “Bugüne kadar hiçbir hizme-
te talip olmadım ama şu görevi yap 
dediklerinde hizmete koştum. Ben 
hizmet ve görev insanıyım” söz-
leri ile ifade ediyor. Bir Bozkır aşığı 
olan Gün, tüm zorluklara rağmen 
bir derdi var; Bozkır’a daha başka 
ne hizmet yapabilirim? 2014 Yerel 
Seçimlerinde göre gelirken 34 mad-
delik seçim beyannamesini Bozkırlı-
lara sunan Gün, 3 tanesi hariç hep-
sini hizmete geçirmiş. Çay Kenarı 
Regülasyon Projesi, Modern Otogar 
Projesi ve modern mezbahanenin 
de tamamlanması ile vermiş olduğu 
sözleri yerine getirmiş olacak. 

BİRÇOK ALANDA HİZMET 
GERÇEKLEŞTİRDİK 

“Göreve geldiğimiz andan iti-
baren hizmette geri kalmış olan bir 
ilçeyi şimdi ön plana çıkarıp, ya-
şanabilir hale vaziyete getirmenin 
güzelliklerini yaşadık” diyen Boz-
kır Belediye Başkanı İbrahim Gün, 
“Önümüzdeki yıllarda Bozkır’ı daha 
güzel günler bekliyor” dedi. 

İlçede gerçekleştirdiği hizmet-
lere değinen Başkan Gün, “Kapalı 
Pazarı alanının sözünü vermiştik. 

Selçuklu Belediyesi ile Kapalı Pazarı 
yaptık. Kapalı Pazar alanı 20-25 yıl-
dır tozun toprağı olduğu bir yerdi. 
Göreve gelirken vatandaşlarımız toz 
ve topraktan şikayet ediyordu. Şu-
anda burası çok güzel bir yer oldu. 
Düğünlere de kiraya veriliyor. Yine 
Kurban Bayramı’nda da kurban 
kesim yeri olarak kullanabileceğiz. 
Konser, miting alanı olarak da kul-
lanılabilecek bir pozisyonda. Pazarın 
kurulduğu Cuma günü hariç otopark 
olarak kullanılıyor. Böylece otopark 
sorununu da biraz olsun çözmüş 
olduk. Bozkır’ın en önemli sorunla-
rından biri de alt ve üst yapı hizmet-
leri. Bugüne kadar yol, kaldırım, su 
ve kanalizasyon hizmetlerine önem 
verilmediği ilçe gelişim noktasın-
da geride kalmış. 51 mahallemizin 
tamamında alt ve üst yapıya önem 
verdik. Bir örnek vermek gerekirse 
göreve gelirken Yukarı Mahallede-
ki dolaşırken hemşehrilerimiz yol-
ların durumundan yakındı. 3 gün 
boyunca mahallede çalmadık kapı 
bırakmadım ve ayakkabımın altı de-
lindi. Yürümekten değil tabi, yolun 
bozukluğundan. Mahallenin yolunu 
ve kaldırımlarını modern hale ge-
tirdik. Şimdi insanlar mutlu. 2018 
yılı itibariyle tüm mahallerimiz de 
hizmeti tamamlayacağız ve insanla-
rımız ayağı çamura basmadan okula 
gidecek, camiye gidecek, evine gide-
cek. Yayla yollarını da asfaltlamaya 
başladık. Yine çöp sorununu gider-
dik. Köylerimize haftada 2 defa, eski 
beldelere haftada 3 defa giriliyor. 
Osmanlı ve cumhuriyetin ilk yılla-
rında belediye binası olarak hizmet 
veren tarihi binayı Bozkır Müzesi 
olarak değerlendirdik. Müzede, Boz-
kır’ın tarihi, sosyal yaşamı ve kültü-
rel değerlerini sergileyeceğiz. İki kat-
lı olarak hizmet verecek binanın üst 
katında kafeterya oluşturulacak. Taş 
ve kum ocağında iyileştirmeye gittik.  
Şu anda 12 aylık lazım olan kumu 2 
ayda üretiyoruz. Böylece alt ve üst 
yapı hizmetlerinde hızımızı artırdık. 
Araç parkını da güçlendirdik. Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı’ndan çöp 
kamyonu, Konya Büyükşehir Bele-
diyesi’nden greyder, Türkiye Bele-
diyeler Birliği’nden bir çöp kamyonu 
aldık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İETT’ye ait bir otobüsü hediye etti. 2 
tane kamyonu kendi imkanlarımızla 
alarak araç parkımızı güçlendirdik 
ve güçlendiriyoruz. Atıl vaziyetteki 
Anıt Meydanı da yeniden düzenlen-
di.  Selçuklu Belediyesi’nin desteği 
ile düzenlenen Anıt Meydanı ilçeye 
de değer katmış durumda. Meydana 
konulan “Suyu Sert, İnsanı Mert” 

sloganının yazıldığı Bozkır figürlü 
yapı da fotoğraf çekinmek isteyenler 
için güzel bir anı oluyor. TOKİ tara-
fından başlatılan toplu konutlar ile 
de ilçe gelişimini hızlandırıyor. İkinci 
etap TOKİ başladı” dedi. 

SU SORUNUNA NEŞTER VURULDU
Soğuk suları ile meşhur olan 

Bozkır’ın su sorununa da neşter 
vurduklarını belirten Başkan Gün, 
asbetli boruların temizlenmesi ile 
damacana su kullanımının sona er-
diğini belirtti. Başkan Gün, “2014 
yılına kadar insanlar damacana su 
içerken şimdi musluklarından su içi-
yor. Asbest borularımızı değiştirdik. 
Hemşehrilerimiz TIR’larla getirilen 
damacana suları içerdi. Çünkü mus-
luktan akan sular kokuyordu. 8,5 
kilometre boyunca asbest boruları 
değiştirdik. Şu anda kendi suyunu 
içiyor. Mahallelerimiz artık musluğu 

açtığı zaman yayla suyu içiyor” diye 
konuştu. 

ÇARŞAMBA ÇAYI’NIN 
ETRAFI GÜZELLEŞİYOR 

Bozkır’ın önemli mekanlarından 
biri de ilçenin ortasından geçen Çar-
şamba Çayı. Geçmişte kanalizasyo-
nun çaya karışması ile rahatsız edici 
koku oluşuyor ve suyu kirletiyordu. 

Bu soruna çözüm bulmak için ha-
rekete geçtiklerini aktaran Başkan 
Gün, “KOSKİ ile yaptığımız işbirliği 
neticesinde atıksu arıtma tesisini ye-
niledik ve kanalizasyonun çaya ka-
rışmasını önledik. Böylece rahatsız 
edici kokudan kurtulduk. Hemşehri-
lerimizden gelen istek doğrultusun-
da da Çay Kenarı Regülasyon Pro-
jesi’ni başlattık. Proje ile çayı etrafı 
güzelleşecek ve herkesin dinlenmek 
için gelebileceği bir alan olacak. Bu-
nun yanında su taşkınlarını önlemek 
için de köprülerde yenileme çalış-
ması yapıyoruz. Tarihi Taş Köprü’yü 
aslına uygun hale getirerek taşkınla-
rı önlemiş olduk” dedi.  

ZENGİBAR KALESİ TURİZME 
KAZANDIRILMALI

Bozkır’ın bir önemli yanı da tu-
rizm. Çok sayıda medeniyete ev sa-
hipliği yapmış olan Bozkır adeta bir 

turizm mekanı. Turizm potansiyeli 
sadece tarihi kalıntılar olarak da de-
ğerlendirilmemeli. Tahini, elması, 
Aygır Pınarı, Çarşamba Çayı, doğal 
güzellikleri ile de çok sayıda sportif 
aktiviteye, şehirden uzaklaşmak is-
teyenler için dinlenebileceği eşsiz bir 
özelliğe sahip. Bunun yanında Boz-
kır’ın turizmde dikkat çekecek bir 
yanı da Zengibar Kalesi. 

Tarihi kale Romalılardan kalma 
ve tarih açısından değerli bir yer. 
Bozkır’a 16 kilometre uzaklıkta bu-
lunan bölgenin adı ise tarihte İsaura. 
İsaura, 1860 metre yükseklikte ha-
kim bir tepe üzerine kurulmuştur. 
Sarp uçurumlarla çevrilmiş olan 
tepe, Konya ve Torosları kontrol al-
tında tuta bilen bir yerdir. Özellikle 
seçilmiş olan bu dağ tepesi, ayrıca 
Seydişehir, Karaman, Hadim yöre-
lerini de kontrol altına almaktadır. 
Bölgeyi korumak için de Zengibar 
Kalesi yapılmış. Zamanla defineciler 
tarafından yıkılan kaleyi turizme ka-
zandırmak için harekete geçen Boz-
kır Belediye Başkanı İbrahim Gün, 
şunları söyledi: “Zengibar Kalesi’ni 
turizme kazandırmak için çok çalı-
şıyoruz. İsaura antik şehrin de Zafer 
Takları vardır. Bunlardan, bu gün 
bile ayakta kalabilmiş olan Roma 
İmparatoru Hadrianus adına dikil-
miş olan Zafer Takı’dır. Hadrianus, 
bilindiği üzere M.S. 117-138 yılla-
rında imparatorluk yapmıştır. Hadri-
anus’un İsaura ya gelip gelmediğini 
kesin bilmiyoruz. Ama onun döne-
min de Anadolu da yaşanan barış ve 
huzurun anısına, bu Tak dikilmiştir. 
Bunun gibi değerli yapıların olduğu 
bir yer Zengibar kalesi. Dağlara oyul-
muş kral mezarları var. Ancak Zen-
gibar Kalesi, yerleşim biriminden 
uzak olması sebebiyle uzun yıllar de-
fineciler tarafından tahrip edilmiş ve 
edilmeye devam etmektedir. Burası 
tarihi bir miras. İyi bir inceleme ya-
pılsa Dünya Kültür Mirasları Listesi 
içerisinde yer alabilecek potansiyel-
de. Görülmesi, ilgilenmesi gereken 
bir yer. Burayla ilgili faaliyete geçil-
diği anda Bozkır turizm anlamında 
çok şey kazanmış olacak. Onun için 
kalenin tanınması, incelemelerin ya-
pılması, turizme açılması noktasında 
çalışmalarımız sürüyor.”

BOZKIR’IN MARKA DEĞERİ TAHİN 
Bozkır, tahini ile de tanınan bir 

yer. Yılda 500 tondan fazla tahin böl-
gede üretiliyor. Sadece tahin almak 
için bile bölgeye gelenler var. Bu açı-
dan Bozkır’ın turizm potansiyeli açı-
sından tanıtımı için tahin de önemli 
bir unsur. Geçmişte onlarca tahin 
değirmenin bulunduğu Bozkır’da 
bugün 3-4 tane tahin üretim tesisi 
kalmış durumda. Var olanlar da Boz-
kır’ın marka değeri tahini üretmeye 
devam ediyor. Başkan Gün, “Bozkır 
elması ve Bozkır tahini dünyaya açı-
lacak. Dünya pazarında yerini ala-
cak. Bozkır tahininin yıllık üretimi 
500 tonu geçmiş bulunmaktadır. Bu 
avantajlarımızı değerlendirip, koo-
peratifle üretim yaparak, tarımsal 
ve hayvansal üretimlerle ilçemizin 
ekonomik yapısına çok ciddi katkılar 
sağlayabiliriz. Böylece ekonomik kal-
kınma daha hızlı olur, markalaşma 
artar. Markalaşmayla birlikte bölge-
ye gelen insan potansiyeli artacaktır. 
Onun için turizmle birlikte ekono-
mik kalkınmaya da oldukça önemli 
veriyoruz” ifadelerini kullandı. 

BOZKIR’DA TARİHİ ASARLIK CAMİİ 
Bozkır’ın tarihi değerlerinden 

biri de Selçuklulardan kalma Asarlık 
Camii. Ahşap işçiliğinin önemli ör-
neklerinden biri olan Asarlık Camii, 
duvar süslemeleri, ahşap işçiliği ile 
de dikkat çekiyor. Bahçesinde şe-
hitlerin ve Allah dostlarının mezar-
larının bulunduğu cami görülmesi 
gereken bir yer. Asarlık Camii Per-
şembe günleri ibadet ve ziyaret için 
açıktır.  Camii hakkında bilgi veren 
Başkan Gün, “Hisarlık Mahallesi’nde 
yer alan camii 1282 yılında inşa etti-
rilmiştir. Eserin kimin tarafından ya-
pıldığı bilinmemekle birlikte caminin 
süslemelerini Bağdatlı İsmail Usta 
yapmış. Caminin tüm duvarları eğil-
miş tuba dalları, selvi ağaçları, ge-
miler, silahlar, bir vazodan fışkıran 
çiçek motifleri ve sulu boya resimleri 
ile süslenmiş. Cami ahşap işçiliği ile 
dikkat çekmektedir. Türk sanatına 
belli dönem damgasını vurmuş olan 
barok devri sanatının şahikası konu-
mundadır. En son onarımı 2006 yı-
lında yapılmıştır. Gezilmesi ve görül-
mesi gereken tarihi bir eserdir” dedi. 
n HASAN AYHAN

Basın Yayın Enformasyon İl Müdürlüğü’nün organizatörlüğünde gazeteciler Bozkır’a gitti. Burada yatırımları inceleyen gazeteciler, Bozkır’ın doğal güzelliklerini de gezmeyi ihmal etmedi.

“Göreve geldiğimiz andan itibaren hizmette geri kalmış olan bir ilçeyi şimdi ön plana 
çıkarıp, yaşanabilir hale vaziyete getirmenin güzelliklerini yaşadık” diyen Bozkır Belediye 

Başkanı İbrahim Gün, “Önümüzdeki yıllarda Bozkır’ı daha güzel günler bekliyor” dedi.
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Ah Bu Gönül Şarkıları nefes kesti Ekol Koleji Abdülhamid’i anlattı
Nefes aile-Çocuk eğitim ve 

danışmanlığı Derneği, 7 .kuruluş 
yıldönümü münasebetiyle orga-
nize ettiği “Ah bu gönül Şarkıları 
“ etkinliği ve  konseriyle katılımcı 
üyeleri ve misafirleriyle birlik-
te coşkuyla kutladı. Nefes Aile 
- Çocuk Eğitimi ve Danışmanlığı 
Derneği 2012 yılında alanında 
uzman Psikolojik Danışman, Psi-
kolog, Akademisyen ve Öğretim 
Üyelerince kurulan dernek kuru-
luşunun 7. Yıldönümünde Konya 
Novotel’de düzenlediği “ Ah Bu 
Gönül Şarkıları” konseriyle kutla-
dı. “Ah Bu Gönül Şarkıları “ Türk 
Sanat Müziği Konserinde ilk önce 
sahnede sanatçı Özgür Ulaş Yiğit 
birbirinde güzel eserleri konukla-
rıyla birlikte seslendirdi. TRT’nin 
sevilen ve beğenilen Türk Sanat 
Müziği Sanatçılarından biri olan 
Mine Geçili, yaklaşık iki saat kaldı-
ğı sahnede, genellikle  gelen istek 

üzere gelen hicaz şarkıları seslen-
direrek, katılımcıların gönüllerinde 
taht kurdu. Derneği 7. Kuruluş 
yıldönümü etkinliğinin koordina-
törü  Uzman Psikolojik Danışman 
Nilgün Yamaner, “ Dernek olarak 

hedeflerimize her geçen gün adım 
adım ilerliyoruz. Bu yıl derneğimi-
zin 7. Kuruluş yıldönümüdür. Bu 
nedenle “Ah Bu gönül Şarkıları” 
konserini organize ettik” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ekol Koleji öğrencileri Sultan 
2.Abdülhamid Han’ın mücadele-
sini tiyatro ile anlatıyor.  

Konya’da Özel Ekol Koleji Sul-
tan 2.Abdülhamid Han’ın iktida-
rının son yıllarında isyanlarla mü-
cadelesini konu alan tiyatro oyunu 
sergilemeye başladı. Kolejin tiyat-
ro kulübü tarafından sahneye ko-
nulan ‘Sultan 2.Abdülhamid Han 
Kurt Kapanı’ isimli tiyatro büyük 
beğeni topladı.

Özel Ekol Koleji’nde yılsonu 
sosyal etkinlikleri hız kesmeden 
devam ediyor. Anadolu Lisesi ti-
yatro kulübü tarafından sahneye 
konulan “Sultan 2.Abdülhamid 
Han Kurt Kapanı” isimli tiyatro 
oyunu büyük beğeniyle izleniyor.
Ekol Koleji Anadolu lisesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Öğretmeni tara-
fından düzenlenen ve yönetilen 
eser Abdülhamid Han’ın iktida-
rının son yıllarında ortaya çıkan 

isyanlarla mücadelesini konu 
alıyor. Okul Müdürü Dr. Meh-
met Birekul öğrencilerin büyük 
özveriyle sahneye koyduğu ti-
yatronun tarihi açıdan büyük bir 
öneme sahip olduğunu belirterek 
oyun bir hafta boyunca okulun 
çok amaçlı salonunda tüm okul 
öğrencilerine, velilere ve davetli-
lere perde açmaya devam edece-
ğini söyledi.
n HABER MERKEZİ

Kaşınhanı’nda TÜBİTAK 
4006 Bilim Fuarı açıldı

Kaşınhanı Cumhuriyet İlko-
kulu ile TÜBİTAK’ın ortaklaşa 
düzenlediği ‘4006 Bilim Fuarı’ 
organize edilen bir törenle açıl-
dı Temel eğitimde ‘bilim kültü-
rünün’ geliştirilmesine yönelik 
MEB’e bağlı okullarda TÜBİ-
TAK Bilim Fuarları düzenleni-
yor. Bunlardan biri ise Kaşın-
hanı Cumhuriyet İlkokulunda 
açıldı. Fen Bilimleri dalında 17, 
Türkçe dalında 2, Sosyal Bilim-
ler 2ve Matematik alanında 1 
olmak üzere öğrencilerin ha-
zırladığı toplam 22 proje ser-
gilenmek üzere Cumhuriyet İl-
kokulunda ilgililerine sunuldu. 
Açılışa, Meram İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Dursun Ali Kaban, 
Şube Müdürleri, Memur-Sen 
Konfederasyonu, Eğitim-Bir-
sen Konya Şube Başkanı Nazif 
Karlıer, Öğretmen Evi Müdürü 
Hüseyin Turan ve çok sayıda 
veli katıldı.
“EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR”

TÜBİTAK‘4006 Bilim Fuarı’ 
açılışında konuşan Cumhuriyet 
İlkokulunun Müdürü Veysel 
Kara, bu bilim fuarlarını düzen-
leme amaçlarının, ‘öğrencileri, 
orta öğrenime çok yönlü ve do-
nanımlı bir şekilde hazırlamak’ 
olduğunu söyledi. Kara, “Orta 
okul öğrencilerinin, kendi ilgi-
leri doğrultusunda belirledik-
leri konular üzerine araştırma 
yapabilecekleri, araştırmalarını 
sergileyebilecekleri, eğlenerek 
öğrenebilecekleri bir ortam 
oluşturulmasını amaçladık” 

diye konuştu.
 “YARIŞMA ETKİNLİĞİ DEĞİL”

‘TÜBİTAK Bilim Fuarla-
rı’nın bir yarışma etkinliği ol-
madığını vurgulayan Kara, “Bu 
fuarların amacı, öğrencilerin 
ürettikleri bilimsel bilgileri ar-
kadaşlarıyla, öğretmenleriyle 
ve ilgi duyan herkesle paylaş-
malarını sağlayacak eğitici, öğ-
retici ve eğlendirici bir ortam 
oluşturmaktadır. Bu ortamda, 
araştırmasını sunan öğrenci-
ler, üretebilmenin heyecanını, 
ürettiğini başkaları ile paylaş-
masının coşkusunu ve bunların 
kendisinde oluşturduğu özgü-
ven duygusunu yaşayacaktır” 
dedi. Bu çalışmaların, öğret-
menlerin danışmanlığında ve 
velilerin destekleriyle, yapıldı-
ğının altını çizen Kara,  öğren-
cilerin, Fen Bilimleri, Türkçe, 
Sosyal Bilimler ve Matematik 
alanında hazırladıkları 22 pro-
je ve uygulamanın olduğunu 
söyledi.

Velilerin eğitilmesi ama-
cıyla Cumhuriyet İlkokulunda, 
Halk Eğitim Merkezi bünye-
sinde ‘El Sanatları Mefruşat 
Kursu’ açıldığını da sözlerine 
ekleyen Kara, “Kursiyerleri-
mizin yaptıkları el emeği, göz 
nuru eserlerinin de sergi açı-
lışını TÜBİTAK Bilim Fuarı ile 
birlikte yapıyoruz” şeklinde 
konuştu. Okul Müdürü Kara, 
etkinlikte emeği geçen herkese 
ve katılımcılara teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi tarafından Dutlu Koruluğu’nda düzenlenen Türk Dünyası Bacıbey Festivali’nin 
açılışı görkemli bir törenle gerçekleşti. Etkinlikler kapsamında Türk Dünyası, Meram’da buluştu

‘Türk Dünyası’nın 
kalbi Meram’da attı

Meram Belediyesi tarafından 
Dutlu Koruluğu’nda düzenlenen 
Türk Dünyası Bacıbey Festivali, 
3 gün boyunca gerçekleştirilen 
çeşitli etkinliklerle tamamlandı. 

Festivalin etkinlik bölümüne 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Azer-
baycan Milletvekili Ganire Paşa-
yeva, Nijer Ankara Büyükelçisi 
Salou Adama Gazibo ile yurtiçi 
ve yurtdışından bir çok misafir 
katıldı. 

YILIN BACIBEYLERİNE 
ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ
Türk Dünyası Bacıbey Festi-

vali kapsamında Yılın Bacıbey-
leri Ödül Töreni gerçekleşti-
rilirken Spor alanında Meram 
Belediyesporlu sporcu Besra 
Duman, Ekonomi alanında İş 
Kadını Sevda Kayhan Yılmaz 
ile Bacıyan-ı Meram Kadın Giri-
şimci Kooperatifi Başkanı Fatma 
Çandır Köseoğlu, Geleneksel El 
Sanatları alanında Konya Olgun-
laşma Enstitüsü Müdürü Emel 
Tosun Akmeşe, Edebiyat alanın-
da Yazar Ayla Ağabigüm, Can 
Dolu Ömürler alanında Doktor 
Aişe Hümeyra Ökten, Yılın Özel 
Bacıbeyi alanında Gökçem Cafe 
İşletmecisi Yasemin Devecioğ-
lu, Girişimcilik alanında Modacı 
Zeynep Kartal, Siyaset alanında 
Azerbaycan Milletvekili Gani-
re Paşayeva, Turizm ve Kültür 

alanında Nijer Büyükelçisi Salou 
Adama Gazibo Yılın Bacıbeyi 
ödüllerinin sahibi oldu.

Yılın Bacıbeyi seçilen Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide 
Sarıeroğlu adına ise plaketi Sos-
yal Güvenlik Kurumu İl Müdürü 
Emrah Keleş’e takdim edildi.

Bacıbey Ödülünü alan isim-
lere Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru tarafından günün 
anısına hilat giydirilerek tac ta-
kıldı. Ayrıca festivale destek ve-
ren Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatı’nı (TÜRKSOY) temsi-
len Sancar Mülazımoğlu’na ve 
Yörük-Türkmen Birliği Başkan-
larına plaket takdim edildi.  

ARSLANBEK SULTANBEKOV, 
DOMBRA İLE COŞTURDU

Festivalde yurtiçi ve yurt 
dışından gelen bir çok sanatçı 
Dutlu Koruluğu’nda buluşan 
katılımcılara keyifli anlar yaşat-
tı. Dombra eserinin yazarı ve 
bestecisi Arslanbek Sultanbe-
kov, festival kapsamında sah-
ne alırken, eserleriyle salonu 
coşturdu. Bayırbucak Türkmeni 
Adil Şan’ın da sahne aldığı et-
kinliklerde Özbekistan, Kırgı-
zistan ve Kazakistan’dan gelen 
sanatçı ve dansçılar gösterile-
rini sergilediler. Bergama Kılıç 
Kalkan ekibinin sergilediği per-
formans ise misafirlerden bü-
yük alkış aldı. 

BAŞARILI SPORCULAR 
ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİ
Türk Dünyası Bacıbey Festi-

vali kapsamında Meram Beledi-
yespor’un başarılı sporcuları da 
gösterilerini gerçekleştirirken, yıl 
boyunca katıldığı müsabakalar-
da başarılı olan sporcular altınla 
ödüllendirildi. Türk Dünyası Ba-
cıbey Festivali’nin son gününde 
Prof. Dr. Kemal Özcan tarafından 
“Türk Dünyasında Hıdırellez” 
isimli konferans verilirken, okçu-
luk gösterileri, çocuklara yönelik 
yarışmalar, illüzyon gösterileri ve 
konserler yer aldı.

 “GÖNÜL BİRLİĞİ 
YAPTIĞIMIZ BAĞIMSIZ TÜRK 

CUMHURİYETLERİ İLE 
BİR ARAYA GELDİK”

Hummalı bir çalışmanın so-
nucu olan 850 bin metrekarelik 
Dutlu Koruluğu’ndaki düzen-
lemeleri tamamlayarak halkın 
hizmetine açtıklarını ifade eden 
Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, “Fiziki ihtiyacın içini 
dolduracak kültürel ve sosyal 
etkinlikler de gerekiyordu. Coğ-
rafyamızda yaşanan sıkıntılar 
ve içerisinden geçmekte olduğu 
zor dönemi de düşünerek gö-
nül birliği yaptığımız bağımsız 
Türk Cumhuriyetleri ile birlikte 
Türk Dünyası Bacıbey Festiva-
li’ni gerçekleştirdik. Festivalimiz 
kapsamında bir çok misafirimizi 

ağırladık. Dutlu Koruluğumuz 
içerisinde büyük bir otağ oluştur-
duk. Otağımız içerisinde 3 gün 
boyunca etkinliklerimiz devam 
etti. Halkımız yoğun ilgi göster-
di. Bu etkinliklerle birlikte otağ 
çevresindeki kıl çadırlar ve oba-
ları yurtiçi ve yurtdışından ge-
len misafirlerimize tahsis ettik. 
Stantlarını kurarak ülkelerimizin 
gelenek ve göreneklerini yansı-
tan ürünlerini sergilediler.” dedi.

“DÜNYAYA TÜRK MÜHRÜNÜ 
VURACAK BİRLİKTELİĞE İMZA 

ATMAYI HEDEFLEDİK”
Başkan Toru, etkinliğin 

amaçları hakkında da görüş be-
lirtirken “Bu etkinlikle amacımız 
Türk kadınımızın, ülkemizin yurt 
edinilmesinde aldığı rolleri gös-
termekti. Pek çok alanda kadın 
kahramana sahibiz. Osmanlı, ci-
han devleti olurken Hayime Ana 
gibi kahramanlarımız var. Ha-
yime Ana bir bacıbeydir. Biz de 
bu devrin bacıbeylerini bularak 
onlara bacıbey ödüllerini takdim 
ettik. Festivalimizin bir diğer 
amacı ise dünyada tüm güç den-
gelerinin yeniden şekillendiği bu 
ortamda, Türk Dünyasında siyasi 
ve kültürel birlikteliği sağlamak 
oldu. Köklerimizden güç alarak 
tekrar tüm dünyada Türk müh-
rünü vuracak birlikteliğe imza 
atmayı hedefledik” dedi. 
n HABER MERKEZİ
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Karaman’da bir yolcu otobüsü 
seyir halindeyken alev alması sonu-
cu kullanılmaz hale geldi. 

Alınan bilgiye göre, Kara-
man’dan Mersin’e gitmekte olan 42 
LK 971 plakalı yolcu otobüsü Çamlık 
mevkiine geldiği sırada motor kıs-
mından dumanlar çıkmaya başladı. 
Otobüsün yandığını fark eden şoför 
otobüsü yolun sağına çekerek oto-
büsteki yaklaşık 40 yolcuyu tahliye 
etti. Yolcuların tahliye edilmesinden 
sonra otobüs alev topuna döndü. 
Otobüsün yandığının bildirilmesinin 
ardından olay yerine itfaiye, polis ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekip-

leri karayolunu trafiğe kapatırken, 
itfaiye de yanan otobüse müdahale 
etti. İtfaiye tarafından yangın sön-
dürülürken tamamen yanan otobüs 
kullanılamaz hale geldi. Yol kenarın-
da bekleyen ve korktukları gözlenen 
yolcular ise seyir halindeyken oto-
büsün bir anda arka kısmından alev 
aldığını söylediler. Yolcular başka bir 
otobüs ile gönderildi. 

Yangının tamamen söndürül-
mesinin ardından yol yeniden ula-
şıma açıldı. İtfaiye yaptığı ön ince-
lemede otobüsün motor kısmından 
alev aldığını tespit etti.
n İHA

FETÖ’den gözaltına alınan
12 asker itirafçı oldu

Konya’nın da içinde bulundu-
ğu 22 ilde yapılan operasyonda 
gözaltına alınan askerlerden 12’si 
itirafçı oldu.  Giresun merkezli 22 
ilde düzenlenen FETÖ/PYD soruş-
turması kapsamında gözaltına alı-
narak hakim karşısına çıkan asker-
ler hakkında karar çıktı.

Geçtiğimiz Cuma günü gözaltı-
na alınan ve emniyetteki işlemleri-
nin ardından bu sabah saatlerinde 
adliyeye sevk edilen 27 askerden 
3’ü tutuklanarak cezaevine gön-
derildi 12’si ise itirafçı oldu. İtiraf-
çı olan askerler ile birlikte diğer 

12 asker ise adli kontrol şartı ile 
serbest bırakıldı.  Giresun Cum-
huriyet Başsavcılığı koordinesinde 
Giresun Emniyet Müdürlüğü KOM 
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafın-
dan Giresun merkezli olmak üzere 
Ankara, İzmir, İstanbul, Amasya, 
Antalya, Batman, Çankırı, Diyar-
bakır, Hatay, Hakkari, Kocaeli, 
Konya, Mardin, Muğla, Muş, Rize, 
Samsun, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli 
ve Zonguldak’ta eş zamanlı ope-
rasyon düzenlenerek 29 şüpheli 
gözaltına alınmıştı.
n İHA

FETÖ’ye ait 118 hücre evine yönelik operasyonda aralarında örgütün sözde 
İzmir il imamının da bulunduğu 72 örgüt üyesi gözaltına alındı

FETÖ’nün hücre 
evleri çökertiliyor

Alınan bilgiye göre, İzmir Cum-
huriyet Başsavcılığının yürüttüğü 
soruşturma kapsamında, Fetullahçı 
Terör Örgütü/Paralel Devlet Ya-
pılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin 
saklandıkları “gaybubet evi” olarak 
bilinen hücre evlerine yönelik çalış-
ma başlattı.  İl genelinde 3 grubun 
örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit 
edilen ve Türkiye genelinde örgüt 
adına üst düzey görevlerde bulunan 
örgüt mensuplarının gizlenmeye ça-
lıştıkları ve bu kapsamda bölge de-
ğiştirdikleri ve “gaybubet evi” olarak 
bilinen hücre evlerinde saklandıkla-
rını belirlendi. 

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 
Bölge Başkanlığı, İzmir Emniyet 
Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mü-
cadele ile Mali Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekiplerince, belirlenen 118 
hücre evine eş zamanlı operasyon 
düzenlendi.  Aralarında sözde İzmir 
il imamı, Ağrı, Ardahan, Trabzon ve 
Karadeniz eski il imamları ile emni-
yet ve TSK’nın mahrem imamları-
nın da bulunduğu 72 kişi gözaltına 
alındı. 

CEZAEVİNDEKİ 
FETÖ’CÜLERİN AİLELERİNE 
PARA DAĞILTILDIĞI İDDİASI 

Evlerde yapılan aramalarda, 
75 bin lira, 17 bin dolar ve bin 500 
avro ile çok sayıda örgütsel dokü-
man, dijital malzeme ele geçirildi. 
Evlerde bulunan dokümanlarda, 
polis ekiplerince yapılacak operas-

yon sırasında örgüt mensuplarının 
nasıl davranması gerektiği yönünde 
yazılı talimatlar bulundu.  Paraların, 
cezaevlerindeki FETÖ sanıklarının 
ailelerine yardım amaçlı kullanıldı-
ğı ve gaybubet evlerinin kiralarının 

ödendiği öne sürüldü. 
SÖZDE İZMİR İL İMAMI 

ADINA İMZALANMIŞ KİTAP 
Sözde İzmir il imamının evinde 

yapılan aramada ise gizlenmiş örgüt 
ele başı Fetullah Gülen tarafından 

il imamı adına imzalanmış kitap da 
ele geçirildi. 

ÇOCUKLARIN 
EĞİTİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ 

Operasyon düzenlenen adres-
lerden bir apartmandaki kişilerin 
tamamının FETÖ/PDY üyesi olduğu 
tespit edildi.  Ayrıca, ailelerinden 
kopartılan çocuklara terör örgütün 
amaçları doğrultusunda eğitim ve-
rildiği ileri sürüldü.  Kentte aktif 
olan 2 ışık evindeki çocuklara zorla 
örgüt liderinin videolarının izletildi-
ği, örgütsel dokümanlar okutuldu-
ğu, gelecekte örgüt adına faaliyetler 
yürütmek üzere hangi mesleği seç-
meleri konusunda yönlendirildikleri 
belirlendi. Bu evlerden kaçmak iste-
yen çocukların cezalandırıldığı belir-
lendi. Şüpheliler sorgulanmak üzere 
emniyete götürüldü.
n AA

Yolcu otobüsü alev topuna döndü!

Konya’nın Kulu ilçesinde su kuyusuna 
düşen inek telef oldu. Edinilen bilgiye göre, 
Alpaslan Mahallesi yakınında bulunan 
yaklaşık 13 metre derinliğindeki ağzı açık 
su kuyusuna inek düştü. İneğinin düştüğü-
nü fark eden hayvan sahibi İlyas Aytekin, 
ineğin düştüğü kuyudan çıkartılması için 
itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay 
yerine gelen itfaiye ekipleri 13 metre 
derinlikteki ineği halat yardımı ile düştüğü 
kuyudan çıkardı. Su kuyusundan çıkarılan 
ineğin telef olduğu tespit edildi.
n İHA

Konya’da bir kişi park halindeki otomobi-
linin içinde ölü olarak bulundu. Olay, saat 
19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 
Sarayköy Mahallesi Yeni Sille Caddesi üze-
rinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
akşam saatlerinde park halindeki otomobil 
içinde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını 
görenler durumu polis ve 112 Acil Sağlık 
ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine 
gelen polisler, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık 
ekipleri yaptıkları ilk incelemede vücu-
dunda yara ve darp izi bulunmayan şahsın 
hayatını kaybettiğini belirledi. 
n İHA

Kuyuya düşen
inek telef oldu

Otomobilde 
ölü bulundu!

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik 
kazasında Akseki Adliyesi yazı işleri müdürü hayatını kay-
betti.  Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir- Antalya Kara 
yolunun 9. kilometresinde bulunan kaçış rampaları civa-
rında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Arı-
koğlu (61) idaresindeki 42 ZH 834 plakalı otomobil, virajı 
alamayarak kayalıklara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü 

Muzaffer Arıkoğlu ağır yaralanırken, araçta bulunan eşi 
Meryem Arıkoğlu (54) olay yerinde hayatını kaybetti. Ka-
zayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambu-
lans sevk edildi. Ağır yaralı Muzaffer Arıkoğlu ambulansla 
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, Meryem Arı-
koğlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 
n İHA

Virajı alamayarak kayalıklara çarptı

Evlerde yapılan aramalarda, 75 bin lira, 17 bin dolar ve 
bin 500 avro ile çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme ele geçirildi.



7 MAYIS 2018 7

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
düzenlediği “Yerli Otomobil Pro-
jesi” konferansında konuşan 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Mehmet Sel-
man Gökmen, otomobilin tarihsel 
gelişimi ve fabrikanın kurulacağı 
yerler arasında Konya’nın da adı-
nın geçtiği yerli otomobil üretim 
projesi hakkında bilgi verdi.  Birlik 
Vakfı Konya Şubesi’nin düzenle-
diği “Her Cumartesi Birlikteyiz” 
konferanslarında bu hafta Yerli 
Otomobil Projesi anlatıldı.

Konferansta konuşan Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Mehmet Selman Gök-
men, otomobilin 1670 yılından 
başlayıp bugüne kadar gelen se-
rüvenini istatistiklerle anlattı. İlk 
otomobilin 1670 yılında Çin İm-
paratoru için buharlı bir araç ya-
pılmasıyla başladığını ifade eden 
Gökmen, Türkiye’de ilk araç seri 
üretiminin ise 1963 yılında ya-
pıldığını kaydetti. Otomobilin ilk 
seri üretime geçildiği 1900 lü yıl-
ların başlarında, “Otomobili kim 
alacak ki?” şeklinde bir ön yargı 
olduğunu ifade eden Gökmen, 
bu ön yargının zamanla değişe-
rek, bugün her evde neredeyse 2 
araç bulunduğu duruma gelindi-
ği söyledi. Gökmen, şöyle devam 
etti: “Türkiye’de otomotiv ihracatı 
2016-2017 verilerine göre art-
tı. Son verilere göre 2017 yılında 
Dünya’da 84 milyon adet oto-
mobil satılmış. Bu artış sebebiy-
le artık yerli üretime bir an önce 

başlamamız gerekiyor. Bu üretimi 
Cumhurbaşkanımızın tabiriyle 5 
babayiğit üstlendi. Bu üretim için 
Konya da üretim üssü olabilir. 
Çünkü Konya otomotiv yan sa-
nayinde çok iyi durumda. Bunun 
olmaması için hiç bir sebep yok” 
dedi. Projenin sağlam adımlarla 
ilerlediğine dikkat çeken Gökmen, 
“Yerli otomobil üretimi için çalış-
malar ilerliyor. Üretilen otomobilin 
satış zamanı 2021 olarak planla-
nıyor. Özellikle akademik camia 
bu çalışmalardan yüzde 90 ümitli. 
Yerli otomobil projesinin bütçe-
si yaklaşık 2.5 milyar Euro. Yerli 
otomobilin en azından montajının 
Konya’da yapılması ve buna bağlı 
olarak istihdamın ve ekonominin 
gelişmesini ümit ediyoruz.” diye 
konuştu. Konferansın sonunda 
Birlik Vakfı Konya Şube Başkan 
Vekili Abdi Parlak, Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Öğretim Gö-
revlisi Mehmet Selman Gökmen’e 
konferansa katılım belgesi ile tablo 
hediye etti. n HABER MERKEZİ

HABER 

Milli Savunma Bakanlığı’na ait 47. Mühimmat Bölük Komutanlığı ile 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün arazileri Konya Büyük-
şehir Belediyesi’ne devrediliyor. Protokol ile  Havzan Ağır Bakım alanında 650 bin metrekarelik dev bir park yapılacak

Ağır Bakım’a dev park!
Konya’daki 47. Mühimmat Bö-

lük Komutanlığı (Sille Cephanelik) 
ve 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü 
(Havzan Ağır Bakım) askeri alanla-
rının Milli Savunma Bakanlığı’ndan 
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne 
devri ile ilgili protokol imzalandı. 

Milli Savunma Bakanlığı’ndaki 
protokolü Milli Savunma Bakanı 
Nurettin Canikli ile Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay imzalarken programa; 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Sorgun, AK Parti Konya 
Milletvekilleri Hüsnüye Erdoğan, 
Mustafa Baloğlu, Ömer Ünal, AK 
Parti İl Başkanı Hasan Angı, bir 
önceki dönem Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek 
katıldı. 

KONYA ÇOK ÖNEMLİ 
BİR KAZANIM ELDE ETTİ 

Protokol hakkında değerlendir-
melerde bulunan Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Meram’ın kalbinde Ağır Ba-
kım olarak bilinen alanın 650 bin 
metrekarelik bölümü ve Sille Yolu 
ile Beyşehir Yolu arasındaki 1 mil-
yon 895 bin metrekarelik cepha-
nelik alanının Büyükşehir Beledi-
yesi’ne devredilmesi için protokol 
imzaladıklarını söyledi. 

Bu protokol ile Konya’nın bü-

yük bir kazanım elde ettiğini kay-
deden Altay, “İlk imzamızın böyle 
bir güzelliğe rast gelmesi Konya-
mızda inşallah çok daha güzel iş-
lerin başlangıcı olacaktır. Ben bu 
vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı-
mız ve Başbakanımız başta olmak 
üzere; Milli Savunma ve Maliye 
bakanlarımıza, Genel Başkan Yar-
dımcımız Sayın Ahmet Sorgun’a, 
İl Başkanımıza, Konya Milletvekili-
miz Ömer Ünal başta olmak üzere 
tüm milletvekillerimize ve tabii ki 
önceki dönem Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Tahir Akyürek’e 

şükranlarımı sunuyorum” dedi. 
KONYA BÜYÜK BİR BÖLGE 

PARKINA KAVUŞUYOR 
Protokol ile Büyükşehir Bele-

diyesi’ne devredilen Havzan Ağır 
Bakım’ın 650 bin metrekarelik bö-
lümünün şehir ve bölge parkı ola-
cağını ve şehrin yeşil dokusuna bü-
yük katkı sağlayacağını kaydeden 
Başkan Altay, Sille Cephanelik’te-
ki 1 milyon 895 bin metrekarelik 
alanında yeni şehircilik ve imar 
anlayışına uygun olarak Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın Şehrim 
2023 Projesi kapsamında değer-

lendirileceğini söyledi. Altay, her 
iki alanın da şehre değer katacağını 
ifade etti. 

Milli Savunma Bakanlığı, Mali-
ye Bakanlığı ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi arasında yapılan proto-
kol, Selçuklu İlçesi Hocacihan Ma-
hallesinde bulunan 47’nci Mühim-
mat Bölük Komutanlığı ve Meram 
İlçesi Ateşbaz-ı Veli Mahallesinde 
bulunan 56’ncı Bakım Fabrika Mü-
dürlüğü’nün taşınmasını ve kar-
şılığında bina ve tesis yapılmasını 
içeriyor.
n HABER MERKEZİ

‘Tasavvufta Mim derin bir mana taşır’

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi tarafından her hafta düzen-
li olarak düzenlenen etkinlikte bu 
haftaki misafiri Prof. Dr. Mim Kemal 
Öke,Aşkın Hakikat Bilgisine Dönü-
şümü başlığı altında bir konferans 
verdi.  Programın sunuculuğunu 
TYB Konya şubesi üyelerinden Mu-
hammed Acıyan yaptı. Programın 
açılış konuşmasını yapan TYB Kon-
ya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Hayri 
Erten, programın gerçekleştirilmesi 
için katkıda bulunan Melahat Ürk-
mez ve Hüzeyme Yeşim Koçak Ha-
nımlara teşekkür etti. Daveti alan 
Prof. Dr. Mim Kemal Öke’nin hiç 
nazlanmadan söz konusu Konya ise 
emrinizdeyim diyerek teklifi kabul 
ettiğini ve davetten büyük mutlu-
luk duyduğunu kendisine belirttiği-
ni söyledi.

Prof. Dr. Hayri Erten konuşma-
sını bitirdikten sonra kürsüye gelen 
Mim Kemal Öke, sözlerine Allahın 
selamı ile başlayıp, “Vakti şerifiniz 
hayrola. Şerler def ola.Biz çekilelim 
aradan sen kal Yaradan” diyen Hz. 
Mevlanaaşkı yaradan kavuşma ola-
rak görür.”dedi.

Prof. Dr. Mim Kemal Öke söz-
lerine şöyle devam etti; “İnsanın 
kalitesi, belgesi, yüreğidir. Hani bir 
şarkı vardır “Bir garip yolcuyum 
Allah yolunda” Gerçekten de insan 
dünyaya garip olarak gelir. İnsanın 
dünyaya geliş amacı Allah’ı bulmak 
olunca garip bir yaşam sürdürür. 
Derviş gönüllü oluyor. Aşk için çile 
çekmek gerekir. İnsan aşık olunca 
kendinden geçer. Gerçek aşık olan 
kişi iki dünyadan vazgeçer. O, ne 
cennet için sever ne de cehennem 
korkusuyla cenneti talep eder. O, 
sadece Yaradan’ın muhabbetini 
kaybetmekten korkar. Yaradan’ın 
muhabbetini kazanmak, onunla 
sarhoş olmak, onunla “bir” olmak 
ister.

Bir anlık sohbet için iki dünyayı 
feda eder.  Bir anlık sohbet için bin 
can feda eder. 

Tasavvufta aşk ve muhabbet 
çok önemlidir. Aşksız tasavvuf ol-
maz.  İnsan,  sonsuz merhamet 
sahibi olan El-Vedud’u bulmak ga-
yesiyle dünyaya gelmiştir. Aşkın 

amacı budur. Yaradan’ı bilmek ve 
onunla kalabilmek. Ben uzun süre 
yazılarımda Mim rumuzunu kullan-
dım. Tasavvufta Mim çok anlam-
lıdır. Mim harfinin derin manaları 
vardır. Aşka, muhabbet dedik ve 
Mimle başlattık. Mim,  muhabbet 
ilmini marifetullaha dönüştürme 
bilgisidir. Marifet dedik, yine Mim-
le başladık. Mim Kemal unvanıyla 
epey mücadele ettim. Dedemin adı 
da Mim Kemal’di. Beni gördükle-
rinde hep “Senin deden Mason” 
derler. Beni “ben” olarak kabul 
etmiyorlar. Dedemin unvanıyla 
değerlendiriyorlar.  O dedem Mim 
Kemal, ben de torun Mim Kemal 
Ökeyim, farklı bir kişiyim. Mevla-
na “Şayet kalbi aşk için atmıyorsa 
Platon bile olsa eşektir” der. Günü-
müzde gençler hep birbirine aşık 
olduklarını söyler. Ama onlar aşık 
değildir. Çünkü muhabbeti tada-
mamışlardır. Muhabbet aradan çe-
kilince nefret doğuyor. Sonra sokak 
ortasında karısını, sevdiğim dediği 
insanı birkaç yerinden bıçaklıyor. 

Kim ne derse desin Hazreti 
Mevlana bir ekolojist. O, en büyük 
ruh terbiyecisidir.

Cenabı Allah insanı ne için ya-
ratmıştır? Tasavvufi düşünceye 
göre Allah insanı Yaradan’ını bil-
mesi, tanıması için yaratmıştır. Di-

ğer bir görüşe göre insanı sevdiği 
için var etmiştir.  Allahsevilmek, 
tanınmak ve bilinmek için insanı 
yaratmıştır. Bütün yaratılmışların 
arkasındaki nokta aşktır.  İngiliz-
cede Tobe olmak demektir.  Hâlâ 
insanlar bu yaratılış şifresini çöze-
bilmiş değil.  Hazret-Peygamberin 
hayatını incelediğimizde Muhab-
betullahı görürüz. Allahın muhab-
betini kazana bilmek için ne çileler 
çekmiştir. Doğup büyüdüğü yerleri 
terk etmek zorunda kalmıştır. Pey-
gamberimizin hayatında iki defa 
hicret gerçekleşmiştir. Biri de Mek-
ke’den Medine’ye hicret, diğeri bu 
dünyadan ayrılarak Göğe hicret.  
Göğe hicrete Miraç diyoruz. Bili-
yorsunuz ki Hz. Peygamber Ceb-
rail Aleyhisselamla birlikte göğe 
yolculuk etti. Sidretü’l Müntehaya 
geldikleri zaman Cebrail Aleyhisse-
lam,”Ben buradan öteye geçemem. 
Geçersem yanarım” dedi. Ama Hz. 
Peygamber, Allah’ın muhabbetini 
kazanabilmek için ölümü göze aldı, 
yanacağını düşünmedi. Bismillah 
diyerek yoluna devam etti. Kutsal 
emanet budur işte: Aşk! Allah aşkı. 
Bu aşkı kimler taşır? Peygamberler 
taşır, enbiyaların varisi veliler taşır. 
Hz. Mevlana ve Yunuslar taşır. Aşk, 
Allah’a ulaştıran Burak’tır. Yunus 
Emre, “ben niye geldim” diye soru-

yor. Daha sonra “la ilahe İllallah” di-
yor.  Bununyolu Muhabbetullahtır, 
aşktır.Şimdi evlilik programlarında 
elektrik alamadım diyorlar. Sen, gel 
bizim santrale nasıl alırsın! Vallahi 
cayır cayır yanarsın. Materyalist in-
san başkalarını öldürür, tasavvufta 
ise aşık kendini başkasına feda eder. 
Leyla ile Mecnun kıssasında Leyla 
bir eşiği aşıyor diğeri aşamıyorsa 
Mecnun olarak kalır. 

Dengeyi sağlamak, ilahi mizanı 
gözetmek gerekir. Mizanı muhab-
bet Allah’tır. Benim bir kızım var. 
Onu çok seviyorum. Kızını kızın ola-
rak sev, Allah’ı Allah olarak sev. 

Semada 4 selam vardır. Birinci 
Selamda kulluğu öğretirler. Kul ol-
mak için kül olmak gerekir. İkinci 
selamda bahşedilen âlemi görür-
sünüz. Siz dönmezsiniz âlem sizin 
etrafınızda döner. Çarha dönerken 
Muhammed’in tokmağının kal-
binizde vurulduğunu duyarsınız. 
Üçüncü selamda hayranlık başlar. 
Muhabbet aşka dönüşür. O anda 
Hz. Mevlana hakikat bilgisine ulaş-
tırır. Bu gördüğü hakikati insanlara 
ulaştırmak ister. Dördüncü selamda 
dünyaya döndürür. Mevlana gel di-
yor. Ne için diyor biliyor musunuz?-
Kulub-u Aşka gel diyor.

Tasavvuf, insanı Allah’ı götü-
ren, aşka götüren yoldur. Kesret 
içinde yaşıyoruz ama bir’i bulamı-
yoruz. Sufliden vaz geçemiyoruz. 
Bir türlü muhabbeti bulamıyoruz. 
Ayrılıkları dert ediyor, ötekileşti-
riyor, bizim gibi düşünsün istiyor, 
gerekirse yok etmeyi göze alıyoruz. 
Hâlbuki asıl olan farklı fikirlerin bir 
arada yaşayabilmesidir.”

Konuşma sonrasında TYB Kon-
ya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Hayri 
Erten, Prof Dr. Mim Kemal Öke’ye 
günün hatırası olarak katılım belge-
si ve kitap hediye etti.

Programa NEÜ Sosyal ve Beşe-
ri Bilimler Fakültesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekanı ve TYB 
Konya Şube Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Aydınlar 
Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü ve 
çok sayıda akademisyen ve takipçi 
katıldı. n HABER MERKEZİ

‘Yerli otomobil üretimi
biran önce başlamalı’

Prof. Dr. Hayri Erten Prof. Dr. Mim Kemal Öke

Mehmet Selman Gökmen

Protokol kapsamında Ağır Bakım olarak bilinen alanın 650 bin metrekarelik bölümüne şehir ve bölge parkı kazandırılacak.

 Milli Savunma Bakanlığı’ndaki protokolü Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay protokolü imzaladı.
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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



 7 MAYIS 2018 9İLAN

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

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.

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
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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde  

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

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
-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;

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.

ZAYİ
BEKO 300 TR markalı AT0000092251 seri numaralı ÖKC ruhsatımız kaybolmuştur, 
hükümsüzdür.

VELESBİT BİSİKLET MOTORSİKLET İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş.
MEVLANA VD.  : 8830410052

Z-350



 ANKARA’M
Kalıplaşmış armonilerin son noktası
Özgürlük şarkısının başlangıcı.
Bir sesin bütün tınıları
Bir rengin derin tonlamalarından,
Rengarenk gökkuşağına giden yol.
Karanlıktan aydınlığa,
Memleketimin bütün boyutları.
Her görüşün bağnazlığını
Her düşüncenin,
Her inancın,
Geri kalmışlığının,
Perdelendiği
Ankara’m
Hayatımızı yırtan etkinlikler.
Ruhumu şekillendiren 
Gençliğimin meyveye tutuğu 
Platonik derinliklerimden
Gerçek zirvelerin,eteklerine

Delikanlılığımın son rüzgarlarından
Sakin  engin denizlere
Yelkenimin  rüzgarla  dolduğu 
Ankara’m
Dümenim elimde
Hayatımın yelkenlisi
Okyanusların havarisi
Özgürlüğün deniz feneri
İnsanlığın kulak kesildiği,
Kendisini yeniden bulan,
Bütün limanların  güven kaynağı
Ankara’m

 Bu hafta yazıma  2009 yılında 
yazdığım bir şiirimle başladım. Henüz 
Ankara’nın kendisini bulma arifesinde.

Uygar ve modern devletlerin mas-
kesinin tam düşmediği,  Aylan bebeğin 
insanlık sahiline vurmadığı bir zaman-

da.
Özgürlük barış, de-

mokrasi paketlerinin 
içerisine göçler , Suri-
ye’de Libya, Mısır’da 
milyonlarca insanın ve 
insanlığın gizlenmediği 
zamanlarda yazdım.

Sayın Cumhurbaş-
kanımız Abdulhamit ve 
Cumhuriyetten sonra, 
gelmiş geçmiş devlet 
büyüklerimizin hepsinden  liderleri çok 
stratejik alanda liderlik yapan bir devlet 
başkanı.

Şimdiye kadar neredeyse tek saha 

maç misali rakipsiz yönetti.
Kendisi de söylüyor 

rakip ne kadar kuvvetli 
olursa devlet o kadar iyi 
yönetilir.

Muarrem İnce’nin 
CHP’nin adayı olması ile 
dengeli yönetim için umu-
dum yeniden doğdu.

Güzel konuşan, kültür-
lü, dinamik,  Halka yakın 
hatta içinden, gazeteciliği-

nin verdiği farklı bakış açısı ile  ülkemize 
çok katkı yapacağını düşünmüyorum.

Kavgayı çıkaran taraf olmayaca-
ğım, ama kavgacı olurlarsa daniskası-

nı yaparım diyor. Bence o halde bile 
sakin olabilen adayı bu millet değer-
lendirecek, Partici olmayacağım, pay-
laşımcı olacağım , milletimizin bütün 

unsurlarını kapsayacak bir yönetim 
yapacağım diyor.

Benim ölçüm;
Eğer sakin olabilirse, her türlü tah-

rikte bile
Gerçekten her türlü inanç, fikir, dil, 

ırk  gözetmeksizin   adalet ,demokrasi, 
barışı gözetecek bir yönetim anlayışı,

Moultay’ın ben ‘’MHP’lileri hakim 
yapacak kadar düşüncesiz miyim ‘’ öz 
eleştirisini yapacak bürokrasi yönetimi, 
Ülkemizin dünyadaki konumunu gö-
zeten, liderliği hedef alan alan projeler, 
Çevreye saygılı sanayileşme, İnnovas-
yon ve Endüstri 4:0 ı ve ötesine hazırlık 

yapan Türkiye’nin insan kaynakları he-
def alan  eğitim, Liyakata önem  bir gö-
revlendirme anlayışını merkeze koyan 
bir menifesto ve bu amaç doğrultusun-
da girişimler ve projelerle kampanyayı 
sürdürürse, Memleketin bekası için iyi 
iki kişiden birini tercih etmek ,ise terci-
him neden olmasın diye düşündüm.

Ankara’daki seçim sadece Anado-
lu’yu ilgilendirmiyor, bütün dünya dört 
gözle pür dikkat bizi izliyor.

Biz küresel adaletin düzenleyici 
gücü olmaya aday bir tercih yapmamız 
lazım.

Bu seçimin en zayıf halkası  taraftar 
tipi seçmen..

Hepimiz vicdanımızı yeniden kont-
rol edelim. Her oy külli iradeye açılan 
cüz-i iradedir.
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ELEMAN ARANIYOR
YEM FABRİKASI

FİRMAMIZ  BÜNYESİNDE 
YÜKLEME VE BOŞALTMA 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 

TECRÜBELİ

BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

HACI  YUSUF MESCİT MAHALLESİ 
ADANA ÇEVRE YOLU CAD.  NO: 80 

TEL: 355 40 00

TAVUK ÇİFTLİĞİMİZDE
ÇALIŞTIRILMAK

ÜZERE TECRÜBELİ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

Servis Güzergahı: 1. Organize Adana Çevre 
Yolu  Caddesi, Karaman Göbeği, 

Yaylapınar Kaş Caddesi, Boyalı Mahallesi

HACI  YUSUF MESCİT MAHALLESİ  
ADANA ÇEVRE YOLU CAD.  NO: 80 

TEL: 355 40 00

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
 

Mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, Büyükkovanağzı Mahallesi’nde ekli listede tapu bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı 
ve ödeme şekli yazılı taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Açık Teklif Usulüyle” satışı 
yapılacaktır.
Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir.
İhale 16/05/2018 Çarşamba günü saat 15:45’de Meram Belediyesi Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, 
Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.
Satışı yapılacak taşınmazlar 3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının p bendi kapsamında KDV’den istisnadır.
İHALEYE KATILMA ŞARTLARI :
a.T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)
b.Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,
c.İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ), 
d.Geçici teminatı yatırmış olmak,
e.İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya 
Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
f.Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik 
edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri 
g.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri
h.Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi
i.Dükkan ve büroların görüldüğüne dair belge
( İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.)
İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR :
İhaleye girecek müşteriler ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar geçici teminatın yatırılması ve ihale evraklarının 
Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne dosya halinde teslim etmeleri gerekmektedir.
ÖDEME ŞEKLİ
Büyükkovanağzı Mahallesi’nde bulunan 16 adet büro % 25’i peşin kalanı 12 eşit taksite bölünecek olup, vergi, resim, harçlar 
ve diğer giderler peşinatla birlikte ödenecektir. Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün 
içerisinde ödenecektir. 
DİĞER HUSUSLAR:
Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

T.C.
KONYA İLİ MERAM BELEDİYESİNDEN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

SIRA MAHALLE BAĞ. 
BÖL. ARSA M² ARSA 

PAYI
KAPI 
NO KAT CİNSİ CEPHE BRÜT 

ALAN
GEÇİCİ 

TEMİNAT
MUHAMMEN 

BEDEL ÖDEME ŞEKLİ ADA/PARSEL

1 B. Kovanağzı 33 6137.85 9/1000 33/101 1 BÜRO ARKA 132 11 484.00 TL 382 800.00 TL % 25’i Peşin
37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

2 B. Kovanağzı 39 6137.85 9/1000 33/107 1 BÜRO ÖN 131 11 790.00 TL 393 000.00 TL % 25’i Peşin
37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

7 B. Kovanağzı 48 6137.85 16/1000 33/202 2 DUBLEKS 
BÜRO ARKA 233 19 572.00 TL 652 400.00 TL % 25’i Peşin

37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

12 B. Kovanağzı 54 6137.85 11/1000 33/208 2 DUBLEKS 
BÜRO ÖN 155 13 950.00 TL 465 000.00 TL % 25’i Peşin

37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

3 B. Kovanağzı 44 6137.85 16/1000 33/213 2 DUBLEKS 
BÜRO ARKA 223 18 732.00 TL 624 400.00 TL % 25’i Peşin

37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

8
B. Kovanağzı

50 6137.85 26/1000 33/204 2 DUBLEKS 
BÜRO ÖN 363 32 670.00 TL 1 089 000.00 TL

% 25’i Peşin
37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

13 B. Kovanağzı 55 6137.85 8/1000 33/209 2 BÜRO ÖN 108 9 720.00 TL 324 000.00 TL % 25’i Peşin
37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

4 B. Kovanağzı 45 6137.85 16/1000 33/214 2 DUBLEKS 
BÜRO ARKA 222 18 648.00 TL 621 600.00 TL % 25’i Peşin

37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

9 B. Kovanağzı 51 6137.85 16/1000 33/205 2 DUBLEKS 
BÜRO ÖN 221 19 890.00 TL 663 000.00 TL % 25’i Peşin

37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

14 B. Kovanağzı 56 6137.85 8/1000 33/210 2 BÜRO ÖN 115 10 350.00 TL 345 000.00 TL % 25’i Peşin
37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

5 B. Kovanağzı 46 6137.85 13/1000 33/215 2 DUBLEKS 
BÜRO ARKA 186 15 624.00 TL 520 800.00 TL % 25’i Peşin

37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

10 B. Kovanağzı 52 6137.85 16/1000 33/206 2 DUBLEKS 
BÜRO ÖN 222 19 980.00 TL 666 000.00 TL % 25’i Peşin

37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

15 B. Kovanağzı 57 6137.85 8/1000 33/211 2 BÜRO ARKA 115 9 660.00 TL 322 000.00 TL % 25’i Peşin
37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

6 B. Kovanağzı 47 6137.85 16/1000 33/201 2 DUBLEKS 
BÜRO ARKA 229 19 236.00 TL 641 200.00 TL % 25’i Peşin

37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

11 B. Kovanağzı 53 6137.85 16/1000 33/207 2 DUBLEKS 
BÜRO

ÖN 223 20 070.00 TL 669 000.00 TL % 25’i Peşin
37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

16 B. Kovanağzı 58 6137.85 7/1000 33/212 2 BÜRO ARKA 95 7 980.00 TL 266 000.00 TL % 25’i Peşin
37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

Basın 792941 - www.bik.gov.tr

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

İNSANLIĞIN BAŞKENTİ OLMAYA DOĞRU

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda 1. olan Zeki Özdemir Anadolu Lisesi öğrencilerini tebrik etti

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Prog-
ramları Başkanlığı tarafından düzenle-
nen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Yarışması’nda Türkiye 1.’si olan Zeki 
Özdemir Anadolu Lisesi öğrencileri 
Meram Belediye Başkanı Fatma To-
ru’yu makamında ziyaret ettiler. Ziya-
rette Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Dursun Ali Kaban, AK Parti Meram Si-
vil Toplum ve Halkla İlişkiler Birim Baş-
kanı Halil İbrahim Erdal, Zeki Özdemir 
Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ethem 
Turgut ve Proje Koordinatörü Enver 
Ekinci de yer aldı. Antalya’da gerçek-
leşen 49. TÜBİTAK Lise Öğrencileri 
Proje Yarışması’nda bu yıl 12 bölgeden 
toplam 16.181 proje yer alırken, psiko-
loji dalında bölge birincisi olarak finale 
katılmaya hak kazanan Meram Zeki Öz-
demir Anadolu Lisesi öğrencileri Melek 

Güvercin ve Mehmet Polat Türkiye 1.’si 
oldular. Farklı bölgelerde 6 ilden 100 
projenin yer aldığı sergide katılımcıların 
15’ini Konya, 8’ini ise Meram oluştur-
du. Yine ortaokullar seviyesinde 6 ilden 
100 proje yer alırken Konya’dan 25, 
Meram’dan ise 13 proje yarıştı.  Türki-
ye 1.’si olan öğrenciler Melek Güvercin 
ve Mehmet Polat proje hakkında bilgi 
verirlerken amaçlarının koku hassasi-
yetine duyarlılıkları ve problem çözme 
kabiliyetleri olan hamsterları yararlı 
işlerde kullanmak olduğunu belirttiler. 
Öğrenciler, köpeklerin giremediği dar 
alanlara hamsterların daha kolay ula-
şabildiği ve verilen eğitimi uzun süre 
akıllarında tuttuğunu, ayrıca bakım 
maliyetlerinin ise daha düşük olduğu 
vb avantajlardan bahsettiler. Genç öğ-
renciler, Meram Belediye Başkanı Fat-

ma Toru’ya projeleri hakkında dijital 
ortamda sunum yaptılar.  Meram Be-
lediye Başkanı Fatma Toru ise Türkiye 
1.’si olan öğrenci ve eğitimcileri tebrik 
ederken “Zeki Özdemir Anadolu Lise-
si’ni ve Meram’ı temsil ettiniz. Bizim 
en önemli sermayemiz çocuklarımız ve 
gençlerimizden oluşan beşeri sermaye-
miz. Çocuklarımızın sosyal medya ba-
ğımlılığından kurtularak bu tür proje-
lerde yer almaları oldukça önemli. Her 
alanda başarılı öğrenciler yetiştirmemiz 
gerekiyor. Bu anlamda Meram İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğümüze, Zeki Özdemir 
Anadolu Lisesi yöneticilerine, eğitim-
cilere ve ailelerimize teşekkür ederim” 
şeklinde konuştu.  Başkan Toru, ziyare-
tin ardından öğrencilere çeşitli hediye-
lerde bulundu.
n HABER MERKEZİ

Meramlı öğrencilerden TÜBİTAK başarısı
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‘Hizmet kervanına talibim’ ‘Yeni Türkiye için elele’

24 Haziran’da yapılacak genel 
erken seçimler öncesinde kapsam-
da Harita Yüksek Mühendisi Hasan 
Çağla, Büyük Birlik Partisi Genel 
Merkezinde, Büyük Birlik Partisi 
Konya Milletvekilliği Aday Adaylı-
ğı başvurusu yaptı. 24 Haziran’da 
yapılacak genel erken seçimler ön-
cesinde milletvekili aday adaylığı 
yoğunluğunun yaşandığı partiler-
den biri de Büyük Birlik Partisi. Bu 
kapsamda Harita Yüksek Mühendi-
si Hasan Çağla, Büyük Birlik Parti-
si Genel Merkezinde, Büyük Birlik 
Partisi Konya Milletvekilliği Aday 
Adaylığı başvurusu yaptı. “Yarınki 
Türkiye’nin kurucuları yaşatmak 
için yaşarlar’’ prensibini hayatına 

düstur edinmiş, ülkücü, milliyetçi 
ve alperen olarak aziz Türk Milleti 
teveccüh gösterir ise hizmet ker-
vanına tarafımız belli olsun diye-
rek yola çıktığını ifade eden Çağla, 
“Şehidimiz, ebedi liderimiz cennet 
mekân Muhsin Yazıcıoğlu’nun ayak 
izlerine basa basa yolumuza devam 
edeceğiz. Yola çıkarken bu hasbi 
duygularla ‘’Olursak da milletle be-
raber olacağız, olmazsak da milletle 
beraber olacağız’’ anlayışıyla hizme-
te talibiz. Millet için hizmet yolun-
da inançlarımız liderimiz olacaktır. 
Rahmetli şehit liderimizin çok sık 
kullandığı ‘’ Ağaca dayanma kurur, 
duvara dayanma yıkılır, insana da-
yanma ölür, dayanacaksan hakka 

dayan o bakidir’’ veciz sözü hep ya-
şam felsefemiz oldu, olmaya da de-
vam edecek” ifadelerini kullandı. 24 
Haziran’da yapılacak Cumhurbaş-
kanı ve 27’inci dönem milletvekili 
seçimlerinde Konya’ya ve ülkemi-
ze hizmet etmek için yola çıktığını 
belirten Çağla,  “Adriyatik’ten Çin 
Seddi’ne kaynaşmış ve bütünleşmiş 
bir Türk İslam dünyası için önder 
olacak yeni Türkiye’nin” çorbasında 
bir tuzumuz olsun, tarafımız belli 
olsun. Sefer bizden,  Zafer Cenabı 
Allah’tan. 24 Haziran genel seçim-
leri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri 
ülkemize ve  Konyamıza hayırlı ol-
sun” şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

ÖSYM Yürütme Kurulu üyeliği-
nin yanı sıra Havelsan Yürütme Ku-
rulu Başkanlığı da yapan Çavuşoğlu, 
YÖK üyeliği görevini yürütmektey-
ken 27. Dönem milletvekili seçimle-
rinde AK Parti’den Konya aday ada-
yı olmak için, YÖK üyeliğinden istifa 
etti.  Çavuşoğlu aday adayı olduktan 
sonrada Konya’ da seçim çalışma-
larına hız verdi. Çumra’dan Çeltiğe 
tüm ilçeleri ziyaret eden Abdullah 
Çavuşoğlu; “Yeni Türkiye için elele 
sloganıyla hareket ediyoruz dedi.  

PROF. DR. ABDULLAH 

ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?
1964 de Konya’da doğdu. Yük-

sek Elektronik Mühendisi.1985’te 
Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim 
Fakültesi, Elektronik Eğitimi Bölü-
mü’nden mezun oldu. Sussex Üni-
versitesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümünde doktorasını yaptı. Çeşit-
li üniversite, kamu kurum ve kuru-
luşlarında, ÖSYM Yürütme Kurulu 
Üyeliği, YÖK Başkan Danışmanlığı, 
Karabük Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Kurucu Dekanlığı, Yıldı-
rım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yar-

dımcısı ve Mühendislik ve Doğa Bi-
limleri Fakültesi Kurucu Dekanlığı, 
TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği, TÜ-
BİTAK Başkan Yardımcılığı, Yükse-
köğretim Kurulu Üyeliği, HAVEL-
SAN Yönetim Kurulu Başkanlığı 
gibi akademik ve idari görevler üst-
lendi.  İyi derecede İngilizce bilen, 
Siber Güvenlik, Büyük Veri ve Veri 
Bilimi, Görüntü İşleme ve Yapay 
Zekâ alanlarında çalışmalar yapan 
Çavuşoğlu’ nun çok sayıda makale 
ve bilimsel yayını bulunmaktadır.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekilliği için temayül gerçekleştirildi.  Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Harun Karacan,  “24 Haziran seçimleri için her bir adayımız can siper hane bir şekilde çalışmalıdır” dedi

‘Can siper hane çalışmalıyız’
AK Parti Konya İl Teşkilatı’nın 

temayül yoklaması Selçuklu Bele-
diyesi Uluslararası Spor Salonu’nda 
yapıldı.  Salon dışında ve içerisinde 
stantlar ve pankartlar açan milletve-
kili aday adayları, teşkilat üyeleriyle 
bir araya gelerek, broşür dağıttı. 
Partinin çeşitli kademelerinde görev 
yapan üyeler, spor salonunda ilçe-
lere ayrılan masalarda oylarını kul-
landı.24 Haziran’da yapılacak olan 
seçimler için Konya’dan 233 millet-
vekili aday adaylığı başvurusunda 
bulunmasının ardından temayül 
yoklaması gerçekleştirildi. Konya’da 
çeşitli teşkilat kademelerinde bu-
lunan yaklaşık 3200 delege mev-
cut milletvekillerinin dışında kalan 
222 aday adayı için oy verdi.  Sel-
çuklu Belediyesi Uluslararası Spor 
Salonu’nda gerçekleşen temayül 
yoklamasına AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Harun Karacan, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, ilçe belediye 
başkanları, partiler katıldı.

KONYAMIZ ADINA 
ÖNEMLİ BİR ANI YAŞIYORUZ
AK Parti Genel Merkezi tara-

fından başlatılan çalışmaların ikinci 
aşamasında temayül yoklamasını 
gerçekleştirdiklerini ifade eden AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
“Konyamız adına önemli bir anı ya-
şıyoruz. 24 Haziran’da gerçekleştiri-
lecek Cumhurbaşkanlığı ve millet-
vekilliği genel seçimleri dolayısıyla 

hep birlikte yola koyulduk. Bugün 
de Konyamızdan milletvekili olmak 
için müracaat eden 233 aday ada-
yından 222’si teşkilat temayülüne 
tabi tutuldu. 27. dönem meclisinde 
şehrimizi temsil edecek milletvekili 
adaylarının belirlenmesi ile ilgili Ge-
nel Merkezimizin başlattığı çalışma-
ların ikinci adımındayız. Temayülde 
çıkan sonuçlar Genel Merkezimizce 
değerlendirilecek, önümüzdeki haf-
ta başından itibaren de mülakat-
lara geçilecektir. Ara komisyon ve 
üst kurul incelemeleri ile neticeye 
kavuşacaktır. Temayül yoklama-
mızda teşkilat kademelerimizde 
görevi olan 3200 civarı kardeşimiz 
222 aday adayımızın içinden Kon-
yamızın 15 milletvekili tercihinde 
bulundular.  Temayül yoklamamız 
başta aday adaylarımız olmak üzere, 
partimize ve şehrimize çalışmaların 
hayırlar getirmesini temenni ediyo-

rum” ifadelerini kullandı. 
KONYA HER ZAMAN 

AK PARTİYE DESTEK OLMUŞTUR, 
OLMAYA DA DEVAM EDECEKTİR
AK Parti Genel Başkan Yardım-

cısı, Sivil toplum ve Halkla İlişkiler 
Başkanı Harun Karacan, Konya mil-
letvekilliği aday adaylığı temayül 
yoklamasının Konya için hayırlara 
vesile olmasını dileyerek “Temayül 
yoklamasına aday adayı olarak ka-
tılan her bir arkadaşımızın birbirin-
den farkı yoktur.  Burada bulunan 
dava arkadaşlarımızın, Cumhur-
başkanımız ve Genel Başkanımızın 
yol arkadaşları şunu bilmedir ki, 
24 Haziran seçimleri için her bir 
adayımız can siper hane bir şekilde 
çalışmalıdır.  Konya’nın AK Parti-
mize bugüne kadar verdiği desteği 
bundan sonra da vereceğinden hiç 
şüphemiz yok. İnşallah liderimiz, 
Cumhurbaşkanımız, Genel Baş-

kanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 
beraber 24 Haziran’da Konya hak 
ettiği yerde olacaktır” şeklinde ko-
nuştu. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’da te-
mayül yoklamasının hayırlara vesi-
le olmasını dileyerek, “ 24 Haziran 
seçimleri için gündem hızlı bir şekil-
de akıyor. Bugün de çok önemli bir 
gündeyiz. AK Parti geleneklerinden 

birini yaşıyoruz. AK Partide çokça 
aday adayı başvurusu ve şuanda 
demokrasi şölenine şahit oluyoruz. 
AK Parti kademesindeki her arkada-
şımız milletvekili  listesinde yer ala-
cak aday adaylarımıza oy kullanarak 
bir temayül oluşturamaya çalışıyor. 
Bugün burada oluşan kalabalık AK 
Parti’nin gücünü gösteriyor. Hem 
milletvekilliği aday adaylığı sayısı 

hem de temayülle katılan arkadaş-
larımızın sayısı. İnşallah buradan 
güzel sonuçlar çıkacaktır. Aday 
olmaya cesaret gösteren tüm ar-
kadaşlarımızı tebrik ediyorum. De-
mokrasiye katkı sağlıyorlar. İnşallah 
memleketimiz ve Konyamızın için 
hayırlı sonuçlar çıkmasını diliyo-
rum” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Harun Karacan Hasan Angı
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Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB)’nin yeni Başkanı Mu-
harrem Karabacak oldu. Yeni döneme ilişkin kararlılık mesajı veren Karabacak, 

“Hedefimiz Türkiye’de söz sahibi bir birlik olmak” dedi 

‘Söz sahibi olacağız’

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
ları Birliği (KONESOB) 2018 olağan 
genel kurul toplantısı ve başkanlık 
seçimi gerçekleştirildi. Konya Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde 
gerçekleştiren seçime Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) Genel Baş-
kanı Bendevi Palandöken,  AK Parti 
Konya İl Başkan Yardımcıları Fah-
rettin Kulu, Mehmet Yavuz, Meh-
met Yüzbaşıgil, Ali Digrak, Lokman 
Öztarhan Yönetim Kurulu Üyeleri 
Mustafa Gönüllü, Mustafa Gürbüz, 
Yavuz Selim Ozkan oda başkanları 
ile oda üyeleri katıldı. Gerçekleştiren 
seçimde Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Ali Osman Karamercan ve Mini-
büsçüler Odası Başkanı Muharrem 
Karabacak yarıştı.  640 delegenin 
622’sinin oy kullandığı seçimde 335 
oy alan Karabacak, Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (KO-
NESOB) yeni Başkanı oldu.

ESNAFIMIZ İÇİN ELİMİZDEN 
GELENİNİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ 

2014-2017 yılları arası denetim 
ve faaliyet raporunun okunması-
nın ardından kürsüye gelen Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Konya bir payitaht 
şehridir. İstanbul’dan sonra en çok 
başkentlik yapan  şehir Konya’dır. 
Yaklaşık 200 yıl Selçuklulara başket-
lik yapmış bir şehirde yaşıyoruz. Ec-
dadımız bu toprakları fethederken bir 
tarafta düşmanlarla ulaşmış,bir ta-
raftan da şehirlerin imarı için önemli 
çalışmalar yürütmüş. Medreseler 
hanlar,hamamlar inşa etmiş. ticare-
tin yürütülmesi için Kervansaraylar 
inşa etmiş. Ama esnafın da kendisi-
ni geliştirmesi için Ahilik teşkilatını 
kurmuş. Bizde bugün şehirlerimizi 
ima ediyoruz. Ticarethaneler, park-
lar, yollar yapıyoruz. Görevimizin bir 
gereği esnafımızın ticaretini en iyi bir 

şekilde yapmasını sağlamak.  Bunu 
söylerken bunu esnaf çocuğu olarak 
söylüyorum. İnşallah bundan sonra 
Konya’da esnafımızın daha iyi ticaret 
yapması ve evine helal bol kazanç 
götürmesi için bizde elimizden ge-
leni istişare ederek yapmaya gayret 
edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

BİRLİK VE BERABERLİĞİ 
SAĞLAYACAĞIZ 

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Ali Osman Karamer-
can görevde oldukları  4 yılın  hem 
ülkemiz için hem de esnafımız için 
son derece yoğun bir gündemle geç-
tiğini ifade ederek, “Geçtiğimiz 4 yıl 
hem ülkemiz için hem de esnafımız 
için son derece yoğun bir gündemle 
geçti. Her yıl genel sekreterlerimiz 
için biri il dışında olmak üzere 2’şer 
eğitim semineri düzenledik, semi-
nerlere sizlerden gelen istek doğrul-
tusunda Bakanlıktan ve TESK’den 
uzmanlar davet ettik. Başkanlarımız 
için her yıl başkanlar kurulu ve eği-
tim semineri organize ettik. İlimiz 
genelinde kamu kurumları ve sosyal 
ortaklarımız ile yakın ilişkiler kurduk. 
Siyasi partilerimizi, vekillerimizi, 
belediye başkanlarımızı ağırladık, 

kendilerine ziyaretlerde bulunduk. 
Her görüşmede sizlerin ve esnafın 
taleplerini ilettik, çözümü için ısrarcı 
olduk” ifadelerini kullandı. 

ESNAF VE SANATKARLAR 
TARİHİ BİR MİSYONA SAHİPTİRLER

Minibüsçüler ve Umum Servis 
Araçları Odası Başkanı ve Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Başkan Adayı Muharrem Karaba-
cak, “Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği 84 esnaf odası ve 60 
bine yaklaşan esnaf ve sanatkarıyla 
Konya’mızın en büyük meslek örgü-
tüdür. Birlikleri bünyesinde barın-
dırdığı oda ve üyelerinin her türlü 
yasal,sosyal ekonomik hak ve men-
faatlerinin korunması için mevzuat 
ve düzenlemelerde gerek yasama 
gerekse icra kurumlarla sürekli or-
tak çalışma yapmak zorundandır. 
Üyeler arasında sosyal dayanışma-
yı da üstlenen esnaf ve sanatkarlar 
odaları birliğinin bu yapısı ile ülkenin 
idaresinde önemli bir yeri bulunma-
lıdır. Esnaf ve sanatkarlarımız sade-
ce ekonomik ve ticari bir fonksiyona 
sahip değil, aynı zamanda tarihi bir 
misyona sahiptirler. Millet olarak 
içine sürüklendiğimiz en bunalımlı 

dönemlerde bile sosyal patlamaları 
önleyen bir istiklal abidesi olmuştur 
esnaf ve sanatkarımız” ifadelerini 
kullandı. 

HEDEFİMİZ TÜRKİYE’DE 
SÖZ SAHİBİ BİR BİRLİK OLMAK
Esnaflara hizmetkarı olmak için 

göreve talip olduklarını ifade eden 
Karabacak, “Bizler bu yolda hizmet-
karınız olmak için göreve talibiz. 
Vizyonumuz esnaf ve sanatkarımıza 
hizmet için güçlü,yenilikçi projeler 
üreten birleştirici, kararlı dürüst ve 
şeffaf yönetim. Misyonumuz eko-
nominin can damarının esnaf ve 
sanatkarımızın olduğunu ortaya ko-
yarak KONESOB’u layık olduğu yere 
ulaştırmaktır. Esnafımızın kaderinin 
yoksulluk ve çile olmaktan çıkarıl-
ması adına çıkmış olduğumuz bu 
yolda birlikteliğin,kaynaşma ve da-
yanışmanın istişarenin sorunlarının 
çözümünde bizlere kuvvet katacağı-
nı unutmuyoruz. Birlik bünyesinde 
sektör komiteleri kurmak suretiyle 
esnaf ve sanatkarımızın sorunlarına 
çözüm sağlarken güçlü bir yönetim 
oluşturmak arzusu içerisindeyiz. 
Ekonomik kalkınmanın anahtarı 
olan KOSGEB , yurtiçi ve yurtdışı 
fuarlar ile üniversite hocalarımızdan 
oluşturacağımız AR-GE ve istihdam 
artırıcı projenin söz sahibi olacak 
Konya. Üye sayıları az ekonomik 
gücü olmayan odalarımız sunacak-
ları hizmetler için birlik fonundan 
destek olunacak, bunu yaparken ke-
sinlikle ayrımcılık yapılmayacaktır. 
Hedefimiz Türkiye’de söz sahibi bir 
birlik olmak. Görev süremiz içerisin-
de sizlerin yapıcı eleştiri ve önerileri-
niz başarımızın sermayesi olacaktır” 
dedi.  Konuşmaların ardından oyla-
maya geçildi. 622 delegenin oy kul-
landığı seçimlerde Muharrem Kara-
bacak 335, Ali Osman Karamercan 
287 oy aldı. Böylece Karabacak KO-
NESOB’un yeni başkanı oldu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

BAŞKAN
Muharrem Karabacak

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
Emin Baranok
Yalçın Bozkır
Osman Alp Halil Yılmaz
Kadir Kağnıcıoğlu
Ahmet Er
Ali Yazar
Sedat Altınay

YÖNETİM KURULU YEDEK
Dursun Ali Yaşa
Erol Karamanlı
Ahmet Şen
Feridun Göner
Veyis Güçlü
Mehmet Yüksel Kurt
Hasan Ünvar
Adnan Çaylı
İbrahim Ekmekci

DENETİM KURULU ASİL
Ömer Dağ
Mehmet Günbaş
Ali Serdar Uzal
İbrahim Aypar
Niyazi Yavuzer

DENETİM KURULU YEDEK
Adem Uzman
İhsan Yıldız
Hulusi Nur
Yusuf Çal
Durmuş Akkanat

Displin Kurulu Asil
Mehmet Badem
Ramazan Yalçınkaya
Mehmet Ekinci
Ömer Bardakcı
Kenan Almaz

DİSİPLİN KURULU YEDEK
Ramazan Kuşpınar
Barış Mirza
Metin Başoda
Ahmet Arslan
Mustafa Sarılar

Karabacak başkanlığındaki yeni KONESOB yönetimi şöyle şekillendi:

640 delegenin 622’sinin oy kullandığı seçimde 335 oy alan Muharrem Karabacak, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (KONESOB) yeni Başkanı oldu.

Muharrem Karabacak Uğur ibrahim Altay
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Pir Esad Camii’nin Temeli atıldı Çumra Organize Sanayi yükseliyor

2014 yılı öncesine kadar so-
runlarla anılan Çumra Organize 
Sanayi Bölgesine bugün Fabrikalar 
yükselmeye istihdam oluşmaya de-
vam ediyor. Fabrikanın ve Çalışan 
sayısının artmasıyla birlikte bölgede 
bir cami ihtiyacı oldu. Düzenlenen 
törenle Çumra Organize Sanayi 
Bölgesinde “Pir Esad” camii temeli 
atıldı. Çumra Organize sanayi böl-
gesinde düzenlenen tören Kuran-ı 
Kerim okunmasıyla başladı. Kür-
süye ilk gelen isim Çumra Beledi-
ye Başkan Dr.Mehmet Oğuz oldu.  
Başkan Oğuz konuşmasında; “300 
yıl öncesinde belki de yok oldu diye 
anılan Pir Esad hazretleri Konya’da-
ki vakfiyeleri Çumra’daki vakfiyeleri 
ve o vakfiyeyi yerine getirme şere-

fine ulaşmak inşallah bizlere nasip 
oldu. Organize çalışanları olarak Or-
ganizede yatırım yapan müteşeb-
bislerle birlikte ve bu müteşebbisin 
başında da Valiliğimiz, Kaymakam-

lığımı, Belediyemiz ve Ticaret oda-
mız olarak bu hizmet hepimize 
düştü. Mevla kabul eylesin. Pir Esad 
camimizin temelini atıyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Çumra Organize Sanayi Böl-
gesinde Fabrikalar İşletmeler 
yükseliyor ve açılışları yapılıyor. 
Bunlardan biride Çumra Orga-
nize Sanayi Bölgesinde Faaliyete 
başlayan Çumra Süt Birliği hizmet 
binası oldu. Çumra Süt Birliğinin 
hizmet binası düzenlenen tören-
le açıldı. Çumra Protokolünü çok 
sayıda davetliyi bir araya getiren 
açılış programında ilk sözü Çumra 
Süt Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şahin Çelikçi oldu.  Çelikçi; 
Öncelikle açılışımıza uzaktan ya-
kından gelen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi. Çumra Belediye 
Başkanı Dr.Mehmet Oğuz ise, 
“Başladığımızda bölgesin üzerin-
de dümdüz bir arazinin üzerinde 

2,5 milyon lira bir ipotek vardı. 
Hadi bu nasıl ödenecek 150 bin 
liralık bir kredi borcu olmuş 2,5 
milyon lira ama hep beraber bir-
leşince neler yapılabileceğini ne-

lerin başarılabileceğini Çumra 
gördü. Çalışmaları devam eden ve 
bu yıl içerisinde inşallah faaliyet 
başlayacak 17 ayrı fabrikada yük-
seliyor” dedi. n HABER MERKEZİ

‘Hz. Mevlana’nın 
göçü beyin göçüdür’

Selçuk Üniversitesi Mevlana 
Araştırmaları Enstitüsü tara-
fından Hz. Mevlana ve ailesi-
nin Konya’ya teşriflerinin 790. 
Yılı münasebetiyle düzenlenen 
“Mevlana’nın Yolundan Mev-
la’ya Göçenler” paneli gerçek-
leştirildi Selçuk Üniversitesi 
Süleyman Demirel Kültür Mer-
kezi’nden düzenlenen “Mev-
lana’nın Yolundan Mevla’ya 
Göçenler” paneline Selçuk Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hüseyin Kara,  Necmettin 
Erbakan Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Dilaver Gürer, Ankara Üni-
versitesi Dil, Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hicabi Kırlangıç, Mevlana 
Araştırmaları Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Ali Temizel, öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı. 

Panelin Oturum Başkanlığını 
yapan Selçuk Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin 
Kara, “Mevlana’nın Yolundan 
Mevla’ya Göçenler” panelini 
hem bize sunan hem de sizlerin 
faydalanmasını sağlamak ama-
cıyla gayret edip düzenleyen ve 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyoruz. Bugün anlayıp idrak 
edeceğimiz, anlamakta güçlük 
çektiğimiz yönleri öğrenece-
ğimiz, düşüncelerimizi bir kat 
daha sergileyip iyi olanları top-
layıp kötü olanları bir kenara bı-
rakacağımız bir panelin olmasını 
diliyorum” diye konuştu.

“HZ. MEVLANA, 
KONYA’NIN KUTBU’DUR”
Hz. Mevlana’nın Konya’nın 

en önemli unsurlarından biri ol-
duğunu söyleyen Necmettin Er-
bakan Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Dilaver Gürer, “Hz. Mevlana’yı 
her an anmamız bu şehre rah-
metin inmesine vesile olacak-
tır. Tasavvuf geleneğinden her 
şehrin bir kutbu vardır. O şehrin 
kutbu aynı zamanda koruyucu-
sudur. Konya’nın kutbu da Hz. 
Mevlana’dır. Bunu söylerken 
tabii Bahaeddin Veled, Ateş-
baz Veli, Sadreddin Konevi gibi 

önemli isimleri ondan ayrı mı 
düşüneceğiz? Hayır, dolayısıyla 
bu şahsiyetler, bu şehrin mu-
hafızıdır. Konya tarih boyunca 
İslâm dünyasında hiçbir zaman 
zarar görmeyen tek şehirdir. Bu 
da Mevlana’nın bu şehrin muha-
fızı demektir. Hz. Mevlana’nın 
yolundan Mevla’ya göçen isim-
lerden birisi de çok sevdiğim 
Ahmet Avni Konuk’tur. Mesne-
vi’yi hem Anadolu hem de Hint 
bölgesinden alarak birleştirmiş-
tir. Mesnevi’yi İbnül Arabî’nin 
meşhur eseri Fususu’l Hikem ile 
şerh etmiştir. İbnül Arabî ken-
disinden sonra Dünya’da ortaya 
çıkan tüm düşünce sistemlerine 
tesir etmiş bir insandır. İbnül 
Arabî’nin Fususu’l Hikem eseri 
kutsal kitaplardan sonra üzerin-
de en çok düşünülen ve çalışılan 
kitaptır” ifadelerini kullandı. Gö-
çün kazanımlarından söz eden 
Mevlana Araştırmaları Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel ise 
şunları söyledi: “Sosyal, siyasal, 
etnik ve dini baskılar nedeniy-
le göç meydana gelmektedir. 
Dünya’da hiçbir millet önemli 
bir neden olmadıkça yaşadığı 
toprakları terk edip başka bir 
coğrafyaya göç etmek istemez. 
İslâm tarihinde ise göç anlamı-
na gelen hicretin önemli bir yeri 
vardır. Bu göçün sonunda Müs-
lümanlar, Mekkeliler karşısında 
siyasi bir güç haline geldiler.  
Medine’de İslam Devleti’nin te-
melleri atıldı. İslamiyet’in yayıl-
ması sağlandı. Hz. Mevlana ve 
ailesinin göçü 800 yıl öncesi kısa 
küçük bir grup halinde kısa za-
man aralığından meydana gel-
miştir. Hz. Mevlana ve ailesinin 
göçü sosyal ve siyasal sebepler-
den kaynaklandı. Bu dönemde 
batıdan İbnül Arabî’nin, doğu-
dan Hz. Mevlana’nın gelmesi 
Dünya’nın çalkantılı döneminde 
Konya’nın huzurlu ve güven-
li bir şehir olduğunu gösterip 
İslâm dünyası için de bir şans 
olmaktaydı. Mevlana’nın göçü 
aynı zamanda bir beyin göçü-
dür” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
desteğiyle organize edilen 11. Uluslararası Öğrenci Buluşması gerçekleştirildi

Dünya 5’ten büyüktür

Konya’da eğitim gören 95 fark-
lı ülkeden yaklaşık 4 bin öğrenci, 
kültürlerini tanıtmak için Cumhur-
başkanlığı’nın himayelerinde Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiy-
le Uluslararası Öğrenci Dernekleri 
Federasyonu ve İki Doğu İki Batı 
Uluslararası Öğrenci Derneği’nin 
organize ettiği 11. Uluslararası Öğ-
renci Buluşması’nda bir araya geldi. 

Bu yıl “Dünya 5’ten Büyüktür” 
sloganıyla Kılıçarslan Şehir Meyda-
nı’nda düzenlenen program, 2 gün 
sürdü.  

BUGÜN KONYA MEYDANI 
ÇOK GÜZEL VE RENKLİ 

Programın açılışına katılan 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 
İstanbul’dan sonra Anadolu’da en 
uzun süre başkentlik yapmış şehir 
olduğunun altını çizerek, “800 yıl 
öncesinden başlayarak Anadolu’nun 
kalbinde hoşgörünün, bilimin, ilmin 
merkezi olan bir şehir. İmkân olsa 
800 yıl öncesine gitsek, bu meydan-
da birçok farklı kültürden, ırktan in-
sanın dolaştığına şahitlik ederiz. Hz. 
Mevlana’nın da ilmi yolculuğunun 
sonunda Konya’ya gelmesinin bir 
nedeni de budur. Bugün şehrimiz 
yine böyle güzelliklere ev sahipliği 
yapıyor olmasından büyük mutlu-
luk duyuyoruz. Bugün Konya, 95 
ülkeden 4 bin öğrenciye ev sahipli-
ği yapıyor. Öğrencilerimizin burada 
bulunmasından büyük mutluluk 

duyuyoruz. Bugün Konya Meydanı 
hakikaten çok güzel, çok renkli” diye 
konuştu. 

BİRBİRİMİZİ GÖZ GÖZE 
YÜZ YÜZE TANIRSAK DOSTLUK 

KÖPRÜLERİ GÜÇLENİR 
“Tanırsak kardeş olabiliriz, ta-

nırsak paylaşabiliriz” diyen Başkan 
Uğur İbrahim Altay, konuşmasını 
şöyle tamamladı: “Birbirimizi baş-
kalarının söylediğiyle değil de göz 
göze yüz yüze tanırsak aramızdaki 
dostluk köprüleri güçlenir ve birbiri-
mize daha güçlü sarılırız. Dünyanın 
da buna ihtiyacı var. Dünya şu anda 
güçlüler ve güçsüzler, zenginler ve 
fakirler olarak ayrılmış durumda. 
Buna itiraz eden bir liderimiz var. 
Bugün de bu sloganı kullanıyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade-
siyle ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyo-
ruz.” 

KONYA ÇOK DAHA 
FAZLASINI BAĞRINA BASACAK 

POTANSİYELE SAHİP 
KTO Karatay Üniversitesi Rektö-

rü Prof. Dr. Bayram Sade, Konya’nın 
800 yıldır eğitimin, ilmin ve bilimin 
merkezi olduğunu dile getirerek, 
“Bu şehirde o günün medreseleri, 
üniversiteleri inşa edilmiş. Bugün 
bu şehirde 150 bin öğrenci var. Dört 
üniversite vardı, 5’inci üniversitenin 
de kurulma kararı çıktı. Bu şehir çok 
daha fazlasını bağrına basacak bir 
potansiyele sahip. Onun için kal-
bimiz ve gönlümüz dünyanın dört 
bir yanından gelen öğrencilerimize 
açık” şeklinde konuştu.  Uluslarara-
sı Öğrenci Dernekleri Federasyonu 
Başkan Yardımcısı Ali Arıkmert de 
hem dernek üyelerine organizasyon 
kabiliyeti kazandırmak hem de Kon-
yalıları şehirlerindeki uluslararası 

öğrencilerin varlığından haberdar 
etmek amacıyla bu organizasyonu 
düzenlediklerini kaydetti.  İki Doğu 
İki Batı Derneği Başkanı Murat As-
lan ise 2010 yılından beri başka ül-
kelerden eğitim için Konya’ya gelen 
yabancı öğrencilerle ilgilenip onlara 
ev sahipliği yaptıklarını dile getire-
rek, bu sayede güzel kardeşliklerin 
kapısını araladıklarını kaydetti. Ko-
nuşmaların ardından Kazak öğrenci 
Uatxan Eltay, 7‘den 70’e herkesin 
gönlüne giren Dombıra şarkısını ses-
lendirirken; Ahıska, Çeçen ve Aze-
ri öğrencilerin oluşturduğu karma 
grup Kafkas dans gösterisini sundu. 
Endonezyalı öğrencilerin Tari Sajojo 
dansı ise Konyalılardan tam not aldı.  
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, KTO Karatay 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bay-
ram Sade, Konya Gençlik Hizmet-
leri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, 
dernek yöneticileri ve öğrenciler, 
organizasyonun açılış kurdelesini 
hep birlikte kesti.  Protokol üyeleri 
ve davetliler daha sonra öğrencile-
rin kendi kültürlerini tanıtmak için 
kurdukları stantları gezerek bilgi 
aldı. Başkan Altay, programda öğ-
rencilerle yakından ilgilenerek soh-
bet etti. Öğrenciler, iki gün boyunca 
11. Uluslararası Öğrenci Buluşması 
sayesinde kültürel eşyalar, yöresel 
folklor gösterileri ve mutfak kültür-
lerini Konyalılara tanıtma imkânı 
buldu.  n HABER MERKEZİ

U. İbrahim Altay Murat Aslan 

11. Uluslararası Öğrenci Buluşması sayesinde kültürel eşyalar, yöresel folklor gösterileri ve mutfak kültürlerini Konyalılara tanıtma imkânı buldu.
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Sufi Sinema Günleri konserle sona erdi
Hazreti Mevlana ve ailesinin 

Konya’ya gelişlerinin 790. yıl dö-
nümü etkinlikleri kapsamında bu 
yıl ilki gerçekleştirilen Sufi Sinema 
Günleri (Sufisin), Türk tasavvuf 
müziği konseriyle sona erdi. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının 
desteğiyle, Konya’da düzenlenen 
ve 3 gün süren Sufi Sinema Gün-
leri’nde, tasavvuf konusunun işlen-
diği filmler izleyiciyle buluşturuldu 
ve uzmanlar tarafından tasavvufun 
sinemadaki yeri çeşitli yönleriyle 
ele alındı.

Proje Koordinatörü İbrahim 
Dıvarcı, Mevlana Kültür Merkezi’n-
de düzenlenen kapanış gecesinde 
yaptığı konuşmada, projenin ha-
yata geçirilmesinde katkı sağlayan 
kuruluşlara teşekkür etti. Bu tür 
organizasyonların çok büyük emek 
gerektirdiğini dile getiren Dıvarcı, 

“Bizim medeniyetimiz çınar diker. 
Bir çınar fidanını diken insan onun 
ağaç olduğunu göremez. Biz de 
bugün bir fidanı toprakla buluştur-
duk. Umut ediyoruz ki; Sufi Sinema 
Günleri de çınar gibi uzun ömürlü 
olur.” dedi. Dana sonra sanatçı Ah-
met Özhan programı izlemeye ge-
len davetlilere Türk tasavvuf müzi-
ği konseri verdi. Konserin ardından 
Sinema Yönetmeni Halit Refiğ’in 
eşi Gülper Refiğ, Yapımcı Derviş 
Zaim, Semra Sander, Filistinli Film 
Yapımcısı Ovidio Abdullatif Salazar 
ve sanatçı Ahmet Özhan’a katılım-
larından dolayı plaket takdim edil-
di. Programa, Mevlana’nın 22. ku-
şaktan torunu Esin Çelebi Bayru, İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Abdüs-
settar Yarar ile çok sayıda davetli 
katıldı.
n AA

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. 
Dr. Mehmet Şentürk, bahar mevsi-
minden yaz mevsimine geçişte gö-
rülmekte olan alerjinin kişiden kişiye 
farklılık gösterdiğini, tedavi yöntem-
lerinin de hastanın rahatsızlık duru-
muna göre değişebileceğini belirtti. 

Konya Hospital Kulak Burun 
Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. 
Mehmet Şentürk, alerjinin bireyler-
de kendini farklı şekilde gösterdi-
ğini ifade ederek, “Mayıs ayının ilk 
haftasındayız. Bu ilkbahardan yaza 
doğru bir geçiş dönemi. Geçiş dö-
neminde tabii ki ağaçların tozlaşma 
ve polenlerle beraber bir uçuşma 
dönemi olmaktadır. Tabii polenler 
etrafta saçılırken biz de bunlara ma-
ruz kalmaktayız. Bizler de bu polen 
ve tozlaşma mevsiminden kısmen 
de olsa zarar görmekteyiz. Bu zarar 
görmemiz genel olarak hafiften baş-
layarak şiddetli dereceye varabilir. 
Kimimiz hafif bir burun kaşıntısı ile 
atlatabilirken, kimimiz burun akıntı-
sı, hapşırık, geniz akıntısı olabilmek-
te, kimimizde eski mevcut astım 
veya diğer solunum rahatsızlıkları 

üstüne polen mevsiminin etkileri 
eklendiğinde astım krizlerinin te-
tiklenmesi, KOAH krizlerinin tetik-
lenmesi ve mevsimsel alerjik rinitin 
şiddetli etkileri görülebilmektedir. 
İleri formlarında kulak, burun, boğa-
za bakan yönüyle şiddetli baş ağrısı, 

burun akıntısı, yüzde ağrı, hafif kır-
gınlık, halsizlik, iş gücünde kısmen 
kayıp olabilmekte ve şiddetli baş ağ-
rısı da beraberinde olabilmektedir” 
şeklinde konuştu.  Dr. Şentürk, alerji 
rahatsızlığında tedavi yöntemlerinin 
hastanın rahatsızlık durumuna göre 

değişebileceğini ifade ederek, şun-
ları kaydetti:  “Aşılar genel olarak 
enjeksiyon tarzında yapılan ilaçlar 
ile dil altı hap şeklinde uygulanan aşı 
yöntemleri mevcuttur. Dil altı hap 
şeklinde uygulanan aşı metotları ön-
celikle hastaların klasik alerji ilaçla-
rından fayda görmeyen, uzun süren, 
aylar, yıllar boyunca devam eden 
alerji şikayetlerinde kullanılabilir. 
Bu ilaçların kullanılmasından önce 
alerji testi yapılmaktadır. Alerji tes-
tinde neye alerji oldu ise ona yönelik 
kişiye özel alerji hapları, aşı hapları 
veya iğneleri planlanmaktadır. Hap-
ların enjeksiyona göre kullanımı 
daha rahattır. Kişiler kendi hekim ve 
alerji hemşirelerinin önerdiği tarzda 
kullandıklarında şikayetlerinin yüz-
de 50 ila 70 kısmının kalıcı olarak 
tedavi ettirebilmektedirler. Aşı uy-
gulamaları hekim kontrolünde alerji 
ünitelerinde yapılmaktadır ve her an 
kişide beklenmedik bir alerji görüle-
bilme ihtimaline karşı acil kurtarma 
ekipmanlarının bulunduğu bir mer-
kezde yapılmasında fayda vardır.”
n İHA

‘Geleceğimiz için 
aday adayı oldum’

Pasajda çıkan yangın
maddi zarara yol açtı

Toplumsal ve kültürel alanda 
yapmış olduğu farkındalık çalışma-
ları ile tanınan Dr. M.İlker Yiğit İyi 
Parti’den Konya Milletvekili Aday 
Adayı olduğunu açıkladı. Türki-
ye’nin aydınlık yarınlar için İYİ Par-
ti’ye ihtiyaç duyduğunu söyleyen 
İYİ Parti Konya İl Başkan Yardım-
cısı  Dr. M.İlker Yiğit Milletvekilliği 
aday adaylığını açıklayarak şu ifa-
delere yer verdi, “Ülkenin içinde 
bulunduğu durum dolayısıyla er-
ken seçim kararı alındı ve İYİ Parti 
de seçim startında ülkenin umudu 
ve güneşi olarak halkın gönlünde 
her geçen gün daha fazla yer edi-
niyor. 24 Haziran günü yapılacak 
olan erken seçim gereğince ve par-
timizin seçim tüzüğü gereğince il 
başkan yardımcılığı  görevimden 
milletvekilliği aday adaylığım do-
layısıyla istifa ettim. Neden millet-
vekili adayı oldum diye bakılacak 
olursa huzur için adayım, insan-

ların kandırılmasına dur demek 
için adayım, ekonomik istikrar 
için adayım “dedi. İyi Parti Tür-
kiye’nin ihtiyaçlarından doğmuş 
bir partidir. AK Parti Türkiye’nin 
ihtiyaçlarında 2002 yılında karan-
lıklarda doğdu. Umut olarak doğdu 
ve iyiliklerle doğdu ancak gelinen 
süreçte kandırıldım denilerek par-
tinin amaçları dışına çıkıldı. Bizleri 
de kandırdıklarını sandılar. Kandı-
rılmayanlar Meral Akşener’in ön-
derliğinde İYİ Parti’yi kurdular. Biz 
kandırılmadık, kandırmayacağız ve 
kandırılmaya da dur diyeceğiz. Bu 
yola çıkarken genel başkanımızın 
yanında yer alıp önce yönetime 
destek çıktığımız gibi şimdi de mil-
letvekilliğine adayım. Kadınlarımız 
için, gençlerimiz için, geleceğimiz 
için,Türkiye için, İYİ olmak için bu 
yola baş koyduk, Türkiye iyi ola-
cak” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Çumra’da Yörük köylerinin birleşimiyle düzenlenen 16. Lille Yörük Şöleni renkli görüntülere sahne oldu

Çumra Lille Yörük 
Şöleni düzenlendi

Çumra’da Yörük köylerinin bir-
leşimiyle 16.Lille Yörük Şöleni dü-
zenlendi. Çumra Belediyesi öncülü-
ğünde düzenlenen şölene Ak Parti 
Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, 
Çumra Belediye Başkanı Dr.Meh-
met Oğuz, Ak Parti Çumra İlçe Baş-
kanı Ufuk Yağcılar ve binlerce insan 
bir araya geldi.  Çumra’da Lille mev-
kiinde düzenlenen 16.Lille Yörük 
Şöleni Kuran-ı Kerim okunması, İs-
tiklal Marşı ile başladı. Çumra Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 
engelli çocuklardan oluşan Mehte-
ran takımının Sultan Abdülhamid 
Han Marşı ve Yörük Köyleri Folklör 
ekibinin gösterileri şölene katılanlar 
tarafından büyük ilgi gördü.  Çumra 
Yörük Köyleri Dernek Başkanı Mus-
tafa Can açılış konuşmasını gerçek-
leştirerek 16.Lille Yörük Şölenine 
katılım gösteren herkese teşekkür 
etti. 

Çumra Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Oğuz; Aziziye köyünden 
gelen Havvaana teyzeyi görünce 
aklıma her hafta düzenlediğimiz 
Haftalık İstişare toplantıları geldi. 
Düzenlendiğimiz toplantılarda bir 
iki Kuzucu Mahallemiz gerçekleş-
tirdi. Diğer mahallelerimizde ka-
tılımcılar hep erkek olurdu ama 
Kuzucu’da katılımcılar yarısı erkek 
yarısı kadınlardan oluşmuştu. Bu 
bana Yörük kadınlarımızın gücünü 
gösteriyor. Mahalle istişare toplan-
tılarında bizlerden bir talepleri vardı 
Kültürümüze uygun bir park istiyo-
ruz diye bizlerde 40 bin m² alanda 
Yörük kültürüne ait bir kıl çadır ve 
etrafında Türkiye Cumhuriyetlerini 
temsil eden çadırlardan oluşan Sul-
tan Abdülhamid Han Parkımızı bir 
aya kadar hizmete açıyoruz inşallah. 
Sizlerle birlikte olmaktan beraber ol-
maktan onur duyuyoruz Şenliğimiz 

hayırlı olsun dedi. 
Ak Parti Konya Milletvekili Mus-

tafa Baloğlu; Bugün özel bir gün 
hem burada Yörük Türkmen Şöle-
nindeyiz hemde bugün Hıdırellez, 
Hıdırellez Anadolu kültürünün en 
önemli günlerinden biridir. Yörük 
Türkmen kültürü Anadolunun, Os-
manlının, Selçuklunun ve Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin kuruluş 
ve ana kültürüdür. Bu toprakların 
içinde var olmuş, bu toprakları bize 
vatan yapmış kültürün adıdır. Dola-
yısıyla bir söz vardır Toroslara bakın 
Nerede bir kara çadır görürseniz ve 
o kara çadırın birde dumanı tütüyor-
sa bu millete hiç kimse bir şey yapa-
maz. Bunu bu ülkenin evlatları her 
dönemde gösterdi Çanakkale’de, 
İstiklal Harbinde en sonra 15 Tem-
muzda gösterdi dedi. 

Ak Parti Konya Milletvekili Mus-
tafa Baloğlu Rahmetli Abdurrahim 
Karakoç’a Acaba şirini okuyarak 

sözlerini tamamladı. 
16.Lille Yörük Şöleni Ak Parti 

Konya Milletvekili Mustafa Baloğ-
lu’nun deveye binerek şölendeki yö-
rük çadırlarını ziyaretiyle devam etti. 

Çumra Belediyesi öncülüğün 
Yörük köyleri tarafından tertip edi-
len Şölen gün boyu katılımcıların 
güzel bir gün geçirmesini vesile 
oldu. n HABER MERKEZİ

Konya’da bir pasajda çıkan 
yangın itfaiye ekipleri tarafından 
söndürüldü. 

Yangın, merkez Selçuklu ilçe-
si Horozluhan Mahallesi Yunuseli 
Sokak’taki Hızarcılar Sanayi Ca-
mii’nin altında bulunan pasajda 
çıktı. İddiaya göre, pasajda bulu-
nan brandanın bilinmeyen bir se-

beple tutuşması ile çıkan alevler 
yan tarafta bulunan bir mobilya 
üretim dükkanına sıçradı. Vatan-
daşlar itfaiye, sağlık ve polis ekip-
lerine haber verdi. Olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri yangını sön-
dürürken, bazı malzemeler zarar 
gördü.
n İHA

Alerji kişiye göre farklılık gösterebilir
Op. Dr. Mehmet Şentürk

Çumra’da Yörük köylerinin 
birleşimiyle 16.Lille Yörük Şöleni 

düzenlendi. Parti Konya Milletvekili 
Mustafa Baloğlu deveye binerek 

şölendeki yörük çadırlarını ziyaret etti.
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Bahçeli’den ‘FETÖ’nün seçmen tezgahı’ uyarısı
MHP Genel Başkanı Devlet Bah-

çeli, “FETÖ’nün seçmen ayağını diri 
tutmak ve belirlenmiş adaylara yön-
lendirmek amacıyla hangi çalışma-
lar, hangi sinsi faaliyetler yapılıyor? 
FETÖ ile mücadeleyi savsaklamak, 
sulandırmak, söndürmek amacıyla 
gizli bir faaliyet olduğuyla ilgili biz 
milletimizi uyarıyoruz.” değerlendir-
mesinde bulundu. MHP’den yapılan 
açıklamaya göre Bahçeli, partisinin 
genel merkezinde gazetecilerin so-
rularını yanıtladı. “Cumhurbaşkanı 
adaylarının imza süreci devam edi-
yor. Meral Akşener ve diğer İYİ Parti 
yöneticileri ‘100 bin imzanın geçildi-
ğini’ söylüyorlar. Ne düşünüyorsu-
nuz” sorusu üzerine Bahçeli, imza 
sürecinin tamamlanmasına 3 gün 
kaldığını hatırlattı.

“Merak ediyorum; Emin Çölaşan 
imza verdi mi? Rahmi Turan imza 
verdi mi? Yılmaz Özdil imza verdi 
mi” sorusunu yönelten Bahçeli, şöy-
le devam etti:

“7 Haziran seçimlerinde bağım-
sız milletvekili adayları 488 bin 226 

oy almışlardı. Bu, yüzde 1,08’e teka-
bül ediyor. 1 Kasım’da da bağımsız 
milletvekili adayları 51 bin 38 oy aldı. 
Mesela şu anda içerde bulunan veya 
kaçak halde bulunanlar arasında yer 
alan FETÖ’cülerden bazılarını dik-
kate alalım. Hakan Şükür, FETÖ’cü 
eski futbolcu 48 bin 793 oy almıştı. 

Yakup Saygılı, İstanbul Mali Suçlar-
la Mücadele eski Müdürü 33 bin 57 
oy aldı. Ali Fuat Yılmazer, İstanbul 
İstihbarat eski Şube Müdürü, 59 bin 
697 oy almıştı. İstanbul Terörle Mü-
cadele eski Şube Müdürü Yurt Ata-
yün 41 bin 762 oy aldı. İstanbul Or-
ganize Suçlarla Mücadele eski Şube 

Müdürü Nazmi Ardıç 39 bin 881 oy 
aldı. Sadece İstanbul, İzmir ve An-
kara’daki bağımsız adaylara 249 bin 
67 oy verildi. Bu oylar şimdi kimlere 
imza olarak gitti?”

“TEZGAH MI SÖZ KONUSU”
“CHP’nin açık ve yoğun deste-

ği, görevden alınan, kamudan ihraç 
edilen, açığa alınan toplam 115 bine 
yakın mağdur kitle de dikkate alındı-
ğında bunlar kime ve nasıl kanalize 
ediliyor?” diyen Bahçeli, şunları kay-
detti: “FETÖ’nün seçmen ayağını diri 
tutmak ve belirlenmiş adaylara yön-
lendirmek amacıyla hangi çalışma-
lar, hangi sinsi faaliyetler yapılıyor? 
FETÖ ile mücadeleyi savsaklamak, 
sulandırmak, söndürmek amacıyla 
gizli bir faaliyet olduğuyla ilgili biz 
milletimizi uyarıyoruz. FETÖ’nün 
seçmen desteği var mıdır? Varsa ne 
kadar olacak? Terörle mücadeleyi 
zaafa uğratmak maksadıyla 15 Tem-
muz’un rövanşını sözde demokrasi 
kanallarından engellemek niyetiyle 
bir tezgah mı söz konusudur?”
n AA

‘Bütün adaylardan 
randevu isteyeceğim’

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı 
ve Yalova Milletvekili Muharrem 
İnce, yarın bütün cumhurbaşkanı 
adaylarından görüşmek ve başarı-
lar dilemek için randevu isteyece-
ğini söyledi.

İnce, Gemlik İskele Meyda-
nı’nda gerçekleştirilen mitingde 
yaptığı konuşmada, Gemlik cad-
delerinde gezerken İYİ Parti, Sa-
adet Partisi ve Vatan Partisi’nin 
yan yana stantlarını gördüğünü 
belirterek, “Miting alanından ses-
leniyorum, Gemlikli CHP üyelerine 
sesleniyorum; size talimatım, gidin 
arkadaşlarınıza imza verin, destek 
olun. Demokrasi böyle bir şeydir.” 
ifadesini kullandı.

Seçim çalışmalarına dün mem-
leketi Yalova’dan başladığını hatır-
latan İnce, şöyle devam etti:

“Yarın bütün adaylardan gö-
rüşmek ve başarılar dilemek için 
randevu isteyeceğim. Kim ran-
devu verirse gidip konuşacağım. 
Sayın Erdoğan randevu verirse 
gideceğim. Saraya çağırırsa saraya 
da gideceğim, milletin işinde küs-
lük olmaz. Çağırmazsa da kendisi 

bilir. Hepsine gideceğim. Selahat-
tin Demirtaş’ı da ziyaret edece-
ğim Edirne’de. Ben rakibimin bir 
kolunu bağlayıp güreş yapmam, 
böyle olmaz. Güreş mertçe, yiğitçe 
olacak. Birini hapse at, öbürüne if-
tira at. Sayın Akşener’e imza veri-
yorlar, ‘İmza verenler FETÖ’cüdür’ 
diyor. Böyle bir şey olur mu? Ben 
kefilim, Meral Akşener FETÖ’cü 
değildir, yok böyle bir şey. Yarış 
adil olacak.” MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli’nin “Bu Muhar-
rem İnce, CHP’nin cumhurbaşkanı 
adayı, MHP’ye husumet besliyor.’’ 
sözlerini hatırlatan İnce, “Benim 
MHP’ye ya da ülkücülere bir husu-
metim yoktur. Onlar bu memleke-
tin evladıdır.” dedi.

İnce, Gemlik’te kendisine ilgi 
gösteren vatandaşlara teşekkür 
etti. İnce, milleti barıştıracağını 
içeride birliği, dirliği sağlayacağını, 
milleti kaynaştıracağını kaydetti.

Muharrem İnce, Gemlik mitin-
gi öncesinde Orhangazi ilçesinden 
konvoyla geçerek vatandaşları se-
lamladı.
n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın birlik ve beraberlik anlayışının siyasete yansıması olduğunu dile getire-
rek, “Yerli ve milli anlayışın Türkiye’nin bekası için seferber olmasının adıdır. Türkiye’nin yeni hükümet sistemiyle şahlanışıdır” dedi

‘Beka için seferber olduk’
Cumhurbaşkanı ve AK Parti 

Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Sinan Erdem Spor Salonu’nda 
düzenlenen AK Parti İstanbul 6. 
Olağan İl Kongresi’nde seçim ma-
nifestosunu açıkladı. “Bu toprakları 
bize vatan yapan aziz milletim” di-
yerek sözlerine başlayan Erdoğan, 
“1071 Malazgirt Zaferi’nden beri bu 
topraklar bize yurt oldu, vatan oldu. 
Bizi, biz yaptı.” ifadelerini kullandı. 
Devletin Söğüt’te, yörük çadırların-
da kurulduğunu hatırlatan Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “De-
dem Osman Gazi’nin rüyası hakikat 
oldu. Göğsündeki çınar, devleti ebed 
müddet oldu. Devletimiz adalet sev-
dası ile büyüdü, Bursa ve Edirne’de 
zamana kök saldı. İstanbul’da yeni 
bir çağın kapısını açan müjdelen-
miş ordu, bizim ordumuzdu. Sultan 
Fatih bizim ceddimizdi. Süleymani-
ye’nin kubbelerinde bizim tekbir-
lerimiz yankılandı. Sina Çölü’nde 
Resul-ü Ekrem’in ardına düşen, Ha-
remeyn’e hizmetkar olan Yavuz biz-
dik. Kudüs’ü alan Selahattin Eyyübi 
bizdik. ‘Kanla alınan toprak, parayla 
satılmaz’ diyen Abdülhamit bizdik. 
Çanakkale’de yedi düvele meydan 
okuyan, canını veren ama düşma-
na geçit vermeyen bizdik. Sırtladığı 
top mermisiyle kahramanlık destanı 
yazan Seyit Onbaşı bizdik. Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk ‘Size ölmeyi em-
rediyorum’ dediğinde bir ok gibi si-
perlerinden fırlayan aslanlar bizdik. 
Kut’ül Amare’de ümmetin zafere 
inanmış iradesi bizdik. Milli Mücade-
le’de varıyla yoğuyla cepheye koşan, 
destan yazan bizdik. Maraş’ta Sütçü 
İmam, İzmir’de Hasan Tahsin, Erzu-
rum’da Nene Hatun, Antep’te Şahin 
Bey bizdik. Bu yurdun namusunu 
işgalcilere çiğnetmeyen bizdik. Top-
rağı sıksan şühedamızın fışkırdığı, 
destanımızın yazıldığı, türkümüzün 
okunduğu Türkiyemizi aziz bildik. 
1920’de Meclisimizi açarken dua 
dua yakaran bizim ellerimiz, bizim 
kalbimizdi. 1923’te Mustafa Kemal 
Atatürk’ün öncülüğünde devletimi-

zin yönetim şeklini Cumhuriyet ola-
rak ilan eden bizim irademizdi.”

“LİDER ÜLKE TÜRKİYE 
VİZYONUMUZ DEVAM EDECEK” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi 

ve sosyal güvenlik kurumu primleri 
konusundaki ihtilaflara, matrah artı-
şı şartıyla uzlaşma yolunu açtıklarını, 
stok beyanıyla, vergi mükelleflerinin 
gerçek varlıklarıyla muhasebe kayıt-
larını tutarlı hale getirdiklerini akta-
rarak, asıl büyük müjdeyi emeklilere 
verdiklerini, 12 milyon emeklinin 
tamamına Ramazan ve Kurban bay-
ramlarında biner lira ikramiye ver-
me kararı alarak, kendilerine olan 
şükranlarını ifade ettiklerini söyledi. 

İş yeri açan emeklilerin yüzde 15 
destek primi yüklerini kaldırdıkla-
rını, imar barışıyla ülkenin kangren 
olmuş bir sorununu kökten çözdük-
lerini, Türkiye’deki bağımsız bina-
ların yarısını oluşturan imarsız veya 
imara aykırı yapıların durumuna 
hukuki çözüm getirdiklerini belirten 
Erdoğan, böylece kentsel dönüşüm 
ve planlı yapılaşma çalışmalarının 
önündeki engelleri kaldırmış olduk-
larını belirtti.  Erdoğan, üniversite-
lere kayıt yaptırıp da eğitim-öğreti-
mine devam edemeyenlere bir fırsat 
daha verdiklerini, iş hayatına yeni 
atılan 18-29 yaş arasındaki genç-
lere destek için, mevcut teşviklere 
ilave olarak, bir yıl boyunca Bağ-Kur 
primlerini de üstlendiklerini, yaşlılık 
aylığını yaklaşık iki kat artırarak 500 
liraya çıkardıklarını, böylece milletin 
her kesiminin derdine deva olma-
ya, devletle milletin arasında hiçbir 
ihtilaflı konu bırakmamaya gayret 
gösterdiklerini vurguladı.  Dış poli-
tikada da erdem, irade ve cesaretle 
Türkiye’nin şahlandığına işaret eden 
Erdoğan, şöyle devam etti:  “Dış po-
litikamızın temel ilkeleri ‘bağımsız-
lık’, ‘milli çıkar’, ‘milli güvenlik’ ve 
‘vicdani duruş’ olmaya devam ede-
cek. Kimsenin efendiliğini kabul et-
mediğimiz gibi kimseye de efendilik 
taslamayacağız. Nasıl kazan-kazan 
ilkesini, bir adım önde olmak anla-

yışını benimsediysek, yine onurlu ve 
saygın bir iş birliği zemininde yapı-
cı bir dış politikayı öne çıkaracağız. 
Muhataplarımızla göz hizasında, 
eşit seviyede, somut çıkarlar ve ön-
celikler doğrultusunda ilişkilerimizi 
sürdüreceğiz. ‘Lider ülke Türkiye’ 
vizyonumuz devam edecek.”

“TERÖR ÖRGÜTLERİNE 
DÜNYAYI DAR ETMEKTEN 
ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ” 

Türkiye’nin hem büyük tehdit-
ler hem de büyük fırsatlar barındı-
ran yeni uluslararası ortamın güçlü 
bir aktörü olacağını dile getiren Er-
doğan, “Yeter ki siyasi istikrarımızı 
koruyalım, yeter ki güçlü bir siyasal 
liderlikle yolumuza devam edelim. 
İşte Başkanlık sistemini bunun için 
getiriyoruz. Önümüze çıkarılan bü-
tün zorluklar, bölgesel bir güç olan 

ülkemizin küresel bir güce dönüş-
mesini engellemek içindir.” dedi.  
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türki-
ye’nin güçlendikçe, sadece “dünya 
beşten büyüktür” diye haykırmakla 
kalmayacağını, dünyanın beşten 
büyük olduğunu dosta düşmana 
göstereceğini aktararak, şunları 
kaydetti: 

“Ülkemizin birliğine ve dirliğine 
kast eden terör örgütleriyle her alan-
daki mücadelemizi, içeride ve dışa-
rıda en küçük bir zafiyete meydan 
vermeden sürdüreceğiz. Şahlanışı-
mızın en önemli ayaklarından biri de 
ülkemizi hedef alan terör örgütlerini 
bütünüyle yok etmek, onları tarihin 
çöplüğüne yollamaktır. Bu can bu 
bedende olduğu müddetçe terör ör-
gütlerine dünyayı dar etmekten asla 
vazgeçmeyeceğiz.”

“SEVGİLİ GENÇLER; 
SİZ ŞAHLANIŞIMIZ VE 
YÜKSELİŞİMİZSİNİZ” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko-
nuşmasında gençlere de seslendi. 

“Sevgili gençler, siz şahlanışımız 
ve yükselişimizsiniz. Erdem, irade 
ve cesaretle Türkiye’yi siz şahlandı-
racaksınız.” diyen Erdoğan, gençle-
rin, Türkiye’nin 2053 ve 2071 ha-
yallerinin emanet edildiği geleceği 
olduğunu söyledi. Erdoğan, gençlere 
emretmeyeceklerini, dikte etme-
yeceklerini, onları kalıplara sokmak 
için çalışmayacaklarını vurgulaya-
rak, “Biz sadece sizinle beraber ça-
lışacağız. Sizinle beraber yol yürüye-
ceğiz. Bütün gayretimizle size daha 
fazla alan açacağız. Doğruyu sizinle 
beraber tartışıp, hayata geçireceğiz. 
Yanlışları sizinle birlikte tespit edip, 
düzelteceğiz. Ülkemiz sizinle küresel 
güç olacak. İstihdamımız sizinle bü-
yüyecek. Vizyonumuz sizinle geniş-
leyecek. Adalet sizinle yükselecek. 
Eğitim-öğretim sistemimizi sizin 
beklentilerinizi karşılayacak şekilde 
geliştireceğiz. Hiçbir terör örgütü-
nün, şer odağının ağına düşmenize 
izin vermeyeceğiz. Size daha nitelikli 
imkanlar sunmayı, ülkemizin ge-
leceğine yatırım olarak görüyoruz. 
Eğitim-öğretim hayatınızın ardın-
dan, edindiğiniz bilgi, beceri ve bi-
rikimlerinizi iş hayatına aktarmanızı 
sağlamak için gereken adımları bir-
likte atacağız. Farklı lisanlar, güncel 
gelişmeler, ileri teknolojilerle birlikte 
elbette dünyayı daha iyi tanıyacaksı-
nız. Bunun yanında medeniyetinizi, 
tarihinizi, kültürünüzü de en iyi şe-
kilde öğreneceksiniz.” değerlendir-
mesinde bulundu.

“CUMHUR İTTİFAKI, BİRLİK VE 
BERABERLİK ANLAYIŞININ 
SİYASETE YANSIMASIDIR” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önle-
rinde uzun bir yol, yapılacak çok iş 
olduğunu belirtti. 

Kendilerini yoldan döndürmeye 
çalışanların hiç bitmeyeceğine işaret 
eden Erdoğan, “Ama bizim de birli-

ğimiz, dirliğimiz Allah’ın izniyle hep 
sürecek.” dedi. 

Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın bu 
birlik ve beraberlik anlayışının siya-
sete yansıması olduğunu dile geti-
rerek, “Yerli ve milli anlayışın Türki-
ye’nin bekası için seferber olmasının 
adıdır. Türkiye’nin yeni hükümet 
sistemiyle şahlanışıdır. Türkiye’nin 
aydınlık geleceği için tüm toplum 
kesimleriyle siyasi ahitleşmenin ta 
kendisidir. Bu yolda yapmamız ge-
reken birliğimizden ve dirliğimizden 
taviz vermemektir. Biz işte bu ahdi 
Rabia’yla sembolleştirdik.” diye ko-
nuştu.

“BİZİ HEDEFLERİMİZDEN 
VAZGEÇİREMEYECEKLER” 

Salondakilerle “Tek millet, tek 
bayrak, tek vatan ve tek devlet” söy-
lemini yineleyen Erdoğan, şöyle de-
vam etti: “Bu dört ilkenin çevresin-
de, yerli ve milli herkesle birleşerek, 
el ele vererek, güçlü ve bağımsız 
Türkiye mücadelesine devam ede-
ceğiz. İşte Cumhur İttifakı’nı bunun 
için kurduk. Cumhur İttifakı; erdem, 
irade ve cesaretle Türkiye’nin şah-
lanışının adıdır. Çanakkale Zaferi, 
birliğimizin senedidir. Milli Müca-
dele, birliğimizin teminatıdır. Cum-
huriyet, birliğimizin zeminidir. De-
mokrasi, birliğimizin sigortasıdır. 15 
Temmuz Direnişi ve Yenikapı ruhu, 
birliğimizin mührüdür. Hedeflerimi-
ze ancak bu ruhla yürüyebiliriz. 

Milletimize, bayrağımıza, vata-
nımıza, devletimize kast edenlere 
buradan bir kez daha haykırıyoruz: 
Başaramayacaksınız. Milletimizin 
birliğini, dirliğini asla bozamaya-
caksınız. Bayrağımız göklerde hep 
dalgalanacak. Vatanımız ilelebet bu 
millete yurt olacak. Devletimiz hep 
payidar kalacak. Ezanlarımız hep bu 
kubbede yankılanacak. Hep dimdik 
duracağız. Bu ülkeye diz çöktüre-
meyecekler. Bu halka boyunduruk 
vuramayacaklar. Bin yıldır yürüdü-
ğümüz bu yoldan bizi geri döndü-
remeyecekler. Bizi hedeflerimizden 
vazgeçiremeyecekler.”  n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
manifestosunu açıkladı.

Devlet Bahçeli
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Konya Camileri Temizleme Derneği oluşturduğu 7 kişilik bir ekiple, Konya’da 
bulunan tüm cami ve mescitlerin temizliğini yapılarak Ramazan’a hazırlanıyor

Ramazan’a hazırlıyorlar

Konya Camileri Temizleme 
Derneği, hayırda yarışan, hayır için 
koşturan bir dernek. 2007 yılında 
Rıza Mendi Başkanlığında bir grup 
esnaf tarafından kurulan dernek ça-
lışmalarına kurulduğu günden bu 
yana aralıksız devan ediyor. Konya 
Camileri Temizleme Derneği bugü-
ne kadar Konya genelinde bulunan 
4 bin 500 caminin temizliğini ger-
çekleştirdi. 2018 yılı hedeflerinden 
bahseden Konya Camileri Temiz-
leme Derneği Genel Koordinatörü 
İbrahim Büyükdere, “2018 yılı için 
hedefimiz Konya genelinde bulunan 
600 camiinin temizliğini gerçekleş-
tirmek. Mübarek Ramazan ayı ön-
cesinde ekipimiz Konya genelinde 
bulunan cami ve mescitleri 11 ayın 
sultanı Ramazan ayına hazırlıyorlar. 
Konyalı vatandaşlarımızdan derne-
ğimize maddi ve manevi destekle-
rini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

4 BİN 500 CAMİİ TEMİZLENDİ
Çalışmaları hakkında bilgiler 

veren Konya Camileri Temizleme 
Derneği Genel Koordinatörü İbra-
him Büyükdere, bugüne kadar Kon-

ya’da 4 bin 500 caminin temizliğini 
gerçekleştirdiklerini söyledi. 6 kişilik 
bir ekiple temizlik çalışmalarının yü-
rütüldüğünü ifade eden Büyükde-
re, “Şuanda 1 ekip şefi ve 6 kişi ile 
toplamda 7 kişi camileri temizleni-
yor.  Müftülükler kanalıyla derneği-
miz çalışmaları imamlara bildiriyor. 
İmamlarımız bizleri arıyor ve te-
mizlik için randevu talep ediyorlar. 
Bizler de temizlik sırasına göre ken-
dilerine bir gün söylüyoruz. Ekibi-
miz camiye gitmeden bir gün önce 
imam ile iletişime geçiyor ve bu 

şekilde camilerin temizliği yapılıyor. 
Ekibimiz caminin içerisine girdikleri 
zaman caminin içerisini ve dışarısını 
detaylı şekilde temizliyorlar. Temiz-
lik bittikten sonra cami imamlarımız 
şefimizde bulunan deftere camile-
rinde yapılan temizlik ile ilgili görüş 
ve önerilerini yazıyorlar. Cami te-
mizliğimizden hem imamlar, hem 
de cami cemaatimiz oldukça mem-
nun kalıyorlar. Buda bizlerin çalışma 
azmini ve heyecanını artırıyor” dedi. 

RAMAZAN’A HAZIRLIK
“Ramazan ayının diğer aylara 

göre büyük bir yeri vardır. Çünkü 
Ramazan ayı on bir ayın sultanıdır” 
diyen Büyükdere, Ramazan ayının 
önemine değindi. Ramazan ayına 
katkı sağlamak amacıyla camilerde 
ve mescitlerde yoğun çalışma ger-
çekleştirdiklerini dile getiren Bü-
yükdere, şunları söyledi, “Ramazan 
ayı öncesi bizler de dernek olarak 
camilerin temizlenmesi konusunda 
yoğun çalışma gerçekleştiriyoruz. 
İmamlardan gelen talepleri elimiz-
den geldiği kadar hızlı çözmeye 
çalışıyoruz. Konyalı vatandaşları-

mızdan derneğimize maddi ve ma-
nevi desteklerini bekliyoruz. Bizler 
camilerin temizliğini ücret karşılığı 
yapmıyoruz. Ama bizlerin de bir ba-
ğışa ihtiyacımız var ki hizmeti yürü-
tebilmek için gelir kaynağımız olsun. 
Bizler bağışla yürüyen bir derneğiz. 
Vatandaşlarımız desteği olduğu 
taktirde azim ve şevkle çalışmala-
rımıza ömrümüzün sonuna kadar 
devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın 
derneğimize yapmış olduğu bağış-
ları sadece camilerin temizliğinde 
kullanıyoruz. Tek amacımız Cenabı 
Allah’ın ibadet yerlerini temizlemek. 
İstiyoruz bütün Türkiye’de böyle bir 
dernek kurulsun ve ülkemizin her 
tarafında bulunan camilerimiz bu 
şekilde temizlensin.” 2018 yılı için 
bir hedeflerini de anlatan Büyük-
dere, “Hedefimiz her yıl 500 cami-
yi temizlemek.  Bu zamana kadar 
temizlemiş olduğumuz 4 bin 500 
caminin üzerine çıkmak. Hedefimiz 
bu yıl Konya genelinde bulunan 600 
camiyi temizlemek. İnşallah bu he-
defimizi tutturacağız” dedi 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hıdırellez coşkusu
Konya’yı sardı

Türklerin Orta Asya’dan bu 
yana sürdürdüğü Hıdırellez, bu 
yıl da coşkuyla kutlandı. Özellik-
le Anadolu’da hala yaşatılan Hı-
dırellez, baharın gelişi anlamına 
geliyor. Her yıl binlerce vatandaş 
Hıdırellez’i, çeşitli etkinliklerle 
kutluyor. Özellikle bayanların ol-
duğu gruplar yapılan yiyeceklerle 
birlikte ya evlerinin bahçelerinde 
toplanıyor ya da yeşil alanlarda ve 
parklarda toplanarak Hıdırellez’i 
birlikte kutluyor. Geçtiğimiz Cu-
martesi kutlanan Hıdırellez, bu yıl 
da aynı manzaralara sahne oldu. 

DİLEKLER TUTULDU
Hıdırellez’in geçmişten bugü-

ne dek süregelen bazı gelenekleri 
bulunuyor. Bunlardan en yaygın 
olanı gül ağacı altına dilek dilemek. 
Hıdırellez akşamında bir çok va-
tandaş, dileklerini bir kağıda yazdı-
lar ya da şekil olarak gül ağacının 
altına çizdiler. Bazı vatandaşlar da 
dileklerini çamurdan yaptılar. Ev 
isteyen ev resmi, araba isteyen 
araba resmi çizdi. Hıdırellez akşa-
mında bir diğer dilek dileme biçimi 
de gül ağacına para asmak olarak 
biliniyor. Bir çok vatandaş da yine 
paralarını asarak, Hıdırellez’in er-
tesi günü paraları tekrar toplayıp 
cüzdanına koydu. Bu paralar ge-
leneklere göre harcanmaz be “Be-
reket parası” olarak taşınır. İnanışa 
göre o para yıl boyunca darlık ve 

parasızlık yüzü göstermez.
PARKLAR DOLDU TAŞTI

Önceleri vatandaşlar daha çok 
Hıdırellez’de bahçesi olanın bahçe-
sine gider, orada bir araya gelirdi. 
Ancak Konya’da son yıllarda nere-
deyse her mahallede olan ve şeh-
ri donatan parklar, vatandaşların 
gözdesi oldu. Özellikle Konya’nın 
çeşitli semtlerinde bulunan büyük 
ve meşhur parklar Hıdırellez’de 
de vatandaşların akınına uğradı. 
Vatandaşlar mangallarını yaktı, 
evlerinden getirdikleri yemekleri 
ortaya koyarak birbirleriyle paylaş-
tı. Çoluk çocuk 7’den 70’e herkesin 
bir araya gelerek kutladığı Hıdırel-
lez, böylece bu yıl da eğlenceli bir 
güne sahne oldu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Türkiye’nin lider etsiz çiğ köfte markası Komegene, Konya’daki 40. Şubesi’ni açtı. Komagene Konya Bölge 
Müdürü Ergün Gökmen, “Yeni dönemde Konya’da komagene ailesi olarak şube sayımızı artıracağız” dedi

Komagene’den 40. şube
Lezzetli, sağlıklı ve kaliteli ürün-

lerimizi, güler yüzlü ve müşteri 
odaklı hizmet anlayışı ile müşterile-
rimize sunarak satış ve karlılığımızı 
artırıp iş ortaklarımızın da kazana-
cağı sürekli gelişen ve istikrarlı bü-
yüyen yenilikçi ve fark oluşturan bir 
marka olmak hedefinde olan Koma-
gene Konya’da 40’ıncı şubesini açtı.  
İşletmeciliği Mehmet Altın ve ailesi-
nin yaptığı törene Komagene Konya 
Bölge Müdürü Ergün Gökmen ile 
çok sayıda davetli katıldı. Açılışta 
konuşa Komagene Konya Bölge Mü-
dürü Ergün Gökmen, “Komagene 
olarak Konya’da 40 şubemizi, Tür-
kiye genelinde ise bin 5. şubemizi 
açmanın heyecanının yaşıyoruz. 
Komagene olarak Türkiye genelinde 
bin 5. şubemiz var. Bu rakam gide-
rek artıyor.  Konyalıların markamıza 
göstermiş oldukları ilgi ve alakadan 
oldukça memnunuz. Yeni dönem-
de Konya’da komagene ailesi olarak 
şube sayımızı artıracağız.  Çigköfle-
rimizin içerisinde bulunan fındık,fıs-
tık ve badem oluşan bir üçlü vardır. 
Buda markamızı diğer çiğköfteler-
den ayıran en büyük özelliktir. Ko-
magene’nin bütün şubelerinde 
lezzet aynıdır. Komegene ailesi ola-
rak düzenli olarak her ayın 15’inde 
kampanya düzenliyoruz. İnşallah 
ramazan ayı boyunca komagene şu-
belerinde yüzde 50 indirimlerimiz 
devam edecek.  Komegene ailesi 
olarak çigköftenin yanında müşte-
rilerimiz şubelerimizde içli köfteler, 
meze ve pratik yemekler, Tavuklu 
Pilav, olmak üzere Sıçak ve soğuk 
ağırlıklı meze grubumuz var. Buda 

bizi diğer rakiplerimizden ayıran en 
büyük fark” ifadelerini kullandı. Ko-
megene Ali Ulvi Kurucu Şubesi iş-
letmecilerinden Mehmet Altın, “ Şu-
bemizde sabah saat 10:00 ile gece 

02:00 arasında hem alo paket hem 
de yemek sepeti ile müşterilerimize 
hizmet vereceğiz. İşyerimiz diğer çi-
ğköftecilere göre geniş ve ferah. Me-
kanımıza aileler rahatlıkla gelebilir. 

Komegene Ali Ulvi Kurucu şubesini 
mahallemize kazandırmaktan ol-
dukça memnunuz. Altı kişilik bir aile 
olarak şubemizi çalıştıracağız”dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İbrahim Büyükdere

Ergün Gökmen Mehmet Altın
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Bütün çocukların 
maceralarını 
heyecanla 
izlediği pek çok 
yerli çizgi dizi 
kahramanı var 
artık. Ancak 
futbol alanındaki 
boşluk henüz 
doldurulmuş 
değil. Bir 
dönemin 
efsane çizgi 
dizisi Kaptan 
Tsubasa’nın 
etkisi 
düşünüldüğünde 
pek de boş 
bırakılması 
gereken bir 
alan olmasa 
gerek. Peki ya 
oluşturulacak 
yeni 
kahramanımızın 
Konyasporlu 
olmasını ister 
miydiniz? Yeşil 
Beyaz Konya 
Dergisi Yazarı 
Sami Sertçakar, 
yeni çizgi dizi 
kahramanı Can 
Avar’ı yazdı

Amerikan İmparatorluğu’nun 
temelinde Hollywood’un olduğu 
genel kabul gören bir iddiadır. Hol-
lywood etkisi ile insanların zihinle-
rini şekillendirebilme gücüne erişen 
Sam Amca, kültür yayılımcılığının en 
profesyonel örneğini sergiler. Her ne 
kadar sektör ABD egemenliğinde olsa 
da, diğer ülkeler de bu alanın gücünü 
farketmiş ve mücadeleye atılmış du-
rumda. İlk başta basit taklit süreci ila 
başlayan mücadelenin en kızıştığı alan 
ise çocuklara yönelik olanlar. Her ülke 
bir yandan yabancı ülkelerden gelecek 
olumsuz etkileri engellmeye çalışırken 
bir yandan da kendi ürünlerinin niteliğini 
artırıyor. 

Türkiye de bu alanda kendi müca-
delesini veriyor. Özellikle TRT Çocuk ka-
nalının açılması ile birlikte yerli ve milli 
yapımlar toplumun hizmetine sunuldu. 
Pepee, Keloğlan, Rafadan Tayfa, İstan-
bul Muhafızları gibi çocukların çok sevdi-
ği karakterler hem yıkıcı yabancı etkisini 
kırarken, hem de toplumun değerlerini 
çocukların zihinlerine işliyor.

Bir de olayın ticari tarafı var. Gelenek-
sel reklamcılığın yerle bir olduğu bu dö-
nemde, firmalar ve büyüme amacı güden 
kuruluşlar yüksek bütçeli projelerle toplu-
mun zihnine girmeye çalışıyor. Temel he-
def ise dolaylı yoldan ve örtülü olarak bunu 
gerçekleştirmek. 

Konunun futbol ile ilişkisi ise daha 
çok tematik. Her çocuğun içinde olan fut-
bolcu olma arzusuna dokunan yapımlar 
hep olmuştur. Bunun en bilinen ve başarılı 
örneği ise Kaptan Tsubasa’dır. Bir neslin 
kahramanı olan Tsubasa toplumun belli 
yaş aralığında futbolu algılayış biçiminin 
bile temelini oluşturur. 

Pek çok alanda yabancı etkisini kırma 
amacıyla muadil oluşturan yerli yapımcılar 
bu alanı boş bırakmıştır. Tsubasa etkisi ya-
ratacak bir yerli futbol yapımı henüz denen-
medi. Ülkemizin futbol takımlarında forma 
giyen bir çizgi dizi kahramın çok mu imkan-
sız bir karakter? Bir de o takımın Konyaspor 
olduğunu hayal edin…

Yeşil Beyaz Konya Dergisi Yazarı Sami 
Sertçakar kendi projesi olan yerli Tsubasa 
‘Can Avar’ projesini yazdı…

Türkiye’de büyük bir futbol kulübü mev-
cut değil. Büyük kulüp, sürekli gelir, pres-
tij, başarı ve genç yetenek üretme gücüne 
sahip olmalı. Uluslararası arenada geniş 
tanınırlığa sahip olmalı. Ülkemiz kulüple-
rini yönetenler sağ olsun, tüm kulüplerimiz 
küçük. Büyük çoğunluğu borç batağında. 
İflas ile arasındaki tek engel siyaset ve 
medya kollaması olan sözde büyük, sözde 
başarılı kulüplerimiz var. Geri kalanının da 
tek amacı kendi yağında kavrulabilmek. 
Borçsuz olmayı başaran kulübe başarılı 
diyoruz. Bırakalım olması gereken en az 5 
yıllık kalkınma planını, güzide kulüplerimi-
zin gelecek sezon yapacaklarına dair bile 
planları mevcut değil. Mevcut ve muadil 
insanlar tarafından yönetildikleri sürece 
de kulüplerimiz küçük olmaya mahkûm 
durumdalar.

Konyaspor’un bu kısır döngüden ve di-
ğer tüm kulüplerden ayrılması gerekiyor. 
Sözde büyük kulüplere aslında ne kadar 
küçük olduklarını göstermesi gerekiyor. 
Hedefimiz, Avrupa’da Türk futbol kulüp-
leri sayılırken isminin ilk sırada söylen-
mesi olmalı. Altında kurulacak ticari 
iştirakler ile birçok farklı alandan gelir 
sahibi olan büyük bir güce dönüşmesi 
amaçlanmalı. Ben, Konyaspor’un mar-
ka değerini zirveye taşımak istiyorum 
ve bunun için birçok projem var.

Marka yönetimi ve kalkınma üzeri-
ne projelerin yer alacağı bu bölümün 

ikinci yazısındayız. İlk yazıda atılması ge-
reken ilk adım olan Konyaspor’un taraftar 
üyeliğine açılma zorunluluğundan bahset-
miştik. Tekrar belirtmekte fayda var, en 
önemli adım bu. Umulan o ki Konyaspor 
taraftarı bunun bilincine varır ve bu konuda 
gerekli baskıyı kurma kararlılığına erişir. Bu 
yazıda ise Konyaspor’a hem maddi kaynak 
sağlayacak hem de marka değerini yüksel-
tecek bir projeden bahsedeceğiz.

PROJE: CAN AVAR
Bu proje, Dünya futbolunun zirvesinde 

yer alan büyük Avrupa kulüpleri için dahi 
geleceğin projesi olabilecek nitelikte.

Altyapıdan Konyaspor A takımına yük-
selmesiyle büyük bir maceraya adım atan 
Can Avar’ın hayatını konu alacak bir çizgi 
dizi yaptığımızı hayal edin. Süper Lig are-
nasına 17 yaşında adım atacak olan genç 
forvetin kariyer serüvenini ekrana taşıya-
cağız. Üstelik elimizde bu projeyi daha da 
dikkat çekici hale getirmek için çok kıymetli 
bir koz var; Samuel Eto’o. Dünya çapında 
yüksek tanınırlığa sahip, ismi başlı başına 
bir marka olan Samuel Eto’o. Kadromuzda 
böyle bir dünya yıldızının olması şüphesiz 
bu projeyi çok daha etkili bir seviyeye taşı-
yacak. Konyaspor kadrosunda bulunan tüm 
oyuncular gibi, Samuel Eto’o karakteri de 
çizgi dizide yer alacak. Bu şekilde projenin 
sadece ülke gündeminde değil, Dünya gün-
deminde de yankı oluşturacağından emin 
olabiliriz.

Can Avar’ın gelişimine, aşmak zorun-
da kalacağı türlü zorluklara, sahip olacağı 
dostlara ve edineceği düşmanlara, Kon-
yaspor kadrosunda forma kapma adına ver-
mek zorunda kalacağı büyük mücadeleye, 
yaşayacağı başarılara, hayal kırıklıklarına, 
kaldıracağı kupalara, Avrupa arenasında 
ilerleyişine ve tüm dünyanın tanıdığı Kon-

yaspor efsanesi “Canavar” haline gelişine 
şahitlik edeceğiz.

Bu, eğer kolay yoldan yapılır ise doğ-
rudan ele yüze bulaşacak bir proje bu. Bu 
yüzden üst seviye görsellik ve birinci sınıf 
bir hikâyeye sahip olmalı. Yalnızca çocuk-
ları değil, yetişkin bireyleri de kendisine 
bağlayacak bir kalite söz konusu olmalı. 
Ülkemizde üretilen kaliteli çizgi dizilerin 
sayısı oldukça az. Bu yüzden ortaya konula-
cak kaliteli bir iş doğrudan ülke gündemine 
oturacak ve rahatlıkla kendisine ulusal bir 
kanalda yer bulacaktır.

Özellikle son bir yılda yerle bir edilen 
Konyaspor marka değerini bambaşka bir 
seviyeye taşımak adına çok büyük bir fırsat 
olarak gördüğüm bir proje bu. Mevcut ve 
gelecek neslin zihnine “Büyük Konyaspor 
Takımı” düşüncesini aşılayacak bir proje. 
Bu şehrin çocuklarına İstanbul medyası ta-
rafından dayatılan takımlar yerine şehrinin 
takımını sevdirecek bir proje. Şehirde mini-
büs gezdirip anons yapmak veya bilet fiyat-
larını 1 TL yapmak gibi vizyon dışı eylemler 
ile stat doldurulmaz. Bu şehrin çocuklarına 
“baba, bu hafta maça gidelim” dedirtmeli-
siniz. Mazeret kabul etmemeli. Götürülmez 
ise ağlamalı. İşte bu proje de tam olarak 
bunu yapacak. Çocukları, aileleri maça çe-
kecek.

Elde edilecek yayın geliri ve dolaylı 
olarak yükselteceği forma satışı da bu işin 
maddi getiri boyutu. Üstelik sadece ulusal 
yayın kuruluşlarına değil, Samuel Eto’o 
etkisiyle bu çizgi diziyi yurt dışı yayın kuru-
luşlarına pazarlamak bile mümkün olabilir. 
Giyim, ayakkabı, otomotiv, tarım ve gıda 
sektörlerinde tam bir sanayii cenneti olan 
Konya’da bu proje için sponsor bulmak da 
oldukça kolay. Bu şekilde proje maliyeti-
nin ciddi bölümü de azaltılmış olur. Yapım 

sponsorlarının yanında içeriğe doğrudan 
reklam sponsorları da elde edilebilir. Örne-
ğin Can Avar’ın babasının bir çiftçi olabilir 
ve çiftliğinde kullandığı dev tarım makina-
larının üzerinde A markasının ismi, logosu 
yer alabilir. Road Runner çizgi filmlerinde 
Hain Çakal’ın kullandığı ekipmanların ve 
onları getiren kamyonun üzerinde yazan 
Acme markası hala hepimizin zihinlerinde. 
En düşük dikkat seviyesi ile seyrettiğimiz 
televizyon reklamlarının zihnimizdeki kalı-
cılığı oldukça düşükken; pür dikkat seyretti-
ğimiz bu tür yapımlarda göreceğimiz marka 
ve logolar zihnimize güçlü biçimde kazınır. 
Sponsora göre bu senaryo tarım makinala-
rı markası yerine, bir giyim markası veya 
gıda markası ile oluşturulabilir. Geniş viz-
yon sahibi firma sahipleri böyle bir reklam 
fırsatını havada kapacaklardır.

Konyaspor yönetimi tarafından yetki ve-
rilmesi durumunda bu fikri maliyet hesabı 
ile birlikte net bir proje haline getirerek su-
nabilirim. Senaryo taslağı dahi elimde hazır 
durumda. Öyle veya böyle bir gün mutlaka 
bu projeyi hayata geçirmeyi hedefliyorum.

Bir ek olarak; Yeşil Beyaz dergisi 22. 
sayıda yayınlanan forma tasarımlarımın 
yönetim tarafından dikkate alınmadığından 
bahsetmiştik. Sayın Ahmet Baydar konu 
hakkında dönüş yaparak tasarımları forma 
sponsorumuz olan Hummel firmasına de-
ğerlendirmeleri için ilettiğini belirtti. Ken-
disine teşekkür ediyoruz. Yani artık Atiker 
Konyaspor’un önümüzdeki sezon Süper 
Lig’in en dikkat çekici, en prestijli formala-
rına sahip olması ihtimal dahilinde.

22. sayıyı kaçırmış olanlar için tasarım-
lara aşağıda tekrar yer veriyoruz.

Bir sonraki sayıda tekrar buluşmak di-
leğiyle.

Saygılarımla.

Yeni çizgi dizi 
kahramanı Can Avar

Sami Sertçakar
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U14 Şampiyonası 
Konya’da 

tamamlandı
Türkiye Futbol Federasyonu U14 Türkiye Şampiyona-

sı 4’lü Finalleri Konya’da gerçekleşti. 71 ilden 116 takı-
mın katılımı ile 22 Mart 2018 tarihinde başlayan Türkiye 
Şampiyonası’nda oynanan birinci ve ikinci kademe  mü-
sabakaları sonunda 4 takım finale katılma hakkı kazan-
mıştı. Bursa Arabayatağıspor, Zonguldak Sarayspor, 
Muğla Bodrum Belediyespor ve Diyarbakır Amed Spor-
tif’in katılmaya hak kazandığı şampiyona sonunda U14 
Türkiye Şampiyonu Bursa Arabayatağıspor oldu.

Final maçı sonunda gerçekleşen törende; Türkiye 
Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkan 
Vekili Adnan Ersan, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürü Ömer Ersöz, Bursa ASKF Başkanı Osman Kılıç, 
Zonguldak ASKF Başkanı Kemal Demir, Kütahya ASKF 
Başkanı Murat Cengiz, Konya Amatör Spor Kulüpleri Fe-
derasyonu Başkanı Remzi Ay ve yönetim kurulu üyeleri 
kupa ve madalyaları takdim etti. Konya ASKF Başkanı 
Remzi Ay yaptığı açıklamada, Konya’nın misafirperverli-
ği çerçevesinde kulüpleri ağırlamaktan mutlu olduklarını 
belirterek katılımcı kulüpleri kutladı ve emeği geçen her-
kese ayrı ayrı teşekkür etti.
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ALTAY 34 19 9 6 62 32 30 66
2.BANDIRMASPOR 34 19 7 8 56 34 22 64
3.GÜMÜŞHANESPOR 34 19 7 8 55 30 25 64
4.ŞANLIURFASPOR 34 19 6 9 57 36 21 63
5.SAKARYASPOR 34 17 10 7 55 40 15 61
6.BUGSAŞ SPOR 34 15 11 8 55 35 20 56
7.HACETTEPE SPOR 34 15 11 8 49 33 16 56
8.K. ANADOLU SELÇUK 34 15 10 9 52 45 7 55
9.NİĞDE BEL. 34 14 7 13 42 43 -1 49
10.KIRKLARELİSPOR 34 11 9 14 43 52 -9 42
11.KAHRAMANMARAŞ 34 9 12 13 40 54 -14 39
12.ZONGULDAK 34 9 11 14 26 40 -14 38
13.PENDİKSPOR 34 9 10 15 34 47 -13 37
14.FETHİYESPOR 34 8 12 14 40 49 -9 36
15.KARAGÜMRÜK 34 10 6 18 32 48 -16 36
16.NAZİLLİ BEL. 34 7 8 19 34 58 -24 29
17.KARŞIYAKA 34 6 9 19 32 54 -22 21
18.SİLİVRİSPOR 34 2 11 21 26 60 -34 17

2017-2018
TFF 2. LiG BEYAZ GRUP

PUAN DURUMU

Selçuklu Belediyespor,
kazanırsa tur atlıyor

Türkiye Basketbol Ligi’nde mü-
cadele eden temsilcimiz Selçuklu 
Belediyespor, Play – Off Çeyrek Final 
ikinci maçında Bandırma Kırmızı’nın 
konuğu oluyor.

 İlk maçta rakibini kendi evinde 
konuk eden ve güzel oyun ortaya ko-
yarak karşılaşmayı 95-65 kazanan 
mavi beyazlılar, bugün oynanacak 
olan mücadeleyi kazanması duru-
munda Play – Off Yarı Final’e yük-
selecek.  Banvit Kara Ali Acar Spor 
Salonu’nda oynanacak olan maç saat 
18.00’de başlayacak. Selçuklu, genç 
rakibine karşı ikinci maçı kaybettiği 

taktirde, yarı finale yükselen takım 
Konya’da oynanacak olan üçüncü 
maçta belli olacak. İki rakip arasında 
oynanan ilk maçın son dakikaların-
da farkın açılması üzerine Selçuklu 
Belediyespor Başantrenörü Serkan 
Erdoğan, önemli oyuncularını dinlen-
dirmek imkanı bulmuştu. 

DİĞER MAÇ BUGÜN OYNANACAK
Temsilcimiz Selçuklu Beledi-

yespor’un da mücadele ettiği Play 
– Off Çeyrek Final eşleşmelerinde 
diğer maç da bugün oynanacak. Çey-
rek finalin ilk maçında İstanbulspor 
Beylikdüzü ile Afyon Belediyesi karşı 

karşıya gelmiş. İstanbul ekibi raki-
bini deplasmanda mağlup etmeyi 
başarmıştı. İki rakip arasında Beylik-
düzü Spor Salonu’ndaki ikinci maç 
bugün 18.00’de başlayacak. İlk maçı 
deplasmanda 83-85 kazanan İstan-
bulspor, kendi sahasında oynayaca-
ğı maçı kazanması durumunda yarı 
finale yükselene takım olacak. Mavi 
beyazlı temsilcimiz Selçuklu Beledi-
yespor, Bandırma Kırmızı’yı elemesi 
durumunda, Afyon Belediyesi – İstan-
bulspor eşleşmesinin tur atlayanı ile 
yarı finalde karşı karşıya gelecek.
n SPOR SERVİSİ

Alınterispor yarı
finalde elendi

Türkiye Şampiyonası finallerinde yarı 
final maçında FYL İstanbul’a mağlup olan 
Alınterispor büyük bir başarıya imza atarak 
yarı finale kadar yükseldiği turnuvaya veda 
etti. Türkiye Şampiyonası’nda Finallere 
kalarak Konya’yı gururlandıran Alınterispor 
turnuvada yarı finale kadar yükselmişti. 
Yarı final mücadelesinde FYL İstanbul’a 
yenilerek şampiyonluk umutlarını yitiren 
Aydoğan Karakaya’nın öğrencileri finale bu 
kadar yaklaşmışken, elenmenin üzüntüsü-
nü yaşadı. 

KARAMAN’DAN AFYON’A
Konya’da yapılan İl Şampiyonası’nı 

şampiyon tamamlayan Alınterispor takımı 
Türkiye Şampiyonası Finalleri serüvenine 
Karaman’da başladı. Şampiyona finalleri-
ne katılmanın ilk ayağı olan Karaman’dan 
zaferle dönen Alınterispor’un sıradaki du-
rağı Elazığ olmuştu. Elazığ’da yapılan Yarı 
Final müsabakalarında da hata yapmayan 

Aydoğan Karakaya’nın öğrencileri Afyon’da 
yapılacak şampiyonanın finallerine katıl-
maya hak kazanmıştı. Konya’yı Afyon’da 
Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde başarıy-
la temsil eden Alınterispor turnuvaya yarı 
final maçında veda etti.

KIL PAYI KAÇIRDI
Türkiye Şampiyonası Finallerine kala-

rak Konyalı basketbol severlerin beğenisini 
kazanan Alıntersipor şampiyonluğa çok 
yaklaşsa da yarı final müsabakasında İs-
tanbul ekibine elendi. Alınteri, Afyon’da ilk 
maçında Yaşamkent ile karşılaştı. Maçın 
başından beri kıran kırana geçen mücade-
lede maçın son anlarını iyi oynayarak hata 
yapmayan temsilcimiz rakibini 68-67 ile 
geçerek adını son 4 takım arasına yazdır-
mıştı. Yarı final maçında ise FYL İstanbul 
ile karşılaşan Konya ekibi, bu mücadele-
den mağlup ayrılarak turnuvadan elendi.
n SPOR SERVİSİ

‘Konyaspor’a gidecek 
oyuncularımız var’

Kendi sahasında Hacettepe’yi mağlup ederek sezonu 55 puanda tamamlayan Konya Anadolu 
Selçukspor’da Teknik Direktör Alper Avcı değerlendirmelerde bulundu. Avcı, başarılı bir sezon 

geçirdiklerini ifade ederken, üst liglerde oynayacak oyuncularının olduğunu belirtti
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anado-

lu Selçukspor, 2017 – 2018 sezonunu iç 
sahada oynadığı Hacettepespor’u mağ-
lup ederek tamamladı. Yeşil beyazlılar, 
55 puan topladığı sezonu 8.sırada bitirdi 
ve tarihi boyunca en yüksek puan seviye-
sine ulaştı. Yavru Kartal çok az bir puan 
farkı ile Play – Off’a girmeyi başaramadı. 
Yeşil beyazlı takımın genç ve başarılı tek-
nik direktörü Mustafa Alper Avcı, yaptığı 
açıklamalarda sezonu değerlendirdi.

SEZONU GALİBİYET İLE 
TAMAMLAMAK GÜZEL 

Sezonu iç sahada Hacettepespor ga-
libiyeti ile tamamlayan Konya Anadolu 
Selçukspor’da Teknik Direktörü Alper 
Avcı, “Son maç olması, iddianın olma-
ması, oyuncuları belki etkilemiş olabilir. 
Fakat en azından biz bugün sahaya çıktı-
ğımız zaman oyunculardan şunu istedik. 
Doğruyu yapmaya çalışalım, pozisyon 
anlamında sezon başından beri çalıştığı-
mız, devre arasından itibaren bize katılan 
oyuncuların saha içerisinde neler yapa-
bileceğini, yetebildiği ölçüde fiziksel ve 
mental anlamda onları görmek istedik. 
Bence çok güzel bir geri dönüş oldu. O 
yüzden oyuncularımı kutluyorum. Sezonu 
kendi sahamızda galibiyetle kapatmak 
güzel oldu. O yüzden hepsini tebrik ediyo-
rum. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

‘KADROYU KORURSAK 
ŞAMPİYONLUĞA OYNARIZ’

Sezonu iyi bir yerde tamamladıklarını 
Alper Avcı, “Sezon başı yeni kurulan bir 
ekip. Geçen seneden giden oyuncular, 
bu sene 22 tane gelen oyuncu, yaş orta-
laması 20 ve bu oyuncuların daha önce 
% 95’inin ciddi sayıda bir profesyonel 
liglerde müsabakası yok. Dönüp baktı-
ğınız zaman sezon başında fikstür çekil-
diğinde grupta düşecek ilk takım olarak 
biz gösteriliyorduk kamuoyunda. Ama 
oyuncuların potansiyelleri olduğunu biz 
her zaman söyledik. Bize sadece zaman 
gerekiyordu. Kolay değil yeni kurulan 
bir takım. Sağ olsun yönetimimiz, bize o 
sabrı gösterdi ve şu anda bulunduğu ko-
num itibariyle Play - Off’u beş puanla ka-
çırdık. Belki bir Sakarya, Bandırma final 
niteliğindeki maçlarda galip gelebilsey-
dik Play - Off’un içinde olabilirdik. Play - 

Off’a çıksaydık belki ben inanıyorum Play 
- Off’un en şanslı ekibi olabileceğimizi 
düşünüyordum. Artık sezon bitti. Sakatlık 
vermedik en önemlisi. Ciddi anlamda 
oyuncuların gelişimi var. Hepsine şans 
verdik. Takımda süre almayan oyuncu-
muz yok, yani a’dan z’ye bütün oyuncula-
rımıza şans verdik. Onların da saha içeri-
sinde bu 34 haftalık periyottaki yaptıkları, 
bizim tarafımızdan Konyaspor tarafından 
değerlendirilecek. Ona göre inşallah gö-
nül ister, bu takımdaki bütün oyuncularla 
devam edelim bir-iki takviyeyle çok kafa 
karıştırmadan önümüzdeki sene şampi-

yonluğun en güçlü adayı olacağını ben 
kendi adıma iddia ediyorum. Allah nasip 
ederse. Fakat önce Konyaspor’a gidecek 
oyuncularımız var benim tahminim. 1. 
Lig’e transfer olacak oyuncularımız var. 
Süreç bizi nereye getirecek zamanla gö-
receğiz. Burada çok mutluyuz, huzurluyuz 
fakat ortada bir realite var. Sezon sonu 
yani 31 Mayıs itibariyle sözleşmem biti-
yor. Konyaspor inşallah sıkıntı yaşama-
dan ligde kalacak, Allah nasip ederse o 
zaman bizimle alakalı, kulübümüzle ala-
kalı  süreç  işleyecek” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Alper Avcı
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Vedat: Karşımızda rahat bir takım vardı
Vedat Bora Kardemir Karabükspor 

maçını değerlendirdi. Ligin son hafta-
larının zor ve çekişmeli maçlara sahne 
olduğunu K.Karabükspor maçımızın da 
böyle bir ortamda oynandığını ifade 
eden Vedat Bora kazandıkları için mut-
lu olduğunu ifade etti.

 Son 3 haftaya girilirken sürpriz bir 
puan kaybı yaşamama adına K.Kara-
bükspor maçının ne kadar değerli oldu-
ğunu bildiklerini söyleyen Vedat Bora, 
“Karşımızda nispeten daha rahat olan 
ve kaybedeceği bir şey olmayan bir ra-
kip vardı. İyi mücadele oldu. Zorlandık. 
Ama her şeyden önemlisi kazanmak 
ve ligde kalma iddiamızı devam ettir-
mekti. Şükürler olsun bunu başardık. 
Mutluyuz. Emeği geçen herkesi kutlu-
yorum. Şimdi sahamızda oynayacağı-
mız Göztepe maçı var. Rakiplerimizin 
alacağı sonuçlara göre hedefimize o 
maçta ulaşabiliriz. Haftaya tribünleri 
dolduracak taraftarlarımızın da des-
teğiyle kazanıp işi bitirmek istiyoruz” 
diye konuştu. n SPOR SERVİSİ

Eren: Beklediğimizden de zor bir maç oldu
Deplasmanda 1-0 kazandıkları 

K.Karabükspor maçının beklendiği 
gibi zor geçtiğini ifade eden Eren 
Albayrak, kazandıkları için mutlu ol-
duklarını ve tek düşüncelerinin kalan 
iki maçta gerekli puanları alarak lig-
de kalmak olduğunu söyledi.

 Ligden düşen K.Karabükspor’un 
rahat olduğu için iyi bir mücadele 
ortaya koyduğunu Eren Albayrak, 
“Beklediğimizden de zor bir maç 
oldu.

Kazanmaktan ve yolumuza ka-
yıpsız devam etmekten başka bir 
düşüncemiz yoktu. Zorlandık ve 
amacımıza ulaştık. Mutluyuz. Artık fi-
nal haftalarındayız ve oyundan daha 
önemli olan kazanmak ve puan kaybı 
yaşamamak. İstediğimiz oyunu oy-
nayamadığımız doğru ama dediğim 
gibi önemli olan 3 puanı almaktı. 
Bunu başardık. Herkesin emeğine 
sağlık ve mücadelelerinden dolayı 
tüm takım arkadaşlarımı ve teknik 
heyetimizi kutluyorum. Önümüzde 
gerçek anlamda bir final niteliği ta-
şıyan Göztepe maçı var. O maçta 
taraftarlarımızın bizleri daha fazla 
sayıda tribünleri doldurarak yalnız 

bırakmayacağına inanıyorum. Tek 
düşüncemiz kalan iki haftada gerekli 
puanları alarak Atiker Konyaspor’u 
hak ettiği Süper Lig’de bırakmak. 
Bunu da başaracağız” derken sakat-
lığı ile ilgili de bir açıklama yaptı ve 

“Maç içerisinde arka adalemde bir 
sertleşme hissettim. Zorlamak iste-
medim. O nedenle oyundan çıktım. 
Allah’a şükür çok ciddi bir şey yok” 
şeklinde görüş belirtti. 
n SPOR SERVİSİ

Basketbol takımı 
yemekte biraraya geldi

Atiker Konyaspor’un basketbol U11-U12-U13 erkek 
ve bayan takımlarının antrenörleri oyuncuları ve aileleri 
kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Yönetim Kurulu 
Üyesi Prof.Dr. Hakan Salim Çağlayan da katıldı. Çağla-
yan antrenörler, sporcularımız ve aileleriyle istişare top-
lantısı gerçekleştirdi. n SPOR SERVİSİ

Göztepe hazırlıkları 
bugün başlıyor

Haftayı 1-0’lık K.Karabükspor galibiyetiyle kapatan 
Atiker Konyaspor’da, sezonun 33.haftasında 12 Mayıs 
Cumartesi günü oynanacak Göztepe maçının hazırlıkları 
bir günlük aradan sonra bugün saat 18:00’da yapılacak 
antrenmanla başlayacak. Yeşil beyazlılar sezonun finali 
niteliğindeki maça sıkı hazırlanarak, taraftar desteği ile 
birlikte kazanmak ve ligde kalmak istiyor.
n SPOR SERVİSİ 

‘Hak ettiğimiz 
yerde kalacağız’
Atiker Konyaspor’da kötü oyuna rağmen alınan 3 puanın sevinci yaşanıyor. Sakatlığının ardından Karabükspor maçına 

ilk 11’de çıkan Ömer Ali Şahiner, maçın kolay olmayacağını bilerek sahaya çıktıklarını, kazandıkları için mutlu 
olduklarını söyledi. Şimdiki hedeflerinin Göztepe maçı olduğunu belirten Ömer Ali, “Hak ettiğimiz ligde kalacağız” dedi

Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup etmeyi başaran Atiker Kon-
yaspor’da gözler Göztepe ile oynanacak adeta final niteliği taşıyan maça 
çevrildi. Sakatlığının ardından Kardemir Karabükspor maçına ilk 11’de 
başlayan Ömer Ali Şahiner, Kardemir Karabükspor maçının zor geçece-
ğini bildiklerini söyledi. Göztepe ile oynayacakları zorlu maça da değinen 
tecrübeli oyuncu, zorlu karşılaşmayı kazanıp ligde kalacaklarını söyledi.

TOP TUTAMADIK
Karabükspor maçını değerlendiren Ömer Ali, “Mücadele seviyesi 

yüksek bir maçtı. Bu anlamda golü bulduktan sonra biraz daha rahat oy-
nayacağımızı düşündük. Ama ikinci yarı özellikle tam tersi oldu. İlerde 
top tutamadık. Sonuç itibariyle buradan alacağımız 3 puan ve rakiple-
rimizin birbiriyle oynayacağı maçları beklemek bizim ilk hedefimizdi. O 
yüzden tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kolay değil böyle za-
manlarda özellikle rakip küme düşmüş ve iddiası olmayan bir takım olsa 
da bizim açımızdan da bu stresin altında maç oynamak hiç de kolay de-
ğildi. Sonuç olarak galip gelmeyi bildik. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik 
ediyorum. İnşallah haftaya taraftarımızla birlikte Göztepe maçını kayıpsız 
geçtiğimiz takdirde hak ettiğimiz, var olacağımız yerde kalacağız” dedi.

AĞRI HİSSETTİM
Sakatlığı ile ilgili de bilgi veren Ömer Ali Şahiner, “Antalya maçı 

dönüşünde hafta içi antrenmanda sakatlandım. Arka adalemden sakat-
landım. Sonrasında içerde Kasımpaşa maçında dinlendim. Ardından 
deplasmanda Bursaspor maçı öncesi bir antrenmana çıktım ve o antren-
manda da sakatlığımı tekrar hissettim. Bugün de korner kullanırken aynı 
ayağımdan ama farklı yerimden bir ağrı hissettim. Pazartesi günü bir MR 
çekilecek inşallah bir şey yoktur ve Göztepe maçında arkadaşlarımın ya-
nında yerimi alırım” ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE MAÇINDA SIKINTI OLMAZ
Taraftara bir mesajı olup olmadığı sorulan Ömer Ali, “Bu saatten 

sonra onların bize ya da bizim onlara vereceğimiz bir mesaj yok. Biz sa-
hada ne yapmamız gerekeni biliyoruz. Özellikle son haftalara baktığımız-
da taraftarın üzerine düşeni yaptığını görüyoruz. Sahada biz de işimizi 
yaptığımız sürece Göztepe maçında sıkıntı olmayacaktır. Taraftarımızın 
da desteği ile beraber güzel bir galibiyet alıp hep beraber galibiyeti kut-
layacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.
n MUHAMMED SAYDAM


