
‘Anadolu mozaik değil, hamurdur’ ‘Konya’yı hep birlikte yükselteceğiz’ Fotomontaj olma ihtimali yüksek!

Kendini Hz. Pir tarafındanda 
yükseklere çıkmaya çalışan 
bir kişi olarak tanımlayan 
ve Anadolu kültürü üzerine 
çalışmalar yürüten Yazar Ali 
Canip Olgunlu, “Anadolu mozaik 
değildir. Anadolu bir hamurdur, 
12 bin yıllık bir hamur” dedi.

Konya Gazeteciler Cemiyeti (KGC) 
Başkanı Sefa Özdemir ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı’ya hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. Ziyarette Konya 
için hep birlikte çalışarak, Konya’nın 
yükselişine topyekün katkı 
sağlanması gerektiği vurgulandı. 

Suriye’nin Rakka kentinde Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin iş 
makinesinin bulunduğu iddialarına 
cevap veren Konya Büyükşehir 
Belediyesi, “Araç üzerinde görünen 
logo belediyemizin kullandığı resmi 
logosu da değildir” açıklamasıyla 
fotomontaj vurgusu yaptı.
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Kudüs, ecdadın 
izleriyle yaşıyor

Cam filmi esnafı
iflastan kurtuldu

Döviz artışı, 
sıfır aracı vurdu

Mukaddes belde Kudüs, üç kı-
taya kendi medeniyetini götüren 
ecdadımızın izleriyle yaşıyor. Bir 
çok Osmanlı eseri bölgede hala 
ayakta dururken, Filistinlilerin 
Fatih Sultan Mehmet, Kanuni 
Sultan Süleyman ve 2. Abdül-
hamid sevgisi her şeyi ortaya 
koyuyor.  
n HABERİ SAYFA 17’DE 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın cam filmi ile ilgili 
yaptığı açıklamalarının ardından 
hem sürücüler hem de esnaf ra-
hat bir nefes aldı.  Cam filmi işini 
yapan esnaf, “İflastan kurtulduk” 
dedi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE 

Konya da sıfır araba satışları 
geçen yıllara göre azaldı. Bunun 
nedeni döviz  kurlarındaki artış 
ve yükselen vergiler olarak 
gösteriliyor. KTO Oto Galericiler 
Komitesi Başkanı Mustafa Akke-
se, piyasada düşük fiyatlı araç 
talebinin daha fazla olduğunu 
söyledi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE 

BİSİKLET YOLLARINI
ARAÇLAR GASPEDİYOR! 

Konya’da, bisiklet rahat sürülemiyor

Bisiklet ulaşımına elverişli şehirlerden biri; Konya. Ancak 
Konya tabiriyle ‘velesbite’ rahatça binilemiyor. Bisiklet sürü-
cüleri için yapılan bisiklet yolları otomobil sürücüleri tarafın-
dan gasp ediliyor. Motosiklet ve Bisiklet Tamircileri Odası 
Başkanı Ahmet Çal, “Bisiklet yollarımız resmen park yeri 
oldu” şeklinde konuştu.

n HABERİ SAYFA 4’TE
02 ‘İşi iyi yapmak 

vatan sevgimizden’ 12 Meram’dan 5 
kilometrelik yeni aks 14 ‘Şehirler kalkındıkça 

ülkemiz güçleniyor’

Hedef 334 milyon!
MEDAŞ bu yıl planlanan 291 

milyon TL’lik yatırımın yüzde 80’i 
tamamlandı. Gelecek yıl için 334 

milyon TL’lik yatırım planladıklarını 
belirten MEDAŞ Genel Müdürü Erol 

Uçmazbaş, “Amacımız sürekli ve 
kaliteli enerji vermek” dedi

BU YILKİ YATIRIMLARIN
YÜZDE 80’İ TAMAMLANDI

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) 
Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, yatırım ve 
hizmetleri değerlendirdi. 2017 yılında 291 
milyon TL’lik yatırım planladıklarını ve bu 
yatırımların büyük bir bölümünün tamam-
landığının bilgisini veren Uçmazbaş, “Bu 
yılki yatırımların yaklaşık yüzde 80’lik kıs-
mı bitti. Gelecek yıl için 334 milyon TL’lik 
yatırım yapmayı hedefliyoruz” dedi.

MEDAŞ KIŞ ŞARTLARI İÇİN
HAZIRLIĞI SÜRDÜRÜYOR

Kış hazırlıklarını sürdürdüklerini de belir-
ten Uçmazbaş, “Maalesef geçen yıl çeşitli 
sıkıntılar yaşamıştık. Bu sene de inşallah 
yaşamayız diye çalışmalar yapıyoruz. Bazı 
bölgelerde tesisler çok eski ve biz ömrünü 
tamamlamış tesisleri yatırım kapsamında 
yenilemeye çalışıyoruz. Bazı alanlarda hat-
ları yer altına alıyoruz” şeklinde konuştu.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

Verimi artırıyor, tasarruf sağlıyor
Türkiye tarımda yeni bir sulama sisteminin 
geçişine hazırlanıyor. Dünyada ilk defa ABD 
ve Avusturya’da kullanılmaya başlanan 
toprak altı damla sulama sistemi, arazide 
çiftçi verim farkı, protein değeri, enerji 
tasarrufu, su ve işçilik tasarrufu sağlıyor. 

Sistemin ülkemizde yaklaşık 5 yıldır 
kullanıldığını belirten Ziraat Yüksek Mühendisi 
Okan Başaran, “Her üründe toprak altı damla 

sulama ile yağmurlama sulama sistemi 
arasında yüzde 20-30 verim farkı var” diye 

konuştu.  n HABERİ SAYFA 15’TE

Erol Uçmazbaş

Okan Başaran

Ahmet Çal
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‘İşi iyi yapmak vatan sevgimizden’
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi 
birim yöneticileriyle yaptığı değer-
lendirme toplantısında sadece Kon-
ya’nın değil, Türkiye’nin izlediği bir 
belediye olduklarını ifade etti.  Sel-
çuklu’nun yaşam kalitesini artırır-
ken, kurumsal olarak da kendimizi 
geliştirdik ve geliştirmeye devam 
edeceğiz diyen Başkan Altay şunları 
söyledi: Selçuklu Belediyesi olarak 
yerel yönetimlerde çıtamızı yükselt-
tik. Çalışanlarımız, mahalle muhtar-
larımız, teşkilat mensuplarımız ve en 
önemlisi hemşehrilerimizle güzel bir 
sinerji yakaladık. Hemşehrilerimizin 
yönetime katılmaları ve fikirleriyle 
bize yol göstermelerini önemsedik. 
Farklı programlarla hemşehrileri-
mizin hep yanında ve içinde olduk, 
sağ olsunlar onlarda bizi kendile-

rinden gördüler. Başarımızın teme-
linde hemşehrilerimizle olan ikili iyi 
ilişkilerimiz var.  Selçuklu Belediyesi 
olarak iyi bir ekiple hizmet ediyoruz. 
Tüm çalışanlarımız hizmete odak-
lanmış durumda. Her yeni gün, daha 
neler yapabiliriz diye sorgulayan bir 
ekiple çalışıyoruz.  En önemlisi tüm 
ekibimiz işini severek yapıyor. Hem 
iaşemizi karşılıyor hem de bu şehre 
ve şehrin insanına hizmet etmenin 
huzurunu yaşıyoruz.

Şehirler  yaşam devam ettiği sü-
rece canlıdır. Şehirlerin eksiklikleri 
her geçen gün değişir. Önemli olan 
bu değişime ayak uydurabilmek ve 
değişime göre hizmet planlamasını 
geliştirebilmektir. Biz bu gelişimi  
takip ediyoruz ve ayak uyduruyoruz. 
Her mahalleye göre öncelikli ihtiyaç 
olan hizmeti tespit ediyoruz ve ona 

göre planlama yapıyoruz. 
Bir çocuğumuzu daha sporla ta-

nıştırabilir miyiz? Bir hemşehrimizi 
daha sosyal tesislerimizden fayda-
landırabilir miyiz? Bir emeklimize 
daha ulaşabilir miyiz? bu soruları 
kendimize soruyoruz. Sadece spor 
okullarımıza 45 bin çocuğumuz gel-
miş, bu büyük bir başarıdır. Bundan 
dolayı Allah’a şükrediyorum. 

YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK 
DOKUNUŞLAR YAPIYORUZ

Temel belediyecilik hizmetlerini 
yaparken, prestij yatırımlar, sosyal 
mekanlar ve halkın yaşam kalitesi-
ni artıracak dokunuşlar yapabilmek 
önemlidir. Bu gün geldiğimiz nok-
tada Selçuklu Belediyemizin bu ko-
nuda da farkını ortaya koyduğunu 
görmekteyiz.        

İşimizi en iyi şekilde yapmalıyız, 

sadece şehrimiz için değil, ülkemiz 
için bunu yapmalıyız diyen Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay “Ülke olarak yaşadığımız coğraf-
yada her geçen gün yeni gelişmeler 
yaşanıyor. Ülkemize ve milletimize 
daha büyük görevler düşüyor. Bizler 
sadece kendi işimizi daha iyi yapmak 
için değil, ülkemiz için gayret gös-
termeliyiz. Güçlü Türkiye yolunda 
üzerimize düşeni yapmalıyız. Kaliteli 
hizmet üretmek, güçlü Türkiye’ye 
destek olmaktır. İşi iyi yapmak, vata-
nımıza olan sevgimizdendir” şeklin-
de konuştu.  Selçuklu Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay daha sonra 
birim yöneticilerinin kendi alanların-
da yaptıkları çalışmaları dinledi ve 
2018 yılı planlaması üzerinde fikir 
alışverişinde bulunuldu.  
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi birim 
yöneticileriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cam filmi ile ilgili yaptığı açıklamalarının ardından hem 
sürücüler hem de esnaf rahat bir nefes aldı.  Cam filmi işini yapan esnaf, “İflastan kurtulduk” dedi 

Cam filmine standart
geldi, esnaf sevindi!
Otomobillere cam filmi takılması 

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 
ile yasaklanması  vatandaşların ve es-
nafların tepkisini çekmişti.  Konu üze-
rine harekete geçen Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlıklara 
cam filmi konusunda çalışma yapma-
ları için talimat vermiş ardından cam 
filmi  ile ilgili çalışma başlamıştı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü ve İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu tarafından cam filmi ko-
nusuna ilişkin açıklamalar ise özellikle 
esnafı rahatlattı.  Bakan Soylu, çözüm 
netleşene kadar ceza kesilmemesi 
talimatını verdiğini ifade ederek, “ 
Belli bir standart geliyor. Ön, arka, 
yan camlarda ne kadar olacak, kimler 
üretebilir. Her şeyin yukarıdan aşa-
ğı standardize edildiği bir süreci arz 
edeceğiz” dedi. 

Aynı zamanda Bakan Özlü de bu 
konuda yeni bir kriter getireceklerini 
belirtti. Bakanı Faruk Özlü, cam filmi 
konusuna açıklık getirdi. Resmi Ga-
zete’de yayımlanan yasağın ardından 
araç sahiplerinin çözüm beklediği 
cam filmi için açıklama yapan Bakan 
Faruk Özlü,  “Cam filminde emni-
yetin görüntü olabileceği bir limit ile 
kriter getireceğiz. O kriteri aşanlar 
yasağa takılacak, o kriterin altında 
kalanlar serbest olacak. Teknik bir 
çalışma yapacağız, müştereken karar 
vereceği” şeklinde ifadelere yer verdi. 

HEM SÜRÜCÜLER 
HEM ESNAF MEMNUN 

Araçlar cam filmi konusunda 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın talimatının ardından bakanlar-
dan gelen açıklamalar hem sürücüleri 
hem de cam filmi ile uğraşan esnafı 
rahatlattı. 

Kararın ardından sürücüler cam 
filmi işlemi yaptırmaya devam eder-
ken, araçlarından cam filmini sök-
türenler ise kararın resmileşmesi 
ardından yeniden araçlarına uygun 
kriterlerde cam filmini taktıracakla-
rını ifade ediyor. Otomobil cam filmi 
işyeri sahibi Durmuş Koç, “Cumhur-
başkanımızın açıklamasının ardından 
sektörümüzde bir rahatlama meyda-
na geldi. İlgili bakanlıklar cam filmi 

yasağını TSE standartlarına oturtula-
cak.  Firma olarak TSE standartları-
na uygun çalışmalarımızı gerçekleş-
tiriyorduk.  Firma olarak günde 25 
araca cam filmi gerçekleştirirken şu 
anda günde 5 araca düşerek araçla-
ra cam filmi yapıyoruz. Şu anda film 
söktüren vatandaşlarımızın canı acı-
dığı için belirsizlik bitiminin ardından 

araçlarına film yaptıracaklarını ifade 
ediyorlar.  Elimizde bulunan ürünle-
rin AB standartlarına getirdiği zaman 
çalıştığımız firmalar elimizdeki ürün-
leri değiştirecek. Cam filmi yasağının 
yeniden gözden geçirilmesi ile birlik-
te cam filmi işi yapan esnaflar olarak 
iflastan kurtulduk ve aramızdan ay-
rılmak zorunda kalan arkadaşlarımızı 

tekrar aramıza katılmaya başladılar. 
Bu süreçte bizlere destek vererek ka-
muoyu baskısı oluşmasında destek 
olan herkese teşekkür ediyoruz. Şu 
an araçlarında cam filmi olan vatan-
daşlarımız ise cam filmlerini söktür-
meleri konusunda acele etmesinler” 
ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

2. elde düşük fiyatlı 
araç talebi yüksek

Konya da sıfır araba satışları 
geçen yıllara göre azaldı. Bunun 
nedeni döviz  kurlarındaki artış 
ve yükselen vergiler olarak gös-
teriliyor. Konya Ticaret Odası 
Oto Galericiler Komitesi Başkanı 
Mustafa Akkese, piyasada düşük 
fiyatlı araç talebinin daha fazla  
olduğunu belirterek, “Tabi vatan-
daşın bütçesine göre yüksek fi-
yatlı araçlar da tercih edilebiliyor” 
dedi. Akkese, “2. el aracın teknik 
yönü iyiyse fiyatı makulse binek 
olsun ticari olsun o araç satılır. 
İstanbul gibi, Ankara gibi  nüfus 
bakımından daha büyük şehirler-
de ikinci el araba piyasası daha 
hareketli. Fiyat artışı devamlı olu-
yor. Zaten geçen yıl ÖTV  fiyatla-
rının yükselmesiyle sıfır araç alımı 
azaldı” dedi. 

DEVLETİN İKİNCİ EL ARAÇ 
SATIŞLARINDA FAZLA KAR YOK

 “Sıfır araç alımı yükselirse 
ikinci el araba alımı artar” diyen 
Akkese, “Devletin bu konuda çok 
kaybı var. Çünkü vergi artışından 
dolayı araç alımı azaldı. Dolayı-
sıyla ikinci el araç alımı arttı,  tabi 
devletinde bu araçlardan fazla bir 
karı yok. Geçen sene 2 milyon 
adet olan sıfır araç satışı bu sene 
5 - 6 milyon olarak hedefleniyor,-
bu da iki üç katı bir artış demek” 
dedi.

ŞU AN İÇİN 2. ELDE ÇOK 
CİDDİ SIKINTI YOK 

Bölgede işlerin durgun olduğu-
nu dile getiren Z Motors Satış Mü-
dürü İbrahim Dereli de şu an için 
satışlarda çok sıkıntı olmağını söyle-
di. Dereli, “Satış yapabiliyoruz ama 
araçların fiyatlarını uygun ve cazip 
verirsek satışlarda fazla durgunluk 
olmayacaktır.  Zaten biz piyasadan 
dolayı  olabildiğince uygun fiyatlar-
la biniciye araç vermeye çalışıyo-
ruz, geçmişe dayalı da bir çevremiz 

var,tüm müşterilerimize yardımcı 
olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kul-
landı. 10 yıldır bu mesleğin içinde 
olduğunu söyleyen Dereli, “Bazı 
kesimlere göre sıfır araç almak daha 
avantajlıdır.Çünkü araç değerinden 
kaybetmez, gelecek yıl satıldığında 
gene aynı fiyat eder.Tabi sıfır araç 
alımı birazda maddiyatla alakalı,bu 
sene vergiler çok yükseldi” değer-
lendirmesinde bulundu. 
n METEHAN KESKİN

Mustafa Akkese

İbrahim Dereli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından bakanlardan 
gelen açıklamalar hem sürücüleri hem de cam filmi ile uğraşan esnafı rahatlattı. 
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MEDAŞ, uygulamaya koyduğu elektrik arızalarının uzaktan izlenmesini ve yönetimini sağlayan 
SCADA sistemi ile arızalara anında müdahale edebiliyor. 

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, 2017 yılında 291 milyon TL’lik yatırım 
planladıklarını ve bu yatırımların büyük bir bölümünün tamamlandığını söyledi. 

MEDAŞ bu yıl planlanan 291 milyon TL’lik yatırımın yüzde 80’i tamamlandı. Gelecek yıl için 334 milyon TL’lik yatırım 
planladıklarını belirten MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, “Amacımız sürekli ve kaliteli enerji vermek” dedi

291 milyonluk yatırım!
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 

(MEDAŞ) Genel Müdürü Erol 
Uçmazbaş, MEDAŞ yatırımlarını ve 
yapılan hizmetleri değerlendirdi. 
Bir otelde gerçekleştirilen toplantı-
ya MEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı 
Eyüp Erduran ve MEDAŞ işletme 
sorumluları da katıldı.

2 milyon müşteriye hizmet ver-
diklerini belirten MEDAŞ Genel 
Müdürü Erol Uçmazbaş, sürekli ve 
kaliteli enerji vermeyi amaçladıkla-
rını söyledi. Bu kapsamda, arızaları 
milimize etmek için yatırımlarını ve 
çalışmalarını sürdürdüklerinin altını 
çizen Uçmazbaş, “Bunu elbette sı-
fıra düşürmek mümkün değil ama 
asgariye düşürmemiz gerekir. Va-
tandaşımızın mümkün olduğunca 
az sürede enerjisiz kalmasını sağ-
lamamız gerekiyor ya da en kaliteli 
enerji hizmetini vermemiz gereki-
yor. Bütün bunları tabiki teknoloji ile 
yapabiliriz. Pek çok işlem yapıyoruz. 
Bütün bunları bir sistem dahilinde 
yapmadığımız takdirde işlerin düz-
gün gitmesi mümkün değil. Bunun 
için teknolojiden en iyi şekilde fay-
dalanıyoruz” dedi. 
YATIRIMLARIN YÜZDE 80’İ TAMAM

2017 yılında 291 milyon TL’lik 
yatırım planladıklarını ve bu ya-
tırımların büyük bir bölümünün 
tamamlandığının bilgisini veren 
Uçmazbaş, sözlerine şöyle devam 
etti, “Bu yılki yatırımların yaklaşık 
yüzde 80’lik kısmı bitti. Bu yıl baş-
ladığımız yatırımları yılın sonuna 
kadar bitirmeyi amaçlıyoruz. Gele-
cek yıl için 334 milyon TL’lik yatırım 
yapmayı hedefliyoruz. Çok önemli 
yerlere yatırım yapıyoruz. Bu yatı-
rımların yüzde 60’ı Konya’ya kalan 
yüzde 40’ı da diğer illere yapılmak-
ta. Burada şunu da söylemek lazım, 
2009 yılında yapılan yatırım tutarı 
36 milyon TL’ydi. Diğer kurumların 
yaptığı yatırımlara paralel olarak bi-
zim de yatırım yapmamız gerekiyor. 
Karayolları, TCDD, DSİ gibi diğer 
kurumların yatırımlarını da öğre-
niyoruz biz de o yatırımlara paralel 
yatırımlar yapalım. Dolayısı ile biz 
yatırım taleplerini topladıktan son-
ra, planlama mühendislerimiz ta-
rafından bazı kriterlere göre değer-
lendiriliyor, buna göre 291 milyon 
TL’lik yatırım ortaya çıkmış oluyor. 
Burada çok kapsamlı bir çalışma 
yürütülüyor. Hedef sadece yatırım 
yapmak değil, yatırımı aynı zaman-
da yerinde yapmak. Bu yatırımlar 
yerini bulduğu takdirde anlam ifade 
eder. Dolayısı ile çok yoğun bir çalış-
ma yapıyoruz.”

ARIZA SAYISI YÜZDE 22 AZALDI
Yapılan çalışmaların ve hizmet-

lerin meyvelerini aldıklarını da be-
lirten Uçmazbaz, bunu rakamlarla 
ortaya koydu. Arıza sayılarının ge-
çen yıla oranla düştüğünün bilgisini 
veren Uçmazbaş, şöyle devam etti, 
“Arıza sayımız 2017 yılında geçen 
yıla oranla orta gerilimde yüzde 29 
düştü. Alçak gerilimde yüzde 15 
düştü. İkisinin topladığımız zaman, 
ortalama yüzde 22 oranında arıza 
sayısında düşüş yaşandı. İnşallah 
bunu daha da azaltmayı hedefliyo-
ruz. Biz geçen yıl yalın bağlantı sis-
temi diye bir yazılım devreye soktuk. 
Bu yazılım vasıtasıyla artık elektrik 
mühendisleri ve fen adamları, bizim 
işletmemize gelmeden bilgisayar 

başından tüm işlemleri halledebili-
yorlar. Buradaki amacımız, mühen-
dislerimiz ve fen adamları uğraş-
madan işletmeye gelmeden, vakit 
kaybetmeden işlerini bilgisayar ba-
şında halletmelerini sağlamaktır. 
Bundada büyük ilerleme kaydettik. 
Skala ile biz sistemi uzaktan izleye-
biliyoruz. Uzaktan sistemi açıp ke-
sebiliyoruz. Şuanda 170 civarında 
noktada hizmet veriyoruz. Bu nokta 
sayısını 600 daha artıracağız. Böyle-
ce biz MEDAŞ’ın ana merkezlerini 
uzaktan açıp kesebileceğiz. Böylece 
arıza elemanları oraya gitmeden bu 
işi halletmiş olacağız ve arıza süre-
lerini çok çok kısaltmış olacağız. Ay-
rıca zamanda bizim bölgede güneş 
enerjisi santralleri de çok popüler. 
Biz bu santralleri de uzaktan izleye-
biliyor ve açıp kapayabiliyoruz.”

MEDAŞ İLETİŞİME ÖNEM VERİYOR
“Hedefimiz yüzde 100 müşte-

ri memnuniyeti. Bu nedenle çağ-
rı merkezimizdeki çalışan sayısını 
41’den 150’ye çıkardık” diyen Uç-
mazbaş, çağrı merkezindeki çalışan 
sayısını artırmalarının büyük katkısı 
olduğunu söyledi. Konuyla ilgili Uç-
mazbaş şunları söyledi, “Daha önce 
ulaşılabilirlik oranı yüzde 92 iken şu 
anda yüzde 99’a çıkmış durumda. 
Gelen çağrıların da yüzde 96’ısına 
da 20 saniyenin altında cevap veri-
yoruz. Yıllık yaklaşık 2 milyon çağrı 
alıyoruz. Çağrı merkezi ile ilgili bir 
uygulamaya da başladık. Vatandaş 
bizi aradıktan sonra, o sorunun çö-
zümüyle ilgili olarak SMS ile vatan-
daşları bilgilendiriyoruz. Bunun ya-
nında başvuru neticelendiği zaman 

telefonla arayarak başvuru sonucu-
nu teyit ediyoruz. Şikayetlerle ilgili 
olarak bizim işletme yöneticilerimiz 
şikayetleri her gün birebir arayarak, 
vatandaştan, birinci ağızdan sorunu 
duymuş olur ve o sorunun çözü-

müne ilişkin çalışma yapar. Bunun 
yanında sosyal medyayı da önemsi-
yoruz. 5 kişilik bir ekibimiz var bu-
radan gelen talep ve şikayetlere kısa 
sürede dönüş yapıyoruz. Memnuni-
yet ölçümleri yapıyoruz. Böylece iş-

lerimizi daha düzgün hale getirmeye 
çalışıyoruz. Bir başka yeni uygulama 
da planlı kesintilerde SMS gönde-
rilmesi. İlk önce buna muhtarlarla 
başladık. Muhtarları bilgilendiriyo-
ruz, Yapılacak kesintiyle ilgili bilgi 
veriyoruz. Muhtarlarımızla sürekli 
iletişim halindeyiz. Genelde hafta-
sonları yaptığımız planlı kesintilerin 
çoğu yaptığımız yatırımlarla ala-
kalı. İş gereği bu kesintiyi yapmak 
durumunda kalıyoruz. Bu konuda 
vatandaşlarımız şikayetlerini de bili-
yoruz. Bu yüzden yapacağımız planlı 
kesintileri gazetelere ilan olarak da 
vermeye başladık. Muhtarlar yanın-
da 6 bölgede bizde telefon numarası 
olan vatandaşlara SMS ile bilgi ver-
meye başladık. Bunu Mart ayına ka-
dar tüm MEDAŞ alanında yapmayı 
planlıyoruz. Önemli arızalarda yine 
SMS ile bilgilendirme yapmayı dü-
şünüyoruz. Eğitime önem veriyoruz. 
Çalışanlarımızı eğitmezsek kaliteli 
hizmet mümkün değil. Bu anlamda 
1 yılda 135 bin saat eğitim verdik.”

MEMNUNİYET ANKETİNDE BİRİNCİ
Uçmazbaş ayrıca MEDAŞ olarak 

bu yıl yakaladıkları önemli bir başa-
rıya da değindi. Enerji ve Tabi Kay-
naklar Bakanlığı’nın bu yıl ikincisini 
düzenlediği memnuniyet anketinde 
21 dağıtım şirketi arasından büyük 
bir başarıyla çıktıklarını hatırlatan 
Uçmazbaş, “21 dağıtım şirketi ara-
sında MEDAŞ, müşteri memnu-
niyeti en iyi dağıtım şirketi seçildi. 
Geçen yıl yapılan ankette de 3. ol-
muştuk. Bu bizim için gurur verici 
bir olay. İnşallah bundan sonra da 
bu şekilde devam eder” ifadelerini 
kullandı. 

KIŞ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Geçtiğimiz yıl zorlu kış şartla-

rından dolayı elektrik enerjisi ke-
sintilerinin yaşandığını da hatırla-
tan Uçmazbaş, bu yıl yaşanabilecek 
olumsuz durumlara karşı MEDAŞ 
olarak hazırlıklarını sürdürdüklerini 
belirterek sözlerini şöyle sürdürdü, 
“Maalesef geçen yıl çeşitli sıkıntılar 
yaşamıştık. Bu sene de inşallah ya-
şamayız diye çalışmalar yapıyoruz. 
Bazı bölgelerde tesisler çok eski ve 
biz ömrünü tamamlamış tesisle-
ri yatırım kapsamında yenilemeye 
çalışıyoruz. Ama tabi bunların sa-
yısı çok fazla. Bunların hepsini ye-
nilemek ekonomik olarak mümkün 
değil ama elimizden geldiğince ye-
nilemeye çalışıyoruz. Bazı alanlar-
da hatları yer altına alıyoruz. Arıza 
ekibimizin vardiya sistemini sürekli 
düzenliyoruz. Kışa bu gibi hazırlıklar 
yapıyoruz.”  n ABDULLAH AKİF SOLAK

Geçtiğimiz yıl zorlu kış şartlarından dolayı elektrik enerjisi kesintilerinin yaşandığını da hatırlatan Uçmazbaş,
 bu yıl yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı MEDAŞ olarak hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti. 

MEDAŞ, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için farklı bir 
yol izledi, sanata başvurdu. Profesyonel sanatçılar tiyatro sahnesine bu kez, 

hayat kurtaran önlemleri anlatmak için çıktı. 

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş
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Bisiklet ulaşımına elverişli şehirlerden biri; Konya. Ancak Konya tabiriyle ‘velesbite’ rahatça binilemiyor. Nedeni ise bisiklet yollarının sürücüler tarafından 
gaspedilmesi. Motosiklet ve Bisiklet Tamircileri Odası Başkanı Ahmet Çal, bisiklet yollarının gasp edildiğini vurguladı 

‘Velesbit’e binemiyoruz!’

Yerleşim açısından ulaşıma elve-
rişli şehirlerden biri olan Konya’da bi-
siklet ve motosikletlere saygı kalmadı. 
Geçtiğimiz yıllarda Konya’ya toplam 
450 kilometrelik bisiklet yolları yapıl-
mıştı ancak araç sürücüleri, bisiklet 
yollarını gasp etti. Bisiklet ve motosik-
letle ulaşımını sağlayan vatandaşlar, 
araç sürücülerinden şikâyetçi! Açık-
lamalarda bulunarak gazetemize ko-
nuşan Konya Motorsiklet ve Bisiklet 
Tamircileri Esnaf ve Sanatkârlar Oda-
sı Başkanı Ahmet Çal, bisiklet ve mo-
tosiklet sürücülerine trafikte saygının 
olmadığını altını çizerek, “Konya’ya 
450 kilometre bisiklet yolları yapıldı. 
Ama bizim bisiklet yollarımız resmen 
park yeri oldu. Yolda bisikletin resmi 
var bisiklet yolu olduğu belli siz ne-
den bisiklet yollarına araçlarını park 
ediyorsunuz? Sen aracını park yerine 
koy ki benim vatandaşımda bisikleti-
ne rahat binsin… Bir kaza yaşandığı 
zaman ‘bisiklet değil mi zaten’ diyor-
lar. Bisikletinde bir ulaşım aracı oldu-
ğunu, spor amaçlı kullanıldığını sakın 
kimse unutmasın. Ayrıca motosiklet 
kullananlara uyarılarımız var; Benim 
cebimde nüfus kâğıdım varsa moto-
sikletinde nüfus kâğıdı olmalıdır. Pla-
kası, sigortası, vizesi ve başında kaskı 
olması lazım. Oda olarak birçok kez 
kask dağıtımı yaptık. Eğer biz ‘bir canı 
kurtarabiliyorsak ne mutlu bizlere…’ 
Vatandaşlarımıza birçok kez kask tak-
maları konusunda uyarılarda bulunu-
yoruz ama vatandaşlarımız bunu yap-
mıyor ve motorun arkasına bağlıyor. 
Kaskı arkaya bağlamak mühim değil 
başa takmak önemlidir” dedi. 

USTALARIMIZ BİZLERE BİRER 
ALTIN BİLEZİK VERDİ

Konya Motosiklet ve Bisiklet Ta-
mircileri Esnaf ve Sanatkârlar Oda-
sı Başkanı Ahmet Çal, 1979 yılında 
kurulan odaya 1999 yılında başkan 
olduğunu ifade ederek oda faaliyet-

leri hakkında da bilgiler verdi. Odaya 
ait bütün borçları temizlediklerini de 
sözlerine ekleyen Başkan Çal sözleri-
ne ise şu şekilde devam etti; “Odamız 
1979 yılında dernek olarak kuruldu. 
Derneğimizin başında eski ustalardan 
Muammer Bahçıvan vardı. Mekânları 
cennet olsun ben ustalarımın yanın-
da yetiştim. Onlar bizlerin eline birer 
altın bilezik taktı ve onların sayesin-
de de şuanda yürüyoruz. Üyelerimi-
zin sorunu bizlerin sorunudur. Oda 
olarak sorunlara çözümler üretmek 
başlıca vazifemizdir. 1999 yılında ise 
odamıza başkan olarak seçildim. Baş-
kanlığa seçildiğim gün ‘ceketimi ko-
yup gitmeyi’ düşündüm. Çünkü oda 
odalıktan çıkmış durumdaydı. Sonra 
el birliği ile odamızın bütün borçla-
rını temizlemeyi düşündük. Odamı-
zın mali ve sigorta borçlarını ödedik. 
Daha sonrada kirada olan odamızın 
mülkiyetini aldık.”

BİZİM İÇİN ÖNCE CAN GÜVENLİĞİ!
Kaskın önemine dikkat çeken Baş-

kan Çal, bütün motor sürücülerinin 
muhakkak kask takması gerektiğini 
vurgulayarak, oda olarak da birçok 
kez kask dağıttıklarını belirtti. Başkan 
çal vatandaşın sağlığının kendileri için 
önemli olduğunun da altını çizerek; 
“Motosiklet tamirci arkadaşlarımızın 
istedikleri var. Benim cebimde nüfus 
kâğıdım varsa motosikletinde nüfus 
kâğıdı olmalıdır. Plakası, sigortası, 
vizesi ve başında kaskı olması lazım. 
Oda olarak birçok kez kask dağıtımı 
yaptık. Eğer biz ‘bir canı kurtarabi-
liyorsak ne mutlu bizlere…’ Vatan-
daşlarımıza birçok kez kask takmaları 
konusunda uyarılarda bulunuyoruz 
ama vatandaşlarımız bunu yapmıyor 
ve motorun arkasına bağlıyor. Kaskı 
arkaya bağlamak mühim değil başa 
takmak önemlidir. ‘Kaskı kafanıza ne-
den takmıyorsunuz?’ diye sorduğu-
muzda ‘bizim saçımız bozulur’ diyor-

lar. Senin saçının bozulması önemli 
değil ki beynin bozulduğu zaman onu 
kim yapacak! Trafik haftasında da bir-
çok kask dağıtımı ve broşür dağıtımı 
yaptık. Karayolları bölge müdürlüğü-
ne giderek oradan parça reflektörler 
getirdik. Konya’nın her köşesinde de 
bunların dağıtımını yaptık. Biz bunları 
kazaların önüne geçmek vatandaşın 
sağlığını düşündüğümüz için gerçek-
leştirdik” diye konuştu. 

KİMSENİN KİMSEYİ RAHATSIZ ETMEYE 
HAKKI YOKTUR!

Bütün motosiklet sürücülerini Sa-
raçoğlu drag pistine davet eden Baş-
kan Çal, sokak ve mahalle aralarında 
yapılan yarışların artık son bulması 
gerektiğini söyledi. Kimsenin, kimseyi 

rahatsız etmeye hakkının olmadığını 
da vurgulayan Çal, sanayicilerinde 
egzoz açmamaları gerektiğini bildi-
rerek ifadelerine şu şekilde yer verdi; 
“Saraçoğlu’nda yarış drag pisti bulun-
maktadır. Odamızın, Büyükşehir Be-
lediyemizin ve bazı arkadaşlarımızın 
katkısı ile bu bölge yapıldı. Ben genç-
lerimizden sadece 3 şey istiyorum; 
annenizi ve babanızı ağlatmayın, eşi-
nizi ve çocuğunuzu yetim-dul bırak-
mayın, gelin Saraçoğlu yarış pistine 
kapıları açalım orada yarışın… Orada 
motorlarınızı patlatana kadar yarışa-
bilirsiniz ama gelirken de ekipman-
larınızla gelin. Kaskının, eldiveniniz 
ve elbiseniz üzerinizde olmalıdır. Bu 
şartlarda ne zaman isterlerse pisti-
mizi gençlerimize açabiliriz. Lütfen 
cadde, sokaklarda yarışları bırakınız. 
Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye 
hakkı yoktur edemez de. Artık egzoz 
açmayı tamircilerimiz yapmıyor.  An-
cak vatandaşlar bu seferde sanayilere 
yöneldi. Sanayideki arkadaşlarımızda 
açmasalar bunun önüne tamamen 
geçebiliriz. Böylelikle Konya’mızda 
gürültüsüz bir şehir haline gelmiş 
olur. Egzozu açık olan herkese trafik 
ekipleri cezalarını uygulasın. Motosik-

lete binen arkadaşlarımızda kanunla-
ra uymak mecburiyetindedir”

BİSİKLET YOLLARINI 
SÜRÜCÜLER GASP ETTİ!

Konya’ya 450 kilometre bisiklet 
yolu yapıldığının altını çizen Başkan 
Çal, bu yolların sürücüler tarafından 

gasp edildiğini vurguladı. Sürücülerin 
bisiklet kullanılanlara saygı duyması 
gerektiğini de belirten Başkan Çal; 
“Konya’mızın en önemli ulaşım aracı 
bisiklettir. Eskiden bisiklete ‘velesbit’ 
denirdi. Konya’da maalesef ki bisikle-
te rahat binen vatandaşımız kalmadı. 
Rahat rahat bisiklete binen vatanda-
şımız yok… Konya’ya 450 kilometre 
bisiklet yolları yapıldı. Sayın Büyükşe-
hir Belediye Başkanımıza bu katkısın-
dan dolayı teşekkür ediyorum. Ama 
bizim bisiklet yollarımız resmen park 
yeri oldu. Yolda bisikletin resmi var 

bisiklet yolu olduğu belli siz neden bi-
siklet yollarına araçlarını park ediyor-
sunuz? Sen aracını park yerine koy ki 
benim vatandaşımda bisikletine rahat 
binsin… Bir kaza yaşandığı zaman 
‘bisiklet değil mi zaten’ diyorlar. Bi-
sikletinde bir ulaşım aracı olduğunu, 
spor amaçlı kullanıldığını sakın kimse 
unutmasın. Herkes yeter ki bisiklete 
binsin! Ama ne yazık ki bizim bisik-
let yollarımız şuan da gasp edilmiş 
durumda. Otomobil sürücülerine; ‘o 
aracını oraya koyarken vicdanın el 
veriyor mu?’ Diyorum. Ama ne yazık 
ki otomobil sürücüleri bu kurala uy-
muyor. Oda olarak bu konu hakkında 
elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah 

düzelir” diye konuştu.
TAMİRCİLER EKONOMİYE KATKI SAĞ-

LAMAKTADIR
Tamircilerin ve satıcıların ekono-

miye büyük katkısının olduğunu be-
lirten Çal, kimsenin esnafları küçük 
görmemesi gerektiğini söyledi. Sevgi, 
saygı ve hoşgörü olduğu sürece bü-
tün sorunların çözüleceğini de vur-
gulayan Başkan Çal, açıklamalarını 
şu şekilde yaptı; “Tamircilerimiz, satı-
cılarımız ve bütün üyelerimiz ekono-
miye katkı sağlamaktadır. Lütfen kü-
çük görmesinler bizleri. Parçalıyoruz, 

benzin alıyoruz, yağ alıyoruz, bunların 
hepsini yaparak biz ekonomiye katkı 
sağlıyoruz. Otomotiv sektöründen 
katkı sağlamak konusunda herhangi 
bir farkımız yok. Kimse odamızı ve 
üyelerimizi Motosiklet ve tamirciler 
odası diye küçük görmesin. Küçük 
esnafız ama günü geldiği zaman ma-
liye ye vergimizi öderiz. Trafikte de 
bizleri küçük görmeyin. Bisiklete ve 
motorlara hiçbir zaman saygısızlık 
yapmayın. Bunlarında bir ulaşım aracı 
olduğunu unutmayın. Bizlere de tra-
fikte sevgi, saygı, hoşgörü gösterin ki, 
bizlerde sizler gibi ulaşımımızı rahat 
rahat sağlayalım”
n HÜSEYİN MENEKŞE 

Kaskın önemine dikkat çeken Başkan Çal, bütün motor sürücülerinin muhakkak kask takması gerektiğini vurgulayarak, oda olarak da birçok kez kask dağıttıklarını belirtti. Başkan Çal, “Sürücülerin plakası, sigortası, vizesi ve başında kaskı olması lazım” dedi. 

Başkan Çal, bisiklet ve motosiklet sürücülerine trafikte saygının olmadığını altını çizerek, “Konya’ya 450 kilometre bisiklet yolları yapıldı. Ama bizim bisiklet yollarımız resmen park yeri oldu” dedi. 

Konya Motosiklet ve Bisiklet 
Tamircileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası 

Başkanı Ahmet Çal

“Bir kaza yaşandığı zaman ‘bisiklet değil mi zaten’ 
diyorlar. Bisikletinde bir ulaşım aracı olduğunu, 

spor amaçlı kullanıldığını sakın kimse unutmasın. 
Herkes yeter ki bisiklete binsin! Ama ne yazık ki bizim 

bisiklet yollarımız şuan da gasp edilmiş durumda”



Selçuk Üniversitesi İbn-i Sina 
(Avicenna) Topluluğu tarafından ha-
zırlanan Türkiye’de Bilim Akademisi 
Geleneği Konferansı Türkiye Bilimler 
Akademisi (TÜBA) Başkan Yardımcı-
sı ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Ahmet 
Nuri Yurdusev’in anlatımıyla gerçek-
leştirildi. Konferansta konuşan TÜBA 
Başkan Yardımcısı ve ODTÜ Ulusla-
rarası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, “Tür-
kiye Bilimler Akademisi 1993 yılında 
kararnameyle kurulmuştur. Bilim 
akademileri; adı üzerinde ilimle, bi-
limle uğraşan kuruluşlardır. Tek ku-
ruluş da değillerdir. Geçmişte kurulan 
Nizamülmük ve akademiler arasında 
bir bağ vardır. Çünkü akademiler seç-
kin bilim insanlarının oluşturduğu te-
şekküllerdir. Üniversitelere göre daha 
küçük kuruluşlardır. Hatta bazı ülke-
lerde sınırda koyulmuş örneğin; Ja-
ponya Bilim Akademisi’nde üye sayısı 
maksimum 150 ile sınırlandırılmış. 
Japonya’nın çok nüfuslu ve eğitimli 
insan sayısının yüksek olduğunu dü-
şünürsek bu sayı çok az kalır. Türkiye 
Bilimler Akademisi’nde üye sayımız 
200’dür” dedi.

Bilimsel akademilerin doğu ve 
batı tipi olarak ikiye ayrıldığını söy-
leyen TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, “Bizim 
akademimiz ‘Batı’ tipi akademiler 
model alınarak kuruluştur. Bir de 
‘Doğu’ tipi akademi vardır. Özellikle 
Sovyetler döneminde kurulan akade-
miler ve Çin’de doğu tipidir. Bulga-
ristan, Rus ve Azerbaycan Bilim Aka-
demileri Türkiye’deki TÜBA, YÖK 
(Yüksek Öğretim Kurumu) ve TÜBİ-

TAK’ın (Türkiye Bilimsel Ve Tekno-
lojik Araştırma Kurumu) görevlerini 
üstlenmişlerdi. İyi ki biz de böyle 
değil. Çünkü bütün işlevlerin tek bir 
kurumda toplanması sürdürülebilir 
bir durum değil. Daha da önemlisi o 
kurumun işlevsizleşmesine yol açabi-
lir. Türkiye’de Bilimsel Akademilerde 
üye seçiminde ilk 10 üyeyi doğrudan 
hükümet seçiyor. Sonra bu 10 üye, 
bir 10 üye daha seçiyor. Daha son-
raki 20 üye, diğer üyelerini kendileri 

seçiyorlar. TÜBA’nın mevcut üye se-
çiminde asli üyeleri 150, şeref üyeleri 
için sınır yok. Şeref üyelerinin tamamı 
TÜBA tarafından seçiliyor. Diğer üye-
lerin ise yarıya yakını TÜBA, yarıya 
yakını YÖK ve TÜBİTAK tarafından 
seçilmiştir. Zaten ‘Batı’ tipi dediğimiz 
akademilerin özelliği üyelerini kendi-
leri seçmeleridir. 2011 yılında yapılan 
düzenleme ideal değildi ama gerek-
liydi. Bu haliyle de sürdürülebilir de-
ğildir” ifadelerini kullandı.  n İHA
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Sarıkulak ailesinin acı günü
Merhaba Gazetesi Yönetim 

Kurulu Başkanı Ömer Sarıkulak’ın 
kayınpederi Süleyman Topuz, ve-
fat etti. Topuz’un vefatı sevenlerini 
üzdü. 86 yaşında, 4 çocuk babası 
olan merhum Topuz, Hacıveyis Ca-
mii’nde öğle namazına müteakip 
kılınan cenaze namazının ardından, 
dualarla Üçler Mezarlığı’na defne-
dildi. Cenazeye; Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Ba-
sın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire 
Başkanı Ahmet Köseoğlu, Topuz 
ve Sarıkulak ailelerinin akrabaları, 
sevenleri, yakınları, dostları ve çok 
sayıda kişi katıldı. Yenigün Gazetesi 
olarak merhum Süleyman Topuz’a 
Allah’tan rahmet, başta Merhaba 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Sarıkulak olmak üzere Topuz 
ailesine de sabırlar niyaz  ederiz.
n HABER MERKEZİ

Arakan’da nifak tohumlarını
İngilizler ekti, Çin kışkırttı

Hikmet İlim ve Sanat Derne-
ği’nin Pazartesi Sohbetleri’nde  Ka-
nayan Yaramız Arakan’ı anlatan 
İHH Konya Başkanı Dr. Hüseyin 
Uysal, “Arakan’daki katliamın ar-
kasında Çin var” dedi. Hikmet İlim 
ve Sanat Derneği’nin bu haftaki Pa-
zartesi Sohbetleri’nde, İslâm dün-
yasının kanayan yaralarından olan 
Burma (Myanmar)’dakiArakan’da 
zulüm gören Rohinyalı Müslüman-
lar dile geldi.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kon-
ya Şubesi Başkanı Op.Dr. Hasan 
Hüseyin Uysal, Meram Uluslararası 
Gençlik Akademisi’nde gerçekleş-
tirilen sohbetine, İHH’nın 1992 
yılında, Sırpların Bosna’da Boşnak 
kardeşlerimize saldırmaya başla-
masıyla Almanya’da üç genç tara-
fından değişik bir adla kurulduğunu 
ve başkanlığını günümüzde Bü-
lent Yıldırım’ın yaptığını belirterek 
başladı. İHH’nın Bosna savaşında 
Müslümanlara çok büyük yardım-
lar yaptığını ve Doğu Almanya’da 
bir hastahaneyi satın alarak tırlarla 
un çuvallarının içinde bu hastaneyi 
Bosna’ya taşıdıklarını ifade eden Dr. 
H. Hüseyin Uysal, çeşitli ülkelerde 
şimdiye kadar 100 binin üzerinde 
katarak ameliyatı yaptıklarını, 90 
bini aşkın yetim çocuğa halkın ba-
ğışları sayesinde analık – babalık 
ettiklerini ifade etti. 

Uysal, 170 dolayında cami ve 
mescid ile 40 yetimhane, 40 okul, 
20 kültür merkezi ve 20 sağlık 
merkezinin fiili olarak faaliyette 
olduğunu ve Afrika’da 7 bin dola-
yında su kuyusu açtıklarını söyledi.
Dünyada binlerce çocuğun organ 
mafyasının, fuhuş, uyuşturucu ve 
çocuk asker mafyasının eline düş-
tüğünü de kaydeden Uysal, “İslam 
dünyası tümüyle ayağa kalkıncaya, 
Müslümanlar uyanıncaya kadar 
biz hiç oturmayacağız” dedi. Uysal, 
uluslararası bir sivil toplum örgütü 
olduklarından dolayı hükümetler 
nezdinde muhatap alındıklarını ve 
Haiti’deki depreme ABD, İsrail’den 
sonra 24 saat içerisinde ulaşan 
üçüncü kuruluşun İHH olduğunu 
ifade etti. 

NİFAK TOHUMLARINI 
İNGİLİZLER EKTİ

Burma (Myanmar)’nın bir eyale-
ti olan sahil kenarındaki Arakan’da, 
1450’li yıllarda Rohinyalı Müslü-
manlar tarafından bağımsız bir kral-
lık kurulduğunu, bu krallığın Budis 
Krallar tarafından yönetildiğini ve 
1784’e kadar devam ettiğini anla-
tan Dr. Uysal, Hindistan’ı sömürge-
leştiren İngilizlerin, Birmanya işgali-
nin 40 yıl sürdüğünü ve bu bölgede 
ekilen nifak tohumları sayesinde 
İngiliz sömürgesinin ise 120 yıl de-
vam ettiğini hatırlattı. 

Arakan’daki ilk katliamın 
1942’de yapıldığını ve 150 bin Ro-
hinyalı Müslümanın öldürüldüğü-
nü, yedi büyük katliamın sonun-
cusunun ise 25 Ağustos 2017’de 
gerçekleştirildiğini anlatan Uysal, 
evlerinden ve yurtlarından edilerek 
Bangladeş’e göç etmek zorunda-
bırakılan Müslümanların sayısının 
ise 800 bini bulduğunu açıklayan 
Uysal, Rohinya’nın bir topluluk adı 
olduğunu ve 130 etnik unsurun 
bulunduğuMyanmar’da 65 milyon 
insanın yaşadığını söyledi. 

Küresel güçlerin (Çin-ABD) 
Myanmar-Arakan üzerinde ka-
pıştığını, sebebinin ise enerji yolu 
olduğunu dile getiren Uysal, “Bu 
katliamın arkasında Çin var. Çin’in 
enerji sıkıntısı var. Enerjisini de 
Ortadoğu’dan alarak gemilerle pa-
halı ve uzun bir yolculuktan sonra 
Çin’e ulaştırıyor. Amerika, Çin’in 
büyümesini istemiyor ve bu kori-
dora askeri gücünün yüzde 20’sini 
konuşlandırarak korsanlarını yerleş-
tiriyor. Çin katliamları görmezlikten 
gelerek uluslararası arenada Myan-
mar hükümetine destek veriyor. 
Arakan-Burma-Çin arasında yeni 
bir petrol boru hattı döşüyor” dedi.

Konya İHH olarak Balıkali Kam-
pında 1 milyon 200 bin lirayı aşkın 
yardım götürerek Bangladeş’ten te-
darik ettikleri gıda ve temizlik torba-
larını günde 1000 adet dağıttıkları-
nı, 1.500 branda ve çadır ile gazyağı 
da dağıttıklarını belirten Uysal, kısa, 
orta ve uzun vadede çözüm öneri-
lerini de sıraladı.   n HABER MERKEZİ 

Suriye’nin Rakka kentinde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin iş makinesinin bulunduğu 
iddialarına  cevap veren Konya Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama ile cevap verdi  

‘Fotomontaj olma 
ihtimali çok yüksek’

DEAŞ terör örgütünün elinden 
kurtarılan Suriye’nin Rakka kentinde 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin iş 
makinesinin bulunduğu iddia edil-
di. Konya Büyükşehir Belediyesi ise 
yaptığı açıklama ile iddiaların asılsız 
olduğunu açıkladı. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek de 
Seydişehir’de konuyla ilgili açıklama 
yaptı ve sert konuştu. Büyükşehir’den 
yapılan açıklama şöyle: “Bazı internet 
sitelerinde ve sosyal medya hesapla-
rında belediyemize ait olduğu iddia 
edilen hurda bir araçla ilgili tamamen 
gerçeğe aykırı haberler yayınlanmak-
tadır.  Kamuoyunu bilgilendirmek 
adına açıklama yapılması uygun gö-
rülmüştür: Bu tür kasıtlı ve algı oluş-
turmaya yönelik haberler ülkemizi 
karalama çabalarının bir uzantısıdır. 
Ülkemizi ve şehrimizi illegal örgüt-
lerle irtibatlı gibi gösteren iddialar ta-
mamen asılsızdır.  Sosyal medyada ve 
internet sitelerinde yayınlanan fotoğ-
raflardaki araç belediyemiz envanteri-
ne kayıtlı bir araç değildir. Söz konusu 
fotoğrafların nerede ve nasıl çekildiği 
belli olmadığı gibi fotomontaj olma 
ihtimali de oldukça yüksektir. Zira 
fotoğraftaki aracın alt ve üst yapısı 
ile oynanmış ve birbiri ile uyumlu ol-
madığı rahatlıkla görülmektedir. Araç 
üzerinde görünen logo belediyemizin 
kullandığı resmi logosu da değildir.  
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, son günlerde 
Konya Büyükşehir ile bir algı çalışması 

yapıldığını belirterek, “Nerede çekildi-
ği, kime ait olduğu, nerede üretildiği, 
fotomantaj mı belli olmayan bir algı 
çalışmasını ülkemiz ve şehrimiz aley-
hine kullanmak isteyenler olduğunu 
görüyoruz. Konyamızın o görüntü-
lerle hiçbir ilgisi yoktur. Konyamı-
zın hiçbir illegal örgütle de bağı asla 
yoktur ve olmayacaktır. Şehrimize ve 
ülkemize iftira atanlar asla amaçlarına 
ulaşamayacaklar” dedi. 

BAŞKAN AKYÜREK: 
KURDUKLARI KİRLİ TEZGAH-

LAR BAŞLARINA GEÇİRİLECEK
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Tahir Akyürek, Türkiye’nin ge-
lişimi, yükselişi devam ettikçe ‘Lider 
Ülke Türkiye’ yolculuğunu engelle-

mek isteyenler çıktığını belirterek, 
Osmanlıyı yıkan güçlerin bugün de 
Türkiye’nin karşısında olduğunu 
dile getirdi. Bunların DAEŞ, PKK, 
YPG, FETÖ gibi bin bir çeşit isim-
le Cumhurbaşkanımız önderliğinde 
Türkiye’nin İslam dünyasının lider-
liğini yapma çabasını engellemek is-
tediğini kaydeden Başkan Akyürek, 
kurdukları kirli tezgahların başlarına 
geçirileceğini ifade etti. Türkiye’nin 
‘Büyük Türkiye’ yolunda hedeflerine 
ulaşması için hiçbir engel tanımadan 
canla başla çalışmaya devam edecek-
lerini kaydeden Başkan Akyürek, son 
günlerde Konya Büyükşehir ile bir 
algı çalışması yapıldığına dikkat çekti. 
Başkan Akyürek, “Nerede çekildiği, 
kime ait olduğu, nerede üretildiği, 

fotomantaj mı belli olmayan bir algı 
çalışmasını ülkemiz ve şehrimiz aley-
hine kullanmak isteyenler olduğunu 
görüyoruz. Ne hükümetimizin, ne 
şehrimizin, ne belediyemizin illegal 
oluşumlarla asla bir ilişkisi olamaz. 
Tam tersine biz bütün hayırlı ve gü-
zel çalışmalarımızda o illegal oluşum-
ların engelleriyle karşılaşırız. Böyle 
algı çalışmalarının asla tutmayacağını 
ve asla amacına ulaşmayacağını da 
belirtmek istiyorum. Şehrimize ve 
ülkemize iftira atanlar, çeşitli yön-
temlerle algı çalışması oluşturmaya 
çalışanlar asla amaçlarına ulaşama-
yacaklar. Konyamızın o görüntülerle 
hiçbir ilgisi yoktur. Konyamızın hiçbir 
illegal örgütle de bağı asla yoktur ve 
olmayacaktır” dedi.  n HABER MERKEZİ

‘Türkiye Bilimler Akademisi’nin üye sayısı 200’

Sohbetin soru-cevap kısmından sonra Konya İHH Başkanı Opr. Dr. Hasan 
Hüseyin Uysal’a, HİSDER’in teşekkür plaketini Dr. Gökhan Darılmaz ile 

Mustafa Erol birlikte takdim etti.

Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev

Tahir Akyürek



Çevre ve Şehircilik Bakanı Meh-
met Özhaseki, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, milyonlarca yıl önce Erci-
yes, Hasan Dağı ve Güllü Dağ’ın püs-
kürttüğü lavların oluşturduğu yumu-
şak tüf kayaların oyulmasıyla yapılan 
depoların, herhangi bir enerjiye gerek 
duyulmadan soğuk hava deposu ola-
rak kullanıldığını hatırlattı.

Bu yapıların resmi anlamda ka-
çak durumda olduğunu ifade eden 
Özhaseki, bölgedeki doğal yeraltı 
depolarının, bakanlığınca hazırla-
nan yönetmelikle kaçak durumdan 
kurtulduğunu kaydetti. Özhaseki, 
Kapadokya’daki kayadan oyma tica-
ri yapıların yıllardır ihtiyaç duyduğu 
yasal düzenlemenin “Kayadan oyma 
yapıların tasarım, hesap ve yapım 
esaslarına dair yönetmelik” başlığıyla 
18 Ekim’de Resmi Gazete’de yayım-
landığını hatırlattı. 

“BİN 400 DEPODA 1 MİLYON TONDAN 
FAZLA ÜRÜN SAKLANABİLİYOR”
Kapadokya bölgesinin coğrafi 

yönden dünyada çok ender rastlana-
bilecek yerlerden olduğunu kaydeden 
Özhaseki, şöyle konuştu:  “Yer üstün-
deki yüzyıllar boyunca oluşan yapıyı 

görmeye insanlar zaten çok geliyor. 
Bir taraftan da insanlar yüzlerce yıl 
boyunca bu yumuşak kayaların içeri-
sine depolar yapmış, bunlara eskiden 
buzluk denilirdi. Her türlü malzeme 
buralarda saklanırdı, soğuk hava de-
poları yokken, klima daha icat edilme-

mişken her türlü ürün buralarda sak-
lanırdı. Kayaların içerisinde oluşan bu 
depolarda iklim 8-10 derece gibi belli 
bir düzeyde olur. Bunlar yönetmelikte 
yer almadığı, halihazırdaki yönetmeli-
ğimize de çok uyan bir yapıda olmadı-
ğı için hepsi kaçak durumda ve ticari 
olarak kullanılamayacak bir yapıday-
dı. Bunların yönetmelikleri çıktı şimdi, 
birincisi kaçak olmaktan çıkmış oldu-
lar. İkincisi ticari olarak kullanılabilir 
hale geldiler, yani gerekirse bankalar 
nezdinde ipotek almaya, vermeye, 
üzerinde işlem yapmaya tesis etme-
ye her türlü kolaylık sağlanmış oldu. 
Bin 400 civarındaki bu depolarda 1 
milyon tondan fazla ürün saklanabili-
yor. Hiçbir elektrik kullanmadan, hiç-
bir enerji tüketmeden, israf olmadan 
hizmet eden bu depolar yönetmelik 
ile resmileşmiş oldu. Bundan dolayı 
mutluyuz.”
n AA
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
15 Kasım 2017 Çarşamba • Yıl: 10 • Sayı: 3189

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Suriye uyruklu hamile kadını bıçakla yarala-
dıktan sonra cep telefonu, küpe ve 300 lirası-
nı gasbettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 
zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Gasp 
Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalan-
ması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve 
fiziki takibin ardından, olaya karıştığı ileri 
sürülen 15 yaşındaki F.O. polis ekiplerince 
yakalandı. Polis, F.O’nun ifadesi doğrultu-
sunda, A.Ç. (16), Hasan B. (19), ve Musa 
O’yu (23) da yakaladı. Polisteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıka-
rıldıkları mahkemece tutuklandı.   n AA

Seydişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 
birimler, ilçedeki okullarda güvenli eğitim or-
tamlarının sağlanmasına yönelik öğrencilere 
uyuşturucudan korunma semineri verecek.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kasım Özdemir, 
yanlış arkadaş seçimi, ‘hayır’ diyememe ve 
‘bir seferlik bir şey olmaz’ mantığının uyuş-
turucu bağımlılığına giden yolu açtığını belir-
tilerek, ailelerden çocuklarını takip etmesini 
istedi. Özdemir, “Kötü niyetli insanlara fırsat 
vermeyeceğiz. Bu amaçla okullarımızda 
öğrencilerimizi bilinçlendirmek için bu hafta 
eğitim seminerlerine başlayacağız.”   n AA

Emniyet’ten 
örnek uygulama

Gasp zanlısı 4
kişi tutuklandı

Şırnak Bestler-Dereler’de 2 Kasım’da başlayan operas-
yonda, terör arananlar kırmızı listede olan Gülbahar kod adlı 
Hülya Eroğlu’nun da aralarında bulunduğu 31 terörist etkisiz 
hale 

İçişleri Bakanlığından, 2 Kasım’da başlayan Şırnak Best-

ler-Dereler operasyonunda, terör arananlar kırmızı listede 
olup yurt içinde bulunan tek terörist olan sözde PKK/KCK 
Beşli Yürütme Konseyi üyesi Gülbahar kod adlı Hülya Eroğ-
lu’nun da aralarında bulunduğu 31 teröristin etkisiz hale ge-
tirildiği bildirildi.   n AA

Kırmızı listedeki kadın terörist öldürüldü

Engellilere kamu hizmeti
internetten sunulacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
kullanıcı sayısı 35 milyona yakla-
şan e-Devlet Kapısı’nda verilen 
hizmetlerin her geçen gün arttığını 
belirterek, bilişim okur yazarlığı ol-
mayan veya engelli vatandaşların, 
ilk olarak Ankara’da kurulacak “Tek 
Durak Hizmet Noktası”ndan kamu 
hizmetini elektronik ortamda alabi-
leceklerini bildirdi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, 18 Aralık 2008’de 22 
kamu hizmetiyle açılan e-Devlet 
Kapısı’nda kullanıcı kurum sayısı-
nın 362, verilen hizmet sayısının 
ise 2 bin 346, aylık ortalama işlem 
sayısının 120 milyon, aylık ortalama 
giriş sayısının 42 milyon olduğunu 
anlattı. e-Devlet konusunda çok 
önemli mesafe aldıklarını belirten 
Arslan, “Kullanıcı sayısı 35 milyona 
yaklaşan e-Devlet Kapısı’nda, adı-
nıza şirket kurulup kurulmadığının 
belirlenmesinden üniversite sınav 
kaydına, patent başvurusundan ika-
metgaha kadar birçok işlem hızlı ve 
kolay bir şekilde yapılıyor” dedi.

Bu yıl e-Devlet Kapısı üzerinden 
en sık kullanılan hizmetler arasında 
120 milyonun üzerinde görüntü-
lemeyle “4A hizmet dökümü”nün 
(Sosyal Güvenlik Kurumu) ilk sırada 
yer aldığını anlatan Arslan, “Bunu 
yaklaşık 80 milyon görüntülemeyle 
‘mahkeme dava dosyası sorgula-
ma’ (Adalet Bakanlığı) ve 60 milyon 

görüntüleme ile ‘vergi borcu sor-
gulama’ (Gelir İdaresi Başkanlığı) 
takip etti. Mobil hat, trafik cezası, 
e-bordro, hava tahmini, tapu bilgi-
leri, günlük döviz kurları, trafik ce-
zası, öğrenci belgesi, yurt içi seçmen 
kaydı ve IMEI sorgulama işlemleri 
2017’de vatandaşların en fazla fay-
dalandığı hizmetler arasında yer 
aldı” diye konuştu. Arslan, nüfus 
cüzdanı örneği, askerlik belgesi, üni-
versite kaydı, ikametgah gibi belge-
lerin yanı sıra vatandaşların adlarına 
şirket kurulup kurulmadığı, kaç cep 
telefonu hattının bulunduğu, patent 
başvurusu gibi birçok işlemin anlık 
gerçekleştirilebildiğini belirtti.

e-Devlet Kapısı kapsamında 
“Tek Durak Hizmet Noktası” adlı 
yeni bir hizmet vermeye başlaya-
caklarına işaret eden Arslan, şöyle 
devam etti: “Burada da amacımız 
şu, e-Devlet ile ilgili hizmet türü bu 
kadar yaygınlaşıp, bütün hizmetler 
oradan alınabilir hale gelince bili-
şim okur yazarlığı olmayan veya 
engelli vatandaşımıza ülke çapında 
kamu hizmetini elektronik ortam-
da sunmayı amaçladığımız bu tip 
merkezler kuracağız. O tip insanla-
rımız gelecek, buradan direkt bizim 
elemanlarımız marifetiyle hizmetini 
alabilecek. Pilot uygulama olarak da 
önümüzdeki yıl Ankara’dan bunu 
başlatacağız. Bu da küçük gibi gö-
zükmekle birlikte çok önemli bir iş 
görecek.”   n AA

Alkol alan İbrahim K. idaresindeki 42 BUK 01 otomobil, Tarık K. idaresindeki 34 FB 4430 
plakalı midibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs yan yattı, 1 kişi yaralandı 

Alkol aldı, çarptığı 
midibüs yan yattı!

Alkollü sürücünün kullandığı oto-
mobilin çarptığı midibüs yan yattı. 
Kazada otomobilde bulunan 1 kişi ya-
ralandı.  Kaza, saat 01.00 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağla-
rı Mahallesi Hava Lojmanları Kavşa-
ğında meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, arkadaşlarıyla birlikte alkol alan 

İbrahim K. idaresindeki 42 BUK 01 
otomobil, kent merkezi istikametin-
den Ankara Caddesi üzerinde seyir 
halindeyken kavşakta Tarık K. idare-
sindeki 34 FB 4430 plakalı midibüse 
yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 
yan yatan midibüsteki sürücü Tarık 
K. ile yanında bulanan Turgut Ahmet 

K. kazada yara almadan kurtulurken, 
otomobilde bulunan Hüseyin K. yara-
landı. İhbar üzerine olay yerine 112 
Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edil-
di. Kazada yaralanan ve 203 promil 
alkollü olduğu belirlenen Hüseyin K. 
ambulansla özel bir hastaneye kal-
dırılarak tedavi altına alındı. Kazaya 

karışan otomobilin yaklaşık 10 metre 
ilerisindeki alkol şişesi ise dikkat çek-
ti. Diğer taraftan otomobil sürücüsü 
İbrahim K.’nın 103 promil alkollü 
olduğu öğrenildi. Sürücünün ehliye-
tine alkollü araç kullanmaktan 6 ay el 
konuldu.
n İHA 

Doğal soğuk hava depoları resmiyet kazandı

Alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı midibüs yan yattı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.



Alaaddin ALADAĞ ile

ŞEHİR
SOHBETLERİ

alaaddin_aladag

ALİ CANİP OLGUNLU
- Ali Canip Olgunlu kimdir?  Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?
1967’de Kars’ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin bir kısmını Kars’ta tamamlayan ve eğitimine daha sonra İstanbul’da 
devam eden Olgunlu, Mimar Sinan Üniversitesi Türkoloji bölümünü bitirdi. Lisans programından sonra iki sene yurt dışında 
kalan yazarın ilk kitabı, 2001 yılında çıkan “Motif Motif Anadolu” oldu. Olgunlu, yaklaşık on beş yıldır profesyonel olarak özel 
gruplara Anadolu’nun esşiz kültürünü tanıtmaktadır. Ayrıca çeşitli kültür ve sanat merkezlerinde “Dinler Tarihi” konu başlığı 
altında bir dizi seminerler vermektedir.
Olgunlu’nun yayımlanmış eserleri:
Motif Motif Anadolu
Yedi Tepe Anadolu
Binbir Mevlana
Anadolu’nun Düşünce Mimarları

Kendisini mavi humanism 
ekolünün temsilcisi olarak tanım-
layan Yazar Ali Canip Olgunlu, 
Anadolu üzerine yürüttüğü çalışma-
larla biliniyor. Bu kapsamda Olgun-
lu’nun yayımlanmış eserleri de bu-
lunuyor. “M.Ö. 12 bin yılına ait olan 
Göbekli Tepe’den başlatırız.Çağımıza 
kadar gelen bütün kültürler arasında 
biz bir harman kurarız, o yüzden bize 
göre Anadolu mozaik değildir” diyen 
Olgunlu, Anadolu’yu bir 12 bin yıllık 
bir hamur olarak tanımlıyor. Olgunlu, 
Yunus, Hz. Pir, Hacı Bektaş ne kadar 
bizimse, Homeros, Diyojen, Hero-
dot, Heraklitos da bizim anlayışı ile 
Anadolu’ya bakış açısını açıklıyor. 

Biraz hayat hikâyenizden bah-
sedebilir misiniz? 

Bu soruyu iki türlü algılıyayım.
Birinci tarafından bu soruya cevap 
vermek kolay.Diğer yönünden ise 
bu soruya cevap vermek çok zor. 
Benim hayatım boyunca iki kanadım 
oldu. Birinci kanat Anadolu kültür 
tarihidir. Beni orda besleyen şahış 
ise Halikarnas Balıkçısı,Cevat Şakir 
Kabaağaçlı’dır. Halikarnas Balıkçısı 
mağlum mavi hümanizm akımıdır. 
Ve onun bütün derdi Anado-
lu’nunkültürel anlamda dünyanın 
en özel coğrafyası olduğunu ortaya 
koymaktır.Bizim açımızdan Anadolu 
güneşin bahçesidir, denizin yüreğidir.
Balıkçının ifadesiyle altıncı kıta Ak-
deniz’dir.Bende âcizane bu ekolün 
çağımızdaki son temsilcisiyim yani 
mavi hümanizmin.Biz Anadolu’ya 
şöyle bakarız: M.Ö. 12 bin yılına ait 
olan Göbekli Tepe’den başlatırız.
Çağımıza kadar gelen bütün kültürl-
er arasında biz bir harman kurarız, 
o yüzden bize göre Anadolu mozaik 
değildir. Anadolu bir hamurdur, 12 
bin yıllık bir hamur, dolasıyla bir şeyi 
bilmek ayrıdır, o şeyi dönüştürmek 
apayrıdır.Dönüştürdüğümüz zaman 
nasıl görürüz biz? Homeros da bizim, 
Diyojen de bizim, Herodot bizim,Her-
aklitos da bizim. Tıpkı Yunus’un, Hz. 
Pir’in, Hacı Bektaş’ın bizim olduğu 
gibi. Bu anlamda kültürel derinlikte 
bir insan bağ kurabilirse biz o insana 
özgür insan deriz.Eğer bağ kuramazsa 
mağlum bağnaz olur. Anadolu’nun 
buna ihtiyacı var.Neden ihtiyacı var. 
Bu coğrafya batının en doğusunda, 
doğununda en batısında bulunmakla 
birlikte doğunun ve batının merkez-
inde yer alır. Biz buna kültürel derin-
lik adını veriyoruz.Allah’a şükür 
diğer kanadımız Hz. Pir ve Hz.Yunus 

Emre’dir.Onlarla da biz yaradana 
yükselmeye çalışırız.Yaradana yük-
selebilmek için kültürel derinlik 
şarttır.Ardından tasavvufile bu yük-
sekliği elde etmek bize şunu kazan-
dırır. Genişlik bizim kavramımızdır.
Derinlere in, yükseklere çık sonrada 
herkesi kucakla.Çünkü yüce Yaradan 
ne diyor? Ey kulum bana teslim ol, 
bana kulluk et. Yaradan demiyork-
i;Alaaddin Arap,Türk, İngiliz, Fransız 
demiyor.Yaradan kulum diye seslen-
iyor.Bizde gücümüz yettiğinceonun 
kul sesine cevap vermeye çalışıyoruz.
Muhabbet yukarıdan aşagıya rahme-
tle iner.Yüce Allah’ın bizden istediği 
vefadır.Bu anlamdayeryüzünde hiç 
bir coğrafya Anadolu kadar derin-
lere inemez. Hiç bir coğrafya Mevlâ-

na’ya,Yunus’a, Hacı Bayram’a,Hacı 
Bektaş’a sahip olmadığında dolayı 
bizim kadar yükselemez. Ben bun-
ları bir rahmet olarak görüyorum.
Peki vefa ne olmalı?Vefa bunları 
bilip kucaklayabilmektir. Ve Anado-
lu’nunbuna ihtiyacı vardır.Ali Canip 
Olgunlu’nun hikâyesini bir metinle 
açıklamak istedim. Ali Canip Olgun-
lu kültürel anlamda derinlere inmeye 

çalışan,Hz. Pir tarafındanda yük-
seklere çıkmaya çalışan bir insan.

Kendinizi “Türkolog” olarak 
tanıtıyorsunuz, neden “Türkolog” 
olmaya karar verdiniz? 

Kars’ta doğdum, Kars’ta 
büyüdüm.İlköğretimi, ortaöğretimi,li-
seyi Kars’ta bitirdim. Şu ağzımdan 
çıkan sözleri duyabildiğim hiç kim-
seyle bir yerde olmadım. Bunlar ben-
im tamamen kendi çabalarımladır.
Çoçukluğumdan beri ya Türkologya 
Arkeolog ya da Sanat Tarihçi olmak 
isterdim.Üniversite imtihanında üç 
bölümden başka bir şey yazmadım. 
Neticede Türkolojiye gittim.Neden 
Türkolojiye dersen? Osmanlıcayı 
bilmek durumundaydım.Çünkü bir 
insan daha sonra arkeoloji kitapları 

okuyabilir,öğrenebilir. Sanat tarihi 
öğrenebilir ama Osmanlıcayı kendi 
kendine öğrenme şansı yoktur.Bu da 
benim açımdan yıllar sonra görüyo-
rum ki iyi bir tercih olmuş.Özetle bu 
tesadüfi değil,çoçukluğumdan beri 
önüme çizdiğim bir yoldu.

“Anadolu” sizin için neyi ifade 
ediyor? 

Bir başka insanın ağzından 

Anadolu lafını duymak bile benim 
tüylerimi diken diken eder.Anadolu 
denince aklıma dört mevsim gelir.
Yarısı sarı ve yeşil,yarısı beyaz ve 
mavi.Anadolu deyince aklıma mi-
mari gelir.Yarısı Ayasofya, yarısı 
Selimiye.Anadolu deyince aklıma 
çınar ve selvi gelir.Yarısı serin, yarısı 
sessiz.Anadolu deyince aklıma Ha-
likarnas Balıkçısı gelir.Yarısı Ak-
deniz, yarısı Eğe. Anadolu deyince 
aklıma Mezopotamya gelir. Yarısı 
Dicle,yarısı Fırat. Anadolu deyince 
aklıma aşk gelir. Yarısı Yunus, yarısı 
Mevlâna.Ve Anadolu deyince akıl-
ma bir gelir. Yarısı sen, yarısı ben. 
Anadolu hakkında konuşmaya kalk-
sak,bu günlerimizi alabilir. Şiirler, 
cografyasının özelliği,kültürel derin-
lik, binlerce portre bunlar bizim 
Anadolu’muzdur.Ağzımdan dikkat 
edersen hep biz çıkar çünkü Anadolu 
bizdir. Ve Anadolu’yu belli bir gruba,-
belli bir döneme sığdıramayız ve 
sıkıştıramayız.Anadolu bir hamur ve 
şu anda sende de bendede hem ru-
hani hemde gelmiş geçmiş her şeyin 
izleri vardır.O anlamda her birimiz 
geçmişe, kültüremüze ayna olmak 
durumundayız.Benim için Anadolu 
budur.

İyi bir gezgin olduğunuzu 
biliyoruz  ̧daha çok nerelerde olmak 
sizi huzurlu kılıyor?

Her yerde... Doğru zamanda, 
doğru Anadolu’da, doğru yerde old-
uğun takdirde her yerde huzur ve 
neşe bulursun. Örneğin Kars, mut-

laka ocak, şubat ve mart ayında 
Kars’ta olmalısın. Çünkü orası bir kar 
mevsimidir, kar şehridir. Bir Karad-
eniz mayıs ayı veya ekim sonu, kasım 
başı Karadeniz’de olmalısın. Bir Eğe 
mutlaka bir nisanda Eğe’de olmalısın. 
Yani mevsimine göre bir yerde old-
uğun zaman Anadolu’nun her yeri 
seni etkilerve her yerde huzurlu olur-
sun.

“Selçuklu Medeniyeti ve Hz. 
Mevlâna” hakkında neler söylemek 
istersiniz?

Selçuklu bizim yüzük taşımızdır. 
Sanat,mimari ve edebiyatta Selçuklu 
Anadolu’yu inşa etmiştir. Selçuklu 
sayesinde biz bu dünyanın en özel 
coğrafyasına geldik. Mağlum Süley-
man Şah’la birlikte yine dört Selçuk-
lu vardır. Anadolu Selçuklu’muz bu 
coğrafyayı bize MalazgirtSavaşı ile 
açtı, Miryokefalon Savaşıile yurt ed-
indi daha sonra Kurtuluş Savaşı ile 
bu coğrafyayı kurtardı. Selçuklu ne 
dersen, Selçuklu ticaret demek, ker-
vansarayları ile Selçuklu eğitim de-
mektir, medrese ile Selçuklu edebiyat 
demektir.Firdevsi’den başla Fuzu-
li’den çık. O yüzden benim bir arzum-
dur. Anadolu’danbir Selçuklu yolunu 
planlayıp insanları gezdireceğim. 
İznik’ten başlayıp dolaşacağız. en son 
Sivas’a kadar götüreceğim Selçuklu 
yolu üzerinden, çünkü Selçuklu hak 
ettiği gibi bilinmeyen bir medeniyet-
tir. Bir çok millet kültür ortaya koy-
muşturama Selçuklu medeniyet orta-
ya koymuştur.Kültür mağlum millîdir 
ama medeniyet milletler arasıdır.O 
yüzden Selçuklu’nun yeri başkadır. 
Ve Hz. Pir deyince ne diyebiliriz 
ki,onun adını andığımız zaman bile 
susmaktan başka bir şey yapamayız. 
Onun olduğuyerde, onun dediği gibi 
dinle!Bizim hemen kulaklarımızda 
çınlar durur, Hz. Pir nedir? Hz. Pir 
aşktır. Hz. Pir nedir? Pir tevazudur.
Hz.Pirnedir? Pir hoşgörüdür. O 
yüzden Hz. Pir sayesinde yaşarken 
insan olmaya çalışırız.Ne güzel 
der;Önemli olan insan olarak doğmak 
değildir, önemli olan insan olarak 
yaradana yaşarken kavuşmaktır.Hz. 
Pir bize bunları öğretiyor.Düşünse-
nize Hz. Pirbize 700 yıldan beri öğre-
ten bir sufidir.

Düşünce dünyanızı etkileyen 
yazarlar kimlerdir?

Düşünce dünyamı etkileyen iki 
kişi vardır. Bunlar Cevat Şakir Ka-
baağaçlı, tanınan adıyla Halikarnas 
Balıkçısı ve Hz. Mevlâna Celaleddin 

Rumî’dir.
“Binbir Mevlâna” adlı bir ki-

tabınız olduğunu biliyoruz.“Mev-
levilik” hakkında neler söylemek 
istersiniz?

Mevlevilik bizi yaradan ile direk 
olarak o yolda tutan bir yoldur.Mev-
levilik yolu sayesinde yolsuzları iyi 
öğrendik. Yolsuzları öğrenirsen ne 
kadar yolda kalırsın.Mevlevilik neza-
kettir,zerafettir,nedir nezakaket, seni-
ben gördüğüm zaman adın, sıfatın 
önemi yok ben senle tanışmadığım 
Alaaddin şu anda ben senle buluş-
tum.Buluşunca insanlar birbirlerine 
tebessüm ederler, bu nedir neza-
kettir.Şimdi senden ayrılınca her 
aklıma geldiğinde yüzümde bir te-
besssüm oluşunca inşaallah bu da 
bir zerafettir. Bir insana birisi ne-
zaket ve zerafet gösterirse yaradan 
onu letafetinde hiç ayrı tutmaz. O 
yüzden Mevlevilik nedir? Nezaket, 
zerafet gösterilmesi veletafetinde 
bağışlanmasıdır.Bunu yaparken isim 
ve sıfatlardan tamamen uzak kal-
mak gerekir.Mevlevilik yolunda en 
önemli edepşudur; Karşıdaki insana 
kesinlikle yük yükleme, hatta yükünü 
çekmeye talip ol. O yüzden Mev-
leviler yük çekmeye taliplerdir. Yük 
çekmek nedir? Onun derdine ortak 
olmaktır.Hani derler ya, Allah derdi-
ni arttırsın.Allah derdimi artıracaksa 
biraz da dert çekmeye benim talip 
olmam gerekir. O yüzden bu yolda 
ben yok, yanlızca biz var.Mevlevilik 
bize neyi öğretti?Ben dememeyi, biz 
demeyi öğretti. Mevlâna der;Ben di-
yorsun, biz diyorsun ama ne benden 
haberin var, nede bizden haberin var. 
Biz kimiz?Kainatta yaşayan herkes 
biz. Ben kimim?Ben yok, sen diye-
biliyorsam o zamanda sen demeyi 
öğrenmişim çünkü Mevleviler derler 
ki; Pir’den dolayı aşığa almak değil, 
vermek yakışır. Bu dünyadaki herkes 
birbirine verse herkes kazanmazmı? 
O yüzden bunun adı “aşk pazarı”dır. 
Mevlevilik bana göre “aşk pazarı”nın 
kurulmuş olduğu dergâhtır.

Son olarak “Konya” size neyi 
çağrıştırıyor?    

Konya bana Hz. Pir’i ve Selçuk-
lu’yu çağrıştırıyor. 

NOT: Bizleri kırmayap güzel soh-
betleri için Ali Canip Olgunlu hocamı-
za teşekkür ederim.Bizlere mekanları 
ve gönülleri açan Mete Horzum ve 
Serkan Vanlı,olmak Hich Otel ve Se-
lene Truzim teşekkürü bir borç bilir-
im.

Ali Canip Olgunlu’nun yayımlanmış Motif Motif Anadolux Yedi Tepe Anadol, Binbir Mevlana, Anadolu’nun Düşünce Mimarları gibi eserleri bulunuyor. 

Hz. Pir nedir? Hz. Pir aşktır. Hz. Pir nedir? 
Pir tevazudur.Hz.Pirnedir? Pir hoşgörüdür. 
O yüzden Hz. Pir sayesinde yaşarken insan 

olmaya çalışırız.Ne güzel der;Önemli olan insan olarak 
doğmak değildir, önemli olan insan olarak yaradana 

yaşarken kavuşmaktır

Kendini Hz. Pir tarafından yükseklere çıkmaya çalışan bir kişi olarak tanımlayan ve Anadolu kültürü üzerine çalışmalar 
yürüten Yazar Ali Canip Olgunlu, “Anadolu mozaik değildir. Anadolu bir hamurdur, 12 bin yıllık bir hamur” dedi 

‘Anadolu bir hamurdur’
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum 
döküm birimine 

yetiştirilmek üzere 
vasıfsız ve daha önce 
alüminyum dökümde 

çalışmış tecrübeli 
personel alımı yapılacaktır. 
(Tercihen el haddesinde tecrübeli)
 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 

birimine şahsen yapılacaktır.

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

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

VASIFSIZ ELEMAN 
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

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

ÖN MUHASEBECİ
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

ALINACAKTIR
MÜRACATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR. 

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

0332 342 74 24
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Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

E SINIFI EHLİYETİ VE SRC 
PSİKOTEKNİK 

BELGESİNE SAHİP

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 623 33 98

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Un fabrikası laboratuvarında vardiyalı 
çalışabilecek askerliğini yapmış

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

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

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

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

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

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

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

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

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.

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

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr

FİRMAMIZDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;
- ARGON VE GAZALTI  KAYNAĞI  YAPABİLEN
- MESAİ YAPABİLECEK
- TEKNİK RESİM OKUYABİLEN

KAYNAKÇILAR
- ARAPÇA - İNGİLİZCE BİLEN
- EN AZ 3 YIL TECRÜBELİ 

DIŞ TİCARET SORUMLUSU
- EN AZ 3 YIL TECRÜBELİ
- SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN

PAZARLAMACILAR
- EN AZ 5 YIL TECRÜBELİ
- ESNEK MESAİ SAATLERİNE UYUMLU

ELEKTRİK TEKNİSYENİ
ALINACAKTIR

Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır.

ADRES: KONYA 3. ORGANİZE T.ZİYAEDDİN 
AKBULUT CD. NO: 19 SELÇUKLU KONYA 

TEL : 0332 239 08 78
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ZAYi VE ELEMAN 
İLANLARINIZ 

İÇİN 
BİR 

TELEFON
KADAR YAKINIZ

444 5 158

SATILIK ARSA
Konya Meram Karadiğin Köyü Çay Mevkisinde 

2600 m2 yer Acil Satılıktır.
Araçla Takas Olunur Ada 138 Parsel 98 

İrtibat: 0507 904 93 42

SATILIK 
DAİRELER

Bosna  Hersek 
Mahallesi’nde   

Satılık Kaloriferli,   
2+1 ve  3+1 daireler
0531 710  88 76

Fabrikamızın aşağıdaki bölümü 
için personel alınacaktır.

* MOBİLYA 
USTALARI
* DEPOCU
* VASIFSIZ 

BAY ve BAYAN 
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI
KONYA HABERLEŞME CİHAZLARI SAAT ve GÖZLÜK SATIŞ ve TAMİRCİLİĞİ ESNAF ve 
SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞI, Odamızın Olağan Genel Kurul Toplantısı 5362 sayılı Esnaf 
ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42’nci maddesi gereğince,     03/OCAK/2018 
tarihinde Çarşamba günü,  Saat: Sabah, 10:00’da, Pirebi Mah. Kemha Sok. No.13 Meram /
KONYA (Meram Öğretmen Evi) adresinde;  çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantının 09/
OCAK/2018 tarihinde Salı günü,  Saat: Sabah,  10:00’da, , Pirebi Mah. Kemha Sok. No.13 Meram 
/KONYA(Meram Öğretmen Evi) adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
Bütün üyelere ilan olunur.
GÜNDEM 
1) Açılış,
2) Başkanlık divanının teşekkülü,
3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
4) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
5) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
6) Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
7) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi,
8) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi,
9) Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun ayrı, ayrı ibrası,
10) Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik 
kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi,
11) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.
l2) 5362 sayılı kanunumuzun 26. maddesince Odamızın mevzuatına uygun federasyon kurmak,   
kurucu oda olarak görev almak ve federasyonun kuruluşundan sonra odamızın üye olabilmesi 
için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13) Odamıza Gayrimenkul almaya, satmaya, odamıza araç almaya, satmaya, üst kuruluşumuzun 
izni alınarak Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesine,
14) Odamız Üyelerini İlgilendiren,  ticari konularda, arsa, tarla,  konut, işyeri ile ilgili kurulacak 
olan şirket ve kooperatiflere kurucu olabilmesi, ortak olabilmesi, ortaklıktan ayrılması,  
hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,  
 15) Dilek ve temenniler.
16) Seçimler.
17) Kapanış.

Basın 700566- www.bik.gov.tr

35 YAŞINI AŞMAMIŞ,
CNC OPERATÖRÜ 

VE KAYNAKCI 
ÇALIŞMA 

ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ.

SÜRMAK TARIM MAKİNELERİ SANAYİİ
Büyük Kayacık Mahallesi K.O.S. Bölgesi

18.Sokak No:4 Selçuklu / KONYA
Tel : 0332 239 24 20

Faks : 0332 239 24 23

Havaalanında Ekim'de 100 bin 778 yolcuya hizmet verildi 
Ekim ayında Konya Hava-

limanı’nda 100 bin 778 yolcu-
ya hizmet verildi. DHMİ Genel 
Müdürlüğü tarafından açıkla-
nan 2017 yılı Ekim Ayı Havali-
manı İstatistiklerine göre; Ekim 
ayında Konya Havalimanı’nda iç 
hat yolcu trafiği bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 1 artışla 
96 bin 285, dış hat yolcu trafiği 
yüzde 4 artışla 4 bin 493, top-
lamda ise yüzde 1 artışla 100 
bin 778 oldu.

2017 Yılı Ekim ayında Konya 
Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış 
yapan uçak trafiği ise 786 oldu. 
Dış hatlar uçak trafiği36 olmak 
üzere toplam uçak trafiği yüzde 
822’ye ulaştı. 

2017 Yılı Ekim ayında Konya 
Havalimanı Yük (kargo+pos-
ta+bagaj) trafiği ise toplamda 
yüzde 4 artışla 803 ton olarak 
gerçekleşti.

 Konya Havalimanı’ndan; 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 10 artışla 1.010.956 
yolcu hizmet aldı, hizmet veri-
len toplam uçak trafiği yüzde 
4 artışla 7 bin 898’e, yük (Kar-
go+Posta+Bagaj) trafiği ise 
yüzde 14artışla 9 bin 737 tona 
ulaştı.
n HABER MERKEZİ 



Konya Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
ları Birliği (KONESOB), Birliğe bağlı 
Oda Başkanları AK Parti Konya İl 
Başkanlığı görevine getirilen Hasan 
Angı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bu-
lundu.

KONESOB Başkanı Ali Osman 
Karamercan, Birlik Başkanvekilleri 
Ahmet Çal, Süleyman Yılmaz, Birlik 
Genel Sekreteri Ziya Yavuz ve Kon-
ya merkezdeki Esnaf Odası Başkan-
larının da hazır bulunduğu ziyarette, 
KONESOB Başkanı Ali Osman Kara-
mercan, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı’ya hayırlı olsun dileyerek 
ahilik sancağı takdim etti. Başkanla-
rın ziyaretinden duyduğu memnuni-
yeti dile getiren ve kendisine hediye 
edilen ahilik sancağını alan Başkan 
Hasan Angı da, ahilik kültürünün 
önemine ve Oda Başkanlarının gö-

revlerinin kutsallığına değinerek her 
bir Başkana ayrı ayrı teşekkür etti. Ka-
ramercan, Esnaf Teşkilatı olarak Kon-
ya için ne gerekiyorsa yapmaya hazır 
olduklarını belirterek, “Başkanlığınız 
nezdinde AK Parti İl Yönetimiyle bir-
lik beraberlik içerisinde bize düşen 
görev neyse yapmaya hazırız. Esnaf 

Teşkilatı olarak biz bugüne kadar ne 
istediysek Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın öncülüğünde devletimizden, AK 
Parti Hükümeti’nden aldık. Hizmet 
noktasında da yerel yönetimler ve 
belediyelerimizden gerekli desteği 
alıyoruz. KONESOB olarak İl Başkan-
lığınızın hayırlı olmasını diliyoruz” ifa-

delerini kullandı.
AK Parti Konya İl Başkanı Sayın 

Hasan Angı da, Başkan Karamer-
can’ın konuşması ve güzel dilekle-
rinden dolayı kendisine teşekkür etti 
ve ziyaretin sonunda günün anısına 
hatıra fotoğraf çektirildi.
n HABER MERKEZİ
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Yalıhüyük’te 2017’de 200 ton elma üretildi TED Koleji’nden lösemili  çocuklara ziyaret
Yalıhüyük İlçe Tarım Müdür-

lüğünden yapılan açıklamaya göre 
Yalıhüyük’te 2 bin dekar alanda 
ekili bulunan elma ağaçlarından 
200 ton elma üretildiği bildirildi. 
Çevre ilçelerde de yapılan sezon 
sonu elma hasatının ardından Ya-
lıhüyük’te üretilen rekolte de belli 
oldu. İlçede 2 bin dekar alanda ekili 
bulunan elma ağaçlarından 200 ton 
ürün alındığı belirtildi. Açıklamada 
görüşlerine yer verilen İlçe Tarım 
Müdür Vekili Mevlüt Semerci, “Ya-
lıhüyük ilçemiz alternatif ürün ye-
tiştiriciliği olarak meyveciliğin ya-
pıldığı yerlerden biridir. Ortalama 2 
bin dekar alanda elma yetiştiriciliği 
yapılmaktadır. Fakat üreticilerin pa-
zar sıkıntısı yaşamaları sebebiyle 
elma bahçeleri azalmaktadır. Mü-
dürlüğümüz tarafından erken uyarı 
sistemi ile üreticilerimizi SMS ve 
ilan yoluyla hastalık ve zararlılar 
ile mücadele konusunda bilgilen-

dirdik. Bunun sonucunda pazara 
uygun kalitede, albenisi yüksek, 
hastalık ve kurt zararı daha az olan 
standartlarda elma üretimi sağlan-

masına yardımcı olmuştur.  İlçede 
2017 sezonunda 200 ton elma üre-
tilmiştir” değerlendirmesinde bu-
lundu.  n AA

TED Konya Ko-
leji Lisesi öğrencile-
ri, Lösemili çocuklar 
haftası münasebetiyle 
Lösemili çocukları Me-
ram Tıp Fakültesinde 
ziyaret ettiler. Löse-
mili Çocuklar Haftası 
nedeniyle TED Konya 
Koleji Lisesi öğrenci-
leri geliştirmiş olduğu 
sosyal yardım projesi 
kapsamında, Meram 
Tıp Fakültesinde teda-
vi gören lösemili minik 
dostlarımızı ziyarete 
ettiler.  Öğrenciler zi-
yaret sırasında hazırla-
mış oldukları hediyeleri 
takdim ederek küçük dostlarımızla 
eğlenceli oyunlar oynadılar. Sunu-
lan hediyeleri heyecanla açan lö-
semili çocuklar, çok mutlu oldular. 
Onları mutlu ederek zamanlarını 

birlikte geçiren öğrenciler, ayrı-
ca onlara yanlarında götürdükleri 
küçük hikâyeleri okudular.  TED 
Konya Lisesi öğrencileri, “Sosyal 
sorumluluk alma ve farkındalık ya-
ratmak için yapmış olduğumuz bu 

projede bizlerden desteğini esirge-
meyen Prof. Dr. Yalçın Kocaoğul-
lar’a ve bizi Meram Tıp Fakültesin-
de ağırlayan hastane personelimize 
çok teşekkür ediyoruz.”dediler.
n HABER MERKEZİ

Dedesinden öğrendiği 
sanatı devam ettiriyor

Saim Kıyıcı, kündekari ustası 
dedesi Mevlüt Çiller’den öğrendiği 
sanatı devam ettiriyor.

Mescid-i Aksa’nın yanan min-
berinin inşasında görev alan ve 
unutulmaya yüz tutan kündekari 
sanatını yeniden ayağa kaldıran 
merhum Mevlüt Çiller torunu 32 
yaşındaki Kıyıcı, mütevazı dükkanı-
nında sanatını icra ediyor. Kıyıcı,14 
yıl yanında çalıştığı dedesinin “Sa-
natkar ölür, eseri kalır” felsefesini 
yaşatmaya çalışıyor.

Kıyıcı, dedesinden öğrendikle-
riyle yeni eserler vermeye devam 
ettiği için mutlu olduğunu söyledi. 
Vefatına kadar dedesinin yanında 
çalıştığını belirten Kıyıcı, ustasının 
büyük uğraş vererek bu mesleği ye-
niden ayağa kaldırdığını vurguladı.

Dedesinin son kalfası olduğuna 
işaret eden Kıyıcı, “Kendi dükkanı-
mı dedem ve ustam vefat ettikten 
hemen sonra açtım. Sanatı elimiz-
den geldiği kadar ecdadımızın yap-
tığı şekilde yapmaya çalışıyoruz. 
Mesleğe talep var ve gelişmeye 
devam ediyor. Ustalar da bu talebi 
karşılamayı sürdürüyor. Bu sanat 
yok olmaz. Çünkü bu sanatın değe-
rini bilen insanlar hep var olacaktır” 
diye konuştu.

Kıyıcı, Mevlüt Çiller’in  gele-
neksel yöntemlerle icra ettiği sanatı 
günümüz teknolojisine uyarlayarak 
sürdürdüğünü aktardı.

Oldukça zor ve zahmetli bir sü-
reçten sonra ortaya çıkan eserlerin 
maddi olarak hak ettiği değeri bul-
madığına dikkati çeken Kıyıcı, şöyle 
konuştu:

“Eserin ortaya çıkma süreci 
uzun olduğu için kalfa ve çırak ye-
tiştirmek de uzun sürüyor. Ustam 
‘İnsan hiçbir zaman usta oldum 
dememeli’ derdi. Çünkü sanatta ve 
ustalıkta bir sınır yoktur. İnsan sü-
rekli kendisini geliştirmeye muhtaç-
tır. Kündekari yapımı da öğrenmesi 

de zor bir sanat. Çeşitli sebeplerden 
dolayı eleman sıkıntısı yaşıyoruz. 
Ustam hep ‘Ustası ölür, eseri kalır’ 
derdi. Dünyaya bir eser bırakmak 
ve anılmak güzel bir duygudur. 
Her yapılan iş dünyaya bırakılan bir 
eserdir. Eğer dünyaya kalıcı bir şey 
bırakmak isteyen varsa bu mesleği 
öğrenmelidir. Maddi getiri olarak 
belki insanları tatmin etmeyebilir. 
Ama ustam ‘Sanatkar kanaatkar 
olmalı’ diye söylerdi. Kanaatkar ol-
duktan sonra bu sanat öğrenilebi-
lir.”

Unutulan ahşap işleme sanatı 
kündekariyi kendi çabalarıyla yeni-
den ayağa kaldıran Mevlüt Çiller, 15 
yaşında merak üzerine başladığı sa-
nat dalında üç kıtada yüzlerce eser 
bıraktı.

Sanatçı, Konya’daki tarihi Ala-
addin Camisi’ndeki örneklere baka-
rak başladığı kündekaride ilk eserini 
1982’de Konya Cihanbeyli ilçesi 
Kütükkuşağı Köyü Camisi için yaptı. 

Çiller usta, geometrik şekiller 
halindeki ahşap parçalarının çivi ya 
da tutkal gibi malzemeler kullan-
madan iç içe geçirilmesiyle yapılan 
bu sanatı yeniden canlandırmak için 
büyük emek verdi.

Çiller’in kündekari tekniğiyle 
yaptığı eserler arasında, Ankara 
Kocatepe Camisi’nin kapıları, Tokyo 
Camisi’nin kapısı başta olmak üze-
re çeşitli ahşap ürünler bulunuyor. 
Çiller, ayrıca Amman’da, Ürdün 
Krallığı’nın Mescid-i Aksa’nın yanan 
minberinin yerine yine kündekari 
tekniğiyle yeniden bir başka minbe-
rin yapılması için yürüttüğü projede 
görev aldı.

Memleketi Konya’da 27 Ağus-
tos’ta vefat eden Çiller usta için 
Tokyo Camisi, Berlin Camisi ve 
Amerika Diyanet Merkezi’nde eser-
lerinin bulunduğu üç kıtada mevlit 
okutuldu.
n AA

KTO Karatay Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Ali Bozgedik, sınava hakkını vererek çalışmak  gerektiğini belirterek, 
sınav sisteminin değişmesinin motivasyonu ve hedefleri etkilememesi gerektiğini dile getirdi 

‘Çalışıyormuş gibi 
sınava hazırlanılmaz’

Karatay Belediyesi ve KTO Kara-
tay Üniversitesi işbirliği ile bu yıl 6.sı 
düzenlenen Karatay Konferanslarının 
ilki Celaleddin Karatay Gençlik ve 
Kongre Merkezinde  düzenlendi. KTO 
Karatay Üniversitesi Rehberlik Uzma-
nı Ali Bozgedik tarafından gerçekleş-
tirilen “Yeni Sınav Sistemi ve Sınav 
Motivasyonu” konulu konferansa 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Bayram Sade, Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli, Karatay İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Vekili Ali Ekici, 
Karatay Belediyesi Kent Konseyi Baş-
kanı Yusuf Güden, öğretim üyeleri ve 
yüzlerce öğrenci katıldı. 

Konferansın açılış konuşması-
nı yapan Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Karatay Konfe-
ranslarının 6.’sının yine KTO Karatay 
Üniversitesi ile birlikte yaptıklarını 
ifade ederek emeği geçenlere teşek-
kür etti. Başkan Hançerli öğrencilere 
sınava kadar olan sürede harcaya-
cakları emeğin; yaşamları boyunca 
faydasını göreceklerini belirterek; öğ-
rencilere gönüllerinden geçen hayırlı 
bölümleri kazanmaları temennisinde 
bulundu. Bu tür ortak çalışmaların 
bundan sonrada devam edeceğini 
ifade eden Başkan Hançerli; zorlu 
sınav maratonunda öğrencilere ba-
şarılar diledi. KTO Karatay Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade 
konuşmasında Karatay Belediyesi ile 

yapılan ortak çalışmaların gurur veri-
ci olduğunu ifade ederek öğrencilerin 
geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları 
için çalıştıklarını belirterek, Karatay 
Belediyesi’ne desteklerinden dolayı 
teşekkür etti.         

Konuşmaların ardından “Yeni Sı-
nav Sistemi ve Sınav Motivasyonu” 
konferansın sunumunu gerçekleştiri-
len KTO Karatay Üniversitesi Rehber-
lik Uzmanı Ali Bozgedik, öğrencilere 
yeni sınav sistemi ile ilgili bilgi verdi. 

Bozgedik, sınava gerçekten hakkını 
vererek çalışmanın büyük önem ta-
şıdığını belirterek; “çalışıyormuş gibi” 
yaparak sınava hazırlanmanın fayda 
sağlamayacağını söyledi. Sınav siste-
minin değişmesinin motivasyonu ve 
hedefleri etkilememesi gerektiğini 
dile getiren Bozgedik, değişenin sa-
dece sınav sistemi olduğunu; fakat 
bu sınavın hala bir sıralama sınavı 
olduğu ve Milli Eğitim müfredatının 
da aynı kaldığını belirtti. Bozgedik, sı-
nav süresinin soruların cevaplanması 
için yeterli olduğunu dile getirerek; 
yeni sınav sisteminin daha iyi ölçme 
ve değerlendirme imkanı sağladığını 
vurguladı. Sınav sonucu kadar doğ-
ru tercih yapmanın da büyük önem 
taşıdığına değinen Bozgedik, öğren-
cilere okumak istedikleri bölümle il-
gili rehberlik uzmanlarının, ailelerin 
o bölümde okuyan öğrencilerin ve o 
bölümle ilgili sahada görev yapanla-
rın görüşlerini almalarının çok büyük 
fayda sağlayacağını belirtti. Spor, bi-
lim ve teknoloji alanında başarıları 
konu alan video ve slayt gösterileri 
ile öğrencilerin motivasyonlarını yük-
selten Bozgedik, öğrencilere başarılar 
diledi.

Konferansın sonunda Başkan 
Mehmet Hançerli, sunumu gerçek-
leştiren Rehberlik Uzmanı Ali Bozge-
dik’e teşekkür ederek; çiçek ve hediye 
takdim etti.  n HABER MERKEZİ 

KONESOB’tan, Angı’ya Ahilik Sancağı



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğınca, çocukların maddi imkansızlık-
lar nedeniyle ailelerinden ayrılmasını 
engellemek için başlatılan yardım 
programı kapsamında 2017 yılı ekim 
ayı itibarıyla 105 bin 310 çocuğun ai-
lesine 682 milyon lira tutarında des-
tek sağlandı. 

AA muhabirinin Bakanlık verile-
rinden derlediği bilgilere göre, yoksul 
durumdaki ailelerin sadece ekonomik 
yetersizlikler sebebiyle çocuklarını 
kurum bakımına vermesinin önüne 
geçmek amacıyla başlatılan “Sosyal 
ve Ekonomik Destek (SED)” uygu-
laması ile binlerce çocuk ailelerinin 
yanında kaldı.  Bakanlığın verilerine 
göre, 1 Ekim 2017 itibarıyla 105 bin 

310 çocuk, Bakanlığın ilgili kuruluşla-
rına yerleştirilmek yerine ailesi veya 
yakınları yanında maddi olarak des-
teklendi. Çocuklar için ailelerine 682 

milyon lira dağıtıldı. 
Son 12 yılda çocukların ailelerinin 

yanında büyüyebilmesini sağlamak 
için yürütülen destek çalışmaları so-

nucunda 11 bin 181 çocuk ailesinin 
yanına döndürüldü.

Bakanlık, SED kapsamında bu yı-
lın Temmuz-Aralık dönemi için eko-
nomik durumu yetersiz durumdaki 
ailelere, okul öncesi çocuklar için aylık 
487 lira, ilköğretime devam eden ço-
cuklar için aylık 731 lira, ortaöğreti-
me devam eden çocuklar için de aylık 
780 lira destek sağlıyor. 

Ayrıca yükseköğretime devam 
eden gençlere de bu kapsamda ay-
lık 878 lira maddi destek sunuluyor. 
SED’den yararlanmak isteyen ailele-
rin bir dilekçeyle Aile ve Sosyal Po-
litikalar İl Müdürlükleri veya Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürlüklerine baş-
vurması gerekiyor.  n AA
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İllerde borçluluk arttı, takibe düşme azaldı ‘Ötelenen hizmetleri yapma gayretindeyiz’
Bankacılık sektöründe borç 

verme sürdürülebilirliği açısından 
kritik önem taşıyan kredilerin mev-
duata oranı, Eylül 2017 itibarıyla 
79 ilde yüzde 100’ü aştı. Bankacılık 
Denetleme ve Düzenleme Kuru-
mu (BDDK) verilerinden derlenen 
bilgilere göre, bankacılık sektörü-
nün toplam mevduatları bu yılın 
9 ayında 2016’nın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 21,1 artarak 1 trilyon 
511 milyar 833 milyon lira oldu. 
Bankacılık sektörü toplam nakdi 
kredileri de yüzde 23,3 yükselerek 
2 trilyon 22 milyar 858 milyon li-
raya ulaştı. Sektörün borçlandırma 
sürdürülebilirliğini sağlamasında 
kritik önem taşıyan göstergelerden 
kredilerin mevduata oranı, Eylül 
2017 itibarıyla 79 ilde yüzde 100’ü 
aştı. Söz konusu oran, 2016’nın ey-
lül sonunda 77 ilde yüzde 100’ün 
üzerinde bulunuyordu.  Kredilerin 
geri dönüşümünde iyileşme kayde-

dilirken, bu yılın 9 ayında 2016’nın 
aynı dönemine göre takipteki ala-
cakların nakdi krediye oranı 65 ilde 
geriledi. Eylül 2017 itibarıyla kişi 
başına nakdi kredi kullanımında 43 
bin 595 lirayla İstanbul zirvede yer 

alırken, 39 bin 119 lirayla Ankara, 
25 bin 520 lirayla Denizli, 24 bin 
350 lirayla Antalya ve 20 bin 715 
lirayla Kocaeli listenin üst sıraların-
daki diğer iller oldu. 
n AA

Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven, öğleden önce halk 
gününde vatandaşlarla hemhal 
olurken öğleden sonra yapılan ça-
lışmaları yerinde inceledi ve esnafı 
selamladı.

 Durmak için bu göreve talip 
olmadık diyen Başkan Özgüven, 
“Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bu yoğun program 
içerisinde vatandaşlarımızla da 
bir araya geliyor onların istek ve 
taleplerini dinleyerek çözüm üret-
mek noktasında elimizden geleni 
yapıyoruz. Şehrimizde yapılmayan, 
ötelenen ne kadar hizmet varsa eli-
mizden geldiğince yapmaya gayret 
gösteriyoruz. 

Bu anlamda halkımızın olumlu 
görüş ve destekleri ile de mutlu olu-
yoruz. Ereğli’mizi modern kent hü-
viyetine kavuşturma hayalimizde 
emin adımlarla ilerliyoruz. Yapılan 
hizmeti vatandaşlarımız görüyor ve 

takdir ediyor. Bu vesileyle bize des-
tek olan hizmetlerimize takdirlerini 
sunan değerli hemşehrilerime te-
şekkür ediyorum. Belediye olarak 

aynı düstur ve kararlılıkla çalışma-
larımıza aralıksız devam edeceğiz” 
dedi.
n HABER MERKEZİ 

Antalya Çevre Yolu ile Yorgancı Caddesi arasına 5 kilometre uzunluğunda yeni bir aks kazandırdıklarını 
ifade eden Başkan Toru, “1.7 kilometrelik bir kısımda çalışmamız devam ediyor” dedi 

Meram’dan 5 kilometre
uzunluğunda yeni aks

Yol ve asfalt çalışmalarında her 
yıl rekor kıran Meram Belediyesi, il-
çede ulaşım ağını rahatlatacak yeni 
arterler kazandırıyor. Antalya Çevre 
Yolu ile Yorgancı Caddesi arasına 5 
kilometre uzunluğunda yeni bir aks 
kazandırdıklarını ifade eden Başkan 
Toru, “Altyapı, parke ve bordür çalış-
malarından sonra asfalt serimini yap-
tığımız bu yolun hizmete girmesiyle 
ilçemizde kuzey güney bağlantıları 
noktasında bir ana aks daha trafiğe 
açılmış olacak” dedi. 

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
tarafından sürdürülen yol düzenleme 
ve asfalt serimi çalışmalarını denetle-
di. 

Fen işleri çalışmalarında her yıl 
rekor kırdıklarını vurgulayan Başkan 
Toru, “Bölgemizdeki imar yollarının 
genişletilmesi, stabilize ve asfaltla-
ma çalışmaları, göreve geldiğimiz 
günden bugüne kadar her yıl kendi 
rekorumuzu kırarak devam etti. Bu 
yıl, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 
yaptığımız yol genişletme çalışmaları, 
parke bordür ve asfaltlama çalışmala-
rının daha da üzerine çıkarak sezonu 
kapatıyoruz” dedi.  

“YENİ AKS’LAR KAZANDIRIYORUZ”
Meram bölgesinde önemli aks-

larda yol genişletme ve asfaltlama 
çalışmalarını sürdürdüklerini ifade 
eden Başkan Toru, şunları söyledi:  

“Bu kapsamda yaptığımız çalışma-
lardan biri de; Seydişehir – Antalya 
Çevre Yolu’ndan başlayarak Yor-
gancı Caddesi’ne bağlanan bir aks 
olan Harmancık Caddesi, Harmancık 
Sokak ve Kazanbendi Sokak olarak 
belirlenen güzergâhı Yorgancı Cad-
desi’ne bağlayan yoldaki çalışmamız. 
Toplamda 5 kilometrelik güzergâhta 
elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz 
altyapıları yenilendi.  Bu yollar oto-
büslerin yan yana geçemeyeceği dar 
yollardı. KOSKİ ile birlikte arkları yer 

altına alarak kanalları kapattık. Ve şu 
anda parke bordür çalışmalarını ta-
mamlayarak asfalt serimine geçmiş 
durumdayız. Şu anda 1.7 kilomet-
relik bir kısımda çalışmamız devam 
ediyor. Toplam 5 kilometre uzunlu-
ğundaki bu aksın hizmete açılmasıyla 
birlikte ilçemizin kuzey güney bağ-
lantıları noktasında bir ana aks daha 
trafiğe açılmış olacak.” 

“YAZ BOYU 5 FİNİSHER’LE 
ASFALT DÖKTÜK”

5 kilometrelik aks boyunca temel 

altyapı hizmetlerini veren, su ve ka-
nalizasyon altyapısını yenileyen KOS-
Kİ Genel Müdürlüğü ve çalışanlarına 
da teşekkür eden Toru, “Şu anda va-
tandaşlarımızdan çok olumlu geri dö-
nüşler alıyoruz. Çünkü burası yıllardır 
dar bir aks olarak gerek toplu ulaşım 
ve vatandaşımızın ulaşımı noktasında 
gerekse altyapı hizmetleri noktasında 
hizmet almamış bir bölgeydi. Şu anda 
hem yolları genişletilmesi hem de 
arkların kapatılması, altyapısının ye-
nilenmesi ve asfalt serimiyle birlikte 
aynı anda pek çok mağduriyet gide-
rilmiş oldu. Yeni bir aksı da Meram’a 
kazandırmış olduk. Çevre yolundan 
Yorgancı Caddesi’ne bağlan bu ak-
sın Meram ilçemize hayırlı olmasını 
diliyorum. Meram bölgesinde çalış-
malarımız var hızıyla devam ediyor. 
Özellikle altyapı ve asfalt noktasında 
aynı günde 5 ayrı finisher ile asfalt se-
rimimiz neticesinde Konya merkezde 
rekor kırdık.

 Ülke genelinde belediyeler genel-
likle tek finisher ile çalışırken biz be-
lediye olarak tüm imkânları seferber 
ederek yaz boyunca 5 fihisherle sa-
hada asfalt döktük. Bu da Meram’ın 
farkı ve gücüdür. Çalışan tüm ekiple-
rimize de teşekkür ediyorum. Vatan-
daşlarımıza da, çalışmalar esnasında 
gösterdikleri anlayıştan dolayı teşek-
kür ediyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Yoksul ailelere 682 milyon liralık ‘çocuk’ desteği

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru

Sessiz cümleler kuru-
yorum bu ara… Harfleri, 
kelimeleri yormuyorum. 

Bir denizin kıyısın-
da… Yaşanmamış gün-
leri bitiriyorum. Geleceğim 
bir gün kırık dökük cümle-
lerimin torbası sırtımda... 
Daha söyleyecek çok şey 
var. 

Kelimelerimin avuç 
içlerini kınaladım. Hani 
evlenecek kıza, askere, kurbanlık hayva-
na kına yakılır ya, kurban olsunlar diye 
sevdiklerine… Ben de sözcüklerimi kı-
naladım yüreğime sahip çıksınlar diye…

Gidenler gider de geride hep bir ânı 
bırakır. Aslında gidenler tam da o zaman 
gelmiştir yüreğimize… Sevgi tam bitti 
dediğinde gönle “merhaba” diyendir. 

Sahi “sevgi neydi?” bir hocamın da 
dediği gibi... Sevgi birlikte mutlu olmaktı. 
Bir olmaktı… bir sözde de söylendiği 
gibi; “İnsanın insandan başka dayana-
ğı yok. Yalnızlık bile, başka insanların 
varlığı bilindikçe bir anlama kavuşu-
yor.”

Yağmur bakışlı insanlar tanıdım 
ben. Yağamazlar, içlerine akarlar, içten 
içe yananlar. Dudaklarındaki mührü ufak 
bir tebessümle saklayanlar... Bir hüzünlü 
hikâyenin yarım kalmışlarını simgeleyen-
ler…

Sen sanırsın ki bütün palyaçolar 
mutlu… Bütün gülen insanların hayatı 
güzel… Her yüzü gülen seni gerçekten 
seviyor?..İnsan işte bir zübde-i âlem…
(kâinatın özü olduğunu ve onda ne var-
sa aynı oranda insanda da bulunduğu 
anlatılır.) Ah benim güzel yüreklim… 
Öyle gülümsemeler vardır ki elini yüre-
ğine koyup, “üzülme hallederiz” der gibi 
olgun bir sevgi ile dolu, yarı hüzünlü bir 
masaldan fırlamışçasına mişli… Bazen 
sevinçlerimiz pamuk şeker tadında eriyip 
gidiyor. Bize yağmurlu bakışlar yadigâr.

Gitmeleri çoğalttım ben… Bir cam 
pervazında bakışlarım uzaklara doğru 
beni terk ediyor. Elindeki bavulda yarım 

kalan tebessümüm ve bir 
kaç hatıra… Bir yanım 
hep üşüyor. Sokak lamba-
sının altındaki bir kaldırım 
taşı, kitap arasında unutul-
muş bir gül dile gelse de 
anlatsa beni…

Suda unutulmaya yüz 
tutmuş kâğıttan gemile-
ri batıralı çok oldu. Kim 
inanır ki bundan sonra 
mutlu sonla biten o çocuk 

masallarına… Hayat her hamlesinde bir 
yenilgi ile baş başa bırakıyor işte… 

Peki, sen kazandın hayat! Ben şah 
dedim, sen ise mat.

 Kaçmak istediğim duygulardan 
saklandığım kendime has bir mabete 
sığınıyorum bu aralar…Sessizliğimin 
gölgesinde hüzünlerimle karşı karşıya 
gelerek…En büyük destekçim ise kale-
mim oluyor. Kırık dökük cümlelerimin 
acısını bastırıyor yüreğimde…

Sahi kınalanan sevgiler ölünceye ka-
dar bâki kalırdı insanın derininde demi?.. 
Yüreğe dokunmak, oradan bir yere sahip 
olmak; ufak bir tebessüme bakıyordu 
belki ama çıkmak?! Misafir olurken kişi 
kendisi karar verir de kalkacağında ev sa-
hibinden müsaade ister ya hani… Onun 
hesap; bir yüreğe buyur edildikten son-
ra oradan çıkmak hane sahibinin iznine 
bağlıdır. 

Mesafeler sadece özlemi azdırır. 
Onu sakinleştirmek ise gözler önüne 
inen bir beyaz perde de hatıraların can-
lanması ile sağlanır. 

Aman canım. Geldik gidiyoruz 
işte… Kimin umurunda ki zaten hayat… 
Gönülden gönle mesafe mi olurmuş?.. 
Biz “Size Şah damarınız kadar yakınım” 
diyen bir yaratanın yeryüzündeki ha-
lifesi, yüzyıllar öncesinde yaşamış bir 
Peygamberin sevgilisi değil miyiz? Kim 
demiş iki sevgi kapısının arasına sokaklar 
girer diye?..

Sevdiğiniz insanları hiçbir zaman 
kaybetmeyin. Daim olsun sevginiz. Se-
lam ve dua ile…

ZÜBDE-İ ÂLEM

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Bozkır’ın meclis başkanı
Tevfik Özcan oldu

Bozkır’da “Demokrasi Eğitimi 
ve Okul Meclisleri” projesi kapsa-
mında gerçekleştirilen seçimde il-
çenin meclis başkanı seçildi. TBMM 
Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı 
arasında 2004 yılında yapılan pro-
tokol uyarınca uygulamaya konulan 
“Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclis-

leri” projesi kapsamında il öğrenci 
meclisi için Bozkır’ı Tevfik Özcan 
temsil edecek. 

İlçe Halk Eğitim Merkezi Salo-
nu’nda yapılan seçiminde Özcan, il-
çeye bağlı Sarıoğlan Mahallesi’ndeki 
Sarıoğlan İmam Hatip Ortaokulu’n-
da okuyor.  n AA
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Gönül Adamı, 
Dostumuz 

Ömer SARIKULAK’ın 
Kayınbabası 

Süleyman 
TOPUZ’un

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan 

rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Devlet korumasındaki 43 bin 
genç kamuda istihdam edildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığının koruma ve bakımı altında ye-
tişen 43 bin 615 genç kamuda işe 
yerleştirildi. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığının koruma ve bakımı al-
tında sunduğu sosyal hizmet model-
lerinden faydalanan çocuklar, kamu 
kurum ve kuruluşlarında istihdam 
ediliyor. Bu kapsamda 43 bin 615 
genç kamuda işe yerleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığınca, son 15 yılda çocuk hizmetleri 
alanında birçok değişim ve dönüşüm 
gerçekleştirildi. 

Bu süreçte, koğuş türü yapılan-
manın bulunduğu 200 çocuk yurdu 
ve çocuk yuvası tamamen kapatılır-
ken, kurum bakımı altındaki çocuklar, 
çocuk evleri sitesi ile çocuk evlerine 
taşındı.

Çocuk evleri sitelerinde 6 bin 142, 
çocuk evlerinde 6 bin 153, Çocuk 
Destek Merkezlerinde (ÇODEM) bin 
571 olmak üzere, kuruluş bakımı al-
tında bulunan çocuk sayısı Ekim 2017 
itibarıyla 13 bin 866 oldu.

Koruma ve bakım altındaki ço-
cukların sosyal ve ekonomik hayata 
katılımları amacıyla da birçok çalışma 
yürütülüyor. Çocukların akademik ve 
sosyal başarılarını artırmaya yönelik 
çalışmalar kapsamında, 2015-2016 

eğitim yılında üniversite sınavına gi-
ren 457 çocuktan 337’si bir yükse-
köğretim kurumuna yerleşmişti.

Ücretsiz kreş hizmetinden 2 bin 
400 çocuk yararlandı

2016-2017 eğitim öğretim yılın-
da ise üniversite sınavına giren 395 
çocuktan 269’u bir yükseköğretim 
kurumuna yerleştirildi. 115 çocuk 
ulusal, 14 çocuk ise uluslararası yarış-
malara katılarak çeşitli spor dallarında 
dereceler elde etti.

Dezavantajlı çocukların özel kreş 
ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk 
kulüplerinden ücretsiz yararlanmala-

rı sağlanıyor. Bu kapsamda, ücretsiz 
kreş hizmetinden yararlandırılan ço-
cuk sayısı 2 bin 400 oldu.

Bakanlığın koruma ve bakım al-
tında sunduğu sosyal hizmet model-
lerinden faydalanan çocuklar, kamu 
kurum ve kuruluşlarında istihdam 
ediliyor.

Söz konusu uygulamayla kamu 
kurum ve kuruluşlarında istihdam 
edilen genç sayısı geçen yıl 41 bin 
227 iken bu yıl kurum bakımından 
ayrılarak kamuda işe yerleştirilen 
genç sayısı 43 bin 615 oldu.
n AA 

Türkiye’nin ev sahiplinde yapılan Doğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2, ABD, 
Bulgaristan, İngiltere ve Romanya Deniz Kuvvetleri unsurları ile Türk Güvenlik unsurlarının katılımıyla icra ediliyor

Doğu Akdeniz-2017 Davet
Tatbikatı nefes kesiyor

Türkiye’nin ev sahipliğinde Doğu 
Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı, 
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2, 
ABD, Bulgaristan, İngiltere ve Ro-
manya Deniz Kuvvetleri unsurları ile 
Türkiye’den Deniz Kuvvetleri, Hava 
Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik unsur-
larının katılımıyla Doğu Akdeniz’de 
icra ediliyor.

İlk kez 1987’de gerçekleştirilen 
tatbikatın bu yıl 20’ncisi gerçekleş-
tiriliyor. Tatbikat kapsamında, deniz 
harekat nevilerine yönelik eğitimlerin 
yanı sıra, afet ve acil durum hareka-
tı usullerinin, ilk kez geniş kapsamlı 
müttefik Deniz Kuvvetleri unsurları 
ile çok sayıda milli kurum ve kurulu-
şun iştirakiyle uygulamalı deneniyor.

Tatbikatın bugünkü kısmında 
müttefik ülkeler Deniz Kuvvetleri un-
surlarının yanı sıra, Türk Deniz Kuv-
vetleri unsurları, Kara Kuvvetleri Ko-
mutanlığı Doğal Afet Arama Ekipleri, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ara-
ma Kurtarma Helikopteri ve Arama 
Kurtarma İhtisaslı personeli, İçişleri 
Bakanlığı Jandarma Arama Kurtar-
ma ekipleri, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı ekipleri, Sağlık 
Bakanlığı seyyar hastanesi, Komuta 
Kontrol Aracı ve Ulusal Medikal Kur-
tarma ekipleri ve Kıyı Emniyet Genel 
Müdürlüğü Nene Hatun Acil Durum 
Müdahale Gemisi’nin katılımıyla Ak-
saz Limanı’nda meydana gelen dep-
remde karada ve denizde kurtarma 
faaliyetleri icra ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmaris Li-
manına yanaşan TCG Bayraktar 
çıkarma gemisine acil yardım mal-
zemeleri ve insani yardım araçları 
yüklenmesiyle başlayan tatbikatta, 
limana yanaşan Nene Hatun Acil 
Durum Müdahale Gemisi’ne de acil 
yardım malzemeleri yüklendi.

Bayraktar ve Nene Hatun gemi-
leri yüklemenin ardından limandan 

ayrıldı. Tatbikat kapsamında Aksaz 
açıklarında bekleyen İngiliz gemi-
si HMS Ocean’dan 40 personel iki 
LCVP ile Aksaz Deniz Üs Komutan-
lığına intikal ederek afet sahasına 
yerleşti.

Senaryo gereği afete müdahale 
etmek üzere TCG Bayraktar’da Afet 
Kriz Yönetim Merkezi kuruldu. 

Kazazedelere yardım edecek per-
sonel görev bölgelerine yerleştirildi. 
Dalaman Hava Üs Komutanlığın-
dan havalanan helikopter Bayraktar 
gemisine konuşlandı. Daha sonra 
senaryo gereği HMS Ocean’dan bir 
yaralı alan helikopter Bayraktar ge-
misinde bulunan ameliyathaneye 
getirdi.

Depremin meydana geldiği böl-
gede helikopter tarafından çekilen 
görüntüler ise TCG Bayraktar ge-
misinde kurulan afet kriz yönetim 
merkezine aktarıldı. Gemide oluştu-

rulan kriz merkezinde düzenlenen 
brifinge katılan Kara Kuvvetleri Ko-
mutanlığı Doğal Afet Arama Ekipleri, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ara-
ma Kurtarma Helikopteri ve Arama 
Kurtarma İhtisaslı personeli, İçişleri 
Bakanlığı Jandarma Arama Kurtar-
ma ekipleri, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı ekipleri, Sağlık 
Bakanlığı seyyar hastanesi, Komuta 
Kontrol Aracı ve Ulusal Medikal Kur-
tarma ekipleri ve Kıyı Emniyet Genel 
Müdürlüğü Nene Hatun Acil Durum 
Müdahale Gemisi yetkililerine görev 
dağılımı yapılarak yaralıların en kısa 
sürede tahliyesi için çalışma başlatıl-
dı.

Brifingi, Donanma Komutanı Ko-
ramiral Ercüment Tatlıoğlu, Güney 
Deniz Saha Komutanı Tümamiral 
Aydın Şirin, Harp Filo Komutanı Tü-
mamiral Tayyar Ertem de takip etti.

Brifingin ardından TCG Bayrak-

tar gemisinden 3 LCVP amfibi tim-
leri denize indirilerek afet bölgesine 
gönderildi. Timler afet bölgesinde 
güvenliği sağlayarak bölgeyi emniyet 
altına aldı.

Daha sonra TCG Bayraktar ve 
Nene Hatun Acil Durum müdaha-
le gemisi de helikopterlerle denizde 
arama kurtarma faaliyeti yürüttü. 
Bu kapsamda deniz yüzeyine bırakı-
lan dört cansız mankenin 3’ü Nene 
Hatun, biri ise helikopter tarafından 
kurtarılarak denizde yürütülen kur-
tarma çalışmaları sonlandırıldı. Gemi 
ve helikopterler Aksaz Limanına inti-
kal ederek insani yardım araçları ve 
personelin tahliyesi gerçekleştirildi.

Tatbikatın öğleden sonraki kıs-
mında ise deprem bölgesinde arama 
kurtarma çalışmalarının yanı sıra ya-
ralılar limanda bağlı bulunan gemile-
re getirilerek tedavileri yapılacak.
n AA

Türkiye’nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2, 
ABD, Bulgaristan, İngiltere ve Romanya Deniz Kuvvetleri unsurları ile Türkiye’den Deniz Kuvvetleri, 

Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik unsurlarının katılımıyla Doğu Akdeniz’de icra ediliyor.

Renklerin içinde 
yitip gitmek istediniz mi 
hiç?

 Yeşilin dibine vur-
mak, maviyi boylamak, 
kırmızıda yüzmek; 
moru, daima moru, 
ille moru iliklerinizde 
hissetmek… Öyle ki 
damarlarınızda aktığını 
duymak morun; koku-
suyla boyanmak, bey-
ninizdeki sinir uçları yanıncaya kadar 
içine çekmek nevinden düşünceler 
çaldı mı zihin kapınızı?

Kelimelerle düşünürüz eyvallah. 
Fakat gözler kapanınca gördüğü-
müz son görüntünün rengi kalır ya 
zihin ekranında hele de güneşliyse 
hava kırmızının o içe öğen can alıcı-
lığı yayılır damarlarınıza.  Bunun gibi 
renkler ve kokuların çağrıştırdığı ya-
şanmışlıklar değil midir düşünmek 
bir parça da. Buna göre insan duyu-
larıyla anımsar böylelikle “Duyular 
düşünceye yardımcı olur.” diyemez 
miyiz pekâlâ?

Renklerin ruhumuzda bıraktığı 
akis tıpkı kokular gibi derin ve etki-
li.  Misal sevdiğiniz birini sevdiğiniz 
renkler içinde temaşa etmek en az 
bir gül-i ranayı koklamak kadar haz 
vericidir. Bilenler bilir gül-i rana dışı 
sarı içi kırmızı olan, nadir rastlanan 
kıymetli bir güldür. 

Divan edebiyatında, sarı tarafın; 
aşığın yüzünün sararıp solmasını, 
kırmızı taraf ise aşığın içinin kan 
ağladığını anlatmak için (mazmun) 
olarak kullanılır.

Neyse efendim konumuza dö-
necek olursak renklerden oluşan bir 
hafızaya sahipse insan; bir kokunun 
yıllar öncesine götürebilmesi gibi 
renkler de pekâlâ zamanda yolculuk 
yaptırabilir kanaatindeyim.   Dumanı 
üstünde mis gibi Türk kahvesinin 
baş döndürücü kokusunun verdiği 
hazla fincanın üzerindeki çini mavi-
sinin yaşattığı zevk arasında pek bir 
fark yoktur.   Sevgilinin, annenin, ba-
banın, evladın kokusunu duymak ve 
yüzünü görmek birbirine muvazidir 

zira.    Kokunun rengi 
vardır mesela rengin 
kokusu olduğu gibi. 
Yağmur, gri imsi yeşil 
ile kahverengi arasın-
dadır; rayihası gibi top-
rak rengine de kaydığı 
görülür zaman zaman.  
Her çeşit gülün rengi 
Kâinatın Güneşinin ko-
kusunu taşır her daim.  
Saba yeli kızıla çalan sa-

rıdır; minik bir bebeğin yanağındaki 
renk cennetin kokusu. Bir annenin 
sedasında tarçın renkli kurabiyeler, 
bir babanın duasında sapsarı başak-
ların efiltisi.

Alı al moru mor bir yazı bu 
azizim. Çıkından ne çıkarsa, Yüce 
Yaratıcı ne ilham etmişse tuvale yan-
sıyan o.   

Bazılarına göre bir hastalık be-
lirtisi gibi gelebilir bu söylediklerim. 
Hatta tıp dünyasında tanımlanmış 
bir ismi bile var: sinestezi. Sines-
tezinin birkaç şekli mevcut iken bir 
kısım sinestezik, şekilleri ve kokuları 
zihnine renk olarak işleyebilmek-
teymiş. İnsanın duyularını renkli bir 
şekilde zihnine işlemesinin anormal, 
siyah beyaz hatta gri işlemesinin 
normal sayılması ne kadar normal! 
Bilinmez. Pek çok ünlü sanatçının 
hayatı bu şekilde algıladığı da yad-
sınamaz bir gerçek. Bunlar arasında 
ünlü ressam, fizikçi dahi ve yazarlar 
mevcut. Bu durumda bahsettiğim 
olayın bir eksiklik ya da hastalık mı 
yoksa kazanç veya mucize mi oldu-
ğu tartışılır sanırım.   

Dünyaca ünlü Alman filozof Go-
ethe, bu tür durumların genel fizik 
kurallarıyla değil beynin henüz keş-
fedilmeyen gerçekliğiyle açıklanabi-
leceğini düşünüyormuş.  Bu bana 
da mantıklı geliyor. İnsan beyni tüm 
yönleriyle çözülmeyi bekleyen bir 
muamma ne de olsa. 

Netice: gören gözü, işten kulağı, 
koklayan burnu ve bunlar aracılığıy-
la duyumsadığımız tüm hoşlukları 
nimet olarak verene sayısız sonsuz 
şükürler olsun.  İyi haftalar 

MOR ÖTESİ

haber@konyayenigun.com
FATMA TUTAK
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Konya’da tüm belediye başkanlarımızla, 
Meclis üyelerimizle günümüzün lider şehri Konya için canla başla çalışıyoruz” dedi

‘Şehirler kalkındıkça 
ülkemiz güçleniyor’
 Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından Seydişehir İlçesi’ne ka-
zandırılan Şehir Konağı düzenlenen 
törenle hizmete açıldı. Yatırımın il-
çeye hayırlı olmasını dileyen Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, “Konya’da tüm belediye 
başkanlarımızla, Meclis üyelerimizle 
günümüzün lider şehri Konya için 
canla başla çalışıyoruz. Ülkemizin 
Büyük Türkiye hedefine, Lider Ülke 
Türkiye hedefine ulaşması için gayret 
gösteriyoruz. Çünkü şehirlerimiz kal-
kındığında ülkemiz güçleniyor” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, ilçelerdeki Yatı-
rım Hamlesi programları kapsamın-
da Seydişehir’de yapımı tamamlanan 
Şehir Konağı’nın açılışını gerçekleş-
tirdi.

Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, Yeni Büyükşehir Yasası 
sonrası ilçe belediyesi yatırımlarının 
yanında Büyükşehir Belediyesi’nin 
Seydişehir çıtasının çok üzerinde 
yaptığı yatırımlarla ilçenin adeta çağ 
atladığını belirterek, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Tahir Akyürek’e te-
şekkür etti. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, 2014 yılı 30 
Mart’ından itibaren Yeni Büyükşe-
hir Yasası uygulamasıyla birlikte 31 
metropol ilçe olarak çalışmalara baş-
ladıklarını belirterek, Konya merkez-
de ne varsa ilçelerde de aynı hizmet-
lerin gerçekleşmesi için çalışmaları 
sürdürdüklerini dile getirdi. 

3 yıl içinde sadece su ve kanali-
zasyon gibi altyapı yatırımlarına Kon-
ya genelinde 1 milyar lira harcadıkla-
rını kaydeden Başkan Akyürek, tüm 
yerleşim yerleri ile birlikte Seydişehir 
yatırımlarının da artarak devam ede-
ceğini söyledi. 

Seyyid Harun Veli Türbesi’nin 
çevresi ile birlikte yeni cazibe alanla-
rından biri haline geleceğini kayde-
den Başkan Akyürek, güzel bir mi-
mari tarzda yapılan Şehir Konağı’nın 
yüzme havuzu, spor salonu, eğitim 
salonları, meslek edindirme kurs bö-
lümleri ile ilçeye hayırlı olmasını di-
ledi. 

Büyükşehir olarak Seydişehir’e 
bugüne kadar 108 milyon liralık ya-
tırım yaptıklarını vurgulayan Başkan 

Akyürek, “Seydişehir marka metro-
pol ilçelerimizden. Konya’da 31 ilçe-
mizle tüm belediye başkanlarımızla, 
Meclis üyelerimizle günümüzün lider 
şehri Konya için canla başla çalışıyo-
ruz. Sadece Konya için de çalışmı-

yoruz. Ülkemizin Büyük Türkiye he-
define, Lider Ülke Türkiye hedefine 
ulaşması için de gayret gösteriyoruz. 
Çünkü şehirlerimiz kalkındığında ül-
kemiz güçleniyor. Bütün bu yatırım-
larda birlikte çalıştığımız Seydişehir 

Belediye Başkanımız Mehmet Tutal 
kardeşimize ve emeği geçen herkese 
ilçemiz ve Konyamız adına teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Konuşmaların ardından Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek 
ve protokol mensupları hep birlikte 
kurdele keserek Seydişehir Şehir Ko-
nağı’nın açılışını yaparak inceleme-
lerde bulundular.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hizmete açılan Seydişehir Şehir Ko-
nağı 3,2 milyon liraya mal oldu. 

MEDENİYET OKULU 
DÖNEM AÇILIŞI YAPILDI

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, Seydişehir prog-
ramı kapsamında ilçedeki Medeniyet 
Okulu çalışmalarının dönem açılış 
programına katıldı. Burada öğren-
cilere hitap eden Başkan Akyürek, 
şehir tamamındaki bütün okullarda 
Medeniyet Okulu dersleri verildiğini 
ve projenin 4 yıldır devam ettiğini be-
lirterek,  2 yıl içinde Konya’daki 500 
bine yakın ilk ve orta öğretim öğren-
cisine projeden faydalanmış olacağını 
dile getirdi. 
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Seydişehir İlçesi’ne kazandırılan Şehir Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı  Tahir Akyürek

‘Sosyal yardımlar maalesef istismar ediliyor’
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili sMustafa Kalaycı’nın, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bütçe 
Görüşmeleri esnasında sosyal yar-
dımlar ve engelliler konusunda açık-
lamada bulundu.  

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR 
DOKUZ YILIN GERİSİNDE KALDI
“Ülkemizin temel ekonomik ve 

sosyal sorunlarının başında enflasyon, 
işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımı ada-
letsizliği, borçluluk, bütçe açığı ve dış 
ticarette cari işlemler açığı gelmekte” 
diyen MHP Konya Milletvekili Musta-
fa Kalaycı, “Yıllardır ekonominin yapı-
sal sorunları ciddiyetle ve kararlılıkla 
ele alınmamış, sosyal gelişmenin sağ-
lıklı ve istikrarlı büyümenin önünde-
kiengeller maalesef kaldırılamamıştır. 
Türkiye’nin 2017 yılı, bu yıl kişi başı-
na millî gelirde gerçekleşme tahmi-
ni 10.579 dolar. Baktığımız zaman, 
2008 yılında yakaladığımız 10.931 
doların altındayız yani bir anlamda, 
dokuz sene öncesi bugünkü kişi başı-
na düşen gelirden daha yüksek” ifa-
delerini kullandı. 

ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIK 
SINIRININ ALTINDA 

Kalaycı, “TÜRK-İŞ’in her ay açık-
ladığı açlık ve yoksulluk sınırı var. 
Hemen en son açıkladığı rakamı söy-
leyeyim. Ekim 2017, dört kişilik bir 
ailenin açlık sınırı 1.544 TL, yoksulluk 
sınırı 5.030 TL. Baktığımız zaman, 
bırakın yoksulluğu, asgari ücret bile 
açlık sınırının altında.  Diyanet İşle-
ri Başkanlığımız her yıl sadaka, fitre, 
zekat için rakam veriyor biliyorsunuz. 
Bu yıl da belirlediği günlük 15 lira. 

Baktığınız zaman, dört kişilik bir aile 
için bu da 1.800 TL’ye tekabül ediyor. 
Bizim5,5 milyon asgari ücretli, yine 
bir 5,5 milyon işsiz; bunları üst üste 
koyduğumuz zaman, ortalama emekli 
aylıklarına baktığımız zaman, 11 mil-
yon emeklinin ağırlıklı olarak yine bu 
rakamların altında emekli aylığı aldı-
ğını görüyoruz. 

Ne eğitimde ne istihdamda yer 
alan gençlerimizin oranı yüzde 26,7. 
En son  Temmuz ayı verisi- 3 milyon 
443 bin işsizimiz var, işsiz olduğu 
hâlde iş aramayanları da dâhil etti-
ğimiz zaman bu rakam 5,6 milyona 
yükseliyor. İşsizlik oranı 10,7; genç 

işsizlik oranı yüzde 21,1; yine Türkiye 
İstatistik Kurumunun verilerine göre 
ne eğitimde ne istihdamda yer alan 
gençlerimizin oranı yüzde 26,7. bu ra-
kamlar dolaylı olarak ülkemizde yok-
sulluğun boyutlarını da ifade ediyor. 
Tüketici kredisi kullanan kişi sayısı 29 
milyonu aşmış durumda.

Bankalar Birliği Risk Merkezinin 
en son açıkladığı verilere göre tüke-
tici kredileri 507 milyar lirayı bulmuş 
durumda Türkiye’de. Sayı da veriyor 
kaç kişi tüketici kredisi kullandı diye, 
29 milyonu aşmış durumda şu anda. 
İnsanımız borçlu, ki ayrıntılı verile-
rine de baktığınız zaman, bin liranın 

altında geliri olanların tüketici kredisi 
kullananlar içindeki oranı da yüzde 
30’larda.

Hani yoksulluk envanteri dediği-
miz bu sistemin son durumu hakkın-
da bilgi verebilirseniz ondan da mem-
nun olurum.   Yoksullukla mücadele 
etmek için Aile Yardımı Sigortası uy-
gulamaya konulmalı Aile yardımı si-
gortası yoksullukla mücadelede en 
önemli araçlardan birisi.Aile yardım-
ları Türkiye’de bir sigorta kolu ola-
rak henüz yürürlüğe sokulmadı, ben 
bunu bir eksiklik olarak değerlendiri-
yorum. Uluslararası Çalışma teşkilatı-
nın 102 sayılı Sosyal Güvenlik (Asgari 
Standartlar) Sözleşmesi kapsamında 
mevcut 9 ilişkinin 8 tanesi uygulama-
da ama aile yardım sigortası henüz 
uygulamaya geçmiş değil.  Aile yar-
dımları sigortası, primli sistem için-
de işleyen ve aile kurmaktan doğan 
sosyal güvenlik risklerine karşı aileye 
sosyal güvenlik yardımı sağlayacak 
bir sigorta sistemidir. Ailenin Türk 
toplumunun temeli olduğu, ailenin 
korunması için devletin gereken ted-
birleri almakta yükümlüğü olduğu bi-
linciyle aile yardımları sigortası mut-
laka uygulamaya konulmalı” dedi. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
bu konuda vaatleri olduğunu belirten 
Kalaycı, “Her ailenin en az bir ferdi-
ne iş imkânı sağlanmasını, işe alınana 
kadar asgari ücretin yarısı tutarında 
aile desteği ödeme programı başlatıl-
masını ve bu ödemenin de öncelikle 
ev hanımlarına yapılmasını, yıllardır 
biz seçim beyannamelerimizde gün-
deme taşıdık, önemli bir vaadimiz ola-
rak kamuoyuyla paylaştık. Ülkemizde 

sosyal yardımlar maalesef istismar 
ediliyor.

Ülkemizde sosyal yardım ve sos-
yal hizmetlerin tam anlamıyla bir 
bütünlüğü bulunmamakta. Sosyal 
yardım bir hak olarak maalesef dü-
zenlenmemiş, sanki bir lütuf gibi sağ-
lanan yardımlara baktığımız zaman, 
bu sadece Adalet ve Kalkınma Partisi 
iktidarı için söylemiyorum sistemin 
durumunu ifade etmek için söylüyo-
rum. Siyasi iktidarın takdirlerine göre 
yapılır bir görüntüsü var keyfîliğe, si-
yasi kullanıma müsait bir sistem var. 
Maalesef, istismar da ediliyor. Engelli-
lerin, sorunları veistihdam durumları 
hakkında kapsamlı çalışma yapılmalı. 
Türkiye’de engellilerin belirlenmesiy-
le ilgili en son çalışma 2002 yılında 
yapılmıştır. Bu araştırmaya göre, ülke 
nüfusunun yüzde 12,3’ü engelli ola-
rak hayatını sürdürmektedir. Aradan 
geçen on beş yıllık süre içinde engelli-
lerle ilgili geniş kapsamlı bir araştırma 
yapılmamış, 2010 yılında sadece veri 
tabanındaki engelli vatandaşlarımızın 
sorunu ve beklentileri çalışması ya-
pılmıştır. Bugün itibarıyla engellilerin 
sayısı, engel durumu, eğitim, sağlık 
ve istihdam durumları sağlıklı bir 
şekilde bilinmemektedir. Bu konuda 
mutlaka kapsamlı bir çalışma yapıl-
malıdır. Engellinin kendi geliri esas 
alınarak maaş bağlanmalı.

Engellilerle ilgili maaş bağlama-
da, kriter değişikliği yapılmıştı. Kendi 
geliri yerine ailesinin geliri esas alın-
mıştı. Bu da önemli sayıda engellinin 
aylığının kesilmesine yol açtı, hatta 
burada görüştüğümüz kanunlarda 
geçmişle ilgili alacaklarının silinmesi 

gibi maddeler düzenledik. Biz o gün-
lerde de ifade etmiştik, biz Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak eski sistemin 
daha doğru olduğunu düşünüyoruz, 
engellinin kendi geliri esas alınarak 
maaş bağlanması gerekmekte, aksi 
takdirde engelli ailesinin yanında 
muhtaç gibi bir konuma getirilmek-
te. Ayrıca bu engelli aylıkları mutlaka 
artırılmalı, mevcut hâliyle gerçekten 
yetersiz” diye konuştu. 
KAMUDA 13.441 ENGELLİ KADROSU 

BOŞ
“Engellilerin en önemli sorunu iş-

sizlik” diyen Kalaycı, şunları kaydetti: 
“Bu konuda tabii yoğun talep bizlere 
de ulaşıyor. Kademe kademe engelli 
alımına dair sınavlar açılıyor, yerleş-
tirme yapılıyor ama yeterli mi? Yeterli 
değil. En son, Devlet Personel Baş-
kanlığının istatistiklerine baktığımız 
zaman kamuda 62.244 engelli me-
mur kontenjanı, çalışan ise 48.803, 
açık kontenjan da 13.441 görünüyor,  
18-20’lere varan bir açık var. Kamu-
nun bu konuda kendi üzerine  düşeni 
yapmaması tabii ki dikkat çekici. MHP 
olarak önerimiz, yüzde 3 kotanın ar-
tırılması. Yüzde 3 kotanın da artırılıp 
kamudaki engelli atamalarının artırıl-
ması, hiçbir engelli kardeşimizin işsiz 
kalmamasının sağlanması bizim Milli-
yetçi Hareket Partisi olarak önerimiz.  
Engellilerin işe girmeden önce, işe 
girdikten sonra engeline göre maluli-
yet açısından farklı bir uygulama var, 
5510 sayılı Kanun’la ilgili uygulama.
Orada da doğuştan ya da sigortalılık-
tan önce engelli, sonra engelli diye 
bakılmaksızın bir eşitlik sağlanması 
gerekiyor.”  n HABER MERKEZİ 

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı
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‘Konya’yı hep birlikte yükselteceğiz’
Konya Gazeteciler Cemiye-

ti (KGC) Başkanı Sefa Özdemir ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti İl 
Başkanlığına atanan Hasan Angı’ya 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Yeni görevinde AK Parti İl Baş-
kanı Hasan Angı’ya başarılar dileyen 
KGC Başkanı Sefa Özdemir, Başkan 
Angı’nın Konya için daha iyi hizmet-
ler üreteceğine inandıklarını söyledi. 
Önceki döneminde de Konya basını 
olarak iyi ilişkiler içerisinde olduk-
larını ifade eden Özdemir, “Başkan 
Angı, Konya meselelerinde bizimle 
birlikte gayret etti. Önümüzdeki dö-
nemde de hep birlikte çalışacağımıza 
inanıyorum. Konya ve Anadolu bası-
nının sorunları var. 15 Temmuz dar-
be girişiminin ardından uygulanana 
OHAL ile birlikte resmi ilanlarda cid-
di düşüklükler kaynaklandı. Elbette 

haklılık payı olanlar var ama verilen 
ilanların doğrudan temin yöntemi, 

bazıların bölünerek gazetelere ilan 
verilmeden ihalelerin yapılması biz-

leri etkiliyor.  Yerel basınımız öyle 
hale geldi ki resmi ilanlar olmadan 

hayatını sürdürmesi zor görünüyor. 
Bununla ilgili çıkış noktaları arandı. 
Bu konuda sizlerin de desteğini bek-
liyoruz. Tekrar görevinizde başarılar 
diliyorum. Konya ve ülkemiz için ha-
yırlı olsun ” diye konuştu. 

‘KONYA’YI HEP BERABER 
YÜKSELTECEĞİZ’

KGC Başkanı Sefa Özdemir ve 
Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretle-
rinden dolayı teşekkür eden AK Parti 
İl Başkanı Hasan Angı, “Şehrin adına 
siyasetin ve olayların aynası görevini 
yapan Gazeteciliğin ne kadar zor ol-
duğunu biliyoruz.  Sorunlarını çöz-
me noktasında da üzerimize düşeni 
yapacağız” dedi. Konya’da tekrar bu 
görevi üstlenmesinin iki temel  ge-
rekçesi olduğunu ifade eden Başkan 
Angı, “Biri partimizin 2019 seçimle-
rine hazırlık süreci adına hem kuru-

luş dönemindeki görevimiz hem de 
aradan geçen zamanda tecrübemizle 
daha faydalı bir noktada teşkilatlan-
mak ve Konya’yı bu temsilde daha 
üst seviyeye çıkarmak. İkinci tarafı 
ise hem İl başkanlığım hem de mil-
letvekilliğim döneminde şehir adı-
na yapabildiğimiz önemli projelerin 
devam edenlerinin bir an önce ta-
mamlanması ve diğer taraftan yeni 
projelere hep birlikte Kızılelmalar 
koyup onun peşinden koşmayı hedef 
edindiğimiz için yola çıktık.  Yeni dö-
nemin hep şehrimiz hem de partimiz 
için hayırlı olmasını diliyorum” şek-
linde konuştu.  Angı, geçmişi Selçuk-
lu başkentliğine dayanan örnek şehir 
Konya’yı her alanda büyütmek adına 
bu şehrin tüm kurumlarıyla, insanıy-
la aynı hedefe yürümek zorunda ol-
duklarının altını çizdi.  
n HABER MERKEZİ

KGC Yönetimi AK Parti İl Başkanı Hasan Angı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye’de son 5 yıldır kullanılan toprak altı damla sulama sistemi hakkında bilgi veren  Ziraat 
Yüksek Mühendisi Okan Başaran, sistemin çiftçiye ekstra kazanç sağladığını vurguladı  

Toprak altı damla sulama 
ekstra kazanç sağlıyor!

Türkiye tarımda yeni bir sula-
ma sisteminin geçişine hazırlanıyor. 
Dünyada ilk defa ABD ve Avustur-
ya’da kullanılmaya başlanan toprak 
altı damla sulama sistemi, arazide 
çiftçi verim farkı, protein değeri, 
enerji tasarrufu, su ve işçilik tasarru-
fu sağlıyor. Ziraat Yüksek Mühendisi 
Okan Başaran, ülkemizde yaklaşık 5 
yıldır kullanılan sistemin İç Anadolu 
Bölgesi’nde 3 yıl önce Karaman ve 
Karapınar’da uygulanmaya başlandı-
ğını söyledi. Toprak altı damla sulama 
sistemini, yağmurlama sulama siste-
miyle kıyaslayan Okan Başaran, “Her 
üründe toprak altı damla sulama ile 
yağmurlama sulama sistemi arasın-
da yüzde 20-30 verim farkı var” diye 
konuştu.
“BİLİNÇLİ SULAMA GERÇEKLEŞİYOR”

Başaran, toprak altı damla sulama 
sistemi hakkında bilgi verdi.  Başaran, 
sistemin ülkemizde yeni tanınmaya 
başladığını dile getirerek, “Toprak altı 
damla sulama sistemi Karaman’da 
3 yıl önce, Karapınar’da geçen yıl 
yoncada, bu yıl ise yine Karapınar’da 
pancar ve şeker pancarında  kullanıl-
dı. Aslına bakarsanız bu sistem yeni 
uygulanan bir sistem değil. Dünyada 
25-30 yıl önce toprak altı damla su-
lamadan faydalanılıyordu. Özellikle 
ABD ve Avusturya’da gelişim gös-
terildi. Ülkemizde ise  10-12 yıl önce 
meyve bahçelerinde kullanıldı, tarla 
bitkilerinde ise ilk kez Çanakkale’de 
kullanıldı. Türkiye’de bu sistem çok 
yaygın değil. Ama gelecekte bu sis-
temden faydalanılmasını bekliyoruz. 
Sistemin değeri yeni yeni anlaşılıyor. 
Toprak altı damla sulama sistemini, 
damla sulama sisteminin toprak altı-
na yapılanması olarak özetleyebiliriz. 
Daha geniş bilgi vermek gerekirse, 
damla sulama borularının toprağın 
altına özel bir makine ile gömülüyor. 
Traktörün arkasına cihaz bağlanıyor. 
Traktörün gücüne bağlı olarak 2-3 
sıra toprağın altına yapılandırılıyor. 
Maksimum 25-30 cm toprağa yer-
leştirme gerçekleşiyor. Tam otomatik 
filtreler sistemde kullanılıyor. Diğer 
yandan su saati kullanılıyor. Su saati 
bu sistemin emniyet sibobu görevin-
de. Su saati haftalık, aylık ve sezonluk 
su kullanımını gösteriyor. Çiftçi böy-

lece sulama az mı yapılmış, çok mu 
yapılmış net bir şekilde anlayabiliyor. 
Bilinçli sulama böylece gerçekleşiyor.  
Tarla bitkilerinde çok kullanılmayan 
yine toprak altı damla sulamada kul-
lanılan otomasyon ile belirli bir sistem 
takılması yardımıyla evimizden veya 
iş yerimizden bilgisayarımız aracılığı 
ile gübre ve su miktarını doğru bir 
şekilde yapabileceğimiz bir sistemdir. 
Böylece işçi maliyeti sorunu da orta-
dan kalkmış olur. Manuel vanalarla 
ise arazinin her yerinde istediğimiz 
basıncı elde ediyoruz. Toprak üstü 
damla sulama sisteminde hat sonları 
kör tapalarla kapatılır. Fakat toprak 
altı damla sulamada bu uygulamaya 
gidilmez. Arazinin başında ana hat 
bulunur. Belirli aralıktaki bu vanalar 
damla sulama borularının içindeki 
pislikleri temizlemek için vanalar kul-
lanılıyor” dedi.     

“YALNIZCA 80 BİN TL EKSTRA 
KAZANÇ SAĞLANIYOR”

Toprak altı damla sulama siste-
mini yağmurlama sulama sistemi ile 

kıyaslayan Okan Başaran, “Toprak altı 
damla sisteminin ürünlere farklı farklı 
faydası bulunuyor. Ancak genel ola-
rak bütün ürünlerde yüzde 80 ila yüz-
de 90 işçilik indirimi sağlanabiliyor. 
Enerjiden kazanç sağlıyoruz. Eskiden 
enerji ile ilgili bir sorun yaşanmıyor-
du.  Ama günümüzde enerjinin öne-
mi daha fazla arttı. Enerjiden tasarruf 
oranı yüzde 40 civarında gerçekle-
şiyor. Diğer yandan klasik yöntem-
de toprağı işlemede derinlemesine 
çalışılması gerekiyor. Bu sistem ile 
yüzde 50 toprak işleme maliyetinden 
tasarruf sağlanıyor. Sudan da tasarruf 
gerçekleştiriyoruz. Su kaynaklarının 
azalması bu sistemin önemini bir kat 
daha arttırıyor. İdeal bir sulama ile 
yağmurlama sulama sistemine kıyas-
la ürün farklılıklarını göz önüne getir-
diğimizde yüzde 30 ila yüzde 70 ara-
sında su tasarrufu sağlanabilir. Ayrıca 
toprak altı damla sulama sayesinde 
bitkinin ihtiyacı olduğu su ve gübreyi 
direkt kök bölgesine veriyoruz. Da-
mara serum bağlama gibi bu işlemi 
yorumlayabiliriz. Gübre, hava ve su 
etkileşimi bu işlemle daha hızlı oluyor 
ve üründeki kalite de böylece artıyor. 
Ürün ürün işlemi incelersek, yoncada 
toprak altı damla sulama sistemi ile 
yağmurlama sulama sistemini kıyas-
ladık. 

Buna göre bir çiftçi bir yıl içe-
risinde yoncada toprak altı damla 
sulama ile bir biçim daha fazla ürün 
elde edebiliyor. Bir biçim ise ortalama 
400-450 kg yonca elde edilmesi an-
lamına geliyor. Yonca fiyatını düşün-
düğümüzde dekardan yaklaşık olarak 
270 TL ekstra gelir elde ediliyor. Her 

üründe toprak altı damla sulama ile 
yağmurlama sulama sistemi arasın-
da yüzde 20-30 verim farkı var. Buna 
paralel olarak yaptığımız araştırmada 
yağmurlama sulama sistemi ile top-
rak altı damla sulama sistemi arasın-
da 100 dekar arazide çiftçi verim far-
kı, protein değeri, enerji tasarrufu, su 
ve işçilik tasarrufu hesaplandığında 
80 bin TL’lik bir fark olduğu hesap-
landı. Bu para yalnızca cebimizden 
çıkan paranın tasarrufu. Kazanılacak 
para ayrı. Diğer bir ürün olan şeker 
pancarında da yine çok ciddi tasarruf 
sağlanıyor. Tüm hesaplar göz önüne 
getirildiğinde şeker pancarında 70 bin 
TL ekstra kazanç oluyor” diye konuş-
tu. 

“DEVLETTEN HİBE 
DESTEĞİ BEKLİYORUZ”

Sistemin devlet tarafından des-
teklenmesi gerektiğini söyleyen Yük-
sek Mühendis Başaran, Konya-Kara-
man ve Aksaray’da toprak altı damla 
sulama ile ilgili çalışmalar yapılması 
gerektiğini ifade etti. Okan Başaran, 
“Sistemin başta kurulum maliyeti 
yüksek gibi gözükebilir. Ama bir yıl 
içerisinde kazanılan ekstra kazanç-
larla 2-3 yılda sistem kendini amorti 
edecektir. Toprak altı damla sulama 
sistemi çiftçinin kullanımına göre en 
az 10 yıl olmak üzere 15-20 yıl kul-
lanabilir. Sistemin gerekli bakımla-
rını yapıldığında çiftçi uzun yıllar bu 
sistemden faydalanabilir. Konya’da 
mısır ve ay çekirdeği de yaygın. Sis-
temle birlikte 35-40 bin TL arasında 
bu ürünlerden kar elde edebilir. Dün-
yada uzun süredir bu sistem kulla-
nılmakta. Ülkemizde gelecek yılları 
düşündüğümüzde geleceğin sulama 
sisteminin toprak altı damla sulama 
sistemi olacağını belirtebiliriz. Kon-
ya, Karaman, Aksaray’da toprak altı 
damla sulama ile ilgili gerekli çalış-
malar gerçekleştirilebilir. 

Diğer sulama sistemlerine dev-
letimizden hibe desteği var. Ancak 
toprak altı damla sulama sisteminde 
hibe desteği yok. Eğer hibe desteği 
sağlanırsa hem daha kaliteli hem de 
daha az masraflı bir sisteme geçilmiş 
olunur. Ülke ekonomisi içinde bu sis-
temi destekliyoruz” diyerek sözlerine 
son verdi.  n UFUK KENDİRCİ   

Okan Başaran



Birleşmiş Milletler (BM) Yemen 
İnsani Yardım Koordinatörü Jamie 
McGoldrick, Suudi Arabistan ön-
cülüğündeki koalisyon güçlerine 
Yemen’de başta Hudeyde Limanı 
olmak üzere tüm sınırların açılması 
çağrısında bulundu.  McGoldrick, BM 
Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın 
toplantısına telefonla bağlanarak ül-
kedeki son duruma ilişkin açıklama-
larda bulundu. 

Suudi Arabistan öncülüğündeki 
koalisyonun, Yemen’deki hava, deniz 
ve kara olmak üzere tüm sınır geçiş-
lerinin kapatılmasını içeren kararının 
ülkeye insani yardımların girişini en-
gellediğini anımsatan McGoldrick, 
“Uluslararası kuruluşların Yemen’de 
çalışan 300 personeli de ekonomik 
ablukadan dolayı mahsur kaldı.” dedi.

McGoldrick, Aden Limanı’nın 
açılmasının yeterli olmadığını, Hu-
deyde Limanı ve havaalanlarının da 
acilen açılması gerektiğini vurguladı. 

Yemen’e gönderilen insani yar-
dım malzemelerinin yüzde 75’inin 

Hudeyde Limanı’nından giriş yaptığı-
nı ifade eden McGoldrick, özellikle bu 
limanın açılmasının en önemli önce-
likleri olduğunu dile getirdi. 

McGoldrick, Yemen’de dünyanın 
en büyük insani felaketlerinden biri-
nin yaşandığını vurgulayarak ülkede 
nüfusun tamamına sadece 120 gün 
yetecek kadar pirinç kaldığını söyledi.  
Yemen’deki akaryakıtın da tükenmek 
üzere olduğunu aktaran McGoldrick, 

sağlık alanında birçok sektörün ve 
ana su pompalarının akaryakıt olma-
dan çalışamadığına dikkati çekti.  Mc-
Goldrick, binlerce kişinin koleradan 
hayatının kaybettiğini hatırlatarak 
su istasyonlarının çalışmaması duru-
munda kolera salgınının daha ölüm-
cül bir hal alacağı uyarısında bulun-
du.  Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, 
Yemen’de kasım ayının ilk haftası iti-

bariyle 10 valilik sınırları içinde 118 
difteri vakası tespit edildiğini, 8 va-
lilikte de 11 kişinin difteri nedeniyle 
yaşamını yitirdiğini belirtti.

Lindmeier, difteri ve kolera ile 
mücadelede aşı kampanyalarının ha-
yati öneme sahip olduğunu ve ülkeye 
sağlık malzemelerinin ulaştırılma-
sı için sınırların açılması gerektiğini 
kaydetti. 

Husilerin 4 Kasım’da Suudi Ara-
bistan’ın başkenti Riyad’a balistik 
füze atmasının ardından koalisyon 
güçleri, pazartesi günü Yemen’deki 
hava, deniz ve kara tüm sınır geçişle-
rinin kapatılmasını öngören bir karar 
almıştı. 

BM İnsani İşlerden Sorumlu Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Mark Lowco-
ck, Suudi Arabistan’ın tüm hava ve 
deniz limanlarını kapatarak Yemen’e 
uyguladığı ablukanın devam etmesi 
durumunda dünyanın en büyük kıt-
lığının yaşanabileceği uyarısında bu-
lunmuştu.  n AA
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Siyonistler, Filistinliler’in arazilerini gaspediyor
Dünya Siyonist Örgütü’nün işgal 

altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait 
50 dönümlük araziyi haksız yere alarak 
Yahudi yerleşimcilere verdiği ortaya 
çıktı. İsrail’in Haaretz gazetesinin ha-
berine göre, Beytüllahim kentinin gü-
neyinde Filistinlilere ait özel mülk olan 
araziye 2002 yılında el koyan örgüt, 
burayı Yahudi yerleşimcilere tahsis 
etti. Şimdi söz konusu arazide Ma’aleh 
Rehavam isimli yasa dışı Yahudi yer-
leşim yeri bulunuyor.  Haaretz gaze-
tesinin ele geçirdiğini yazdığı belgeye 
göre, üzerinde hiçbir hak ve yetkisi ol-
mamasına rağmen söz konusu araziye 
el koyan Dünya Siyonist Örgütü yetki-
lileri, konuyla ilgili yorum yapmaktan 
kaçındı.  Bununla birlikte Haaretz ga-
zetesi, İsrail güvenlik güçleri birimle-
rinden ismini açıklamak istemeyen bir 
kaynağın haberi doğruladığını yazdı.  
Daha önce de birçok kez Filistinlilere 

ait arazilerin gasbedilerek Yahudi yer-
leşimcilere tahsis edildiği ortaya çık-
mıştı.  Uluslararası hukuka göre, işgal 
altındaki Filistin topraklarında bulunan 
tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa 
dışı sayılıyor. Bununla birlikte işgal al-
tındaki Batı Şeria’da yaşayan Yahudi 
yerleşimci sayısı 400 bini, Doğu Ku-
düs’te 200 bini aşmış durumda.

YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİ
Özel Arap Araştırmaları Derneği 

Müdürü ve Yahudi Yerleşim Birimleri 
Uzmanı Halil Tüfekçi’ye göre, Batı Şe-
ria ve Doğu Kudüs’te toplam 262 Ya-
hudi yerleşim birimi bulunuyor. 

İsrailli sivil toplum kuruluşu Ba-
rış Şimdi Hareketi, Yahudi yerleşim 
birimlerinin, Batı Şeria’nın yüzölçü-
münün yüzde 13’üne tekabül ettiğini 
belirtiyor. Barış Şimdi Hareketi’nin is-
tatistiklerine göre, 1977 yılına gelindi-
ğinde Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimci 

sayısı 4 bin 400’e ulaşmış durumday-
dı. Filistin’in bağımsızlık vesikasının 
ilan edildiği 1988 yılına gelindiğinde 
ise Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimci 
sayısı 66 bin 500’e çıktı. İsrail ile Filis-
tin arasında Oslo Barış Anlaşması’nın 
imzalandığı 1993’te yerleşimci sayısı 
116 bin 300’e ulaştı.  ABD’nin Camp 
David kasabasında İsrail-Filistin so-
rununa çözüm arayışları amacıyla ta-
rafların bir araya geldiği 2000’de Batı 
Şeria’daki Yahudi yerleşimci sayısı 
184 bini bulmuştu. İsrail-Filistin so-
rununun çözümü için 2014’te yapılan 
son çabaların durmasıyla beraber Batı 
Şeria’daki yerleşim birimlerinde yaşa-
yanların sayısı 371 bin olarak kaydedil-
di.  Filistinli ve İsrailli uzmanlara göre, 
220 bini Doğu Kudüs’te olmak üzere 
toplam 640 bin Yahudi yerleşimci ya-
şıyor.
n AA

Türkiye’nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili İşler, “Güney Libya’da 
kaçırılan 3 Türk vatandaşı ve bir yabancının derhal serbest bırakılmasını arzu ediyoruz” dedi

Libya’da, 3 Türk 
vatandaşı kaçırıldı

Libya Temsilciler Meclisi Dışişle-
ri ve Uluslararası İşbirliği Komisyonu 
Başkanı Youssif Agouri liderliğinde-
ki heyet, bazı temaslarda bulunmak 
üzere Ankara’ya geldi.

Agouri ile Türkiye’nin Libya Özel 
Temsilcisi ve AK Parti Ankara Millet-
vekili Emrullah İşler, Ankara Palas’ta 
basın açıklaması yaptı. “Türkiye ve 
Libya halklarının köklü tarihe ve 
güçlü akrabalık bağlarına sahip”

Taraflar adına ortak bildiriyi oku-
yan İşler, Türkiye ve Libya halkları-
nın köklü tarihe ve güçlü akrabalık 
bağlarına sahip olduğunu ifade etti.

İşler, iki ülkenin ortak tarihiyle 
her zaman gurur duyduklarını belir-
terek, “Bu ziyaret, Türk tarafının Li-
bya’da tüm kesimlere eşit mesafede 
olduğunu teyit etmektedir. Karşılıklı 

olarak birbirimizin bağımsızlık ve 
egemenliklerine saygı duyuyoruz. 
İki ülkenin istikrar, refah ve güvenlik 
içinde yaşamalarının önemini belir-
tiyor bu amaca yönelik iş birliğinin 
gerekliliğini vurguluyoruz.” dedi.

Libya Siyasi Anlaşması’nın geçiş 
dönemindeki çalışmaların temelini 
oluşturduğunu belirten İşler, sözleri-
ni şöyle sürdürdü:

“Birleşmiş Milletler (BM) Lib-
ya Özel Temsilcisi’nin çabalarını ve 
açıkladığı Eylem Planı’nı destekli-
yoruz. Libya Siyasi Anlaşması’nda 
değişiklik yapılmasına yönelik Tem-
silciler Meclisi ve Yüksek Devlet 
Konseyi arasındaki müzakerelerin 
başlamış olmasından memnuniyet 
duyuyoruz. 

Bu müzakerenin bir an önce 

olumlu bir şekilde sonuçlanarak va-
rılacak uzlaşının Libya’da ihtiyaç du-
yulan istikrarın sağlanmasına katkı-
da bulunmasını temenni ediyoruz.”

İşler, “Libya’da hiçbir ayrım 
yapmadan bütün grupların siyasi 
sürece katılımının önem taşıdığını, 
terör örgütlerinin bu süreçte yer 
alamayacaklarını, bu örgütlere 
yönelik desteğin kesilmesinin elzem 
olduğu konusunda hemfikiriz.” diye 
konuştu.
“TÜRK VATANDAŞLARINA YÖNELİK 

OLUMSUZ PROPAGANDAYI 
REDDEDİYORUZ”

“Libya’da Türk vatandaşlarına 
yönelik geçmiş tehditleri ve olumsuz 
propagandayı reddediyoruz.” diyen 
İşler, şöyle devam etti: “Libya’da 
Türk şirketlerinin tüm zorluklara 

rağmen Libya’nın çeşitli projelerini 
tamamlamak için gayret gösterme-
lerinden memnuniyet duymaktayız. 
Libya’da istikrarın tesis edilmesinin 
ardından, Türk şirketlerinin ve va-
tandaşlarının Libya’nın tüm bölge-
lerine geri dönerek, ülkenin kalkın-
masına katkıda bulunmasına önem 
atfediyoruz” ifadelerini kullandı.

Güney Libya’da kaçırılan 3 Türk 
vatandaşı ve bir yabancının derhal 
serbest bırakılmasınının arzu edil-
diğini belirten İşler, “Türkiye olarak 
son dönemde vizeleri kolaylaştırıcı 
adımlar attık. Başka adımlar üzerin-
de de çalışmalarımız devam ediyor. 

Şartlar elverdiğinde Bingazi Baş-
konsolosluğumuzu da en kısa za-
manda açmak istiyoruz.” dedi.
n AA

IKBY: Mahkemenin 
kararına saygı duyuyoruz

Kadınlar da Adalet 
Bakanlığı’nda çalışabilecek!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, 
(IKBY) Irak Federal Mahkemesi-
nin gayrimeşru referandumla ilgili 
aldığı kararı saygıyla karşıladığını 
duyurdu. IKBY hükümeti internet 
sitesinde yer alan açıklamada, “Irak 
Yüksek Federal Mahkemesinin, 6 
Kasım’da anayasanın 1. maddesini 
açıklayarak, Irak Cumhuriyeti’nin 
üniter, bağımsız, tam egemen, par-
lamenter ve demokratik rejim dev-
leti olduğu ve anayasanın ülkenin 
birliğini garanti altına aldığı” yönün-
de karar aldığı anımsatılarak, “IKBY 
ile federal hükümet arasındaki so-
runlara anayasa ve yasalar yoluyla 
çözüm arayışımız her zaman ol-
muştur. Başta Ayetullah Ali es-Sis-

tani ve bazı Iraklı şahsiyetler olmak 
üzere dost ülkelerin bu yöndeki tüm 
girişimlerini memnuniyetle karşı-
lıyoruz” denildi. “Federal Mahke-
menin anayasanın 1. maddesine 
getirdiği açıklığa saygı duyuyoruz.” 
denilen açıklamada, “Bunun, ana-
yasanın tüm maddelerini uygulaya-
rak sorunların çözümünde kapsayıcı 
ve ulusal diyaloğun başlamasında 
temel oluşturacağına inanıyoruz. “ 
ifadelerine yer verildi. Irak Federal 
Mahkemesi tarafından, IKBY gayri-
meşru bağımsızlık referandumuyla 
ilgili ülkenin toprak bütünlüğüne 
vurgu yapılarak, “Anayasanın hiçbir 
bileşene ayrılma hakkı tanımadığı” 
vurgulanmıştı.  n AA

Suudi Arabistan Adalet Bakan-
lığı’nda ilk kez kadınlara iş imkânı 
sağlanacağı bildirildi. 

Adalet Bakanlığı’ndan yapı-
lan yazılı açıklamada Bakan Velid 
es-Samaani’nin kadınlara yönelik 4 
ayrı alanda istihdam sağlanması ta-
limatı verdiği ifade edildi.

Bakanlığın kadınlara iş imkânı 
sağlamaya özen gösterdiği belirtilen 
açıklamada, “sosyal araştırmacı, şeri 
araştırmacı, hukuki araştırmacı ve 
idari yardımcı” görevlerinde kadın-
ların çalışabileceği aktarıldı. Suudi 
Arabistan İstatistik Kurumu verile-

rine göre, son dönemde kadınlara 
yönelik istihdam çalışmalarını ar-
tıran ülkede geçen yıl yüzde 34,5 
olan kadınlarda işsizlik oranı bu yılın 
ikinci çeyreğinde yüzde 33,1’e düş-
tü. Riyad yönetiminin 2030 hedefle-
ri arasında kadınların çalışma haya-
tına katılım oranının yüzde 22’den 
yüzde 30’a yükseltilmesi de bulu-
nuyor.  Suudi Arabistan Kralı Sel-
man bin Abdulaziz’in eylül ayında 
yayımladığı kararnameyle ülkede 
Haziran 2018’den itibaren kadınla-
ra da ehliyet alarak araç kullanma 
izni verilmişti.  n AA

Yemen’de tüm sınırları açın çağrısı

Libya Temsilciler Meclisi Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Komisyonu Başkanı  Youssif Agouri liderliğindeki heyet, bazı temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi.
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Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan surlar. Surları yapan mimarların mezarları, surların dibinde. Kanuni’nin ismi caddelerde yaşamaya devam ediyor.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Kudüs’te hayır çeşmeleri bulunuyor.

2. Abdülhamid’in hediye ettiği El Halil Camii’ndeki altın şamdanlar.

2. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yılı anısına yapılan saat kulesi. 

Mukaddes belde Kudüs, üç kıtaya kendi medeniyetini götüren ecdadımızın izleriyle ayakta duruyor. Bir çok Osmanlı eseri bölgede hala ayakta 
dururken, Filistinlilerin Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve 2. Abdülhamid sevgisi her şeyi ortaya koyuyor

Kudüs, ecdadın 
izleriyle yaşıyor

Adını kutsallığından alan şehir 
olarak tabir edilen Kudüs, Davut 
mührü veya yıldızı olarak bilinen iki 
üçgenin ters bir şekilde birleşerek altı 
köşeli yıldızı andıran hali Kudüs’ün 
yerin ve göğün birbirine en yakın şe-
hir olduğunu anlattığı belirtiliyor. Bir 
çok inanca göre mübarek bir şehir 
olan Kudüs, bu nedenle tarihte ve gü-
nümüzde oldukça önemli. Öyle ki Ku-
düs, tarihinde 40 kez kuşatılmış, 32 
defa yıkılmış, 26 defa el değiştirmiş 
bir şehir olarak dikkat çekiyor. Kudüs 
için Asurlular, Babiller, Kıptiler, Yu-
nanlar, Ptolemiler, Selevsitler, Roma-
lılar, Bizanslılar, Persler, Müslüman 
Araplar, Selçuklular, Fatımiler, Haç-
lılar, Moğollar, Memlükler, Osman-
lılar, İngilizler, İsrailliler, Ürdünlüler, 
Mısırlılar, Suriyeliler, Lübnanlılar, 
Iraklılar bir çok kez savaşmışlardır. 
Kudüs’ün Müslümanlar için ise öne-
mi ilk kıble, ikinci harem, üçüncü 
mescit olmasıdır. Öyle ki, yaklaşık 17 
ay kıblemiz olarak kalan bu mübarek 
bölgede, Peygamber Efendimiz Hz. 
Muhammed Mustafa (S.A.V.)’in bu-
yurduğu üzere 1 rekat namaz kılmak 
500 rekat sevaba eşdeğer. Ayrıca, Hz. 
Peygamberimizin buradan Mirac’a 
çıkması ve peygamberlerin bu bölge-
de yaşaması da Müslümanlar için çok 
önemlidir. Ayrıca bu bölge Yahudiler 
ve Hıristiyanlar için de önemlidir. 

PEYGAMBERLER BÖLGESİ
Peygamber Efendimiz’den sonra 

kabrinin yeri en sahih olan peygam-
berlerden biri olan Hz. İbrahim, eşi 
Hz. Sare Validemiz, oğlu Hz. İshak, 
Hz. Refika, Hz. Yakup, Hz. Yusuf El 
Halil şehrinde medfundurlar. Bu ne-
denle bölge yukarıda da bahsedildiği 
gibi, Müslümanlar açısından oldukça 
önemli bir bölge. Bir çok kez el değiş-
tiren ve uğruna savaşların yapıldığı 
bölge için Osmanlı, Selçuklu gibi ci-
han devletlerinin büyük bir emeği 
bulunuyor. Bölgeye gittiğiniz zaman 
bunu çok güzel bir şekilde görebili-
yorsunuz. Özellikle Osmanlı döne-
minde bölgeye bir çok yatırımlar, 
hayırlar, eserler yapılmış. Bu eserler 
günümüzde hala canlılığını koruyor. 
Osmanlı medeniyetinin yapıcı ve ka-
lıcı izlerini bölgede görünce, ecdadın 
ne kadar büyük bir görkemi olduğu 
daha net bir şekilde anlaşılıyor. 

OSMANLI SEVGİSİ HALA YAŞIYOR
Osmanlı’nın bölgede hakim ol-

duğu dönemlerde, diğer bölgelerde 
olduğu gibi yapıcı ve hoşgörü mede-
niyetini bölgeye hakim kılması, bölge 
halkının unutamadığı önemli bir un-
sur olarak göze çarpıyor. Filistinliler 
Türkleri görünce “Osmanlı” deme-
den kendilerini alamıyor. “Osmanlı 
ne zaman gitti, burada işler karıştı” 
anlayışına sahip olan Filistinliler, bu 
nedenle Türkiye’den çok şey bekli-
yorlar. 

3 OSMANLI PADİŞAHINA 
AYRI SEVGİ BESLENİYOR

Filistinliler genel anlamda Os-
manlı anlayışını, Türkleri çok sevi-
yorlar. Ancak Osmanlı padişahları 
içerisinden 3 padişaha ayrı bir sevgi 
besliyorlar. Bunlar; Fatih Sultan Meh-
met, Kanuni sultan Süleyman ve 2. 
Abdülhamid. Fatih Sultan Mehmet’i 
İstanbul’u fethederek Peygamber 
Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa 
(S.A.V.)’in Hadis-i Şerif’ine mazhar 
olduğu için çok seviyorlar. Kanuni 
Sultan Süleyman’ı, padişah olduğu 
dönemde Kudüs ve bölgesine çok 

fazla yatırım ve hayır hizmeti yap-
tığı için seviyorlar, 2. Abdülhamid’i 
ise; İsrail’in kurulmasında önemli rol 
oynayan, politik siyonizmin kurucu-
su olarak bilinen Theodor Herzl’in 
Filistin’den toprak talebini 2. Abdül-
hamit’in sert bir şekilde reddetmesi 
olarak belirtiyorlar. 

OSMANLI MEDENİYETİ CADDE VE 
SOKAKLARDA 

Osmanlı’nın izlerini bölgenin her 
köşesinde görmek mümkün. Öyle 
ki, cadde ve sokak isimlerine de bu 
durum yansımış. İbn-i Sina caddesi, 
Kanuni sultan Süleyman Caddesi gibi 
cadde isimleri bulunuyor. Ayrıca Se-
lahaddin Eyyübi de aynı şekilde böl-
gede oldukça seviliyor. Bu nedenle 
Selahaddin Eyyübi’nin de ismini cad-
de ve sokaklarda görebiliyorsunuz. 

KANUNİ’DEN BÜYÜK HİZMET
Kanuni Sultan Süleyman’ın Ku-

düs’te büyük hizmetleri bulunuyor. 
Osmanlı dönemlerinde çeşme bü-
yük bir hayır hizmeti olarak yaptırı-
lıyordu. Bu nedenle Kanuni Sultan 
Süleyman’ın Kudüs’te yaptırdığı 6 
çeşme bulunuyor. Bu çeşmeler gü-
nümüzde de hala ayakta. Ayrıca eski 
Kudüs olarak anılan ve Mescid-i Aksa 
ile Kubbet-üs Sahra’nın da içerisinde 
bulunduğu bölgeyi çevreleyen surlar, 
Kanuni Sultan Süleyman tarafından 
onarılarak yeniden yaptırılıyor. Bu 
Kanuni’nin yaptırdığı bu surlar da 
yine hala ayakta. 

ABDÜLHAMİD’İN HEDİYESİ
El Halil şehrinde İslam dünya-

sı için önem arz eden El Halil Camii 
bulunuyor. El Halil Cami Emeviler ve 
Abbasiler döneminde inşa edilmiş. 
Burada Hz. İbrahim, hanımı Hz. Sare, 

Hz. Yakup ile hanımı Lamia ve Hz. 
Yusuf’un kabirleri bulunuyor. Burada 
da yine Osmanlı’nın izlerini görmek 
mümkün. Öyle ki, Abdülhamid’in he-
diye ettiği ve altından yapılmış olan 
şamdanlar camiyi süslüyor. Şamdan-
lar hala ayakta, buraya gelen ziyaret-
çilerin beğenisine sunuluyor. 

100 ODALI KERVANSARAY
Kudüs-Eriha Yolu üzerinde Hz. 

Musa’nın makamının bulunduğu 
Nebi Musa Külliyesi bulunuyor. Tür-
be bir caminin içinde küçük bir odada 
bulunuyor. Caminin etrafında da geç-
mişte han ve medrese olarak kullanıl-
dığı anlaşılan bir külliye bulunuyor. 
Osmanlı zamanında burada yapılmış 
100 odalı kervansaray bulunuyor. 
Ayrıca buradaki kervansaray TİKA 
tarafından restore ediliyor. 

SUR MİMARLARININ İSTEĞİ 
YERİNE GETİRİLDİ

Kanuni Sultan Süleyman tarafın-
dan eski Kudüs’ü çevreleyen surların 
yapıldığını söylemiştik. Kanuni surları 
yapmak üzere 2 mimar görevlendiri-
yor. Mimarlar surları bitirdikten sonra 
Kanuni Sultan Süleyman mimarları 
ödüllendirmek üzere isteklerini sorar. 
Mimarlar, öldükten sonra kendi yap-
tıkları suların dibine gömülmek ister. 
Kanuni sultan Süleyman bunu mem-
nuniyetle karşılar ve mimarlar öldük-
ten sonra surların dibine defnedilirler. 

Humer Meydanı’nda bulunan 
mimarların kabirleri, bugüne kadar 
korunmuş. İsimleri ve ölüm tarihle-
ri bilinmese de, buraya ziyarete ge-
len Müslümanlar, mimarlara Fatiha 
okumadan geçmiyor. Ayrıca yine bu 
meydanda Osmanlı döneminde kul-
lanılan bugünkü polis merkezi göre-

vini gören bina da bulunuyor. 
OSMANLI SAYGISININ 

İZLERİ DURUYOR
Kudüs’te bulunan Osmanlı izleri, 

Osmanlı’nın İslam, kültür ve medeni-
yet anlayışını güzel bir şekilde ortaya 
koyuyor. Eski Kudüs’ü çevreleyen 
surlardan geçilen kapılardan biri olan 
Halil Kapısı’nda bulunan “La İlahe İl-
lallah, İbrahim Halilullah” yazısı bun-
lardan bir tanesi. Bu yazı Osmanlı’nın 
diğer dinlere olan saygısını ve hoşgö-
rüsünü ortaya koyuyor. 

MAHMUDİYE CAMİ (ULU CAMİ) 
Yine Eski Yafa’nın kuzeydoğu bö-

lümünde yer alan Mahmudiye (Ulu 
Camii) Osmanlı’nın eserlerinden bir 
tanesi olarak göze çarpıyor. 2. Mah-
mud döneminde inşa edilen Camii, 
Yafa’nın en büyük ve en önemli ca-
misi olarak dikkat çekiyor. Cami bu-
gün de ilk günkü ihtişamı ile ziyaret-
çilerini karşılıyor. 

SAAT KULESİ
Sultan II. Abdülhamid’in saltana-

tının 25. sene-i devriyesinde, mema-
lik-i Osmaniye’nin dört bir tarafına, 
saat kuleleri hediye ettiği belirtiliyor. 
100’den fazla kule, hassas İsviçre sa-
atleriyle birlikte, çeşitli kentlere he-
diye edilmişti. O saat kulelerinden 7 
tanesi Filistin’deydi. 

Bunlardan biri, Tel Aviv’e çok ya-
kın bir kent olan Yafa’da. Yeni Saray 
ya da Yeni Hükümet binasının bulun-
duğu Sekinetü’d Devle bölgesinde, 
yafet caddesinde yani eski Pazar ye-
rinde bulunuyor. Bu saat kulesi, Sul-
tan 2. Abdülhamid’in tahta çıkışının 
25. senesi anısına 1901 yılında inşa 
edilmiş. Saat kulesi halen meydanda 
ihtişamlı bir şekilde ayakta duruyor.

2. Mahmud döneminde yapılan Mahmudiye Camii.

Nebi Musa Külliyesi’ne Osmanlı’nın yaptırdığı 100 odalı kervansaray.

MERAM BELEDİYESİ İLE 
KUDÜS İZLENİMLERİ-4

ABDULLAH AKİF SOLAK



15 KASIM 201718 SPOR 3

MİLLİ ÇÖKÜŞ!
A Milli Futbol Takımı, Pazartesi akşamı Antalya’da oynanan hazırlık karşılaşmasında 

Arnavutluk’a 3-2 kaybetti. Ay-yıldızlı takımın başına geçtiği günden bu yana eleştiri okla-
rının hedefi olan Mircea Lucescu da bu skorla 6. maçında 4. mağlubiyetini aldı

LUCESCU HAYAL KIRIKLIĞI OLDU
Fatih Terim’in görevden ayrılmasının ardın-

dan Türkiye’yi 2018 Dünya Kupası’na götürme 
hedefleriyle göreve getirilen Rumen teknik 
adam, çizdiği başarısız grafikle tam bir hayal 
kırıklığı yaşattı. Kırmızı-beyazlı takımın başın-
da 6 maça çıkan 72 yaşındaki çalıştırıcı, bu 
mücadelelerden sadece Hırvatistan maçını ka-
zanabildi. Geriye kalan karşılaşmalarda 1 be-
raberlik, 4 yenilgi alan ve attığı 5 gole karşılık 
kalesinde tam 12 gol gören Milli Takım’da ok-
lar Lucescu’ya dönmüş durumda. Yaptığı açık-
lamalarla Türk futbolunda yeni tartışmaları da 
gündeme getiren deneyimli teknik adamın bu 
söylemlerini ise elde ettiği olumsuz sonuçlar 
geride bırakıyor. Son 34 maçta 8 kez kaybeden 
ve bu mağlubiyetlerin 4’ünü de Mircea Luces-
cu döneminde alan Türkiye’de Rumen hocanın 
daha ne kadar takımın başında kalacağı da bü-
yük merak konusu.

TERİM YÖNETİMİNDE MİLLİLER
2013 yılında Türkiye Futbol Direktörü olarak 

göreve getirilen ve yaklaşık 4 senelik süreçte 
kırmızı-beyazlı takım ile 43 maça çıkan 64 ya-
şındaki Fatih Terim, 27 galibiyet, 7 beraberlik 
ve 9 yenilgi aldı. Terim yönetimindeki Milliler, 
bu süreçte rakip ağları 69 kez sarsarken, kale-
sinde ise 38 gol gördü. Aynı zamanda deneyim-
li teknik adam, Euro 2016 da dahil olmak üzere 
Milli Takım ile çıktığı son 28 karşılaşmada sa-
dece 4 mağlubiyet görmüştü.

AVRUPA ŞAMPİYONASI HEDEFİ
Arnavutluk ile oynanan hazırlık maçını 3-2 

kaybeden Türkiye’de Milli Takım Teknik Direk-
törü Mircea Lucescu, basında milli takımın yeni 
teknik direktörünün kim olması tartışmalarının 
yapıldığının hatırlatılması üzerine, “Çok büyük 
tecrübem var. Bu laflar bana dokunmuyor. Ben 
ne yaptığımı bilen, ne yapacağını bilen birisi-
yim. Tabii ki Avrupa Şampiyonasına gideceğiz. 
Bunda problem yok ama bir şeyler yapmam la-
zım. Hokus pokus yok bu işte. Herkesle beraber 
yapacağız. Hepimize düşen görevler var” dedi. 
Mili takımda büyük bir değişimin olduğunu ifa-
de eden Lucescu, “Eğerler ile konuşmanın an-
lamı yok. Öyle bir şeyi konuşmaya gerek yok. 
Yeni bir takım, genç bir takım istiyoruz. Bunun 
için zaman gerekiyor. Ben de bunun için bura-
dayım” diye konuştu.
n İHA

Medipol Başakşehir’in orta saha oyuncusu 
Kerim Frei, A Milli Futbol Takımı’ndan davet 
beklediğini ve yeniden ay-yıldızlı formayı giy-
mek istediğini söyledi. 

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesis-
leri’nde, soruları yanıtlayan Kerim, son hafta-
larda performansının yükseldiğini belirterek, 
“A Milli Takım’dan davet bekliyorum, ay-yıl-
dızlı formayı giymek istiyorum ama sonuçta 
her şey milli takım hocası ve bana bağlı. Sa-
hada en iyisini vererek, futbolumla Lucescu’yu 
etkilemem lazım ki o da beni çağırsın. Sonraki 
maçlar için A Milli Takım kadrosunda olmayı 
bekliyorum. Umarım milli takımda olurum.” 
dedi. 

‘ÜLKEMİ ÇOK SEVİYORUM’
Kerim Frei, gençler kategorisinde İsviçre 

adına forma giydiğini ve o dönemde A Milli 
Takımı’nın teknik direktörü olan Abdullah Av-
cı’nın ısrarı ile Türkiye’yi seçtiğini hatırlatarak 
şöyle konuştu: “İsviçre adına alt yaş katego-
rilerinde milli takımda oynadım. İsviçre 19 
Yaş Altı Milli Takımı’nın kaptanlığını yaptığım 
dönemde, o günlerde Türkiye’nin teknik di-
rektörü Abdullah Avcı’ydı. O bana çok değer 
verdi, bana verdiği önemi hissettirdi. Abdullah 
Avcı’nın bu ilgisi Türk Milli Takımı’nı seçme-
me sebep oldu. Zaten Türkiye’yi, ülkemi çok 
seviyordum. Tatillerde Türkiye’ye geliyordum 
ama Türk Milli Takımı’nı seçmemde Abdullah 
hocanın rolü çok büyük.”

‘PİŞMANLIK YAŞAMADIM’
İsviçre yerine Türk Milli Takımı’nı seçtiği 

için hiçbir zaman pişmanlık yaşamadığının al-

tını çizen 24 yaşındaki futbolcu, “Kararımdan 
dolayı da çok mutluyum. Türk Milli Takımı’nı 
seçtiğim için asla pişmanlığım yok. İsviçre’yi 
seçseydim, kariyerim bundan çok farklı ol-
mayacaktı. Sadece şu an Türkçeye çok hakim 
değilim ama ben bu ülkenin parçasıyım ve bu 
ülkeyi seviyorum. Türkçem de zamanla geli-
şecektir.” ifadelerini kullandı.   A Milli Takımın 
Dünya Kupası’na katılamadığı için üzgün ol-
duğunu aktaran genç futbolcu, “Milli takımın 
kötü gidişi hakkında şu anda milli takımın 
içinde olmadığım için net bir cevap veremem. 
İstenen sonuçlar alınmadığına göre yolunda 
gitmeyen bazı şeyler olduğu ortada. Yapılma-
sı gereken, herkesin sahada en iyisini vermesi 
ve kalitesini göstermesi.” diye konuştu. 
‘GENÇLERE ŞANS VERİLMESİ GEREKİYOR’

Türk futbolunun gelişimi için genç fut-
bolculara daha fazla şans verilmesi ge-
rektiğini vurgulayan Kerim, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Ülke futbolunun 
gelişimi için gençlere şans veril-
mesi gerekiyor. Genç oyuncular 
ancak A Takım oyuncuları ile 
idman yapa yapa gelişir. Onlarla 
aynı antrenmana çıkarsa gelişe-
bilirler. Genç oyuncuların kesinlikle 
korkmaması ve çekinmemesi lazım. 
Kalitesi ve yeteneklerinin tamamı-
nı göstermeleri gerekiyor. Avrupa’da bu 
şanslar geliyor, zaten yetenekli oyuncular 
da bu şansları değerlendirdikleri için büyük 
oyuncular haline geliyor. Bence Avrupa ile fark 
tamamen bu.”  n AA

Kayserispor Teknik Direktörü Marius 
Sumudica, Gençlerbirliği maçının kolay 
geçmeyeceğini söyleyerek, “Bugüne ka-
dar oynadığımız en zor maçlardan birini 
oynayacağız” dedi. 

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 
ligin 12. haftasında deplasmanda kar-
şılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazır-
lıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. 
Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Marius 
Sumudica yönetiminde antrenman yapan 
futbolcular, düz koşunun ardından ısın-
ma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile 
devam eden antrenman, kısa alanda pas 
çalışması ile sürdü.

SUMUDİCA: “KOLAY OLMAYACAK
Antrenman öncesinde gazetecilerin 

sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik 
Direktörü Marius Sumudica, Gençlerbirli-
ği maçını değerlendirdi. Maçın kolay ol-
mayacağını söyleyen Sumudica, “Bugüne 
kadar oynadığımız en zor maçlardan birini 

oynayacağız. Birçok oyuncumuz 
milli takımda, eksik oyuncuları-
mız var. Takımın en iyilerinden 
biri olan Deniz de cezalı. Raki-
bimizin sadece 8 puanı var. Bu 
açıdan onlar için de çok önemli 
bir maç. Onlar için bir final 
maçı. Eğer Ankara’da mü-
cadele etmezsek, sahada 
her şeyimizi göstermezsek 
puan alamadan döneriz. 
Umarım bugün futbolcu-
larım konuştuklarımdan 
ne söylemek istediğimi 
anlamışlardır. Oyun-
cularıma da söyledim. 
Karşımızda 8 puan alan 
bir takım yok, karşımızda Be-
şiktaş ve Başakşehir galibiyetleri 
bulunan bir takım var. Kolay olma-
yacak” ifadelerini kullandı.
n İHA

Bursa’da timsah 
figürü tamamlandı

Yapımı sürdüğü sırada dünyanın en heyecan ve-
rici 10 stat projesi arasında gösterilen Bursaspor’un 
yeni stadyumu, timsah kafasının büyük oranda ta-
mamlanmasıyla gerçek görünümüne kavuştu. Taraf-
tarların yapımını heyecanla beklediği timsah kafası 
figürünün çalışmalarında sona gelindi. Membran-
ların giydirilmesinin ardından büyük ölçüde ortaya 
çıkan timsah figürü, drone ile havadan görüntülendi. 
Geçen yıl 10 yıllığına Bursaspor’a devredilen stad-
yumunun kafa kısmının altı için projede Bursaspor 
müzesi, özel tanıtımlar için sinema salonu ve yeme 
içme gibi alanlar bulunuyor. Bu alanların gelecek yıl 
mayıs ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Ayrıca 
Kuzey Kale Arkası bölümünde bulunan timsah çene-
si, 28 metre ile Türkiye’nin en büyük konsolu olma 
özelliği taşıyor.
n İHA

Sarı kırmızılılarda 
Başakşehir hazırlıkları

Galatasaray, Süper Lig’in 12. haftasında 
deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir 
maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdür-
dü. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direk-
tör Igor Tudor gözetiminde yapılan antrenmanın 
ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. 
Antrenmana düz koşu ile başlayan sarı-kırmı-
zılılar çalışmalarını streching ile devam ettirdi. 
Çalışmaları Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun 
Özbek de takip etti. Antrenmana Tolga Ciğerci ve 
Feghouli katılmadı. Sakatlığından dolayı Milli Ta-
kım kadrosundan da çıkartılan Tolga Ciğerci’nin 
tedavisinin tamamlandığı ve bugün yapılacak 
antrenmana katılacağı belirtildi.
n İHA

‘Şampiyon Ligi’nde 
tanınan bir takımız’

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, “Beşik-
taş Şampiyonlar Ligi’nde artık tanınan bir takım 
oldu. Stadıyla, taraftarıyla Beşiktaş artık bilinen 
takımlar arasında. Belli bir seviyeye geldik, daha 
yukarı çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.  Tolgay, si-
yah-beyazlı kulübün televizyonuna açıklamalar-
da bulundu. İyi bir takım olduklarını vurgulayan 
Tolgay Arslan, “Rakiplerimiz bize karşı daha çok 
konsantre oluyorlar. Hırslı oynuyorlar. Biz kendi 
futbolumuzu oynayıp yüzde yüzümüzü takıma ve-
rebilirsek daha başarılı olabiliriz. Rakiplerin bizi 
yenmesi zor. Geçen seneye göre daha iyi oyna-
malıyız” diye konuştu.
n İHA

Kerim Frei, milli davet bekliyor

Sumudica: Gençlerbirliği maçı kolay olmayacak
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Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’nda madalya hedefliyor
21-26 Kasım tarihleri arasında 

Polonya’da yapılacak olan U23 Dünya 
Güreş Şampiyonası öncesinde hazırlık-
larını İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet 
Tesisleri’nde sürdüren U23 Milli Takı-
mı’nda hazırlıklar son aşamaya geldi. 
Antrenör Salih Bora yönetiminde çalış-
malarını sürdüren Milliler’in son derece 
hırslı olmaları teknik heyeti memnun 
ediyor. 

Geçtiğimiz hafta U23 Serbest Güreş 
Takımı’nı Elmadağ Kamp Eğitim Tesis-
leri’nde Ziyaret eden Türkiye Güreş Fe-
derasyonu Başkanı Musa Aydın bugün 
de Grekoromen Milli Takımı’nı ziyaret 
etti. Antrenör Salih Bora ve teknik he-
yetten çalışmalar hakkında bilgiler alan 
Musa Aydın, oyuncularla da tek tek soh-
bet ederek onlara moral verdi.

“AMACIMIZ BU 
YAŞ GRUBUNDAN 

YENİ OLİMPİYAT 
ŞAMPİYONLARI ÇIKARMAK”

Musa Aydın, hazırlık döneminde 
sona gelindiğini belirterek, “Dünya 
Şampiyonası’na sayılı günler kaldı. 
Takımımız da büyük bir hırsla çalışı-
yor. Daha önce de belirttiğim gibi U23 
takımı bizim en çok önem verdiğimiz 
yaş gruplarından biri. Amacımız bu yaş 
grubundan yeni olimpiyat şampiyonları 
çıkarmak. Nitekim bu sporcular A milli 
takımda forma giyebilecek kapasitede 
olduklarını önümüzdeki hafta yapılacak 
olan şampiyonada kanıtlamak için min-
dere çıkacaklar. Bizler federasyon ola-
rak onların yanlarında olduğumuzu her 
fırsatta gösteriyoruz. Daha birkaç gün 
önce Ankara Elmadağ’da Serbest Milli 
Takımı’nı ziyaret ettim. Onlarda da aynı 
hırs ve azim vardı. Türk güreşi iyi yolda. 
İnşallah Polonya’dan hem Grekoromen 

hem Serbest hem de Bayanlarda en iyi 
sonuçlarla döneceğiz” dedi.

SALİH BORA: “HEDEFİMİZ 
ŞAMPİYONLUK”

Uzun bir hazırlık döneminden sonra 
artık Dünya kupasına sayılı günler kal-
dığını belirten Antrenör Salih Bora ise 
Türk güreşinin yükselişine dikkat çeke-
rek, “Artık hedefler büyüdü. Dolayısıyla 
bizler de bu çıtayı daha yukarılara taşı-
mak için elimizden gelen çalışmaları 
yapıyoruz. Takımın son durumu çok iyi. 
Amacımız takım halinde şampiyonluk, 
bunu başarabilecek bir ekibimiz var. Ay-
rıca bu takımdan A milli takımda forma 
giyecek sporcular yetiştiriyoruz. Bizlere 
bu yolda her türlü desteği veren başta 
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Ay-
dın ve tüm yönetime gönülden teşekkür 
ediyoruz” şeklinde konuştu.
n İHA

Selçuklu’da Kış Spor Okulları’na yoğun ilgi Seyfi Atamer, İstanbul’dan madalya getirdi

Selçuklu Belediyesi Kış Spor 
Okulları’nda eğitimler devam ediyor. 
Her yıl on binlerce çocuğun eğitim 
aldığı spor okulları yine büyük ilgi 
gördü. 15 branşta eğitim verildiği spor 
okullarında kayıtlar internet üzerinden 
de yapılabiliyor. Selçuklu Belediyesi 
kış spor okullarında sporcular eğitim 
almaya devam ediyor. Her yıl on bir-
lerce çocuğun spor yapmak için tercih 
ettiği Selçuklu Belediyesi spor okulları 
bu yıl yine büyük ilgi gördü. İnternet 

üzerinden de kayıt alınan spor okulla-
rında bazı branşlarda kontenjan tama-
men doldu. 

Selçuklu Belediyesi spor okul-
larına kayıtlar online olarak internet 
üzerinden de yapılabiliyor. Spor okulu 
çalışmaları yaz ve kış olmak üzere iki 
sezondan oluşuyor. Sporcuları eğitim-
lerini, ulusal standartlara uygun 35 
tesiste toplam 56 salonda gerçekleş-
tiriyor. 

Sporculara hijyenik şartlarda 

branşlarında profesyonel antrenörler 
eşliğinde, Yüzme, basketbol, futbol, 
tekvando, cimnastik, tenis, voleybol, 
wushu, karate, kick boks, satranç, 
judo, hentbol, güreş, ve masa tenisi 
branşlarında eğitim veriliyor. 2017-
2018 kış spor okullarında şu ana ka-
dar 5 binin üzerinde sporcuya hizmet 
veriliyor.  7 Ekim 2017’de eğitimlere 
başlanan Kış Spor Okulları, 27 Mayıs 
2018 tarihinde sona erecek.    
n SPOR SERVİSİ

Uluslararası Vodafone 39. İstan-
bul Maratonu’nda Türkiye Spor Ya-
zarları Derneği (TSYD) Konya Şube-
si’nden Seyfi Atamer kategorisinde 
birinci oldu. 1979 yılından bugüne 
kesintisiz olarak her yıl düzenlenen 
ve kıtalararası koşulan tek yarış olma 
özelliğine sahip İstanbul Maratonu, 
Tekerlekli Sandalye, 42K Maraton, 
15K, 10K, Halk Koşusu olmak üzere 
5 ana kategoride gerçekleştirildi. 

TSYD  Konya Şubesi sporcusu Seyfi 
Atamer,  42 bin 195 metrelik  yarışta 
30.05.52’lik derecesiyle kategorisin-
de  1. oldu. Atamer’e kupa ile birlikte 
para ödülü, Spor Bakanı Osman Aş-
kın Bak ve Spor Genel Müdürü Meh-
met Baykan’ın da katıldığı törende 
taktim edildi. 

Yıl boyunca Türkiye’nin çeşitli 
illerinde gerçekleştirilen yarışlarda 
TSYD’yi temsil eden ve birincilik kür-

süsüne çıkan Seyfi Atamer, müsa-
bakalara katılmasında destek veren 
TSYD Konya Şube Başkanı Recep 
Çınar, yönetim kurulu ile birlikte 
sponsoru Türsan Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı İsa Akpınar’a teşek-
kür etti. TSYD Konya Şube Başkanı 
Recep Çınar, Atamer’in başarısından 
duydukları memnuniyeti dile getirdi 
ve kendisini kutladı.
n SPOR SERVİSİ 

Eskrimde 10 Kasım 
müsabakaları yapıldı

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
Eskrim İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 
Atatürk’ü Anma İl Kupası Müsabakaları 11-12 Kasım 
2017 tarihlerinde yapıldı. Konya Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Salonu’nda yapılan 
müsabakalar sonucunda Büyük Erkeklerde 1.Taha 
Ekenler, 2.Onur Baydar, 3.Alperen Ekenler, 3.Mert 
Uzunay, Büyük Kadınlarda 1.Dilara Ilıkkan, 2.Sedef 
Baydar, 3.Aybüke Arıkoğlu, 3.Burçin Aydın, Minik 
Erkek 1.Ege Erdoğan, 2.Mustafa Pilavcı, 3.Enes Öz-
taş, 3.Saim Üresin, Minik Kadınlarda 1.Buse Zengin, 
2.Hatice Dülger, 3.Firdevs Tükel, 3.Hayat Kayserili-
oğlu, S.Minik Erkek 1.Doruk Erdoğan, 2.Kerem Bil-
gin, 3.Mehmet Tükel, Selim Kayserilioğlu, S.Minik 
Kadın 1.Dilara Eken, 2.Ceylan Samur, 3.Sıla Kaya 
oldu.   n SPOR SERVİSİ

Mevlana Spor Kulübü 
futsalda 1. Lig’e yükseldi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun 
2017 yılı faaliyet programında yer alan Futsal 2. Lig 
müsabakaları 06-12 Kasım 2017 tarihleri arasında 
Aydın’da yapıldı. Yükselme müsabakaları sonucun-
da Konya temsilcilerinden Mevlana Engelliler Spor 
Kulübü 2. olarak Futsal 1. Ligi’ne yükseldi. Önümüz-
deki sezon Mevlana Engelliler Spor Kulübü 1. Lig’de 
Konya’yı temsil edecek. Elde edilen başarı sonrası 
oyuncular ve kulüp yöneticileri büyük sevinç yaşadı.
n SPOR SERVİSİ

Ahmet Önay: Çok 
çalıştık ve kazandık

TFF 2. Lig’de 8 hafta sonra kazanmayı başaran temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da takım 
kaptanı Ahmet Önay, kaliteli bir takım olduklarını ve Sakaryaspor maçını kazanmak adına çok 

çalıştıklarını ifade etti. Önay, “Gerçek gücümüzü Sakaryaspor karşısında gösterdik” dedi
Ligde kötü gidişatına Sakaryaspor ile 

oynanan 12.hafta maçında sonra veren 
Konya Anadolu Selçukspor, 8 hafta sonra 
3 puan alarak moral kazandı. Ligin güçlü 
takımlarından Sakaryaspor’a karşı büyük 
efor sarf eden ve karşılaşmadan galip ay-
rılan yeşil beyazlı takımda Kulüp Başkanı 
Mehmet Güney, takım kaptanı Ahmet 
Önay ve santrafor oyuncusu Seddar Ka-
raman yaptığı açıklamalarda çok mutlu 
olduklarını belirtti.

‘MAÇI KAZANMAK İÇİN 
NE GEREKİYORSA YAPTIK’ 

Son oynadıkları karşılaşmalarda 
istedikleri sonuçları alamadıklarını ha-
tırlatan Seddar Karaman, “Aslında oy-
nadığımız tüm maçlarda iyi mücadele 
etmiştik, ama sonuç alamamıştık. Son 
bir hafta içerisinde hocalarımız ve takım 
arkadaşlarımla birlikte çok iyi konsantre 
olduk. Birbirimize söz verdik. Sahada da 
görmüş olduğunuz gibi mücadelemizi 
90+8’inci dakikaya kadar gösterdik. Eli-
mizden gelenin en iyisini yapmaya çalış-
tık. Son düdük çalana kadar hocalarım, 
takım arkadaşlarım, taraftarlarımız, yö-
netimimiz, hepimiz bir olduk birlik olduk. 
Bu maçı kazanabilmek adına ne gereki-
yorsa yaptık. İşte biz buyuz, sezon sonuna 
kadar aynı mücadeleye devam edeceğiz 
ve sezonu en iyi noktada bitireceğimize 
inanıyorum” şeklinde görüş bildirdi.

‘İSTEDİĞİMİZ ZAMAN 
HER ŞEYİ YAPABİLİRİZ’

Konya Anadolu Selçukspor’da takım 
kaptanı Ahmet Önay ise açıklamasında, 
“Geride kalan sekiz haftada şansız bir 
dönem yaşadık.  Galibiyet alamamıştık. 
Artık bunları geride bırakmak istiyorduk. 

Maç haftasında Sakaryaspor maçının 
önemini konuştuk hep arkadaşlarımızla. 
Bunu kazanabilmek adına çok çalıştık,  
hazırlıklarımızı kazanmak adına yaptık. 
Çok şükür takım arkadaşlarım bugün 
ellerinden gelen gayreti göstererek ka-
zanmayı sağlayacak mücadeleyi saha-
ya yansıttılar. Çok şükür sahada çok iyi 
mücadele gösterdik, üç puanla ayrıldık 
çok mutluyum. Evet biz sahada bu şekil-
de mücadele edersek, birlik beraberlik 
gösterirsek, bizi hiç kimse yenemez. Bu 
gücümüz var bu kalitede takımımız var. 
İstediğim zaman her şeyi yapabileceği-
mizi Sakaryaspor karşısında da göster-
dik” ifadelerini kullandı.

‘KAZANDIĞIMIZ İÇİN 
ÇOK MUTLUYUZ’

Sakaryaspor karşılaşmasını kazan-
dıkları için çok mutlu olduklarını belirten 
Kulüp Başkanı Mehmet Güney, “Kon-
ya’da bu gün önemli başarıya imza attık. 
Maç öncesi atmosferde bunu gösterdi. 
Konyaspor’un alt yapısı olarak ne oldu-
ğumuzu sahada gösterdik. Bundan son-
raki karşılaşmalarda daha da başarılı 
sonuçlar olacağımıza inanmaktayız. Asıl 
hedefimizi biliyorsunuz, birkaç futbolcu 
kardeşimizi  A takımımıza hazırlayabi-
lirsek bizim için ne mutlu, bunun için 
çalışıyoruz. Biz Konya’yı en iyi şekilde 
temsil etmek için elimizden geleni yapı-
yoruz. Bugün Sakaryaspor gibi güçlü bir 
rakip karşısında kazandığımız için de çok 
mutluyuz. Genç bir kadromuz var ve bu 
genç kadroyla ligde en iyi şekilde müca-
delemizi sürdürmek için elimizden geleni 
yapacağız” dedi.
n SPOR SERVİSİ



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 11 8 2 1 26 9 17 26
2.M.BAŞAKŞEHİR 11 7 2 2 18 13 5 23
3.BEŞİKTAŞ 11 6 3 2 19 12 7 21
4.KAYSERİSPOR 11 5 4 2 17 13 4 19
5.DG SİVASSPOR 11 6 1 4 17 15 2 19
6.BURSASPOR 11 5 2 4 22 15 7 17
7.FENERBAHÇE 11 4 5 2 21 16 5 17
8.GÖZTEPE 11 5 2 4 22 21 1 17
9.TM AKHİSARSPOR 11 5 2 4 18 19 -1 17
10.A.ALANYASPOR 11 4 2 5 24 22 2 14
11.YENİ MALATYASPOR 11 4 2 5 16 19 -3 14
12.TRABZONSPOR 11 3 4 4 19 23 -4 13
13.KASIMPAŞA 11 3 3 5 18 21 -3 12
14.ANTALYASPOR 11 3 3 5 13 20 -7 12
15.ATİKER KONYASPOR 11 3 1 7 11 15 -4 10
16.K.KARABÜKSPOR 11 2 2 7 12 19 -7 8
17.OSMANLISPOR 11 2 2 7 14 22 -8 8
18.GENÇLERBİRLİĞİ 11 2 2 7 13 26 -13 8

Futbol kamuoyunun merakla 
beklediği “Video Yardımcı Hakem 
(VAR)” uygulaması tüm dünyada 
olduğu gibi, ülkemizde de her ge-
çen gün hızla denenmeye devam 
ediyor. Bu denemeler esnasında 
yaşanan aksaklıklara göre de yeni 
girişimler yapılarak hataların en aza 
indirildiği bir sistem oturtulmaya 
çalışılıyor. Bununla birlikte dünya 
genelinde hiçbir ülke farklı bir sis-
tem üzerinden çalışmıyor merkezi 
olarak sistem oyuna dâhil edilmeye 
çalışılıyor. 

Uzun zamandır denenen VAR 
hakkında, bu zamana kadar toplam 
sekiz kez protokol değişikliğine gi-
dildi. Nisan ayında uygulanan ve 

son olarak hazırlanan ise son pro-
tokol olarak dikkat çekiyor. Yani 
sistem oturana kadar birçok deği-
şiklik yapılabilir, hatta dokuzuncu 
protokol bile imzalanabilir. 

Bahsedilen bu protokollerin 
yani sistemin doğru çalışmasını 
sağlayan etkenlerin önemi ise cid-
di anlamda büyük dikkat çekiyor. 
Nedeni; Video Yardımcı Hakemler, 
sahada ki hakem kararını kontrol 
ederken, pozisyona “hakemin ka-
rarı doğru muydu?” diye bakma-
malarını sağlamak. Temel hedef 
“hakemin kararı bariz bir şekilde 
hatalı mıydı?” diye bakıp, ona göre 
müdahaleye karar vermek.

Bu zamana kadar yapılan deği-

şiklikler birlikte hakem 
kararına müdahale 
edilecek hususlar ise 
şu şekilde belirlenmiş;  
 
Gol kararlarında; Golü 
atan oyuncunun/takı-
mın gol öncesi yaptığı 
ihlaller: (Bir rakibine 
faul, elle oynama, of-
sayt), Golden önce to-
pun oyun alanı dışından çevrilmesi, 
Topun gol çizgisini geçip-geçmedi-
ği kararı (Kale Çizgisi Teknolojisi 
olmadığı durumlarda)

(Golden önce ha-
talı verilen; taç, korner, 
serbest vuruş gibi ka-
rarlara müdahale edi-
lemez!)

Penaltı vuruşla-
rında; Yanlış verilen 
penaltı, Yanlışlıkla ve-
rilmeyen penaltı, Ola-
yın gerçekleştiği yer 
(ceza sahasının içinde 

mi, dışında mı?), Penaltı kararın-
dan önce ihlal, Penaltı kararından 
önce topun oyun dışından çevril-
mesi, Penaltı vuruşunda kaleci ve 

vuruşu yapan oyuncu tarafın-
dan yapılan ihlaller(Kalecinin 
çizgiden öne çıkması, vuruşu 
yapan oyuncunun topa vurur 

gibi yapıp kaleciyi yanıltması) ve 
Penaltı vuruşunda top direkten 
veya kaleciden geri döndüğünde, 
bir hücum oyuncusu veya defans 
oyuncusunun ceza alanı ihlali. 
 
(Penaltı kararından önce hatalı veri-
len; taç, korner, serbest vuruş gibi 
kararlara müdahale edilemez!)

Kırmızı kartlarda; Şiddetli 
hareket ve tükürme, Ciddi 
faullü oyun, Bariz gol şansının 
engellenmesi, Bariz gol şansını 
engellemekten gösterilen bir 

kırmızı kart öncesi yapılan bir ihlal, 
Birçok oyuncunun karıştığı kavga 
ve benzeri durumlar

(Sarı kartlara müdahale yok. 
İkinci sarı kartın gösterilmemesi 
veya yanlış gösterilmemesi duru-
munda da müdahale edilmeyecek.)

Yani kısacası uzun zamandır 
üzerinde çalışına VAR sistemi sıfır 
hata ile çalışmak için gün sayarken, 
futbol meraklıları ise oyuna nasıl 
etkisi olacağı yönünde merakla 
bekliyor. 

Ligimizde ikinci yarından sonra 
zaman zaman aktif olarak denen-
mesi beklenen bu sistem içinse 
gerekli altyapıların tamamen hazır 
olması şart.

VİDEO HAKEMDE SON DURUM 

samikayalar@konyayenigun.com
SAMİ KAYALAR

Kupalar Selçuk Üniversitesi’nde
Atiker Kon-

yaspor’un Ziraat 
Türkiye Kupası ve 
Süper Kupası Sel-
çuk Üniversitesi’nde 
(SÜ) üç gün boyun-
ca öğrencilerle bu-
luşacak. Kupalar, 
Selçuk Üniversitesi 
Alaeddin Keykubad 
Kampüsü’ne yeni 
kazandırılan Key-
kubad Köşkü’nde 
sergilenmeye baş-
ladı. SÜ Fair-Play 
Topluluğu tarafın-
dan organize edilen 
programın açılışına 
SÜ Rektörü Mustafa 
Şahin, Başkan Fatih Yılmaz, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Hakan Salim 
Çağlayan, Zekeriya Coşar ve dekanlar 
katıldı.

Açılış programında bir konuşma 
yapan Rektör Şahin, “Konyaspor’u-
muza teşekkür ediyoruz. Türkiye Ku-
pası’nı aldılar, Süper Kupa’yı aldılar 
bu mutluluğu bize yaşattılar. Bir Kon-
yalı olarak, Konyaspor taraftarı olarak 
bu mutluluğu bize yaşattıkları için hem 
futbolcularımıza hem kulüp yöneti-
cilerimize hem başkanımıza, emeği 

geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. 
Bundan sonra da başarılarının devamı 
gelecek ancak taraftar olarak bizler 
daima aklıselim bir şekilde başarıyı 
hazmetmiş ve içimize sindirmiş olarak 
davranmamız gerekiyor. Başkanımıza 
çok teşekkür ediyoruz çok sağ olsun.” 
dedi.

Şehrimizin iki önemli değerinin 
buluştuğunu ifade ederek sözleri-
ne başlayan Başkan Fatih Yılmaz, 
“Üniversitemize teşekkür ediyorum 
Konya’mızın iki önemli marka değeri 
bugün burada bir araya geldi. Selçuk 

Üniversitesi ve Konyaspor’un burada 
buluşması, kupanın da burada olma-
sı hakikaten mutluluk verici. Selçuk 
Üniversitesi bugüne kadar kentimize 
ekonomik olarak sosyal olarak çok 
ciddi katkılar sağladı. Şehrin geliş-
mesinde önemli rol oynadı. Bundan 
dolayı şehir olarak teşekkür ediyoruz, 
Konyaspor olarak teşekkür ediyoruz. 
Bundan sonraki dönemlerinde de ba-
şarılar diliyoruz. Nice yönetici yetişti-
receksiniz bunu için hepinize teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Erol Alkan Konyaspor’un kapısından dönmüş
A Milli Takım’ın Romanya ve Ar-

navutluk maçlarında kadroda bulunan 
ve hakkındaki iddialar nedeniyle bütün 
Türkiye’nin gündeminde olan Erol Al-
kan, sezon başında yine menajer iddi-
aları nedeniyle Anadolu Selçukspor’un 
kapısından dönmüş.

Her şey Hollanda 2. Lig takımların-
dan Dordrecht’in stoperi Erol Alkan’ın 
A Milli Takım’a çağırılması ile başladı. 
Hollanda 2. Ligi’nde düşmeme müca-
delesi veren bir takımda oynayan ve 
geçmişinde de hiçbir başarısı olmayan 
oyuncunun milli takıma çağırılması 
tepki çekti. Konuyu gündeme getiren 
ise Habertürk Gazetesi’nin tecrübeli 
spor yazarı Atilla Türker oldu. Türker, 
oyuncunun menajerlerinin bağlantı-
larını kullanarak Erol’u milli takıma 
seçtirdiğini iddia etti ve konunun so-
ruşturulması gerektiğini söyledi.

Erol Alkan konusu gündemdeki 
yerini korurken oyuncunun sezon ba-
şında Anadolu Selçukspor’a transfe-
rinin son anda yine menajer iddiaları 
yüzünden iptal olduğu ortaya çıktı. 
Sezon başında Avrupa’da oynayan pek 
çok oyuncunun peşine düşen Anadolu 
Selçukspor’un listesinde Erol Alkan 
da vardı. Oyuncu ile görüşmelere 
başlayan Anadolu Selçukspor prensip 
anlaşmasına vardı ve Erol Konya’ya 
davet edildi.

Ancak tam bu sırada Erol Alkan’ın 
menajerinin Ahmet Bulut (Oyuncu 
daha sonra farklı bir menajerlik şirketi 
ile çalışmaya başlıyor) olduğu ortaya 
çıktı. Genç oyuncuların transferinde 
‘menajerlerle çalışmama’  prensibi 

olan Anadolu Selçukspor, bu gelişme 
üzerine transfer görüşmelerini askıya 
aldı. Konyaspor yönetiminin de  Ahmet 
Bulut ismi nedeniyle transferi veto et-
mesi nedeniyle anlaşma iptal edildi.
n YUNUS ALTINBEYAZ

‘Durumumuz 
bize yakışmıyor’

TFF Süper Lig’in 12. haftasında evinde Antalyaspor’u ağırlayacak olan Atiker Konyaspor’da 
kaptan Ali Çamdalı önemli açıklamalarda bulundu. Taraftarları ile buluşacakları için mutlu 
olduklarını belirten Ali Çamdalı, ligdeki konumlarının kendilerine yakışmadığını ifade etti

TFF Süper Lig’in 12. haftasında evinde Antalyaspor’u ağır-
layacak olan Konyaspor’da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Yeşil 
beyazlılar dünü çift idman ile tamamladı. Akşam antrenma-
nından önce konuşan takım kaptanı Ail Çamdalı, Antalyaspor 
maçı ile birlikte galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.
EN BÜYÜK SEVİNCİMİZ TARAFTARLA KAVUŞACAK OLMAMIZ

Antrenman öncesi gazetecilerin sorularına yanıtlayan 
kaptan Ali Çamdalı, “Milli arayı iyi değerlendirdiğimizi düşü-
nüyorum. Gençlerbirliği ile bir hazırlık maçı oynadık. Hazırlık 
maçı da olsa galip gelmek güzel. Umarım alışkanlık haline 
gelir. Çünkü oynayacağımız 6-7 maç hepsi final bizim için. Alt 
sıralardan kurtulmak istiyoruz. Kendimize yakıştıramadığımız 
bir pozisyondayız. Hafta sonu Antalyaspor maçı ile birlikte 
taraftarımızla buluşacağız. En büyük sevincimiz bu. Rakip 2 
puan üzerimizde. Maça çok iyi hazırlandığımızı söyleyebilirim. 
Maça kadar da bu hazırlıklarımız sürecek. Hem fiziksel hem 
mental olarak bu ara bize iyi geldi. İhtiyacımız olan fiziksel 
yenilemeyi gerçekleştirdik. Zihnimizi dinlendirdik. Yoğun bir 
programdan geçiyoruz. Buna ihtiyacımız vardı. Tekrar zor bir 
döneme gireceğiz. Devre arasına kadar başka ara yok. Hem 
Avrupa Ligi’ndeki hedefimizi gerçekleştirebilmek için, hem lig-
de daha iyi konuma gelebilmek için seri yakalamak istiyoruz” 
dedi.

KOMPAKT HALİMİZE GERİ DÖNÜYORUZ
Oyun sistemi hakkında da açıklamalarda bulunan Çamdalı 

“Kompakt futbol bizim kimliğimiz. Hiçbir zaman kaybettiği-
mizi düşünmüyorum. Sezon başında da ister istemez o oyun 
sahaya yansıdı. Sadece gol bölgesinde farklı şeyler yapma-
ya çalıştık. Ama başarılı olamadık. Mehmet hoca ile birlikte 
tekrar eski kompakt halimize bürünüp, hem önde hem geride 
birlikte oynamayı hatırlamaya çalışıyoruz. Bunu da idmanlarda 
pekiştirerek hafta sonu maça yansıtacağız inşallah” ifadelerini 
kullandı.

ÖNCELİĞİMİZ ANTALYASPOR MAÇI
UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacakları Marsilya maçının da 

değerlendiren Ali Çamdalı önceliklerinin Antalyaspor maçı ol-
duğunu söyledi. Çamdalı, “Avrupa Ligi şimdilik gündemimiz 
de yok. Şimdi önümüzde Antalyaspor maçı var. Maçtan maça 
düşünmek zorundayız. Çünkü ligde başarıya Avrupa Ligi’nden 
daha çok ihtiyacımız var. Önce ligimizdeki işleri bir hallede-
lim sonra Avrupa Ligi’ni düşünebiliriz. Tabi ki Avrupa Ligi’nde 
bir hedefimiz var. Önemli de bir şansımız var. Her şey kendi 
elimizde. Ama dediğim gibi önce ligdeki konumumuzu iyi bir 
seviyeye getirmemiz gerekiyor. Ondan sonra Marsilya’yı düşü-
neceğiz” diye konuştu.   n SPOR SERVİSİ
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