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‘Taşeron işçiler 
oyalanmamalı’

Hakkı Gökbel
serbest bırakıldı!

Bozkır’da üretim, 
istihdam artacak

TBMM Genel Kurulu’nda 
taşeron işçilerin kadro hakla-
rıyla ilgili konuşan MHP Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, 
“Taşeron işçileri oyalamayı artık 
bırakın” dedi. 
n HABERİ SAYFA 14’TE

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) üniversite yapılan-
masına ilişkin açılan davada 
aralarında Selçuk Üniversitesi 
eski Rektörü Hakkı Gökbel’in 
de bulunduğu 7 sanık, tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bıra-
kıldı.  n HABERİ SAYFA 10’DA

Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün, KONSİAD’ın ziyaretinde, 
“Özel sektör ve kamu iş birliğiy-
le Bozkır’da üretim ve istihdam 
sağlayacak projelere imza 
atmayı umut ediyorum” dedi.  
n HABERİ SAYFA 12’DE 

‘ZADE VİTAL DÜNYA
GENELİNE AÇILIYOR’

‘GARANTİ SÜRESİ DEĞİL,
ÜRÜNÜN ÖMRÜ ÖNEMLİ’

Zade Vital Kurumsal İletişim Müdürü Tulan:

Tüketiciler Birliği Konya Şube Başkanı Dinç:

Yenigün Gazetesi Reklam Koordinatörleri, sağlıklı yaşam 
markası olan Zade Vital’i İstanbul’daki yerine ziyaret etti. 
Zade Vital Kurumsal İletişim ve Pazarlama İletişimi Müdürü 
Hanzade Tulan, Zade Vital’in gün geçtikçe dünya geneline 
açıldığını söyledi.

Tüketiciler Birliği 
Konya Şube Başkanı 
Mustafa Dinç, 
vatandaşların en çok 
telekomünikasyon ve 
bankacılık konularında 
kendilerine şikayete 
geldiğini belirtti. 
Ayrıca Dinç, “Bir 
ürünün ömrü 10 yıl 
ise garanti süresi 
bitse dahi o belge 
saklanmalı” dedi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 11’DE
03 Ülkü Ocakları’ndan 

kan bağışına destek 04 Yazıcıoğlu için öykü 
ve roman yarışması! 16 Kışlık elbiseler

tezgahlara girdi

Konfeksiyon alanında markalaşmak 
gerektiğinin altını çizen Konya Terziler 
ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Aziz 
Güleç, “Konfeksiyonda da olsa bir marka 
çıkarmamız lazım ama yapamadık biz bunu. 
Bir AVM’ye gidip dükkan açamıyoruz” dedi
Terzi dikiminin hazır giyimden daha iyi 
olduğuna dikkat çeken Güleç, “Milletimiz 
şuanda hazır olarak 300 TL’den 3 Bin TL’ye 
kadar takım elbise alıyor. Ama tabi ki bu 
takım elbise terzinin diktiği gibi olmuyor” 
şeklinde konuştu. 
n HABERİ SAYFA 17’DE

İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç, kamu 

hastanelerindeki Suriyeli 
yoğunluğunu azaltmak 

için düğmeye bastı. Proje 
kapsamında Suriyelilerin 
gideceği 4 adet Suriyeli 

Göçmen Polikliniği açılması 
hedefleniyor

SURİYELİ GÖÇMEN 
POLİKLİNİKLERİ AÇILACAK

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç, göreve gelir gelmez, 
Konya kamu hastanelerinde 
önemli bir sorun halini alan “Su-
riyeli mülteci yoğunluğu”nu  çöz-
mek için düğmeye bastı. Prof. Dr. 
Koç, kamu hastanelerindeki yo-
ğunluğu azaltmak adına sadece 
Suriyeli göçmenlerin gidebilece-
ği 4 adet Suriyeli Göçmen polikli-
niği oluşturulacağını söyledi.

NUMUNE YENİ BİNASI 
17 ARALIK’TA AÇILIYOR

Konya’da sağlık alanında yapılan 
yatırımlara da değinen Prof. Dr. 
Koç, özellikle ilçelerdeki sağlık 
hizmetini iyileştirme adına önem-
li yatırımlar yapıldığını hatırlattı. 
Bu kapsamda, Ereğli, Beyşehir, 
Seydişehir ve Hadim Devlet 
Hastanesi ile Numune Hastanesi 
yeni binasının 17 Aralık’ta açıla-
cağının bilgisini verdi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Şemdinli şehitlerinin
kanı yerde kalmadı

‘Her alanda en kaliteli
hizmet için çalışıyoruz’

Güvenlik güçleri, terör örgütü 
PKK ile mücadelede dünden bu 
yana Şemdinli ilçesi kırsalında 
34, Tunceli’nin Nazımiye ilçesi 
Kadısırtı Dokuz Kayalar bölge-
sinde 9, Şırnak’ta 11, Diyarba-
kır’da bir olmak üzere 55 teröristi 
etkisiz hale getirdi. Öte yandan 
26 Ekim-2 Kasım tarihleri ara-
sında, 4’ü sözde lider kadroda 
olmak üzere 66 teröristin etkisiz 
hale getirildiği belirtildi.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Cuma Buluşmaları kapsamında 
Feritpaşa Mahallesi sakinleriyle 
biraraya gelen Selçuklu Belediye 
Başkanı U. İbrahim Altay, Selçuklu 
halkına belediye hizmetlerini her 
alanda en iyi şekilde sunmak için 
gayret gösterdiklerini belirterek, 
“Selçuklu’da belediyecilik 
hizmetlerini halkımızın 
ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık, 
yapmaya da devam ediyoruz” 
dedi.
n HABERİ SAYFA 15’TE

‘Yerli otomobil için biz de hazırız’ Otomobil üretim yeri Konya olmalı Çevre illerin desteğiyle söndürüldü

Türkiye ve dünyanın önde gelen 
yedek parça üreticilerinden 
Aydınlar Yedek Parça(AYD), 
yerli otomobil noktasında atılan 
adıma destek verdi. Uzun süredir 
konuyla ilgili AR-GE projeleri de 
geliştiren AYD,  “Yerli otomobil 
için biz de hazırız” mesajı verdi. 

ASKON Konya Şube Başkanı 
Yakup Yıldırım, yerli otomobil 
noktasında atılan adımın tüm 
Türkiye’yi heyecanlandırdığını, 
üretim noktasında Konya’nın 
gözden kaçırılmaması gereken 
bir şehir olduğunu ifade etti. 

Karaman’da plastik fabrikasında 
çıkan yangın 6 saatlik çalışmanın 
ardından söndürülerek kontrol 
altına alındı. 30’a yakın itfaiye 
aracının müdahale ettiği yangın 
için Konya ve çevre illerden de 
destek verildi.  Yangından sonra 
fabrika enkaza dönüştü.

n  HABERİ SAYFA 4’TE n  HABERİ SAYFA 4’TE n  HABERİ SAYFA 6’DA

Göçmenlere hastane!

Prof. Dr. Mehmet Koç

Konfeksiyonda
markalaşmalıyız!



Geçtiğimiz ay yapılan değişiklikle, sağlık alanı-
nın tek elden yönetilebilmesi amacıyla, Kamu Has-
taneleri Birliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü kapatı-
larak, Sağlık Bakanlığı’na bağlı müdürlükler olarak 
yeniden düzenlendi. Böylece illerde de kapatılan 
bu iki kurum şubeleri, İl Sağlık Müdürlüklerine 
bağlı başkanlıklar haline getirildi. Yapılan değişikli-
ğin ardından Sağlık Bakanlığı illerde de yönetimsel 
değişiklikler yaptı. 35 ilin İl Sağlık Müdürlerinin 
değiştirilmesiyle ilgili çalışma yapan Sağlık Ba-
kanlığı, Konya’da da bu değişikliği gerçekleştirdi. 
Bu nedenle geçtiğimiz günlerde kapatılan Konya 
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. 
Mehmet Koç, İl Sağlık Müdürlüğü görevine getiril-
di. İl Sağlık Müdürü olarak görevine başlayan Prof. 
Dr. Mehmet Koç, Yenigün Gazetesi’ne Konya’nın 
sağlık alanındaki son durumunu ve yeni çalışma-
ları değerlendirdi. Göreve gelir gelmez, Konya 
kamu hastanelerinde önemli bir sorun halini alan 
“Suriyeli mülteci yoğunluğu” sorununun çözümü 
noktasında düğmeye basan İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç, kamu hastanelerindeki yoğun-
luğu azaltmak adına sadece Suriyeli göçmenlerin 
gidebileceği sağlık merkezlerinin oluşturulacağını 
söyledi. 

17 ARALIK’TA NUMUNE AÇILIYOR
Konya’da sağlık alanında yapılan yatırımlara 

değinen Prof. Dr. Koç, özellikle ilçelerdeki sağlık 
hizmetini iyileştirme adına önemli yatırımlar ya-
pıldığını hatırlattı. Bu kapsamda, ilçelerde yapı-
mında sona gelinen devlet hastanesi yatırımlarının 
ve Konya yeni Numune Hastanesi binasının açı-
lış tarihini veren Prof. Dr. Koç, “Ereğli, Beyşehir, 
Seydişehir Devlet Hastanesi, Numune Hastanesi, 
Hadim Hastanesi’ni açacak duruma getiriyoruz. 
Şuan ki hedefimiz 17 Aralık’ta bunları açmak. 
Tüm buralardaki eksiklikler neredeyse tamamlan-
dı, 17 Aralık’a yetişecek. Böylelikle Konya’mızda 
bu sene içinde bin 500’ün üzerinde nitelikli ya-
tak kazandırmış oluyoruz. Bu çok büyük bir şehir 
hastanesi ayarında bir yatırım. Devletimiz imkanı 
veriyor bizler de en güzel şekilde bu yatırımın hak-
kını vermek durumundayız. Kaliteli hizmet imkanı 
sunacağımız malzemeler alıyoruz. Bunları hep ko-
misyonlarla yapıyoruz. Yapılan incelemeler sonu-
cunda alımları gerçekleştiriyoruz. Şuanda hizmet 
olarak baktığımızda yüzde 40 ilçelerde merkezde 
yüzde 60 yatak kapasitesi. İlçelerimizi güçlendir-
memiz lazım. Yeni yatırımlarla birlikte personel 
anlamında da yatırımlar yapacağız” ifadelerini 
kullandı. Ayrıca Prof. Dr. Koç, Şehir Hastanesi’nin 
de hızlı bir şekilde yapımının devam ettiğini belir-
terek, hastanenin açılmasıyla bölgenin sağlık üssü 
olan Konya’nın, bu konumunu daha da güçlendi-
receğinin altını çizdi. 

İLÇE HASTANELERİ GÜÇLENDİ
İlçelerdeki devlet hastanelerinde fiziki şartların 

iyileştirilmesinin yanında, hekim açığını kapatma 
konusunda da ciddi çalışmalar yürüttüklerinin al-
tını çizen Prof. Dr. Koç, sözlerine şöyle devam etti, 
“Bizim en çok gayret ettiğimiz konulardan biri, ilçe 
devlet hastanelerimize acil uzmanlar getirilmesiy-
di. Akşehir ve Ereğli başta olmak üzere acil uzman 

atamalarını yaptırdık. Bunlar merkeze olan hasta 
sevklerini azaltacak. Beyşehir’e acil tıp uzmanı 
atandı. Cihanbeyli ve Kulu’da var. İlçeler bu şekil-
de gerçekten canlanıyor. Yeni atamalarda da 200’e 
yakın pratisyen Konya’ya geliyor. Bu da bizim eli-
mizi güçlendirecek. Her dönem güzel işler yapma-
ya gayret ediyoruz. Şuanda biz Cihanbeyli’de ilk 
kapalı ameliyatı yaptık. İlçelerdeki devlet hastane-
lerini iyi bir yere getirmeyi istiyoruz. Böylece ba-
sit hastalıklar için orada yaşayan vatandaşlarımız 
merkeze gelmesin, orada işini halletmesini hedef-
liyoruz. Bunda da büyük ölçüde başarılı olduk. Bu 
şekilde planlamayı yapıyoruz. Ilgın, Kulu ve Çumra 
olmak üzere 3 tane kadın doğumcu da atattırdık. 
Oralarda hasta mağdur olmayacak inşallah. Ama 
Kadın doğum, nöroloji gibi alanlarda hala açığımız 
var. Bunları da kapatmaya çalışıyoruz. Konya’da 
kamu hastanelerinde çocuk anjiyosu yapmaya 
başladık. Oldukça da başarılı. Kadroyu elimizden 
geldiğince sağlamlaştırıyoruz. 

‘SURİYELİ GÖÇMEN 
POLİKLİNİKLERİ OLUŞTURACAĞIZ’

Prof. Dr. Koç, İl sağlık Müdürü olmasının ar-
dından yeni bir projenin de startını verdi. Konya’da 
bulunan çok sayıda Suriyeli göçmen nedeniyle, 
başta Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastanesi olmak üzere kamu hastanele-
rinde yaşanan yoğunluğu gidermek adına çalışma 
başlatan Prof. Dr. Koç, konuyla ilgili şu bilgileri 
verdi, “2 tane güçlendirilmiş, 2 tane normal sağlık 
ocağı şeklinde Suriyeli Göçmen poliklinikleri oluş-
turacağız. Güçlendirilmiş polikliniklerde dahiliye, 
kadın doğum, çocuk uzmanları olacak. Röntgen, 
laboratuvar olacak. Daha rakamlar net değil ama 
bu polikliniklerimizde 

Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı Suriyeli hekimle-
rimiz de görev alacak. Bu sağlık alanları merkeze 
yakın yerlerde olacak. Daha çok Suriyelilerin yoğun 
yaşadığı yerlerde olacak. Bu alanlarla ilgili göreve 
gelir gelmez hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. İn-
şallah en kısa zamanda bu çalışmayı tamamlamayı 
düşünüyoruz.” 
n ABDULLAH AKİF SOLAK
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İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, kamu hastanelerindeki Suriyeli yoğunluğunu azaltmak için düğmeye 
bastı. Proje kapsamında Suriyelilerin gideceği 4 adet Suriyeli Göçmen Polikliniği açılması hedefleniyor

Suriyeli yoğunluğu azalacak

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç yeni Numune Hastanesi binasının 17 Aralık’ta açılacağını söyledi. Ayrıca Koç, Şehir Hastanesi’nde de çalışmaların hızla yürütüldüğünün bilgisini verdi.

Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Ayhan ve Yazı İşleri Müdürü 
A. Akif Solak İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

 İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç

Prof. Dr. Koç, 4 adet Suriyeli Göçmen polikliniği ile kamu 
hastanelerindeki Suriyeli yoğunluğunu azaltmak için çalışma başlattı.
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Ülkü Ocakları’ndan kan bağışına destek

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hiz-
met Vakfı (TÜRGEV), Selçuklu Yur-
du Tıpçılar ve Sağlıkçılar Platformu 
üyeleri, Selçuklu Özel Eğitim Mesleki 
Eğitim Merkezi (Okulu) ve Selçuklu 
Öğretmen Fatma Menekşe Özel Eği-
tim Uygulama Merkezinde eğitim 
gören özel öğretim öğrencilere ebru 
ile tanıştırdı. Ebru sanatını  hem an-
latan hem de uygulamasını gösteren 
topluluk üyeleri, öğrencilere de ebru 
yapmaları için yardımcı oldu. Ebru sa-
natını sudan, kağıda aktaran öğrenci-
ler unutulmaz bir zaman geçirdi.  Her 
öğrenci yaptığı ebru sanatını kağıda 
aktardığı için arkadaşlarınca ve uygu-
lamayı seyredenlerce alkışlandı.

Türkiye  Gençlik ve Eğitime Hiz-
met Vakfı (TÜRGEV) Selçuklu Yüksek 
Öğretim Kız Öğrenci Yurdu Müdürü 
Ayşegül Kütük, “Türkiye Gençlik ve 
Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Sel-
çuklu Yurdu Tıpçılar ve Sağlıkçılar 
Platformu üyeleri Selçuklu Özel Eği-
tim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) 
ve Selçuklu Öğretmen Fatma Menek-
şe Özel Eğitim Uygulama Merkezinde 
eğitim gören özel öğretim öğrencilere 
ney eşliğinde ebru ile tanıştırdı.  Bu et-
kinliği yapmamızdaki amaç öğrenci-
lerimizi yakından gözlemek, tanımak 

ve farkındalık oluşturmak amacıyla 
yapılmış bir organizasyondu. Türgev 
olarak öğrencilerimize güvenli bir or-
tamda barınma hizmetinin yanında 
eğitimler veriyoruz. Geleceğin anne-
lerini inançlı, ilgili, kültürlü ve dona-
nımlı olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. 
Bu bağlamda, Seminer programları, 
atölye çalışmaları, kültür çalışmaları 
ve platform çalışmaları yapıyoruz. Bu-
günkü yapılan platform çalışmasıydı. 
Amacımız çocukların yüzünde ufak 
bir tebessüm oluşturabilmekti. Yeni 
projelerimiz ile öğrencilerimiz ile bu-
luşmaya devam edeceğiz” dedi
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Ülkü Ocakları, Hakkari 
Şemdinli’de hain saldırıda şehit olan 
askerlerin ve korucuların anısına Za-
fer Gedavet bulunan Türk Kızılayı 
Kan Merkezi’ne gelerek kan bağı-
şında bulundu. Gün boyu süren kan 
bağışı kampanyasına Ülkü Ocakları 
üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi 
gösterdi. Kampanya hakkında bilgi 
veren Konya Ülkü Ocakları Sosyal 
Sorumluluk Birim Başkanı Murat 
Yılmaz, “Hakkari’nin Şemdinli ilçe-
sinde sınırın Irak tarafından sızma 
girişimi yapan PKK’lı teröristlerle 
güvenlik güçleri arasında çıkan ça-
tışmada şehit olan asker ve güven-

lik korucusu şehitlerimizin anısında 
kan bağışı organizasyonumuzu ger-
çekleştirdik. Şehitlerimize Allahtan 
rahmet yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı diliyoruz. Bu tür terör sal-
dırılarıyla devletimizi ve milletimizi 
sindirmeye çalışanlar amaçlarına 
hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. 
Türk Milleti olarak ne kadar güçlü ve 
dirayetli olduğumuzu tarih boyunca 
her zaman gösterdik bu zamanlarda 
da göstereceğiz. Birliğimizi ve bera-
berliğimizi hiçbir güç bozamayacak-
tır. Kan bağışımıza destek olan her-
kese teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Sınav’da öğrenciler 
seçim heyecanı yaşadı

Okullarda demokrasi kül-
türünü yerleştirmek amacıyla 
TBMM tarafından hayata geçiri-
len ‘Demokrasi Eğitimi ve Okul 
Meclisi Projesi’ kapsamında yü-
rütülen çalışmalar Meram Özel 
Sınav Anadolu Lisesinde Okul 
Seçim Kurulu tarafından titizlik-
le yürütüldü..

Meram Özel Sınav Koleji 
2017/2018 Öğretim Yılı Okul 
Öğrenci Meclis Başkanlığı seçimi 
için seçilmiş olan sınıf temsilci-
lerinden aday olan 4 öğrenci ile 
sandığa gitmenin heyecanını ya-
şadı.

Tüm öğrencilerin oy kullan-
dığı seçimde 10.sınıf öğrencisi 
Ömer Çepni aldığı oylar ile seçi-
min galibi oldu. Kurum Müdürü 
Muhammed Yavuz Gürbüzer, “4 
öğrencimiz Okul Başkanlığı’na 
aday oldu ve okul içinde ilkeli 
bir seçim propagandası yaparak 
kendilerine oy toplamaya çalıştı. 
Her fırsatta öğrencilerimize söz 
vererek arkadaşlarına seslenme-
lerini ve arkadaşlarından destek 
istemelerini sağladık. Bu aynı za-
manda öğrencilere kazandırılan 
bir öz güven ve bireyi kendine 
tanıtma fırsatıdır.

Ayrıca cumhuriyetimizin 
demokrasi ile güçlendirilmesi 
ve demokrasi bilincine sahip çı-
kılması adına öğrencilerimizde 
yerleşik bir demokrasi kültürü-
nün oluşturulması, hoş görü ve 
çoğulculuk bilincinin geliştiril-
mesi, kendi kültürünü özümse-
miş, millî ve manevî değerlere 
bağlı, evrensel değerleri benim-
seyen nesillerin yetiştirilmesi, 
öğrencilere seçme, seçilme ve 
oy kullanma kültürünün kazan-
dırılması; katılımcı olma, iletişim 
kurabilme, demokratik liderliği 
benimseyebilme ve kamuoyu 
oluşturabilme becerilerinin ka-
zandırılması amaçlanmaktadır. 
Bu bağlamda tüm başkan aday-
larını kutuluyorum, sandıktan 
çıkan sonuç ne olursa olsun tüm 
öğrencilerimiz bu okulun nihai 
başkanları ve temsilcileridir”  di-
yerek sözlerine son verdi.

Meram Özel Sınav Anadolu 
Lisesi Tarih Öğretmeni ve Se-
çim Kurulu Başkanı Nazlı Bül-
bül de,  “Demokrasi eğitimi ve 
okul meclisleri yönergesi kapsa-

mında yürütülen okul başkanlık 
seçimi demokrasi ve okul mec-
lisleri uygulamasında şu ilke-
ler göz önünde bulundurularak 
yürütülüyor: İnsan hak ve hür-
riyetlerinin vazgeçilmezliğini 
ve devredilemezliğini, ülkesi ve 
milleti ile bölünmez bütünlü-
ğünü temel kabul etme, birey-
sel, toplumsal, insanî değerlere 
önem verme, başkalarının hak 
ve hürriyetlerine saygı duyma, 
insanlara eşit ve adil davranma, 
bireysel farklılıkları ve ortak hu-
kuk kurallarının gerekliliğini ka-
bul etme, toplumsal gelişmelere 
duyarlı olma, barış içerisinde 
çözümler üretme, kendi kültü-
rünü bilme, benimseme; farklı 
kültürleri tanıma ve onlara hoş-
görü ile yaklaşma, eşitlik ilkesi-
ne önem verme ve uygulama, 
demokratik ilkeleri benimseme 
ve içerisinde bulunduğu ortam-
larda uygulama, kişisel sorum-
luluğun önemine inanma, kişi-
nin sürekli gelişimini ana ilke 
olarak kabul etme, her türlü ön 
yargı ve ayrımcılıktan uzak bir 
anlayış geliştirme” dedi. 

Öğrenci Ömer Çepni ise, 
“Büyük ve Kaliteli bir Eğitim Ku-
rumunun öğrencisi ve seçilmiş 
bir başkanı olarak öncelikle diğer 
aday arkadaşlarıma saygılarımı 
sunuyorum, tüm öğrenci arka-
daşlarıma saygı, sevgi ve mu-
habbetlerimi sunuyorum. Geçen 
sene Başkanımız Olan Alparslan 
Kıcır Ağabeyime de Teşekkür 
Ediyorum. Meram Özel Sınav 
Koleji Öğrenci Başkanı olarak 
şunları çok iyi biliyorum; Ben ve 
Ekibim Okul Yönetimimizin çiz-
miş olduğu vizyonu takip ederek 
öğrenci kardeşlerimizin sorunla-
rını dinleyerek çözüm yolları bu-
lacağız. Okulda yapılacak sportif 
ve kültürel yarışmaların, yöresel 
ve milli günlerin kutlanmasına 
yardımcı olacağız. Öğrencilerin 
kendi aralarındaki arkadaşlık 
duygularının geliştirmelerine, 
Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğ-
retim Kurumları Yönetmeliği 
çerçevesinde ödül ve disiplin aç-
sından belirtilen öğrencilerden 
beklenen davranışların kazandı-
rılmasına yardımcı olacağız” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Yenigün Gazetesi Reklam Koordinatörleri, sağlıklı yaşam markası olan Zade Vital’i 
İstanbul’daki yerinde ziyaret etti. Zade Vital Kurumsal İletişim ve Pazarlama İletişimi 
Müdürü Hanzade Tulan, Zade Vital’in gün geçtikçe dünya geneline açıldığını söyledi

‘Zade Vital dünya
geneline açılıyor’

Yenigün Gazetesi Reklam Ko-
ordinatörleri Fahri Altınok, Sami 
Kayalar ve İbrahim Büyükharbut 
Zade Vital’i ziyaret etti. Zade Vital 
Kurumsal İletişim, Pazarlama İle-
tişimi Müdürü Hanzade Tulan, ile 
Pazarlama İletişimi Uzmanı Büşra 

Ekinci ziyaretlerinden dolayı ken-
dilerine teşekkür ederek Zade Vi-
tal’in dünya genelindeki projeleri 
ve çalışmaları hakkında da bilgi 
verdi. 

Reklam Koordinatörümüz Fah-
ri Altınok ise Hanzade Tulan ve 

Büşra Ekinci’yi çalışmalarından 
dolayı tebrik ederek, Yenigün Ga-
zetesinin projeleri hakkında bilgi 
alışverişinde bulundu. Zade Vi-
tal’in gün geçtikçe önemli adımlar 
attığını ve dünyaya açıldığını ifa-
de eden HanzadeTulan “Hepimiz 

sağlıklı, kaliteli bir yaşam sürme-
miz için yapmamız gereken çok 
şey olduğunu biliyoruz ve bu ko-
nuda sizlere, vatandaşlarımıza en 
iyisini sunmaktan gurur duyuyo-
ruz” diye konuştu. 
n TEVFİK EFE

Özel öğrenciler ebru sanatı ile tanıştı
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MEDAŞ, fen adamlarını bilgilendirdi
Karaman’da, Meram Elektrik Da-

ğıtım A.Ş (MEDAŞ) mevzuat değişik-
liği nedeniyle uygulamalar hakkında 
bilgilendirmek ve görüş alışverişinde 
bulunmak amacıyla, “Fen Adamlarını 
Bilgilendirme” toplantısı gerçekleştirdi. 

MEDAŞ’ın hizmet verdiği illerde 
düzenlenen “Fen Adamlarını Bilgilen-
dirme Toplantısı”na bu kez Karaman 
ev sahipliği yaptı. MEDAŞ yetkililerinin 
toplantıda enerji talepleri, proje onayı 
ve tesis kabulü konularında yaptığı su-
numdan sonra karşılıklı görüş alışveri-
şinde bulunuldu.

Toplantıya Karaman Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü, Karaman Belediyesi 
Plan Proje Müdürlüğü, Karaman Elekt-
rikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve 
üyeleri, Karaman EMO temsilciliği ve 
üyeleri’nin katılımıyla gerçekleştirildi.
n İHA

ASKON Konya Şube Başkanı 
Yakup Yıldırım, yerli otomobil nok-
tasında atılan adımın tüm Türkiye’yi 
heyecanlandırdığını, üretim noktasın-
da Konya’nın gözden kaçırılmama-
sı gereken bir şehir olduğunu ifade 
etti.  Cumhurbaşkanı ve Türkiye’deki 
önemli holding temsilcilerinin katı-
lımı ile gerçekleşen toplantında yerli 
otomobili yapacak firmalar açıklandı. 
İmzaların atıldığı toplantı çıkışında 
konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, yerli otomobilin 2021’de 
trafiğe çıkacağı sözünü verdi. Yerli 
otomobil noktasında atılan adımın ar-
dından değerlendirmelerde bulunan 
ASKON Konya Şube Başkanı Yakup 
Yıldırım,

 yapılacak olan yerli otomobil  ve  
ortak girişim ortaklığını tüm ASKON 
ailesi olarak destekleyeceklerinin altı-
nı çizdi. Yıldırım, yerli otomobilin bir 
‘devrim’ niteliğinde olacağını, tüm 
Türkiye’yi heyecanlandırdığını ifade 
etti.

İŞ DÜNYASINI 
HEYECANLANDIRAN HABER

Yıldırım, “Uzun süredir günde-
mimizde olan yerli otomobille ilgili 
somut adım atıldı. Sayın Cumhurbaş-
kanımızın da özel hassasiyet gösterdi-
ği yerli otomobil noktasında atılan bu 
adım hepimizi heyecanlandırdı. Geç 
kaldığımız bir üretimi sonunda ger-
çekleştiriyoruz. Bu büyük bir gurur. 
ASKON olarak gereken her türlü des-
teği vermeye hazırız” dedi.

KONYA GÖZDEN KAÇMAMALI
Yerli otomobil noktasında Kon-

ya’nın gerek üretim yeri gerek tedarik 
yeri anlamında gözden kaçmaması 
gereken bir şehir olduğunun altını çi-
zen Başkan Yıldırım, “Konya otomotiv 
yedek parça üretiminde Türkiye’nin 
göz bebeği. Dünya markalarına parça 
tedarik eden şehrimiz, yerli otomobil 
noktasında da üzerine düşeni yapa-
caktır. Üretim yeri olarak da yakışan 
şehir Konya’dır. TÜMOSAN gibi bir 
gururu bünyesinde barındıran şeh-

rimiz, yerli otomobilin de üretileceği 
yer olmalıdır” ifadelerini kullandı.

İŞTE O BABAYİĞİT FİRMALAR
Yerli otomobili üretecek firmalar 

isi şu şekilde;
1-Anadolu Grup 
2-BMC 
3-Kıraça Holding 
4-Turkcell Grubu
5-Zorlu Holding 
Bu yatırımı üstenen ortak girişim 

grubunun her üyesini tebrik eder.  
üstün başarılar dileriz. dedi.  
n HABER MERKEZİ 

Yazıcıoğlu için öykü 
ve roman yarışması!

Eğitim-Bir-Sen: SEDEP 
değerler eğitiminde örnek

Muhsin Yazıcıoğlu’nun aziz ha-
tırası adına düzenlenen  hikaye ve 
roman yazma yarışmasının amacı-
nın: “Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğ-
lu’nun  vefatının 9 ve 10. senesin-
de;  onun gönül ve fikir deryasında 
olabilmek, ona duyulan özlemi dile 
getirebilmek, genç neslin dava ada-
mı Muhsin Yazıcıoğlu’nun fikir ve 
düşüncelerini idrak etmesini sağla-
mak amacıyla umre ödüllü roman 
ve öykü  kategorisinde  yarışma dü-
zenleniyor.

Geçirdiği helikopter kazası so-
nucu yaşamını yitiren Büyük Birlik 
Partisi (BBP) kurucusu ve Genel 
Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vefatı-
nın 9. yılında Konya Alperen Eği-
tim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı 
tarafından düzenlenen umre ödüllü 
hikaye ve roman yarışması ile anı-
lacak. Konya Alperen Ocakları İl 
Başkanı Musa Karaçor, “Konya Al-
peren Ocakları olarak şehit liderimiz 
Muhsin Yazıcıoğlu’nu unutturma-
mak ve gelecek nesillere onu daha 
iyi anlatmak, aynı zamanda daha 
iyi anlaşılmasını sağlamak ama-
cıyla geçtiğimiz yıllarda mektup ve 
şiir yarışması düzenlemiştik. Bu yıl 
ise Şehit Genel Başkanımızı anmak 
amacıyla öykü ve roman yarışması 
düzenliyoruz.  Yarışmamızın ilkini 
‘Mektubum Yüreğimdir’ adı altın-
da Türkiye genelinde mektup ya-
rışması şeklinde gerçekleştirdik ve 
yarışmamıza ciddi bir katılım oldu. 
‘Muhabbetle Yazıyoruz’ sloganıyla 
Muhsin Başkan anısına şiir yarış-
ması düzenledik.  Yapılan yarış-

malarımızda birinciye umre ödülü 
ile birlikte ciddi hediyeler verildi.  
Kurulumuzda yaptığımız değerlen-
dirmeler sonucu kalıcılık yönünden 
hikâye yarışması düzenlenmesi yö-
nünde karar aldık.  Hatta işi daha 
da büyüterek iki sene öncesinden 
başka yarışmanın da duyurusunu 
yaptık. O da roman yarışması.  Şehit 
liderimizin vefatının 9. yılında hikâ-
ye yarışmasını sonuçlandıracağız. 
Mart ayı içerisinde düzeleceğimiz 
anma programında dereceye giren 
yarışmacılarımızın ödüllerini vere-
ceğiz.  Önümüzdeki 2019 yılının 
Mart ayında ise roman yarışmasının 
ödülünü vereceğiz.  Bu yarışmalar 
ile Muhsin Başkan gibi Türkiye’ye 
malolmuş bir ismi edebi eserler ile 
kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. 
Yarışmamıza Türkiye’nin her yerin-
den yoğun ilgi var. Yarışmalarımıza 
gösterilen ilgiden oldukça memnu-
nuz.  Yarışmamızda herhangi bir 
yaş sınırlamaması söz konusu değil.  
Hikâye ve roman yarışmamızda bi-
rinci olan yarışmacılarımıza umre 
hediye edeceğiz. İkinciye 3 bin TL, 
üçüncüye 2 bin TL ödül vereceğiz. 
Roman yarışmasının birincisine 
umre ödülünün yanında 5 bin TL, 
ikinciye 5 bin TL, üçüncüye ise 3 
bin TL ödül vereceğiz. Konya Alpe-
ren Ocakları olarak bu yarışmaları 
devam ettirerek bir gelenek haline 
getirmeyi düşünüyoruz.  Yarış-
mamızın şartlarına vakfın  “www.
konyaalperenvakfi.org” adresinden 
öğrenilebilecek” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Eğitim-Bir-Sen Konya Şube 
Şube Başkanı Nazif Karlıer ve şube 
il yönetimi, Selçuklu Değerler Eği-
timi Programı (SEDEP) Eğitici Eği-
timi Kursu katılımcılarıyla bir araya 
geldi. Düzenlenen toplantıya; Sel-
çuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Tu-
ran Kayacılar, Şube Müdürü Okan 
Tekalan, Selçuk Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü Öğretim Gö-
revlisi Dr.Cengiz Çelik ve Selçuklu 

Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ali 
Düz katıldı.  Değerler eğitimi hak-
kında değerlendirmelerde bulu-
nulan toplantıda gerçekleştirilecek 
olan faaliyetler hakkında da bilgiler 
verildi. Toplantıda SEDEP’in Kon-
ya için önemli bir değer olduğuna 
vurgu yapılırken, değerler eğitimi 
noktasında da örnek olduğu ifade 
edildi.
n HABER MERKEZİ

Konya’nın önde gelen otomotiv yedek parça üreticilerinden AYD’nin yetkilileri, yerli ve 
milli otomobil noktasında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti

Yerli ve milli otomobil 
için AYD desteğe hazır

Türkiye ve dünyanın önde gelen 
yedek parça üreticilerinden Aydın-
lar Yedek Parça(AYD), yerli otomobil 
noktasında atılan adıma destek ver-
di. Uzun süredir konuyla ilgili AR-GE 
projeleri de geliştiren AYD, ‘150’den 
fazla mühendisimiz, 5 yılı aşkın yü-
rüttüğümüz projeler ile yerli otomobil 
için biz de hazırız’ mesajı verdi. 

Yüzde yerli üretim anlayışı ile her 
daim ülkesine katkıda bulunan AYD, 

özellikle direksiyon ve süspansiyon 
parçaları üretiminde dünya lideri.  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın hassasiyeti ile atılan son adı-
mın ardından, AYD yetkilileri de yerli 
ve milli otomobilin üretimi noktasın-
da üzerlerine düşeni yapmaya hazır 
olduklarını vurguladı. 

Konuyla alakalı açıklamalarda bu-
lunan AYD Marka Yöneticisi Mehmet 
Aydın, 1975 yılından bu yana otomo-

tiv sektöründe faaliyet gösteren ve 
her geçen büyüyen bir şirket olarak 
yerli otomobil noktasında gereken 
hassasiyeti göstermeye hazır oldukla-
rını vurguladı. 

Aydın, yaptığı açıklamada, “Tür-
kiye’yi heyecanlandıran haber Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından önceki gün verildi. 
Hamd olsun yerli otomobilin üretimi 
noktasında somut bir adım atıldı ve 

start verildi. Türk firmalarından kuru-
lan bir korsorsiyum ile otomobilimiz 
üretilecek. Biz de yerli ve milli otomo-
bilin üretilmesi noktasında 150’den 
fazla mühendisimizle 5 yılı aşkın bir 
süredir proje yürütüyoruz. Geliştirdi-
ğimiz bu projeleri üretim noktasında 
kullanmaya hazırız. 40 yılı aşkın üre-
tim tecrübemizle biz de yerli otomobil 
noktasında üzerimize düşeni yapaca-
ğımız” dedi.  n HABER MERKEZİ

‘Yerli otomobil için Konya uygun’

Muhsin Yazıcıoğlu 
anısına şahadetinin 

9.  yılında öykü, 
10.  yılında ise 

roman yarışması 
düzenleniyor.

AYD yetkilileri de yerli ve milli otomobilin üretimi noktasında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.
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Teşekkür

AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye ERDOĞAN ve Prof. Dr. Ender ERDOĞAN

Evlatlarımızın düğününü teşrifleri ile bizleri onurlandıran ve nikah şahitliği yapan başta 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN, 

TBMM Başkanımız Sn. İsmail KAHRAMAN, 
Başbakanımız Sn. Binali YILDIRIM, 

61, 62 ve 63. Hükûmetler Başbakanı ve 
Ak Parti Konya Milletvekilimiz Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU’na 

sonsuz şükranlarımızı sunarız.

Düğünümüzde; 
Başbakan Yardımcımız Sn. Recep AKDAĞ, 

Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Osman Aşkın BAK, 
Kalkınma Bakanımız Sn. Lütfi ELVAN, 

Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel EROĞLU, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Sn. Ahmet SORGUN ve  Sn. Ravza KAVAKÇI KAN,  

Grup Başkanvekillerimiz Sn. Bülent TURAN  ve Sn. İlknur İNCEGÖZ ile Konya Valimiz, 
Milletvekillerimiz, Bakan Yardımcılarımız,Müsteşarlarımız, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız, AFAD Başkanımız, Genel Müdürlerimiz, Konya İl Başkanımız, ilçe belediye 

başkanlarımız, kurum il ve bölge müdürlerimiz, parti teşkilatlarımızın kıymetli mensupları, 
muhtarlarımız, dost ve akrabalarımız ve baş tacımız şehit ailelerimizi 

görmekten son derece mutlu olduk.

Düğünümüze gelerek mutluluğumuzu paylaşan, faksla ve telefonla 
yanımızda olan herkese gönülden teşekkürlerimizi sunarız.
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
4 Kasım 2017 Cumartesi  • Yıl: 10 • Sayı: 3180

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No: 158/D  Karatay/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Ilgın’da, ehliyetsiz bir sürücü drift 
yapmak için el frenini çektiği sırada 
direksiyon hakimiyetini kaybederek 
park halindeki araca çarpıp kaçtı. Bu 
anlar ise bir iş yerinin güvenlik ka-
merasına saniye saniye yansıdı. Kaza, 
Ilgın ilçesi Ayvat Dede Mahallesi 

Lala Mustafa Paşa Caddesi üzerin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Mehmet A., 42 EMM 89 plakalı 
otomobilini bir iş yerinin oto parkına 
park ettikten sonra iş yerine girdi. Bu 
sırada cadde üzerinde henüz ismi be-
lirlenemeyen, ehliyetsiz olduğu iddia 

edilen bir sürücü 42 BSM 30 plakalı 
otomobil ile drift yapmak isterken 
park halindeki otomobile çarptı. Kaza 
anı ise bir iş yerinin güvenlik kame-
rasına saniye saniye yansıdı. Görün-
tülerde, kazadan 5 saniye önce geçen 
at arabasının drift yapmaya çalışan 

otomobilden kıl payı kurtulduğu ve 
sürücünün el frenini çekerek direksi-
yon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
kaza yaptığı görülüyor. Polisin, kazaya 
karışarak kaçan sürücüyü yakalamak 
için çalışmaları sürüyor.
n İHA

Cam filmi yasağı 
esnafı mağdur etti!

Geçtiğimiz yıl cam filminin ser-
best hale gelmesinin ardından yak-
laşık 400 bin liralık yatırım yaparak 
iş yeri açan vatandaş, cam filminin 
yasaklanması üzerine iflasın eşiği-
ne geldi. Araçlara cam filmi takmak 
için açtığı iş yerinde taktığı cam 
filmlerini söken esnaf, yetkililerden 
yardım bekliyor.  

Cam filmi üzerine iş yeri açan 
işçi emeklisi 56 yaşındaki Durmuş 
Koç, yeni çıkan yönetmelikte ya-
pılan değişiklik yüzünden iflasın 
eşiğine geldiğini, oğluyla arasının 
bozulduğunu belirterek, “2016’da 
Resmi Gazete’ye göre bu iş yerini 
açtım. Cam film için düzenleme ve 
400 bin lira malzeme ve ürün stoku 
yaptım. Şu anda kriz durumunda-
yız. Baba oğul ödeme sıkıntısından 
birbirimize girdik. Müşterilerimize 
bir yıl önce bu filmi resmiyete göre 
yaptık, şu anda söktürmede kuyruk-
ta. Biz yaptığımız için de ne verir-
seniz verin diye dilenci durumuna 
düştük. Yüzde 74 özürlü olarak bu iş 
yerini girişimci olarak açtım, hiçbir 
resmi kurumdan yardım almadım. 
Şu anda renkli camlar serbest olup 
R43’e artı karartma yasak olması-
na nazaran eşitlik ilkesine aykırıdır. 
Çünkü tüm resmi makamların ara-
basında film var. Esnaf, vatandaş, 
çalışan mağdur. Film söktürenlerin 

en büyük sorunu rezistanslar, 500 
ile bin lira. Bu söktürüldüğü zaman 
kışın ısınmada sıkıntı yaşayacak. 
Fakat bugün karartmalı camlarla 
bu aynı özellikte açık tonlara izin 
verilmesini istiyorum devletimden. 
CİMER’den ve BİMER’den şikayet-
lerimizi yazdık. İnanın bir haftada 
140 bin kişi imza kampanyasında 
film yasaklanmasın imzaladı. Bu 
topluma kulak verelim, üretelim, 
üretmeden tüketmeyelim” ifadele-
rini kullandı. Koç, bir yıl önce Res-
mi Gazete’de yayınlanan camlarda 
film takılmasını serbest hale getiren 
yönetmelik ile dükkanı açtığını anla-
tarak, “Sıfırladık şu anda. Ben fatu-
raları işlediğim için örneğin firmalar 
bu parayı icra yoluyla benden söke 
söke alacak. Bu işletmeyi açarken 
ben altın bozdurdum, kasabadaki 
tarlamı sattım, şimdi iş yeri açtım. 
15 yılda bu iş yerini açtığımda hep 
krizler beni mi vuruyor. Resmi Ga-
zete’de yayınlandığında açtım. Yani 
bir yıllık süre. Bir yıl sonra ben bura-
da randevulu çalışacağım derken şu 
anda iş yerini kapatmaya gidiyorum. 
Film takmak için bu iş yerini açtım, 
sökmek için açmadım. Burada bu 
zararımızı kim karşılayacak şu anda. 
Mağduriyetimizin giderilmesini isti-
yorum ilgili makamlarca” dedi.
n İHA 

Plastik fabrikasında çıkan yangın 6 saatlik çalışmanın ardından söndürülerek kontrol altına alındı. 
30’a yakın itfaiye aracının müdahale ettiği yangın sonrası fabrika enkaz yığınına dönüştü 

6 saatte söndürüldü,
fabrika küle döndü!

Karaman’da plastik fabrikasın-
da çıkan yangın 6 saatlik çalışmanın 
ardından söndürülerek kontrol altına 
alındı. 

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 
sıralarında Karaman Organize Sanayi 
Bölgesinde bulunan ve plastik mal-
zeme üretimi yapan fabrikada henüz 
belirlenemeyen bir sebeple alevler 
yükseldi.

Yangın ihbarı üzeri fabrikaya 
çok sayıda itfaiye, 112 Acil Yardım 
ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri 
yangını söndürebilmek için müda-
haleye başlarken, Konya başta ol-
mak üzeri çevre ilçelerden de takvi-
ye itfaiye ekipleri istendi. 30’a yakın 
itfaiye ekibinin müdahale ettiği yan-
gın 6 saatlik çalışmanın ardından 
söndürülerek kontrol altına alındı. 
Yangınla ilgili basın mensuplarına 
açıklamada bulunan Karaman İtfa-
iye Müdürü İsa Kayhan, “Şuanda 
tehlike arz edecek bir durum kal-
madı. Yangında ilk hedefimiz fab-
rikanın LPG tankını korumak oldu. 
Şuanda yangına 30’a yakın itfaiye 
aracıyla müdahale yapıldı. Bunlar-
dan 14 tanesi Karaman’ın geri ka-

lanı ise Konya ve çevre ilçelerden 
gelen ekipler” dedi.

Yangın söndürme çalışmalarını 
yakından takip eden Karaman Be-
lediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’da, 
“Burası petrol ürünü olan plastik 
tabak ve kaçık gibi malzemelerin 
yapıldığı bir fabrikadır. Böyle olunca 
yangına müdahale etmek ve sön-
dürmek zordur. Su ve köpük çoğu 

zaman fayda etmiyor. Ama Allah’a 
şükürler olsun ne bir can kaybı var, 
ne de bir yaralı var. Bu sevindirici bir 
durumdur. Yangının sebebi ise itfai-
ye ve uzman arkadaşların incelemesi 
soğutma çalışmalarından sonra belli 
olacak. Şuanda çıkışıyla ilgili bir bilgi-
miz yoktur” diye konuştu.

Karaman’da çıkan yangında plas-
tik fabrikasından geriye enkaz yığını 

kaldı. 
Karaman Organize Sanayi Böl-

gesinde bulunan ve plastik malzeme 
üretimi yapan fabrikada dün akşam 
saatlerinde başlayan yangın sabah 
saatlerine kadar sürdü. Fabrikada 
oluşan zarar gün aydınlanınca ortaya 
çıktı. Plastik fabrikasından geriye en-
kaz yığını kaldı.
n İHA

‘Drift yapacağım’ diye kaza yaptı

Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde faaliyet 
gösteren balık işleme fabrikalarında denetim 
yapıldı. Alınan ihbarları değerlendiren gıda, 
tarım ve hayvancılık müdürlüklerine bağlı su 
ürünleri koruma kontrol görevlileri, Hüyük 
ve Seydişehir ilçelerinde faaliyet gösteren 
balık işleme fabrikalarını denetledi. Seydişe-
hir’de faaliyet gösteren bir tesiste boy limiti 
altında avlandığı belirlenen bin 250 kilo 
sudak balığı ele geçirildi, firmaya bin 155 lira 
idari para cezası uygulandı. Hüyük’te ise bir 
tesiste boy limiti altında avlandığı belirlenen 
535 kilo sudak balığı tespit edilen tesise, 2 
bin 310 bin lira idari para cezası kesildi. n AA

Otomobilin takla atması sonucu 2 kişi ağır 
yaralandı. Emre Durmuş’un (20) kullandığı 
03 VK 644 plakalı otomobil, merkez Selçuklu 
ilçesi Bosna Hersek Mahallesi  Aliya İzzet Be-
goviç Caddesi’nde yoldan çıkarak takla attı.  
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Şule 
Karaduman (21), 112 Acil Servis ekiplerin-
ce Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane-
sine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin 
bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaza 
yerinde yaptıkları incelemede otomobilden 
fırladığı değerlendirilen içki şişesi buldu. Bu 
arada, aracın hız göstergesinin 170’te takılı 
kalması dikkati çekti. n AA

Balık işletmeleri
denetlendi

Otomobil takla 
attı: 2 kişi yaralı

Fiziki takibe alınan ve Akşehir’de durdurulan bir otomo-
bilde yapılan aramada 89 kilogram eroin ele geçirildi.Edinilen 
bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Akşehir İlçe Emni-
yet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmada, 
Konya’dan fiziki takibe alınan Osman G. idaresindeki 06 HC 
1402 plakalı otomobil, Akşehir otogar kavşağında durdu-

ruldu. Otomobilde yapılan aramalarda araç içerisinde gizli 
bölmelere saklanmış 178 paket halinde 89 kilogram eroin 
ele geçirildi. Araç içerisindeki sürücü Osman G., Nure G. ve 
Suriye uyruklu Hala A. gözaltına alındı. Şüpheliler Akşehir 
Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından ifadele-
ri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
n İHA 

89 kilogram eroin ele geçirildi

Karaman Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve plastik malzeme üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükseldi.
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9 şehidin intikamı: 55 terörist yok edildi!
Güvenlik güçleri, terör örgütü 

PKK ile mücadelede dünden bu yana 
Şemdinli ilçesi kırsalında 34, Tunce-
li’nin Nazımiye ilçesi Kadısırtı Dokuz 
Kayalar bölgesinde 9, Şırnak’ta 11, 
Diyarbakır’da bir olmak üzere 55 te-
röristi etkisiz hale getirdi.

Huzur ve güvenliği sağlamak 
amacıyla gerçekleştirdiği operasyon-
larla terör örgütü PKK’ya nefes al-
dırmayan güvenlik güçleri, İnsansız 
Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız 
Hava Aracı’nın (SİHA) da kullanıl-
dığı hava destekli operasyonlarda 
dünden bu yana 55 teröristi etkisiz 
hale getirdi. 

Zorlu iklim ve coğrafi şartla-
ra rağmen gece gündüz demeden 
teröristlerin kullandığı sığınak ve 
mağaraları tek tek belirleyerek kul-
lanılamaz hale getiren güvenlik güç-
leri, PKK’lı teröristlerin kış üslenmesi 

yapmasını da engelliyor.
Yürütülen operasyonlarla 55 te-

röristi etkisiz hale getiren güvenlik 
güçleri, çok sayıda silah ve mühim-

mat ile yüklü miktarda yaşam mal-
zemesi ele geçirdi.

Bölücü terör örgütüne yönelik 
devam eden hava destekli operas-

yonlarda, güvenlik güçleri, Şırnak, 
Hakkari’nin Şemdinli ve Tunceli’nin 
Nazımiye ilçeleri kırsalı ile Diyarba-
kır’ın merkez Kayapınar ilçesinde te-

röristlerle sıcak temas sağladı.
Operasyonlarda, Hakkari’nin 

Şemdinli ilçesi kırsalında 34, Tunce-
li’nin Nazımiye ilçesi Kadısırtı Dokuz 

Kayalar bölgesinde biri yaralı 9, Şır-
nak’ta 11, Diyarbakır’da bir olmak 
üzere 55 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır’ın merkez Kayapı-
nar ilçesinde sabah erken saatlerde 
düzenlenen hava destekli operas-
yonda, terör örgütü PKK’nın hücre 
evi olarak kullandığı adrese baskın 
yapıldı. Operasyonda, bir terörist ölü 
ele geçirildi.

IRAK’IN KUZEYİNE KAÇMAYA 
ÇALIŞIYORLARDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ya-
pılan bilgilendirmede de Şemdinli 
ilçesinde etkisiz hale getirilen terö-
ristlerin, Ortaklar bölgesindeki ça-
tışma sonrasında Irak’ın kuzeyine 
kaçmaya çalıştıkları sırada hava ve 
keşif vasıtaları ile tespit edildiği, te-
röristlerin hava harekatı sonrasında 
etkisiz hale getirildikleri vurgulandı.
n AA

Genelkurmay Başkanlığı, 26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında bölücü terör örgütüne yönelik 
operasyonlarda, 4’ü sözde lider kadroda olmak üzere 66 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

TSK, teröristlere
büyük darbe vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) un-
surlarınca 26 Ekim-2 Kasım tarih-
lerinde düzenlenen operasyonlarda, 
4’ü yönetim kadrosundan olmak üze-
re 66 teröristin etkisiz hale getirildiği-
ni bildirildi. 

Genelkurmay Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 26 Ekim-2 Ka-
sım tarihlerindeki terörle mücadele 
operasyonları hakkında detaylı bilgi 
verildi. 

Buna göre, terörle mücadele ha-
rekatı kapsamında, Hakkari’nin Şem-
dinli, Tunceli, Siirt’in Pervari, Diyar-
bakır’ın Kulp ve Silvan, Erzurum’un 
Şenkaya, Ardahan’ın Göle, Kars’ın 
Sarıkamış ilçeleri ile Irak’ın kuzeyin-
deki Zap ve Avaşin-Basyan bölgele-
rinde orta çaplı operasyonlar düzen-
lendi. Bu operasyonlarda 4’ü yönetim 
kadrosundan olmak üzere 66 terörist 
etkisiz hale getirildi. 

Operasyonlarda, 32 piyade tü-
feği, 2 makineli tüfek, bir keskin ni-
şancı tüfeği, 2 av tüfeği, 4 roketatar, 
bir AT-4 güdümlü tanksavar silahı, 
bir lav ve 3 tabanca olmak üzere 46 
silah, 43 kilogram C-4 plastik patlayı-
cı, 665 kilogram amonyum nitrat, 69 
el bombası, 3 bin 894 çeşitli cins ve 
çapta hafif silah mühimmatı, 14 RPG-
7 roketatar roketi, 10 RPG-7 roketa-
tar sevk fişeği, 703 fünye, 58 şarjör, 
2 telsiz, birer dürbün ve gece görüş 
dürbünü ile 19 tüp ele geçirildi.

Bulunan 48 el yapımı patlayıcı 
imha edildi. Teröristlerin kullandığı 
28 silah mevzisi, sığınak, barınak, 
mağara ve depo da kullanılamaz hale 
getirildi.
YAKLAŞIK 11 BİN KAÇAK YAKALANDI

Bölücü terör örgütünün en önem-
li finansal kaynaklarından olan kaçak-
çılık ve uyuşturucuyla mücadeleye 
yönelik hudut hattında düzenlenen 
operasyonlarda ise 106 bin paket ka-
çak sigara ve 2 kilogram kubar esrar 
ele geçirildi.

Ayrıca yasa dışı yollardan Türki-
ye’ye geçmeye çalışan 10 bin 764 kişi 
yakalandı.

Operasyonlarda 9 asker şehit 
oldu, 11 asker yaralandı.

Astana mutabakatı kapsamında, 
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib bölge-

sinde “Gerginliği Azaltma Kontrol 
Gücü” olarak görev yapacak. Bu kap-
samda 13 Ekim’de bir numaralı, 23 
Ekim’de ise 2 numaralı gözlem nok-
tası tesis edildi. 

Diğer gözlem noktalarının açı-
larak faaliyete geçirilmesine yönelik 

çalışmalar ise devam ediliyor. 
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 

bölgedeki görevlerini, Astana görüş-
melerinde garantör ülkelerce muta-
bık kalınan angajman kuralları çerçe-
vesinde sürdürüyor. 
n AA

Etkisiz hale getirilen 4 terörist gri listede
Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kır-

salında etkisiz hale getirilen 9 terö-
ristten 4’ünün “Aranan Teröristler 
Listesi”nin gri kategorisinde yer aldı-
ğı, birinin de örgütün sözde “Dersim 
Saha Doğu Cephe Sorumlusu” oldu-
ğu belirlendi.

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kır-
salında etkisiz hale getirilen 9 terö-
ristten 4’ünün “Aranan Teröristler 
Listesi”nin gri kategorisinde yer aldı-
ğı, birinin de örgütün sözde “Dersim 
Saha Doğu Cephe Sorumlusu” oldu-
ğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekip-
lerince terör örgütü PKK’ya yönelik 
Nazımiye ilçesi kırsalındaki Kadısırtı 
Dokuz Kayalar bölgesinde gerçekleş-
tirilen ve çıkan çatışmada 8’i ölü, biri 
sağ olmak üzere 9 teröristin etkisiz 
hale getirildiği operasyona ilişkin so-
ruşturma sürüyor.

Operasyonda, 3’ü kadın 8 terö-
ristin ölü, bir kadın teröristin de sağ 

olarak ele geçirildiği belirtilerek, te-
röristlerden “Savaş” kod adlı Hamza 
Güler, “Sema” kod adlı Besna Kartal, 
“Tolhildan” kod adlı Ejder Yücedağ, 
“Medya Derik” kod adlı Remziye Ba-
ğırtan’ın İçişleri Bakanlığının “Aranan 
Teröristler Listesi”nin gri kategorisin-
de yer aldığı anlaşıldı.

Teröristlerden birisi “Dersim 
Saha Doğu Cephe Sorumlusu”

Bu teröristlerden Güler’in ise 
örgütün sözde “Dersim Saha Doğu 
Cephe Sorumlusu” olduğu saptandı.

Kentte uzun süredir sürdürülen 
operasyonlarda ilk gez “Aranan Te-
röristler Listesi”nin gri kategorisinde 
yer alan 4 teröristin aynı operasyonda 
etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonda, teröristlerden 6 ka-
laşnikof tüfek ile bir M-16 piyade tü-
feği, biksi ve kanas olarak bilinen kes-
kin nişancı tüfeği ile çok sayıda yaşam 
malzemesi ele geçirilmişti.
n AA

Yürütülen operasyonlarla 55 teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, çok sayıda silah ve mühimmat ile yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 26 Ekim-2 Kasım tarihlerindeki terörle mücadele operasyonları hakkında detaylı bilgi verildi.

Cuma hutbesinde
şehitler unutulmadı

Geçtiğimiz gün Hakkari’de çı-
kan çatışmada 7 asker, 2 güvenlik 
görevlisi şehit oldu. Diyanet İşleri 
Başkanlığı Cuma namazı hutbesin-
de şehitleri unutmayarak tüm cami-
lerde şehitlerle ilgili hutbe okutarak 
başsağlığı diledi ve sabır mesajı ver-
di.  Cuma namazı hutbesinde, “Dün 
milletimizin bekası ve huzuru için 
canlarını feda eden aziz şehitleri-
mize Cenab-ı Haktan rahmet niyaz 
ediyor, yakınlarına ve milletimize 
sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Yüce 
Rabbimiz, şehitlerimizin uğrunda 
canlarını verdikleri değerlerimizden 
bizleri asla ayırmasın” denildi.

“İSLAM’I İKİ ANA KAYNAKTAN 
ÖĞRENİRİZ”

Hutbenin geri kalan kısmında 
ise Peygambere iman konusu işlen-
di. “İman edilmesi gereken esaslar-
dan biri de peygamberlere iman-
dır. Müminler olarak bizler, Âdem 
(a.s.)’dan Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed Mustafa (s.a.s)’e kadar 
gönderilen bütün peygamberleri 
tasdik ederiz. Peygamberimize ve 
onun tebliğ ettiği hususların tama-
mına inanırız. İmanımızın sözlü bir 
ifadesi olan kelime-i şehadette ve 
kelime-i tevhitte bu inancımızı gö-
nülden dile getiririz. Biliriz ve iman 
ederiz ki Peygamberimize iman ol-
madan tevhit inancı olmaz" denilen 
hutbe şu şekilde: "Peygamberimizi 
herkesten ve her şeyden daha çok 
sevmedikçe kâmil manada mümin 
olunamaz. Biliriz ve iman ederiz ki 
onun sahih sünnetine tabi olmadan 
gerçek anlamda İslam dini yaşana-
maz.Bizler, Yüce dinimiz İslam’ı iki 
ana kaynaktan öğreniriz. Birincisi 
hidayet rehberimiz olan Kur’an-ı 
Kerim’dir. İkincisi ise Resûlullah 
Efendimiz (s.a.s)’in çağlara ışık 
tutan sünnet-i seniyyesidir. Nasıl 
ki peygambere iman olmadan Al-
lah’a imanın bir geçerliliği yoksa 
Peygamberimizin örnek hayatı, si-
reti, sahih sünneti ve hadisleri ol-
madan da Kur’an-ı Kerim’i doğru 
anlamak ve yaşanan bir hayata dö-
nüştürmek mümkün değildir. Zira 
Kur’an-ı Kerim, Peygamberimize 
indirilmiş, O’nunla anlaşılmış ve 
O’nun örnekliğinde hayata yansıtıl-
mıştır. Yüce Rabbimiz, Kur’an-ı Ke-
rim’de, “Ey İman edenler! Allah’a 
ve Resûlüne iman edin…” buyu-
rarak kendisiyle birlikte Resûlüne 
inanmayı emretmiştir. “Ey İman 
edenler! Allah’a ve Resûlüne itaat 
edin…” buyurarak kendisine ita-
atle birlikte Resûlüne tabi olmayı 
da emretmiştir. Yüce Kitabımız 
Kur’an-ı Kerim’de ifade edildiği 

üzere Peygamber Efendimize uy-
mak Allah’ı sevmekle doğrudan 
ilgili ve irtibatlıdır. Bu itibarla, Pey-
gamber Efendimize hürmet göster-
meyen bir inanç, kişiyi ne mümin 
kılar, ne de Müslüman Peygambe-
rimiz, bütün insanlığa gönderilmiş 
rahmet ve hidayet kaynağıdır. O, 
bize varoluşumuzun gayesini haber 
vermiştir. Allah’a, doğru ve hakkıy-
la ibadet etmenin, O’nun rızasını 
kazanmanın yolunu öğretmiştir. O, 
bizleri özüyle ve sözüyle fazilet ve 
erdeme davet etmiştir.Şu bir ger-
çektir ki; dünya ve ahiret saadeti 
hedefleyen her mümin, Peygam-
berimiz (s.a.s)’in sahih sünnetine 
tabi olmak durumundadır. Gerçek 
anlamda sünnete tabi olmaksa, 
öncelikle Kur’an-ı Kerim’i Peygam-
berimizin tebliğ ettiği şekilde doğru 
anlayıp hayatımıza yansıtmaktan 
geçer. Sünnete uymak müminle-
ri engin bir gönle, derin bir ufka, 
yüce bir ruha, erdemli bir karaktere 
ulaştırır. Sünnete tabi olmak, ceha-
let ve tembelliğin, kin ve nefretin, 
şiddet ve tefrikanın karşısında dim-
dik durmaktır. Gelecek nesillere 
daha yaşanılabilir bir dünya bırak-
mak için her daim yüce ideallerin 
peşinden koşmaktır. Sünnete tabi 
olmak, Peygamber Efendimiz gibi 
feraset ve basireti, sadakat ve gü-
venilirliği, sabrı ve metaneti, şefkat 
ve merhameti, saygı ve sevgiyi, da-
hası ahlakı kuşanmaktır. Resûlullah 
Efendimiz (s.a.s)’in örnek hayatını 
bizlere aktaran sünneti ve hadisleri 
bütün müminlerin ortak mirasıdır. 
Peygamberimize gönülden mu-
habbet besleyen, O’nun örnekliğini 
benimseyen, yolundan yürüyen her 
bir mümin, sünnet ehlidir. Hiçbir 
kimse ya da zümrenin, kendisini 
sünnetin tek hamisi olarak görme-
ye hakkı yoktur. Aynı şekilde sün-
neti itibarsızlaştırmaya ve devre 
dışı bırakmaya yönelik anlayış ve 
gayretler de beyhude birer çabadan 
ibarettir.Unutulmamalıdır ki Allah 
Resûlü (s.a.s)’in sünnet-i seniyyesi 
üzerinden ötekileştirici, ayrıştırı-
cı bir takım söylemler; kardeşli-
ğimizi, muhabbetimizi, birlik ve 
beraberliğimizi zedeleyecektir. Ne 
mutlu Allah ve O’nun Peygamberi 
Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’in 
yolundan gidenlere! Ne mutlu Al-
lah’ın Kitabına ve O’nun Peygam-
berinin sünnetine ittiba edenlere! 
Salat ve selam senin üzerine olsun 
Ey Allah’ın Resûlü! Salat ve selam 
senin üzerine olsun Ey Allah’ın Ha-
bibi” denildi.
n UFUK KENDİRCİ 
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

- Fabrikamızın 
alüminyum 

döküm birimine 
yetiştirilmek üzere 

dolgun maaşla 
vasıfsız  personel 
alımı yapılacaktır.

 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA

SATIŞ ELEMANI 
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• B SINIFI EHLİYETİ OLAN
• SEYAHATE ENGELİ OLMAYAN
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

VASIFSIZ ELEMAN 
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

GIDA TEKNİKERİ 
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ
• LİSE VEYA ÜNİVERSİTE MEZUNU
• TERCİHEN DEĞİRMENCİLİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN

ÖN MUHASEBECİ
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

ALINACAKTIR
MÜRACATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR. 

ADRES : FEVZİ ÇAKMAK MAH.10437 SOK.NO:19 KARATAY / KONYA

0332 342 74 24
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Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

E SINIFI EHLİYETİ VE SRC 
PSİKOTEKNİK 

BELGESİNE SAHİP

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 623 33 98

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Un fabrikası laboratuvarında vardiyalı 
çalışabilecek askerliğini yapmış

Ön lisans mezunu(gıda, 
kimya bölümü) mezunu,
• Lise Mezunu
• Un fabrikasında bakım 
işlerinde çalışacak 
bakımcı alınacaktır.               

Müracatlar 271 32 23 nolu telefonla veya 
Tömek Mah. Kocayusf cd no:54 Selçuklu 
adresindeki fabrikamıza şahsen yapılabilir. 

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE:
• Silindirik Taşlama Tezgahı Operatörleri,
• CNC Operatörleri,
• Torna Tezgahı Operatörleri,
• Balans Tezgahı Operatörleri;

KALİTE KONTROL BÖLÜMÜNE:
• Otomotiv sektöründe tecrübeli, ölçü aletlerini iyi kullanabilen ara 
kontrol, proses kontrol ve son kontrol elemanları;

BAKIM ONARIM BÖLÜMÜNE:
• Mekanik, Elektrik ve Elektronik Bakım-Onarım Personelleri
• Marangoz işlerinden anlayan personeller,

DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNE:
• Tecrübeli Kalıpçılar ve Kalıpçı Yardımcıları
• Yüzey taşlama(flex taşlama) elemanları
• Maçacılar, Kumlama ve Isıl işlem elemanları,

İDARİ BÖLÜME:
• Satış Pazarlama Personelleri
• Satış Sonrası Teknik Servis Personelleri
 • Engelli temizlik personelleri, (en az %40 özürlü İŞKUR’a kayıtlı)

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.

ADRES: 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu sok. No:4 
Selçuklu/KONYA   - Tel:0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr
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ZAYİ
34-00-12-9376 Plakalı 
aracımızın A-429076 Seri No’ 
lu Konya Ticaret Odası’ndan 
aldığımız İş Makinası 
Tescil Belgesini kaybettik 
hükümsüzdür.

Ömer Atiker Madencilik 
Hafriyat San. Ve Tic. A.Ş.

Z-269

ZAYi VE ELEMAN 
İLANLARINIZ İÇİN BİR 

TELEFONKADAR YAKINIZ
444 5 158

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.

Bosna  Hersek Mahallesi’nde   
Satılık Kaloriferli,   2+1 ve  3+1 daireler

0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

PERSONEL TAŞIMA SERVİSİ HİZMETİ ALIMI
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TMO) 

KONYA MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Personel Taşıma Servisi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/556140
1-İdarenin
a) Adresi : Horozluhan Mahallesi Cihan Sok. 9 42210 
   SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323460551 - 3323460550
c) Elektronik Posta Adresi : konya.sube@tmo.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet, 2015 model ve üzeri, 27 kişilik midibüsle 1 yıl
   personel taşıma işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
   dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : TMO Konya Şube Müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Horozluhan Mah. Cihan Sok. No: 9 Selçuklu/KONYA
b) Tarihi ve saati  : 21.11.2017 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler : İdare 
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler : Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 
kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu 
iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamu Kurumları İle Özel Sektörde Yapılan 
Personel Taşıma İşleri.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TMO Konya 
Şube Müdürlüğü Teknik İşler Servisi. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TMO Konya Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Servisi adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif 
verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar : İhale, Kanunun 38 i nci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik 
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 693326 - www.bik.gov.tr

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 

No: 5/A Tel: 0332 285 02 85

 21-30 Yaş Arası Yemekhane 
Personeli ( Bulaşıkçı ) eleman,

 CNC İşleme Merkezlerinde 
ve CNC  Torna Tezgahlarında 
Oparatör Olarak Çalışmak 
üzere, 18 - 30  Yaş Arası 
Elemanlar,

 21-30 Yaş arası,  1mm – 3mm 
Sac İşlemek üzere 
Lazer Kesimciler,

 21-30 Yaş Arası Kaynakçılar
 21-30 Yaş Arası 

Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma 

adresine başvurmaları rica olunur.

ZAYİ
132851-132900 1 cilt faturamı, 
5951-6000 1 cilt mustahsil 
makbuzumu, 16851-16900 1 cilt 
gider pusulamı ve 38701-38750  
1 cilt sevk irsaliyesini kaybettim 
hükümsüzdür.

Mevsim Hububat-Yem ve Un  Tic.
Muhammet KÜÇÜKÇÖĞEN

Selçuk V.D: 37303838702

Z-268

SATILIK ARSA
Konya Meram Karadiğin 
Köyü Çay Mevkisinde 

2600 m2 yer Acil Satılıktır.
Araçla Takas Olunur 

Ada 138 Parsel 98 
İrtibat: 0507 904 93 42

FETÖ/PDY soruşturmasında
eski Rektör Gökbel tahliye edildi!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 
üniversite yapılanmasına ilişkin açılan da-
vada aralarında Selçuk Üniversitesi eski 
Rektörü Hakkı Gökbel’in de bulunduğu 7 
sanık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı. Konya 2. Ağır Ceza Mahkeme-
sinde, FETÖ’nün üniversite yapılanmasına 
ilişkin 20’si tutuklu 43 sanık hakkında açı-
lan davada, Hakkı Gökbel, Suat Keskin, Ali 
Sallı, Durdu Mehmet Yavşan, Emin Maden, 
Hasan Ali Yüksekkaya ve Mehmet Kayrak’ın 
tahliyesine karar verildi. Mahkemenin 7 sa-
nık hakkında, üzerlerine atılı suçun vasıf ve 
mahiyeti ile mevcut delillerin büyük ölçü-
de toplanması, toplanan delillere etki etme 
imkan ve ihtimallerinin bulunmamasından 
ötürü tahliye kararı verdiği öğrenildi.

Yurt dışına çıkış yasağı getirilen sanıklar 
hakkında, adli kontrol kararı verildi. 
n AA
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Tarım; İnsanlar geç-
miş çağlarda da tarıma 
büyük önem vermişler, 
önceleri kendi yetişen bit-
kilerden faydalanmış, bul-
ma toplama, daha sonra 
bunlardan işine yarayan-
ları çoğaltma, yetiştirme 
ve en son olarak ıslah 
etme şeklinde gelişmiştir. 
Hayvancılıkla  da gelişme 
aynı olmuş, avlayıp yediği 
hayvanlardan başka, uygun olanları ev-
cilleştirip yetiştirme, çeki gücünden fay-
dalanma ve ıslah yoluna gitmiş, böylece 
hayvansal ürünlerin doğrudan ve dolaylı 
kullanımı yaygınlaşmıştır. 

Tarım; Bitkisel üretim ve Hayvansal 
üretim olmak üzere iki temel üretim da-
lından oluşur. Bitkisel üretim: İnsanların 
temel uğraşlarından olan, gıda, giyim, 
yapı malzemesi, yakacak, baharat ve 
benzer diğer ihtiyaçlarını karşıladıkları 
bitkisel materyallerin yetiştirilmesi ve ıs-
lahıdır. 

Hayvansal üretim: beslenme ve 
diğer amaçlarla hayvan yetiştirme ve ıs-
lahını ele alan üretim şeklidir. Bitkisel ve 
hayvansal üretim ve bunlara dayalı bazı 
işletmeler tarım sektörünü oluşturmak-
tadır. Tarımda; toprak, su, hava, güneş, 
gübre ve tohum vs. önemli kullanılan 
kaynaklardır. Günümüzde gübresiz, ilaç-
sız ve topraksız da tarım yapılabilmekte-
dir. Tarımda sulu tarım, kuru tarım, nemli 
tarım, ekolojik tarım, organik tarım, iyi 
tarım ve çevre dostu tarım gibi değişik 
isimlendirilen tarım sistemleri uygulan-
maktadır.  Üretimde amaç birim alandan 
daha çok ürün almaktan ziyade daha çok 
faydalanabilir kısımlara sahip standart 
ürün almak olmaktadır. Tarımsal faali-
yetler, sadece yetiştirmek ve ıslah etmek 
değil aynı zamanda tarımsal ürünlerin 
gıda olarak çeşitli şekillerde ürünlerin 
işlenmesi değerlendirilmesi de  tarımın 
konuları arasındadır. Yüz binlerce yıldır 
süregelen çiftçilik günümüzde anlam 
değiştirmiştir.  Tarım yapılan yerler, şe-
hire yakınlığı ve teknoloji kullanımında ki 
artışa göre zamanla gelişti, günlük hayatı, 
eğitim istekleri, beslenme, yetiştirilen ta-
rım ürünlerinde çeşitlilik ve kalite arayış-
ları öne çıkar olmaya başladı.

Tarımın gelişmesi insanlığın ve me-
deniyetin gelişmesinde olduğu gibi ön-
celeri yavaş daha sonraları hızlı olmuştur. 
Günümüzde ise işletmelerin gelişmişlik 
durumuna göre ileri teknoloji kullanımı 
tarımda kullanılır hale gelmiştir.

Kıtalara ve ülkelere göre tarımda ki 
gelişme durumu ülkelerin gelişmişliği 
ile paralel gitmektedir. Ülkemizde ve 
Konya’mızda son yıllarda tarım alanında 
büyük ilerlemeler olmuştur. Tarımda 
traktör, hasat harman makinelerinin ve 
diğer ekipmanlarının imalatı ve kullanımı  
tarımın yanında tarıma dayalı sanayinin 
de gelişmesine  neden olmuştur.

Türkiye’de son yirmi yılda tarım 
sektörü geçmiş yıllara göre oldukça bü-
yümüştür. Kendi kendine yeten ülke olan 
ülkemiz, bu gün tarımsal faaliyetler içinde 
üretilen ve ihtiyaç duyulan girdileri üre-
ten, alan ve satan konumundadır. Tarım 
önce ülke içi ihtiyaçları karşılamak için, 
daha sonraları ise dış satımlar dikkate 
alınarak gelişme göstermiştir. Tarım di-
ğer sektörler kadar ticaret imkanlarından 
faydalanmadığından dış ticarette daha az 
gelişme gösteren bir sektördür. Tarım 
ürünlerimizden bazıları hasat  edildikleri 
haliyle ihraç edilirken, gelişen teknoloji-
ye ayak uydurularak bazı meyve, sebze 
ve sert kabukluların da ihracatına baş-
lanılmış tarım ürünleri ihracatımda artış 
görülmüştür. Türkiye’de işlenmiş ürün 

ihracında beklenen artış 
görülmemiştir. Gıda sa-
nayi ürünleri ihracatında 
işlenmiş üründe çok azda 
olsa artış olmuştur. 

Dünya genelinde 
görülen şirket evlilikleri ve 
büyük marketler zincirleri 
tarımsal ürünlerin yer yü-
zündeki dağılımlarına ve 
pazarlanmasına önemli et-
kide bulunmaktadır. Sebze 

ve meyve satış reyonlarında o bölgede 
hiç yetişmeyen ürünlere ve eskiden sa-
dece bölgeye göre mevsiminde  bulunan 
ürünlere farklı mevsimlerde de ulaşılabil-
mektedir. Bu değişim ve gelişme tarım-
sal üretim yapılarını, üreticileri, tarımsal 
ürün işleyen iş yerlerini, pazar ağı içinde 
yer alanları, dağıtıcıları, üretim ve tüketici 
birliklerini ve ilgili devlet kuruluşlarını et-
kilemekte olduğundan yeni gelişmelere 
ayak uydurmak zorundadırlar. 

Tarım ürünleri giyecek, insan besini, 
hayvan yemi, endüstriyel hammadde, 
yakacak ve benzeri farklı kullanımlar gibi 
çok değişik amaçlarla kullanılabilmek-
tedirler. Çok amaçlı kullanılabilen tarım 
ürünlerinin yetiştikleri bölge dışında da 
ihtiyaç duyulmaları nedeniyle bir ticari 
madde olarak da değer kazanmaktadır. 
Ülkemiz, bölgelere göre toprak yapısı, ik-
lim özellikleri ve yetiştirilen ürün çeşitliliği 
ile zenginlik ve farklılık göstermektedir. 
Bu zenginliği iyi kullanarak tarımsal üre-
timin artırılabilmesi amacıyla tarımsal 
ürünlerde kullanılan üretim girdilerinde 
ve ülke içi bölge özelliklerine göre tarım 
politikalarında bakış değişikliklerini yap-
mak gerekmektedir.

Tarımsal üretimde, üretim modelle-
ri, imalat, işleme, taşıma  ve dağıtımda 
teknik gelişmeleri takip etmek ve kul-
lanmak gerekecektir. Küçük işletmelere 
sahip ülkelerin büyük üretim çiftliklerine 
sahip olan, yeni teknolojileri kullanarak 
daha ucuz üretim yapabilen ülkeler ile 
rekabet edebilmeleri gittikçe güçleşmek-
tedir. Türkiye işletmelerini büyütebilme 
ve rekabet gücünü artırma  gayretinde 
olmalıdır. 

Dünyada son 20 yılda kişi başına  ve 
toplam tarımsal üretimde artışlar olmuş-
tur. Dünyanın bazı ülkeleri büyük üretici 
ve satıcı iken Afrika ülkeleri alıcı duru-
mundadırlar.

Çeşitli yöntemlerle çevresel faktörle-
rin etkisine göre farklı görünüm, büyük-
lük ve tat da yetiştirilen tarım ürünleri üre-
timdeki standart durumuna göre değişik 
gelir grubuna sahip pazarlara gönderil-
mektedir. Diğer sektör ürünlerinde oldu-
ğu gibi tarım ürünleri üretimdeki standart 
durumuna göre de ülke içi ve ülkeler arası 
pazarlarda farklılık göstermektedir. Ayrıca 
tarımsal sanayisi güçlü olan ülkeler tarım 
ürünlerini ithal ederek, işleyip işlenmiş 
gıda ürünü olarak da ihraç etmektedirler. 
Açlık görülen veya diğer bir ifade ile ye-
terli besin maddesi bulamayan ülkelerde 
ürün bulunması, talebin karşılanması 
istenilen durum olarak kabul edilirken, 
ürün bulmada darlık çekmeyen ülkeler-
de gıda tüketicileri tüketecekleri ürünün 
orijinini, içeriklerini, güvenilirliğini, nasıl 
üretildiğini, standartlara uygunluğunu, 
GDO’ lu olup olmadığını ve yöresel bazı 
özelliklerini aramaktadırlar.

Bu özelliklere sahip olan tarımsal 
üretim ve işleme teknolojileri, yapılacak 
araştırmalarda, beklenen tarımsal geliş-
meleride göz önüne almalıdır. Tarımda 
dronelerin kullanıldığı ülkeler yaygınlaşır 
iken ülkemiz tarımsal üretimde yerini ko-
rumak istiyor ise planlamalarını ve tarım-
sal politikalarını bu gelişmelere göre yap-
malıdır. Hoşça kalınız. (Devam edecek)

TARIM (2)

mulayim@selcuk.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  

Minik öğrenciler Kızılay’ı ziyaret etti Başkan Özgüven gençlerle film izledi

Kızılay Haftası etkinlikler çerçe-
vesinde  Selçuklu Diltaş İlköğretim 
Okulu ana sınıfı öğrencileri öğret-
menlerinin rehberliğinde Kızılay 
Kan Merkezi’ni ziyaret etti. Öğren-
cilerimize Kızılay’ın çalışma alanları 
ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi. 
Yetkililer Türk Kızılayı’nın kamu ya-
rarına çalıştığına dikkat çekerek va-

tandaşların destekleri ile büyümeye 
devam ettiğini ifade etti. Kızılay’ın 
sadece kan bağışı kabul eden bir 
kuruluş olmadığı, insani yardım ça-
lışmalarında da Kızılay etkin bir rol 
oynadığı minik öğrencilerE anlatıldı. 
29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında 
etkinliklerin süreceği bilgisini veren 
Etkinlikler Koordinatörü Yasemin 

Ataman Ketenci, “Okullarımızda 
gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz-
de bize eşlik eden, yaptığı çalışma-
larla küresel barış ve dayanışma-
nın gelişimine de önemli katkılar 
sağlayan bu değerli kurumumuza 
başarılar diliyor, Kızılay Haftası’nı 
yürekten kutluyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Belediye Gençlik Merke-
zi’ndeki 150’ye yakın gençle ‘Ayla’ 
adlı Türk filmini izledi. Film esna-
sında Popcorn ikram edilen gençler 
bu güzel organizasyon için Başkan 
Özgüven’e teşekkür ettiler. Gençle-
rimize sinema kültürünü aşılamalı-
yız diyen Başkan Özgüven, “Sinema 
insanın içinde yaşadığı duygu, düş 

ve içgüdü dünyalarını anlatmak için 
en iyi araçtır. Geleceğe dair düşleri 
olmalı gençlerimizin bunları yeri gel-
diğinden bir sinema filminden, bir 
şiir dinletisinden, bir konferanstan al-
malı ve geleceğe umutla bakmalılar. 
Gençlerimiz bizim en kıymetli değe-
rimiz, geleceğe bırakacağımız en bü-
yük mirastır. Onların sosyal, kültürel 
ve eğitim anlamında gelişimlerine 

katkıda bulunmak bizlerin görevidir. 
Belediye olarak bu çerçevede çalış-
malarımızı yürütüyoruz. Birçok prog-
ramda gençlerle buluşuyor, onlara 
yönelik programlar düzenliyoruz. 
Gençlik Merkezi’mizin programıyla 
sinemada gençlerimizle bir arada ol-
maktan dolayı mutlu olduk. Bu prog-
ramda emeği olan herkese teşekkür 
ederim” dedi. n HABER MERKEZİ

Tüketiciler Birliği Konya Şube Başkanı Mustafa Dinç, vatandaşların en çok teleko-
münikasyon ve bankacılık konularında kendilerine şikayete geldiğini belirtti

‘Vatandaş bilinçlendi’
Teknolojinin gelişimi ve iletişim 

olanaklarının artmasıyla birlikte in-
sanlar haklarını daha kolay savunur 
hale geldi. Avrupa Birliği Uyum Yasa-
ları sürecinde ülkemize gelen Tüketici 
Hakları Kanunu konusunda zamanla 
yapılan alt yapı çalışmaları, seminer 
ve toplantılar ile vatandaşlar haklarını 
korumaları konusunda daha çok bi-
linçlendi. Teknolojik gelişmelerle bir-
likte vatandaşlar sosyal platformlarda 
da haklarını öğrenebiliyorlar. Tüketi-
ciler Birliği Konya Şube Başkanı Mus-
tafa Dinç, vatandaşlardan kendilerine 
gelen şikayet telefonlarının zamanla 
azaldığını dile getirdi. Başkan Dinç 
ayrıca gelen şikayet arasında en çok 
telekomünikasyon ve bankacılık sek-
törünün olduğunu belirtti. 

“EVLERDE BİR BUZDOLABINA 
KARŞIN 4 TANE TELEFON VAR”
Başkan Mustafa Dinç, genel ola-

rak tüketicilerden gelen şikayetleri 3 
ana gruba ayırarak,  “Tüketiciler şika-
yeti konusunda belirli bir öncelik yok. 
Ancak genel olarak şikayetleri 3 baş-
lıkta toplayabiliriz. Bunlardan birincisi 
telekomünikasyon şikayetleri. Fatura, 
ücretlendirme, telefonun kapanma-
sı, internetin kesilmesi vb. İkinci ise 
bankacılık konusunda şikayetler ge-
liyor. Masraflar, aidatlar, haksız yere 
kesilen paralar. Üçüncü olarak da gi-
yim kuşam, elbise gibi ayıplı ürünler-
de garanti ile ilgili sorunlarda vatan-
daşlar bizden bilgi almak için telefon 
açıyor. Listede en çok telekomüni-
kasyon konusunda şikayet geliyor. 
Çünkü herkesin elinde yaygın olarak 
telefon var. Bir evde belki 1 tane buz-
dolabı bulunur ama 3-4 tane telefon 
var. Kredi kartı ve bankacılık sektörü 
ise 2. sırada yer alıyor” dedi.

“GARANTİ  SÜRESİ DEĞİL, 
ÜRÜNÜN ÖMRÜ ÖNEMLİ”

Tüketiciler seslenen Başkan Dinç, 
ürünün garanti süresi bitse bile ürün 
tamamen kullanılmaz duruma gel-
meden atılmaması konusunda görüş 
bildirdi. Dinç, “Bize gelen telefonlarda 
vatandaşın hangi yetkili birimi arama-
ları ve haklarını öğrenme konusunda 
yardımcı oluyoruz. Özellikle vatan-
daşlarımıza garanti belgesi, fatura ve 
servis formları konusunda uyarıda 
bulunuyoruz. Vatandaşın elinde ispat 
edecek bir belge olması lazım. Fatu-
ra ve garanti belgesinin atılmaması 
önemli. Ürünün garanti boyunca de-
ğil, ömrü boyunca belgesi saklanmalı. 

Çünkü garanti süresi bittikten sonra 
da firmaların ücreti karşılığında parça 
bulundurma zorunluluğu var. Vatan-
daşlar bunu bilmediği için garanti sü-
resi bittikten sonra atıyor. Belge atılır-
sa firma parasıyla da olsa ilgilenmek 
istemiyor. Belge sonrasında firma 
eğer üsteni düşeni yapmazsa firma 

Sanayi Bakanlığı’nca ithalat yetkisi ya 
da garanti servisi iptal edilebiliyor. Bir 
ürünün ömrü 10 yıl ise garanti süre-
si bitse dahi o belge saklanmalı” diye 
konuştu.

“ŞİKAYETLER DİREKT GEREKLİ 
MERCİLERE YAPILIYOR”

Mustafa Dinç, vatandaşların hak-

larını savunmada geçtiğimiz yıllara 
göre daha bilinçli olduğunun altını 
çizerek, “Yıllara göre bize gelen şi-
kayetlerde azalmanın olduğunu be-
lirtebiliriz. Bunun iki sebebi var. Bi-
rincisi vatandaşlar haklarını öğrenme 
konusunda bilinçlendi. İkinci olarak 
da bilgiye ulaşım teknoloji ile birlikte 
kolaylaştı. Bizim derneğimiz 1997’de 
kuruldu. Tüketiciler kanunu ise Av-
rupa Birliği Uyum Yasaları ile birlikte 
başladı. Kanunun özümsenmesi için 
eğitim faaliyetleri, basın açıklamala-
rı, seminerler, toplantılar düzenlendi. 
Bununla birlikte halk hakları konu-
sunda bilinçlendiği için artık şikayet-
ler direkt gerekli mercilere yapmaya 
başladılar. E-Devlet üzerinden  tüke-
tici şikayeti ve hakem heyetine şika-
yetler yapılabiliyor. Gerekli alt yapılar 
yapıldığı için bize gelen şikayetlerde 
göreceli bir azalma söz konusu. Bu 
durum şikayetin olmadığı, tüketici 
haklarının ihmal edilmediği anlamına 
gelmiyor. Yine sorunlar var ama bu 
sefer şikayet gerekli kurumlara doğ-
rudan yapılıyor. Konu ile ilgili hangi 
kurumun aranması gerektiği öğrenil-
diği için çözüm konusunda da hızlılık 
söz konusu” diye ifade etti.
n UFUK KENDİRCİ   

Tüketiciler Birliği 
Konya Şube Başkanı 

Mustafa Dinç
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Künyesi;Tufeyl b. Amr b. Tarîf el-Ez-
dî ed-Devsî (ö. 12/633)olup, kabilesinin 
İslâm’a girmesine vesile olan sahâbedir.

Yemenli Ezd kabilesinin Devs bo-
yunun ileri gelenlerindendir. Müslüman 
olmadan önce cömertliği ve şairliğiyle 
tanınırdı. Bazı kaynaklara göre Amr b. 
Tarîf’in değil Amr b. Humeme b. Râfi‘ 
ed-Devsî’nin oğludur. Kendisinin Amr 
ve Hâris adlı iki oğlu vardır. İslâmiyet’i 
kabul ettikten sonra “Zinnûr” lakabını 
aldı. Hicretten önce müslümanların mu-
hasara altında bulundukları dönemde İs-
lâm’a girmek için Yemen’den Mekke’ye 
geldi. Şehre ulaştığında Kureyş’in ileri 
gelenleri kendisine Hz. Peygamber’i bir 
tefrikacı ve fitneci diye tanıttılar ve söz-
lerini dinlememesini istediler. Bu telkin 
üzerine dikkatli davrandığı, hatta Resûl-i 
Ekrem’i işitmemek için kulaklarına pa-
muk tıkadığı halde onu Kâbe’nin önünde 

namaz kılarken gördü ve okuduklarını 
duydu. Âyetlerden etkilenen Tufeyl 
kendisi de bir şair olduğu için insan 
sözü ile Tanrı kelâmını birbirinden ayırt 
edebilecek durumdaydı. “Söyledikleri 
güzelse kabul ederim, değilse bırakırım” 
diyerek Hz. Peygamber’le konuşmaya 
karar verdi. Kendisiyle tanıştıktan sonra 
ona bazı şiirlerini okudu. Resûl-i Ekrem 
de ona İhlâs ve Muavvizeteyn sûrelerini 
okuyarak kendisini İslâm’a davet etti. O 
zamana kadar böyle güzel bir söz duy-
madığını söyleyen Tufeyl Müslümanlığı 
benimsedi.

Mekke’de kısa bir süre kaldıktan 
sonra memleketine döndü. Annesi, ba-
bası, karısı, oğlu ve bazı rivayetlere göre 
Ebû Hüreyre  onun davetiyle İslâmiyet’i 
kabul etti. Ancak Devsliler Tufeyl’in da-
vetine ilgi göstermediler. Tufeyl de ka-
bilesini Hz. Peygamber’e şikâyet etmek 

üzere Mekke’ye gitti. Ken-
disini dinleyen Resûlullah, 
“Allahım, Devs’e hidayet 
eyle ve onları bize getir!” 
diye dua etti. Tufeyl’e de 
davete devam etmesini 
ve kabile mensuplarına iyi 
davranmasını tavsiye etti. 
Ayrıca Resûl-i Ekrem’in, 
Tufeyl’in davetini kolaylaş-
tırması için, “Allahım, ona 
nur ver ve bir alâmet lut-
fet!” şeklinde dua ettiği, bunun üzerine 
alnında bir ışığın peydah olduğu, Tufeyl 
onu alnında değil kamçısının ucunda 
isteyince ışığın kamçıya geçtiği rivayet 
edilmiş, “Zin-nûr” (ışık sahibi) lakabı 
da bu ışıkla ilgili görülmüştür. Tufeyl’in 

yıllar süren gayretleriyle 
Devsliler arasında İslâmi-
yet yayıldı. 7 (628) yılında 
aralarında Ebû Hüreyre’nin 
de bulunduğu yaklaşık 
seksen hânelik bir kafile 
Hz. Peygamber’i ziyaret 
etmek üzere Medine’ye 
geldi. Resûl-i Ekrem’in sa-
vaş için Hayber’de bulun-
duğunu öğrenince oraya 
gittiler. Resûlullah kendile-

rini sevinçle karşıladı ve savaşın sonu-
na yetişmiş olmalarına rağmen Hayber 
ganimetlerinden onlara da pay verdi. 
Devsliler o günden itibaren savaşlarda 
“mebrûr” parolasını kullanmışlardır. 
Hayber dönüşü kabilesinin bazı men-

suplarıyla birlikte Medine’de Harretüd-
deccâc’a yerleşen Tufeyl Hz. Peygam-
ber’in vefatına kadar burada kaldı.

 Tufeyl, Mekke’nin fethinden sonra 
Hz. Peygamber tarafından Amr b. Hu-
meme ed-Devsî’nin putu diye bilinen 
ve Devsliler’ce yapılan Zülkeffeyn’i imha 
edip kabilesinin Tâif Gazvesi’ne katılma-
sını sağlamakla görevlendirildi. Ahşap-
tan olan söz konusu put yanarken Tufeyl 
şu şiiri söylüyordu: “Ey Zülkeffeyn! Ben 
sana hiç tapmadım. Dünyaya senden 
çok önce geldim. Bak kalbini nasıl ateşe 
verdim.” Bu olayın ardından Devsliler 
topluca müslüman oldular. Tufeyl onlar-
dan topladığı 400 kişilik kuvvetle Tâif’te-
ki İslâm ordusuna katıldı. Yanlarında 
getirdikleri mancınık ve debbâbeler(kale 
duvarlarını oymakta kullanılan bir savaş 
aracı) bu savaşta kullanıldı. Tufeyl’in 
Yemâme Savaşı’na giderken gördüğü 

bir rüyayı bu savaşta kendisinin şehid 
olacağına, sahâbeden olan oğlu Amr’ın 
ise yaralanacağına ve daha sonra şehid 
olacağına yorduğu, nitekim kaynaklarda 
kendisinin Yemâme’de, Amr’ın da Yer-
mük Savaşı’nda şehid düştüğü kayde-
dilmiştir.

Tufeyl, açları doyurur, kendisine sı-
ğınan kişiyi korur, yardım isteyene yar-
dımını esirgemezdi. Aynı zamanda zeki 
yetenekli bir edip,ince yumuşak duygu-
lu, sözün tatlısını ve acısını hatta büyü 
etkisi yapanını çok iyi bilen bir şairdi.                                                                        
KAYNAK: TÜRKİYE DİYANET VAKFI 
İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

“KUSUR BULMAK İÇİN BAKMA 
BİRİNE,BULMAK İÇİN BAKARSAN BU-
LURSUN. KUSURU ÖRTMEYİ MARİ-
FET EDİN! İŞTE O ZAMAN KUSURSUZ 
OLURSUN.”

MEVLANA CELALEDDİN RUMİ

HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:68
     TUFEYL b. AMR(R.A.)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Konya Bölge Müdürlüğü, TÜİK Baş-
kanlığı tarafından 2017 yılı Ekim 
ayına ilişkin açıklanmış olan Tüketi-
ci Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim 
oranlarından yararlanarak TR52 
Konya, Karaman bölgesi için bülteni 
hazırladı. Bu basın bültenine göre,  
TÜFE aylık değişim oranı Konya, Ka-
raman bölgesinde yüzde 2,02 olarak 
gerçekleşti. Konya, Karaman Böl-

gesinde aylık bazda en yüksek artış 
“Giyim ve Ayakkabı” ana harcama 
grubunda oldu. 

Açıklamada, “2003 Temel Yıllı 
TÜFE’de 2017 yılı Ekim ayında Ana 
harcama gruplarına göre; TR52 Kon-
ya, Karaman İstatistiki Bölgesinde 
aylık bazda en yüksek artış (yüzde 
7,36) ile giyim ve ayakkabı grubunda 
gerçekleşmiş olup, bunu (yüzde 3,37) 
ile Mobilya, ev aletleri ve ev bakım 

hizmetleri grubu ve (yüzde 2,86) ile 
Ulaştırma grubu izlemiştir. Aylık ola-
rak en çok düşüş gösteren grup ise 
(yüzde 4,04) ile Eğlence ve Kültür 
grubu olmuştur.

Konya, Karaman Bölgesinde fiyatı 
en çok artan ürün; Kabak oldu. TR52 
Konya, Karaman İstatistiki Bölgesin-
de 2017 yılı Ekim ayında fiyatı en çok 
artan ürünler; Kabak (yüzde 62,85), 
tişört (kadın için) (yüzde 54,56) ile 

sivri biber  (yüzde 48,91) olup, fiyatı 
en çok düşüş gösteren ürünler; limon 
(yüzde 31,13), elma (yüzde 9,61) ve 
tavuk eti (yüzde 6,62) olmuştur.

Ekim 2017’de endekste kapsanan 
414 maddeden; 51 maddenin orta-
lama fiyatlarında değişim olmazken, 
298 maddenin ortalama fiyatlarında 
artış, 65 maddenin ortalama fiyatla-
rında ise düşüş gerçekleşti” denildi. 
n EMİNE ÖZDEMİR

NEÜ’de birinci öğrencilere 
tebrik mektupları verildi

TED’den öğrencilere 
yönelik diyet etkinliği

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç 
2017-2018 eğitim öğretim yılında 
her fakülteyi birincilikle kazanan öğ-
rencilere tebrik mektubu gönderdi. 
NEÜ’lü öğrenciler de senato üyele-
rinin katılımıyla düzenlenen senato 
toplantısında tebrik mektuplarını 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker’den aldılar. 

Geleceğe güvenle bakan nitelikli 
insanlar yetiştirmeyi amaçladıklarını 
söyleyen Rektör Şeker öğrencilere 
bundan sonraki eğitim hayatlarında 
başarılar diledi. Öğrencileri tek tek 
tebrik eden Şeker, her birine hayırlı 
olsun temennilerini iletti.

Fakültelerini birincilikle kazanan 

öğrencilerden Ahmet Keleşoğlu Eği-
tim Fakültesinden Beyza Nur Kay-
han, Diş Hekimliği Fakültesinden 
Aslı Nur Çölgeçen, Fen Fakültesin-
den Ahsen Büyüksaraç, Havacılık 
Uzay Bilimleri Fakültesinden Yusuf 
Araz, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fa-
kültesinden Raziye Gül Güzeş, Hu-
kuk Fakültesinden Ayşe Nur Çoban, 
Meram Tıp Fakültesinden Hümeyra 
Yeşim Arı, Mühendislik ve Mimar-
lık Fakültesinden Bedra Çezminaz 
Küçük, Sağlık Bilimleri Fakültesin-
den Derya Kılınç, Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesinden Mine Ceran, 
Uygulamalı Bilimler Fakültesinden 
Nedime Yeşim Işık teşekkür belge-
lerini aldılar.
n HABER MERKEZİ

TED Konya Koleji, öğrencilere 
yönelik “Diyetisyenimle Besleniyo-
rum” isimli bir etkinlikte organize 
etti. Diyetisyen Gonca Turan yap-
tığı sunumda öğrencilere yemek 
ve beslenme konularında bilgiler 
aktardı. Dengeli beslenmeyi gün-
lük hayatın değişmez kurallarından 
olarak gören TED Konya kolejinde 
öğrencilere yönelik sağlıklı beslen-
me programı düzenledi. Okul çok 
amaçlı salonunda organize edilen 
“diyetisyenimle Besleniyorum “ et-
kinlikte Diyetisyen Gonca Turan, 

hazırladığı programı sinevizyon eş-
liğinde öğrencilere sundu.

Diyetisyen Turan, sunumunda 
Günlük hayatta alınması gerekli 
olan kalorilerin anlattı. Ayrıca su-
numda obezite ile ortaya çıkan so-
runlar değerlendirdi. Ayrıca vücut 
için öğün atlamamanın yanında 
önem arz eden besinlerin sıralaması 
yaptı. TED Konya Koleji Genel Mü-
dürü Gülören Kale, “Öğrencileri-
mize yönelik bu tür etkinliklerimiz 
devam ediyor” dedi.
n HABER MERKEZİ

Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, KONSİAD’ın ziyaretinde, “Özel sektör ve kamu iş birliğiyle 
Bozkır’da üretim ve istihdam sağlayacak projelere imza atmayı umut ediyorum” dedi

Bozkır’da üretim, 
istihdam artacak

Merkezi İstanbul olan KONSİ-
AD Derneği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Kemal Çelik, KONSİAD Genel 
Başkan Yardımcısı Hakan Tunç ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Bozkır Be-
lediye Başkanı İbrahim Gün’ü ma-
kamında ziyaret etti. Özel sektör ve 
kamu iş birliğiyle yapılabilecek yatı-
rımların istişare edildiği ziyaret son-
rasında açıklamalarda bulunan Gün, 
özel sektör ve kamu ortaklığıyla Boz-
kır’da yapılacak her yatırıma Bozkır 

Belediyesi olarak destek vermeye 
devam edeceklerini belirterek özel 
sektörü Bozkır’a yatırım yapmaya 
davet etti.

Bozkırlı isimlerin iş dünyasında 
önemli bir yere sahip olduğunun da 
altını çizen Gün, “İş dünyasında Boz-
kırlı hemşehrilerimizin başarıları her 
geçen gün artıyor. Bozkırlı iş adam-
larımızın KONSİAD çatısı altında bir-
leşmesi ve yatırımlar yapması bizleri 
son derece gururlandırmaktadır. Bu 

anlamda KONSİAD ile birlikte Boz-
kır’da yatırım bazında neler yapıla-
bilir istişare ediyoruz. Özel sektör ve 
kamu iş birliğiyle Bozkır’da üretim 
ve istihdam sağlayacak projelere 
imza atmayı umut ediyorum” dedi. 

Bozkır’a yapılacak yatırımlar için 
“Bozkır İlçesi Yatırımcı Rehberi” ha-
zırlattıklarını ifade eden Gün, şöyle 
konuştu: “Bozkır’a yatırım yapmak 
isteyen hemşehrilerimizin işlerini 
kolaylaştırması ve bölge hakkında 

detaylı bilgi sahibi olması amacıyla 
yatırımcı rehberi hazırlattık. Yatı-
rımcı hemşehrilerimize büyük fayda 
sağlayacak olan yatırımcı rehberi-
miz, belediyemizin internet sitesin-
de yayınlanarak hemşehrilerimizin 
kullanımına sunulmuştur. Rehberi 
hazırlayan, emeği geçen herkese 
teşekkür ediyor, tekrardan Bozkırlı 
iş adamlarımızı özel sektör kamu iş 
birliğiyle Bozkır’a yatırıma davet edi-
yorum.” n AA

Giyim ve ayakkabı harcamaları arttı

haber@konyayenigun.com
TEFİK EFE

Başkan Gün, özel sektör ve kamu ortaklığıyla Bozkır’da yapılacak her yatırıma Bozkır Belediyesi olarak 
destek vermeye devam edeceklerini belirterek özel sektörü Bozkır’a yatırım yapmaya davet etti.
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İhvan: En çirkin işgal ve felakettir Yahudiler, deklarasyonunu protesto etti
Müslüman Kardeşler Teşkilatı, 

Filistin topraklarında İsrail devle-
tinin kurulmasına yol açan Balfour 
Deklarasyonu’nu “en çirkin işgal ve 
en ciddi felaket” olarak nitelendirdi.

İsrail’in kurulmasına zemin ha-
zırlayan mektubun 100. yılı dola-
yısıyla Müslüman Kardeşler Teşki-
latı (İhvan) tarafından yayımlanan 
açıklamada, “100 yıl önce İngiltere 
Dışişleri Bakanı Arthur James Bal-
four’un yaptığı talihsiz açıklama, İs-
lam ve Arap dünyasına, Filistin hal-
kına ve toprağına karşı işlenen bir 
suçtur” ifadesine yer verdi.  Dekla-
rasyon hakkında “en çirkin işgal ve 
en ciddi felaket” nitelendirmesi ya-
pılan açıklamada, “İngiltere bu açık-
lama ile Filistin halkının katlanmak-
ta olduğu en çirkin işgalin ve Arap 

dünyasını vuran en ciddi felaketin 
işaretini verdi.” değerlendirmesin-
de bulunuldu. Birleşik Krallık, 2 Ka-
sım 1917’deki Balfour Deklarasyo-

nu ile Filistin topraklarında bir İsrail 
“vatanı” oluşturulmasını öngören 
projeye açıktan destek veren ilk bü-
yük devlet olmuştu. n AA

Filistin topraklarında İsrail dev-
letinin kurulmasına yol açan Bal-
four Deklarasyonu, 100’üncü yı-
lında ABD’nin New York kentinde 
protesto edildi. İsrail’in Birleşmiş 
Milletler (BM) Daimi Temsilciliği 
önünde toplanan İsrail karşıtı Or-
todoks Yahudiler ve diğer göste-
riciler, deklarasyona ve İsrail’in 
işgalci politikalarına tepki gösterdi.  
“Özgür Filistin”, “Siyasi tutuklu-
lara özgürlük” yazılı dövizler taşı-
yan göstericiler, İsrail karşıtı slo-
gan attı. Birleşik Krallık, 2 Kasım 
1917’deki Balfour Deklarasyonu 
ile Filistin topraklarında bir İsrail 
“vatanı” oluşturulmasını öngören 
projeye açıktan destek veren ilk 
büyük devlet olmuştu. Dönemin 
İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur 

James Balfour, bu desteği siyonist 
kampanyanın önemli figürlerinden 
Lord Walter Rothschild’e yazdığı 
mektupla ilan etmişti. Deklarasyon, 

İsrail devletinin kurulmasına giden 
süreçte en önemli kilometre taşı 
olarak görülüyor. 
n AA

İngiltere: Özür yok, gurur duyuyoruz!
Balfour Deklarasyonu’nun 100. 

yıl dönümü dolayısıyla Birleşik Krallık 
Dışişleri Bakanlığının başkent Lond-
ra’daki tarihi Lancaster House yerleş-
kesinde, Rothschild ailesinin baronu 
Lord Jacob Rothschild ile Balfour ai-
lesinin bugünkü temsilcisi Roderick 
Balfour’un ev sahipliğinde akşam ye-
meği verildi. Yemeğe, Başbakan The-
resa May’in yanı sıra İsrail Başbakanı 
Binyamin Netanyahu, ABD Ticaret 
Bakanı Wilbur Ross, eski ABD Dışiş-
leri Başkanı John Kerry, Anglikan Ki-
lisesi lideri Canterbury Başpiskoposu 
Justin Welby, Birleşik Krallık’taki bazı 
diplomatik misyon temsilcileri ile çok 
sayıda davetli katıldı.

Yemekte konuşan Theresa May, 
Roderick Balfour’un büyük amcası 
tarafından kaleme alınan ve tarihe 
“Balfour Deklarasyonu” olarak geçen 
67 kelimelik mektubun, “tarihin en 
önemli mektupları” arasında yer aldı-
ğını söyledi.

May, “Olağanüstü bir ülkeyi do-
ğuran bir mektup ve bir Yahudi vata-
nının gerçekleşmesine yardımcı olan 
kapıyı en nihayetinde açan bir mek-
tup.” ifadesini kullandı.

Deklarasyonun bugün halen 
birçok kişi için hassas bir konu oldu-
ğunu dile getiren May, buna karşın 
mektubun bu hassasiyetleri gözardı 
da etmediğini belirtti. Deklarasyon-
daki “Yahudi olmayan toplulukların 
sivil ve dini haklarının hiçbir şekilde 

etkilenmemesi gerektiği” ifadesine 
dikkati çeken May, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Bazıları bu mektup dolayısıyla 

özür dilememiz gerektiği önerisinde 
bulunurken, ben ise ‘kesinlikle hayır’ 
diyorum. İsrail devletinin kurulma-
sında oynadığımız öncü rolümüzden 

gurur duyuyoruz. Burada Başbakan 
Netanyahu ile birlikte olmaktan, İs-
rail’e desteğimizi açıklamaktan dola-
yı gurur duyuyoruz. Ayrıca İsrail ile 
inşa ettiğimiz ilişkiden dolayı da gu-
rur duyuyoruz. Balfour’un 100. yılını 
anarken, bu ilişkilerin daha da ileriye 
taşınması için sabırsızlanıyoruz.”

Barış anlaşmasının, yaşanabilir 
ve egemen bir Filistin devletinin yanı 
sıra güvenli ve müreffeh bir İsrail’in 
olduğu iki devletli çözüme dayalı ol-
ması gerektiğini söyleyen May, “Bir-
birimize karşı dürüst olalım; bu ama-
ca ulaşmak için gerçekçi bir şansa 
sahipsek, yeni yerleşimlerin inşasına 
son verilmesi ile Filistin’in tahrikleri-
nin sona erdirilmesi dahil olmak üze-
re her iki tarafın da tavizler vermesi 
gerekecek” değerlendirmesini yaptı.

Yemek organizasyonu ile katılım-
cılar, etkinliğin düzenlendiği Lancas-
ter House yakınında toplanan Filistin 
destekçisi gruplar ile siyonizm karşıtı 
Yahudiler tarafından protesto edildi.

Filistin bayrakları ile “Filistin’e 
özgürlük”, “Filistinliler için adalet” ve 
“İsrail’in işgali son bulsun” yazılı pan-
kartlar taşıyan göstericiler, “Özgür 
Filistin”, “İsrail bir terör devletidir” 
ve “Netanyahu kendinden utan” diye 
slogan attı. Öte yandan, İsrail destek-
çilerinden oluşan başka bir grup da 
yine aynı bölgede “Netanyahu Lond-
ra’ya hoş geldin” başlıklı karşıt bir 
gösteri yaptı. n AA

“Filistin halkının yaşadığı 
dramdan İngiltere sorumlu”

Anadolu Gençlik Derneği üyele-
ri, “Balfour Deklarasyonu”nun 100. 
yılı dolayısıyla İngiltere’nin İstanbul 
Başkonsolosluğu önünde protesto 
eyleminde bulundu. 

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) 
üyesi bir grup, “Balfour Deklarasyo-
nu”nun 100. yılı dolayısıyla protesto 
gerçekleştirdi. İngiltere’nin İstanbul 
Başkonsolosluğu önünde toplanan 
AGD’li grup, burada Filistin lehine 
ve İngiltere ile İsrail aleyhine slo-
ganlar attı. Grup adına açıklama ya-
pan AGD İstanbul Başkanı Ali Uğur 
Bulut, “Irkçı emperyalizmin yani Si-
yonizm’in etkisinde kalan İngiltere 
Savaş Kabinesi, Filistin topraklarını 
Siyonistlere açma kararı almıştır” 
dedi.  İngiltere’nin Balfour Deklaras-
yonu dolayısıyla başta Filistin halkı 
olmak üzere bütün Ortadoğu halk-
larından ve bütün insanlıktan özür 
dilemesi gerektiğini belirten Bulut, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Siyonist 
İsrail’in bölgeye adım adım yerleş-
mesine yardımcı olan, dolayısıyla 

İsrail’in döktüğü kana ortak olan 
ve Filistinlileri kendi topraklarında 
adeta sığınmacı pozisyonuna düşü-
ren ve birçok Filistinlinin o toprak-
ları terk etmesinde başrolü oynayan 
İngiltere, bu sorumluluğun manevi 
bedelini ödeyemeyecektir ancak 
mutlaka bunun maddi bedelini öde-
melidir. Filistin halkına yıkımın be-
delini tazminat olarak vermelidir. 
Diğer taraftan işgalci İsrail’i tanı-
manın bölgede çatışma ve kaosu 
durdurmadığı, kan ve gözyaşını din-
dirmediği aşikardır. İngiltere, 100 
yıl önce yaptığı bu büyük yanlıştan 
dönmek istiyorsa Filistin halkının 
haklı mücadelesine destek vermeli, 
Filistin devletini tanımalı, İsrail’in 
işgal ettiği tüm topraklardan çekil-
mesini beyan etmelidir. İşgalci İsra-
il’in Filistin halkının topraklarındaki 
varlığı bir problemdir. Filistin halkı-
nın yaşadığı dram demokrasi, insan 
hakları ve özgürlüklerden bahseden 
İngiltere’nin sorumluluğudur.” 
n AA

Bugünden tarihe doğru bakıldığında, Balfour Deklarasyonu diye isimlendirilen mektup, 
bazıları için övünç ve zafer olarak görülse de dünya durdukça bir utanç belgesi olarak kalacaktır

‘Dünya barışını rehin aldı’
Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna 

yaklaşıldığı sırada, 2 Kasım 19172de 
İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Bal-
four’un, siyonizmin ünlü hamisi Lord 
Rothchild’e gönderdiği mektupta şu 
ifadeler yer alıyordu: “Majestelerinin 
hükümeti Yahudilere Filistin’de bir yurt 
tesisi fikrini hararetle desteklemektedir. 
Bu maksatla her ne gerekiyorsa yapı-
lacaktır. Filistin’de yaşayan ve Yahudi 
olmayanların medeni ve dini haklarının 
zarar görmemesi için de azami gayret 
gösterilecektir.”İngilizlerin geleneksel 
diplomatik yazışmalarına uygun muğ-
lak ifadelerden oluşan bu mektubun 
içeriğini ve nasıl sonuçlar doğuracağını 
mektubu yazan da muhatabı da biliyor-
du. Zira yaklaşık bir asır boyunca ama 
özellikle 1896’dan sonra siyonistlerin 
ve onlara müzahir olanların faaliyetle-
ri ve nihai hedefleri Avrupa basınında 
sürekli gündemdeydi. Bu yüzden bu-
günden tarihe doğru bakıldığında, Bal-
four Deklarasyonu diye isimlendirilen 
bu mektup, bazıları için övünç ve zafer 
olarak görülse de dünya durdukça bir 
utanç belgesi olarak kalacaktır.Bu mek-
tup, asırlarca Avrupa’nın bilim ve kal-
kınmasına katkı vermiş olan Yahudilere 
uygulanan engizisyon, baskı ve nihayet 
soykırım kadar utanç verici bir belgedir. 
Bu mektubun içeriği siyonistlerin arzu-
larına bir cevap, onlara Filistin’de “ulu-
sal bir yurt” sağlamak gibi masumane 
bir görüntü verse de genel olarak İngi-
liz, özel olarak da Avrupa siyasetindeki 
hipokrasinin zirveye ulaştığı örnekler-
dendir. Bu belge, bütün dinlerin, filozof-
ların, aklıselim siyasetçilerin ve masum 
insanların hayal ettiği dünya barışını re-
hin almıştır. Ayrıca Osmanlı Devletinin 
taksimine ve milyonlarca Filistinlinin 
mağduriyetine kapı aralamıştır. Birkaç 
satırdan oluşan bu belge uluslararası 

hukuku, en temel hak olan can ve mal 
masuniyetini yok saymıştır. Avrupa’nın 
güçlü devletlerinin şahsında Balfour, 
kendilerine ait olmayan ve insanların 
yaşadığı bir toprağı başkalarına hibe 
ederek kolonyal aklın çirkinliğini de bu 
utanç vesikası ile ortaya koymuştur. 
Filistin halkının mağduriyeti karşısında 
dünyanın hâlâ sessiz kalması ve bir çö-
züm üretememesi bu belgenin hedef-
lerinin tamamlanmadığının da bir gös-
tergesidir. Bu yüzden bu belge bugüne 
kadar tartışıldığı gibi bundan sonra da 
tartışılmaya devam edilecektir.

YAHUDİ DEVLETİNE GİDEN SÜREÇ
Avrupa’da yaşamalarına rağmen 

genelde kabul görmemiş olan Yahu-
diler, yurt arama fikrini daima canlı 
tutmuşlardır ve zihinlerinde mevcut 
olan “vaat edilmiş topraklar” fikri onları 
Filistin’e yönlendirmiştir. 18. yüzyılın 
sonlarında Musevileri kutsal toprakla-
ra yerleştirme düşüncelerini dile geti-
ren Napolyon, Yahudilerin bu yöndeki 
umutlarını yeşertmiştir. 

Öte yandan 1818’de Amerika’da 
Mordehay Manuel Noah ve 1830’da 
da Fransız tarihçi Joseph Salvador 
siyonizmden bahsederek Yahudile-
re hedef göstermiş; hatta bir kongre 
toplanmasını önermiştir. İngiltere’de 
Hollingsworth ve Almanya’da Sosya-
list Moses Hess ile Hahambaşı Hirsch 
Kalisher de Siyonizm fikirlerine önemli 
katkılarda bulundular. Bu konudaki ilk 
adım 1870’de Alliance İsraélite (Ev-
rensel Yahudi Birliği) tarafından Yafa 
yakınlarında bir ziraat okulu açılması ve 
orada “Siyon Sevdalıları” namında bir 
cemiyetin kurulmasıyla atılmıştır; an-
cak, şurası bir hakikattir ki Siyonizm’in 
yaygınlaşması için en büyük gayreti 
ünlü gazeteci Theodor Herzl göstermiş-
tir.Theodor Herzl, Yahudi Devleti adıyla 

1896’da bir kitap neşrederek Yahudile-
rin devlet kurma fikirlerini ve planlarını 
ortaya koyar ve bu tarihten sonra Av-
rupa’nın çeşitli kentlerinde toplanan 
kongrelerde bu düşünce daha da geliş-
tirilir. Birkaç kere İstanbul’a gelen ve II. 
Abdülhamid’den Filistin’de bir yer talep 
eden Theodor Herzl, bu konuda başarılı 
olamadığı gibi, Filistin’e Yahudi göçünü 
engelleyen kararların çıkmasına sebep 
olur. 1904’teki ölümüne kadar dünya 
liderleriyle görüşerek Avrupa Yahu-
dilerine yer bulmaya çalışan Herzl, bu 
konuda başarılı olamaz. Filistin dışında 
gündeme gelen Sina ve Doğu Afrika 
gibi bazı seçenekler ise Siyonist Ya-
hudiler tarafından benimsenmez. Bu 
arada Osmanlı vatandaşı olan Filistin 
Yahudileri desteklenir ve kurulan şir-
ketler aracılığıyla daha fazla toprak sa-
hibi olmaları sağlanır; kaçak göçmen-
lerle yavaş yavaş Filistin topraklarında 
Yahudi kolonileri oluşturulur.Savaştan 
bir hayli önce sadece bir hayal olarak 
ortaya çıkan siyonizm, yani Filistin’de 
bir Yahudi devleti kurma fikri, Avrupalı 
Yahudi sermayedarların işin içine gir-
mesiyle birlikte hayata geçme imkânı 
bulur. Aslında, Yahudi siyasetçiler, sa-
vaş öncesinde uluslararası rekabetten 
çekindikleri için devlet kurma fikirlerini 
düşük perdeden seslendirirse de, sava-
şın çıkmasıyla birlikte önlerine çıkan bu 

altın fırsatı değerlendirmek amacıyla 
her çareye başvururlar. Böylece İngil-
tere, Fransa ve Rusya’dan oluşan İtilâf 
Devletleri’nin Osmanlı Devleti’nin tak-
simini ön gören planlarının içine kendi 
fikirlerini de yerleştirirler.

BALFOUR DEKLARASYONU 
ANTİSEMİTİZMİN ZAFERİ Mİ?

Burada anlatılanlar kimilerine göre 
iki bin yıl önce yurtlarından koparılmış 
masum Yahudilerin istekleri olarak gö-
rülebilir. Ancak madalyonun başka bir 
yüzü daha vardır. Balfour Deklarasyonu 
ile bu tarihi taleplerinde siyonistler zafer 
elde etmişlerse de Avrupa’daki Yahudi 
karşıtları daha büyük bir zafer elde et-
miştir. 

Avrupa’da siyonizm, doğrudan Fi-
listin’de bir yurt arama motivasyonu 
ile çıkmamıştır. Bilakis Avrupalıların 
Yahudiler aleyhinde başlattıkları ve za-
man zaman katliamlara kadar ulaşan 
baskıları, yani antisemitizm denilen Ya-
hudi karşıtlığı üzerine bina edilmiştir. 
Meselenin son yüzyılı Ortadoğu coğraf-
yasını ilgilendirse de bu sorun esasında 
Avrupa’nın kendi içinde geliştirip ihraç 
ettiği gayr-i insani bir sorundur.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında da-
ralan Avrupa ekonomisini hareketlen-
dirmek için Yahudi sermayesine ihtiyaç 
duyulmuştu. Yahudi sermayedarları da 
bunu cömertçe yerine getirerek savaşı 

finanse etmişlerdi ve karşılığında Filis-
tin’i istemişlerdi. İşte bu süreçte İngiliz 
siyaseti devreye sokulur: Avrupa bir 
taraftan kendi ihtiyaçlarını giderecek, 
diğer taraftan da bir “ur” olarak gör-
dükleri Yahudilerden de kurtulacaktı. 
Böylece yüz yıl önce, Yahudiler adına 
masum bir talebin karşılanması gibi 
görülen Balfour Deklarasyonu ile Filis-
tin’de bir Yahudi devletine de yeşil ışık 
yakılmış olunur. 

Bu gelişme Hristiyanların da kut-
sal mekanı olan Kudüs’ün de tehlikeye 
girmesi anlamına geliyordu. Hristiyan 
Avrupa’nın aleyhindeki bu gelişmeye 
en azından Vatikan’ın ciddi muhalefet 
etmesi bekleniyordu. Ama ne yazık ki 
olmadı. Osmanlı devletinin o tarihteki 
Bern Büyükelçisi Fuad Selim’in ifadesi 
ile bütün Avrupa bu havaya kapılmış 
ve Avrupa basını Yahudileri destekle-
yen yayınlar yapmaya başlamışlardı. 
Hatta savaşta İtilaf devletlerinin hasmı 
olan Almanya basını bile kendi hükü-
metlerinin bu planı desteklemekte geç 
kalmasını eleştiriyordu.

BALFOUR DEKLARASYONU 
BUGÜN NE ANLAMA GELİYOR?

Genel olarak Avrupa, özel olarak 
da İngiltere ve Amerikalıların vatansız 
kalan Yahudilere bir devlet kurdurma 
heveslerinin olduğunu söylemek aslın-
da tarihi bir yanlışlıktır. Zira böyle bir 

düşünce aynı zamanda II. Dünya Sa-
vaşı’nın hemen öncesinde başlayan Ya-
hudi soykırımının arka planını da inkar 
etmek olur. Bu yüzden Balfour Dekla-
rasyonu uzakta bir Yahudi devleti kur-
mak kadar, 1450’lerden itibaren siste-
matik olarak Avrupa’dan soyutlanmaya 
çalışılan Yahudileri de oradan kovma 
hazırlığıydı. Nitekim Balfour’un ürettiği 
belge, siyonizmin sempati ambalajında 
antisemitizme sunulan bir zafere yol 
açacaktı.

Balfour Deklarasyonu daha sonra 
yapılan bütün barış görüşmelerinde bir 
çıban başı gibi kalacak ve bugüne kadar 
dünya barışının kurulmasına engel ola-
caktır. Daha savaşın sonunda müttefik-
ler arasında çatışmalara sebep olduğu 
gibi bugün de sorun karşısında BM’yi 
çaresiz bırakmıştır. Deklarasyonun ilan 
edildiği sırada İngiltere’nin amacı Mısır 
üzerindeki egemenliğini sürdürmek ve 
Basra Körfezi’ndeki varlığını güçlen-
dirmek için Yahudi sermayedarlarının 
desteğini sağlamaktı. Bu coğrafyadan 
çekilmesine rağmen bugün Filistin me-
selesinde de sessiz kalarak hala bedelini 
ödemektedir. 

Musevilere Filistin’de bir yurt tahsi-
si ve bilahare 1948 yılında İsrail devle-
tinin kurulması bütün İslam dünyasını 
etkilemiş ve İsrail karşısında alacakları 
tavırlarda ihtilafa düşerek birlik umut-
larını yitirmişlerdir. Osmanlı asırlarında 
üç büyük dinin nezdinde mukaddes 
olan ve asırlardır yapılan düzenleme-
ler ile barış içinde yaşanılan Kudüs ve 
etrafında İsrail’in lehinde gelişen zoraki 
yapılanmalar ise “ebedi barış”ı da im-
kansız kılmıştır. Kuşkusuz bu durum 
aynı zamanda kendi geleceklerinden 
emin olmayan Yahudileri ve İsrail’i nor-
malleşme zemininden uzaklaştırmıştır.
n AA

BALFOUR DEKLARASYONU: DÜNYA BARIŞINI REHİN ALAN BELGE

Başbakan Theresa May
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Kamu-özel iş birliği ‘meyvelerini’ verdi
Türkiye’de bugüne kadar ka-

mu-özel iş birliğiyle imzalanan ve 
aralarında İstanbul Yeni Havalima-
nı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü gibi mega işlerin de 
bulunduğu 221 uygulama projesine 
60 milyar dolarlık yatırım yapıldı. 

2018 Yılı Programı’ndan der-
lenen bilgilere göre, Türkiye’de 
yap-işlet-devret (YİD), yap-işlet (Yİ), 
yap-kirala-devret (YKD) ve işletme 
hakkı devri (İHD) olmak üzere dört 
temel kamu-özel iş birliği modeli uy-
gulanıyor.

Bu modellerle turizm, gümrük, 
sağlık ve enerji tesisleri, kentsel alt-
yapı, karayolu, havaalanı, liman gibi 
çeşitli projeler yürütülüyor.

Kamu-özel iş birliği projelerinin 
uzun yıllara yayılan yüksek tutarlar-
da mali yük oluşturma potansiyeli 
nedeniyle proje süreçleri stratejik 

yaklaşımla değerlendirilerek, kamu 
kaynaklarının etkin ve verimli kul-

lanılması amaçlanıyor. Bu çerçeve-
de planlama, etüt, ihale, sözleşme 

de dahil, tüm kamu-özel iş birliği 
süreçlerinin uluslararası uygulama 

örnekleri dikkate alınarak iyileştiril-
mesini hedefleyen, Kamu-Özel İş 

Birliği Kapasite Geliştirme Projesi’ne 
başlandı.

Eylül ayı itibarıyla 221 kamu-ö-
zel iş birliği projesi için uygulama 
sözleşmesi imzalandı. Proje dağılı-
mına bakıldığında, 83 projeyle ilk sı-
rada enerji sektörü bulunuyor. Ener-
jiyi 41 karayolu, 22 liman, 21 sağlık, 
18 havalimanı, 17 yat limanı, 15 
gümrük tesisi projesi takip ediyor.

Bunlardan 187 proje işletmeye 
alınırken, 34 projenin yürütülmesine 
devam ediliyor. İHD modeliyle yürü-
tülenler hariç, uygulama sözleşmesi 
imzalanan projelerin toplam yatırım 
büyüklüğü 2017 yılı fiyatlarıyla 60 
milyar dolara ulaştı.

Söz konusu modelin kullanımı-
nın, mevcut tecrübeler ve dünyada-
ki uygulamalar göz önüne alınarak 
geliştirilmesi ve genişletilmesi he-
defleniyor.  n AA

‘BİM, ucuz et satışından 
hiçbir kâr elde etmeyecek’

Elektrik ve gazda usulsüz 
kullanım engellenecek

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip 
Aykaç, et satış fiyatlarını ucuzlatma 
projesi kapsamında yapılan satışlar-
dan BİM’in hiçbir kar elde etmeye-
ceğini ve bu projede yer almaktan 
BİM olarak büyük memnuniyet 
duyduklarını belirtti.

Aykaç, yazılı açıklamasında, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı’nın et satış fiyatlarını ucuzlat-
ma projesi kapsamında, Et ve Süt 
Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 30 
Ekim’de verdiği teklif toplama şek-
lindeki ilana BİM tarafından teklif 
verildiğini hatırlatarak, Et ve Süt 
Kurumu ile 1 Kasım’da yapılan söz-
leşme gereğince, kurumdan tedarik 
edilen karkas etlerin tedarikçi fir-
malar tarafından kuşbaşı ve kıyma 
haline getirilerek 500 gramlık MAP 

ambalajlarda hazırlandığını ve bu-
gün itibarıyla yurt genelindeki tüm 
mağazalarda satışına başlandığını 
bildirdi.

Aykaç, şunları kaydetti: “Bu 
proje kapsamında yapılan satışlar-
dan BİM hiçbir kar elde etmeye-
cektir. Kıyma KDV dahil kilosu 29 
TL’den, kuşbaşı et ise KDV dahil ki-
losu 31 TL’den tedarikçilerimizden 
satın alınacak ve yine aynı fiyatlarla 
satılacaktır.

Şirketimizin kaliteli ürünleri 
uygun fiyatla tüketiciye ulaştırma 
prensibine uyan ve tüm tüketicile-
rin en önemli besin kaynaklarından 
olan kırmızı ete en uygun fiyatla 
ulaşmasını sağlayacak olan bu pro-
jede yer almaktan BİM olarak büyük 
memnuniyet duymaktayız.” n AA

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 
adres bilgilerinin elektrik ve doğal-
gaz dağıtım şirketlerine açılmasını 
mümkün kılan yasal düzenlemeyle 
usulsüz kullanımların engellenece-
ğini söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa 
Yılmaz, 7. Uluslararası Doğalgaz 
Kongre ve Fuarı’nın (INGAS 2017) 
ikinci gününde yaptığı konuşmada, 
EPDK olarak doğalgaz piyasasında 
önceliği talep tarafının oluşturulma-
sı ve güçlendirilmesine verdiklerini 
söyledi. 

Dağıtım lisansı ihaleleriyle do-
ğalgazı ülkenin her köşesinde kul-
lanılabilir hale getirdiklerini vurgu-
layan Yılmaz, “Sadece15 yıl önce 6 
ilimizde doğalgaz kullanılabilirken, 
bugün 78 ilimize ulaştırdık. İnşallah 
2018 yılında doğalgazın ulaşmadığı 
ilimiz kalmayacak.” ifadesini kullan-
dı.

“Farklı isimle kullanım engelle-
necek”

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
(TBMM) kabul edilen ve adres bilgi-
lerinin elektrik ve doğalgaz dağıtım 
şirketlerine açılmasını mümkün 
kılan yasal düzenlemeye ilişkin Yıl-
maz, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın 
onay vermesi halinde yasa yürür-
lüğe girecek ve ikincil mevzuat ça-
lışmaları ilgili bakanlıklar tarafından 
tamamlanacaktır. Bu yasa değişik-
liğiyle birlikte elektrik ve doğalgaz 
dağıtım hizmetleri daha hızlı ve 
kolay sağlanacak bürokrasi azala-
caktır. Özellikle kış aylarının yak-
laşması sebebiyle şu konunun altını 
çizmek isterim. Bu değişiklik sonrası 
tüketicilerimizin aboneliklerini ken-
di adlarına yapmamaları nedeniyle 
ortaya çıkan usulsüz kullanımlar 
engellenecektir. Vatandaşlarımız-
dan doğalgaz tüketiminde usulsüz 
kullanıma tevessül etmemelerini ve 
abonelik işlemleri için gereken za-
manı ayırmalarını bekliyoruz.”
n AA

TBMM Genel Kurulu’nda taşeron işçilerin kadro haklarıyla ilgili konuşan MHP Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Taşeron işçileri oyalamayı artık bırakın” dedi 

‘Taşeron işçiler 
oyalanmamalı’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, Bazı Ver-
gi Kanunlarında Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanun Tasarısının 1. Bölümü 
üzerine yaptığı konuşmada TBMM 
Genel Kurulu’nda vergiler üzerine 
açıklamada bulundu. 
VERGİLERİ ARTIRMAK YERİNE, VERGİ 
REFORMLARI GÜNDEME ALINMALI

“Tasarıda, motorlu taşıtlar vergi-
sinin yüzde 50’ye kadar varan oran-
larda artırılması öngörülmektedir” di-
yen MHP Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, “Buna göre motorlu taşıtlar 
vergisi artış oranı, 31/12/2017 tari-
hinden önce tescil edilmiş taşıtlarda 
1300 cc altındaki araçlar için yüzde 
15, üstündeki araçlar için yüzde 25 
olarak belirlenmiş, 1/1/2018 tarihin-
den itibaren tescil edilecek taşıtlarda 
ise, motor silindir hacminin yanısıra 
katma değer vergisi matrahı olarak 
belirlenen taşıt değerine göre kade-
meli olmak üzere yüzde 15 ila yüzde 
50 arasında değişen oranları içer-
mektedir. Vergileri artırmak, kayıtlı 
mükelleflere yeni yükler getirmek 
yerine, ekonominin ihtiyacı olan alan-
larda yapısal reformlar hızlı ve kararlı 
bir şekilde başlatılmalı, vergi reformu 
hemen gündeme alınmalıdır. Bu çer-
çevede, herkesin malî gücüne göre 
vergi ödediği adaletli bir vergi sistemi 
tesis edilmelidir” dedi. 

HÜKÜMETİN, 
ÇALIŞANLARA VE EMEKLİLERE DE 

KESENİN AĞZINI AÇMALI
Kalaycı, “Çalışanlar üzerinde 

adaletsiz ve ağır vergi yükü bulun-
maktadır. Vergi kesintileri nedeniyle 
çalışanların aylığı, yıl içinde aydan aya 
giderek azalmaktadır. Görüyorsunuz, 
asgari ücretlinin bile vergi dolayısıyla 
yıl içinde ücreti azalmaktadır. Çalı-
şanların vergi yükü mutlaka hafifletil-
meli, asgari ücret vergi dışı bırakılma-
lı ve asgari ücret, çalışanlara insanlık 
onuruna uygun bir yaşayış sağlayabi-
lecek düzeyde olmalıdır. 2017 yılında 
asgari ücrete yüzde 7,9 oranında zam 
verilmiştir. Hükümetin ve Merkez 
Bankasının 2017 yılı enflasyon tah-
mini yüzde 9,5 ve 9,8’dir. Buna göre 
asgari ücrete yapılan zam enflasyo-
nun altında kalmaktadır. Çalışanlar 
enflasyona ezdirilmemeli, enflasyon 
kayıpları telafi edilmelidir. Çalışanlar 
ve emekliler geçim sıkıntısı çekmek-
tedir. Motorlu taşıtlar vergisinde yüz-
de 50’ye varan artış yapan Hükümet, 
umarız, çalışanlara ve emeklilere de 
kesenin ağzını açacaktır. Hiç olmazsa 
vergi artış ortalaması oranında zam 
vermelidir” dedi. 

ÜÇ FİRMANIN ALACAĞININ 
SİLİNMESİ VİCDANLARI SIZLATIYOR

“Geniş kesimlerin vergi yükünü 
arttıracak ağır vergi düzenlemeleri 
getirilirken, bazı sektörlere ve ikti-
sadi faaliyet kollarına vergi indirimi, 
istisnası ve borçlarına örtülü af geti-
rilmektedir” diyen Kalaycı, “Bir yan-
dan vergilerde yüksek oranda artışa 

gidilirken, bir yandan da üç firmaya 
ait, alacağının silinmesini içeren bir 
düzenleme yapılması, vicdanları sız-
latmakta, Tasarının gerekçesi ve ru-
huna da aykırılık teşkil etmektedir. 
Tasarının 2. Maddesi tasarı metnin-
den çıkarılmalıdır.  Taşeron işçiler 
ketenpereye mi getirilmek isteniyor?

68. Maddede, kamu idarelerin-
ce personel çalıştırılmasına dayalı 
yardımcı işlere ilişkin hizmetler için 
ihaleye çıkılmadan önce çalıştırılacak 
personel sayısı ile ücret ve diğer mali 
ödemelere ilişkin tavanların tespiti 
için de uygun görüş alınması zorunlu 
kılınmaktadır. Maddenin yılbaşında 
yürürlüğe girmesi öngörülmüş olup, 
yardımcı işlerde taşeron işçisi çalış-
tırılmasına devam edileceği anlaşıl-
maktadır.  Ne oluyor? Taşeron işçileri 
ketenpereye mi getirilmek isteniyor? 

Ayrıca, buradan soruyorum, taşeron 
işçilerle ilgili söz vermeyen başbakan 
ve bakan kaldı mı acaba? Ne olacak 
şimdi?  Ya söz vermeyecektiniz. Ya 
da verdiğiniz sözleri tutacaksınız. 
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 22 
Mart 2016 TBMM Grup Toplantısın-
da günkü genel başkan ve Başbakan, 
aynen şunları söylemiştir. İster asil iş 
olsun, ister yardımcı iş olsun dışarıda 
kalan tek bir taşeron işçisi kalmaya-
cak inşallah. Biz söz verdik mi böyle 
söz verir, icraat yaptık mı böyle icraat 
yaparız Allah’ın izniyle. Önümüzdeki 
günlerde Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’ne sunacağımız yasa tasarısıyla 
kamuda hem asil işlerde, hem de 
yardımcı işlerde sürekli olarak çalışıp 
emeklilik hakkını elde etmemiş olan-
ları da kamuya alacağız. Söz verirken 
iyisiniz, coşuyorsunuz, icraata gelince 

öyle kaçmak yok. Ya söz vermeyecek-
tiniz. Ya da verdiğiniz sözleri tutacak-
sınız. Taşeron işçileri oyalamayı artık 
bırakın. Taşeron işçilerle oyun oyna-
mayı artık bırakın. Sürekli çalışıyoruz 
diyorsunuz Üç-dört yıldır ne çalışması 
bu? Konu vergileri artırmaya gelince 
hiç çalışmıyorsunuz. Yüksek oranlara 
varan vergileri hemen koyuveriyor-
sunuz. Genel Kurulda verilecek öner-
geyle gerekli düzenlemeyi yapabiliriz. 
MHP olarak destek ve katkı vermeye 
hazırız” ifadelerini kullandı. 

ZONGULDAK’LININ 
 KADERİYLE OYNANMAMALI

Zonguldak için hayati önemi bu-
lunan ve Zonguldak ekonomisinin 
can damarı olan taşkömürü konu-
sunda, Zonguldak’lının fikri bile so-
rulmaksızın düzenleme yapıldığına 
da dikkat çeken Kalaycı, “Türkiye 
Taşkömürü Kurumu’na ait maden 
ruhsatının bölünerek, yeni ruhsat ta-
lep etme ve bu ruhsatları ihale etme 
yetkisi verilmektedir. Ruhsat parça-
lara bölünüp satılabilecektir. Havza 
madenciliğinden uzaklaşılması ve 
ruhsatların parçalanması, öncelikle iş 
sağlığı ve güvenliği risklerini artıra-
cak, ayrıca rezervlerin yeterince de-
ğerlendirilememesine yol açacaktır. 
Konunun ekonomik, sosyal ve teknik 
boyutları dikkate alınarak, Zongul-
dak’taki sendika ve diğer sivil toplum 
kuruluşları ile üniversite, işletmeciler 
ve Bakanlık bir araya gelerek bütün 
tarafların görüşleri alınmalı ve böl-
ge gerçekleriyle bağdaşacak, taş kö-
mürü üretimine özel bir düzenleme 
yapılmalıdır. O nedenle, MHP olarak 
51. maddesinin tasarıdan çıkarılma-
sını istiyoruz. Ben yaptım oldu anla-
yışıyla, Zonguldaklının kaderiyle oy-
nanmamalıdır” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Eylül ayı itibarıyla 221 kamu-özel iş birliği projesi için uygulama sözleşmesi imzalandı. Proje dağılımına bakıldığında, 83 projeyle ilk sırada enerji sektörü bulunuyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı
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‘İlahiyatta en geniş istihdam alanına sahibiz’

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konya İl Müftüsü Ali Akpınar ile birlikte İslami İlimler Fakültesi öğrencilerini ziyaret etti.
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Mustafa Şahin, Konya İl Müftü-
sü Ali Akpınar ile birlikte bu yıl öğ-
renci almaya başlayan İslami İlimler 
Fakültesi öğrencilerini ziyaret etti. 
Rektör Şahin yaptığı konuşmada İl 
Müftüsü Ali Akpınar’a fakültenin 
açılmasında vermiş olduğu destek-
ten dolayı teşekkürlerini dile getirdi. 

Selçuk Üniversitesini tercih et-
melerinden dolayı öğrencilere teşek-

kür eden Rektör Şahin kız öğrencile-
re yönelik yurt açılması noktasında 
bilgi vererek, “Arkadaşlar siz çalışa-
caksınız, biz imkan ve ortam oluştu-
racağız” dedi. 

Konya’da İlahiyat okumanın öne-
mine dikkat çeken Konya İl Müftüsü 
Ali Akpınar, “Rabbinin nimetini an 
ve anlat diyor Duha suresinde. Dola-
yısıyla içerisinde bulunduğu nimetle-
ri insan fark edemiyor. Farkında ola-

mıyor onun için de huzursuz oluyor. 
Onun için de doyumsuz oluyor. Bu 
nimetleri fark etmeliyiz. Hakikaten 
Konya’da olmak, ilahiyatta olmak 
buralarda oturuyor olmak nimet 
arkadaşlar. Birçok kardeşimiz, üni-
versiteye girmek istiyor, giremiyor. 
İlahiyatta olmak istiyor, olamıyor. Ya 
da istediği merkezlerde okumak isti-
yor, okuyamıyor. İşte bunların nimet 
olduğunu bilelim. En güzel şekilde 

değerlendirelim” ifadelerini kullandı.
EN GENİŞ İSTİHDAM 
ALANINA SAHİBİZ

İslami Eğitimin önünde hiçbir 
engelin kalmadığını belirten Müftü 
Akpınar, buna vesile olanlara teşek-
kür ederken zor şartlardan buralara 
kadar geldiklerini ifade etti. Öğren-
cilere tavsiyelerde bulanan Akpınar, 
“Asla iş istihdam endişeniz olmasın. 
İlahiyatta en geniş istihdam alanına 

sahibiz, yeter ki siz kendinizi iyi ye-
tiştirin. Yani bugün üniversite ayağı 
var her yer ilahiyat fakültesine kali-
teli yetişmiş hoca arıyor. Bunun Mil-
li Eğitim ayağı var. Bunun diyanet 
ayağı var. Bunun yurt dışı balkanlar 
Türkiye Cumhuriyeti ayağı var. Orta-
doğu ayağı var. Artık şimdi Ortadoğu 
yetişmiş insan istiyor. Yetişmiş beyin 
istiyor. O yüzden şimdi istihdam so-
runu yok siz kendinizi iyi yetiştirin’’ 

şeklinde konuşu.
Konuşmasının sonunda yapılan 

işin farkındalığına değinen Akpınar’’ 
şimdi bizim birçok arkadaşımız der 
ki size imreniyoruz. Hem dünyanız 
hem ahiretiniz. Hakikaten hem Al-
lah’ın dinine hizmet ediyorsunuz 
hem de dünyevi ihtiyaçlarınızı kar-
şılıyorsunuz. Bunun farkında olalım 
farkına varalım ama nimetin hakkını 
verelim’’ dedi. n HABER MERKEZİ

Hekimlerin yüzde 85’i 
kurumundan memnun

ASEM, bilinçli anneler 
için seminerler düzenliyor

Konya Tabip Odası tarafından 
yaptırılan “Hekimler İçin Anket” 
çalışmasının sonuçları Novotel Kon-
ya’da yapılan basın toplantısı ile 
açıklandı.

Basın toplantısına Konya Tabip 
Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca ile 
birlikte oda yönetim kurulu üyele-
ri Dr. Melih Azap, Uzm. Dr.Yavuz 
Turgut Gederet ve ASARDA firma-
sından Ersin Öztürk katıldı. Dr. Seyit 
Karaca basın toplantısında yaptığı 
açıklamada, anketin 2017 yılı Mart 
ve Nisan aylarında bağımsız bir 
araştırma firması olan ASARDA ta-
rafından Konya ilinde ve ilçelerinde 
325 hekim ile yüz yüze görüşme ve 
online olarak Konya Tabip Odası için 
yapıldığını, Konya’ da görevli tüm 
hekimlerin yüzde 10’unun ankete 
katılımının sağlandığını dile getirdi. 

Anketi yaparken en önemli is-
teklerinin, başta hekimler olmak 
üzere sağlık çalışanlarının sağlık 
çalışma ortamının ve ülkemiz sağlık 
hizmet düzeyinin daha da iyileştiril-
mesine katkı sunmak olduğunu be-
lirten Dr. Karaca, anket sonuçlarının 
ve anketten elde edilen analizlerin 
Konya Tabip Odası adına ilgili kamu 

otoriteleri ile de paylaşılacağını söy-
ledi. 

Başkan Karaca; “Konya’ da ilk 
defa yapılan bu anket sonuçlarına 
göre, hekimlerin yüzde 85’i çalıştığı 
kurumun mensubu olmaktan gurur 
duymaktadır. Yaklaşık yüzde 30’u 
kurumda altyapı ihtiyaçlarını yeter-
siz bulmaktadır.  Hekimlerin yüzde 
54’ü kendini enfeksiyon gibi riskler 
açısından güvende hissetmemekte-
dir. Hekimlerin yaklaşık yüzde 90’ı e 
reçete ve ilaçların reçetesiz satılma-
masını olumlu görmektedir. Son dö-
nemde artan doktorlara karşı şiddet 
unsurlarını da göz önüne seren an-
ketimizde şu sonuçlar ortaya çıktı. 
Hekimlere mesleki yaşamı boyunca 
sözlü, fiziksel, psikolojik şiddete ma-
ruz kalıp kalmadıkları sorulduğunda 
her 4 hekimden 3’ünün şiddet olayı 
ile karşı karşıya geldiği görülmekte-
dir. Maruz kalınan şiddet türlerinde 
ilk sırada sözlü şiddet gelmektedir. 
Ankete katılan 325 hekimin 416 
şiddet olayına maruz kaldığı göz-
lenmiştir. Görüldüğü gibi sağlıkta 
şiddet günümüzün en büyük prob-
lemlerinden biri” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Cuma buluşmaları yapılan hizmetlerin 
anlatılmasına ve hizmet planımızın şekillenmesine katkı sağlıyor” diye konuştu 

‘İlçenin prestijine 
katkı sağlıyoruz’

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma buluşmaları kapsamında Feritpaşa   Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, Cuma buluşmaları 
kapsamında Feritpaşa   Mahallesi’nde 
vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma 
Namazı’nı İmamoğlu Camii’nde kılan 
Başkan Altay namaz sonrasında esnaf 
ve vatandaşlarla sohbet etti.

 Selçuklu Belediyesi tarafından 
her hafta farklı bir mahallede gerçek-
leştirilen Cuma buluşmaları devam 
ediyor.  Hizmet kalitesine katkı sağla-
yan ve vatandaşların Başkan Altay ile 
görüşerek istek ve önerilerini ilettik-
leri buluşmalarının bu haftaki adresi 
Feritpaşa Mahallesi oldu. İmamoğlu 
Camii’nde kılınan Cuma Namazının 
ardından esnaf ve vatandaşlarla bir 
araya gelen Selçuklu Belediye Başka-

nı Uğur İbrahim Altay, belediye hiz-
metleriyle ilgili olarak gelen istek ve 
önerileri dinledi. 

Programda Başkan Altay’a, Ak 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer, Feritpaşa Mahalle Muh-
tarı Yaşar Barışık, Ak Parti Selçuklu 
İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Bele-
diyesi Başkan Yardımcıları, belediye 
meclis üyeleri ve birim müdürleri 
eşlik etti. Feritpaşa Mahalle sakinle-
ri namaz sonrası bir araya geldikleri 
Başkan Altay’a Selçuklu Belediyesi 
tarafından yapımı tamamlanarak hiz-
mete açılan Aile Sağlığı Merkezi ve 
Nene Hatun Parkı’nda yapılan revize 
çalışmaları için teşekkür etti. 

Selçuklu halkına belediye hiz-

metlerini her alanda en iyi şekilde 
sunmak için gayret gösterdiklerini 
söyleyen Başkan Altay, “Selçuklu’da 
belediyecilik hizmetlerini halkımızın 
ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık, 
yapmaya da devam ediyoruz. Gele-
nekselleşen Cuma Buluşmaları ile 
gücümüzü aldığımız hemşerilerimiz-
le, Selçuklu’nun geleceği için hasbi-
hal ediyoruz. Bu buluşmalar, yapılan 
hizmetlerin anlatılmasına ve hizmet 
planımızın şekillenmesine katkı sağ-
lıyor” dedi.

Selçuklu’ da yaşayan herkesin 
yaşam kalitesini arttırmak için pro-
jeler ürettiklerini ifade eden Başkan 
Altay,”Vatandaşlarımızın sosyal ha-
yat, eğitim, kültür ve spor alanlarıyla 

daha modern ve mutlu bir Selçuklu’ 
da yaşamalarını sağlamak için birçok 
projeyi hayata geçirdik. Çocuklarımız  
için kütüphaneler ve spor alanları, 
hanımlarımız ve emeklilerimiz için lo-
kaller, sanayi çalışanlarımız için sosyal 
tesisler ürettik. Bütün bu çalışmaların 
yanı sıra Kelebekler Vadisi Parkı, Sille 
Baraj Park, Selçuklu Otizmli Bireyler 
Eğitim Merkezi ve son olarak geçtiği-
miz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 
açılışını gerçekleştirdiğimiz Selçuklu 
Kongre Merkezi gibi prestijli eserleri 
şehrimize kazandırdık. Bütün bu yatı-
rımlar ülkemizin ve Konya’nın presti-
jine katkı sağlıyor” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Konya merkez ve ilçeler-
de kadınlara yönelik eğitim faaliyeti 
gösteren Aile Sanat ve Eğitim Mer-
kezi, kadın sağlığı ve kadın hastalık-
ları konularında seminerler vererek 
daha bilinçli anneler yetişmesine 
katkı sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye-
si Aile Sanat ve Eğitim Merkezi 
(ASEM) Konya merkez ve ilçelerde-
ki şubelerinde üyelerine yönelik eği-
tim seminerlerini sürdürüyor. 

Eğitim seminerleri kapsamın-
da Selçuklu ve Mümine Hatun 
ASEM’de anne sütünün önemi ile 

meme kanserinde ilk teşhis ve te-
davi yöntemleri hakkında seminer 
verildi. 

ASEM üyelerinin yoğun katılı-
mıyla gerçekleşen seminerde, anne 
sütünün anne ve bebek için öne-
mi, emzirmenin bebek sağlığına ve 
anne sağlığına faydaları anlatılarak, 
son günlerin en sık rastlanan kadın 
hastalığı olan meme kanserinde ilk 
teşhis konusunda ayrıntılı bilgi ve-
rildi. 

Seminerlerin oldukça verimli 
geçtiğini belirten kursiyerler, Konya 
Büyükşehir Belediyesine teşekkür 
ettiler. n AA
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KOSKİ’den 14 yerleşim yerine temiz su
Konya Büyükşehir Belediyesi 

KOSKİ Genel Müdürlüğü, su sıkın-
tısı yaşayan mahallelerin sağlıklı, 
kesintisiz, uzun süreli su ihtiyacını 
açtığı kuyularla gideriyor. Bu kap-
samda KOSKİ, 12 ilçede toplam 14 
yerleşim yerinin su hasretini giderdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü su azlığı, 
sağlıksız su, susuzluk, su şebeke ıs-
lahı ve altyapı eksikliği olan ilçe mer-
kezleri ve mahallerde çalışmaları 
sürdürüyor. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, Yeni Büyükşe-
hir Yasası ilçelerde ve mahallelerde 
yaşanan su sıkıntısını yaptıkları yatı-
rımlarla giderdiklerini söyledi. KOS-
Kİ Genel Müdürlüğü’nün son olarak 
12 ilçenin 14 mahallesinde su sıkın-
tısını giderdiğini kaydeden Başkan 
Akyürek, su temin çalışmalarında 

toplam 2 bin 710 metre sondaj vu-
rulduğunu, 164 litre/saniye debili su 
temin edildiğini kaydetti. 

KOSKİ MAHALLELERİN 
SU ÖZLEMİNİ GİDERDİ 

Su azlığı ve susuzluk sorunu yaşa-

yan Bozkır merkez, Ereğli Taşbudak, 
Doğanhisar Karaağa, Kadınhanı Köy-
lütolu, Derbent Mülayim, Cihanbeyli 

Kuşça, Çumra Ürünlü, Hüyük Selki, 
Yunak Hatırlı ve Hasanova mahalle-
lerinde toplam bin 864 metre sondaj 

gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, toplam 120 
litre/saniye debili su temin etti. Çeşitli 
nedenlerle su azlığı ve susuzluk çeken 
10 mahalle böylece yeterli, sağlıklı ve 
uzun ömürlü suya kavuşmuş oldu. 

UZUN ÖMÜRLÜ, 
SAĞLIKLI SUYA KAVUŞTULAR 
Sağlıksız su sorunu yaşayan ma-

hallelerde de sağlıklı, uzun ömürlü ve 
kesintisiz su temini çalışmalarını yü-
rüten KOSKİ Genel Müdürlüğü ekip-
leri, bu kapsamda suyu kimyasal ola-
rak içilemez halde olan Ereğli Zengen, 
Ilgın İhsaniye, Sarayönü Özkent ve 
Başhüyük mahallelerinde toplam 846 
metre sondaj gerçekleştirdi. Su temin 
çalışmalarında toplam 42 litre/sani-
ye suya ulaşan KOSKİ, temin edilen 
suyu şebekeye aktararak vatandaşla-
rın sağlıklı su ihtiyaçlarını giderdi.
n HABER MERKEZİ

Suriyeli mültecilere gıda ve kıya-
fet yardımlarının yanında eğitim des-
teklerine hız veren RİBAT,  yüzlerce 
Suriyeli öğrenciye okul çantası ve kır-
tasiye seti armağan etti. 

Ribat Aşevi Müdürü İhsan Tora-
man, yapılan çalışmalar sonucunda 
tespit edilen çok sayıda yetim ve ihti-
yaç sahibi Suriyeli öğrenciye kırtasiye 
yardımında bulunduklarını belirtti.

Hazırlanan kırtasiye paketle-
rinin öğrencilere Mevlana İmam 
Hatip Ortaokulu’nda dağıttıklarını 
hatırlatan Toraman, şunları söyledi: 
“Bu faaliyetteki amacımız devleti-
miz Suriyeli hiçbir Suriyeli karde-
şimizin okula giderken ihtiyacı olan 
eğitim malzemelerinin eksikliğini 
hissetmemesi ve mutlu bir şekilde 
okul yolunu tutmasıdır. Bu neden-
le içerisinde okul çantası, defter, 
kalem, silgi, kalem tıraş, kalem ku-
tusu, boya çeşitleri vb. eğitim mal-

zemelerinin bulunduğu, kırtasiye 
setleri, yardımseverlerin bağışlarıy-
la bu yıl da yetim ve ihtiyaç sahibi 
öğrencilerimize ulaştırıldı. Ham-

dolsun dünyanın birçok  ülkesinde 
faaliyet gösteren Ribat,  yanı başın-
daki ihtiyaç sahiplerine de kol kanat 
geriyor. Bu nedenle Suriyeli yavru-

larımızın da yüzlerinin gülmesine 
vesile olan tüm hayırseverlerimize 
teşekkür ediyoruz.”
n HABER MERKEZİ

‘Gönül birlikteliğini sağlarsak
yükümüz çok ağır olmayacak’

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Ak Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer ve be-
raberindeki heyet AK Parti Konya 
yeni il yönetimine hayırlı olsun ziya-
retinde bulundu.  Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer, belediye meclis üye-
leri ve ilçe teşkilatı AK Parti Konya 
İl Yönetimine hayırlı olsun ziyareti 
gerçekleştirdi. Ziyarette Siyasi ve 
Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Ali Sürücü ve Yerel Yö-
netimlerden Sorumlu Başkan Yar-
dımcısı Seyit Mehmet Sümer de yer 
aldı.   

“BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE 
2019’A HAZIRLANACAĞIZ”

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, 2019 yılında 
yapılacak seçimlere dikkat çekti ve 
birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. 
Angı,”Teşkilatımız bugün itibariyle 
sahaya indi ve ilçedeki çalışmala-
ra başladı. Amacımız ilde oluşan 
bu heyecanı ilçelere taşımak ve 31 
ilçemizde bu tabloyu en üst sevi-
yeye çıkartmak. Bununla birlikte 
de il kongremizi de tamamladıktan 
sonra tamamen sahada çalışacağız. 
Hem belediye seçimlerine hazırlan-
ma ile ilgili süreci yöneteceğiz, hem 
de genel seçimler her an olacakmış 
gibi de çalışacağız. Bu noktada teş-
kilat olarak gönül birlikteliğini de 
sağlarsak yükümüz çok ağır olma-
yacak, yorulsak da gönül yorgun-
luğu olmayacak. Yeni dönemde Ak 
Parti Konya Teşkilatı kendi içinde 
bütünleşmiş, ana kademesi, kadın 
ve gençlik kollarıyla olan yapısını 
güçlendirmiş, belediyelerle olan 
uyumunu en üst seviyeye çıkartmış 
ve hedefe kilitlenmiş roket gibi git-
mek zorunda. Bunu yapacağımıza 
ve bu noktada tecrübemizin yeter-
liliğin üzerinde olduğuna inanıyo-
rum” dedi.

Sözlerine AK Parti Konya İl Baş-
kanı Hasan Angı ve yeni yönetimi 
tebrik ederek başlayan Ak Parti  Sel-

çuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer,”Önümüzde önemli bir süreç 
var. Tarihi zamanlar yaşıyoruz ve 
bu zamanı çok iyi değerlendirme-
miz gerekiyor. Genelde 2001 yılın-
dan bu yana AK Parti’nin ülkemize 
ve milletimize sağladığı kazanım-
larını koruyabilmek ve bunu gele-
ceğe taşımak, özelde de şehrimizin 
AK Parti’ye olan teveccühünü daha 
da ileriye götürmek için hepimi-
ze büyük sorumluluk düşüyor. Bu 
sürecin yeni yönetimimizle birlikte 
hayırlı hizmetlere vesile olmasını 
diliyorum. Rabbim muvaffak etsin 
inşallah” dedi. 

Yeni İl Yönetimine hayırlı olsun 
temennisinde bulunan Selçuklu Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
“Selçuklu, merkezin en büyüğü ve 
ilimizin toplam nüfusunun yüzde 
27’sinin yaşadığı, çok hızlı gelişen 
bir ilçe. Belediye Başkanlığı göre-
vine başladığım günden bugüne 
Selçuklu’da nüfusumuz 160 bin kişi 
arttı. Belediye olarak da hem mali 
hem de idari olarak geçmişten gelen 
bir geleneğimiz var. Onu sürdürme-
ye gayret ediyoruz. Belediye Meclis 
Üyesi arkadaşlarımızla da bugüne 
kadar hiçbir sorun yaşamadan Sel-
çuklu’yu yönetmeye gayret ediyo-
ruz. Huzurlarınızda da arkadaşları-
mıza teşekkür ediyorum. İnşallah 
İl Teşkilatımızla olan uyumumuz 
ve birlikteliğimizde Selçuklu’nun 
hizmetlerine yansıyacaktır. Yapa-
cak çok iş var, hemşehrilerimizin 
beklentileri çok yüksek. İnşallah hep 
birlikte bunu başarırız. Tekrar hayır-
lı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Hedeflerinin 2019 öncesi tüm 
hazırlıkları tamamlamak ve seçim 
dönemine güçlü bir şekilde girmek 
olduğunu ifade eden Siyasi ve Hu-
kuki İşlerden Sorumlu Başkan Yar-
dımcısı Ali Sürücü de, “Bu nokta-
da teşkilat olarak hepimize büyük 
sorumluluklar düşüyor. Bu bilinçle 
çalışmalara başladık. İnşallah Konya 
bu süreçten de yüzünün akıyla çık-
mayı başaracaktır” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Havaların Soğuması ile birlikte yazlık elbiseler dolaplara kalkarken kışlık giyeceklerde tezgahlarda yerini aldı

Kışlıklar tezgâhlarda
Tarihi Konya Bedesten Çarşısı es-

nafları havaların soğumaya başlama-
sıyla birlikte soğuk havadan koruya-
cak kışlık kıyafetler de tezgâhlardaki 
yerini aldı. Tarihi Konya Bedesten 
Çarsısı esnafları kışlık kıyafetler, her 
bütçeye göre farklı fiyatlardan satışa 
sunduklarını, havaların giderek soğu-
masıyla Kış sezonu için yeni ürünler 
getirdiklerini belirtiler.
AYAKKABININ DERİ OLMASINA DİKKAT 

Kışlık ayakkabıların raflarda yeri-
ni aldığını söyleyen ayakkabıcı esnafı 
Mehmet  Eroğlu , ilerleyen günlerde 
satışların daha da artacağını belirte-
rek,  “Konya´da havalar yavaş yavaş 
soğuyor, gündüz biraz daha sıcak ol-
masına rağmen akşamları özellikle 
daha çok hissediliyor. Vatandaşları-
mızda şuan yavaş yavaş kışlık ayak-
kabı çeşitlerimize yönelmeye başla-
dı. Vatandaşlarımız kışlık ayakkabı 
alırken öncelikle fiyata bakacağına 
kalitesine bakması daha doğru olur. 
Kısa ve uzun bot çeşitlerimiz mevcut.  
Botlarımız kaliteli bakımında oldukça 
iyi. Fiyatlarımız geçen seneye göre 
5-10 lira arasında artış var.  Şuan va-
tandaşlarımız ayakkabılara ilgi göste-
riyor ilerleyen günlerde  yoğunluğun 
artacağının düşüncesindeyiz. Şu anda 
erkek – kız çoçuk botları 50 TL ile 100 
Tl arasında dedi. Bir diğer ayakkabıcı 
esnafı Osman Keçeci ise, “Ayakkabıcı 
esnafı olarak sezonumuzu erken aş-
tık. Vatandaşlarımızdan tam olarak 
ilgi göremedik ancak ilerleyen gün-
lerde ilginin artacağı düşünüyorum.  
Fiyatlarımızda artış var ancak bizler 
fiyat artışını yansıtmamaya çalışıyo-
ruz .  Ayakkabı alacak vatandaşları-
mız ayakkabının deri olmasına ve al-
tının kaymamasına dikkat etsinler. Şu 
anda erkek ayakkabıları 50- 150 TL 
civarında, bayan ayakkabıları ise 60-
140 TL arasında” ifadelerini kullandı.

İÇLİKLERE YOĞUN İLGİ
Özellikle soğuk kış günlerinde 

vatandaşlar, vücutlarını sıcak tu-
tacak içlikler almaya başladı. Yün 
içlikler tezgâhlarda yerini aldı. İç-
likler vücudu sıcak tuttuğu gibi ro-
matizma ve bronşit hastaları olmak 
üzere vatandaşlar tarafından rağbet 
görüyor.  Özellikle bu ürünleri bron-
şit hastalarının ve soğukta dışarı da 

çalışmak zorunda kalan insanların 
yoğun şekilde aldığını kaydeden Bora 
Giyim İşletmecilerinden Talha Bora, 
havaların yavaş yavaş soğuması ile 

birlikte korse, kuşak, dizlik, çamaşır, 
bronşit atlet, çorap gibi yün ürünlere 
son günlerde talebin arttığını belir-
terek, “Havaların soğuması ile bir-

likte işlerimizde hareketlilik başladı. 
Vatandaşlarımız kendilerini soğuk-
lardan korumak amacıyla yün ürün-
lerimize yoğun ilgi gösteriyor. Vatan-
daşlarımız yün ürünleri alırken yüzde 
75 oranında yün olan ürünleri tercih 
etsinler.  Yün oranı ne kadar düşer-
se Sıçak tutma oranı o kadar artıyor.  
Fiyatlarımız geçen seneye göre artış 
yaşandı ancak bizler bu fiyat artışla-
rını vatandaşlarımıza yansıtmıyoruz 
Şu anda erkek ve bayan orlon içlik 
takımları 30 TL, termal içlik takım-
ları 40 TL, yün içlik takımları 70 TL, 
tek yün atlet 35 TL, tek yün alt 35 TL 
arasında çocuklarda ise orlon içlik ta-
kımları 20 TL, termal içlik takımları  
30 TL, yün içlik takımları  50 TL, tek 
orlon alt 10 TL, Termal alt takımları 
25 TL, termal altlar ve atletler ise 25 
TL arasında” dedi.

KIŞLIK KIYAFETLERİMİZ 
RAFLARDA YERİNİ ALDI

Kışlık kıyafet sezonunu açtıkları-
nı belirten Adem Küçükkalaycı isimli 
esnafta, konuya ilişkin değerlendir-
melerini gazetemize paylaşarak, “Kış 
sezonunun gelmesiyle birlikte bizde 
kışlık ürünlerimizi tezgâhlara koyduk. 
Şuanda kazaklar, montlar,  hırkalar, 
polarlar ve daha birçok kışlık kıyafet 
çeşidimiz tezgâhlarımızda müşte-
rilerimizi bekliyoruz.  Tarihi Konya 
Bedesten çarşısı esnafları olarak her 
bütçeye uygun ürünlerimiz mevcut.  
Bizler karımızdan fedakarlık ederek 
müşterilerimize ürünlerimizi sunu-
yoruz.  Erkek müşterilerimiz genel 
olarak kaban , kazak, mont ve polar 
çeşitlerine yöneliyor.  Bayan müşte-
rimizde kaban, ferace, triko ürünle-
rimize ilgi gösteriyor. Satışlarımızda 
azda olsa hareketlilik yaşanıyor. Tüm 
vatandaşlarımızı nezih mekanları ve 
uygun fiyatları bulunan Tarihi Konya 
Bedesten Çarşısına bekliyoruz” dedi. 

Fiyatlar hakkında bilgi veren Kü-
çükkalaycı, erkek kazaklar 40- 60 
TL, triko kazak 80-100 TL, kadife 
pantolon 130-160 TL, gömlek 35-55 
TL, erkek kabanlar ise 100-250 TL 
civarında, kadın kazaklar 40-80 TL, 
trikolar 60-80 TL pantolonlar 50-90 
TL, kabanlar 130-250 TL arasında 
değişiyor. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ribat, Suriyeli çocuklara kırtasiye dağıttı

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte soğuk havadan 
koruyacak kışlık kıyafetler de tezgâhlardaki yerini aldı.
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Konfeksiyon alanında markalaşmak gerektiğinin altını çizen Konya Terziler ve 
Konfeksiyoncular Odası Başkanı Aziz Güleç, “Konfeksiyonda da olsa bir marka 
çıkarmamız lazım ama yapamadık. Bir AVM’ye gidip dükkan açamıyoruz” dedi

Konfeksiyonda 
markalaşmalıyız!

Hazır giyimin artması terzileri 
derinden sarstı. Terzilik paça daralt-
ma veya bel genişletmeden ibaret 
bir meslek haline gelirken, ısmarla-
ma takım elbise dikimine talep gün 
be gün azalıyor. Hazır takım elbise-
leri tercih eden vatandaşlar modaya 
ayak uydurmak istiyor. Terziler ise 
‘eskiden hazır giyim yoktu terziler 
vardı’  diyerek ve mesleklerini ayak-
ta tutabilmek için mücadele veriyor. 
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan 
Konya Terziler ve Konfeksiyoncular 
Odası Başkanı Aziz Güleç terzilik 
mesleğinin asla kaybolmayacağını 
vurgulayarak, “Konfeksiyon çıktıktan 
sonra mertlik bozuldu. Milletimiz şu-
anda hazır olarak 300 TL’den 3 Bin 
TL’ye kadar takım elbise alıyor. Ama 
tabi ki bu takım elbise terzinin dik-
tiği gibi olmuyor. Terziye diktirdiği 
ürün daha güzel oluyor. Zaten terzi-
lerimizde fiyatlar pahalı da değil. İyi 
bir takım elbise bugün bin 500 TL. 
Bizde de iyi bir takım elbise 800 TL. 
Hazır giyimlerden dolayı tedirgin mi-
yiz? Hayır, tabi ki de değiliz. Müşte-
rimizi her zaman memnun edeceğiz. 
Konfeksiyonculuk yapanların yüzde 
50’ye yakını da bizim üyemiz. İyi el-
biseler diktiğimiz takdirde yine bize 
döneceklerine ben inanıyorum” diye 
konuştu. 
21 YILDIR BAŞKANLIK YAPMAKTAYIM

Terziler ve Konfeksiyoncular 
Odası Başkanı Aziz Güleç oda hak-
kında bilgiler vererek üyelerin so-
runlarına çözüm yolu ürettiklerinin 
de altını çizdi. Başkan Güleç 1996 
yılında seçildiği başkanlık görevinin 
bu yılda devam ettireceğini sözle-
rine ekleyerek düşüncelerini şu şe-
kilde aktardı; “1996 yılında terziler 
odasına başkan olarak seçildim. İyi 
bir ekip bulmadan Terziler odasını 
Allah’ın izniyle devretmeyeceğim. 
Odamızda çalışan iki sekreterimiz 
var. Yaklaşık olarak bin 150’ye yakın 
üyemiz var. Üyelerimizin hepsi aktif 
olarak çalışmaktadır. Bizzat kendi 
işyerlerini kendim giderek sorunları-
nı dinliyorum. Bu sene aşağı yukarı 
300’e yakın üyemizi ziyarette bulun-
dum. Bedesten civarında ki üyeleri-
mizi de ziyaret edeceğiz. Üyelerimi-
zin hepsine birer çanta yaptırdık. 25. 
Yılını doldurmuş olan üyelerimizin 
hepsine de plaket takdim edeceğiz. 
Ticaret Odası, Sanayi Odası, Terziler 
Odası ve Yorgancılar odası işbirliği ile 
bir kooperatif kuruldu. Bu kapsamda 
belediyede bize bir yer tahsis etti. 
Bizlerde kentsel dönüşüm projesi 
kapsamında manifaturacıların oldu-
ğu bölge için dilekçelerimizi topluyo-
ruz. Bunu belediyeye vereceğiz. 

ESKİDEN HAZIR GİYİM 
YOKTU TERZİLER VARDI

Eskiden hazır giyimin olmadığı-
nı ve herkesin kıyafetlerini terziden 
diktirdiğinin altını çizen Güleç, terzi-
lerin hesaplı fiyata kaliteli takım el-
biseler diktiğini vurguladı. Ucuz olan 
hazır giyimleri vatandaşların tercih 
etmemesi gerektiğini de belirten 

Güleç; “eskiden konfeksiyon yoktu 
terziler vardı. Konfeksiyon çıktıktan 
sonra mertlik bozuldu. Milletimiz şu-
anda hazır olarak 300 TL’den 3 Bin 
TL’ye kadar takım elbise alıyor. Ama 
tabi ki bu takım elbise terzinin dik-
tiği gibi olmuyor. Terziye diktirdiği 
ürün daha güzel oluyor. Zaten terzi-
lerimizde fiyatlar pahalı da değil. İyi 
bir takım elbise bugün bin 500 TL. 
Bizde de iyi bir takım elbise 800 TL. 
Ben terzilere takım diktirmenin fay-
dası olduğunu düşünüyorum. Hazır 
giyimlerden dolayı tedirgin miyiz? 
Hayır, tabi ki de değiliz. Müşteri-
mizi her zaman memnun edeceğiz. 
Konfeksiyonculuk yapanların yüzde 
50’ye yakını da bizim üyemiz. İyi el-
biseler diktiğimiz takdirde yine bize 
döneceklerine ben inanıyorum. Bin 
TL ve Bin 500 TL arasında iyi konfek-
siyonlarda var. Elbette kötü konfeksi-
yonlarda var. Ucuza alınan ceketlerin 
hiçbir giyilmez.” diye konuştu.

ALTINYILDIZ KUMAŞLARINI 
DEĞİL, İTALYAN KUMAŞLARI 

TERCİH EDİYORUZ!
Kumaş fiyatlarında artış olduğu-

nu da söyleyen Başkan Güleç, en iyi 
kumaş markasından birinin Altınyıl-
dız olduğunu belirterek ancak bu ku-
maşların değil de İtalyan kumaşların 
daha çok tercih edildiğini ifade etti. 
Güleç, Altınyıldız kumaşlarına sahip 
çıkmamız gerektiğini de vurgulaya-
rak cümlelerini şu şekilde aktardı; 
“Kumaş fiyatlarında artış tabi ki de 
var. Şuanda sektörde en çok tercih 

edilen kumaşlar ithaller oldu. En iyi 
kumaşımız olan Altınyıldız kumaşla-
rına bakan müşterilerimiz kalmadı. 
Dormeks, stilist gibi marka kumaşla-
rı istiyor vatandaşlar. Bu kumaşlarda 
İtalyan, Fransız ve İngiliz malı. Müş-
terilerimiz isteyince bizde mecburen 
alıp satıyoruz. Özellikle koyu renkleri 
bunlar daha güzel yapıyorlar. Ama 
bana göre ülkemizin kumaşı Altın-
yıldız hepsinden güzel bir kumaş. 
Hiçbir zaman ölmeyen modelleri var. 

GENÇLERİMİZ ARTIK 
MODAYA AYAK UYDURUYOR!
Gençlerin moda meraklısı oldu-

ğunu dile getiren Terziler ve Konfek-
siyoncular Odası Başkanı Aziz Güleç 
artık dar ceketlerin tercih edildiğini 
belirterek Konya’nın da konfeksiyon 
konusunda marka çıkartması gerek-
tiğini ifade etti. Güleç marka olmadığı 
için AVM’lere dükkan bile açamadık-
larını da söyleyerek; “Gençlerimize 
artık pantolon ve elbise dikmek çok 
zorlaştı. Gençlerimiz ceketin önünün 
dar olmasını istiyor. Artık benim ai-
lemde aynısın istiyor! Yani modaya 
ayak uyduruyoruz. Bazen program-
larda ve televizyonlarda görüyorum; 
ceketin önünü ilikledikleri zaman 
darlıktan omuzlara kadar çıkıyor. 
Ama işte bunları izah edemiyoruz. 
Gençlik yani çocuklarımız artık bir 
marka hevesinde. Bana göre de mar-
ka değil kumaşın iyi olması önem-
li. Ben bu konuda da Konya’dan iyi 
bir markanın çıkmasını istiyorum. 
Konfeksiyonda da olsa bir marka çı-

karmamız lazım ama yapamadık biz 
bunu. Konya’mızda sadece iki marka 
çıktı; Torku ve Atiker. Ama biz mar-
kalaşamadık bir AVM’ye gidip dük-
kan açamıyoruz” ifadelerini kullandı.  

VERGİ DAİRELERİ KAYIT DIŞI OLAN 
ÜYELERE İŞLEM YAPMAMALIDIR
Vergi dairelerinin kayıt dışı olan 

üyeler için işlem yapmaması gerekti-
ğini dile getiren Başkan Güleç, odaya 
kayıtlı olan üyelerin kayıt dışı olan 
üyelerden şikâyetçi olduklarını da 
belirterek sözlerine şu şekilde devam 
etti; “Selçuklu ve Karatay bölgelerin-
de ise 300’e yakın kayıt dışı çalışan-
lar var. Meram bölgesinde kayıt dışı 
üyemizin olduğunu sanmıyorum. 
Meram Belediyesi bu konuda ger-
çekten iyi çalışıyor. Selçuklu Belediye 
başkanımız ziyaretimize gelmişti. Biz 
kendisine Selçuklu bölgesinde kayıt 
dışı çalışan yüzde 70’e yakın esnafın 
olduğunu söylemiştik. Kayıtlı üyele-
rimizin 5 TL’ye yaptığı paçayı kayıt 
dışı çalışanlar 2 TL’ye yapıyor. Bu ko-
nularda da problemimizin olduğunu 
söylemiştik. Başkan’da halledecekle-
rini söylemişti. Bütün belediyelerin 
bu işle ilgilenmesini arzu ediyoruz. 
Kayıtlı üyeler odaya aidat öderken di-
ğer kişiler hiçbir şey ödemeden dük-
kân işletiyorlar. Kayıtlı olan üyeler 
kayıtsız çalışanlara tepki gösteriyor. 
Vergi daireleri ise ticaret hane gibi 
esnafları kullanıyor. Kayıtsız üyele-
rin işlemlerini odaya kayıt olmadan 
yapıyorlar. Ancak bunu yapmama-
ları gerekir. Oda kaydını zorunlu tut-
maları lazım. Bizler oda olarak kayıt 
dışı olan üyelerimizi yakalıyoruz ve 
bunları belediyeye bildiriyoruz. Bele-
diyelerimizde bunları takip ederlerse 
mecbur kayıt olacaklardır. ”

OKUL İNŞA EDEREK 
KENDİ ELEMANIMIZI 

KENDİMİZ YETİŞTİRECEĞİZ
Kurulacak olan dükkânlar ile 

birlikte mesleği öğrenmek açısın-
dan bir de okul inşa edeceklerini 
belirten Aziz Güleç marka olabilmek 
için mesleği öğrencilere aşılamak 
gerektiğini belirtti. Güleç kurulacak 
olan okulda modelist ve stilistinde 
yetişeceğini ifade ederek; “En bü-
yük dertlerimizden birisi de yetişe-
cek eleman. Ticaret Odası, Sanayi 
Odası, Terziler Odası ve Yorgancı-
lar Odasının birleşerek yaptıracak 
olduğu işyerleri 800 ile 1000 arası 
olacak. Orada kesinlikle birde okul 
için çalışmamız olacak. Devletten bir 
yer isteyerek okul inşa edeceğiz ve 
kendi elemanımızı kendimiz yetişti-
receğiz. Eğer eleman yetiştirmezsek 
mesleğimiz ilerleyen zamanlarda son 
bulacak. Ayrıca stilist ve modelistler 
için de önemli adımlar atacağız. Biz 
stilist ve modelistleri Ankara’dan ge-
tirttiriyoruz. Konya’da yok çünkü. Bu 
adamların da yetiştirilmesine özen 
göstereceğiz. İnşallah yapacağımız 
okulda bunları hep değerlendirece-
ğiz. Konya’mızı marka yapmak için 
gençler lazım” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

“Gençlerimize artık pantolon ve elbise dikmek çok zorlaştı. 
Modaya ayak uyduruyoruz. Bazen programlarda ve televizyonlarda 
görüyorum; ceketin önünü ilikledikleri zaman darlıktan omuzlara 

kadar çıkıyor. Ama işte bunları izah edemiyoruz. Gençlik yani 
çocuklarımız artık bir marka hevesinde”

Aziz Güleç

Konya Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Aziz Güleç, hazır giyimin terzilik 
mesleğini zora sokmasına rağmen, mesleğinin asla kaybolmayacağını söyledi.
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‘Konyaspor bize 
mutluluk yaşattı’

Salzburg Başkonsolosu Gürsel Evren Konyaspor’un Sal-
zburg deplasmanda aldığı puanın herkesi çok mutlu ettiğini 
söyledi. Başkonsolos Gürsel Evren açıklamasında, “Her 
Türk takımımın deplasmanda aldığı beraberlikler ve gali-
biyetler bizleri mutlu ediyor. Biraz önce sayın başkanımızla 
beraber oyuncularımızı ve hocamızı tebrik ettik. 2 gün önce 
Cumhuriyet Bayramımız vardı. Cumhuriyetimizin 94. yılını 
burada büyük bir coşkuyla kutladık. Yurtdışında Cumhuriyet 
Bayramlarını kutlamak ayrı bir anlam ifade ediyor bugün 
de Konyaspor takımı bize Cumhuriyet coşkusunu devam 
ettiren bir mutluluk yaşattı. Kendilerini tebrik ediyorum. 
Konyaspor’a bundan sonraki müsabakalarında başarılar 
diliyoruz. Türkiye’de vahim olaylar sonucu şehit olan asker-
lerimizi rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir 
devlet. Bu maçın bir anlamı daha var buradaki vatandaş-
larımız için büyük bir moral oldu. Burada dostluk kazandı. 
Umarım Salzburg ve Konyaspor gruptan birlikte çıkarlar” 
ifadelerine yer verdi. n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor 
Avusturya’da çalıştı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4.hafta maçında deplasman-
da Salzburg ile 0-0 berabere kalan Atiker Konyaspor, 5 Ka-
sım Pazar günü deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı mü-
cadelenin hazırlıklarını ara vermeden yaptığı antrenmanla 
sürdürdü. PSV Sportzentrum Sahası’nda Teknik Direktör 
Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde ger-
çekleşen antrenmanda Salzburg maçında ilk 11’de forma 
giyen oyuncular koşu ve açma-germe hareketleri ile çalış-
mayı tamamladı. Diğer futbolcular koşu, ısınma hareketle-
ri, pas ve top kapma çalışması ile başlayan antrenmanda 
hücum-savunma ve gol çalışması yaptı. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’dan 
Göztepe’ye başsağlığı 

Süper Lig ekiplerinden Göztepe Kulüp Başkanı Mehmet 
Sepil’in annesi Aliye Sepil geçtiğimiz günlerde hayatını 
kaybetti. Temsilcimiz Konyaspor, resmi sitesinden yaptığı 
açıklama ile Başkan Sepil’e başsağlığı diledi. Yapılan açık-
lamada, “Göztepespor Kulübü Başkanı sayın Mehmet Se-
pil’in annesi Aliye Sepil’in vefat haberini derin bir üzüntüyle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Atiker Konyaspor Kulübü olarak 
merhume Aliye Sepil’e Allah’tan rahmet, sayın başkan 
Mehmet Sepil ve ailesine başsağlığı diliyoruz” ifadeleri yer 
aldı. n SPOR SERVİSİ

Bursaspor seriyi
sürdürmek istiyor

Ligde 3 maçtır yenilmeyen Bursaspor, 
bugün Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaş-
madan da galibiyetle ayrılarak yenilmezlik 
serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Süper 
Lig’de geride kalan 10 haftada topladığı 
16 puanla 7. sırada yer alan yeşil-beyaz-
lı ekip, 11. hafta mücadelesinde bugün 
deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. 
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 
14.00’te başlayacak olan müsabakayı Suat 
Arslanboğa yönetecek.

17. RANDEVU
Kasımpaşa ile Bursaspor, bugün oyna-

yacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig 
tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek. Bu-
güne kadar oynanan 16 karşılaşmada ye-
şil-beyazlı ekip, 10 kez sahadan galibiyetle 
ayrılırken, Kasımpaşa ise 4 mücadelede 
gülen taraf olmayı başardı. 2 karşılaşma ise 
beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında 

en son oynanan karşılaşmada İstanbul 
ekibi, sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrılmayı 
başarmıştı. Ligde son 3 maçta 2 galibiyet, 1 
beraberlik alarak 7 puan toplayan yeşil-be-
yazlı ekip, yarın oynayacağı Kasımpaşa 
mücadelesinden de puanla ayrılarak bu 
seriyi sürdürmek istiyor.

BURSASPOR’DA 6 EKSİK
Konuk ekip Bursaspor’da sakatlıkları 

bulunan Josua John, Furkan Özçal, Yusuf 
Erdoğan, Sercan Yıldırım, Onur Atasayar 
ve Emre Taşdemir yarınki karşılaşmada 
forma giyemeyecek. Bugün Recep Tayyip 
Erdoğan Stadyumu’nda saat 14.00’te baş-
layacak olan müsabakayı Suat Arslanboğa 
yönetecek. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını 
İsmail Şencan ve Samet Çavuş yapacak. 
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kutlu-
han Bilgiç.
n İHA

Trabzonspor 
ilklerin peşinde
Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 195 günlük 

dış saha galibiyeti özlemine son vermek istiyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki bordo-mavililer, 
Kayseri’den galibiyetle ayrılması halinde bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmış olacak 

Süper Ligin 11. haftasında Trab-
zonspor, deplasmanda Kayserispor ile oy-
nayacak. Bu mücadeleyle iki takım 41. kez 
karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Süper 
Ligin 11. haftasında bugün saat 14.00’da 
Kayserispor’a konuk olacak. İki ekip arasın-
da oynanan 40 maçta bordo-mavililerin 25, 
sarı-kırmızılı takımın ise 7 galibiyeti bulu-
nuyor. 9 karşılaşmada Da taraflar birbirine 
üstünlük kuramadı. Trabzonspor attığı 70 
gole karşılık kalesinde 42 gol gördü.

Süper Lig’de bugün Kayserispor ile 
karşılaşacak olan Trabzonspor, deplas-
man galibiyeti özlemini yeni hocası Rıza 
Çalımbay ile gidermek için mücadele 
edecek. Bu sezon ligde 5 maçtır süren 
galibiyet özlemini sahasında lider Galata-
saray’ı yenerek gideren Karadeniz ekibi, 
Kayserispor maçında ise 7 maçlık dep-
lasman galibiyet özlemini gidermek isti-
yor. Rakip sahalarda geçtiğimiz sezonla 
birlikte 195 gündür kazanamayan Trab-
zonspor, en son galibiyetini 2016-2017 
sezonunun 28. haftasında oynanan Antal-
yaspor maçında elde etti. Söz konusu dö-
nemde Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı An-
talyaspor’u 3-0 ile geçen Trabzonspor, bu 
maçın ardından ligde dış saha galibiyeti 
elde edemedi. Ersun Yanal’ın takımdan 
gönderilmesinden sonra takımın başına 
geçen Rıza Çalımbay, ilk deplasmanda 
galibiyetini almak için saha kenarında 
taktik savaşı verecek.

7 MAÇTIR DIŞARIDA KAZANAMIYOR
Trabzonspor, dış sahada oynadığı son 

7 maçta 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 
Geçtiğimiz sezon dışarıda oynadığı Ada-
naspor ve Fenerbahçe maçlarından 1-1’lik 
skorlarla ayrılan bordo-mavililer, bu sezon 
ise Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve 
Beşiktaş maçlarından 2-2’lik beraberlikle 
dönerken, Göztepe’ye 3-2, Evkur Yeni Ma-
latyaspor’a da 1-0 mağlup oldu.

KAZANIRSA BU SEZON 
İLK YAŞAMIŞ OLACAK

Trabzonspor, sahasında elde ettiği 
Galatasaray galibiyetinin ardından Kayse-
ri’den 3 puanla dönmesi halinde bu sezon 
ilk kez üst üste maç kazanmış olacak. Ka-
radeniz ekibi, geride kalan 10. haftada 3 
galibiyet ile 3 beraberlik elde ederken, 4 de 
mağlubiyet aldı. Attığı 19 gole karşılık ise 
kalesinde 23 gol gördü.

KAYSERİ’DEKİ MAÇLAR
İki takım arasında Kayseri’de yapılan 

20 maçta Trabzonspor 9, Kayserispor 6 kez 
galip geldi. 5 maç da beraberlikle sonuç-
landı. Kayseri’de oynanan son 10 maçta ko-
nuk ekip Trabzonspor, rakibine sadece bir 
maçta kaybetti. 5 karşılaşmayı kazanan Ka-
radeniz ekibi, 4 kez de sahadan beraberlikle 
ayrıldı. Kayserispor’un ev sahipliğinde oy-
nanan son üç lig maçını Trabzonspor 1-0’lık 

skorlar ile kazandı. Ev sahibi Kayserispor, 
Trabzonspor karşısında son galibiyetini 
2012-2013 sezonunda 4 Mayıs 2013’de 2-1 
ile elde etmişti. Süper Lig’in flaş takımların-
dan Kayserispor, bu sezon evinde oynadığı 
mücadeleleri kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, 
5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 
Deplasmanda 7 maçtır kazanamayan bor-
do-mavililer ise Kayseri ekibinin bu serisini 
kırarak galip gelmek için ter dökecek.  n İHA

TFF’den Nuri Şahin’e teşekkür Galatasaray, Feghouli için itiraz edecek
Borussia Dortmund’da forma giyen milli oyuncu 

Nuri Şahin’in ay-yıldızlı formaya dün veda ettiğini 
açıklamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) yıldız oyuncu için teşekkür mesajı yayınladı. 

TFF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili 
yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  “Milli 
takımlarımıza her yaş grubunda 14 yıl hizmet ederek 
ülkesine sevgi ve bağlılığını gösteren, ay-yıldızlı for-
mayı 92 maçta gururla taşıyan Nuri Şahin’e, Türk fut-
boluna değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
Profesyonelliği, gençlere örnek kişiliği, alt yapı kültü-
rü ve pes etmeyen mücadele gücüyle U17 Milli Takı-
mımızın 2005 yılında Avrupa Şampiyonu olmasında 
ve aynı sene FIFA U17 Dünya Kupası’nda üçüncülüğü 
elde etmesinde büyük katkıları olan, A Milli Takım’da 
kaptanlık da yapmış futbolcumuzun bu kararını say-
gıyla karşılıyoruz. Çok sevdiği milli formaya veda 
ederken, ‘10-15 senelik bir jenerasyon var’ diyerek 
Türk futboluna güvenini bir kez daha ifade eden Nuri 
Şahin’in bilgi ve deneyimlerinden ilerleyen süreçte 
faydalanmak istediğimizi belirtir, bundan sonraki fut-
bol yaşamında ve hayatında başarılar dileriz.”
n İHA

Galatasaray Başkanı Dursun Öz-
bek, Sofiane Feghouli’ye verilen 3 
maçlık ceza hakkında yaptığı açıkla-
mada, “Bana cezanın hangi maksatla 
verildiği konusunda bilgi ulaşmadı. 
Bugün bilgim olacak. Biz de konuyla 
ilgili gereken itirazımızı inceledikten 
sonra yapacağız” dedi. Basın mensup-
larına açıklamalarda bulunan Özbek, 
“Galatasaraylıyım. Sportif manada da 
iyi gidiyoruz. İnşallah sezon sonuna 
kadar bundan sonra bu gidişimizi sür-
düreceğiz” ifadelerini kullandı. Süper 
Lig’in 10. haftasındaki deplasmandaki 
Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı 
kart gören Sofiane Feghouli’ye verilen 
3 maçlık cezaya da değinen Başkan Öz-
bek, “Şahsen cezayı duydum fakat bana 
cezanın hangi maksatla verildiği konu-
sunda bilgi ulaşmadı. Bugün bilgim 
olacak. Dolayısıyla biz de konuyla ilgili 
gereken itirazımızı inceledikten sonra 
yapacağız” diyerek sözlerini noktaladı.
n İHA
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GÜMÜŞHANESPOR 10 6 3 1 23 9 14 21
2.ŞANLIURFASPOR 10 6 3 1 15 6 9 21
3.ALTAY 10 6 2 2 21 12 9 20
4.BANDIRMASPOR 10 6 1 3 14 10 4 19
5.KIRKLARELİSPOR 10 5 3 2 16 14 2 18
6.SAKARYASPOR 10 4 5 1 14 8 6 17
7.NİĞDE BELEDİYE 10 4 4 2 11 8 3 16
8.BUGSAŞ SPOR 10 4 3 3 14 12 2 15
9.ZONGULDAK 10 4 3 3 8 11 -3 15
10.HACETTEPE 10 3 4 3 13 12 1 13
11.KARAGÜMRÜK 10 4 1 5 12 11 1 13
12.ANADOLU SELÇUKSPOR 10 2 4 4 12 13 -1 10
13.FETHİYESPOR 10 2 4 4 10 15 -5 10
14.PENDİKSPOR 10 1 5 4 9 13 -4 8
15.K. MARAŞSPOR 10 1 4 5 10 16 -6 7
16.NAZİLLİ BELEDİYE 10 1 3 6 7 19 -12 6
17.SİLİVRİSPOR 10 1 1 8 6 19 -13 4
18.KARŞIYAKA 10 1 5 4 9 16 -7 2

2017-2018
2.LIG BEYAZ GRUP
 PUAN DURUMU

Süper Amatör’de 
5.hafta oynanacak

1. Amatör Küme’de 
5.hafta heyecanı

Konya Süper Amatör Küme’de 5.hafta heyecanı yarın 
yaşanacak. 5 maçın oynanacağı ligde bütün maçlar saat 
13.00’de başlayacak. Süper Amatör Küme 5.hafta prog-
ramı şu şekilde; Seydişehir Belediyespor – Yeni Emirgazi 
Belediyespor, Selçuklu Belediyespor  - Ç. Çumra Beledi-
yespor, Karapınar Belediyespor – Altınekinspor, Saiteli 
Kadınhanı Belediyespor – Selçukspor, Beyşehir Beledi-
yespor – Ilgın Belediyespor. Süper Amatör’de 10 puanı bu-
lunan Çumra ve Karapınar ekipleri ilk iki sırada yer alıyor.
n SPOR SERVİSİ

Konya 1. Amatör Küme’de yarın 5.hafta maçları oy-
nanacak. A ve B Grubu’nda toplam 8 maç ile Konyalı fut-
bolseverler spora doyacak. Haftanın programı şu şekilde; 
A Grubu Sarayönüspor – Yeni Meramspor, Demirspor – 
Kulu Belediyespor, Gölyazı Belediyespor – Kara Kartallar, 
İhsaniye Gençlerbirliği – Cihanbeyli Belediyespor. B Gru-
bu Yeni Doğanhisarspor – Seydişehir Gücü, Havzanspor 
– Akşehir Gençlik, Çelik Duş Doğuş – Bozkır Gençlerbirliği, 
Selçuklu İdman Yurdu – A. Kültürspor. Bütün maçlar saat 
13.00’de start alacak.
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal 
bugün yolcu
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya 
Anadolu Selçukspor, yarın 
deplasmanda Kırklarelispor ile 
karşılaşacak. Ligde 7 maçtır 
kazanamayan Yavru Kartal, 
bu maçı kazanarak çıkışa 
geçmek istiyor. Yeşil 
beyazlılar bugün 
Kırklareli’ne 
hareket edecek

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya 
Anadolu Selçukspor, TFF 2. Lig 11.haf-
ta maçında Kırklarelispor ile deplasmanda karşı 
karşıya gelecek. Yarın Kırklareli Atatürk Stadyumu’nda 
oynanacak mücadele saat 13.30’da başlayacak. Yavru 
Kartal’ın Trakya ekibi ile olan mücadelesini Yakup Bakır 
yönetecek. Bugün bu maç için son hazırlıklarını yapacak 
olan Konya Anadolu Selçukspor, öğleden sonra hava 
yolu ile İstanbul’a oradan da Kırklareli’ne gidecek.

7 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Kırklareli deplasmanında puan ya da puanlar ile 

dönmek isteyen yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor, ligde istediği sonuçları alamıyor. Yavru Kar-
tal, 2. Lig Beyaz Grup’ta geriden kalan 10 haftada 7 maç-
tır 3 puan alamadı. Türkiye Kupası’nda da Boluspor’a 
yenilerek elenen yeşil beyazlılar, son olarak evinde Fet-
hiyespor ile 3-3 berabere kalmıştı. Konya Anadolu Sel-
çukspor, oynanan 10 haftada 2 galibiyet 4 beraberlik ve 4 
mağlubiyet aldı. Toplanan 10 puan ile 10.sırada yer aldı.

Yarın deplasmanda SBS İnşaat Kırklarelispor ile kar-
şılaşacak olan Konya Anadolu Selçukspor hazırlıklarını 
yaptığı antrenman ile sürdürdü. Kart cezası nedeniyle bu 
karşılaşmada forma giyemeyecek Ali Yaşar dışında ek-
siği bulunmayan Yavru Kartal, teknik direktör Alper Avcı 
ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirdiği antrenman-
da taktik çalışırken  tüm futbolcular katıldı. Konya’daki 
hazırlıklarını bugün tamamlayacak Anadolu Selçuk, aynı 
günü öğleden sonra havayolu ile gideceği İstanbul’dan 
karayolu ile Kırklareli’ye geçecek ve kampa girecek. 
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Basketbol 1. Lig’de mücadele eden Selçuklu Belediyespor, 
ligin 7.hafta maçında yarın Bakırköy Basket ile iç sahada galibiyet için 
mücadele edecek. Lige 5 galibiyet 1 mağlubiyet ile başlayan mavi be-
yazlılar, bu maçı da kazanarak liderlik yürüyüşünü sürdürmek istiyor. 
Bu sezon kurulan ve hızlı bir şekilde kadro yapan Selçuklu Beledi-
yespor’un Bakırköy Basket ile oynayacağı mücadele Selçuklu Bele-
diyesi Uluslararası Spor Salonu’nda saat 16.00’da başlayacak. Mavi 
beyazlılar, bu önemli maçta taraftar desteği ile galibiyete ulaşmak 
istiyor. 

RAKİP 10. SIRADA YER ALIYOR
Konya temsilcisi Selçuklu Belediyespor’un yarın evinde ağırlaya-

cağı Bakırköy Basket, 6 hafta sonunda 10.sırada yer aldı. 2 galibiyet 
ve 4 mağlubiyeti bulunan İstanbul ekibi, geçtiğimiz hafta evinde Bah-
çeşehir Koleji’ne mağlup oldu. Temsilcimiz Selçuklu Belediyespor ise 
ligin geride kalan bölümünde geçtiğimiz haftaya kadar yenilmemişti. 
İlk beş maçından galibiyet ile ayrılan mavi beyazlılar, hafta için oynanan 
maçta Afyon Belediyesi’ne yenildi ve ilk ve tek mağlubiyetini aldı. 11 puan 
toplayan Selçuklu Belediyesi, ligde 3.sırada yer alıyor. Afyon Belediyesi 
ikinci sırada bulunurken, yenilgisi olmayan Türk Telekom, liderliği koruyor.
n SPOR SERVİSİ 

Bölgesel Amatör Ligi’nde bu hafta 
7.hafta maçları oynanacak. Üç tem-
silcimizin mücadele ettiği ligde Ak-
şehirspor, lider Serik Belediyespor’u 
konuk edecek. Yarın oynanacak müca-
dele Akşehir Nasreddin Hoca Stadı’n-
da saat 14.00’de başlayacak. Ligde 
henüz bir galibiyeti bulunan kırmızı be-
yazlı temsilcimiz lider Serik’i yenerek 
üst sıralara yükselmek istiyor. Tarafta-
rının da desteğini bekleyen Akşehir’in 
maçını Cihan Ölmez yönetecek. Serik 
Belediyespor, ligde aldığı 5 galibiyet 1 
beraberlik ile 16 puanla liderlik koltu-
ğunda oturuyor. 

SARAYÖNÜ KOPMAK 
İSTEMİYOR

Ligdeki bir diğer temsilcimiz Sa-
rayönü Belediyespor ise deplasmanda 

Silifke Belediyespor ile karşılaşa-
cak. Yarın saat 14.00’de Tevfik Sırrı 
Gür Stadyumu’ndaki mücadeleyi 
Akif Abdurrahman Morca yönete-
cek. Ligde 3 galibiyet 3 beraberlik 
alan Sarayönü Belediyespor, 12 
puanla 4.sırada yer alıyor. Yeşil 
siyahlı ekibin henüz mağlubi-
yeti bulunmuyor. Yeşil beyazlı 
temsilcimiz Ereğlispor ise bu 
hafta Bucak Belediye deplas-
manına gidecek. Üst sırala-
ra tırmanmak isteyen Ereğ-
lispor’un maçı saat 14.00’de 
Bucak İlçe Stadı’nda başlayacak 
ve Burak Gazi Ülker yönetecek. Bu-
cak Belediye’nin ligde galibiyeti bulun-
muyor.
n SPOR SERVİSİ

Bölgesel’de Akşehir 
lider Serik’i ağırlayacak

Selçuklu Belediyespor, Bakırköy Basket’i konuk edecek

Konya Anadolu Selçukspor’un da mücadele ettiği TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta haftanın diğer maçları şu şekilde;13.30 Bandırmaspor-Nazilli Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)13.30 Hacettepe-Zonguldak Kömürspor (Cebeci İnönü)13.30 Niğde Belediyespor-Fethiyespor (Niğde 5 Şubat)13.30 Silivrispor-Altay (Silivri)13.30 Sakaryaspor-Ottocool Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)13.30 SBS İnşaat Kırklarelispor-Konya Ana-dolu Selçukspor (Kırklareli Atatürk).

LİGDE
 DİĞER MAÇLAR



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 10 7 2 1 21 8 13 23
2.BAŞAKŞEHİR FK 10 6 2 2 16 13 3 20
3.BEŞİKTAŞ 10 5 3 2 16 11 5 18
4.KAYSERİSPOR 10 5 3 2 17 13 4 18
5.GÖZTEPE 10 5 2 3 21 18 3 17
6.AKHİSARSPOR 10 5 2 3 18 15 3 17
7.BURSASPOR 10 5 1 4 20 13 7 16
8.FENERBAHÇE 10 4 4 2 20 15 5 16
9.SİVASSPOR 10 5 1 4 15 14 1 16
10.YENİ MALATYASPOR 10 4 2 4 16 17 -1 14
11.TRABZONSPOR 10 3 3 4 19 23 -4 12
12.ALANYASPOR 10 3 2 5 20 22 -2 11
13.KASIMPAŞA 10 3 2 5 16 19 -3 11
14.A. KONYASPOR 10 3 1 6 10 13 -3 10
15.ANTALYASPOR 10 2 3 5 11 19 -8 9
16.KARABÜKSPOR 10 2 2 6 11 17 -6 8
17.GENÇLERBİRLİĞİ 10 2 2 6 12 21 -9 8
18.OSMANLISPOR 10 2 1 7 13 21 -8 7

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Özdilek: Takım
savunmasını iyi yaptık

Salzburg ile 0-0 berabere sona eren 
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4.hafta maçının 
ardından düzenlenen basın toplantısında 
konuşan yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’un Teknik Direktörü Mehmet 
Özdilek, maç ile ilgili kurguladıkları her 
şeyin gerçekleştiğini söyledi.

 Açıklamalarına “Rakibin güçlü olan 
yönlerine tedbirler aldık. Rakibe nere-
deyse pozisyon vermeden maçı bitirdik” 
sözleriyle başlayan Teknik Direktör Meh-
met Özdilek, “Bugün ofansta biraz dikkat-
li olsak sonuç daha farklı olabilirdi. Avru-
pa’da ilk deplasman puanını aldık, kulüp 
tarihi açısından anlamlı. Guimaraes’in 
kazanması grubu allak bullak yaptı. Mar-
silya maçı için buradan alacağımız sonuç 
çok önemliydi. Marsilya ile bir final oyna-
yacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum, 
iyi mücadele ettiler, yürekli ve cesaretli 

oynadılar ve her şeyden öte soğukkanlı 
oynadılar. Maç öncesi ‘varsın’ ya da ‘yok-
sun’ tablosu var. Seyirci ile başaramaya-
cağımız bir şey yok. UEFA Ligi’ni bugün 
bıraktık ve artık lige dönmek zorundayız. 
Milli maç arasında biraz daha kendimizi 
toparlayacağız. Taraftarımızla bunu ba-
şarabileceğimizi düşünüyorum. Elimde 
olan tüm oyuncuları kullanmak istiyo-
rum. Tüm oyuncuları bu yarışın içinde 
tutmak istiyorum. Belki dışarıdan deği-
şiklikler kumar gibi görünebilir ama ben 
oyunculara güveniyorum. Sağlıklı karar 
vermem için özgüveni oyuncu grubuna 
vermem lazım. Bugün de çok iyi geri bil-
dirim verdiler. Genelde takım savunma-
sını iyi yapan bir takımız. Ön tarafta biraz 
daha üretkenlik anlamında kendimizi ge-
liştirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Serkan: Marsilya maçı 
daha da önemli oldu
FC Salzburg ile 0-0 

berabere kalan Atiker Kon-
yaspor’un başarılı kalecisi 
Serkan Kırıntılı maç sonrası 
yaptığı açıklamada şehitle-
rimize rahmet milletimize 
başsağlığı diledi. Serkan 
Kırıntılı yaptığı açıklamada, 
“Öncelikle tabi ki üzgünüz Hakkari’den gelen haber-
den dolayı. Allah yakınlarına sabır versin, milletimi-
zin başı sağolsun. Deplasmanda ilk puanımızı aldık. 
Vitoria’nın da Marsilya’yı yenmesiyle grup biraz daha 
karıştı. Şimdi bizim için evimizde oynayacağımız Mar-
silya maçı daha da önem kazandı. O maçta alacağımız 
galibiyetle gruptan çıkmak adına çok büyük bir adım 
atmış olacağız. Bu maçı unutup Cuma günü direk Si-
vas’a geçeceğiz. Kısmet olursa Pazar günü tamamıyla 
Sivas’a konsantre olacağız” dedi. n SPOR SERVİSİ

Fatih Yılmaz: Tarihi günlerden birini yaşadık
Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz FC 

Salzburg maçı hakkında değerlenmelerde bu-
lundu. Yılmazm aç sonrası yaptığı açıklamada 
“Bugün tarihi günlerden birini yaşıyoruz, çünkü 
ilk deplasman puanımız aldık Avrupa’da. İlk gali-
biyetimizi kendi sahamızda almıştık, deplasman-
da da puan almak güzel. Güne şehit haberleriyle 
başlamıştık 8 şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı 
askerlerimize acil şifalar diliyorum“ dedi.

‘İNŞALLAH TUR ATLAYALIM’
Yeşil beyazlı takımın Başkanı Fatih Yılmaz, 

“Maçın geneline baktığımızda Salzburg Avus-
turya’nın en önemli takımlarından biri. 9 kere 
şampiyon olmuş bir takım. Buna rağmen Atiker 
Konyaspor’umuz bu baskıyı kırdı. Ataklar yapma-
ya çalıştık ama tabi ilerde üçüncü bölgede biraz 
zayıf kaldık. Defansta ve orta sahada çoğunlukla 
üstün olan taraf bizdik. Genel olarak ilk puanımızı 
aldığımız için mutluyuz. Türkiye’ye mutlu dönüyo-

ruz. Ülkemize  puan kazandırdığımız için mutluyuz 
çünkü aldığımız her puan ülkemize katkı sağlıyor. 
Şu anda geldiğimiz noktada grupta iddiamız de-
vam ediyor. Marsilya maçında alacağımız bir 
galibiyet bizi muhtemelen yukarıya taşıyacak diye 
bakıyoruz. Taraftarlarımıza  buradan sesleniyo-
rum inşallah 42 bin kişilik stadyumumuzu Marsil-
ya maçında dolduralım güzel bir galibiyet alalım 
ve ikinci galibiyetimizle beraber inşallah tur at-
layalım.  Burada binin üzerinde seyircimiz vardı. 
Kendilerine teşekkür ediyorum. Hollanda’dan 
Belçika’dan Almanya’dan Avusturya’nın farklı şe-
hirlerinden birçok kardeşlerimiz geldi. Onları bu-
rada görmekten ağırlamaktan mutluluk duyduk, 
onur duyduk. Atiker Konyaspor’umuzu da güzel bir 
şekilde desteklediler. 90 dakika boyunca hiç sus-
madılar. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum 
ayaklarına, seslerine sağlık” şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ 

‘Ben hep hazırım’
Yeşil beyazlı 
temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’un FC 
Salzburg ile oynadığı 
karşılaşmada uzun 
süre sonra forma 
şansı bulan ve sahaya 
kaptan olarak çıkan 
futbolcu Selim Ay, 
sürekli daha çok 
çalıştığını ve hocasının 
şans vermesi halinde, 
her zaman oynamaya 
hazır olduğunu ifade 
etti

UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Atiker 
Konyaspor, I Grubu 4.maçında deplasman-
da Salzburg ile 0-0 beraber kaldı. Bu maçta 
sahaya kaptan olarak çıkan ve bu sezon ilk 
resmi bir maçta görev alan stoper oyuncusu 
Selim Ay, Zor bir maçtan puanla döndükle-
rini ve iç sahada oynanacak olan Marsilya 
mücadelesinde taraftar ile beraber güzel 
bir maça çıkacaklarını belirtti. Selim Ay 
ayrıca, hocasını şans vermesi halinde diğer 
maçları da en iyi şekilde değerlendireceği-
ni söyledi.
‘ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİK’

Salzburg ile oynanan maçta iyi bir mü-
cadele ederek puan aldıklarını dile getiren 
Konyaspor’un kaptanlarından Selim Ay, 
“Zor bir maçtı bizim için. Bunu biliyorduk 
ama inanmıştık gerçekten. Saha dışında 
da hep konuştuk birlikteliğimizi takımdaşlı-

ğımızı nasıl sahaya yansıtabiliriz bunu gös-
terelim dedik. Buradan puan veya puanlar 
alarak ülkemizi iyi bir şekilde temsil edelim 
dedik. Diğer maçın sonucunu da aldık za-
ten. İçerde taraftarımızla birlikte çok güzel 
bir maça çıkacağız. Zorlu bir virajdan geçi-
yoruz aslında ligde de sıkıntılı bir dönem-
deydik çünkü biraz moral oldu içerdeki gali-
biyetimiz. Şimdi önümüzde zor bir maçımız 
var. İki maçtır yenilmiyoruz yenilmemeyi 
alışkanlık haline getirmek istiyoruz iki maç-
tır bunu gösteriyoruz. İnşallah bu çıkımız 
devam eder yenilmezliğimizi devam ettiri-

riz. Yenilmediğin zaman her zaman oyuna 
ortaksın biz de bunu gösterdik. İnşallah bu 
güzel sonuç lige de yansır daha sonra UE-
FA’da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz” 
ifadelerini kullandı.

 ‘BEN HER ZAMAN HAZIRIM’
Bu sezon ilk kez resmi maçta görev alan 

Selim, formayı özlediğini belirterek, “Öz-
lem tabi ki var ben her zaman bekliyordum. 
Ben de takip ediyorum zaten sosyal medya-
yı biliyorsunuz. Bazen üzülüyordum sanki 
çalışmıyormuşum gibi bir imaj veriliyordu 
ama öyle bir şey yok ben her zaman hazı-

rım forma şansı geldiği zaman. Takımımız 
da iyi gidiyordu. Bu oyunda kimileri oyna-
yacak kimileri de oturacak. Hocamız şans 
verdiği sürece en iyi şekilde değerlendirme-
ye çalışıyorum. Dediğiniz gibi kaptanlık da 
çok farklı bir duygu daha önce de kaptanlık 
yaptım ama bu maç çıkarken duygulandım 
eskiler aklıma geldi futbola başlamadan 
önceki. Allah çok güzel şeyler nasip etti ger-
çekten çok duyguluydu. Maç da Allah’ın iz-
niyle güzel oldu benim adıma da iyi oldu ta-
kım adına da iyi oldu. İnşallah böyle devam 
eder” şeklinde konuştu. n SPOR SERVİSİ
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