
HİZMET STANDARDIMIZ
HIZLA YÜKSELİYOR 

‘KİMLİKLİ ŞEHİRLER
OLUŞTURULACAK’

Selçuklu Belediye Başkanı Altay: 

Şehrim 2023 Otobüsü Konya’ya geliyor

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma 
buluşmaları kapsamında Hüsamettin Çelebi Mahallesi’nde 
vatandaşlarla biraraya geldi. Başkan Altay, “ bu buluşmalar ile 
hizmet standardımız hızla yükselmektedir” dedi.

Şehrim 2023 Otobüsü 16 -19 Nisan 2018 tarihleri arasında 
Konya’da olacak. AK Parti Konya Çevre, Şehir ve Kültürden 
Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hasan Çiftçi, “Şehirlerimizi 
çevre, şehir ve kültür ana başlıklarında ele alarak şehrimize 
özgü bir yol haritası oluşturmak üzere çalışmaya başlayaca-
ğız” dedi.

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 7’DE

‘Ticaret savaşına
doğru gidiyoruz’

Enerji Ticareti ve Tedariği Zirve-
si’nde konuşan AK Parti Konya 
Milletvekili Ziya Altunyaldız, 
“Ticareti elinde tutmak isteyen 
güçler, kontrolsüz bir ticaret sava-
şına doğru adım adım ilerliyorlar” 
dedi. 
n HABERİ SAYFA 17’DE 

Maimı Aksesuar
23. bayisini açtı

Teknolojik ürünleri güncel ve 
kaliteli sunmayı hedefleyen 
Maimı, 23. bayisini açtı. İşletme 
Sahipleri’nden Sabri Büyükko-
yuncu, “Türkiye’ye kaliteli Çin 
ürünlerinin var olduğunu ve en iyi 
sunulabileceğini Miamı ile birlikte 
Konya’da göstereceğiz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE 

Annesi gibi baktı,
acısı büyük oldu

Doğal ortamında 
sarı lale bulundu

NEFER ilk 
siparişini aldı

Beyşehir’de yaşayan Türkan 
Harmankaya’nın doğmadan 
sahiplenerek evlatlık edindiği 
spastik engelli 19 yaşındaki Enes 
Harmankaya hayatını kaybetti. 
Harmankaya, Enes’i cenazesinde 
de yalnız bırakmadı. 
n HABERİ SAYFA 6’DA 

Dağlarda sadece kırmızı renkli 
olarak bulunan dağ lalesinin sarı 
renklisi bulundu. Halk arasında 
“dağ lalesi” olarak bilinen “Tulipa 
Armena” cinsine ait olduğu tah-
min edilen lale görenlerin ilgisini 
çekiyor.    n HABERİ SAYFA 5’TE 

ASELSAN’ın yurt içi imkanlarla 
ürettiği uzaktan komutalı silah 
sistemi NEFER, yurt dışında 
gerçekleştirilen testlerden ba-
şarıyla geçti, prototip üretim için 
sözleşme imzalandı. 
n HABERİ SAYFA 13’TE 

Konya’yla başardık
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 14 yılda gerçekleştirdikleri hizmetleri ve yatırımları anlattı. 14 yıl-
da Konya’yla birlikte büyük işlere imza attıklarını belirten Başkan Akyürek, “Şimdiki hedefimiz lider şehir Konya” dedi

28 Şubat Darbesi’nin
21. yılında 21 müebbet 

“Binyıl sürecek” dedikleri 28 Şubat’ın altında ezildiler 
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Promosyon ürünlerinin
hammaddesi Lanse’den
40 yılı aşkın bir süredir Konya’da ticaret yapan Meh-
met ve Mustafa Üzümcüoğlu kardeşler, ayakkabı 
imalatı yaparken tedarikçiye kızıp malzeme dükkanı 
açtılar. Şimdi ise promosyon ürünlerinin hammadde-
sini Konya ile buluşturuyorlar. Lanse Ayakkabı ve Yan 
Sanayi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Üzümcüoğlu, ham malzeme temininin yanı sıra di-
leyene dilediği ürünü de yapıp teslim edebildiklerini 
ifade ederek, “İşimizi severek yapıyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE 

Sürüm’den ‘damaktan
kalbe’ premium hizmet

Konya’nın önde gelen şekerleme firmaları arasında yer 
alan Sürüm Şekercisi 3. şubesini BÜSAN Sanayi Sitesi’n-
de açtı. Sürüm Premium konseptiyle hizmet verecek olan 
şubenin sloganı ise damaktan kalbe. Sürüm Şekerleme 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Karakurt, “Amacı-
mız standartların dışında bol çeşitli, geniş alanlar ile en 
iyi hizmeti Premium konsept ile vermektir. Mağazamızda 
müşterilerimizin dinlenmeleri amacıyla kafe bölümüne 
de yer verdik” dedi.   
n HABERİ SAYFA 2’DE 

6
Polisten kaçtı, 
ehliyetsiz çıktı 14

Seydişehir’de 2. Ki-
tap Günleri başlıyor 15

‘Miraç, Mescid-i 
Aksa’sız olmaz’ 10

Afrin’in nüfus yapısı 
TSK ve ÖSO’ya emanet

YÜZ AKIYLA 14 YILI HEP 
BİRLİKTE TAMAMLADIK

Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tahir Akyürek, 14 yılda yapmış 
oldukları yatırımlar ve hizmetleri 
“Büyük Düşler, Büyük İşler” başlığı 
altında kamuoyu ile paylaştı.  Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, “Yüz akıyla 14 yılı 
hep birlikte tamamladık. Önemli 
olan gök kubbede hoş bir sada bı-
rakmaktır. Bu şehre hizmet etmeyi 
nasip ettiği için Cenab-ı Hakk’a hep 
birlikte hamd ediyoruz” dedi. 

LİDER ŞEHİR KONYA’YI 
OLUŞTURMALIYIZ
Başkan Akyürek, 2014 yerel 

seçimlerinden sonra açılışı yapılan 
ve 2014’ten sonra ihalesi yapılan 
yatırımların toplamı 2,5 Milyar TL 
oldu. Yeni Büyükşehir Yasası ile 

merkez dışındaki yerlerde yaptığı-
mız yatırım miktarı 2 milyar TL’yi 

buluyor” dedi. 2019’da yeni bir 
süreç başlayacağını belirten Baş-

kan Akyürek, “Lider şehir Konya’yı 
oluşturmak için hep birlikte çalışa-

cağız” dedi.  n HABERİ SAYFA 4’TE 

28 Şubat davasında aralarında İsmail Hakkı 
Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan’ın da 
bulunduğu 21 sanık “Türkiye Cumhuri-
yeti hükümetini cebren düşürmeye, 
devirmeye iştirak” suçlarından mü-
ebbet hapis cezasına çarptırıldı. 
Davada 68 sanığın beraatına ka-
rar verildi.  
n HABERİ SAYFA 12’DE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Partisince 
Konya’da düzenlenen belediye başkan-
ları toplantısına katıldı. CHP’li belediye 
başkanlarının üzerinde baskı olduğunu 
savunan Kılıçdaroğlu, “2019 dönüm 
noktasıdır. Ya diktatörlük ya demokrasi, 
bu ülkenin en az yüzde 60’ı demok-
rasiden yana tavır alacaktır” dedi. 
Kılıçdaroğlu, 2019 yerel seçimlerinde 
büyükşehirleri alacaklarını, Türkiye ve 
dünyaya yerel yönetimlerde hizmet 
nasıl yapılır göstereceklerini vurguladı.
n HABERİ SAYFA 3’TE 

‘2019 yerel seçimlerinde
büyükşehirleri alacağız’

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Genel

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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Teknolojik ürünleri güncel ve kaliteli sunmayı hedefleyen Maimı, 23. bayisini açtı

Maimı Aksesuar’dan 23. bayii

Maimı Aksesuar, Nişantaşı 
Mahallesi’nde 23. bayisini hiz-
mete açtı. Sabri Büyükkoyuncu 
ve Mustafa Büyükkoyuncu ta-
rafından işletilen, ev elektroni-
ği, telefon aksesuarları satılan 
işletmenin  açılışına çok sayıda 
davetli katıldı. İşletme hakkında 
bilgi veren Sabri Büyükkoyun-
cu, “Dünya’da üretilen neredey-
se her ürünün Çin’de üretildi-
ğini bilerek, Türkiye’ye kaliteli 

Çin ürünlerinin var olduğunu ve 
en iyi sunulabileceğini Miamı ile 
birlikte Konya’da göstereceğiz. 
Mağazamızda data- şarj kablo-
ları, taşınabilir batarya, koruma 
kılıfları, ekran koruma camları, 
şarj cihazları, mikrofon- kulak-
lıklar, askı- yüzükler vb daha 
birçok teknolojik aletler bulmak 
mümkün. 

Tüm Konyalıları mağazamı-
za bekliyoruz. Açılışımıza katıla-

rak bizleri onurlandıran herkese 
teşekkür ederiz” dedi.  Maimı 
Firması Genel Müdür Yardımcı-
sı Hakan Karaslan da Konya’da 
23 bayilerini açtıklarını ifade 
ederek, “Bugün Konya’da fir-
mamızın 23. bayiimizi açıyoruz. 

Firma olarak amacımız Tür-
kiye’de Maimı grubu olarak pe-
rakende ve toptan’da Çin fiyatı-
na ürün satabilmek. Yılsonuna 
kadar firmamız bünyesinde 2 

bin çeşit ürün olacak. 
Telefon aksesuarları, elekt-

ronik ev  eşyaları ve elektronik 
eşyalar üzerine geçiyor. 

Firma olarak önceliğimiz ka-
lite. 

Ürünlerimizin fiyatları konu-
sunda oldukça iddialıyız. Müş-
terilerimize sunduğumuz her 
ürüne garanti sunuyoruz” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ilgın’dan Doğu Guta’ya
yardım kampanyası

İki grup arasında arazi
kavgası: 2 ölü 

Ilgın’da STK’lar tarafından 
“Kaplıca Diyarı Ilgın’dan Doğu 
Guta ve Afrin’e Yardım Eli” sloga-
nıyla yardım kampanyası başlatıldı. 
STK’lar adına açıklamada bulunan 
Abdullah Yağcı, Esed rejiminin 
abluka altına aldığı ve haftalardır 
bombalanan Doğu Guta’dan tahli-
ye edilen mazlumlar için bir yardım 
kampanyası başlattıklarını söyledi. 
Ilgın Kaymakamlığı karşısında bu-
lunan yardım toplama merkezine 
vatandaşların 27 Nisan tarihine ka-
dar un, bebek bezi, bebek bisküvisi, 

bakliyat, temizlik malzemeleri ve 
kıyafet gibi malzemeleri getirebi-
leceklerini ifade eden Yağcı, “Top-
lanılan yardımlar Konya IHH Der-
neği Ilgın Temsilciliği aracılığıyla 
Reyhanlı Koordinasyon Merkezine 
gönderilerek, bölgeye ulaştırıla-
caktır. Yardım kampanyasına Ilgın 
Belediyesi ile STK’lar tam destek 
vermektedir. Bu vesile ile halkı-
mızın mübarek Miraç Kandillerini 
kutlar Cenab-ı Haktan hayırlara 
vesile olmasını temenni ederim.” 
diye konuştu.  n AA

Karatay ilçesinde bıçakla ya-
ralanan kişi, hastanede yaşamını 
yitirdi. Konya’da arazi anlaşmazlığı 
nedeniyle 2 grup arasında çıkan 
kavgada kalbinden bıçaklanan kişi 
hayatını kaybetti. Merkez Karatay 
ilçesi İsmil Mahallesi’nde Rüş-
van ve oğlu Hüseyin Gezer (26) 
ile Ramazan ve oğlu Hüseyin O. 

(19) arasında arazi anlaşmazlığı 
nedeniyle tartışma çıktı.  Kavgaya 
dönüşen olayda, Hüseyin Gezer bı-
çakla kalbinden yaralandı. 

Konya Numune Hastanesine 
kaldırılan Gezer, müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Hüseyin O. jandarma 
ekiplerince gözaltına alındı.  n AA

Konya’nın önde gelen şekerleme firmaları arasında yer alan Sürüm Şekercisi 3. şubesini BÜSAN Sana-
yi Sitesi’nde açtı. Sürüm Premium konseptiyle hizmet verecek olan şubenin sloganı ise damaktan kalbe  

Sürüm Şekercisi’nden 
‘damaktan kalbe’ lezzet

1926 yılında kurularak Kon-
ya’nın önde gelen şekerleme fir-
malarından olan Sürüm Şeker-
cisi 3. Şubesini BÜSAN Sanayi 
sitesi içerisinde açtı. Gerçekleş-
tirilen açılış törenine AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Konya Tabip Odası Baş-
kanı Dr. Seyit Karaca, Berberler 
Odası Başkanı Veli Baranok İş 
dünyasından önemli isimlerin 
yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. 
Açılışın ardından konuşmaları-
nı gerçekleştiren Sürüm Şeker-
leme Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Ali Karakurt, Sürüm 
Premium’da farklı bir konsepte 
hizmet vereceklerini ifade etti.  

Karakurt, “Aile büyüklerimiz 
tarafından 1926 yılında kurulan 
firmamızı 4. Kuşak olarak de-
vam ettirme görevi bizlerdedir. 
Kurulduğumuz günden bu yana 
hedefimiz kalite ile siz değerli 
müşterilerimize ‘damaktan kal-
be’ sloganıyla hizmet etmek ol-
muştur. 

Şubelerimize ilave olarak 
bugün 3. Şubemiz Sürüm Pre-
mium’un açılışını yapacağız. 
Amacımız standartların dışında 
bol çeşitli, geniş alanlar ile en 
iyi hizmeti Premium konsept ile 
vermektir. 

Mağazamızda müşterilerimi-
zin dinlenmeleri amacıyla kafe 
bölümüne de yer verdik. Yeni 
mağazamızın şehrimiz ve bütün 
vatandaşlarımız için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum” dedi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE Sürüm Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Karakurt, Sürüm Premium’da farklı bir konsepte hizmet vereceklerini ifade etti.

 İşletme hakkında bilgi veren Sabri Büyükkoyuncu, “Türkiye’ye kaliteli Çin ürünlerinin var olduğunu ve en iyi sunulabileceğini Miamı ile birlikte Konya’da göstereceğiz” dedi.
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40 yılı aşkın bir süredir Konya’da ticaret yapan Mehmet ve Mustafa Üzümcüoğ-
lu kardeşler, ayakkabı imalatı yaparken tedarikçiye kızıp malzeme dükkanı açtı-
lar. Şimdi ise promosyon ürünlerinin hammaddesini Konya ile buluşturuyorlar

Promosyon ürünlerinin
hammaddesi Lanse’den

1978 yılında ayakkabı imalatı 
yapmaya başladıklarını belirten 
Lanse Ayakkabı ve Yan Sanayi Ti-
caret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Üzümcüoğlu, ayakkabı 
imalatının ardından Konya’da 
ilk defa ortaklarıyla birlikte bir 
ayakkabı fabrikası kurduklarını, 
şimdilerde ise promosyon ürün-
lerinin deri, kumaş, kadife, bez ve 
benzeri hammaddesini Konya ile 
buluşturduklarını söyledi. 

1978 ile 1981 yılları arasın-
da ayakkabı imalatı yaptıkları-
nı söyleyen Lanse Ayakkabı ve 
Yan Sanayi Ticaret AŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Üzüm-
cüoğlu, “O dönemlerde şimdiki 
gibi seri bir şekilde ayakkabı üre-
timi yoktu. Malzemen zamanında 
eline ulaştıysa daha hızlı üretim 
yapabiliyordun. Bize ayakkabı 
malzemesi tedarik eden bir fir-
maya kızdık. O kızgınlıkla mal-
zemeci dükkanı açtık. İşimiz bü-
yüdü. 1996 yılında Konya’da ilk 
defa ayakkabı fabrikası kurduk 
ortaklarımızla birlikte. Çok ortak-
lı olduğumuz için bir süre son-
ra anlaşmazlık çıktı ve ayrıldık. 
Aynı süreçte ayakkabıcılara ham 
malzeme temin ettiğimiz işimiz 
devam ediyordu. Ayakkabıcılar, 
bugün Eski Kunduracılar olarak 
anılan bu siteden ayrıldıktan son-
ra biz de yavaş yavaş sektör de-
ğiştirdik. Şu an promosyon mal-
zemeleri temini yapıyoruz” dedi. 

Mouse pad, oto döşeme, mo-
bilya malzemesi, gıda sektörüne 

yönelik malzemeler, seracılık-
ta kullanılan sera kumaşı gibi 
ürünlerin Konya ile buluşmasına 
öncülük ettiklerini dile getiren 
Mehmet Üzümcüoğlu, “Deri, ku-
maş, kadife, bez ve benzeri birçok 
kumaş türünün ham satışını biz 
yapıyoruz. 

Bu kumaş ve deri ürünleri 
fosforlu, su ve ısı geçirmeyen iş 
elbiselerinden cep cüzdanlarına, 
çantadan, kemere, kalemlikten 
ajandaya ve tabela ürünlerine 
kadar çok geniş bir yelpazede 
kullanılıyor. Her sektöre uygun 

malzeme temini yapabiliyoruz” 
diye konuştu. 

Ham malzeme temininin yanı 
sıra dileyene dilediği ürünü de 
yapıp teslim edebildiklerini ifade 
eden Üzümcüoğlu, “Ürünlerin 
üzerine baskı da yapabiliyoruz. 
İşimizi severek yapıyoruz. İşimi-
ze olan saygımızı asla yitirmiyo-
ruz. 40 senenin birikimi ve tec-
rübesiyle Konya’da promosyon 
sektörünün çözüm ortağı olmaya 
gayret ediyoruz” diyerek sözlerini 
tamamladı.
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “2019 dönüm noktasıdır. Ya diktatörlük ya demokrasi, bu ülkenin 
en az yüzde 60’ı demokrasiden yana tavır alacaktır” dedi. Kılıçdaroğlu, 2019 yerel seçimlerinde büyükşehirleri alacaklarını da vurguladı

‘Ahlaklı siyaset yapacağız’
Partisince Konya’da düzenlenen 

belediye başkanları toplantısına katı-
lan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, en çok huzura ve birlikte ya-
şamaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. 
CHP’li belediye başkanlarının üzerin-
de baskı olduğunu savunan Kılıçda-
roğlu, “Bu yeni bir baskı değil onu da 
biliyorum. Ama biz şundan yüzde 100 
eminiz. Nerede bir CHP’li belediye 
varsa orada suç oranı en düşük yerdir. 
Bizim zaten kuralımızdır bunlar. Gelip 
denetim yapıyorlar ama bir örnek olay 
anlatayım. Vatandaşa ikram edilen 
çayı eleştiriyorlar. Çünkü başka eleş-
tirecek konu bulamıyorlar. Eleştirecek 
misiniz? Eleştirmezseniz namertsiniz. 
Halka hizmet hakka hizmettir, bizim 
temel felsefemiz budur. CHP’li bütün 
belediye başkanlarıyla onur ve gurur 
duyuyorum. Hepsi en zor şartlarda 
görevlerini yapıyor. Bu gerçeği artık 
Türkiye’nin her tarafındaki vatanda-
şımız öğrenmeye başladı, nerede bir 
CHP’li belediye varsa orada huzur, 
bereket var, orada kimse ötekileştiril-
miyor” dedi. 

Kılıçdaroğlu, 2019 yerel seçimle-
rinde İstanbul ve Ankara başta olmak 
üzere büyük şehirlerde belediyeleri 
alarak, Türkiye ve dünyaya yerel yö-
netimlerde hizmet nasıl yapılır göste-
receklerini savundu. 

CHP’ye yapılan eleştirilerin hak-
sız olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, 
“CHP ne yaptı size” dedi. Kılıçdaroğ-
lu, “16 yıldır bu memleketi kimler 
yönetiyor. Sabah, akşam, öğle, saat 
başı CHP’yi eleştiriyorlar. CHP ne ya-
pıyor size. Dolar aldı başını gidiyor. 
Ortadoğu bataklığına Türkiye’yi CHP 
soktuysa buyurun eleştirin. CHP ne 
yaptı size. CHP bir şey yapıyor, onların 
yanlışlarını dile getiriyor. Burnundan 
getirdin milletin. Esnaf alışveriş yapa-
maz hale geldi. Hollanda’dan büyük 
tahıl ambarı Konya’dayız. Mercimek 
saman nereden geliyor, dışarıdan. 
Sebebi kim CHP mi? Bütün vatan-
daşlara söylüyorum, bu memleketi bu 

hale getiren Ankara’da oturan cebini 
düşünen beylerdir. Devlet memuruy-
ken maaş dışında para kazanmadım, 
haram yemedim, yolsuzluk yapma-
dım. Haram yemeyi, kul hakkı yemeyi 
marifet sayıyorlar. Sen haram yiyor-
san boğazında dursun ben yemem. 
CHP iktidar olursa sen ve yandaşların 
malı götüremeyecek, haram yedirme-
yeceğim. Her kuruşun hesabını vere-
ceksin. Oturacaksın savcılara talimat 
vereceksin, Kılıçdaroğlu için fezleke 
hazırlatacaksın, hazırlatmazsan şe-
refsizsin. 50 sefer söyledik, camiye 
kışlaya, adliyeye siyaseti sokmayın de-
dik. Şimdi her yerde siyaset var” diye 
konuştu. 

“YAKAYI TEFECİYE KAPTIRMIŞ BEKA 
SORUNU VAR DİYOR” 

Kılıçdaroğlu, 15 yılda Türk Lira-
sı’nın hiç olmadığı kadar değer kaybı 
yaşadığını söyledi. Devlet ihalelerinin 
dolar üzerinden gerçekleştirildiğini 
dile getiren Kılıçdaroğlu, “Dolar aldı 
başını gidiyor. Şehir hastaneleri yapı-
yorlar, müteahhit, arsa bizden her şey 
Türkiye’de üretiliyor. İhaleyi neyle ya-
pıyorsunuz dolarla. Neden dolarla iha-
le yapıyorsun, hani sen yerli ve milliy-
din. O zaman Merkez Bankasını kapat 
Türk Lirası’nı da kaldır Dolar kullanıl-
sın. Sen ve yandaşların Man Adası’n-
daki o şirkete 15 milyon dolarlık mal 
sattınız. Sordum sevgili Erdoğan neyi 
sattın sen, bu parayı Türk Lirası’na 
çevirdin mi? Ben onun dolar merakı-

nı biliyorum, ben böyle konuştuğum 
için yine savcılar harekete geçecek, 
harekete geçmezseniz şerefsizsiniz. 
Her şeyi dolarla ithal ediyoruz. Dolara 
o kadar mahkum oldular ki tefecilere 
teslim oldular. Yurt dışından dolar 
gelmezse ülkeyi idare edemiyorlar. 
Tefeci de diyor ki faizi yükselt para ge-
tirmeyiz. Saraydaki beyefendi de diyor 
ki faiz yüksek. Son 15 yılda Londra’da-
ki bir avuç tefeciye 150 milyar doları 
faiz ödendi. İçerideki bir gruba öde-
nen sermaye 675 milyar lira. Ödenen 

faizlerle en az 5 Türkiye daha kuru-
lurdu. Yakayı tefeciye kaptırmış beka 
sorunu var diyor. Bunların tamamı 
adaletsizliği besler. Adaletsizliği öğ-
renmek istiyorsanız bir hükümet ya-
kayı tefeciye kaptırdıysa o ülkede ada-
let yoktur. Zalimin yanında durmayın 
harama ortak olmayın. Harama ortak 
olanın sonu ne olur siz benden daha 
iyi biliyorsunuz. Bu hükümete destek 
vermek harama ortak olmak zalimin 
yanında olmak demektir. Hiçbir cüm-
leme yanlıştır demiyorlar. Savcılar ha-

rekete geçsin diyorlar. Benim gözümü 
korkutamazsınız sizin feriştahınız gel-
se gözümü korkutamazsınız. Tefeciye 
yakayı kaptıran bir iktidardan hayır 
gelmez” şeklinde konuştu. 

“FETÖ’NÜN BİR NUMARALI SİYASİ 
AYAĞI SARAY’DA OTURAN ZATTIR” 

Konuşmasında eleştirisini artıran 
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, OHAL’in 
uzatılacağını ve bunun yeni mağ-
duriyetler doğuracağını savundu. 
Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başka-
nı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı 
olduğunu ileri sürerek şöyle konuş-
tu:  “Darbe girişimi oldu, OHAL ilan 
ettiler. FETÖ’cülerle mücadele ede-
ceğiz dediler, bugün yine OHAL uza-
tılmış. Muhalifler için, aksi düşünceyi 
dile getirenler için, bizim için OHAL 
ilan ediyorlar. Esnafın, çiftçinin, sa-
nayicinin, TOBB’un sesini kesmek 
için OHAL ilan ediyoruz diyorlar. FE-
TÖ’nün baklavacı ayağı, taşeron işçi 
ayağı, esnaf, sanayici, gariban ayağını 
buldular siyasi ayağı yok. Var arkadaş-
lar var, FETÖ’nün 1 numaralı siyasi 
ayağı Saray’da oturan zattır. Ne iste-
diniz de vermedik diyen zattır. Gücün 
garibana yetiyor. 10 binlerce kişinin 
işine son verdiler ekmediğinden etti-
ler ağaç kökü yesin dediler. Bunlarda 
din iman da yok. Ellerinden gelse IŞİD 
gibi yere yatırıp kesecekler. IŞİD’den 
ne farkı var bunların. Düne kadar 
IŞİD’e destek veriyorlardı. Parası olan, 

dayısı, siyasi gücü olan içeriden çıktı. 
Kim içeride, garibanlar, gazeteciler, 
milletvekilleri, doktorlar. Sadece doğ-
ruları söyledikleri için içeride. O ne-
denle 1 milyona yakın mağdur oluş-
turdular. Bizim görevimiz zalime karşı 
tavır takınmak, mazlumun yanında 
olmaktır.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sa-
natçıların sınıra gittiği eleştirisini yine-
leyen Kılıçdaroğlu, iktidarı şehit kanı 
üzerinden siyaset yapmakla itham 
etti. Kılıçdaroğlu, “Sana elli kez söyle-
dik Ortadoğu bataklığına girme diye. 
Afrin’e asker gönderdik, 52 şehidin 
kanı kurumadan klarnetle eğlenmeye 
gidiyorlar. Ben bunu söyledim. On-
ların kanı üzerinden siyaset yapmak 
alçaklıktır. Onların kanı kurumadan 
oturacaksın davul zurna klarnet eğ-
lenmeye gideceksin. Garibanın kanı 
üzerinden siyaset yapacaksın kendi 
çocuklarını askere göndermeyecek-
sin” şeklinde konuştu. 

“BU ÜLKENİN EN AZ YÜZDE 60’I 
DEMOKRASİDEN YANA TAVIR 

ALACAKTIR” 
Kılıçdaroğlu, 2019 seçimlerinin 

son derece önemli olduğunu ve her 
kesimin oyuna talip olduklarını kay-
detti. Kılıçdaroğlu, “Son derece dik-
katli, tutarlı, ahlaklı, adaletli politika 
izleyeceğiz. Hangi partiden olursa 
olsun kimseyi dışlamayacağız, bu ül-
kenin ülkücü, muhafazakar, liberal 
demokratlarını kucaklayacağız. 2019 
dönüm noktasıdır. Ya diktatörlük ya 
demokrasi bu ülkenin en az yüzde 
60’ı demokrasiden yana tavır alacak-
tır. Yeter ki, sandıklara sahip çıkalım. 
Yaklaşık 6 aydır çalışıyoruz. Bütün 
sandıklara sahip çıkacağız. Demokrasi 
artık bizim için vazgeçilmez bir ku-
raldır. Farklı düşünceleri özgürce dile 
getireceksek demokrasi içinde olacak. 
Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. 
Kadın erkek eşitliğini yüzde yüz sağ-
layacağız. Her vatandaş birinci sınıf 
vatandaştır. Medya rezaletine de son 
vereceğiz” şeklinde konuştu.  n İHA 
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 14 yılda yapmış oldukları yatırımlar ve hizmetleri “Büyük Düşler, Büyük İşler” başlığı 
altında kamuoyu ile paylaştı.  Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Önemli olan gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır” dedi

Hedef; Lider Şehir Konya
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından, “Büyük Düşler, Büyük 
İşler”başlığı altında 14 yıllık hizmet 
ve yatırımları kapsayan program dü-
zenlendi. Dedeman Otel’de düzenle-
nen programa AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Mil-
letvekili Muhammet Uğur Kaleli, AK 
Parti İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye 
Belediyeler Birliği Genel Sekreteri 
Hayrettin Güngör, Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
ilçe belediye başkanları, Konya Ti-
caret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükçü, Konya Ticaret Borsası Baş-
kanı Hüseyin Çevik, Konya Serbest 
Muhasebeci ve Mali Müşavirler Oda-
sı Başkanı Seyit Faruk Özselek, Kon-
ya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal 
Duran, Selçuklu Muhtarlar Derneği 
Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Meram 
Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Er-
miş, belediye meclis üyeleri, Bü-
yükşehir Belediyesi yöneticileri, AK 
Parti İl ve İlçe Teşkilatları, kadın ve 
gençlik kolları teşkilatlarının yanı sıra 
basın yayın kuruluşlarının yöneticile-
ri katıldı. Hizmetleri etkili bir sunum 
eşliğinde paylaşan Başkan Akyürek, 
“Önemli olan gök kubbede hoş bir 
sada bırakmaktır. Hamdolsun Konya 
olarak bu sadayı hep birlikte bırakı-
yoruz” dedi. 

“KONYA SELÇUKLU PAYİTAHTI, 
ECDADIMIZIN BAŞKENTİ”

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, 2014 Yerel Se-
çimlerinden sonra açılışı yapılan ve 
2014’ten sonra ihalesi yapılan yatı-
rımların 2,5 Milyar TL olduğunu dile 
getirerek, “Yüz akıyla 14 yılı hep bir-
likte tamamladık.  Önemli olan gök 
kubbede hoş bir sada bırakmaktır. 
Hamdolsun Konya olarak bu sadayı 
hep birlikte bırakıyoruz. Şehrimizde 
taş üstüne taş koyan, şehrimize katkı 
yapan bütün dostlarımıza teşekkür 
ediyoruz. Konya mübarek bir şehir. 
Konya Selçuklu payitahtı, ecdadımı-
zın başkenti. Buranın, bu toprakların 
Türk-İslam medeniyetinin vatanı ol-
masında çok önemli pay sahibi olan 
bir şehir. Bu şehre hizmet etmeyi na-
sip ettiği için Cenab-ı Hakk’a hep bir-
likte hamd ediyoruz. Konya öyle bir 
şehirdir ki kendine ait hissetmediği-
ne esrarını sırlarını açmaz. Konya’nın 
sırlarına Cenab-ı Hak bizleri de vakıf 
kılsın. Motorlu taşıt sayısında 250 
binlerden 750 bini geçen bir rakama 
ulaşmışız. Faal vergi mükellefi sayı-
sında 650 binlerden 1,5 Milyonlara, 
aktif sigortalı sayısında 120 binler-
den 549 binlere ulaşmışız. İhracatçı 
firma sayısı 517’den bin 800’ü geçen 
rakamlara çıkmış. Konya merkez-
de 2014 Yerel Seçimlerinden son-
ra açılışı yapılan ve 2014’ten sonra 
ihalesi yapılan ve tamamlanma aşa-
masındaki yatırımlar tam 2,5 milyar 
TL oldu. Yeni Büyükşehir Yasası ile 
merkez dışındaki yerlerde yaptığımız 
yatırım miktarı 2 milyar TL’yi bulu-
yor. Kuruluş döneminde bir denge 
oluşturmaya gayret ettik. Yeni ya-
tırımlara bu yıl girilmiş olacak” diye 
konuştu.

ULAŞIMDA BÜYÜK YATIRIM
Kentleşmenin gerisinde kalma-

mak için ulaşım master planı hazır-
ladıklarını dile getiren Akyürek,“Sel-
çuk Üniversitesi-Alaaddin hattının 
modernizasyonu sağlanarak kampüs 
ve çevresine ilave hat kazandırıldı. 

Alaaddin ve Adliye arasına tramvay 
hattının yapılması ile birlikte toplam 
ağ 59 kilometreye ulaştı ve 63 Mil-
yon TL maliyet harcandı. 12 âdeti 
katanersiz olmak üzere toplamda 
72 adet yeni tramvayları şehre ka-
zandırdık. Türkiye’de ilk elektrikli 
otobüsler Konya’da hizmet verme-
ye başladı. Belediyemizin mevcut 
ulaşım filosunda dahil ettiği 141 
adet doğalgazlı otobüsler ile ulaşım 
gücünü arttırmakla birlikte temiz 
ve çevre hassasiyetini de sürekli ön 
planda tuttuk. Rekor düzeyde alt-üst 
geçitler ve köprülü kavşak yatırımı 
gerçekleştirdik. Şehrimize kazandır-
dığımız araç alt ve üst geçitleri ile 
köprülü kavşaklar ulaşımı güvenli ve 
rahat hale getirdi. Ulaşımda etkinlik 
ve trafikte verimliliği artırmak için 
45 yeni caddeyi vatandaşlarımızın 
hizmetine sunduk. İlçe merkezlerine 
modern dokunuşlar ile prestijli cad-
deler kazandırdık” dedi. 14 yılda 92 
adet standardı yüksek, kaliteli alt ve 
üstgeçitle trafik sorununu çözmeye 
çalıştıklarını söyleyen Başkan Akyü-
rek, Konya’ya 5 yeni köprülü kavşak 
ve yaya üst geçidi yapımına daha 
başladıklarını vurguladı. Konya’ya 
500 kilometreyi aşan bisiklet yolları 
kazandırdıklarını anlatan Başkan Ak-
yürek, hedeflerinin 1000 kilometre-
ye bisiklet yolu olduğunu dile getirdi.

KÜLTÜR TURİZM VE 
TARİH ŞEHRİ KONYA

Mevlana Kültür Vadisi projesini 
adım adım hayata geçirdiklerini dile 
getiren Akyürek sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Kadim medeniyet Sel-
çuklu’dan günümüze ilim hikmet ve 
mana kapılarını açarak tren garından 
başlayarak Kazım Karabekir Cadde-
si ve Şehir Meydanını içine alarak 
Mevlana Kültür Merkezi’ne oradan 
da Yeni Mahalle’ye uzanan Mevlana 
Kültür Vadisi projesini hayata geçir-
dik. Proje ile turizmin canlanmasını, 
şehrin ekonomi ve istihdama katkıda 
bulunmasını sağlarken, çevrenin gü-
zelleşmesini ve prestijli mekanların 
kazanılmasını hedefliyoruz. Mevlana 
Kültür Merkezi ile bölgeye yeni bir 
Etkinlik Merkezi kazandırıldı. Şehit-
lerimizin aziz hatırasına saygı için 
İstiklal Harbi Şehitler Abidesini hiz-
mete açtık. 58 binaya tarihi dokunuş  
yaparak Konya Sokağı projemizi ha-
yata geçirdik. 2 bin 687 dükkan dü-
zenlemesi ile Bedesten Restorasyon 
edildi. Sultan Selim Camii restoras-
yonunu ve güçlendirme çalışmaları-
nı tamamladık. Eski Adliye binası ve 
tesislerinin yer aldığı alana yeni bir 

meydan kazandırdık. 31 ilçemizde 
tarihimize ve doğal güzelliklerimize 
sahip çıkıyoruz. Konya 2016 yılı İs-
lam Dünyası Turizm Başkenti seçil-
di. Turizmin OscarıFijet Altın Elma 
Ödülü Konya’ya verildi.”
DÜNYANIN EN İYİ 5 STADYUMUNDAN 

BİRİSİNİ KONYA’YA KAZANDIRDIK
Gençlik, Spor ve Eğitimde Öncü 

Şehir Konya hedefi doğrultusunda 
da önemli yatırımları şehre kazandır-
dıklarının altını çizen Akyürek spor 
ve gençlik alanında ki yatırımlardan 
şu şekilde bahsetti: Dünyanın en iyi 
5 stadyumundan birini Konya’ya ka-
zandırdık. 175 Milyon TL’ye mal olan 

stadyum alttan ısıtma sistemi kulla-
nılarak ağır kış şartlarına karşı koru-
nuyor. UEFA standartlarındaki yeni 
stat şimdi Konya’nın en prestijli ya-
pılarından biri oldu. Anadolu’nun en 
büyük Spor ve Kongre Merkezini 23 
bin 584 metrekaresi kapalı, toplam 
83 bin metrekarelik bir alanda hal-
kımıza sunduk. 10 okula spor salon-
ları kazandırıldı. Uluslararası stan-
dartlarda Türkiye’nin ilk Moto-Drag 
Pisti Konya’da organizasyonlara ev 
sahipliği yapıyor. Akyürek, Selçuk-
lu, Karatay ve Meram’ın yanı sıra 
28 metropol ilçeye şehir konakları 
yaptıklarını söyledi. KOMEK’in Tür-
kiye’deki en yaygın meslek edindir-
me kursu konumunda olduğunu da 
kaydeden Başkan Akyürek, “Şu ana 
kadar 600 bin mezun verdik. Mede-
niyet Okulu projemiz de bütün ilçe-
lerimizde uygulanıyor. Yaygın bir de-
ğerler eğitimi projesi. Bilgihaneler de 
Konyamızda büyük bir fonksiyon icra 

ediyor. Kahvehanelerin ihyası projesi 
kapsamında 100 kahvehanemizi kı-
raathaneye dönüştürüyoruz. Okullar 
Hayat Olsun Projesi de çok önemli 
bir projemiz. Şehrimizi birlikte yö-
netiyoruz sloganı ile 212 mahallenin 
tamamında mahalle meclisleri yap-
tık. Yine yerel buluşmalar ve muhtar 
buluşmaları programlarımızı yaptık” 
diye konuştu.

MAVİ TÜNEL İLE 50 YIL İÇME SUYU 
PROBLEMİ YAŞANMAYACAK!
Çevreci ve Yaşanabilir Şehir 

Konya başlığı altında Büyükşehir 
Belediyesi’nin çevre alanında yaptığı 
yatırımları anlatan Başkan Tahir Ak-

yürek, “Merkez Atık Su Arıtma te-
sisini hizmete açtık. Toplam yatırım 
bedeli 98 Milyon TL. Çevreye saygılı 
belediyecilik anlayışının en güzel ör-
neklerinden biri. İlçelerimizde mev-
cut Atık Su Tesislerinin bakımlarını 
yaparak yeni tesisler kazandırıyoruz” 
dedi. Büyükşehir Belediyesi tara-
fından hayata geçirilen Mor Şebeke 
Projesi’nin Türkiye’de bir ilk olduğu-
nu ve bu sayede 30 kilometrelik re-
füjde arıtılmış suyun yeşil alanlarda 
kullanıldığını dile getiren Başkan Ak-
yürek, 4 yılda ilçelere yapılan su ve 
kanalizasyon yatırımlarının tutarının 
380 milyon TL’ye ulaştığına vurgu 
yaptı.Mavi Tünel ile Konya’nın 50 
yıllık içme suyu ihtiyacının garanti 
altına aldığını belirten Başkan Ak-
yürek, “Bu, Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın, bakanlarımızın, milletvekil-
lerimizin Konya’ya kazandırdığı çok 
büyük bir yatırım. KOSKİ Genel Mü-
dürlüğümüz ile işbirliği içinde yürü-

yen bu yatırım sonuçlanma aşama-
sında. İnşallah kısa sürede Konya’ya 
Torosların, Göksu’nun suyu akmaya 
başlayacak ve musluklarımızdan 
memba kalitesinde su içmeye başla-
mış olacağız” dedi. 
“KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALANIN 

10 METREDEN 50 METREYE 
YÜKSELDİ”

Yeşil alan yatırımlarından bahse-
den Akyürek, “Konya’da kişi başına 
düşen yeşil alanın 10 metreden 50 
metreye yükseldiğini, bugüne ka-
dar 40 büyük parkı hayata geçirdik” 
dedi. 765 mahalle parkının da bu 
dönemde hizmete girdiğini anlatan 
Başkan Akyürek, 2023’e kadar 80 
milyon fidan dikme hedefi kapsa-
mında 25 milyon fidanı toprakla bu-
luşturduklarını aktardı. onya’nın aynı 
zamanda bir tarım şehri olduğunu, 
bu kapsamda 4 yılda 150 tarımsal 
sulama projesine 175 milyon TL har-
cadıklarını söyleyen Başkan Akyü-
rek, bu sayede 32 bin hektar alanın 
suya kavuştuğunu ve yine 4 yıl yılda 
25 milyon TL’lik de tarımsal destek 
yapıldığının altını çizdi.

BİLİM VE TEKNOLOJİ ŞEHRİ KONYA
Konya’nın tarihinde bölgenin en 

önemli kültür, bilim ve tarih şehri ol-
duğunu dile getiren Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
şehre kazandırdıkları Türkiye’nin ilk 
TÜBİTAK destekli Bilim Merkezi’nin 
bugüne kadar önemli birçok etkinli-
ğe ev sahipliği yaptığını ve 1 milyo-
nun üzerinde ziyaretçiyi ağırladığını 
söyledi. Akyürek ayrıca, “Konya 
Büyükşehir Belediyesi daha pratik 
bir toplu ulaşım hizmeti vermek 
amacıyla Akıllı Toplu Ulaşım Siste-
mi ATUS’U kullanıma sunmuştur” 
ifadelerini kullandı

SOSYAL BELEDİYECİLİĞE 
BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Engelsiz ve Sosyal Şehir Konya 
başlığı ile Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’nin sosyal belediyecilik alanın-
daki çalışmalarından da söz eden 
Başkan Akyürek, sosyal belediyecili-
ğe büyük önem verdiklerini belirte-
rek, “Konya örnek çalışmalara imza 
attı. Sosyal Kart’ı Türkiye’de ilk defa 
hayata geçirdik ve 13 yıldır faaliyet-
te. Poşetle veya kamyonlarla yardım 
dağıtma dönemini kapattık” ifadele-
rini kullandı.

AKYÜREK, KONYA’YA İKİ DEVASA 
ŞEHİR PARKI MÜJDESİ VERDİ
Büyükşehir Belediye Başkan Ta-

hir Akyürek, Meram Yeni Yol ile Me-
ram Eski Yol arasındaki ağır bakım 
alanı olarak bilinen askeri bölgeye 

ve eski stadyum alanına çok büyük 
şehir parkları yapmanın hazırlığı 
içerisinde olduklarının müjdesini 
vererek, “Ağır bakım alanı olarak 
bilinen Meram Yeni Yol-Meram Eski 
Yol arasındaki askeri alanda büyük 
bir şehir parkının hayata geçirece-
ğiz inşallah. Eski stadyum alanı da 
Konya’mızın ve Meram ilçemizin 
yeni cazibe merkezi olarak yapılan-
dırılıyor. Şu anda yıkımlar başladı. 
Şehrimize çok büyük bir yeşil alanı 
ve meydanı kazandırıyoruz. Yakla-
şık 100 bin metrekarelik bir alanda 
en az 75 bin metrekaresini yeşil alan 
ve meydan olarak inşallah halkımı-
zın hizmetine sunacağız. Gelecek 
dönemde, yeni sanayi alanını yakla-
şık 40 bin kişiye istihdam üretecek 
bir alan olarak hazırlıyoruz. 6 milyon 
800 bin metrekarelik bir alanı şu 
anda projelendiriyoruz ve sanayinin 
hizmetine arz etmek üzere altyapısı 
ile birlikte hazırlama sürecini başlat-
tık. 100 milyondan fazla bir değerle 
inşallah iş âlemine burayı kazandı-
racağız ve etap etap hizmete açmış 
olacağız. Yine Meram Son Durak’ta 
20 milyon TL harcayarak ve kamu-
laştırmayı da tamamlayarak oradaki 
eski opera binasını ve Yıldız Köş-
kü’nü belediyemize kazandırdık. En 
kısa sürede Tavusbaba Proje alanı 
olarak Son Durak Bölgesi şekillenmiş 
olacak. Burası da şehrimizin cazibe 
merkezi olmuş olacak” dedi.
“ŞEHRİMİZİ 2023 HEDEFİNE UYGUN 

YENİDEN YAPILANDIRMALIYIZ”
Artık şehirlerin kendini dünya 

şehirleri ile rekabete sokma mecbu-
riyeti ortaya çıktığını ve Konya olarak 
bunu gerçekleştirmeye çalıştıklarını 
kaydeden Başkan Tahir Akyürek, 
“Şimdi 2023’e kadar olan süreçte 
Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK 
Parti kadroları olarak bunu gerçek-
leştirdik. 2023 hedeflerine uygun 
bir şekilde artık lider şehir Konya’yı 
oluşturmak için hep birlikte çalışa-
cağız. AK Parti kadrolarının bunu da 
başaracağına inanıyorum. Bugüne 
kadar bir başarı öyküsüne birlikte 
imza attık. 2019’de yeni bir süreç 
başlıyor ve Türkiye yeni bir döneme 
giriyor. 2019’dan sonra Türkiye’nin 
hedefi 2023’te dünyada lider ülkeler 
arasında yer almak en güçlü eko-
nomiler içinde var olmaktır. Biz de 
aynı şekilde bu hedefe uygun şekilde 
şehrimizi yeniden yapılandırmalıyız” 
dedi. 

4 KAVŞAĞIN VE BİR ÜST 
GEÇİDİN TEMELİ ATILDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapımı devam eden Fatih Caddesi 
Köprülü Kavşağı, Galericiler Köprü-
lü Kavşağı, Elmalılı Hamdi Caddesi 
Köprülü Kavşağı, Şefik Can Cadde-
si Köprülü Kavşağı ile Tekke-Saray 
Caddesi Yaya Üst Geçidi’nin toplu 
temel atma töreni bölgelerden yapı-
lan canlı bağlantı ile gerçekleştirildi. 
Törende konuşan AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Ahmet Sorgun, büyük düşler 
görmeden büyük işler başarılamaz 
diyerek, “yerel yönetimlerle hükü-
metlerle yaptıklarımız yapacakları-
mızın teminatı. Belediyelerimizle, 
hükümetimizle milletvekillerimizle 
STK’larımızla, odalarımızla, teşkilat-
larımızla ve halkımızla çok güzel bir 
program olmuş. Birlikte Konyayız’ı 
tam da şimdi gerçekleştirmiş oluyo-
ruz. Ben emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum” dedi.
n HÜSEYİN MENEKŞE 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 5 köprülü kavşağın toplu temel atma töreni bölgelerden yapılan canlı bağlantı ile gerçekleştirildi.



14 NİSAN 2018 5HABER - İLAN

Hadim’deki çiftçilere arıcılık desteği Mevlana’da rüyaların dili konuşuldu
Konya Ovası Projesi (KOP) 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkan-
lığı tarafından “KOP ile Sağlıklı 
Hayat Arılı Yaşam Projesi” kap-
samında 35 çiftçiye arıcılık için 
gerekli alet ve ekipman dağıttı. 
Hadim İlçe Tarım Müdürü Erol 
İşcan teslim töreninde yaptığı 
konuşmada, ilçenin arı yetişti-
riciliği için uygun bir coğrafyaya 
sahip olduğunu söyledi.

Hadim ve Bozkır İlçe Ta-
rım Müdürlükleri olarak “KOP 
ile Sağlıklı Hayat Arılı Yaşam” 
adıyla bir proje hazırlayarak 
KOP’a sunduklarını ifade eden 
İşcan, şunları kaydetti:

“Proje onaylandı ve hayata 
geçirildi. Başvuruda bulunan 
çiftçilerimize yüzde 70 devlet 
hibeli ekipmanların dağıtımına 
başladık. Proje içerisinde güneş 
enerji sistemleri, arıcı baraka-
sı, derin dondurucu, kovan ve 

arıcılık için gerekli alet ve ekip-
manlar bulunmaktadır. Kişi başı 
toplam maliyet yaklaşık olarak 
35 bin lira olan malzemelerin 
yüzde 70’ini devlet ödüyor. Al-
lah devletimize zeval verme-

sin.” Teslim törenine Hadim 
Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, 
Hadim Belediye Başkanı Ahmet 
Hadimioğlu, Hadim İlçe Tarım 
Müdürü Erol İşcan ve hak sahibi 
çiftçiler katıldı.n AA

Necmettin Erbakan Üniversite-
si Klasik Türk Edebiyatı Topluluğu 
tarafından “Mevlana’da Rüyaların 
Dili” konulu konferans gerçekleş-
tirildi.  NEÜ Sosyal Beşeri Bilimler 
Fakültesi Konferans Salonunda 
düzenlenen konferansta konuşan 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ziya Avşar öğrencilere Mevlana 
Hazretlerinden bahsetti. Prof. Dr. 
Ziya Avşar, “Hazreti Mevlana bana 

şunu öğretti; dil dediğimiz şey as-
lında sadece kelamdan, sözden, 
harften ibaret bir şey değildir. Bu 
çok daha başka ve bunların dışın-
dan bir yerden gelir ve dolayısıyla 
sizin kelimeler halinde söylediğiniz 
şeyler de bu dilin sadece ilk taba-
kasına aittir. Bu dili kuran ve bu di-
lin maverasında olan bir başka dil 
daha vardır. O dili aramak lazım-
dır” dedi. Avşar, “Rüyayı uyurken 
görüyoruz, sırrı uyanıkken görüyo-

ruz. Tecelli ise uyanıkken gördüğü-
müz görüntülerdir. Fakat bu başka 
bir boyuttur” ifadelerini kullandı. 
Surete bürünüp gelen şeylerin, ke-
limeye bürünüp gelen şeylerden 
çok daha etkili ve kuvvetli bir dil 
içerdiğini kaydeden Avşar şunları 
söyledi: “Suret, kelamdan güçlü-
dür. Mana surete bağlı olarak gelir, 
mutlak surette o manayı almak için 
o suretle temas etmeniz lazım. Te-
cellide de aynı şey geçerlidir.” n İHA

Doğal ortamında sarı lale bulundu
Dağlarda sadece kırmızı renk-

li olarak bulunan dağ lalesinin sarı 
renklisi bulundu. Halk arasında “dağ 
lalesi” olarak bilinen “Tulipa Arme-
na” cinsine ait olduğu tahmin edilen 
lale görenlerin ilgisini çekiyor.  Toros 
Dağlarında sık sık keşif gezileri ve 
doğa yürüyüşü yapan fotoğraf sa-
natçısı Kamil Özer, sarı dağ lalesini 
Hadim ilçesinin bir yaylasında bul-
duğunu söyledi. Çiçeğin yerini gü-
venlik açısından gizli tuttuğunu be-
lirten Özer, “Kültürü yapılmış yada 
özel yetiştirilmiş lalelerin her rengini 
bulmak kolay. Ancak doğal ortamın-
da, kendiliğinden yetişen Tulipa Ar-
mena cinsi dağ lalelerinin kırmızıdan 
başka rengini bulmak çok zor. Geçen 
sene 1 adet sarı dağ lalesi bulunca, 
hava şartları yada başka bir sebeple 
renk değiştirmiş olabileceğini düşü-
nerek önemsemedim. Bu sene yine 
aynı bölgede görebilir miyim diye 
gittiğimde çok şaşırdım. Geçen sene 
1 adet bulduğum yerde bu sene 6 
adet daha lale vardı. Tahminime 

göre her geçen yıl sarı lalelerin sa-
yısında artış olacak. Lalenin kopa-
rılmaması, başka yere taşınmaması 
ve çoğalması için yerini gizli tutuyo-
rum. Konunun uzmanları ve yetkili 
kişilerin gereken ilgiyi göstereceğini 
bekliyorum.” dedi. 

İlçenin doğal, tarihi ve kültürel 
yapısının bozulmadan günümü-
ze kadar geldiğini de anlatan Özer, 
“Konya’nın Hadim ilçesi doğase-
verler, doğa sporlarıyla ilgilenenler 

ve fotoğraf tutkunları için mutlaka 
görülmesi gereken bir yer. Yerli ve 
yabancı turistlerin ilgisini çekecek 
tarihi yerleri, doğal güzellikleri bün-
yesinde barındırıyor. Çok çeşitli ve 
zengin bir floraya sahip. Endemik 
bitki yoğunluğu çok fazla. Fotoğraf 
tutkunları için de bu mevsimde açan 
rengarenk çiçekler, kar sularının 
oluşturduğu göletler ve akarsular 
görsel şölen sunuyor.”
n HABER MERKEZİ

Terör örgütü PYD/PKK’ya yönelik yılın ilk 3 ayında yurt içi ve dışında gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 623 terörist etkisiz hale getirildi

Teröre kış ve bahar darbesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve 

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), 
ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya 
çalışan terör örgütlerine yönelik takibi 
kararlılıkla devam ediyor.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) 
da iş birliğiyle yıl boyunca gece gün-
düz demeden şehir merkezleri ve kırsal 
alanların yanı sıra yurt dışında da terö-
ristlerin peşini bırakmayan, haftalarca 
arazide kalarak operasyonlarını sürdü-
ren güvenlik güçleri, terör örgütüne 
2018’in ocak, şubat ve mart ayında 
da ağır darbe vurdu. 1 Ocak-31 Mart 
tarihlerinde, terör örgütü PKK’nın sal-
dırılarında 65 güvenlik görevlisi şehit 
düştü. Aynı süreçte 17 sivilin yaşamını 
yitirdiği terör saldırılarında, 139 kişi de 
yaralandı. Operasyon ve saldırılarda ya-
ralanan 93 asker ise tedavi altına alındı.

ÜÇ AYDA 3 BİN 623 TERÖRİST 
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve 
huzurunu bozmaya yönelik saldırılar 
düzenleyen terör örgütüne yurt içi ve 
dışında hava ve kara operasyonlarıyla 
karşılık verdi. 

Yılın ocak, şubat ve mart ayların-
daki operasyonlarda 3 bin 623 PKK’lı 
terörist etkisiz hale getirildi. PKK ve 
örgütün şehirlerdeki yapılanmasına yö-
nelik pek çok ilde yılın ilk 3 ayında dü-
zenlenen operasyonlarda gözaltına alı-
nan 2 bin 113 zanlıdan HDP ve DBP’li 
yöneticilerin yanı sıra DTK Eş Başkanı 
Leyla Güven’in de aralarında bulundu-
ğu 667’si tutuklandı.

TSK’nin Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi 
ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zor-
lu arazi koşulları ve çetin kış şartlarında 
dahi hız kesmeden sürdü.

Bölgede, herhangi bir ihbar ya da 
istihbarat beklemeksizin şüphe uyan-
dıran adreslerin dışında karla kaplı dağ 
ve sarp arazileri de didik didik arayan 
Mehmetçik, Tunceli, Erzincan, Erzu-
rum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Diyar-
bakır, Mardin, Bitlis ve Van kırsalı başta 
olmak üzere teröristlerce kullanılan sı-
ğınak, barınak, depoları belirleyip imha 
etti.

Yurt içinde teröristlerin kış üslen-
mesine fırsat vermeyen Mehmetçik, 
hava şartlarındaki olumsuzluklara rağ-
men operasyonları kararlılıkla yürüttü.

Baharda da teröristlerin peşini bı-

rakmayan TSK’nin Irak’ın kuzeyindeki 
terör örgütü PKK kamplarına yönelik 
10 Mart’a başlattığı operasyonlar, zorlu 
arazi koşullarına rağmen başarıyla de-
vam ediyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 
3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 
34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ 
ve Komando Tugay Komutanlığının 
PKK’lı teröristlerin sınırın Irak tarafın-
daki kamplarına yönelik başlattığı hava 
destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.

Saldırı hazırlığındaki teröristlere 
göz açtırmayan güvenlik güçleri, geçiş 
güzergahlarını da takibe alarak örgüt 
mensuplarına adeta nefes aldırmıyor.

Martta yaklaşık 20 günde 68 örgüt 
üyesinin etkisiz hale getirildiği bölgede 
teröristlerin kullandığı 67 barınak ve sı-
ğınak da imha edildi.
SÖZDE SORUMLULAR AĞIR DARBE ALDI

Güvenlik güçleri, yurt dışında oldu-
ğu gibi ülke genelinde de terör unsurla-
rını yok etmek için çalışmalara ara ver-
miyor. Doğu ve Güneydoğu kırsalında 
hava ve kara operasyonlarıyla terörist-
lere hem personel hem de ciddi lojistik 
kaybı yaşatan güvenlik güçleri, örgütün 
bir çok sözde sorumlusunu da etkisiz 
hale getirdi.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 1 Şu-
bat’ta düzenlenen operasyonda etkisiz 
hale getirilen teröristin, arananlar liste-
sinde mavi kategoride yer alan PKK’nın 
sözde “Amed” eyalet sorumlusu Murat 
Üçer olduğu tespit edildi.

Erzurum’un Karayazı ilçesinde 2 
Mart’taki operasyonda etkisiz hale geti-
rilen 4 teröristten birinin, terör örgütü 
PKK’nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup 
sorumlusu olan “Adil” kod adlı Tarık 
Şen olduğu belirlendi. Şırnak’ta iç gü-
venlik operasyonlarında 18 Mart’ta öl-
dürülen bölücü terör örgütü mensubu 
3 kadın teröristten birisinin sözde “YJA 

star sorumlusu”, diğerinin de sözde 
“Gabar cephe sorumlu yardımcısı” ol-
duğu bildirildi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI
Batman’ın Sason ilçesinde 22 

Mart’ta etkisiz hale getirilen İran uy-
ruklu “Agit” kod adlı teröristin, terör 
örgütünün bombacısı olduğu belirlendi. 
Bu teröristin, Kozluk ilçesinde öğret-
men Şenay Aybüke Yalçın ve Çukurca 
Jandarma Karakol Komutanı Jandarma 
Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ ile 4 
asker ve bir sivilin şehit düştüğü saldırı-
lardaki bomba düzeneklerini hazırladığı 
tespit edildi.

Hatay’ın Arsuz ilçesi Amanos Dağ-
ları’nda 26 Mart’ta gerçekleştirilen 
hava destekli operasyonda etkisiz hale 
getirilen 11 teröristten 2’sinin İçişleri 
Bakanlığının Aranan Teröristler Lis-
tesi’nde mavi ve gri kategorilerde yer 
aldığı saptandı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsa-
lında 27 Mart’taki operasyonda ölü ele 
geçirilen 7 teröristten birinin Aranan 
Teröristler Listesi’nde turuncu katego-
risinde yer alan örgütün sözde “Nazımi-
ye Gücü Sorumlusu” olan “Mahir” kod 
adlı Cihan Kıt, birinin de gri kategoride-
ki “Baran” kod adlı Haydar Gül olduğu 
belirtildi. 

KIRMIZI KATEGORİDEKİ TERÖRİST 47 
GÜNLÜK YUVAYI YIKMIŞ

Ocak, şubat ve mart ayındaki başa-
rılı operasyonlarla örgütün bir çok sözde 
sorumlusunu etkisizleştiren güvenlik 
güçleri, nisanda da örgüt mensuplarına 
geçit vermiyor.

Güvenlik güçlerince Tunceli kırsa-
lında 5 Nisan’da düzenlenen operas-
yonda etkisiz hale getirilen 7 terörist 
arasında, İçişleri Bakanlığının Aranan 
Teröristler Listesi’nde gri kategoride 
yer alan “Soro Amed” kod adlı Mehmet 
Reber Çetin ve “Harun Munzur” kod 

adlı Maşallah Malazgirt’in yanı sıra kır-
mızı kategorideki “Panzer Kemal” kod 
adlı Medeni Sayılgan’ın (40) da olduğu 
ortaya çıkarıldı. PKK’nın sözde Erzurum 
saha sorumlusu olan ve 4 milyon lira 
ödülle aranırken etkisiz hale getirilen 
Sayılgan’ın, örgütün sözde Hatay-A-
manos saha sorumlusuyken 8 yıl önce 
İskenderun’da 7 askerin şehit düşü-
rülmesi ve Osmaniye’deki saldırıda 47 
gün önce evlenen Teğmen Cumhur 
Akdağ’ın lojmanın balkonundaki eşi 

Pınar Akdağ’ın (23) şehit edilmesinin 
de aralarında yer aldığı 16 terör olayına 
karıştığı saptandı.

Sayılgan’ın da etkisiz hale getirildi-
ği operasyondan bir gün sonra ise Ha-
tay’ın Dörtyol içesi kırsalındaki bir baş-
ka operasyonda, Arananlar Teröristler 
Listesi’nin kırmızı kategoride yer alan 
PKK’nın sözde Amanos saha sorum-
lusu Wedat-Amed kod adlı Seyithan 
Sinet etkisiz hale getirildi. Böylece ör-
gütün eski ve yeni sözde Amanos saha 

sorumluları etkisiz hale getirilmiş oldu.
AFRİN BÖLGESİ TERÖRİSTLERDEN 

TEMİZLENDİ
TSK, bu operasyonların yanı sıra 

hudut güvenliği ve bölgede istikrarı 
sağlamak maksadıyla Suriye’nin ku-
zeybatısındaki Afrin’de YPG/PKK-DE-
AŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, 
dost ve kardeş bölge halkını terörist-
lerin baskı ve zulmünden kurtarmak” 
üzere 20 Ocak’ta başlattığı Zeytin Dalı 
Harekatı’nı sürdürüyor.

Mehmetçik, Türk Polisi ve Özgür 
Suriye Ordusu (ÖSO), harekat ile kara-
dan zırhlı araçlar, tank ve fırtına obüs-
leri, havadan da F-16 savaş uçakları, 
İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı 
İnsansız Hava Araçları (SİHA) deste-
ğiyle Afrin ve çevresini teröristlerden 
temizledi.

TSK, insani yardımların bölgeye 
erişimini sağlayarak, Afrin’de hayatın 
normale dönmesi için çalışmalara de-
vam ediyor.  n AA
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Araçları modifiye edenler
tazminat ödeyecek 

Ürün Güvenliği ve Teknik 
Düzenlemeler Tasarısı ile mo-
torlu araçları modifiye edenler 
imalatçı olarak kabul edilecek, 
üründen kaynaklı ölüm ve yara-
lanma olması durumunda zarar 
görene tazminat ödeyecek. 

Ekonomi Bakanlığı Müsteşa-
rı İbrahim Şenel, TBMM Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu-
na, Ürün Güvenliği ve Teknik 
Düzenlemeler Kanunu Tasarı-
sı’ndaki düzenlemeler hakkında 
sunum yaptı. 

Şenel’in sunumuna göre, 
tasarıyla, tüm ürünlerin teknik 
mevzuatına uygun ve güvenli 
olması sağlanıyor. Ürün güvenli-
ği sürecinde yer alan tüm aktör-
lerin yükümlülük, görev, yetki 
ve nitelikleri belirleniyor. 

Tasarı, piyasaya arz edilmesi 
hedeflenen ve piyasada bulunan 
bütün ürünleri kapsayacak.

AB’ye yapılan ihracat kapsa-
ma dahil olacak. İhracat, Türk 
malı imajının korunması ama-
cıyla ürün güvenliği ve tağşiş 
boyutuyla kapsama alınacak. 

İnsan sağlığı ve güvenliği 
bakımından ciddi risk veya teh-
like oluşturmayan ürün güvenli 
sayılacak.  Bir ürünü kendi isim 
ve ticari markası altında piyasa-
ya arz edenler ile piyasadaki bir 
ürünü, teknik düzenlemesine 

uygunluğunu etkileyecek şekil-
de değiştirenler imalatçı sayıla-
cak, imalatçının yükümlülükle-
rini yerine getirmekle sorumlu 
tutulacak.

Şenel’in sunumuna göre, 
motorlu araçları modifiye eden-
ler de imalatçılarla aynı sorum-
luluğa sahip olacak.  İmalatçı ya 
da ithalatçı, üründen kaynaklı 
ölüm ve yaralanma olması veya 
başka bir ürüne zarar verilmesi 
durumunda, bundan zarar göre-
ne tazminat ödeyecek. 

Tasarıyla, güvensiz ürünün 
imalatçısına ulaşılması, asıl so-
rumlunun muhatap alınması 
amaçlanıyor.  Buna göre, ima-
latçı ve ithalatçının isim, unvan 
veya markaları ve açık adresleri 
ürünün ya da ambalajının üze-
rinde yer alacak. Dağıtıcı; ima-
latçı, ithalatçı veya malı tedarik 
ettiği kişinin isim ve irtibat bil-
gilerini bildirmezse imalatçı ka-
bul edilecek. Her türlü uygunluk 
işareti ve belgesi ile test raporla-
rının gerçeğe aykırı şekilde dü-
zenlenmesi, kullanılması, tahrif 
ve taklit edilmesi yasak olacak. 

Tasarıyla, iktisadi işletmeci-
ye, risk ve önlemleri, hakkani-
yetli ve etkili olacak şekilde du-
yurması zorunluluğu getiriliyor. 
Güvensiz ürünlerde kamuoyu 
daha gerçek anlamda bilgilendi-
rilecek.  n AA

Beyşehir’de yaşayan Türkan Harmankaya’nın doğmadan sahiplenerek evlatlık edindiği spastik engelli 
19 yaşındaki Enes Harmankaya hayatını kaybetti. Harmankaya, Enes’i cenazesinde de yalnız bırakmadı

Kaza yerine merak üzerine 
duran ve olay yerine gelen polisin 
‘dur’ ihtarına uymayıp minibüsüyle 
kaçan sürücü, kovalamaca sonucu 
yakalandı. Ehliyetsiz genç sürücü, 
kendisine cezai işlem uygulayan 
polis memurlarına, “Babama bir 
şey olacak mı?” diye sordu. Olay, 
merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan 
Mahallesi İlknur Sokak üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Y.S.S. (17) akşam saatlerinde 

arkadaşlarıyla gezmek için baba-
sından habersiz 42 FGA 67 plakalı 
minibüsü aldı. Bir süre Selçıklu ilçe-
sinde gezen ehliyetsiz sürücü, Çev-
re Yolu Caddesi Sille Kavşağında 
meydana gelen bir trafik kazasını 
görerek durdu. Kaza yerine sevk 
edilen polis ekiplerini gören sürücü 
Y.S.S. araca binerek kaçtı. Polisin 
‘dur’ ihtarına uymayıp minibü-
süyle kaçan sürücü, Rauf Denktaş 
Caddesi, Demir Yolu Caddesi ve 

çevredeki yakın sokaklarda bir süre 
kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra polis 
ekipleri tarafından sıkıştırılan sürü-
cünün kullandığı minibüs evlerinin 
yakınlarında durduruldu. Durduru-
lan araçtan indirilen ehliyetsiz sü-
rücü, yakınları da polis ekiplerinin 
yanına gelince şaşkınlığını gizleye-
mezken, aile araçla kaçan çocukla-
rını kovalayan polis ekiplerine tep-
ki gösterdi. Ehliyetsiz sürücünün, 
kendisine cezai işlem uygulayan 

polis memurlarına, “Abi babama 
bir şey olacak mı?” sorusu dikkat 
çekti. Ehliyetsiz araç kullanmaktan 
yakalanan sürücüye, hız ihlali, kır-
mızı ışıkta geçmek, ehliyetsiz araç 
kullanmak, dur ihtarına uymamak, 
trafiği tehlikeye düşürmekten 2 bin 
lira idari para cezası kesilirken, araç 
da ehliyetsiz sürücünün babasına 
teslim edildi. Ehliyetsiz sürücüsü 
Y.S.S. işlemlerin ardından ailesine 
teslim edildi.  n İHA 

‘Enes’i yüreğimizle sevdik’
Uzun süredir tedavi gördüğü 

hastanede yoğun bakımdan çıka-
mayan ve hayatını kaybeden 19 
yaşındaki Enes Harmankaya’nın 
ölümü, Türkan-Bayram Harman-
kaya çiftini derin acı ve gözyaşları-
na boğdu. Anne ve baba Harman-
kaya, evlatlık edindikten sonra 19 
yıldır kendi çocukları gibi baktıkları 
Enes’i, son yolculuğunda da bir an 
olsun yalnız bırakmadı. Cenaze 
namazından önce morg önünde 
hıçkırıklarla ağlayan anne Türkan 
Harmankaya, yaptığı açıklamada, 
hayatta kaldığı süreçte kendisine 
yardım ve desteğini esirgemeyen 
tüm Türkiye’ye, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek’e, Beyşehir Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun’a ve emeği olan 
herkese teşekkür etti. Harmankaya, 
“Allah razı olsun herkesten, yaşadı-
ğı süreçte bütün dünya yanımızda 
oldu. Haklarını helal etsinler. Eşim 
Bayram’dan da Allah razı olsun, 
ömrü boyunca onu taşıdı bir gün 
olsun ‘yoruldum’ demedi. O da be-
nimle hayat mücadelesi verdi, kim-
seye bizi muhtaç etmedi. Biz Enes’i 
yüreğimizle tarifsiz sevdik, inşallah 
cennet mekanı olsun, çok acılar 
çekti benim kuzum” diye konuştu. 

“OĞLUMU, YAVRUMU, KOLUMU, 
KANADIMI KAYBETTİM” 

Gözyaşları döktüğü oğlunu ve 
yavrusunu kaybettiği için çok üz-
gün olduğunu dile getiren anne 
Harmankaya, “Oğlumu, yavrumu, 

kolumu, kanadımı kaybettim. Yü-
reğim yanıyor benim evimin neşesi 
gitti, benim evimin huzuru, güneşi 
gitti. Altı aydır yoğun bakımda has-
tanelerdeydi, son olarak Numune 
Hastanesinde yoğun bakımdaydı, 
orada kaybettim çocuğumu. Enes’i 
eve getirdiğim gün ayın 11’iydi, 
öldüğünde yine ayın 11’iydi. Nasıl 
dayanacağımı bilmiyorum, sabır 
ver Allah’ım. Onu çok seviyorduk. 
Evimizin neşesi idi. Hiç engelli gör-
medik onu, hiç almış gözüyle bak-
madık, bizim birtanemizdi” şeklin-
de konuştu. 

Doğuştan beyin felci geçirdi-

ği için yatağa mahkum olan Enes 
19 yaşında hayatını kaybederken, 
hastane morgundan alınan cansız 
bedeni Eşrefoğlu Camisi’nde öğle 
namazını müteakip kılınan cenaze 
namazı sonrasında Beyşehir Mezar-
lığı’na götürülerek burada defnedil-
di. Anne Harmankaya, cenaze na-
mazı sonrasında Enes’in omuzlarda 
taşınan tabutuna, cenaze aracına 
alınırken son kez baktı, ardından 
mezarlığa giderek orada da yalnız 
bırakmadı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Har-
mankaya çiftini ve Enes’i Külliyede 
kabul etmişti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 2016 yılında 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü Resepsiyonunda 
birçok anne gibi Türkan Harmanka-
ya ve eşi Bayram ile spastik engelli 
oğlu Enes’i Külliyede kabul etmiş, 
görüşmede duygusal anlar yaşan-
mıştı. Harmankaya, oğluna baka-
cak kimse olmadığı için ilk anda 
resepsiyon davetini kabul etmemiş, 
Erdoğan’ın talimatı üzerine kendisi, 
eşi ve Enes için tahsis edilen özel 
bir minibüsle Ankara’ya giden çift, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Külli-
yede bir araya gelmenin sevinç ve 
heyecanını yaşamıştı.  n İHA 

 19 yaşındaki Enes Harmankaya’nın ölümü, Türkan-Bayram Harmankaya çiftini derin acı ve gözyaşlarına boğdu.

Polisten kaçan sürücü, ehliyetsiz çıktı

Yunak ilçesinde inşaat sahasından tarihi 
eser çıktı.  Edinilen bilgiye göre, Yunak 
ilçesi Hursunlu Mahallesi’ndeki bir inşaat 
alanında, inşaat çalışması sırasında çöken 
yerden tarihi eser çıktı. Olay yerindekile-
rin haber vermesi üzerine inşaat alanına 
giden Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı 
ekipleri güvenlik önlemi aldı. Tarihi eser 
olduğu değerlendirilen parçalar görevliler 
tarafından titizlikle toplandı. Olay yeri 
incelemesinin ardından çıkan parçalar 
incelenmek üzere Konya Müze Müdürlü-
ğüne gönderildi. 
n AA

Güneysınır’da kamyonla çarpışan otomo-
bildeki 3 kişi yaralandı. Mehmet Erdem 
yönetimindeki 42 LL 906 plakalı otomobil, 
Bozkır yol kavşağında, Erdem K. idaresin-
deki 42 HDM 23 plakalı kamyonla çarpış-
tıktan sonra refüje devrildi. Kazada sürücü 
ile araçta bulunan Gülten ve Muhammet 
Ali Erdem yaralandı. Araçta sıkışan sürücü 
Mehmet Erdem, itfaiye ve sağlık ekiple-
rince kurtarıldı. Ambulanslarla Konya’daki 
çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların 
hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenil-
di. Kamyon sürücüsü Erdem K. ise ifadesi 
alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
n AA

İnşaat sahasında
tarihi eser çıktı 

Kamyonla çarpıştı:
3 kişi yaralandı 

Konya merkezli 34 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılan-
masına yönelik soruşturma kapsamında ortaokul, lise ve 
üniversite yıllarında örgüte ait evlerde yetiştirildiği tespit 
edilen 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ar-
dından FETÖ/PDY’ye yönelik başlatılan soruşturma kap-
samında Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 
Şubesinin, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yü-
rüttüğü soruşturmada TSK içindeki mahrem yapılanma-
sı deşifre edildi. Bu kapsamda ortaokul ve lise eğitimleri 
sırasında örgütün öğrenci evlerinde yetişmiş, örgütün 

amaç ve ideolojisini benimsemiş, örgüte sadakatinden 
şüphe edilmeyen, FETÖ/PDY yönetimi tarafından kendi-
sine verilebilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazır, 
TSK içerisine kripto muvazzaf sözleşmeli askeri personel 
olarak yerleştirildikleri anlaşılan şüpheliler tespit edil-
di. 70 sözleşmeli askeri personel hakkında gözaltı kararı 
verildi. 34 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerin ya-
kalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına 
alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesin-
de sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere 
Konya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 
n İHA

Kripto FETÖ’cülere karşı operasyon 
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      Peygamberler diyarı Kudüs, 
İslam’da özel bir yere sahiptir. Müs-
lümanları ilk kıblesi olması ve Allah 
Resulü’nün İsrâ gecesinde girip na-
maz kıldığı ve kıldırdığı Mescid-i Ak-
sâ’yı bünyesinde barındırması sebe-
biyle Kudüs evvela peygamberimiz 
Hz. Muhammed (sav)’in, sahabenin 
daha sonra da bütün İslâm âleminin 
ilgi odağı haline gelmiştir.

      İnsanlık tarihinin kadim şehir-
lerinden biri olan ve günümüze kadar 
varlığını koruyan Kudüs, bütün İslam 
dünyası için dini bir merkez hüviye-
tindedir. Bu itibarla Hz. Peygamber 
(sav), sahabiler ve İslâm ümmeti 
tarihi ve kültürel dokusuyla İslâmi 
bir geçmişi olan Kudüs’e gerekse bu 
şehrin gözbebeği olan ve hassaten 
Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şerifler-
de zikri geçen Mescid-i Aksâ’ya özel 
bir ilgi göstermişlerdir. Hz. Peygam-
ber’in vefatından sonra da sahabiler 
Kudüs’e olan özel ilgilerini devam 
ettirmiş, buraya sahip çıkılması ge-
rektiği bilinciyle hareket etmişler 
ve nihayet bu mukaddes belde, Hz. 
Ömer (ra) döneminde fethedilmiştir.

     Kudüs ki gökte yapılıp yere 
indirilmiş şehirdir. Mescid-i Aksa ki, 
yeryüzünde Ka’be’den sonra inşa 
edilen ikinci mesciddir. Mekke, Me-
dine ve Kudüs. İslam inanç ve me-
deniyetinin sacayağıdır… İslam’ın 
kalpgâhını teşkil ediyorlar. Üçü de 
birer “harem-i şerif” barındırıyor si-
nesinde…

      Efendimizin (as) İsrâ (gece 
yürüyüşü) ve Mirac mucizelerine şa-

hit olmuş kutsal beldedir. Hz. Zekeri-
ya’nın sessiz çığlığı, Hz. Meryem’in 
çilesi, İmam Gazali’nin şaheseri İh-
ya’yı kaleme aldığı ilham bulutu. Hz. 
Ömer’in adalet anahtarı, Abdülmelik 
bin Mervan’ın göz nuru, Selahaddin 
Eyyûbî’nin göz bebeği, Eyyûbîlerden 
Melikül-Adil’in, Memlûklerden Bay-
bars’ın sebili, Yavuz Sultan Selim’in 
binlerce kandil altındaki hazin mü-
nacatı, Kanuni Sultan Süleyman’ın 
akıttığı berrak çeşmeler, Sultan II. 
Abdülhamid’in Kubbetü’s- Sahra 
duvarlarına çiniler üzerine yazdırdığı 
Yasin, 26 cami, 63 medrese, 9 der-
gâh, 36 zaviye, 11 tekke, 29 çeşme, 
9 türbe ve 144 dönümlük kutsal pı-
nardır Kudüs…

    Mescid- Aksa yerinin tespiti ve 
planlanması Hz. Davut (as) ile başlar. 
Hz. Davut (as) Kudüs’te inşa etmek 
için başladığı fakat bitiremediği ma-
bedin inşasını bitirmesini oğlu Hz. 
Süleyman (as) a vasiyet ve emreder. 
Mabedin yapılması ile ilgili bütün 
malzemeleri ve elemanları oğlu Sü-
leyman (as)a teslim eder. . Baba-
sının vasiyetine uyarak Süleyman 
(as) Kudüs’te Beytu’l- Makdis’i inşa 
etmiştir.  (İslam Ansiklopedisi, 29/ 
268-271). Kenan bölgesin de Kenâ-
niler bir şehir kurup adını Urşelim 
koydular, şehir merkezi haline getir-
diler, vatan ve toprak sahibi oldular, 
bundan dolayı şehrin adı Yebus oldu. 
Kudüs şehri ilk olarak Ofil Tepesinin 
Silvan Köyüne bakan kısmında ku-
ruldu.

     Efendimiz Hz. 
Muhammed (s.a.v)’in 
İsrâ hadisesi gerçek-
leştikten sonra bizzat 
teşvikleriyle  İslam 
fetihleri devri başladı. 
Bu hadisede Kâbe ve 
Mescid-i Aksa’nın ara-
larında manevi olarak 
bağlantı da kurulmuş 
oldu. İslam Ordusu 
Ubeyde Bin Cerrah 
önderliğinde şehri kuşattılar. Patrik 
Safronyus şehrin anahtarını Hz.Ö-
mer’in kendisine vermek istedi ve 
Hz.Ömer şehre geldi. Maddi olarak 
bağlantı Hz.Ömer (r.a)’ın şehre gel-
mesiyle gerçekleşti (636). Şehri al-
dıktan sonra bir emanname (güven 
fermanı) yazıldı ve Hz Ömer (r.a) 
şehrin ismini İlya’dan Kudüs’e çevir-
di. Mescid-i Aksa daha sonra Emevi 
halifelerinden Abdülmelik bin Mer-
van zamanında genişletilmiştir.

 Hz.Ömer (r.a) devrinden sonra 
Emeviler şehri kontrol altına aldılar 
ve çok önem verdiler. 661 ile 750 
yılları arasında hüküm sürdüler. Ab-
basiler 750 ile 878 yılları arasında 
Kudüs şehrine hâkim oldular.

1187 yılında Selahaddin Eyyubi 
Kudüs’ü Hittin Savaşında haçlıların 
elinden geri almayı başardı. Kudüs 
halkına en iyi şekilde muamele yaptı. 
Kübbetü’s Sahra’nın üstündeki haç 
işaretini kaldırttı. Şehrin restore, mi-

mari ve yenilenmesine 
çok önem verdi. Mü-
barek Mescid-i Aksa’ya 
Nureddin Zenki’nin ha-
zırlamış olduğu minberi 
hediye etti. Bu minberin 
işlemesi İslam şaheser-
lerindendir. Selahattin 
Eyyübi’nin vefatından 
sonra Fransızlar kral 
Federik zamanında Ku-
düs’ü tekrar ele geçirdi-

ler. İngilizlerin elinde 11 yıl boyunca 
kaldı. 1244 yılında Salih Kral Nec-
mettin Eyyüp tarafından tekrar Müs-
lümanlar tarafından geri alındı. 1243 
ile 1244 yılları arasında Moğollar 
saldırıda bulundular ve şehri aldılar. 
Fakat Memluküler 1259 yılında Ayn 
Calut savaşında Seyfettin Kutz ve 
Zahir Bibars önderliğinde Moğolları 
yendiler. Ve 1517 yılına kadar Filistin 
Kudüs dâhil Mısır ve Şam’a hâkim 
olan Memluklerin hâkimiyetinde kal-
dı.

Osmanlılar 28 Aralık 1516’da 
Sinan Paşa önderliğinde, Yavuz Sul-
tan Selim’in Mısır Seferinde Kudüs’e 
girdiler. Kudüs’ün Fethinden sonra 
Yavuz Sultan Selim Mukaddes Ku-
düs şehrini 31 Aralık 1516 tarihinde 
ziyaret etti ve şehrin ismini Kudüs-ü 
Şerif olarak değiştirdi. Osmanlı Dev-
leti Kudüs’e 400 yıl hâkim olmuştur. 
Osmanlı için Kudüs her zaman bü-
yük önem taşımıştır. Kanuni Sultan 

Süleyman, Sultan 4.Murad, Sultan 
Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve 
2.Abdülhamid han Kudüs Şehri için 
pek çok hizmette bulunmuştur.

Gelelim 1917 senesine… Kudüs 
için bir kader yılıdır 1917. Dönemin 
İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour Si-
yonist hareketin liderlerinden Lord 
Rothshild’e bir mektup göndererek 
Yahudilerin bölgede siyasi varlık 
oluşturmalarını destekleyeceğini 
açıkladı.1917 senesinin Ekim ayında 
General Allenbey komutasındaki yüz 
otuz bin kişilik işgalci İngiliz ordusu 
Gazze’yi kuşattığında Kudüs’ün ka-
deride değişti. Kudüs’egiren İngiliz 
İşgal Orduları Komutanı Edmund 
Allenby Selahaddin Eyyubi’nin me-
zarını tekmeler ve bağırır: ‘kalk Se-
lahaddin biz yine geldik!’şüphesiz 
buradaki kastı üçüncü haçlı seferine 
katılıp başarısız olan İngiliz kralıdır. 
Türk askeri sadece Gazze Kudüs hat-
tında yirmi beş bin şehit vermiştir. 
Osmanlının kahraman Türk askerinin 
Filistin’den gidişi hiç dinmeyecek sa-
vaşların kan, gözyaşı ve kargaşanın 
da başlangıcıdır.

14 Mayıs 1948’de bölgede İs-
rail devleti resmen kurulmuştur 
artık…1948 Arap-İsrail savaşında 
İsrail Batı Kudüs’ü işgal etmiştir. 
1948 Arap-İsrail savaşında yüzlerce 
Filistinli katledilmiştir. Yüz binlerce 
Filistinli yurtlarından sürülmüştür. 
Filistinliler heryıl 15 Mayıs tarihinde 
yaşadıklarını ‘Nakba’ Türkçe karşılığı 
‘büyük felaket’  adıyla tüm dünyaya 

haykırıyorlar.
1967 Arap-İsrail savaşında şeh-

rin tamamını işgal eden İsrail bazen 
aşırı güç kullanarak şehri Yahudi-
leştirme çalışmalarına hız vermiştir. 
Yeni yerleşmeleri özellikle doğu Ku-
düs’e yoğunlaştırdı ve 21 ağustos 
1980’de doğusu ve batısıyla birleşik 
Kudüs’ün İsrail’in ebedi başkenti 
olduğunu ilan etmiştir. Şimdi de ye-
niden fitne ateşini yakmak, Ortado-
ğu’yu ateş çemberine çevirmek için 
Siyonist İsrail’in uşağı Yahudi aşığı 
Donald Trump Kudüs’ü başkent ola-
rak kabul ettiğini ilan etmiştir. Dünya 
Müslümanları (hadislerde belirtildi-
ği gibi çerçöp nevinden) maalesef 
yine yeterli bir tepki vermemişlerdir. 
Sadece Kudüs’ün üç din açısından 
kutsal olduğunu belirterek başkent 
olarak tanımadıklarını açıklamışlar, 
büyükelçilerini bile çekme ortak ka-
rarlılık ve cesaretini gösterememiş-
lerdir.

İslam dünyasının Hz. Ömer, Sa-
lahaddin Eyyubi, yavuz Sultan Selim 
gibi basiretli, ferasetli, 

kararlı ve cesur liderlere ihtiyacı 
var... Kudüs’ün yeniden fethi Müs-
lümanların inanç ve idealinin gere-
ğidir. Çocuklarımıza ve gençlerimize 
şahadeti ve Kudüs’ün fethi düşün-
cesini aşılamaya devam etmemiz, 
Müslümanları ve Kudüs’ü Siyonist 
İsrail’in zulmünden kurtararak tekrar 
asli hüviyetine ve özgür günlerine 
döndürmemiz gerekmektedir. Haydi 
kavli ve fiili duaya... Selam ve hür-
metlerimle…

MÜSLÜMANLARIN GÖZBEBEĞİ KUDÜS

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ACIYAN

KÖŞETAŞI

KMÜ’den Konya’ya teknik gezi

Karamanoğlu Mehmetbey Üni-
versitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Akgül ve yönetim kurulu 
üyeleri Konya’da bir dizi teknik ge-
zide bulundular. 

Konya Gıda ve Tarım Üniversi-
tesi ile düzenlenen işbirliği proto-
kolü kapsamında gerçekleştirilen 
teknik geziye Rektör Akgül’ün yanı 
sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Ercan Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner 
ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. 
Konya Gıda ve Tarım Üniversite-
si (KGTÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. 
Cumhur Çökmüş, Mütevelli He-
yeti Üyesi Ali Konukseven, Çumra 
Şeker Fabrikası İdari İşler Müdürü 
Dede Ülker ve Konya Şeker Fabri-

kası İdari İşler Müdürü Muhterem 
Küçüktongur tarafından karşılanan 
KMÜ heyeti; Çumra Şeker Fabrikası, 
Panagro Et ve Süt Entegre Tesisle-
ri ile Konya Gıda ve Tarım Üniver-
sitesini (KGTÜ) ziyaret ederek fikir 
alışverişinde bulundu. Rektör Akgül 
ve KMÜ heyetinin, KGTÜ Yabancı 
Diller Koordinatörlüğünde faaliye-
te geçirilen sanal sınıf uygulaması 
ile yabancı dil eğitiminde kullanılan 
teknolojileri yerinde incelenmesinin 
ardından ziyaret sona erdi. 

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek, “Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi ile aramızda-
ki işbirliğini özendirmek, ilişkileri 

desteklemek, geliştirmek ve ortak 
AR-GE çalışmaları yürütebilmek 
amacıyla imzalanan protokol kap-
samında bir dizi ziyarette bulunduk. 
Ziyaretimiz boyunca göstermiş ol-

dukları misafirperverlikleri ve ver-
miş oldukları bilgiler için kendilerine 
teşekkürlerimi sunuyor, bir kez daha 
protokolümüzün hayırlı olmasını di-
liyorum” şeklinde konuştu.  n İHA

Mehir Vakfı’ndan 
Afrin’e yardım

Mehir Vakfınca, Afrin’de yaşayan, 
çatışma ortamından dolayı evini, eş-
yalarını kaybetmiş sivil halkın acil ih-
tiyaçlarını karşılamaya yönelik yardım 
kampanyası başlatıldı. Mehir Vakfı 
Genel Müdürü Aygül Erdem, Vakfın, 
kuruluşundan bugüne kadar hayır-
severlerin destekleriyle birçok sosyal 
sorumluluk projesine imza attığını 
belirtti. Afrin’de terörden temizlenen 
bölgelerde yaşayanların zor durumda 
olduğunu ifade eden Erdem, bölge-
deki evini, eşyalarını kaybetmiş sivil-
lerin acil gereksinimlerini gidermek 
için vakıf olarak yardım kampanyası 
başlatmaya karar verdiklerini bildirdi. 
Yardım kampanyasını Türk Kızılayı ile 
iş birliği yaparak başlattıklarını anlatan 
Erdem, şunları kaydetti: “Orada saha 
çalışması yapan Türk Kızılayı bölgede 
yaşayan sivillerin ihtiyaçlarıyla ilgi-
li bize bilgi verdi. Özellikle su, yatak, 
bebek maması, bebek bezi, hijyen 
paketi, kuru gıda, konserve gıda gibi 
ürünlerin acil olduğunu belirttiler. Biz 
de bunu hayırseverlerimize iletmek 
istiyoruz. Afrin’deki sivillere yardım 
etme sorumluluğunu herkes taşımalı. 
Oradaki aileler zor durumdayken biz 
burada rahat rahat oturamayız. Ha-
yırseverlerden, acil ihtiyaçların temini 
için destek bekliyoruz.”

Türkiye’de yaşayan Suriyeliler 
için de toplu düğün organizasyonu 
yapacaklarını vurgulayan Erdem, İs-
tanbul’da yaşayan 100 Suriyeli çiftin 
nikah törenini hayırseverlerin destek-
leriyle gerçekleştirmeyi planladıklarını 
bildirdi. Erdem, daha önce de İstan-
bul’da yaşayan Filistinlileri toplu dü-
ğünle evlendirdiklerini anımsatarak, 
“Bu çiftleri aracı kurumlar yardımıyla 
tespit ediyoruz. Evlendirmeyi plan-
ladığımız 100 Suriyeli çifti de Türk 
Arap Derneğimiz, Türk Kızılayı, Mehir 
Vakfı ve Mehir Aile Derneğiyle ortak 
çalışmalarımız sonucu tespit edeceğiz. 
Hayırseverlerimizin desteklerini bekli-
yoruz.” ifadelerini kullandı.  n AA

Şehrim 2023 Otobüsü 16 -19 Nisan 2018 tarihleri arasında Konya’da olacak. AK Parti Konya Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ha-
san Çiftçi, “ Şehirlerimizi çevre, şehir ve kültür ana başlıklarında ele alarak şehrimize özgü bir yol haritası oluşturmak üzere çalışmaya başlayacağız” dedi

‘Kimlikli şehirler oluşturulacak’
AK Parti’nin 2023 hedeflerini 

ortaya koyacağı yeni bir projesi daha 
başladı. 30 büyük şehre gidecek 
“Şehrim 2023” otobüsleri geçtiğimiz 
günlerde yola çıktı. AK Parti Çevre, 
Şehir ve Kültür Başkanlığı’nın ‘Şeh-
rim 2023’ projesi kapsamında yola 
çıkan otobüs 16 -19 Nisan 2018 ta-
rihleri arasında Konya’da olacak.

 Program hakkında bilgi veren 
AK Parti Konya Çevre, Şehir ve 
Kültürden Sorumlu İl Başkan Yar-
dımcısı Hasan Çiftçi,  “Cumhurbaş-
kanımız ve Genel Başkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğin-
de partimiz, kurulduğu günden bu 
güne istikrar, güven ve adaletten 
taviz vermeden ülkemizi kalkındır-
mak adına pek çok proje üretmiş 
ve üretmeye de devam etmektedir. 
AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Baş-
kanlığımızda cumhuriyetimizin 100 
yılı olan 2023’e giderken, şehirlerin 
hedeflerini belirlemek, kadim değer-
lerini ortaya çıkarmak, coğrafyamıza 
has özellikleri geliştirmek ve bizi biz 
yapan birikimlerimizi korumak için 
Şehrim 2023 projesini yürütmekte-
dir. Kimlikli şehirler oluşturmak kav-
ramından yola çıkılan bu projede; 
ülkemizin 2023 hedefleri gibi şehir-
lerin özgün hedeflerini belirlemek, 
ileriye dönük vizyon planlarını orta-
ya koymak, mekânsal, sosyal, çevre-

sel ve kültürel büyüme stratejilerini 
masaya yatırmak, insan merkezli bir 
bakış açısı oluşturmak amaçlanmak-
tadır” dedi.

16-19 NİSAN TARİHLERİNDE 
KONYA’DA OLACAK

Bu proje kapsamında oluşturu-
lan Şehrim 2023 otobüslerinden bir 
tanesi de 16 – 19 Nisan tarihlerinde 
Konya’da olacak diyen Çiftçi; ‘16 Ni-
san Pazartesi günü sabah 10.00 da İl 
başkanımız Hasan Angı, Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Tahir Akyürek 

ve hemşerilerimiz ile Kültür Park 
Meydanı’nda projenin startını vere-
ceğiz. Şehirlerimizi çevre, şehir ve 
kültür ana başlıklarında ele alarak 
şehrimize özgü bir yol haritası oluş-
turmak üzere çalışmaya başlayaca-
ğız. Ortak geleceğimiz olan şehrimi-
zin mevcut durum analizini yapacak, 
şehrimizin sorunları ve olanakları ile 
güçlü ve zayıf yönlerini yerel katılım-
cılarla tartışacak, şehrimizin belirle-
diğimiz potansiyellerini ve öne çıkan 
değerlerini yenilikçi bir bakış açısı ile 

birleştirerek kimlikli bir şehir oluş-
turmak adına ortak akılla bir çalışma 
metodunu hayata geçireceğiz” dedi.

PROJEMİZ BİRKAÇ AYAKTAN 
OLUŞMAKTADIR

Projemiz birkaç ayaktan oluş-
maktadır diyen İl Başkan Yardımcısı 
Hasan Çiftçi sözlerine şöyle devam 
etti: ‘Öncelikle alanında uzman ki-
şiler tarafından şehrimizin mevcut 
durum verileri hazırlanacak. Genel 
merkez çevre şehir ve kültür başka-
nımız başkanlığında şehrimiz millet-

vekilleri ile istişare toplantısı yapı-
lacak. www.sehrim2023.com web 
sitesinden, mobil uygulama yolu ile 
akılı telefonlardan ve sosyal med-
ya uygulamalarından anket yolu ile 
Konya’mıza dair söyleyecek sözü 
olan herkes görüşlerini aktaracak. 
Proje ekibi tarafından Konya’nın her 
bölgesinde saha analizleri yapılacak. 
Şehrim 2023 otobüsü ile anketörler 
4 gün boyunca şehrimizin meydan-
larında Konyalılarla yüz yüze görüş-
meler yapacak’ dedi.

SÖZÜ OLAN HERKESİ OTOBÜSLERE 
BEKLİYORUZ 

“Şehrim 2023 otobüsü; 16 Nisan 
pazartesi günü Kültür Park Meyda-
nı’nda, 17 Nisan Salı günü Mevlana 
Meydanı’nda, 18 Nisan Çarşamba 
günü Selçuk Üniversitesi Kampü-
sü’nde, 19 Nisan Perşembe günü 
Kültür Park Meydanı’nda Konyalılar-
la buluşacaktır” diyen Çiftçi, “Kon-
ya hakkında söyleyecek sözü olan 
herkesi otobüsümüzün bulunacağı 
meydanlarımıza davet ediyoruz. Son 
gün şehrimiz üniversitelerinin farklı 
disiplinlerinden akademisyenler, iş 
adamları, sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri,  engelli vatandaşları-
mızdan temsilciler, meslek odası ve 
esnaf odalarımızın temsilcileri, genç-
lerimiz ve şehrimizin önde gelen si-
malarının katılacağı Şehir Buluşması 
Çalıştayı yapılacak. AK Parti Çevre 
Şehir ve Kültür Başkanı Sayın Çiğ-
dem Karaaslan tarafından 19 Nisan 
Perşembe günü Kültür Park Meyda-
nı’nda bir basın açıklaması yapılarak 
çalışmaların Konya bölümü tamam-
lanacak.Toplanan tüm veriler genel 
merkezde değerlendirme kurulu ta-
rafından değerlendirilecek ve niha-
yetinde Konya’mıza özgün bir rapor 
hazırlanacaktır” ifadelerini kullandı. 
n EMİNE ÖZDEMİR

AK Parti Konya Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hasan Çiftçi, Şehrim 2023 Otobüsü hakkında bilgi verdi.
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Fabrikamızın aşağıdaki bölümüleri 
için personel alınacaktır.

* MOBİLYA USTALARI
* DÖŞEME USTALARI

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

Fabrikamız Konya Organize Sanayi 
Bölgesi İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

LABORATUAR 
TEKNİKERİ

VE
VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

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

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

0332 239 19 08
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ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.
Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

ELEMAN ARANIYOR
40 Yaşını 

aşmamış,firmamız 
bünyesinde 

çalıştırmak üzere 
vasıfsız 

işçi alınacaktır.

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

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

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

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

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

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

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE,

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

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

3 SEVKİYAT SORUMLUSU
3 DAHA ÖNCE DEĞİRMENCİLİK 

SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞ 
TENEKECİ PERSONELLER 

ALINACAKTIR
-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Bosna’ya servisimiz vardır.
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 CNC İşleme Merkezlerinde ve CNC 
Torna Tezgahlarında Operatör Olarak 
çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası Eleman-
lar 

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

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

yon Makinelerinde Çalışmak Üzere Ele-
manlar,

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

tır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

FABRİKANIN YÜKLEME VE 
PAKETLEMEDE ÇALIŞACAK,
4 SAĞLIK ENGELİ OLMAYAN

4 45 YAŞINI AŞMAMIŞ
VASIFLI-VASIFSIZ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

u MAKİNE MÜHENDİSİ
u TARIM MAKİNALARI
      MÜHENDİSİ
u MAKİNE TEKNİKERİ
u TARIM MAKİNE
      MONTAJ ELEMANLARI
u KAYNAKÇILAR
u TRAKTÖR TAMİR USTALARI
u HİDROLİK SİLİNDİR
    MONTAJ ELEMANLARI
u CNC TORNA, CNC DİK
     İŞLEM PROGRAMCILARI

     ALINACAKTIR.

ALPARSLAN TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
4. Organize Sanayi Bölgesi. Büyükkayacık Mah. 406. Sokak. No:4 Karatay/KONYA

ELEMAN ARANIYOR

MAAŞ+SSK+YEMEK+İKRAMİYELER+YAKACAK YARDIMI
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
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ZAYİ
Selçuk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu 
Pazarlama 
Bölümünden aldığım 
diplomamı kaybettim 
hükümsüzdür.

Recep KOÇAK
Diploma No: 1651080040

Z-338

•  TORNACI
•  MONTAJCI
•  DEPO SORUMLUSU
•  VASIFLI, VASIFSIZ  

ELEMANLAR ALINACAKTIR.
Başvuracak adayların aşağıdaki adrese 

şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

VANA ÜRETİMİ YAPAN FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

Adres: Konya 2.OSB. Reisköy Cad. 
No:4 Selçuklu/KONYA

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU 
VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

DEPO BÖLÜMÜNDE; 
Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEME çalışabilecek BAY-BA-

YAN personel alınacaktır.

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE; 
Paketlemeci olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

SATILIK
DAİRELER
Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 

daireler
0531 710 

88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

•  KAYNAKÇI OLARAK 
ÇALIŞTIRILACAK
ELEMANLARA 
İHTİYACIMIZ VARDIR.

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0 533 032 05 52 veya 0 332 503 01 00

ELEMAN
ARANIYOR

ELEMANLAR 
ARANIYOR

Tel: 0332 342 64 90

Adres: ÖZÇİĞDEM KURUYEMİŞ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
4.Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacık Mh. 

410 Nolu Sk. No:2 Selçuklu / KONYA

4 Şehir içinde ve dışında ürün 
dağıtımı yapabilecek E Sınıfı Ehliyeti 

ve SRC Belgesine sahip deneyimli 
ŞOFÖR; 

4 Vasıflı/Vasıfsız olmak üzere 
personel alınacaktır.

Müracaat şahsen yapılacaktır

Firmamız Bünyesinde çalıştırılmak üzere,

GÜVENİLİR VE
DOĞRU HABERİN 

ADRESİ
www.konyayenigun.com

Olağanüstü Hal (OHAL) İş-
lemleri İnceleme Komisyonu, 
bugüne kadar meslekten ihraç 
edilenlere ilişkin 12 bin başvu-
ruyu sonuçlandırdı. Komisyon, 
310 başvuru için mesleğe iade 
kararı verdi. Komisyondan yapı-
lan açıklamaya göre, meslekten 
ihraç edilenler, bursu kesilen öğ-
renciler, rütbeleri alınan emekli 
güvenlik personeli, kapatılan ku-
rum ile kuruluşlara ilişkin başvu-
rulara bakmak üzere 685 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) ile kurulan OHAL İşlem-
leri İnceleme Komisyonuna 108 
bin 660 müracaat yapıldı. OHAL 
İşlemleri İnceleme Komisyonu, 
tamamlanan ve incelemeleri 
sona eren başvurulara yönelik 22 
Aralık 2017’den itibaren karar 
vermeye başladı. Buna göre, ko-
misyon, bugün itibarıyla 12 bin 
başvuruyu sonuçlandırarak, 310 
müracaat için mesleğe iadeye 
hükmetti. OHAL İşlemleri İnce-
leme Komisyonu, başvurulardan 
9 bin 700’ünü reddederken, bu 
arada bazı KHK’lar ile göreve iade 
edilen bin 990 başvuru için de 
ön inceleme kararı aldı. Komis-
yonda, 96 bin 660 başvurunun 

incelenmesi ise devam ediyor. 
Kararlar, başvurucuların en son 
görev yaptığı kurumlara gönde-
rilecek. Başvurusu kabul edilen-
ler, Devlet Personel Başkanlığı ve 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 
15 gün içerisinde kadro unvanına 

uygun görevlere atanacak.
OHAL İşlemleri İnceleme Ko-

misyonunun ret kararlarına kar-
şı, kararın tebliğinden itibaren 
60 gün içinde Ankara 19. ve 20. 
idare mahkemelerine iptal davası 
açılabilecek.

Başvurucular, “ohalkomisyo-
nu.basbakanlik.gov.tr” internet 
adresindeki “OHAL Komisyonu 
Başvuru Takip Sistemi” üzerin-
den başvurularıyla ilgili bilgi ala-
bilecek.
n AA 

OHAL Komisyonu’na 108 bin 660 müracaat
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Polatlı-Konya  YHT Hattı Km 181+500 211+300 Arasında YHT ve Konvansiyonel Hattı Ayırmak
İçin İhata Yapılması yapım işi 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 : 2018/179950
1-İdarenin
a) Adresi : YHT Bölge Müdürlüğü, Eti Mahallesi, Celal Bayar Bulvarı
   No:78, ATG AVM 1. Kat ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123090515/75390 - 3123090575
c) Elektronik Posta Adresi : koksalgenc@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : - 7269 Adet GALVANİZLİ BORUDAN DÜZ ÇİT DİREĞİ İMALİ VE 
   MONTAJI - 32700 Metre Kare GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT
   YAPILMASI
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Konya
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer 
   teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : YHT Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu, Eti Mahallesi Celal
   Bayar Bulvarı No:78, ATG AVM 2. Kat, Çankaya/Ankara
b) Tarihi ve saati : 02.05.2018 - 14:00
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 kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki 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 işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 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 deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A6 veya A5 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
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 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD Merkez 
Vezne, Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3, Zemin Kat Altındağ/ ANKARA 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 YHT Bölge Müdürlüğü İhale Büro, Eti Mahallesi Celal Bayar 
Bulvarı No:78, ATG AVM 1. Kat, Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle 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 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
03.05.2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmi Gazetede, Teşekkülümüz tarafından yapılacak yapım 
işleri ihalelerinde uygulanacak sınır değer katsayısı 1,00 olarak yayımlanmıştır.

Basın 787327 - www.bik.gov.tr

POLATLI-KONYA  YHT HATTI KM 181+500 211+300
ARASINDA YHT VE KONVANSİYONEL HATTI

AYIRMAK İÇİN İHATA YAPILMASI
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Erhan OĞUZALP’in babası

Mehmet OĞUZALP’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Seyit Faruk ÖZSELEK

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 787844   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

28 Şubat postmodern darbesiyle ilgili  103 sanığın yargılandığı davada 21 sanığa müebbet hapis cezası verildi

28 Şubat Davası’nda 21 müebbet 
28 Şubat davasında aralarında 

İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve 
Çetin Doğan’ın da bulunduğu 21 sa-
nık müebbet hapis cezasına çarptırıl-
dı. Davada 68 sanığın beraatına karar 
verildi. 28 Şubat davasında araların-
da İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir 
ve Çetin Doğan’ın da bulunduğu 21 
sanık müebbet hapis cezasına çarptı-
rıldı. Müebbet hapis alanlar arasında 
dönemin YÖK Başkanı Kemal Gü-
rüz ile MGK Genel Sekreteri emekli 
Orgeneral İlhan Kılıç da bulunuyor. 
Davada Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, 
Cevat Temel Özkaynak, Çetin Diz-
dar, Çetin Saner, Erdoğan Öznal, Erol 
Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, 
Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Kök-
sal, İdris Koralp, Kenan Deniz, Mu-

hittin Erdal Şenel, Vural Avar 
ve Yıldırım Türkeri de müebbet 
hapis cezasına çarptırıldı.   28 
Şubat davasında aralarında En-
gin Alan, Ergin Celasin, Erdal 
Ceylanoğlu ve Celalettin Bacan-
lı’nın da bulunduğu 68 sanığın 
beraatına karar verildi. Ankara 
5. Ağır Ceza Mahkemesindeki 
duruşmaya bazı sanıklar, müş-
tekiler ve tarafların avukatları 
katıldı. 

SAVCI 60 SANIK İÇİN CEZA 
İSTEMİŞTİ 

Cumhuriyet Savcısı Meh-
met Hanifi Yıldırım, esas hak-
kındaki görüşünde, dönemin 
Genelkurmay Başkanı emekli 
Orgeneral İsmail Hakkı Kara-
dayı ve Çevik Bir’in de arasın-
da bulunduğu 60 kişinin suç 
tarihinde yürürlükte bulunan 
ve sanıkların lehine olan 765 
sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 
147. maddesi uyarınca “Tür-
kiye Cumhuriyeti hükümetini 
cebren düşürmeye, devirmeye 
iştirak” suçlarından “ağırlaştı-
rılmış müebbet hapis” cezasına 
çarptırılmalarını isterken, 39 
sanık hakkında beraat talebinde 
bulunmuştu. 

Savcının cezalandırılmasını 
istediği sanıklar, şunlar: “Dö-
nemin Genelkurmay Başkanı 
emekli Orgeneral İsmail Hakkı 
Karadayı, dönemin Genelkur-
may İkinci Başkanı emekli Or-
general Çevik Bir, Çetin Doğan, 
Erol Özkasnak, Muhittin Erdal 
Şenel, Kenan Deniz, İlhan Kılıç, 

Yıldırım Türker, Çetin Saner, Kamu-
ran Orhon, Vural Avar, Hayri Bülent 
Alpkaya, Hikmet Köksal, Ahmet 
Çörekçi, İdris Koralp, Fevzi Türkeri, 
Çetin Dizdar, Hakkı Kılınç, Mustafa 
Bıyık, İbrahim Selman Yazıcı, Ab-
durrahman Yavuz Gürcüoğlu, Ser-
dar Çelebi, Mustafa Babacan, Orhan 
Nalcioğlu, İsrafil Aydın, Cevat Temel 
Özkaynak, Ayhan Cansevgisi, Orhan 
Yöney, Ersin Yılmaz, Köksal Karabay, 
Hüsnü Dağ, Oğuz Kalelioğlu, İsmail 
Ruhsar Sürmer, Şevket Turan, Metin 
Yaşar Yükselen, Şükrü Sarıışık, Refik 
Zeytinci, Yücel Özsır, Altaç Atılan, 
Aydan Erol, Mustafa Hakan Bural, 
Yahya Kemal Yakışkan, Yahya Cem 
Özarslan, Ziya Batur, Bahaddin Çelik, 
Ruşen Bozkurt, Ünal Akbulut, Sezai 
Kürşat Ökte, Cengiz Çetinkaya, Ah-
met Aka, Alican Türk, Osman Atilla 
Kurtay, Erkan Yaykır, Mehmet Aygü-
ner, Erdal Ceylanoğlu, Ergin Celasin, 
İzzettin İyigün, Halil Kemal Gürüz, 
Sedat Arıtürk ve Erdoğan Öznal.” 
39 SANIK HAKKINDA BERAAT İSTEMİ 

Savcı Yıldırım, sanıklar Abdul-
lah Kılıçarslan, Adem Demir, Ahmet 
Dağcı, Ahmet Atalay Efeer, Ahmet 
Nazmi Solmaz, Ahmet Ziya Öztoprak, 
Arslan Daştan, Arslan Güner, Bertay 
Turgut, Celalettin Bacanlı, Cengiz 
Koşal, Doğan Temel, Engin Alan, 
Ertuğrul Gazi Özkürkçü, Fuat Büyük-
civelek, Hamza Özaltun, İsmail Hak-
kı Önder, İzzettin Gürdal, Kurtuluş 
Öğün, Lokman Ekinci, Mehmet Baş-
pınar, Mehmet Ali Yıldırım, Mehmet 
Cumhur Yatıkkaya, Mehmet Faruk 
Alpaydın, Metin Keşap, Metin Yavuz 
Yalçın, Mustafa Köseoğlu, Mustafa 
Özbay, Mustafa İhsan Tavazar, Nec-
det Batıran, Seyfullah Sönmez, Ümit 
Şahintürk, Veli Seyit, Aydın Kara-
şahin, Cemal Hakan Pelit, Mehmet 
Şinasi Çalış, Mustafa Kemal Savcı, 
Osman Bülbül ve Yüksel Sönmez’in, 
isnat edilen suçu işlediklerine dair 
her türlü şüpheden uzak cezalandırıl-
malarını istemeye yeterli ve inandırı-
cı delil elde edilemediği ve atılı suçu 
işlediklerinin sabit olmadığından be-
raatlerine karar verilmesini istedi. 

Yıldırım, yargılama sırasında ve-
fat eden sanıklar Teoman Koman, 
Eser Şahan, Salih Eryiğit ve Tevfik 
Özkılıç hakkındaki kamu davasının 
ise düşürülmesi talebinde bulundu.

SANIKLARIN SON SÖZLERİ ALINDI
Daha sonra duruşmada hazır bu-

lunan sanıklara son sözleri soruldu.
Sanıklardan dönemin Genel-

kurmay 2. Başkanı Çevik Bir önceki 
savunmalarını aynen tekrarladığını 
söyledi. Sanıklardan Cengiz Koşal ise 
herhangi bir faaliyetinin olmadığını 
öne sürerek, “Suçsuzum, beraatimi 
talep ediyorum” dedi. Ersin Yılmaz 
da suçsuz olduğunu öne sürerek 
beraat talebinde bulundu. Dönemin 
EDOK komutanı İzzettin İyigün, “Son 
savunmam tüm gerçekleri ortaya 
koymuştur. Hiçbir suçum yoktur. 
Buna rağmen 5 yılım elinden alın-
mıştır. Beraat istiyorum.” şeklinde 
konuştu. Olmayan bir suç nedeniyle 
açılan davada mağdur olarak bu-
lunduğunu iddia eden sanık Yıldı-
rım Türker de “Ne ben ne de suçun 
işlendiği tarihte emrimde olanlar, 
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında 
yazılı herhangi bir suçun içinde bu-
lunduk. Bunu ispat edecek herhangi 
bir delil de ortaya konulmadı. Beraat 
istiyorum.” şeklindeki görüşlerini dile 
getirdi. Vural Avar ise “İki Fetullahçı 
savcı tarafından yapılan iddianameyi 
halen sürdürmenizi reddediyorum. 
İlk defa böyle bir ortamla karşılaşı-
yorum. Hiçbir mahkemede böyle bir 
kalabalık içinde savunmamızın alın-
dığına şahit olmamıştım. Beraatımı 
talep ederim” ifadelerini kullandı. Di-
ğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne 
sürerek, beraat talebinde bulundu. 
Duruşmada bulunmayan İsmail Hak-
kı Karadayı adına beyanda bulunmak 
isteyen avukatına mahkeme izin 
vermedi. Mahkeme heyetinin, son 
sözleri sorarken hayatlarını kaybeden 
sanıklar Eser Şahan ve Teoman Ko-
man’ın adını sayması, salonda bulu-
nanların tepkisini çekti.

Duruşmayı AK Parti İnsan Hak-
larından Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı Ravza Kavakcı, TBMM 15 
Temmuz Darbe Araştırma Komisyo-
nu Başkanı ve AK Parti Burdur Mil-
letvekili Reşat Petek, AK Parti Anka-
ra Milletvekili Ahmet Gündoğdu, AK 
Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Er-
doğan, AK Parti İstanbul Milletvekili 
Fatma Benli, BBP Genel Başkan Yar-
dımcısı Remzi Çayır ve HÜDA-PAR 
Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Yılmaz da takip etti. Oldukça kalaba-
lık olan salonda bazı avukatlar, katı-
lanlar ve gazetecilerin yanı sıra sanık-
lar da duruşmayı ayakta izledi.   
n AA

        Abdullah b. Atik 
el-Ensari (ö. 12/633)ken-
di ismiyle anılan bir se-
riyyenin kumandanı olan 
sahabedir.

Medineli olduğu için 
el-Ensari nisbesiyle anı-
lan Abdullah, Hazrec ka-
bilesindendir. Uhud Sa-
vaşı’ndan itibaren bütün 
savaşlara katıldı. Hz. Ebu 
Bekir’in halifeliği sırasın-
da meydana gelen Yemâme Savaşı’nda 
şehit oldu.

       Kaynaklarda Abdullah b. Atik 
seriyyesi adıyla geçen ve birbirinden ol-
dukça farklı bir şekilde rivayet edilen bir 
baskının kumandanı olarak tanınır. Bu 
baskın, Hz. Peygamber aleyhindeki her 
teşebbüsü bütün gücüyle destekleyen 
Yahudi zenginlerinden Ebu Râfi‘i öldür-
mek için tertiplenmiştir. Hayber civarın-
da kendisine ait müstahkem bir binada 
oturan bu zengin Yahudi, İslâmiyet 
aleyhindeki tahrik ve faaliyetlerini devam 
ettirdiği için, Hz. Peygamber Abdullah 

b. Atik’in kumandasında 
Ensar’dan dört kişilik bir 
grubu hicretin altıncı yılı 
ramazan ayında onu öl-
dürmekle görevlendirdi. 
Abdullah ve arkadaşları 
bir baskın sonucu Râfi‘i 
evinde öldürüp Medi-
ne’ye döndüler.

       İbranice de bilen 
Abdullah b. Atik’ten sade-

ce bir hadis rivayet edilmiştir.
       ABDULLAH b. AYYÂŞ(R.A.)
       Kıraat bilgisiyle tanınmış olan 

sahabenin künyesi;  Ebü’l-Hâris Ab-
dullah b. Ayyaş b. Ebu Rebîa el-Kureşî 
el-Mahzûmî ’dir.

        Babası Ayyaş ilk Müslüman-
lardandı; Habeşistan’a hicret etti, Abdul-
lah orada dünyaya geldi. Sahabe olup 
olmadığı konusunda farklı görüşler 
bulunmakla birlikte, bazı rivayetlere 
dayanarak İbn Hacer ve İbn Abdülber 
sahabeden olduğunu belirtmişlerdir. 
Hz. Peygamber’den, Ömer, Abdullah 

b. Abbas, babası Ayyaş ve diğer bazı 
sahabelerden hadis rivayet etmiş, ken-
disinden de oğlu Hâris, İbn Ömer’in 
azatlısı Nâfi‘, Süleyman b. Yesâr riva-
yette bulunmuşlardır. Kıraatı arz yoluyla 
Übey b. Kâ‘b’dan öğrendi. Kendisinden 
kıraat tahsil eden azatlısı Ebu Cafer Yezîd 
b. Ka‘ka‘, Şeybe b. Nassâh, Abdurrah-
man b. Hürmüz, Müslim b. Cündeb ve 
Yezîd b. Rûmân, aynı zamanda, yedi 
kıraat imamından biri olan Nâfi ‘in de 
hocalarıdır. Devrinde Medine’nin kıraat 
sahasında en önde gelen şahsiyetlerin-
den biri idi.

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

KAYNAK: TÜRKİYE DİYANET 
VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

“MAL CİMRİLERDE, SİLAH KOR-
KAKLARDA, KARAR DA ZAYIFLARDA 
OLURSA İŞLER BOZULUR.”

   HZ. EBU BEKİR(R.A.) 

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

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 
kaçakçılıkla mücadele ve ekonomik 
kayıpların önüne geçilmesi amacıyla 
gümrüklerde geçen yıl yaklaşık 50 
milyon liralık yatırım gerçekleştirildi. 
Yeni teknoloji yatırımları için bu yıl 
53 milyon lira bütçe ayıran Bakanlık, 
3 yıllık dönem için ise 136 milyon lira 
ilave yatırım bütçesi talebinde bulun-
du.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 
Türkiye’nin sınır güvenliğinin te-
sisine katkı sağlamak ve yasa dışı 
ticaretle mücadele etmek amacıyla 
gümrük kapılarında teknik altyapılar-
la güvenliği üst seviyeye taşıyor. Bu 
kapsamda, kara gümrük kapılarında 
plaka tanıma, yüz kayıt, kapalı devre 
televizyon (CCTV), radyasyon izleme 
sistemleriyle araç, konteyner ve tren 
tarama, kişilerin üstlerinde taşıdıkları 
kaçak eşya-patlayıcı madde ve silah 
tespit gibi güvenlik teknolojisinin 
gerektirdiği tüm sistemler aktif kul-
lanılıyor.

Bakanlığın TÜBİTAK iş birliğiyle 
geliştirdiği ve Türkiye’de ilk kez uy-

gulanan milli bir sistemle kişilerin 
üstlerinde veya kıyafetlerinin altında 
gizlenmiş patlayıcı, uyuşturucu ve 
kaçak eşya kolaylıkla belirlenebiliyor. 
Cihaz, fiziki müdahaleye gerek kal-
maksızın, uzak mesafeden yolcuların 
üzerindeki patlayıcı-silah ve mühim-
matların tespitini gerçekleştirirken, 
kaçak eşyalar için şüpheli yolcu fizi-
ki aramaya tabi tutuluyor. Kapıkule 
Gümrük Kapısı’nda kullanılan siste-
min bu yıl 4 gümrük kapısında daha 
yaygınlaştırılması için çalışmalar 
devam ediyor. Narkotik ve patlayıcı 
madde dedektörleri, yoğunluk ölçüm 
cihazları, videoskop ve fiberoskop 

gibi yardımcı ekipmanlar, Gümrük 
Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla 
mücadelesine destek veriyor.

Yerli ve milli imkanlarla üretilerek 
geliştirilen “plaka tanıma sistemi”, 
geçen yıl sonu itibarıyla 20 kara güm-
rük kapısından 18’inde aktif kullanılı-
yor. Söz konusu sistemle Türkiye’ye 
giriş-çıkış yapan araçların plakaları, 
“optik karakter tanımlama” özelliği-
ne sahip plaka tanıma kameralarıyla 
okunarak otomatik kaydediliyor. İki 
sınır kapısında ise sistemlerin devre-
ye alınması için inşaat çalışmalarının 
bitmesi bekleniyor.

Bu sayede, kara gümrük kapıla-

rından geçiş yapan araçların bekleme 
süreleri kısalırken, ülke güvenliği ve 
kaçakçılıkla mücadele kapsamında 
gümrüklü sahalarda araç kontrol-
lerinin etkinliği artırıldı. Gümrük 
gözetim ve denetiminin fiziki müda-
halesiz gerçekleştirilmesine imkan 
tanıyan sabit ve mobil x-ray tarama 
sistemleri de kaçakçılıkla mücadele-
de etkinliği artırıyor. X-ray sistemle-
riyle kaçakçılık tespitleri etkin şekilde 
yapılırken, kontrol için gümrüklerde 
harcanan zamandan tasarruf sağla-
nıyor. Kara gümrük kapılarında ve 
limanlarda kurulan CCTV sistemleri 
de sahaların anlık Komuta Kontrol 
Merkezi’nden online ve kesintisiz 
izlenebilmesine imkan tanıyor. Ba-
kanlık geçen yıl yaptığı yatırımlarla 4 
adet mobil, 1 adet yarı sabit araç ve 
konteyner tarama sistemi ile Kapı-
kule Gümrük Kapısı’nda 1 adet tren 
tarama sistemini hizmete aldı. Geçen 
yıl yapılan yatırımlar neticesinde Ba-
kanlığın toplam tarama sistemi sayısı 
60’a yükseldi.
n AA

ASELSAN’ın NEFER’i
 ilk siparişini aldı

ASELSAN’ın yurt içi im-
kanlarla ürettiği uzaktan ko-
mutalı silah sistemi NEFER, 
yurt dışında gerçekleştirilen 
testlerden başarıyla geçti, pro-
totip üretim için sözleşme im-
zalandı. 

ASELSAN uzaktan komu-
talı silah sistemi ürün ailesi-
nin en yeni üyesi NEFER silah 
sistemi, Kazakistan’ın zorlu 
kış koşullarında gerçekleşen 
müşteri testlerini başarıyla ta-
mamladı. ASELSAN, müşteri 
talepleri ve gelişen teknolojiler 
doğrultusunda UKSS ürün ai-
lesine yenilerini ekliyor. Şirket, 
bu kapsamda 13. Uluslararası 
Savunma Sanayii Fuarı’nda 
(IDEF 2017) tanıttığı NEFER 
için geçen sürede yoğun ça-
lışma yürüttü. Bu çalışmalarla 
NEFER teknolojik olarak ol-
gunlaştırıldı.

Aralık ayında atışlı testle-
rine başlanan NEFER’in kalifi-
kasyon testleri tamamlandı.

Kazakistan’da zorlu kış ko-
şullarında sınav veren NEFER, 
performansıyla tam not aldı. 
ASELSAN, bir prototip üre-
tim için de ismi açıklanmayan 
bir ülkeyle sözleşme imzaladı. 
ASELSAN böylece NEFER için 
ilk siparişini alırken, gelecek 
dönemde bu sayının ve ülke 
çeşitliliğinin artması bekleni-

yor.
Şirket, NEFER ile Türki-

ye’deki ihtiyaçların karşılan-
masına yönelik olarak Savun-
ma Sanayii Müsteşarlığına da 
teklif verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
ihtiyaçları gözetilerek tasarla-
nan NEFER, paletli ve teker-
lekli tüm zırhlı araçlarda etkin 
görev yapabilecek şekilde ge-
liştirildi. 

NEFER, bunun yanında 
hem NATO silahlarının kulla-
nımda olduğu ülkeler hem de 
Rus menşeli silahları envante-
rinde bulunduran ülkeler için 
ideal bir seçenek olarak ortaya 
çıkıyor.

Batı veya doğu menşeli 
25/30 milimetre otomatik top-
ların ve antitank füzelerinin ta-
kılabildiği, üzerinde bağımsız 
elektro optik ve 7,62 milimet-
re eş eksenli silahın yer aldığı 
NEFER silah sistemi, hafifliği, 
düşük silueti ve diğer yete-
nekleriyle pazarda bir ilk olma 
özelliğine sahip bulunuyor. 
Hareket halinde, gece/gündüz 
koşullarında, sabit, hareket-
li hedeflere karşı paletli veya 
tekerlekli kara araçlarında ve 
sabit platformlarda kullanıla-
bilen NEFER, tamamen yurt içi 
imkanlarla geliştirilerek üretil-
di.  n AA

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Yılın ilk üç ayında turist artışı var. Geçen yıl 22,5 milyar dolarlık bir tu-
rizm gelirimiz söz konusuydu, bu yıl 27 milyar dolara ulaşan bir gelir elde etmeyi hedefliyoruz” dedi

Turizmde 27 milyar 
dolar gelir hedefi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Yılın ilk 
üç ayında turist artışı var. Geçen yıl 22,5 
milyar dolarlık bir turizm gelirimiz söz konu-
suydu, bu yıl 27 milyar dolara ulaşan bir gelir 
elde etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Elvan, Ahiler Kalkınma Ajansının ev 
sahipliğinde Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir 
otelde düzenlenen “11. Kalkınma Planı İç 
Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı”nda yap-
tığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin güçlü 
temellere dayandığını, ekonomi yönetimin-
deki kurumların tüm gelişmeleri yakından 
takip ederek üzerine düşen görevi layıkıyla 
yaptığını söyledi. Vatandaşların, üretici ve 
yatırımcıların gönlünün ferah olmasını iste-
yen Elvan, “En ufak bir kaygı içinde olmama-
larını istiyorum.” diye konuştu. 

Elvan, Türkiye ekonomisine yönelik 
2016 yılında da kötü senaryolar yazıldığını 

ancak ülkenin büyümeye devam ettiğini 
anımsatarak, Türkiye’nin büyüme alanın-
daki hedeflerine teker teker ulaşacağını 
vurguladı.  Elvan, şöyle devam etti: “2016 
yılının sonlarında Türkiye ekonomisi yöne-
lik inanılmaz kötü senaryolar yazıldı. Adeta 

ekonomimiz üzerinde kara bulutlar estirme-
ye çalıştılar. Bugün de öyle yapmaya çalış-
tılar, o dönemde de ‘Türkiye ekonomisinin 
zor durumda olduğunu, yüzde 2 civarında 
büyüyebileceğini, büyüme performansında 
ciddi düşüşler söz konusu olacağını’ ifade et-
mişlerdi. Özellikle bazı uluslararası kuruluş-
lar, dış basın ve içeride bazı kesimler Türkiye 
ekonomisini kötü göstermeye yönelik kam-
panya başlatmıştı. Peki ne oldu? 2017 yılına 
geldiğimizde yüzde 7,4 büyüme performansı 
gösterdi. Uluslararası kuruluşların hepsi Tür-
kiye’nin büyüme tahminlerini yukarı çekip, 
yavaş yavaş gerçekleri anlatmak zorunda 
kaldılar. Türkiye G-20 ülkeleri arasında en 
yüksek büyüme performansına sahip ülke 
oldu.”

Elvan, ülkenin insanına ve yatırımcısı-
na, en önemlisi ekonomiye güvendiklerini 

aktararak, şunları kaydetti: “Kurda biraz 
yükselme oldu, bu aşağı düşecektir, Türkiye 
ekonomisi büyümeye devam edecektir. Yı-
lın ilk aylarındaki performansımıza bakılırsa 
Türkiye ekonomisinin iyiye gittiği görülür. 
İhracatımız ilk çeyrekte yüzde 9’luk artış ger-
çekleşerek 160 milyar doların üzerine çıktı. 
Turizm gelirlerimizde de geçen yıla oranla 
ciddi bir artış bekliyoruz. Yılın ilk üç ayında 
turist artışı var. Geçen yıl 22,5 milyar dolarlık 
bir turizm gelirimiz söz konusuydu, bu yıl 27 
milyar dolara ulaşan bir gelir elde etmeyi he-
defliyoruz. Ekonomimizde çarklar dönüyor, 
üretim ve ihracatımız sürüyor. Biz neyi nasıl 
yaptığımızı çok iyi biliyoruz, bundan sonraki 
adımlarımıza da nasıl ve ne şekilde atacağı-
mızı çok iyi biliyoruz. Hele ki ekonomi alanın-
da Türkiye yüksek bir deneyime sahip.”
n AA

Gümrüklerde ‘teknolojik kalkan’ güçlendiriliyor
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Ereğli’de poli-
sin bir otomo-
bilde yaptığı 
aramada tarihi 
eser niteli-
ğinde Tevrat 
olduğu de-
ğerlendirilen 
kitap bulun-
du.  Edinilen 
bilgiye göre, 
polis ekipleri 
Karapınar’dan Ereğli’ye seyir halinde olan 
bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Polis 
ekiplerinin araçta yaptığı aramada, İbranice 
el yazmalı, Tevrat olduğu değerlendirilen 
tarihi eser niteliğinde bir adet kitap bulun-
du. Polis ekipleri tarihi kitaba el koyarken, 
kitap incelenmek üzere Konya’ya gönde-
rildi. Araçta bulunan A.K. (57) ve A.B. (32) 
isimli iki kişi ise gözaltına alındı.
n İHA

Seydişehir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
Merkez Müdürlüğü tarafından lise öğren-
cilerine yönelik sosyal güvenlik eğitimi dü-
zenlendi.  Ilıca Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinde gerçekleştirilen eğitimde, SGK 
Merkez Müdürü Zafer Demiray, sigortalı-
lığın önemi, sağlık güvencesi ve kurumla 
ilgili genel konularda öğrencilere bilgiler 
verdi.
n AA

Tarihi eser
Tevrat bulundu

Öğrencilere sosyal 
güvenlik anlatıldı

Seydişehir Merkez İlkokulunda öğrenciler için gelenek-
sel İslam sanatlarından ahar kursu açıldı. Okul Müdürü 
Yasin Öşekci, yaptığı açıklamada öğrencilere hat ve ebru 
sanatçısı usta öğretici Hamit İnan nezaretinde geleneksel 
İslam sanatını öğrenme imkanı sunduklarını söyledi. Öğ-
rencilerin ahar sanatının incelikleriyle tanıştığını kaydeden 

Usta öğretici İnan ise “Ahar, kağıda işlenen tezhip süsleme 
sanatıdır. Türk dünyasında önemli bir yere sahiptir. Kay-
bolmaya yüz tutmuş bir sanattır. Bu sanatı unutturmamak 
adına öğrencilere sevdireceğiz. Kurs, okul kapanıncaya ka-
dar devam edecek” dedi.
n AA

Seydişehir’de ahar kursu açıldı

Seydişehir İlçe Belediyesi ta-
rafından 2’ncisi düzenlenen 7 gün 
süreyle açık kalacak olan Seydişehir 
Kitap Günleri, 16 Nisan Pazarte-
si günü başlıyor.  Seydişehir Kitap 
Günleri hakkında açıklama yapan 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
belediye olarak geçtiğimiz yıl ilkini 
gerçekleştirdikleri Kitap Fuarının bu 
yıl 2’ncisini gerçekleştireceklerini 
kaydederek, “Bu yılki kitap fuarımızı 
biraz daha geliştirerek, daha geniş 
kapsamlı bir kitap fuarı olarak ger-
çekleştirmenin mutluluğunu yaşı-
yoruz. Kitaplara dokunmak, bilginin 
kaynağına ulaşmak ve sevdiğimiz 
yazarlar ile buluşmak adına ger-
çekleştireceğimiz Seydişehir Kitap 
Günlerine tüm ilçe halkımızı davet 
ediyoruz” dedi. İkincisi düzenlene-
cek olan Seydişehir Kitap Günlerinin 
15 Temmuz Milli İrade Meydanında 
kitapseverlere kapılarını açacağını 
ifade eden Başkan Tutal, kitap gün-
lerinin sosyal ve kültürel seviyeye 
katkı sağlayacağını belirtti. 

Bu yıl geniş katılımlı ve daha do-
nanımlı bir kitap günleri hedefledik-
lerini kaydeden Başkan Tutal, “Tüm 
hemşehrilerimden başta yetişkinleri, 
anne babaları, beraberinde öğrenci-
lerimizi kitap günlerimizi ziyaret 
etmeye ve kendi için faydalı olacak 
kitapları okumaya davet ediyorum. 
Teknolojinin çok hızlı bir şekilde 
geliştiği günümüzde, hızla tüketti-
ğimiz değerleri yeniden kazanmak 
ve kitaplarla kucaklaşma adına kitap 
günleri bulunmaz bir fırsat. Kahra-
man Tazeoğlu, Turgay Güler, Ya-
vuz Bahadıroğlu, Vehbi Vakkasoğlu, 
Talha Uğurluel, Hayati İnanç, Mete 
Yarar okurları için Şaban Cengiz 
Kültür Merkezinde konferans vere-
cek ve kitaplarını imzalayacak. Diğer 
yazarlarımız Atilla Yaramış, Tuğba 
Coşkuner, Ahmet Bulut, Tolga Ak-
pınar, Kadir Sulak, Mine Sota, Vural 
Kaya, Fatih Babaoğlu, Hüseyin Muş-
mal, Melih Karauğuz, Ayşe Ünüvar, 
Ali Aktaş gibi birçok güçlü kalemin 
katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz 

Seydişehir Kitap Günlerinde çocuk-
larımızın da sevdiği ve yakından ta-
nıdığı yazarları ağırlayacağız. Biz her 
zaman sosyal ve kültürel etkinlikler 
kapsamında farkındalık oluşturarak 
okuma alışkanlığı kazandırma hede-
findeyiz” şeklinde konuştu. 

Her gün farklı yazarlarla ‘yazar 
buluşmaları’ yapılacak 

Seydişehir Belediyesi tarafın-

dan düzenlenecek olan Seydişehir 
2. Kitap Günleri 16-22 Nisan tarih-
leri arasında 09.00-20.00 saatleri 
arasında açık kalacak. 19 yazar ve 
onlarca yayınevi ve kitapların yer 
alacağı kitap fuarında her gün farklı 
yazarlar ‘Yazar Buluşmaları’ kapsa-
mında Seydişehirlilerle bir araya ge-
lecek konferanslar düzenleyecek ve 
okulları ziyaret edecek.  n İHA

Ailesini bıçaklayan
şahıs tutuklandı

Kaymakam Cıdıroğlu’ndan
mahallelere ziyaret

Karaman’da eşini, oğlunu ve 
kayınpederini bıçaklayarak ağır 
yaralayan şahıs tutuklanırken, ya-
ralıların yoğun bakımdaki tedavisi 
devam ediyor. 

Olay, iki gün önce akşam sa-
atlerinde merkeze bağlı Sudurağı 
Beldesi’nde meydana geldi. Alı-
nan bilgiye göre, evine alkollü ge-
len Savaş B. (44), eşi Nesli (37) ve 
oğlu Alparslan (18) ve kayınpederi 
Ali B. (56) ile tartışmaya başladı. 
Tartışmanın arbedeye dönüşmesi 
üzerine Savaş B, eline geçirdiği bı-
çakla eşi, oğlu ve kayınpederini bı-
çaklayarak yaraladı. Yaralılar çağ-
rılan ambulansla Karaman Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Göğüs ve 
karın bölgelerine aldıkları bıçak 

darbeleri ile ağır yaralanan Nesli 
B., Alparslan B. ile Ali B’nin Kara-
man Devlet Hastanesinde tedavi-
leri devam ediyor. Yoğun bakım 
ünitesinde yatan yaralıların sağlık 
durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. 

Eşini, oğlunu ve kayınpederini 
bıçaklayarak ağır yaralayan Savaş 
B. ise olay günü jandarma tarafın-
dan yakalandı. İl Jandarma Komu-
tanlığında işlemleri tamamlanarak 
adliyeye sevk edilen Savaş B. tu-
tuklanarak Karaman M Tipi Kapalı 
Cezaevi’ne gönderildi. Savaş B.’nin 
jandarmaya verdiği ilk ifadesinde 
alkollü olduğu için bir an öfkesine 
yenilerek olayı gerçekleştirdiğini 
ve çok pişman olduğunu söylediği 
öğrenildi.  n İHA

Yunak Kaymakamı Fatih Cı-
dıroğlu, mahalle ziyaretlerini sür-
dürüyor. Kaymakam Cıdıroğlu, 
Sülüklü, Hatırlı, Hacıömeroğlu 
ve Ortakışla mahallelerinde ika-
met eden vatandaşlarla bir araya 
geldi. Ziyaretleri değerlendiren 
Cıdıroğlu, vatandaşlar ile bir ara-
ya gelip ihtiyaç ve sıkıntılarını din-
lediklerini söyledi. Hiçbir ihtiyacı 
ve sıkıntısı olmasa da en azında 
yanlarında olup, gönüllerine gir-
mek ve dualarını almak için zi-
yaretlerde bulunduklarını ifade 
eden Cıdıroğlu, şunları kaydetti: 

“Belki resmi kanallar ile bizlere 
ulaşmakta sıkıntı çeken, hasta, 
yaşlı ve engelli vatandaşlarımız-
la bu vesile ile ulaşmış oluyoruz. 
Ziyaretlerden vatandaşlarımız 
memnun oluyorlar. Bizler de va-
tandaşlarımızın gözlerinin içinin 
ışıldadığını, parladığını görünce 
ayrı memnuniyet duyuyoruz. Va-
tandaşlarımızın her zaman ya-
nında olmaya elimizden geldikçe 
devam edeceğiz. Allah birliğimizi, 
dirliğimizi, huzurumuzu daim et-
sin.”
n AA 

Hababam Sınıfı oyuncuları Yöntem Koleji öğrencileriyle buluştu. Öğrencileri sınıflarında ziyaret 
eden oyuncular, öğrencilere çeşitli hediye takdim etti. Oyuncular öğrencilere anılarını da anlattı

Hababam Sınıfı 
Yöntem Koleji’nde

Yöntem Koleji öğrencileriyle 
buluşan 1975 yılında Rıfat Ilgaz ta-
rafından Yeşilçam’a kazandırılan 
Hababam Sınıfı’nda rol almış oyun-
cular eskiyi yâd ettiler.

Yöntem Kolejinde gerçekleşen 
buluşma etkinliğine, Hababam Sı-
nıfı’nın ilk üç bölümünde yer alan; 
Eyün Göçmen, Bülent İğdiroğlu, 
Ercan Gezmiş, okul yönetimi ve öğ-
renciler katıldı.

Etkinlik öncesi, öğrencileri sınıf-
larında ziyaret eden oyuncular, öğ-
rencilere çeşitli hediye takdim etti. 
Daha sonra oyuncular öğrencilerle 
kısa bir sohbet gerçekleştirerek, o 
günlerde yaşamış oldukları anıları-
nı anlattı. Hababam Sınıfı Oyuncu-
su Bülent İğdiroğlu konuşmasında, 
“Hababam sınıfı oyuncusu olmak-
tan gurur duyuyorum  aradan geçen 
43 yıl sonra bile en azından sizlerin 
beraber  olmak   sizlerin sevgisine 
mazhar olmak bizlere  çok büyük 
onur  veriyor iyi ki varsınız. Haba-
bam Sınıfı olarak Yöntem Koleji’nde 
sizlerle ve öğretmenlerinizle  birlik-
te olmaktan çok mutluyuz . Bizlerin 

bu programa gelmemize sebep olan  
Yöntem  koleji öğrencileri Ceren ve 
Elif’e çok teşekkürler” dedi. Minik 
öğrencilerin sorularını yanıtladıktan 
sonra kartpostal imzalayarak prog-

ram son buldu.
Yöntem Koleji Yönetim Kurulu 

Üyesi Özgür Pazarcı da, “ Daveti-
mizi kırmayıp okulumuza gelen ve 
öğrencilerimizle birlikte olan Haba-

bam sınıfı oyuncularını teşekkür edi-
yorum. Bizlere anlattıkları anılarıyla 
Hababam sınıfını yeniden hafızaları-
mızda canlandı”dedi. 
n HABER MERKEZİ 

Seydişehir’de 2. Kitap Günleri başlıyor
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40 milyon ‘tarihi hafıza’ dijital ortamda
Devlet Arşivleri Genel Müdür-

lüğünce Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemi hafızasını içinde barındıran 
40 milyon tarihi belgenin görüntü-
sü dijital ortama aktarıldı. 2018’de 8 
milyon evrakın daha aktarılması he-
defleniyor. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürü 
Prof. Dr. Uğur Ünal, Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü bünyesindeki Os-
manlı Arşivinde 95 milyon, Cumhu-
riyet Arşivinde de 30 milyonu aşkın 
belge bulunduğunu dile getirdi. 

Bu hafızanın korunmasının öne-
mini vurgulayan Ünal, “Bunun için 
uygun ortamların belirlenmesi, uy-
gun iklimlendirme koşullarında ev-
rakın tutulması, uygun dosya göm-
leklerde evrakın muhafazası bizim 
birinci görevimiz ve kamuoyuna, 
milletimize karşı sorumluluğumuz-
dur” diye konuştu.

Türkiye’de son yıllarda dijital-

leştirme faaliyetlerinin geliştiğine 
dikkati çeken Ünal, Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğünün de kontrollü 
ve stratejik planlara riayet ederek bu 
dijitalleşme çalışmalarını yürüttüğü-
nü söyledi. Bir araştırmacı kuruma 
başvurduğunda yakın zamana kadar 
belgenin aslını önüne koyduklarını 
anlatan Ünal, “Bizim milletimize ve 
gelecek kuşaklara karşı önemli bir 
sorumluluğumuz o evrakın muhafa-
za edilmesi, her türlü fiziki saldırıdan 
veya temastan da korunması. Dola-
yısıyla biz artık bunları dijital ortama 
alıyoruz ve araştırmacıların, kamu-
oyunun hizmetine sunuyoruz. Bu 
açıdan birinci vazifemiz olan evrakın 
muhafazası konusunda da önemli 
bir adım atmış oluyoruz.” ifadelerini 
kullandı. 

Tarihi belgelerin dijital ortama 
aktarılması çalışmalarında ciddi ra-
kamlara ulaştıklarına işaret eden 

Ünal, şöyle de-
vam etti:  “Ön-
celeri fotokopi ve 
mikrofilm yönte-
miyle sayısallaş-
tırma çalışmaları 
yapılıyordu. Diji-
talleştirme çalış-
maları 2001’den 
itibaren başladı. 
Tabii bu sayılar ilk 
yıllarda 300-400 
binde kalıyordu, 
son yıllarda, on 
sene önceye göre 
20-25 katı arttı. Şu anda 40 milyon 
görüntüye ulaşmış durumdayız. Ama 
önümüzde daha ciddi bir iş yükü var. 
Sadece 2017’de 7,5 milyon evrakı di-
jital ortama aktardık. Bu yıl ise hede-
fimiz 8 milyonu aşmak. Bizim temel 
görevimiz şu, tanımı yapılmış, kimliği 
ortaya konmuş, tasnifi oluşturulmuş 

evrakı, dijital or-
tama alıyoruz. 
Yani bir nevi 
araştırmacılara 
belgeyi artık fizi-
ki ortamda değil 
dijital ortamda 
sunmuş oluyo-
ruz. Bu açıdan 
Devlet Arşivleri 
son yıllarda ciddi 
rakamlara ulaş-
tı.” 

Bu rakamın 
her yıl artması 

için çalışmalarını sürdürdüklerine de 
işaret eden Ünal, bunu da kontrollü 
bir şekilde, evrak araştırmaya açıldık-
ça yaptıklarını, araştırmaya açılma-
mış, henüz tasnifi tamamlanmamış 
evrakı dijitalleştirmeye alma gibi bir 
kaygı taşımadıklarını anlattı. 

Ünal, bu evrakları internetten 

kamuoyunun kullanımına da açtıkla-
rını belirterek, kişilerin www.devle-
tarsivleri.gov.tr’de “katalog tarama” 
bölümüne tıklayarak istenen konu ile 
ilgili katalog bilgilerini Ankara ya da 
İstanbul’a gelmeksizin ev, ofis veya 
okulundan tarayabileceğini anlattı. 
Tarama sonucunda ise belgenin, di-
jitali varsa çok cüzi bir ücret yatırılıp 
bilgisayara indirilebileceğini aktaran 
Ünal, “Artık tarihi hafızamızın, in-
sanların evine, ofisine kadar anında 
erişimini sağlamış durumdayız” dedi.

Aynı zamanda Devlet Arşivleri-
ne ait salonlara gelip araştırma yap-
mak isteyenlere de talepleri halinde 
belgelerin CD halinde, uluslararası 
standartların çok altında bir ücretle 
verilebildiğini aktaran Ünal, Avru-
pa’da hiçbir ülkede araştırmacıların 
Türkiye’den daha ucuz bu tarihi gö-
rüntülere ulaşma şansına sahip ol-
madığının da altını çizdi.

Günlük 100’ün üzerinde araş-
tırmacıyı salonlarında ağırladıklarını 
ve bunların önemli bir kısmının ya-
bancı olduğunu anlatan Ünal, “Son 
bir yıl içerisinde yaklaşık 100 bine 
yakın araştırmacının belge talep etti-
ğini biliyoruz. Ciddi bir teveccüh var, 
teşekkür var. Bunların daha da mo-
dernize edilmesi konusunda revizyon 
talepleri de var. Bunları da her zaman 
hayata geçiriyoruz” değerlendirmesi-
ni yaptı.  İnternet üzerinden uygula-
nabilecek yeni bir tarama sisteminin 
de hayata geçirileceğini anlatan Ünal, 
böylelikle araştırmacıların tarihi bir 
kavramı tararken, “Bunu mu demek 
istediniz?” şeklinde benzer kavram-
ları da görebileceği kolaylıklar sağ-
lanacağını aktardı. Ünal, “Yeni mo-
delleri yeni teknolojideki gelişmeleri 
vakit kaybetmeksizin biz kullanıcıla-
rımızla paylaşıyoruz.” ifadesini kul-
landı.  n AA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ak-
soy, Cenevre’de açılacak “Erme-
ni Anıtı”nın “sadece belediyenin 
sorumluluğunda sıradan bir imar 
meselesi olmadığını” vurgulaya-
rak “Ön yargılı ve bilgisiz bazı ye-
rel siyasetçiler tarihe adeta at göz-
lüğüyle bakıyorlar” dedi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Hami Aksoy, İsviçre’nin Cenev-
re kentinde bugün açılacak 1915 
olaylarına ilişkin anıt hakkında de-
ğerlendirmelerde bulundu.

Cenevre’deki bir parkta Ce-
nevre Belediyesi ve İsviçre Erme-
ni toplumunun katılımıyla bugün 
“Ermeni Anıtı”nın açılışının ya-
pılacağının anlaşıldığını söyleyen 
Aksoy, “Bu anıt bir sanat eseri 
olarak lanse ediliyor. Ancak bunun 
arkasındaki amaç 1915 olaylarını 
‘soykırım’ olarak kabul ettirmek. 
Ermenilerin her zamanki tek ta-

raflı tarih anlatısını mutlak ger-
çek olarak sunmak” diye konuştu. 
Konuyla ilgili Federal Mahkeme 
süreci sonuçlanmadan bu anıtın 
açılmasının son derece manidar 
olduğuna dikkati çeken Aksoy, 
“Malum, 1915 olaylarının niteliği 

hakkında bir oydaşma yok. İsviç-
relilerin de bunu çok iyi bilmesi 
beklenir. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM) İsviçre aleyhi-
ne kararlar vermişti geçmişte. Ön 
yargılı ve bilgisiz bazı yerel siya-
setçiler, tarihe adeta at gözlüğüy-

le bakıyorlar. Objektif anlayıştan 
çok uzaklar” değerlendirmesinde 
bulundu. Bu konunun dış politi-
kaya yansıması olduğunu da vur-
gulayan Aksoy, şöyle devam etti:  
“Zira, İsviçre Konfederasyonu’nu 
da ilgilendiren hassas bir mesele. 
Dolayısıyla, bunu sadece Cenev-
re Belediyesinin sorumluluğunda 
olan sıradan bir imar meselesi ola-
rak görmemiz mümkün değil. Anı-
tın, ‘Cenevreliler ve Ermeni toplu-
munun ortak hafızasını yansıttığı 
iddia ediliyor. O zaman geçmişte 
Ermeni terör örgütlerinin Cenev-
re’deki saldırılarını da hatırlatmak 
gerekir. Sormak isterim: ‘ASALA 
tarafından 1981 yılında şehit edi-
len Cenevre Başkonsolosluğumuz 
Sözleşmeli Sekreteri Mehmet Sa-
vaş Yergüz’ün anısını yaşatmak da 
Cenevre Belediyesi yetkililerinin 
aklına gelecek mi acaba?”  n AA 

Anadolu’nun ‘Taş Mescit’i 
ziyaretçilerini bekliyor

Karaman’ın, kaya oyma tahıl 
ambarlarıyla dikkati çeken Taşka-
le köyünde, duvar gibi yükselen 
kayanın yontulmasıyla yapılan Taş 
Mescit, ziyaretçilerini bekliyor.

Merkeze bağlı Taşkale köyü, 
otantik yapısı ve köyün hemen gi-
rişinde bulunan dik yamaca insan 
eliyle oyularak yapılan tahıl ambar-
larıyla ünlü bir yerleşim yeri olarak 
dikkati çekiyor.

Geç Roma ve Erken Bizans 
dönemlerinde önemli bir merkez 
olan Taşkale, Türklerin Anadolu’ya 
yerleşmesinden sonra Kızıllar adıy-
la anılmaya başlanmış.

Tahıl ambarlarının yanına 
yine kayayı oyarak yapılan şapel, 
Müslümanların bölgeye yerleş-
mesinden sonra camiye çevrilmiş. 
Kareye yakın planlı caminin ibadet 
alanı altlı üstlü dört pencereden 
ışık alıyor.

Camide, ibadet alanının ya-
rısını kaplayan ahşap asma katı 
bulunuyor. Kare planlı, tek hacimli 
caminin mihrabı yine kaya oyula-
rak yapılmış, sonra mermerle kap-
lanmış.

Türkiye’de eşi olmayan mi-
marisiyle günümüzde de ibadete 
açık olan camide 150-200 kişi aynı 
anda ibadet edebiliyor.

“DÜZ KAYAYA TAMAMEN İNSAN 
ELİYLE KAZILARAK YAPILMIŞTIR”

Karaman Kültür ve Turizm 
Müdürü Abdullah Kılıç, Taşkale 
köyünün kültür varlıkları ve otan-
tik yapısıyla kentin en önemli tu-
rizm merkezlerinden biri olduğunu 
söyledi.

Köyün Roma, Erken Hristiyan-
lık, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 
dönemine ait izler barındırdığını 
belirten Kılıç, “Köyde ilk yerleşil-
diği zamanlarda yapıldığı sanılan 
251 tane tahıl ambarı bulunuyor. 
Bu ambarlar düz kayaya tamamen 
insan eliyle kazılarak yapılmıştır. 
Ambarların alt kısımlarında in-
sanlar yaşarken, üst kısımlarda ise 
hububat saklanmıştır. Bölge Türk-
lerin eline geçtikten sonra da bu 

özelliğini korumaya devam etmiş-
tir.” diye konuştu.

Erken Hristiyanlık dönemin-
de bu tahıl ambarlarının yanına 
bir de ibadet amaçlı yer yapıldığı-
nı anlatan Kılıç, şöyle devam etti: 
“Tarihin her döneminde insanların 
toplu olarak yaşadığı yerlerde iba-
dethaneler bulunmuştur. Buraya 
da insanlar taşı oyarak bir şapel 
veya küçük bir kilise diyebileceği-
miz mekanı yapmışlar. Türklerin 
Anadolu’ya yerleşmesinden sonra 
bölgede Kızıllar köyünü kuran yöre 
halkı burayı cami olarak kullanma-
ya başlamış. Anadolu’nun birçok 
yerinde kaya içine oyulmuş şa-
peller bulunmasına rağmen şu an 
cami olarak kullanılan böyle bir yer 
yok. Yani burası Anadolu’daki ilk 
ve tek kaya camisidir. Bu yüzden 
eşsiz ve önemlidir.”

TAŞ OYMA MİHRAP MERMERLE 
KAPLANMIŞ

Kılıç, yerden 5 metre yüksek-
liğindeki camiye sonradan yapılan 
bir merdivenle çıkıldığına işaret 
ederek, “Girişinden sonra cami iki 
bölümdür. Girişte ayakkabıların 
konulduğu bir bölüm ve merdi-
ven bulunmaktadır. Asıl cami bö-
lümünde bulunan ve taş oyularak 
yapılan mihrap sonradan mermer-
le kaplanmıştır. Ayrıca bu bölü-
mün bir kısmı ahşapla bölünerek 
ikinci bir kat yapılmıştır. 4 tane 
penceresi bulunmaktadır.” ifadele-
rini kullandı.

“Doğal, sade, insanlara huzur 
veren bir atmosferi var”

Caminin Taş Mescit ve Taş 
Cami olarak bilindiğini aktaran Kı-
lıç, şunları kaydetti:

“Cami ibadete açıktır. Ayrı-
ca köye gelen ziyaretçilerin hem 
ibadet ihtiyaçlarını görmeleri ve 
camiyi gezebilmeleri için hiç ka-
patılmamaktadır. Camiyi gezenler 
hayranlıklarını gizleyemiyor. Yazın 
serin, kışın sıcaktır. Doğal, sade, in-
sanlara huzur veren bir atmosferi 
var. Herkesi burayı görmeye davet 
ediyorum.” n AA 

Cuma hutbesinde, “Miraç, tıpkı Peygamberimizin mübarek yolculuğunda olduğu gibi, Mekke ile Kudüs ara-
sındaki mukaddes bağı korumaktır. Bizler biliriz ki, mümin miraçsız, miraç da Mescid-i Aksa’sız olmaz” denildi

‘Mümin miraçsız, miraç da 
Mescid-i Aksa’sız olmaz’

Diyanet İşleri Başkanlığınca ha-
zırlanan ve ülke genelindeki cami-
lerde okunan cuma hutbesinde, “Mi-
raç, tıpkı Peygamberimizin mübarek 
yolculuğunda olduğu gibi, Mekke ile 
Kudüs arasındaki mukaddes bağı 
korumaktır. Zira Kudüs, bizim göz-
bebeğimizdir, dilimizdeki dua, yüre-
ğimizdeki yaradır. Kudüs ve Mescid-i 
Aksa, bize Peygamberimizin emane-
tidir. Bizler biliriz ki, mümin miraçsız, 
miraç da Mescid-i Aksa’sız olmaz.” 
vurgusu yapıldı.

Hutbede, bu gece Miraç Kandi-
li’nin idrak edileceği hatırlatıldı.

Hazreti Peygamber’in Allah ta-
rafından İsra ve Miraç ile şereflen-
dirilmesi, hutbede, “Mekke’de müş-
riklerin Müslümanlara uyguladıkları 
zulüm ve şiddet, tahammül sınırlarını 
aşmıştı. Müslümanlar üç yıl boyunca 
her türlü insani ve ticari ilişkiyi orta-
dan kaldıran büyük bir boykota ma-
ruz bırakılmışlardı. Boykotun sona 
erdiği günlerde Resulullah Efendimiz 
önce kendisini daima destekleyen 
amcası Ebu Talib’i, sonra da çok sev-
diği hanımı Hazreti Hatice’yi kaybet-
mişti. Hüznün gönülleri kuşattığı, 
ümitlerin tükenme noktasına geldiği 
bugünlerde yüce Allah, habibi Mu-
hammed Mustafa’yı huzuruna kabul 
ederek İsra ve Miraç ile şereflendir-
di.” şeklinde aktarıldı. 

Hazreti Peygamber’in, gecenin 
bir anında Mescid-i Haram’dan Mes-
cid-i Aksa’ya “İsra” adı verilen yol-
culuğuna ilişkin Kur’an-ı Kerim’de, 
“Kendisine ayetlerimizden bir kısmı-
nı gösterelim diye kulu Muhammed’i 
bir gece Mescid-i Haram’dan, çev-
resini bereketlendirdiğimiz Mescid-i 
Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yüce-
dir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, 
hakkıyla görendir.” denildiği kayde-
dildi. 

“Miraç, rahmet ve hikmet dolu 
bu gecede, Peygamberimizin Mes-
cid-i Aksa’dan göklere yükselip yüce 
Allah’tan vahiy almasıdır.” ifadesi-
nin kullanıldığı hutbeye şöyle devam 
edildi:

“Miraç, Cenabıhak’tan gelen da-
vete icabet ederek, kulluğun gerek-
lerini yerine getirerek her adımda 
O’na yaklaşmaktır. Miraç, maddeden 
uzaklaşarak manaya ulaşmak; fani 
olandan vazgeçip baki olana yönel-
mektir. Miraç, gönül dünyamıza yap-
tığımız yolculukla imanımızı güçlen-
dirmek ve sıdk makamına erişmektir. 
Miraç, tıpkı Peygamberimizin müba-
rek yolculuğunda olduğu gibi, Mekke 
ile Kudüs arasındaki mukaddes bağı 
korumaktır. Zira Kudüs, bizim göz-
bebeğimizdir, dilimizdeki dua, yüre-
ğimizdeki yaradır. Kudüs ve Mescid-i 
Aksa, bize Peygamberimizin emane-
tidir. Bizler biliriz ki, mümin miraçsız, 
miraç da Mescid-i Aksa’sız olmaz.”

“MİRAÇ, HER ZORLUKLA BERABER 
BİR KOLAYLIĞIN OLDUĞUNA 

İNANMAYI ÖĞRETİR”
Hazreti Muhammed’i derin bir 

üzüntüden kurtarıp teselli veren mi-
racın, elemi, kederi, çaresizliği ve 
ümitsizliği bir kenara bırakarak yeni-
den yola koyulmayı anlattığına vurgu 
yapılan hutbede, “Miraç, her zorlukla 
beraber bir kolaylığın olduğuna inan-
mayı, Rabbimizin rahmetinden ümi-
di kesmemeyi öğretir. Miracı anlayan 
mümin, zamanın ve mekanın yegane 
sahibi olan yüce Allah’ın birliğine, bü-
yüklüğüne ve sonsuzluğuna şahitlik 
eder. Miracı model alan toplum, hak, 
adalet, dürüstlük, merhamet, kardeş-
lik ve fedakarlık gibi erdemlerle yüce-

lir” ifadesi kullanıldı. 
İsra Suresi’ne de vurgu yapılan 

hutbede, şunlar kaydedildi: “Rabbi-
miz, İsra Suresi’nde koyduğu ilahi 
ilkelerle hem iman hem de ahlak 
bakımından kemale ermemizi mu-
rat eder. İsra Suresi bize, Allah’a or-
tak koşmamayı, yalnız O’na ibadet 
edip yalnız O’ndan yardım istemeyi, 
anne ve babaya hürmet etmeyi, gü-
zel davranmayı ve onların dualarını 
almayı öğütler. Akrabaya, yoksula, 
yolda kalmışlara iyilik etmeyi, cimri-
lik yapmamayı, müsrif ve savurgan 
da olmamayı tavsiye eder. Bu surede 
anlatıldığına göre, bir mümini miraç 
misali yüceltecek olan, geçim kay-
gısıyla çocuklarını öldürmemektir. 
Zinaya yaklaşmamaktır. Kimsenin 
canına kıymamaktır. Yetimin malına 
el uzatmamaktır. Verdiği sözü yerine 
getirmektir. Ölçü ve tartıda eksiklik 
ve noksanlık yapmamaktır. Doğruluk 
üzere olmaktır. Bilmediği bir şeyin ar-
dından körü körüne gitmemek, kesin 
bilgi sahibi olmadan hüküm verme-
mektir. Yeryüzünde böbürlenerek 
yürümemektir. Kibirlenmemek ve 
gururlanmamaktır. Çünkü bütün 
bunlar Rabbimizin sevmediği şeyler-
dir.”

“NAMAZ BİZİM MİRACIMIZDIR, 
DİRİLİŞİMİZDİR”

Hazreti Peygamber’in miraç-
tan hediyelerle döndüğü belirtilen 
hutbede, Peygamber Hazreti Mu-

hammed’in “gözümün nuru” diye 
nitelediği beş vakit namazın, miracın 
hediyelerinin ilki olduğu vurgulandı. 
“Namaz bizim miracımızdır. Namaz 
bizim dirilişimizdir. Namaz bizim kur-
tuluşumuzdur. Bizler namazla arınır, 
her türlü kötülükten korunur, mescit-
lerde buluşuruz. Vaktinde kıldığımız 
namazlarımız, en hayırlı amelimiz-
dir” denilen hutbede, Süleyman Çe-
lebi’nin mevlidindeki “Sen ki mirac 
eyleyip ettin niyaz. Ümmetin miracını 
kıldım namaz” dizeleri de paylaşıldı. 

Hutbede ayrıca şunlar kaydedildi: 
“Miracın ikinci hediyesi, Allah’a ortak 
koşmayan kimselerin günahlarının 
bağışlanacağı ve sonunda cennete 
girecekleri müjdesidir. Miracın üçün-
cü hediyesi ise “Amenerrasulü” diye 
başlayan Bakara suresinin son iki 
ayetidir. Bizler her gün yatsı nama-
zından sonra bu ayetleri okur, ima-
nımızı dile getiririz. Rabbimizin bize 
öğrettiği dualarla O’na yalvarır ve 
teslimiyetimizi ifade ederiz.”

Hutbede, Bakara suresinin, “Ey 
Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi 
sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize, 
bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır 
yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gü-
cümüzün yetmediği şeyleri yükleme. 
Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Sen 
bizim Mevlamızsın. Kafirler toplulu-
ğuna karşı bize yardım et” şeklindeki 
mealine de yer verildi.
n AA

‘Tarihe adeta at gözlüğüyle bakıyorlar’
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‘Türkiye ve Pakistan birbirinin aynası gibidir’
Türkiye ve Pakistan ilişki-

lerini anlatan “Dostluk ve Kar-
deşlik Yolculuğu - Pakistan ve 
Türkiye İlişkilerinin Fotoğraflı 
Araştırması” sergisi, başkent 
İslamabad’daki Ulusal Sanat 
Galerisi’nde açıldı. Pakistan 
Cumhurbaşkanı Memnun Hü-
seyin, “Pakistan ve Türkiye 
birbirinin ikizidir desek de bu 
tanım ilişkilerimizin derinliği-
ni ve birbirimize olan bağımızı 
anlatmak için yeterli değildir, 
iki ülke birbirinin aynası gibi-
dir” dedi.

Türkiye ve Pakistan ilişki-
lerini anlatan “Dostluk ve Kar-
deşlik Yolculuğu - Pakistan ve 
Türkiye İlişkilerinin Fotoğraflı 
Araştırması” sergisi, başkent 
İslamabad’daki Ulusal Sanat 
Galerisi’nde açıldı. Sergi açılı-

şında konuşan Cumhurbaşkanı 
Hüseyin, serginin iki ülkenin 
ortak geçmişini yeni nesillere 
anlatmada önemli olduğuna 
değinerek, “Umarım bu tür 
sergiler Pakistan’ın her köşe-
sinde açılır ve her Pakistanlıya 
aramızdaki sonsuz sevgi ve 
iyi niyet bağını gösterir.” dedi. 
Hüseyin, Konya Mevlana Mü-
zesi’ni ziyaretinde yaşadığı 
bir anıyı aktararak, “Genç bir 
adam beni işaret etti ve orada 
bulunanlara benim Türkiye’ye 
en zor zamanlarında yardım 
eden ülkenin cumhurbaşkanı 
olduğumu söyledi. Yeni neslin 
bu tarih bilinci ve ortak geçmi-
şimize olan ilgisi beni çok etki-
ledi” diye konuştu.

Türkiye ve Pakistan’ın kül-
tür ve ortak tarih noktasında 

birbirine benzediğini belirten 
Hüseyin, “Pakistan ve Türkiye 
birbirinin ikizidir desek de bu 
tanım ilişkilerimizin derinliğini 
ve birbirimize olan bağımızı an-
latmak için yeterli değildir, iki 
ülke birbirinin aynası gibidir.” 
ifadelerini kullandı. Türkiye’nin 
İslamabad Büyükelçisi İhsan 
Mustafa Yurdakul ise iki ülke 
arasındaki diplomatik ilişkilerin 
70. yılı olduğunu ancak iki ülke 
ilişkilerinin çok daha gerilere 
gittiğini anlattı. Yurdakul, “Çok 
bilinmese de alt kıtanın Müslü-
manları 1453’te Fatih Sultan 
Mehmet’e İstanbul’un fethi 
dolayısıyla tebrik mektubu 
yollamıştı. Bu mektup ilişkile-
rimizi neredeyse 600 yıl geriye 
götürüyor” dedi.Kanuni Sultan 
Süleyman’ın Batılı istilacılara 

karşı bölgeye Osmanlı donan-
masını yolladığını da söyleyen 
Yurdakul, Pakistan halkının da 
20. yüzyılda Türkiye’ye en çok 
ihtiyacı olduğu anlarda yardım 
eden millet olduğunu söyledi.

Lahor Yunus Emre Ensti-
tüsü Türk Kültür Merkezi Mü-
dürü Prof. Dr. Halil Toker de 
yaptığı konuşmada, Türkiye - 
Pakistan ilişkilerinin alt kıtada 
hüküm süren Türk devletlerin-
den bugüne uzandığını belir-
terek “Türkiye ve Pakistan, iki 
kalp bir candır. Geçmişe baktı-
ğımızda iki ülkenin de birbiri-
ne en zor zamanlarda yardım 
ettiği görülüyor. Bu dostluk 
ve muhabbet sonsuza kadar 
devam edecektir.” ifadelerini 
kullandı.
n AA

Suriye Kürt Ulusal Konseyi 
(ENKS) Başkanı Suud Molla, dün 
Afrin’de kurulan geçici yerel mec-
lisi desteklediklerini söyledi. Molla, 
Afrin’deki yerel meclisin kurulması 
hakkında AA muhabirine değerlen-
dirmelerde bulundu. Yerel meclise 
olumlu yaklaştıklarını dile getiren 
Mola, “Afrinlilerden oluşan ve Afrin 
halkının yararına kurulan her mec-
lisi ENKS olarak destekliyoruz. Dün 
Afrin’de kurulan meclise olumlu ba-
kıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Afrin halkına evlerine dönme 
çağrısı yapan Molla, terör örgütü 
YPG/PKK’yı sert bir dille eleştire-
rek, şunları kaydetti: “Şu ana kadar 
100’e yakın ENKS üye ve yetkilisi 
YPG/PKK’ya bağlı sözde emniyet 
gücü tarafından alıkonuldu. Suri-
ye’nin karanlık hapishanelerinde iş-

kence görüyorlar. YPG/PKK, bunları 
serbest bırakmıyor.”

Molla, teröristlerin Zeytin Dalı 
Harekatı başlaması üzerine Afrin’de 
alıkoyduğu ENKS üyelerini başka bir 
yere kaçırdığını söyledi. Terör örgü-
tü YPG/PKK’nın işgal ettiği bölgeler-
de baskılara devam ettiğine dikkati 
çeken Molla, “YPG/PKK, sivil halka 
baskı yapmaya ve gençleri alıkoyup 
silah altına almaya devam ediyor” 
dedi. Afrinli Kürt, Arap ve Türkmen 
sivil temsilciler, kendi kendilerini 
yönetmek ve kent merkezinde yerel 
hizmetleri sağlamak için dün geçici 
bir meclis kurmuştu. Başkanlığa se-
çilen Züheyir Haydar, meclisin geçici 
olduğunu, tüm ilçe halkının evlerine 
dönüşünden sonra daha demokratik 
bir seçim yapılacağını vurgulamıştı.
n AA

‘Ahlak yargısından yoksun 
emirlerden utanıyoruz’

Boko Haram binden
fazla çocuğu kaçırdı

İsrail ordusunda keskin nişancı 
olarak görev yapmış bir grup eski 
asker, Gazze’de Filistinli gösteri-
cilere gerçek mühimmat ile ateş 
emri verilmesinden utanç duyduk-
larını bildirdi. 

İsrailli eski keskin nişancılar Gil 
Fermon, Amit Goldberg, Nadav 
Weiman, Avner Gvaryahu ve Ron 
Zaidel, İngiliz The Guardian gaze-
tesinde Gazze’deki olaylara ilişkin 
ortak mektup yayımladı.

“Biz, keskin nişancı timlerinde 
görev almış bir grup eski muha-
rip asker, Gazze Şeridi’nde yakın 
zamanda yaşanan olaylarla ilgili 
üzüntümüzü ifade etmek istiyo-
ruz” ifadesiyle başlayan mektupta, 
şunlar kaydedildi: “Silahsız göste-
ricilere gerçek mühimmat ile ateş 
izni veren askeri emirleri duyduk-
ça, utanç ve üzüntü ile doluyoruz. 
Ahlak yargısından yoksun emir-
lerden utanıyoruz. Kendi deneyi-

mimizden pek iyi bildiğimiz üzere, 
tüfeklerinin dürbününden tanık 
oldukları sahneleri daima içlerin-
de taşıyacak genç askerler için ise 
üzülüyoruz.” Kimseye tehdit teşkil 
etmeyen silahsız göstericileri öl-
dürmeye yönelik ateş açmaları için 
keskin nişancılara emir verildiğine 
işaret edilen mektupta, “Bu, mil-
yonlarca Filistinli üzerindeki askeri 
yönetimin ve işgalin olduğu kadar, 
ülkemizin duygusuz liderlerinin 
ve ahlaki yoldan çıkmışlığının da 
ürünüdür” değerlendirmesine yer 
verildi. 

“Gazze’de masum insanlara 
zarar vermek, işgal rejiminin de-
vamı için gerekli. Bunun devam 
etmesine izin vermemeliyiz” de-
nilen mektupta, sorunun tek çözü-
münün de Filistin halkı üzerindeki 
askeri kontrolün sona erdirilmesi 
olacağına işaret edildi.
n AA

Batı Afrika ülkelerinden Ni-
jerya’da Boko Haram terör örgü-
tünün, düzenlediği baskınlarda 
bugüne kadar binden fazla çocuğu 
kaçırdığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara 
Yardım Fonu (UNICEF), terör ör-
gütünün ülkenin kuzeydoğusun-
daki Borno eyaletindeki yatılı okula 
14 Nisan 2014’te düzenlediği Chi-
bok baskının dördüncü yıl dönümü 
dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Nijerya’da 
2013’ten bu yana binden fazla ço-
cuğun Boko Haram tarafından ka-
çırıldığı, bu rakama Chibok baskı-
nında kaçırılan 276 kız öğrencilerin 
de dahil olduğu belirtildi. 

Baskında kaçırılan yüzden fazla 
kız öğrencinin hala evlerine dön-
mediği anımsatılan açıklamada, 
“UNICEF, çocukların acilen serbest 
bırakılmasına ve okullara yönelik 
yapılan saldırılara son verilmesine 
yönelik çağrılarına devam edecek.” 
ifadesi kullanıldı.

UNICEF Nijerya Temsilcisi 
Muhammed Malik Fall, Boko Ha-
ram’ın okullarda, evlerde ve halka 
açık yerlerde sürekli hedef aldı-
ğı çocuklara şiddet uyguladığını 
vurgulayarak, “Chibok baskınının 
dördüncü yılı, bize Nijerya’nın ku-
zeydoğusunda çocukların şok edici 
derecede saldırıya maruz kaldığını 
hatırlatıyor.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Nijerya’da 2000’li yılların ba-
şından bu yana faaliyette bulunan, 
liderleri Muhammed Yusuf’un gö-
zaltındayken ölmesinin ardından 
2009’da kitlesel şiddet eylemleri 
yapmaya başlayan Boko Haram, 
17 bin kişinin ölümüne neden 
oldu.

Çok sayıda askerin kaçırıl-
masından da sorumlu tutulan ve 
geçen yıldan bu yana eylemlerini 
ülkenin sınır komşuları Kamerun, 
Benin, Çad ve Nijer’e kaydıran ör-
güt, son günlerde saldırılarını artır-
dı.  n AA

TSK ve ÖSO, Afrin’de ilçenin nüfus dokusunu korumak ve güvenliğini sağlamak için şimdi-
lik yalnızca Afrinlilerin giriş çıkışına izin veriyor. Afrinliler güvende olmanın sevincini yaşıyor

Afrin’in nüfus yapısı TSK 
ve ÖSO güvencesinde

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve 
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’e 
kent sakinlerinin girişine izin veril-
mediği yönündeki kara propaganda-
nın aksine ilçeye yalnızca Afrinlilerin 
giriş çıkışına müsaade ediyor. 

Bazı uluslararası raporlarda ÖSO 
ve TSK unsurlarının kontrol nokta-
larında halkın Afrin’e geri dönüşü-
nü engellediği, izin verdiklerinden 
kontrol noktalarında para aldığı ve 
halka kötü muamele ettiğine ilişkin 
ön yargılı tespitler yer alıyor.

Son olarak Londra merkezli Suri-
ye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), 
9 Nisan’daki raporunda kente dön-
mek isteyen sivillerin on binlerce 
Suriye lirası vererek girebildiği, çoğu 
zaman kirli su verildiği, gıda madde-
leri ile tıbbi malzemelerin teminin-
de güçlük çekildiği, ÖSO’nun evleri 
yağmaladıktan sonra istila ettiği ve 
sivilleri öldürdüğü iddialarına yer 
verdi.

TSK ve ÖSO, yalnızca kontrol 
noktalarında Afrin’e dönmek iste-
yen sivilleri taramadan geçirerek, 
bölgeye teröristlerin girmesini en-
gellemeye çalışıyor.  Şüpheli şahısla-
rın bir kısmı da halk tarafından TSK 
ve ÖSO’ya teslim ediliyor. 

TSK unsurları, halka günde 15 
bin civarında ekmek dağıtıyor ve te-
miz su ulaştırıyor. 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum 
Yönetimi (AFAD) ve Kızılay birlikte 
her köye ulaşırken, Türk askerleri 
her gün onlarca mayını tespit edip 
etkisiz hale getiriyor.

“KONTROL NOKTALARI BOMBA 
YÜKLÜ ARAÇLAR VE HIRSIZLIĞIN 

ENGELLENMESİ İÇİN”
Afrin sakinlerinden Muhammed 

Mustafa, aslen Cinderes beldesin-
den olduğunu, Afrin kent merkeze 
üç gündür kontrol noktalarından 
geçerek giriş çıkış yaptığını söyledi.  
Mustafa, “Ağabeyim Cinderes’te 
vefat etti. Afrin’de evi var. 3 gündür 
Afrin’e girip çıkıyorum. Türk ordusu 
ve ÖSO’nun kontrol noktaları bom-
ba yüklü araçların girişinin engel-
lenmesi, yağmalama ve hırsızlığının 

önüne geçilmesi için mevcut.” dedi.
Bir diğer Cinderesli Muhammed 

Süleyman da “Bugün Afrin’e geldik. 
Araçların giriş çıkışında sorun yok. 
Siviller evlerine, köylerine kimseden 
zarar görmeden giriyor. Türk asker-
leri ve ÖSO ‘Hoş geldiniz.’ diyerek 
karşılıyor” şeklinde konuştu. 

Süleyman, tüm ilçe sakinlerini 
evlerine davet ettiklerini belirterek, 
hemen hemen tüm köylerin eski 
nüfusuna kavuştuğunu anlattı.

“Türk ordusundaki kardeşleri-
miz, araçları teftiş edip yoklama ça-
lışmaları yapıyorlar”

İdlib’den Afrin’e yolcu taşıyan 

Halaf el Douş ise “Türk ordusunda-
ki kardeşlerimiz, araçları teftiş edip 
kontrol çalışmaları yapıyorlar. Araç 
evrakı ve şoför nizami olduğu müd-
detçe kimse bir şey demiyor. Türk 
halkını ve hükümetini ve ÖSO un-
surlarını selamlıyorum.” dedi.

Abdürazzake Ebu Abdurrahman 
da tüm belgelerin gösterilmesi ha-
linde sorun yaşamadan kente girip 
çıktıklarını vurgulayarak, “Kontrol 
noktalarındaki arama, sivillerin giriş 
çıkışlarını kolaylaştırıp daha organi-
ze hala getirmek içindir.” değerlen-
dirmesini yaptı.

Bir diğer şoför Muhammed el 

Muhammed de “Otogardan fiş ke-
serek Azez’den Afrin, Afrin’den 
İdlib’e, İdlib’den Afrin’e yolcu alıp 
bırakıyorum. Otogarın verdiği izin 
sayesinde nizami bir şekilde sorun 
yaşamadan giriş çıkış yapıyoruz” 
dedi.

“TÜRK ORDUSUNUN KONTROL 
NOKTALARI BÖLGEYE DAHA 

GÜVENLİK SAĞLADI”
Kefer Safra köyü sakini Halih ise 

köyünden ilçe merkezine rahatça 
girebildiğini belirterek, “Çok şükür 
durum daha sakin ve güvenilir oldu. 
Türk ordusunun kontrol noktaları 
bölgeye daha güvenlik sağladı, hır-
sızlık olaylarının önüne geçti. Türk 
ordusuna teşekkür ederim. Şahsen 
Türk ordusunun bölgede sürekli kal-
masını isterim.” ifadelerini kullandı.

Teröristlerin kestiği suya Türki-
ye kavuşturdu

YPG/PKK’nın açtığı hendek ve 
tüneller nedeniyle Afrin’de birçok 
su hattı hasar görmüş, şebekelere 
giden su kesilmişti. 

Devlet Su İşleri ile Hatay Büyük-
şehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Başkanlığı ekiplerinin çalış-
ması sonucu, geçen hafta Afrin ilçe 
merkezindeki siviller yaklaşık bir ay 
sonra suya kavuşmuştu. Su sevinci-
ni paylaşan siviller, “Halkımız Türk-
lerin ve ÖSO’nun gelmesiyle rahata 
kavuştu, huzur buldu. Söylentilere 
inanmayın. PKK’nın yaptığı tahribatı 
kimse yapmadı” şeklinde konuş-
muştu.

AFRİNLİLER KENDİ 
KENDİLERİNİ YÖNETİYOR

Afrinli Kürt, Arap ve Türkmen 
sivil temsilciler, dün kent merke-
zinde yerel hizmetleri sağlamak için 
geçici bir meclis oluşturdu. Suriye 
Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal 
Koalisyonu (SMDK) çatısı altında 
kurulan meclise üye olabilmek için 
Afrinli olmak ve Afrin’de yaşama-
nın şart koşuldu. Başkanlığa seçilen 
Züheyir Haydar, meclisin geçici ol-
duğunu, tüm ilçe halkının evlerine 
dönüşünden sonra daha demokratik 
bir seçim yapılacağını vurguladı.
n AA

Kürtlerden Afrin yerel meclisine destek

TSK ve ÖSO, yalnızca kontrol noktalarında Afrin’e dönmek isteyen sivilleri taramadan 
geçirerek, bölgeye teröristlerin girmesini engellemeye çalışıyor. 
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AK Parti Konya Milletvekili, 
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Ta-
bii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyon Başkanı Ziya Altunyal-
dız, “Ticareti elinde tutmak isteyen 
güçler, bugün aslında sonunu çok 
da öngöremediğimiz ve özellikle de 
gelişmekte olan piyasaları çok olum-
suz etkileyeceğini düşündüğümüz 
kontrolsüz bir ticaret savaşına doğru 
adım adım ilerliyorlar. Bunu dünya-
mız ve ticaretin gelişimi açısından 
asla doğru bulmadığımızı ifade et-
mek istiyorum” dedi. 

İstanbul’da bu yıl üçüncüsü dü-
zenlenen Enerji Ticareti ve Tedariği 
Zirvesi’nde konuşan Altunyaldız, 
bugün hem devletlerin hem de özel 
sektörün politikalarında enerjinin ilk 
sırada yer aldığını söyledi. Küresel 
enerji karışımının tarihte hiç olmadı-
ğı kadar çeşitli olduğuna ve küresel 
enerji piyasalarında aktörlerin yer 
değiştirdiğine değinen Altunyaldız, 
geçen yıl tüm enerji kaynakları ara-
sında en önemli artışın yenilenebilir 
enerji alanında yaşandığını kaydetti. 
Altunyaldız, Çin ve ABD’nin bu ar-
tışın yüzde 50’sini gerçekleştirdiğini 
aktararak, bu ülkeleri sırasıyla AB 
ve Hindistan’ın takip ettiği bilgisini 
verdi. Elektrik talebine bakıldığında 
da enerji talebinden daha yüksek 
oranda bir artış görüldüğünü aktaran 
Altunyaldız, “Dünya elektrik talebi 
2017 yılında yüzde 3,1 artış gösterdi. 
Bu talep artışının yüzde 70’i yine Çin 
ve Hindistan kaynaklı. Son dönem-

deki ticaret savaşlarının sebebini de 
herhalde anlıyoruz. Dünyada güç 
dengelerinin değiştiği ticaret gücü 
en önemli güçtür. Ticaret hem geliş-
menin hem büyümenin hem zengin-
leşmenin ana çekicilerinden birisi. O 
yüzden ticareti elinde tutmak iste-
yen güçler, bugün aslında sonunu 
çok da öngöremediğimiz ve özellik-
le de gelişmekte olan piyasaları çok 
olumsuz etkileyeceğini düşündüğü-
müz kontrolsüz bir ticaret savaşına 
doğru adım adım ilerliyorlar. Bunu 

asla dünyamız ve ticaretin gelişimi 
açısından doğru bulmadığımızı ifade 
etmek istiyorum” diye konuştu. 

Milletvekili Altunyaldız, geçen 
hafta temeli atılan Akkuyu Nükleer 
Santrali’ni de Türkiye’nin gelecekte-
ki enerji arzı ve sürdürülebilir ener-
ji kaynakları açısından son derece 
önemli bir kilometre taşı olarak gör-
düklerini aktardı. 

“EN GÜVENİLİR ENERJİ KAYNAĞI 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ” 

Küresel enerji dönüşümünün 

merkezinde yer alan ve dünyanın en 
ulaşılabilir, en güvenilir ve sürdürüle-
bilir enerji kaynağı olan enerji verim-
liliğinin Milli Enerji ve Maden Politi-
kasının önemli bir yapı taşı olduğunu 
ifade eden Altunyaldız, Türkiye’nin 
bu alanda önemli bir hamle yaptığı-
nı “Düşük maliyet, yüksek rekabet 
gücü” hedefiyle Ulusal Enerji Verim-
liliği Eylem Planını ortaya koyduğunu 
söyledi. Altunyaldız, “Burada 2023’e 
kadar 20 bin istihdam yaratılacak ve 
4,2 milyar dolarlık bir enerji santrali 
yatırımı yapma zorunluluğundan da 
kurtulacağız. Ulusal Enerji Verimliliği 
Eylem Planı ile 2033’e kadar toplam-
da 30,2 milyar dolarlık bir tasarruf 
miktarı ortaya çıkacak” ifadelerini 
kullandı. 

“ENERJİDE DÖNÜŞÜME
 HAZIR OLMALIYIZ” 

Önümüzdeki yıllarda dijital tek-
nolojiler dünya genelindeki enerji 
sistemlerini daha bağlantılı, akıllı, 
verimli, güvenilir ve sürdürülebi-
lir kılacağını söyleyen Altunyaldız, 
“Enerjide dijital dönüşüm bir taraftan 
üretim alanında maliyetlerin azalma-
sını ve daha fazla kaynağa ulaşılması-
nı sağlarken; diğer taraftan kullanım 
alanlarını artıracaktır. Artan enerji 
talebinin karşılanmasında verimliliği 
artırıcı politika ve uygulamaları ge-
cikmeksizin devreye sokmalıyız. Dö-
nüşüm kapıda. Dönüşümün altında 
kalmamak için hepimiz hazır olmalı-
yız” şeklinde konuştu. 
n İHA 

Kan bağışı yoğun ilgi gördü
Beyşehir’de düzenlenen kan 

bağışı kampanyasına ilçe protoko-
lü, resmi kurumlar ve vatandaşlar 
yoğun ilgi gösterdi.  Beyşehir Cahit 
Zarifoğlu Anadolu Lisesinde Türk 
Kızılayı Konya ve Beyşehir Şubeleri 
işbirliği ile “bir kan üç hayat” slo-
ganı ile gerçekleştirilen kan bağışı 
kampanyası, ilçe protokolünü de bir 
araya getirdi. 

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Öz-
demir, İlçe Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, İlçe Jandarma Komutanı 
Binbaşı Yalçın Urlu, İlçe Emniyet 
Müdürü Hasan Kılıç, Devlet Has-
tanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Kü-
çükbuzcu ile kurum amirlerinin de 
katıldığı kan bağışı kampanyasına 

vatandaşlar da kan bağışında bulu-
narak yoğun destek verdi. Kan bağı-
şında bulunan Beyşehir Kaymakamı 
Yusuf Özdemir, kan bağışının sağlık 
açısından da oldukça faydalı olduğu-
nu belirtirken, ihtiyacı olan bir kim-
seye de yararlı olmak adına kan ver-
menin çok önemli olduğunu belirtti. 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun da, kan bağışı kampanya-
sında emeği geçen tüm kurumlara 
ve herkese teşekkür ederken, “Kan 
veren herkesi, tüm vatandaşlarımızı 
canı gönülden kutluyorum” dedi. 

Kampanya kapsamında kan ba-
ğışı yapan katılımcılara Türk Kızılayı 
yetkilileri tarafından teşekkür belge-
leri verildi.   n İHA

‘NBŞ ithalatı artırılacak 
iddiaları doğru değil!’

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığınca, nişasta bazlı şeker 
(NBŞ) ithalatını artıracak şekilde 
Bosna Hersek’e izin verildiği yö-
nündeki iddiaların gerçeği yansıt-
madığı bildirildi.

Bakanlık tarafından, Resmi 
Gazete’de 11 Nisan’da yayımla-
nan “Bosna ve Hersek Menşeli 
Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatın-
da Tarife Kontenjanı Uygulanma-
sı Hakkında Karar” ile ilgili yazılı 
açıklama yapıldı. 

Kararın, Bosna Hersek men-
şeli bazı tarım ürünlerinin itha-
latında uygulanacak tarife kon-
tenjanlarını düzenlediğine işaret 
edilen açıklamada, “Tarife kon-
tenjanı düzenlemesinde, ithal 
edilecek ürünler dörtlü olarak 
sınıflandırıldıklarında, birden faz-
la ürün aynı grup içinde yer ala-
bilmektedir. Bu karardaki 02.06 
Gümrük Tarife Pozisyonu’nun, 
2018 yılı Türk Gümrük Tarife 
Cetveli’ndeki karşılığı ‘Sığır, do-
muz, koyun, keçi, at, eşek, katır 
veya bardoların yenilen sakatatı 
(taze, soğutulmuş veya dondu-
rulmuş)’ olarak tanımlandığı için 
listede bu şekilde yer almıştır” 
ifadesine yer verildi. 

Karar kapsamında nişasta 
bazlı şekere ithalat kapılarının 
açıldığına dair kamuoyunu yanlış 
yönlendirmeye dönük iddiaların 
yer aldığı belirtilen açıklamada, 

söz konusu kotanın yüzde 10’dan 
yüzde 5’e düşürülmesi sonra-
sı ortaya çıkan kota fazlasının, 
kamu fabrikalarını elinde bulun-
duran Türkiye Şeker Fabrikaları 
AŞ’ye aktarıldığı bildirildi.

Böylelikle NBŞ tüketimi sı-
nırlandırılırken, diğer taraftan 
pancar şekeri üretiminin yaklaşık 
140 bin ton artırıldığı aktarılan 
açıklamada şu görüşlere yer ve-
rildi: “Pancar şekerinde sağlanan 
bu artış sonucunda, ülkemiz çift-
çisi yaklaşık 1 milyon ton daha 
fazla pancar üretecektir. Bunun 
yanı sıra, NBŞ ve pancar şekeri 
ithalatında bugüne kadar uygu-
lanan gümrük vergisi tarifesinde 
herhangi bir değişiklik yapılma-
mıştır ve mevcut uygulama ay-
nen devam etmektedir. Bu karar 
ile de 2003 yılı Temmuz ayın-
dan itibaren dost ve kardeş ülke 
Bosna Hersek ile yapılan Serbest 
Ticaret Antlaşması kapsamında, 
sıfır gümrük ile yapılabilen NBŞ 
ithalatına sınırlama getirilmiş ve 
20 bin tonla sınırlandırılmıştır. 
Böylece belirlenen sınırın üze-
rindeki ithalatlar için yüzde 135 
gümrük vergisi uygulanacaktır. 
Dolayısıyla NBŞ ithalatını artıra-
cak şekilde Bosna Hersek’e izin 
verildiği yönündeki iddialar ger-
çeği yansıtmamaktadır. Aksine 
NBŞ ithalatına sınırlama söz ko-
nusudur.”  n AA

‘Hizmet standardımız yükseliyor’
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, Cuma buluşmaları 
kapsamında Hüsamettin Çelebi Ma-
hallesi’nde vatandaşlarla biraraya 
geldi. Cuma Namazını Akabe Ca-
mii’nde kılan Başkan Altay namaz 
sonrasında esnaf ve vatandaşlarla 
sohbet etti.

Hizmet kalitesine katkı sağlayan 
ve vatandaşların Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’a istek 
ve önerilerini birinci ağızdan ilettik-
leri Cuma buluşmalarının bu haftaki 
adresi Hüsamettin Çelebi Mahallesi 
oldu. Cuma Namazı öncesinde Tüy-
bek Çarşısında esnaf ziyaretinde bu-
lunan Başkan Altay, Akabe Camii’n-
de kılınan namazın ardından esnaf 
ve vatandaşlarla görüştü.

Programda Başkan Altay’a, Ak 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer,Hüsamettin Mahalle 
Muhtarı Hacı Duran, Ak Parti Sel-
çuklu İlçe Teşkilat üyeleri, Selçuklu 
Belediyesi Başkan Yardımcıları, be-
lediye meclis üyeleri, birim müdür-
leri eşlik etti.

Selçuklu’ da belediyecilik hiz-
metlerinin ilçe halkının ihtiyaçları 
doğrultusunda, ilçe merkezinden en 
uzak mahallelere kadar taleplerin 
yerinde tespit edildiğini ve hayata 
geçirildiğini söyleyen Başkan Altay 
“Hemşehrilerimizin sosyal hayat, 
eğitim, kültür ve spor alanlarıyla 
daha modern ve mutlu bir Selçuk-
lu’ da yaşamalarını sağlamak için-
mevcut projelerimizin üzerine her 
gün yenilerini ekleyerekilçemize ve 
şehrimize katkı sağlamak için gayret 
gösteriyoruz. Gelenekselleşen Cuma 

Buluşmaları ile gücümüzü aldığımız 
hemşerilerimizle bir araya gelmek 
yeni hizmet planlarımızın oluşması-
na, verimli ve kaliteli projelerimizin 
günışığına çıkmasına vesile olmak-
tadır. Yine bu buluşmalar ile hizmet 
standardımız hızla yükselmektedir” 
dedi.

Cuma buluşmasında miraç kan-
dili nedeniyle önemli mesajlar veren 
Başkan Altay, bu günlerin başta ül-
kemiz olmak üzere İslam Alemi ve 
tüm dünya insanlığı için hayırlar 
getirmesini temenni etti. Komşu ül-
kelerde meydana gelen gelişmelerin 
Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğini 
ifaden eden Başkan Altay, şunla-
rı söyledi; “Ülkemizin güvenliği ve 
geleceği için sınır komşumuz olan 
ülkelerdeki her gelişme bizleri ya-
kından ilgilendirmektedir. Devlet 
olarak millet olarak daha güçlü ol-
mak zorundayız. Bu sebeple başta 
Afrin olmak üzere birçok bölgede 
operasyonlara katılan Mehmetçiği-
mize bu kutlu görevlerinde başarı-
lar diliyorum. Şehitlik mertebesine 
ulaşan güvenlik güçlerimize de Al-
lah’tan rahmet diliyorum.” dedi. 

Miraç hadisesini, Cenabı Allah’ın 
Peygamberimize sunduğu manevi 
bir lütuf olduğunu ifade eden Baş-
kan Altay, “Miracın muhatabı ola-
rak, sorumluluklarımızı her zaman 
hatırlamalı ve miracı ruhumuzla, 
kalbimizle, bedenimizle yaşamalıyız. 
Miracın anlam ve taşıdığı evrensel 
mesajlar üzerinde yeniden düşüne-
rek kutlu yolculuğun manevi dünya-
yı aydınlatmasını sağlamalıyız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi’nde konuşan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Tica-
reti elinde tutmak isteyen güçler, kontrolsüz bir ticaret savaşına doğru adım adım ilerliyorlar” dedi

‘Dünya  ticaret savaşına 
doğru adım adım ilerliyor’

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız
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Basketbolcu 
babanın bas-
ketbolcu oğlu 
Fran Pilepic, 
Selçuklu Be-
lediyespor’da 
verdiği katkı 
ile dikkatleri 
üzerine çekti. 
Hırvat oyuncu, 
Türkiye Bas-
ketbol Ligi’n-
de mücadele 
eden ve ilk 
senesinde bü-
yük bir başa-
rıya imza atan 
Selçuklu Be-
lediyespor’un 
başarı sırrını 
Yeşil Beyaz 
Konya Dergi-
si’ne anlattı. 
Fran, takım 
olmayı başar-
dıklarını ve bu 
sayede başa-
rının geldiğini 
ifade etti

Türkiye Basketbol Ligi’nde 
mücadele eden ve Play – Off pota-
sında yer alan temsilcimiz Selçuklu 
Belediyespor’un iki yabancı oyun-
cusundan biri olan Fran Pilepic, 
takımı ayakta tutan isimler arasın 
yer alıyor. Takım arkadaşlarının 
övgü ile bahsettiği Fran Pilepic, bu 
sezonki performansı ile Hırvatistan 
Milli Takımı’na kadar yükseldi. Başa-
rılı oyuncu, Selçuklu Belediyespor’un 
başarı sırlarını Yeşil Beyaz Konya’ya 
anlattı.

BASKETBOLU
 BABAMDAN ÖĞRENDİM

Hırvatistan’ın Rijeka şehrinde 1989 
yılında doğdum. Basketbol, ailemden 
geldiği için benim de ister istemez 
ilgimi çekmişti. Babam da bir basket-
bolcuydu. Yugoslavya Milli Takım’ında 
da oynamıştı. Çocukluğumdan beri hep 
basketbol oynamak istedim. Çocukken 
babam ile basketbol sahasına giderdik. 
Babam bana basketbolun temel hare-
ketlerini öğretirdi. 

İSPANYA’DA HAYALİMİ 
GERÇEKLEŞTİRDİM

İlk olarak Rijeka’da basketbol oyna-
maya başladım. Takımın en iyi oyun-
cularından biriydim ve profesyonel ol-
mayı çok istiyordum. Rijeka’dan sonra 
Slavonski Brod takımına transferim 
gerçekleşti. Burada çok iyi bir sezon ge-
çirdim. Bu başarılı sezonumdan sonra 
Bosna Hersek liginde HKK Siroki takıma 
transfer oldum. Burada 2 sezon geçirdim. 
Bosna Hersek’ten sonraki durağım İs-
panya oldu. İspanya’nın Bilbao takımına 
transfer oldum. İspanya Ligi o dönem için 
Avrupa’nın en zorlu ligiydi. Ve buradaki 
mücadelem bana çok tecrübe kattı. İspan-
ya’da kendimi daha fazla geliştirme fırsatı 
buldum. İspanya’da oynamak benim ha-
yalimdi ve bu hayalimi gerçekleştirdiğim 
için çok mutluyum. İspanya’dan sonra 
İtalya Ligi’ne gittim. Cantu takımında ge-
çen sezon oynadım. Burada Play – Off’a 
kalamadık. Ligin ardından yazın boş kal-
dım. Selçuklu Belediyespor başantrenö-
rü Serkan Erdoğan kendisi beni aradı ve 
Konya’ya çağırdı. Benim de transferim 
böylece gerçekleşmiş oldu.

SERKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜM
Geçtiğimiz yaz beklediğim bir teklif 

yoktu. Transfer sezonun sonlarına doğru 
Selçuklu Belediye’den teklif aldım. Koçu-
muz Serkan Erdoğan bizzat kendisi aradı 
beni. Türk basketbolunu biliyordum. 
Buranın ne kadar zorlu bir lig olduğunu 
biliyordum. Böyle bir lige geleceğimi 
bilmek benim için heyecan vericiydi. 
Kurallar gereği burada sadece 2 yabancı 
oynatılabiliyor bu yüzden daha fazla süre 
alacağımı biliyordum. Bu yüzden de tek-
lifi kabul ettim. Takımın yeni kurulmuş 
olması da bana heyecan verdi.

BİZ TAKIM OLMAYI BAŞARDIK
Türkiye’ye gelmeden önce Konya’yı 

bilmiyordum. Yazın beklediğim teklifle-
rimi alamamıştım. Daha sonra Türki-
ye’den bir teklif olduğunu duyduğumda 
çok heyecanlandım ve bu teklifi kabul 
ettim. Ve Selçuklu Belediye yeni kuru-
lan bir kulüp olduğu için benim ilgimi 
çekmişti. Yeni kurulan bir kulüp oldu-
ğu için Selçuklu Belediye’nin başarı-
sız olacağı yönünde söylentiler vardı. 
Ama biz iyi bir takım olmayı başardık. 
Gerçekten takımda çok iyi basketbol-
cu arkadaşlarım var. Koçumuz da 
gerçekten bize çok yardım ediyor. 
Bizim daha iyi basketbol oynama-
mızı sağlıyor ve bizi çok iyi motive 
ediyor. Tüm bu unsurlar sonucunda 
daha iyi başarılar elde ederek maç-
larımızı kazanıyoruz.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Şu ana kadar çok iyi sonuçlar aldık. 

Play – Off’a büyük ihtimalle 3. ya da 4. 
sıradan dahil olacağız. Tabi ki Play – Off’a 
kaldıktan sonra tek hedefimiz Play – Off’u 
kazanıp Süper Lig’e çıkmak. Sezon başın-
da Play – Off’a kalmamızı kimse beklemi-

yordu. Ama şimdi Play – Off oynayacağız. 
Buradan en iyi şekilde çıkmalıyız. Bana 
göre Play – Off’un en güçlü favorisi Bur-
saspor, çok iyi bir taraftara sahipler ve iç 
sahada kolay kolay kaybetmiyorlar. 
MİLLİ TAKIM BENİ ÇOK GURURLANDIRDI

Hırvatistan Milli Takım’ına ilk kez 

çağrıldığım için çok gururluyum. O forma-
yı giyebilmek benim çocukluk hayalimdi. 
NBA’de mücadele eden oyuncuların Milli 
Takıma çağrılmamasından dolayı böyle 
bir şans yakaladım. Ve bu şansı en iyi 
şekilde değerlendirmeye çalıştım. Bunun 
için de çok gururluyum.

TAKIMDA ARKADAŞLIK 
BAŞARIYI GETİRDİ

Takım arkadaşlarım benim hakkım-
daki düşüncelerinden dolayı çok mutlu 
oldum. Will Daniels ve benim için çok iyi 
yorumlar yapıyorlar. İki yabancı oyuncu 
olarak elimizden gelenin en iyisini yap-
maya ve takımımıza yardımcı olmaya çalı-
şıyoruz. Gittiğim her kulüpte en iyi şekilde 
mücadele etmeye çalıştım. Hep profesyo-
nel olmaya çalıştım. İşimi en iyi en şekil-
de yapıyorum ve takım arkadaşlarımla iyi 
bir ortamdayız. Aramızdaki bu güzel ilişki 
de başarıyı getiriyor.

BASKETBOLU ÇOK İYİ BİLEN BİR HOCA
Serkan Erdoğan gerçekten çok iyi bir 

koç. Basketbolu çok iyi bilen bir hocamız 
var. Hocamız eski bir basketbolcu olduğu-
nu biliyorum. Bize nasıl davranmamız ge-
rektiğini biliyor. Bizi çok iyi motive ediyor. 
Böyle güzel ekibin bir parçası olduğum 
için çok mutluyum.

BURADA KALACAKSAM O TAKIM 
SELÇUKLU OLACAK

Henüz gelecek yıl ve sonrası için bir 
plan yapmadım. Türkiye’yi ve Konya’yı 
çok seviyorum. Burada da oynamak is-
terim. Türkiye’de tabi ki bir Süper Lig 
takımında oynamaktan gurur duyarım. 
Ama eğer bu gerçekleşmeyecekse yine 1. 
Lig’de oynayacaksam o takım kesinlikle 
Selçuklu Belediyesi olacaktır. 

BOŞ VAKİTLERİMİ AİLEM 
İLE GEÇİRİYORUM

Konya gerçekten çok büyür ve huzur 
verici bir şehir. Fırsat buldukça dışarı 
çıkıyorum ve geziyorum. Ailemle birlik-
te Avm’leri geziyoruz ve iyi bir lokanta 
bulursak dışarıda yemek yiyoruz. Boş 
vakitlerimi bu şekilde değerlendirmeye 
çalışıyorum. Buranın nüfusu Hırvatistan’ın 
tamamının yarısı kadar. Bu bana çok il-
ginç gelmişti ilk geldiğimde. Şimdi alış-
tım ve burayı çok sevdim.

BAKLAVA BİR HARİKA
Türk tatlılarını çok seviyorum. Özel-

likle baklavayı çok seviyorum. Bir harika. 
Ama çok fazla şekerli olduğu için fazla yi-
yemiyorum. n MUHAMMED SAYDAM

TAKIM OLMAYI 
BAŞARDIK!
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Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz 
Selçuklu Belediyespor, ligin 32.hafta 
maçında yarın İstanbulspor ile karşı-
laşacak. Bu maç öncesi Konya Yeni-
gün Gazetesi’ne özel açıklamalarda 
bulundu. Play – Off maçları hakkında 
konuşan Çankaya, taraftarın desteğini 
istedi. 

ÇIKIŞ MAÇI OLACAK
Yarın oynanacak olan İstanbulspor 

maçı ile yeniden çıkışa geçmek istedik-
lerini belirten tecrübeli oyuncu, “Ligde 
son oynadığımız Ankara TED Kolejliler 
maçını istemediğimiz bir şekilde kay-
bettik. Rakibimizin için de lige tutun-
mak açısında çok ihtiyacı vardı. Biz ne 
kadar Play – Off oynamayı garantilemiş 
olsak da ligde oynayacağımız maçlar 
sıralamada nerede olacağımızı belirle-
yecek. Biz Play – Off maçlarında saha 

avantajını almak için ligde oynayacağı-
mız müsabakaları kazanmak istiyoruz. 
Bu hafta tam kadro çok iyi çalıştık. Gü-
zel bir antrenman temposu yakaladık. 
Play – Off maçları yaklaştı. O yüzden 
artık evimizde maç kaybetmek istemi-
yoruz. İstanbulspor maçı ile yeniden çı-
kışa geçerek, Play – Off öncesi ligdeki 
son üç maçı kazanarak, moralli ve sağ-
lıklı bir şekilde lig maçlarını tamamla-
mak istiyoruz” dedi.

10 MAÇIN SEKİZİNİ 
KAZANDILAR

Rakipleri olan İstanbulspor hakkın-
da da açıklamalarda bulunan Yunus 
Çankaya, “İstanbulspor ile ligin ilk ya-
rısında oynadığımız maçı farklı kazan-
mıştık ama o takımda bazı oyuncular 
değişti. Buraya son 10 maçın sekizini 
kazanarak geliyorlar. Çok tempolu ve 

iyi bir takım. Ama bizim de artık kaybet-
me lüksümüz yok. Pazar günü inşallah 
güzel bir atmosfer olur ve biz de kazan-
ma alışkanlığımızı yeniden başlarız” 
ifadelerini kullandı.

ORANIN ATMOSFERİ
 ÇOK FARKLI

Daha önce kariyeri boyunca birçok 
kez Play – Off maçında oynadığını dile 
getiren Çankaya, “Ben Süper Lig’de 
TBL 1. Lig’de birçok kez Play – Off 
maçları oynadığım için oranın atmos-
ferini iyi biliyorum. Şu an takımımızda 
bulunan genç arkadaşlarımıza da anla-
tıyoruz hep. Normal sezondan çok daha 
farklı bir hava ve çok daha farklı bir at-
mosfer olacak orada. Rakibimiz şu an 
kesin değil. Saha avantajımız olacak. 
İlk turda rakibimizi geçerek sonrasında 
yine adım adım düşüneceğiz. Hedefi-

miz öncelikle ilk turu geçmek” şeklinde 
konuştu.

HEP BİRLİKTE BAŞARDIK
Ligde oynanacak son maçların ve 

Play – Off müsabakalarında desteği 
ihtiyaçları olduğunu söyleyen Yunus 
Çankaya, “Taraftarımızın da desteği ile 
güzel bir sezon geçiriyoruz. Sezon sonu 
yaklaştı artık Play – Off maçları başla-
yacak. O yüzden içeride oynayacağımız 
son iki lig maçında bizi yalnız bırakma-
sınlar. Play – Off maçlarında ben salo-
nun tamamen dolacağına inanıyorum. 
Hep birlikte, güzel ve coşkulu maçlar 
oynayacağız. Umarım bu haftadan iti-
baren onlar da bu salonu doldururlar. 
Sezonu buraya kadar getirdiğimiz gibi 
güzel bir şekilde bitiririz inşallah” diye-
rek sözlerini sonlandırdı.
n MUHAMMED SAYDAM

Bölgesel Amatör Ligi’nde sezonu Konya takımları ara-
sında ikinci sırada tamamlayan Akşehirspor, Konya Süper 
Amatör Küme ikincisi Saiteli Kadınhanı Belediyespor ile 
Play – Off mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Bu müca-
deleyi kazanan takım Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselirken, 
kaybeden ekip, Süper Amatör Küme’de kalacak. Karşılaş-
ma yarın Konya Atatürk Stadyumu’nda 15.00’de başlaya-
cak.
n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör’de 
yükselme heyecanı

Türkiye Basketbol Ligi’nde mü-
cadele eden temsilcimiz Selçuklu 
Belediyesi Basketbol, 32.hafta kar-
şılaşmasında İstanbulspor Beylik-
düzü’nü konuk ediyor. Pazar günü 
Selçuklu Belediyesi Uluslararası 
Spor Salonu’nda  oynanacak mü-
cadele saat 16.00’da başlayacak. 
Mücadeleyi Tahsin Kuzu, Egemen 
Ercan ve Özgün Ergün hakem üçlüsü 
yönetecek. Ligde oynadığı son üç 
karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan 
Selçuklu Kartalları, bu hafta saha-

sında oynayacağı karşılaşmadan 
galibiyetle ayrılarak moral bulmak 
istiyor. Normal sezonun bitimine üç 
hafta kala kayıp yaşamak isteme-
yen Mavi-Beyazlılar Play-Off’a üst 
sıralardan girmeyi hedefliyor. Ligde 
oynadığı 31 karşılaşmada 21 galibi-
yet, 10 mağlubiyet alan temsilcimiz 
52 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. 
Konuk ekip İstanbulspor ise 46 puan-
la ligde 9.sırada bulunuyor. 0-14 yaş 
grubu çocukların ücretsiz izleyebile-
ceği karşılaşmanın bilet fiyatları ise 

5 TL olarak açıklandı.
FIRAT TÖZ: TARAFTARLARIMIZIN 

DESTEĞİ İLE DAHA POZİTİF 
OYNUYORUZ

Selçuklu Belediyesi Basketbol 
Takımı’nın genç oyuncularından 
Fırat Töz hafta sonu oynayacakları 
maçla ilgili açıklamalarda bulun-
du. Töz, “Geçtiğimiz hafta Ankara 
deplasmanında beklemediğimiz bir 
mağlubiyet aldık. Şimdi önümüzde 3 
maç kaldı normal sezonda. Bu haf-

ta İstanbulspor ile karşılaşacağız. 
Onlarda iyi performans gösteren bir 
takım ancak bizde evimizde maç 
kaybetmek istemiyoruz. Evimizde 
oynayacağımız iki maçta da tarafta-
rımızdan destek istiyoruz, Çünkü on-
larla birlikte sahada daha enerjik ve 
daha pozitif bir basketbol oynuyoruz. 
Bizde elimizden geleni yaparak hem 
galibiyet almak hem de Play-Off’a 
daha hazır bir şekilde gireceğiz in-
şallah” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Basketbol 1. Lig temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, ligin 32.hafta maçında yarın saat 16.00’da, 
İstanbulspor Beylikdüzü ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşma Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salo-

nu’nda oynanacak. Mavi beyazlılar bu maçı kazanarak Play – Off maçları öncesi moral kazanmak istiyor

Yunus Çankaya: Taraftar desteği çok önemli

Kazanma zamanı!

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, 
ligin 31. hafta maçında Play – Off mücadelesindeki rakip-
lerinden Bandırmaspor’a konuk olacak. Bandırma 17 Eylül 
Stadyumu’ndaki mücadele saat 15.00’de başlayacak ve 
Ali Karatutlu tarafından yönetilecek. Yeşil beyazlılar, ligde 
yakaladığı çıkışı bu maçta da sürdürebilmek ve Play – Off’a 
bir adım daha yaklaşabilmek için mücadeleyi kazanmak 
istiyor. Konya Anadolu Selçukspor, bu maçta da golcü oyun-
cuları Mücahit Can Akçay ve Seddar Karaman’a güveniyor.

EN KRİTİK MAÇLARDAN BİR TANESİ
Konya Anadolu Selçukspor’un deplasmanda oynaya-

cağı Bandırmaspor maçı, ligin bitmesine kısa bir süre kala 
büyük önem taşıyor. 48 puan ile ligin 8.sırasında bulunan 
temsilcimiz, kalan 4 maçta üst sıralarda bulunan rakipleri 
ile mücadele edecek. İlk olarak 52 puan ile 6.sırada bulunan 
Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Yavru Kartal, bir sonraki 
hafta Karşıyaka’yı konuk ederken, 33.haftada 53 puanı bulu-
nan ve Play – Off potasında yer alan Bugsaş deplasmanına 
gidecek. Yeşil beyazlılar, son hafta yine Play – Off mücade-
lesi veren Ankara ekibi Hacettepe ile iç sahada karşılaşacak. 
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal, kritik deplasmana çıkıyor

‘Koşabiliyorken Koş’ Projesi kapsamında engelli spor-
cuların ailelerinin katılımıyla 100 metre ve Uzun Atlama 
yarışları yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel 
Müdürlüğü tarafından vatandaşlarda spor kültürü oluşturul-
ması ve bilinçli spor yapmanın yaygınlaştırılması amacıyla 
hayata geçirilen ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi kapsamında 
engelli sporcularımızın ailelerinin katılımıyla Atatürk Stad-
yumu 1 Nolu Sahada yapılan 100 metre ve uzun atlama 
yarışları büyük mücadeleye sahne oldu. Aileler spor ya-
parken hem çok eğlendi, hem de stres attı. ‘Konya’da Spor 
Yapmayan Kalmasın’ sloganıyla çalışmaların tüm hızıyla 
devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Mü-
dürlüğü tarafından başlatılan Koşabiliyorken Koş projesi 
her yaştaki vatandaşın sağlıklı bir yaşam için spor faali-
yetlerine katılmalarını, bilinçli spor yapmalarını sağlamak 
amacıyla her branşta faaliyetlere devam ediliyor.
n SPOR SERVİSİ

100 metre koşuna özel 
misafirler davet edildi

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

S Takım O G M A Y Puan1 TÜRK TELEKOM 31 28 3 2691 2288 592 BURSASPOR 31 24 7 2587 2354 553 AFYON BELEDİYESİ 31 22 9 2591 2397 534 SELÇUKLU BELEDİYESİ 31 21 10 2454 2367 525 ANTALYASPOR 31 20 11 2436 2397 516 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 31 19 12 2490 2415 507 BANDIRMA KIRMIZI 30 17 13 2372 2368 478 OGM ORMANSPOR 31 16 15 2288 2327 479 İSTANBULSPOR 31 15 16 2397 2379 4610 AKHİSAR BELEDİYE 30 15 15 2365 2405 4511 BAKIRKÖY BASKET 31 14 17 2419 2469 4512 KARESİ SPOR 31 12 19 2399 2531 4313 DÜZCE BELEDİYE 31 12 19 2343 2468 4314 PETKİM SPOR 31 10 21 2321 2420 4115 YALOVA BELEDİYE 31 9 22 2519 2620 4016 TED ANKARA KOLEJLİLER 31 9 22 2372 2503 4017 ANKARA DSİ 31 9 22 2343 2484 4018 SAMSUN ANAKENT 31 6 25 2273 2468 37



6. Fetih Kupası Konya Bölge Elemeleri başladı
Dünya Etnospor Konfederasyo-

nu Başkanı Bilal Erdoğan, “Türki-
ye’de at binmek ya sosyete sporu 
ya da köylü işi olarak görülüyor. Bu 
doğru bir şey değil. Bizim ecdadı-
mız, at üstünde kıtalar dolaşmış ve 
tarihin gördüğü en iyi okçuları yetiş-
tirmiştir.” dedi. Erdoğan, Kalehan 
Ecdat Bahçesi’nde Cumhurbaşkan-
lığı himayesinde Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve Okçular Vakfı iş birli-
ğinde düzenlenen 6. Fetih Kupası 
Geleneksel Türk Okçuluğu Kon-
ya bölge elemelerinin açılışına 
katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, Fe-
tih Kupası’nın dünyada geleneksel 
ve olimpik okçuluğun bir arada ya-
rıştığı en büyük turnuva olma özelli-
ğine sahip olduğunu belirtti.

Dünyanın dört bir yanından 
geleneksel okçulukla ilgilenen 
sporcuların Fetih Kupası’nda İstan-
bul’da yarışabilmek için kıyasıya bir 
mücadele içinde olduğunu anlatan 
Erdoğan, şunları söyledi:

“Davet alabilmek için yarışıyor-
lar. Hakikaten dünyada geleneksel 
okçuluk denilince İstanbul tarihte 
olduğu gibi yeniden bir referans ve 
merkez haline gelmiş durumda. El-
bette bunun merkezi de Fatih Sultan 
Mehmet’in fetih öncesinde namaz-
gahını kurduğu ve fetihten sonra da 
okçuluk için vakfettiği ok meydanı 
semtindeki Okçular Tekkesi’dir.”    

Erdoğan, Fetih Kupası’nın dört 
bölge elemesini yaptıklarını akta-
rarak, ilk elemeyi de Malatya’da 
gerçekleştirdiklerini anımsattı.
‘ECDADIMIZ ÇOK KÖKLÜ BİR 

İNANCIN SAVUNUCULARI 
OLMUŞLARDIR’

Dördüncü elemeyi de Bursa’da 
yapacaklarını anlatan Erdoğan, şöy-
le konuştu:

“Burada geleneksel okçuluk 
ve daha geniş anlamda gelenek-
sel sporlarla yapmaya çalıştığımız 
şey, değerlerimizin ihyasıdır. Bizler 
derin bir geçmişe sahibiz ve çok 
büyük bir ecdadın torunlarıyız. Bi-

zim ecdadımız çok köklü bir inancın 
savunucuları olmuşlardır. Dünya-
nın dört bir yanında at binmiş, kılıç 
kuşanmış ve ok atmışlardır. Bunu 
da dünyanın her tarafına barış ve 
huzur götürmek için yapmışlardır. 
Yaratıcımızın ulu mesajını insan-
lara ulaştırmak için yapmışlardır. 
Bugün egemen güçlerin yaptığı gibi 
masum ve mazlum insanları katlet-
mek için değil onları özgürleştirmek 
için savaşmışlar, cihat etmişler 
ve mücadele etmişlerdir. Yeniden 
inşallah bu çalışmalarımızla, bu 
değerlerimizi aktarmanın gayreti 
içerisindeyiz.”
‘HEM AT BİNMEDE HEM DE 

OK ATMADA BİRİNCİ SIRADA 
OLACAĞIZ’

Bilal Erdoğan, elemelerin yarın 
hedef ve menzil atışları ile devam 
edeceğini belirterek, konuşması-
nı şöyle tamamladı: “Türkiye’de 
at binmek ya sosyete sporu ya da 
köylü işi olarak görülüyor. Bu doğru 
bir şey değil. Bizim ecdadımız, at 

üstünde kıtalar dolaşmış ve tarihin 
gördüğü en iyi okçuları yetiştir-
miştir. Bugün de hem at binmede 
hem de ok atmada birinci sırada 
olacağız. Bu gericilik değildir. Hem 
at bineceğiz hem ok atacağız aynı 
zamanda bugünün en iyi bilimini, 
fennini de başarmak zorundayız. 
Bize ‘siz Müslüman olduğunuz için 
geri kaldınız’ dediler. Ecdadımız 
12, 13 ve 14. yüzyılda batının fersah 
fersah ötesinde bilim üretirken aynı 
zamanda İslami ilimlerde de zirve-
deydiler. Demek ki, gelişmişliğin 
dinle diyanetle alakası yok. Biz hem 
inançlı olacağız hem değerlerimizi 
yaşatacağız hem de bilimde fende 
batının ilerisine geçme mücadele-
sini vereceğiz.”     

Konuşmaların ardından Erdo-
ğan, at üzerindeki kemankeşlerin 
gösterisini izledi ve vatandaşlarla 
fotoğraf çektirdi.   Programa, Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek ve çok sayıda öğrenci 
katıldı.  n AA

RPS
Atiker Konyaspor’da gözler yarın oynanacak tarihi Antalyaspor maçına çevrildi. Maç ile ilgili 

açıklamalarda bulunan Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, takımda eksik olmadığını, ideal 
kadro ile maça çıkacaklarını belirterek Antalya’dan galibiyetle döneceklerini ifade etti 

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü 
Ahmet Baydar, yarın deplasmanda oynayacakları Antalyaspor 
maçı hakkında konuştu. Moke’nin sakatlığının geçtiğini ek-
siksiz olarak Antalya’ya gideceklerini belirten Baydar Antal-
yaspor deplasmanından galibiyetle döneceklerini ifade etti.

GEREKENİ YAPACAĞIZ
Galibiyete olan inancını dile getiren Ahmet Baydar, “Zor 

bir karşılaşmaya çıkacağımızın bilincindeyiz. Ancak oyuncu-
larımızın ortaya koyacakları futboldan, performanslarından ve 
mücadeleden yana asla bir tereddüdümüz yok. Futbolcuları-
mız sahaya çıkacak ve gereğini yapıp şehrimize dönecekler.  

Artık geri adım atmayan, pes etmeyen, rakip kim olursa 
olsun üst düzey mücadele eden, saha içi disiplinden taviz ver-
meyen, çok koşan, cesur ve akıllı oynayan bir takımımız var. 
Dolayısıyla rakiplerimizin nasıl performans sergileyeceğin-
den çok kendimize bakıyoruz. Her hafta yükselen performan-
sımızı birbirimize olan inanmışlığı bir seviye yukarıya nasıl 
taşıyabiliriz daha çok onunla ilgileniyoruz” dedi.

EKSİĞİMİZ YOK
Baydar takımın son durumu ile ilgili de bilgi verdi. İdeal 

kadro ile sahaya çıkacaklarını belirten Basın Sözcüsü Ahmet 
Baydar, “Diğer taraftan bir süredir sakatlığı devam eden fut-
bolcumuz Moke dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Do-
layısıyla eksiğimiz yok. Yine ideal bir kadro ile deplasmanda 
üç puan için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız ve karşılaş-
manın sonunda başımız dik bir vaziyette Antalya’dan dönmek 
istiyoruz. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize yürekten 
inanıyoruz. Kalan haftalarda giydikleri formanın hakkını verip 
büyük başarılara imza atacaklarından şüphemiz yok. 

Öte yandan son haftalarda şehrimizdeki hareketliliğin 
birlik ve beraberliğin farkındayız. Bu gelişmenin camiamızı 
olumlu yönde etkilediğini görüyoruz. Uzun süredir #Birlikte-
Başaracağız diyoruz ve bunun karşılığını hep birlikte alıyoruz. 
İnşallah Antalyaspor deplasmanından da galibiyetle dönece-
ğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
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İdeal kartal
Spor Toto Süper Lig’de Pazar günü deplasmanda tarihi 

bir maça çıkacak Atiker Konyaspor’u taraftarı meşalelerle 
uğurlayacak. Yeşil beyazlıların taraftar grubu Nalçacılılar 
özel uçakla bugün Antalya’ya gidecek olan takımı hava ala-
nından binlerce meşale ve tezahüratlarla uğurlamayı planlı-
yor. Organizasyon için bugün 13.00’te Kule Site ve Stadyum 
önünden araçlar kaldırılacak. 

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Nalçacılılar Taraftar-
lar Derneği Başkanı İbrahim Apalı, “Büyük gün geldi çattı. 
Sevdamız Konyaspor’umuz haftasonu Antalyaspor ile ligde 
kalma yolunda çok ama çok önemli bir karşılaşmaya çıka-
cak. Antalyaspor camiasının tüm hafta boyunca yaptığı ve 
tamamen Konyaspor’umuzun konsantrasyonunu bozmaya 
yönelik hamlelerine inat, şehir olarak enerjimizi hep yüksek 
tuttuk. Bu hafta içinde tamamen işine konsantre olan tek-
nik heyetimiz ve futbolcu kardeşlerimizin bu tip hareketlere 
sahada cevap vereceğine de inancımız tam. Nalçacılılar Ta-
raftarlar Derneği olarak, bu önemli mücadele öncesi bah-
settiğimiz enerjiyi daha yüksek seviyelere çıkarmak adına 
Konyaspor’umuzu havaalanından meşalelerle Antalya’ya 
uğurluyoruz.

Cumartesi günü saat 13.00’de Kule Site ve Stadyum 
önünden kalkacak otobüslere ilaveten özel araçlarımızla 
havaalanını düğün yerine çeviriyoruz ve Konyaspor’umuzu 
Antalya’ya yolcu ediyoruz. Bu yolculuğun sonu nasip olur-
sa aydınlık olacak ve taraftar olarak bizler her yaptığımız 
organizasyonla aslında bu karanlık tünele bir meşale yakı-
yoruz. Sen de bu filmde rol almak istiyorsan, Cumartesi saat 
13.30’da havaalanında ol…” dedi.
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Nalçacılılar Konyaspor’u 
meşalelerle uğurlayacak

Atiker Konyaspor’un mücadele ettiği UEFA Av-
rupa Ligi I Gurubu’ndan üst tura yükselen Marsilya 
ve Red Bull Salzburg yarı finalde bir kez daha eşleş-
ti. Böylelikle Atiker Konyaspor’un gruptaki rakiple-
rinden birinin UEFA Avrupa Ligi’nde final oynaması 
kesinleşti. 

DEV EŞLEŞMELER
UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final eşleşmeleri 

belli oldu. Uvrupa futbolunun kulüpler bazında iki 
numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde yarı 
final kuraları çekildi.  İsviçre’nin Nyon kentindeki 
UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, 
İngiltere temsilcisi Arsenal ile İspanya ekibi Atle-
tico Madrid eşleşti. İlk maç, İngiltere’de oynana-
cak. Diğer yarı final eşleşmesinde ise Fransa’nın 
Olympique Marsilya takımı, Avusturya temsilcisi 
Salzburg’u ilk maçta konuk edecek.  Yarı finalde ilk 
maçlar 26 Nisan’da, rövanşları ise 3 Mayıs’ta yapı-
lacak.  UEFA Avrupa Ligi’nin final maçı 16 Mayıs’ta 
Fransa’nın Lyon kentinde oynanacak.

SON SANİYE GOLÜ İLE ELENMİŞTİ
Avrupa Ligi yarı finalinde eşleşen Marsilya ve 

Salzburg, Atiker Konyaspor’un da bulunduğu Avru-
pa Ligi I Grubu’ndan bir üst tura yükselmiş-

ti. Hatta Konyaspor ile ikincilik mücadelesi veren 
Marsilya Konya’da oynanan maçta bir son saniye 
şans golü ile üst tur vizesi almıştı.

İki takım arasında grupta oynan Avusturya’daki 
maç 1-0 Salzburg’un üstünlüğü ile tamamlanırken, 
Fransa’daki maç ise 0-0 sona ermişti.

SALZBURG FARKLI GEÇTİ
Atiker Konyaspor’un da bulunduğu I Grubu’nu 

lider tamamlayan Avusturya’nın Redbull Salzburg 
takımı çeyrek finalde güçlü İtalyan ekibi Lazio’yu 
eleyerek adını yarı finale yazdırdı. İlk maçta raki-
bine 4-2 mağlup olan Avusturya temsilcisi evinde 
oynadığı karşılaşmayı 4-1 kazanmayı bildi. Salz-
burg’a turu getiren golleri Dabbur, Amadou Haida-
ra, Hwang Hee-Chan ve Stefan Lainer kaydetti. Carl 
İmmobile’nin golü ise Lazio’ya yetmedi.

Redbull Salzburg Son 32 Turu’nda İspanya’nın 
Real Sociedad, Son 16 Turu’nda ise Alman devi Bo-
russia Dortmund’u elemişti. UEFA Avrupa Ligi’nde 
yarı finale yükselerek büyük bir başarıya imza atan 
Salzburg I Grubu’nda oynanan Konya’daki maçta 
Konyaspor’u 2-0 yenmeyi başarırken Avusturya’da 
oynanan karşılaşma golsüz berabere tamamlan-
mıştı.

‘SON SANİYE MARSİLYA’
LEİBZİG’İ DE GEÇTİ

Çeyrek finalin bir diğer maçında ise Atiker Kon-
yaspor’dan son saniye beraberliği kurtardıktan son-
ra zor da olsa gruptan çıkmayı başaran Fransa’nın 
Marsilya takımı, evinde son dönemde yükseliş 
gösteren Alman takımlarından RB Leipzig ile karşı-
laştı. İlk maçı 1-0 kaybeden Marsilya Stade Vélod-
rome’da oynanan maçı 5-2 kazanmayı bildi ve yarı 
finale adını yazdırdı. Leipzig, bir dönem Galatasa-
ray’da forma giyen Bruma’nın 2. dakikadaki golüyle 
öne geçti. Fakat Marsilya, Stefan Ilsanker’in (kendi 
kalesine) 6, Bouna Sarr’ın 9 ve Florian Thauvin’in 
38. dakikada golleriyle soyunma odasına 3-1 üstün 
gitti. Gol düellosu ikinci yarıda da devam etti. Oly-
mpique Marsilya, Leipzigli Jean-Kevin Augustin’in 
55. dakikadaki golüne, 5 dakika sonra Dimitri Payet 
ile cevap verdi. 

Olympique Marsilya, Hiroki Sakai’nin 
90+4’üncü dakikadaki golüyle maçı 5-2 kazandı 
ve 2003-04 sezonundan beri ilk kez Avrupa Ligi’nde 
yarı finalist oldu.
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Konyaspor’u eleyip finale yürüdüler
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