
Kimsesizlerin kimi olmalıyız! ‘Biz de Osmanlı torunuyuz!’
Şefkat-Der Genel Başkanı 
Hayrettin Bulan, kış 
ayının gelmesi ile birlikte 
barınma sorununun 
yaşandığını ifade ederek, 
yetkililerin korunmaya 
ihtiyacı olan kişileri 
önceden gözetlemesi 
gerektiğini söyledi. 
Ayrıca Bulan, Şefkat-
Der olarak bu konuda 
çalışma yürüttüklerini 
belirterek kimsesizler 
evi açma projelerinin 
olduğunu söyledi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

“Siz başka bir ülkeye 
değil, kendi vatanınıza 
geldiniz” diyen ve 
Türklerin Kudüs’e, 
Filistin’e gitmesini 
isteyen Kudüs’teki 
Burj Al Laklak Derneği 
Başkanı Musa Hicazi, 
“Filistin hepimizin, 
Türkiye hepimizin. 
Sizin buraya gelmenize 
çok seviniyoruz. Biz de 
kendimizi Osmanlı’nın 
torunu olarak 
görüyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 17’DE
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‘Moda demek 
ölümcül demek’

Yardım istenirse,  
göreve hazırız!

‘FETÖ büyük 
ölçüde temizlendi’

Meram Belediyesi’nin prog-
ramına katılan Mimar Şefik 
Birkiye, “Mimaride kalıcı olan 
unutulmamaktır. Günümüzde bu 
pek aranmıyor. Moda mimarisi 
ön plana çıkıyor. Moda demek 
zaten ölümcül demek” dedi.
n HABERİ SAYFA 11’DE

Irak-İran sınırında yaşanan 
depremin ardından Konya İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlü-
ğü(AFAD) ile Konya İHH İnsani 
Yardım Derneği talep gelmesi 
durumunda Kuzey Irak’a yardım 
göndermek için hazır olduklarını 
bildirdiler. n HABERİ SAYFA 3’TE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
“FETÖ’nün devlet içine sızmış 
uzantıları bugün büyük ölçü-
de temizlendi. Ancak yapının 
giriftliği, taktiklerinin çeşitliliği, 
para kaynağı, dış bağlantılarının 
büyüklüğü bizleri tam teyakkuz 
halinde kalmaya zorlamaktadır” 
dedi. n HABERİ SAYFA 13’TE

DEVLET DESTEĞİYLE
YENİDEN CANLANIR!

Yorgancılık mesleği can çekişiyor

Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yerinin alan 
yorgancılık mesleği, gün geçtikçe tükeniyor.  Konya Yor-
gancılar Çeyizciler Tuhafiye Yün Ve Orloncular Esnaf Ve 
Sanatkârlar Odası Başkanı Cengiz Çiftci, mesleğin yeniden 
canlandırılması için devlet desteğiyle mekanların yapılma-
sını istiyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE
05 ‘Aile hayatı 

başarıda önemli’ 06 FETÖ elebaşına
‘üç yıldız’lı kod! 07 ‘Endonezya ile 

ilişkiler gelişiyor

Konya Aydınlar Ocağı’ndan Güldağ’a kültüre katkısı için plaket

Konya’nın yaşayan hafızasına vefa
Konya’nın yaşayan hafızası Gazeteci-Yazar Ahmet 
Güldağ için Konya Aydınlar Ocağı, Şükran Gecesi 
programı düzenlendi. Doğumunun 87. ve kültüre 
hizmetlerinin 63. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 
Güldağ’a teşekkür plaketi de verildi.
Güldağ, Gaziler köyündeki kadınların bugün 
görülemeyecek 1930’lardaki yaşam tarzlarından ve 
giysilerinden bahsederken, kendisine hazırlanan Şükran 
Gecesi ve teşekkür plaketinden dolayı teşekkür etti.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Selçuklu sosyalleşiyor
Selçuklu Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, Selçuklu 
Belediyesi tarafından ilçeye 

kazandırılan sosyal tesis 
yatırımları ve gerçekleştirilen 

projeleri tanıttı. Altay, “Her 
vatandaşımızın sorununu 

çözmek istiyoruz” dedi 

SOSYAL YATIRIMLAR 100 
MİLYON TL’Yİ AŞACAK

Selçuklu’nun en kalabalık 15. ilçe 
olduğunu vurgulayan Selçuklu 
Belediye Başkanı U. İbrahim Al-
tay,  bugüne kadar 75 milyon TL 
sosyal tesislere para harcandığını 
belirterek proje halindeki çalış-
maların tamamlanmasıyla birlikte 
sadece sosyal tesisler için yapılan 
yatırımın 100 milyon TL’yi aşaca-
ğına dikkat çekti. 

İŞİMİZİ AŞK İLE YAPMAK 
İÇİN UĞRAŞIYORUZ

Yeni tesislerle 100 bin vatandaşın 
sosyal tesislerden faydalanacağı-
nı belirten Başkan Altay, “Biz he-
pimiz Selçukluyuz. İşimizi aşk ile 
yapmak için uğraşıyoruz. Selçuklu 
geleceğe hazırlanan bir belediye-
dir. Vatandaşlarımıza sosyal pro-
jeler organize ederek hemşerile-
rimizin hayatlarına katkı sağlamak 
istiyoruz” dedi.   n HABERİ SAYFA 2’DE
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Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan sosyal tesis yatırımları ve gerçekleştirilen 
projeleri “İlk Günkü Aşkla” tanıtım programı ile anlattı. Başkan Altay, “Her vatandaşımızın sorununu çözmek istiyoruz” dedi 

Selçuklu geleceğe hazırlanıyor
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi’nin 
sosyal yatırım ve projelerini tanıttığı 
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde çok sa-
yıda vatandaşın da katıldığı etkinlikte 
Başkan Altay gerçekleştirilen, yapımı 
devam eden ve planlanan sosyal tesis 
ve projeleri anlattı. Selçuklu’nun en 
kalabalık 15. ilçe olduğunu vurgula-
yan Başkan Altay, bugüne kadar 75 
milyon TL sosyal tesislere para har-
candığını belirterek proje halindeki 
çalışmaların tamamlanmasıyla birlik-
te sadece sosyal tesisler için yapılan 
yatırımın 100 milyon TL’yi aşacağına 
dikkat çekti. Altay, “Biz hepimiz Sel-
çukluyuz. İşimizi aşk ile yapmak için 
uğraşıyoruz. Her vatandaşımızın so-
rununu çözmek istiyoruz. Karşılığında 
ise sizden dualarınızı bekliyoruz. Ya-
pılan bu hizmetlerde bizi destekleyen 
herkese teşekkür ediyorum. Selçuklu 
geleceğe hazırlanan bir belediyedir” 
dedi.  
SOBE’DE 52 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR 

Konuşmasına Selçuklu Otizmli 
Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) ve 
Umut Evi hakkında bilgiler vererek 
başlayan Başkan Altay, “Selçuklu 
Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi’nde 
(SOBE) faaliyetler Selçuklu Otizmli Bi-
reyler Eğitim Vakfı tarafından yürütü-
lüyor. 21 bin metrekare yaşam alanı, 
8 bin 500 metrekare kapalı alan ve 11 
bin 500 metrekare yeşil alana sahip 
olan merkezde  52 öğrenci eğitim alı-
yor. Projenin yapım bedeli 17 milyon 
853 bin 250 TL” dedi.

“YENİ TESİSLERLE 100 BİN HEM-
ŞERİMİZ SOSYAL TESİSLERİNDEN 

FAYDALANACAK”
Selçuklu Belediye Başkanı U. 

İbrahim Altay, 2009 yılında ilk kez 
başlattıkları Akşemseddin Sosyal Te-
sisi’nden günümüze kadar yapılan 
projeler hakkında bilgi verdi. Başkan 
Altay, “2009 yılında göreve başla-
dığımızda 487 bin nüfusumuz var-
dı. Bugün Selçuklu ülkemizin 622 
bin nüfusuyla en kalabalık 15. ilçesi 
konumunda. Vatandaşlarımızın iyi 
ki Selçuklu’da yaşıyorum demeleri 
için uğraş veriyoruz. Bugüne kadar 
yaptığımız, yapımına devam eden 
ve yapılacak sosyal yatırım projeleri 
hakkında bilgi vermek için toplan-
dık. Bölgemizde sürekli araştırmalar 
gerçekleştirip anketler düzenleyerek 
vatandaşlarımızın ihtiyaç ve istekle-
rini yerinden öğreniyoruz. Bu konuda 
muhtarlarımızla da iletişim halin-
deyiz. Yaptığımız toplantılarda bize 
sosyal tesislerin eksikliği konusunda 
talepler geldi. Bizlerde çalışmaları-
mızı iğer çalışmalarımızı da devam 
ettirerek bu doğrultuda geliştirmeye 
karar verdik. İlk olarak Selçuklu Umut 
Evi hakkında bilgi vermek istiyorum.  
Konya’ya gelen kanser hastaları için 
umut evini kurduk. Uzun süre tedavi 
görme zorunda kalan hastaları mi-

safir ediyoruz. Hastaların hastaneye 
ulaşımda yine bizler yardımcı olma-
ya çalışıyoruz. Diğer yandan Selçuk-
lu’nun sosyal tesislerinde yaklaşık 80 
bin hemşerimiz faydalanıyor. Bu çok 
büyük bir rakam. Yeni sosyal tesisle-
rimizle 100 bine ulaşmak istiyoruz. 
Yüzme havuzlarımıza bugüne kadar 
yaklaşık 23 bin hemşerimiz kullandı. 
Akşemseddin Sosyal Tesisi’nden de 
bahsetmek istiyorum. Bu tesisisin be-
nim için yeri ayrı. 2009 yılında göreve 
başladığımızda ‘Bismillah’ diyerek ilk 
olarak Akşemseddin Sosyal Tesisi’ne 
başlamıştık. Allah ondan sonra yar-
dım etti, yolumuzu açtı. Emeklilerimiz 
bizim için çok değerli. Onların kendi 
aralarında sohbet edebilecekleri sos-
yal tesisler oluşturuyoruz. Bu doğrul-
tuda Sakarya Emekli Lokali, Akıncılar 
Emekli Lokali, Gazalya Hatun Emekli 
Lokali, Selçuki Hatun Emekli Lokali, 
Dumlupınar Emekli Lokali, Esenler 
Emekli Lokali, Gevher Hatun Emekli 
Lokali, Mahperi Hatun Emekli Lokali, 
Mehmet Akif Emekli Lokali gibi tesis-
lerimiz bulunuyor” diye konuştu.   
SOSYAL TESİSLERDE BİRÇOK ETKİN-

LİK DÜZENLENİYOR 
Sosyal tesisler ve spor salonunda 

sürütülen faaliyetler hakkında bilgi-
ler veren Başkan Altay,” Tüm spor 
tesislerimizde bayanlara ve erkeklere 
yönelik fitness, aerobik, step, pilates 
ve vücut geliştirme dallarında, yüzme  
spor faaliyetleri yapılmaktadır. Sakar-
ya, Gazalya, Gevher Hatun, Mehmet 
Akif  Mahalle Konağı, Sancak ve Bey-
hekim Yüzme Havuzu Tesislerinde 
yüzme dersleri verilmektedir. Spor 
Tesislerimizde her ay üyelerimizin 
vücut kompozisyon analizleri yapıla-
rak, sağlıklı, bilinçli ve kontrollü spor 
yapmaları sağlanmaktadır. Spor Te-
sislerimize kayıt olan üyelere Eğitim, 
Seminer ve Kurslar düzenlenmekte-
dir. Ayrıca Spor Tesislerindeki üyelere 
yönelik gezi, faaliyet, tanışma ve kay-
naşma programları yapılmaktadır” 
dedi.

“SİLLE YENİ BİR SOLUK KAZANACAK”
Tepekent’teki sosyal tesisler hak-

kında konuşan U. İbrahim Altay, Sil-
le’nin yeni bir marka değeri olduğu-
nu kaydetti. Altay, Tepekent’te  eski 
belediye binası yıkılarak zemin katta 
ve üst katta belediye hizmetlerinin 
görülebileceği tesislerden ve sosyal 
projelerin oluşacağı dersliklerle birlik-
te çalışmalarımız yüzde 60 oranında 
gerçekleştirdik. Bu iki tesisle birlikte 
Tepekent’in sosyal tesis ihtiyacını k 
arşılamış oluyoruz. Tatköy Mahallesi 
sosyal tesislerimizin inşaatı devam 
ediyor. Orada bulunan eski dükkanla-
rın olduğu yer yıkıldı. Zemin katta olu-
şan üst katta düğün salonunda oluşan 
bu projenin inşaatı da devam ediyor 
ve en kısa sürede tamamlanmış ola-
cak. 715 metre kare inşaat alanımız 
toplam 840 bin liraya mal olacak ve 
en kısa sürede hayata geçmiş olacak. 
Şu ana kadar yaptıklarımız ve inşaatı 
devam edenlerden bahsettik. Şim-
diden sonrada projesi tamamlanmış 
ihale aşamasında olan projelerden 
bahsedeceğim. Sille Butik Otel ve sos-
yal tesisi ile birlikte bildiğiniz gibi Sille 
yeni markalarımızdan birisidir. Özel-
likle yapmış olduğumuz restorasyon 
çalışmalarıyla Konya’ya gelen ziyaret-
çilerin artık mutlaka uğradığı yerler-
den birisi haline geldi. Konya birçok 
sosyal alana kavuştu Sille’de bunlar-

dan birisidir. Sille’de bir taraftan tarihi 
dokuları ortaya çıkarmaya çalışırken 
bir yandan da sosyal tesisleşme ala-
nında çalışmalar sürdürüyoruz. Eski 
düğün salonu olarak kullanılan yer 
yıkıldı ve şuan da otopark olarak kul-
lanılıyor ve anıtlar kurulundan geçen 
projemiz ile birlikte oraya butik otel 
inşaatı ile birlikte birçok sosyal tesis 
inşaatı yapılacak. Yaptığımız çalışma-
larla birlikte Sille’ye yeni bir soluk ka-
tacak projemiz 4 bin 686 metre kare 
inşaat alanına sahip  ve 45 odası bulu-
nuyor. Ayrıca yine servis alanlarından 
bulanan bir kompleks inşa ediyoruz. 
İnşallah Sille’nin girişinde misafirleri-
mizi karşılayacak yeni bir prestij me-
kan daha kazanmış oluyoruz. Böylece 
Sille Konya’nın önemli markalarından 
birisi haline gelecek. Buhara sosyal te-
sislerimizin de inşaatı devam ediyor. 
Bu tesislerimizde yine Mehmet Akif 
Mahallesi’ndeki gibi emekli konağı ve 
yüzme havuzundan oluşan 5 milyon 
412 bin liraya mal olacak yeni yaşam 
alanının kaba inşaatı sona erdi ve yaz 
aylarında Buhara Mahallesi sakinleri-
ne hizmet vermeye başlayacak. Bey-
hekim Sosyal Tesisi’nin de ihalesi de 
tamamlandı. Sağlık ocağının yanında 
yine bir inşaat halinde 5 milyon 750 
bin TL ‘ye mal olacak bu hizmetin 
yapımına başlıyoruz. Bununla bir-
likte önemli bir kompleks Beyhekim 
mahallesinde hizmete girmiş olacak. 
İnşallah yıl sonu itibariyle bu tesisler 
tamamlanacak. Bosna Hersek sosyal 
tesisi ve emekliler lokali muhtarımı-
zın 4 yıldır ısrarla istediği bir tesis-
dir. 5 milyon 849 bin TL’mal olacak 
ve ihalesi tamamlanmış bir projedir” 
diye ifade etti.

ALİ OKUTAN SANAYİ 
SOSYAL TESİSİ ÇALIŞAN GENÇLERE 

YENİ UFUKLAR AÇIYOR  
Sanayide çalışan gençlerin sosyal 

hayatına katkı sağlamak amacıyla hiz-
met vermeye başlayan ve Türkiye’de 
ilk olan Ali Okutan Sanayi Sosyal Te-
sisi’ne ayrı bir parantez açan Başkan 

Altay, “2016 yılında faaliyete geçen 
tesisimiz 1 milyon 277 bin TL’ye mal 
oldu. 1.542 m² alan üzerinde bod-
rum, zemin ve 1. kattan oluşan tesis-
te sınıflar, 300 kişilik salon, 250 kişilik 
yemekhane ve spor salonu bulunu-
yor. Burada Selçuklu Kent Konseyi 
tarafından sanayi çalışanı gençlere 
yönelik birçok proje üretiyoruz. Ayrı-
ca gençlerimizin ufkunu genişletmek 
amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyo-
ruz” dedi.

“HASTA NAKİL ARACI PROJESİNİ 
HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Hocacihan Sosyal Tesisi’nin inşa-
atının hızla devam ettiğini dile getiren 
Başkan Altay, “Bosna Hersek Mahal-
lesi de bizim en yoğun olduğumuz 
mahallelerimizden birisi ve emeklile-
rimiz için hiçbir tesisimizin olmadığı 
bir alan olsa da bu projenin tamam-
lanmasıyla Selçuklu’ya değer katacak 
bir çalışma olacak. Aynı zamanda bu 
proje dahilinde öğrenci kardeşlerimiz 
binanın bir kısmını etüt merkezi ola-
rak kullanabilecek. 

İlk kez buradan söyleyeceğimiz 
bir proje olan Hocacihan Sosyal Te-
sisleri’nde şu anda mimar uygula-
ması yapılıyor ve çok hızlı bir inşaat 
faaliyeti yürütülüyor. Mehmet Akif ve 
Buhara Sosyal Tesislerimizde yapmış 
olduğumuz gibi bu alanda da sos-
yal tesisleşmeye gidilecek. Projenin 
imar tamiratları gerçekleştirildi ve 
şu anda ihaleye hazır durumda. Yine 
çok önemli bir eksikliği tamamlayarak 
hasta nakil aracı projesini hayata ge-
çiriyoruz. Belediyecilik öyle bir şey ki 
herkesin en müzdarip olduğu konuyu 
çözmeye çalışmalıyız. 

Bir çok sosyal tesis anlattık ama 
düşünün evde yatalak bir hastanız 
var ve hastaneye götürmeniz lazım 
ve sedyeyi de normal araca koyma 
şansınız yok. Onun için buna da çö-
züm üretmek bizim en önemli göre-
vimiz. Özellikle son dönemlerde ar-
tan şikayetlerden yola çıkarak almış 
olduğumuz ambulans, hasta nakil 

aracına çevriliyor ve kronik hastala-
rı bulananların artık tıbbi personel 
eşliğinde hastanelere nakli gerçek-
leştirilmiş olacak. Selçuklu olarak bu 
sosyal tesislerimizde önemli bir bütçe 
harcıyoruz. Selçuklu Belediyesi Tür-
kiye’nin ekonomik olarak en önemli 
ve en güçlü belediyelerindendir. Yıllık 
400 milyon’a yakın bütçe kullandığı-
mız ve her türlü kaynaklarımızı arttır-
dığımız bu kaynaklarla da Selçuklu’ya 
hizmet ettiğimiz 652 bin nüfusuyla 
Türkiye’nin en büyük 15. ilçesidir. 
Sosyal tesislerimizin yapımına ise 
bugüne kadar 75 milyon 690 bin TL 
harcanmış oldu. Umuyorum ki gele-
cekte devam eden projeler ile birlikte 
bu rakam 100 milyon’u geçmiş ola-
cak. Bu kaynakların hepsi mahallede 
ki vatandaşlarımızın yaşam standart-
larını yükseltmek adına ayrılmış bir 
kaynaktır.  

“NE EKERSEK ONU BİÇERİZ”
Başkan Altay, Selçuklu Beledi-

yesi’nin sosyal projeleri hakkında, 
“Belediye olarak sadece sosyal tesis 
değil,  vatandaşlarımıza sosyal proje-
ler organize ederek hemşerilerimizin 
hayatlarına katkı sağlamak istiyoruz. 
Yaşlı bakım ve engelli insanlara yar-
dım konusunda bir yoldaş, arkadaş 
olmak için çalışıyoruz. Kendi bakımını 
sağlayamayan insanlarımızın yanında 
olmak için çabalıyoruz. Sonuçta bir 
gün bizde engelli olabiliriz ya da ba-
kımımızı sağlayamayabiliriz. Ne eker-
sek onu biçeriz düşüncesinde olmalı-
yız. Yazır’daki ve Tepekent’teki Sosyal 
tesislerimizin de inşaatının da devam 
ettiğini belirtmeliyiz. Biz hepimiz Sel-
çukluyuz. 

İşimizi aşk ile yapmak için uğraşı-
yoruz. Her vatandaşımızın sorununu 
çözmek istiyoruz. Karşılığında ise siz-
den dualarınızı bekliyoruz. Yapılan bu 
hizmetlerde bizi destekleyen herkese 
teşekkür ediyorum. Selçuklu gelece-
ğe hazırlanan bir belediyedir” diyerek 
sözlerine son verdi.
n UFUK KENDİRCİ 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi’nin sosyal yatırım ve projelerini tanıttığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Altay bugüne kadar 75 milyon TL sosyal tesislere 
para harcandığını belirterek proje halindeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sadece sosyal tesisler için yapılan yatırımın 100 milyon TL’yi aşacağına dikkat çekti.

Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay
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Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, kış ayının gelmesi ile birlikte barınma sorununun yaşandığını ifade 
ederek, yetkililerin korunmaya ihtiyacı olan kişileri önceden gözetlemesi gerektiğini söyledi

‘Tek istediğimiz sokakta
hiç kimsenin yatmaması’

1995 yılında Konya’da kimsesiz, 
yardıma muhtaç ve korumaya ihtiya-
cı olan vatandaşlar için kurulan Şef-
kat-Der, İstanbul’daki faaliyetlerinin 
ardından yaklaşık 4 yıl sonra Kon-
ya’da çalışmalarına devam edecek. 
Gelecek yıl ile birlikte yeni projeleri 
hayata geçirmek istediklerini belirten 
Şefkat-Der Genel Başkanı Hayret-
tin Bulan, vatandaşların kimliklerine 
bakmadan herkese yardım ettiklerini 
dile getirerek, “Son yıllarda yardıma 
ihtiyacı olan kişilerin sayısında bir 
artış görüyoruz.  Baktığımızda son 4 
yılda Konya’ya şehir dışından gelen 
bir sürü iç savaş mağduru var. Bizim 
derneğimiz kimsenin kimliğine bak-
madan yardıma ihtiyacı olan herkese 
yardım etmeye çalışıyor” diye konuş-
tu.
 “KOZAĞAÇ TARAFINDA KİMSESİZLER 

EVİ AÇMAK İSTİYORUZ”
Yaklaşık 4 yıldır Konya’da der-

nek adına faaliyet yürütmediklerini 
belirten Başkan Hayrettin Bulan, 
yeni yıl ile birlikte Konya’da yapmak 
istedikleri projeler olduğunu ifade 
etti. Bulan, “2018’de yeni bir yapı-
lanmaya gidiyoruz. Konya’da yeni yıl 
ile birlikte faaliyetlerimizi arttırmayı 
düşünüyoruz. Yeni gönüllü arkadaş-
lar arıyoruz. Şefkat-Der, 1995 yılında 
Konya’da kurulduğu için buranın yeri 
bizim için biraz daha farklı. Şu anda 
dernek olarak İstanbul’da çalışmala-
rımız var. Evsizlere çorba, kıyafet ve 
barınma noktalarında yardımcı olma-
ya çalışıyoruz. En son Güngören’de 
bir yardım kampanyamız olmuştu. 
Konya’ya bakarsak yıl başı ile birlikte 
Kozağaç tarafında kimsesizler evi aç-
mayı planlıyoruz. Yeni projelerle ge-
liyoruz. Sokakta yaşayan evsizler için 
stüdyo tipi kadın misafirhaneleri aç-
mak istiyoruz. Adresleri gizli olan bu 
yerleri biz haricinden dışarıdan kimse 
bilmiyor. Tehlike altındaki kadınları 
ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür-
lükleri tarafından korunuyor” dedi.

“5 BİN KİŞİLİK BİR KOMPLEKS 
DÜŞÜNÜYORUZ”

Başkan Bulan, dernek faaliyetle-
rinin bir süreliğine neden İstanbul’a 
taşıdıkları hakkında şunları söyledi: 
“İstanbul’da çalışmalarımıza devam 
etme nedenimiz şehrin diğer illere 
örnek olma özelliğinin bulunması ve 
çevresel şartların daha uygun olma-
sıydı. Ama dediğimiz gibi Konya’yı 
unutmuş değiliz. Burada yapmak 
istediğimiz çok iş var. Bizim bir pro-
jemiz vardı. Yaşlıların, evsizlerin, 
yardıma ihtiyacı olanların, çocukla-
rın, kadınların, engellilerin ve madde 
bağımlılarının içerisinde 20 den faz-
la ünitenin bulunduğu,  5 bin kişilik 
bir kompleks düşünüyorduk. Projeyi 
sunduk ama istediğimiz desteği ma-
alesef alamadık. Dışarıdan yabancı 
kişilerin gelmesine sıcak bakılmıyor. 
Peki bu insanlar ne olacak?  Biz lüks 
bir şey istemiyoruz. Sokakta kimse 
kalmasın, parkta-bahçede kimse yat-
masın istiyoruz. Yardıma ihtiyacı olan 
kişilerin sığınacağı bir yuva oluştur-
mak istiyoruz. Kirasını ödeyemediği 
için evinden çıkartılan vatandaşlar 
var. Bu insanlara sahip çıkmamız la-
zım. Sadece evsiz kişiler değil, şiddete 
uğramış kadınların barınacağı yerin 
de olması lazım. Yasaya göre nüfusu 
100 bin olan belediyeler kadın sığın-
ma evi açması gerekiyor ama yetersiz 
olduğu açıkça görülüyor.” 

“KAPIMIZ HERKESE AÇIK”
Geçmişte kimsesizler için proje 

hazırladıklarını ifade eden Hayrettin 
Bulan, projelerin hayata geçirilme 
konusunda yardım alamadıklarını 
dile getirerek, “Bundan yaklaşık 10 
yıl önce evsizler için bir kompleks ya-
pılma sözü verilmişti. Ama konu çö-
züme kavuşamadı. Evet şehrimizde 
çok güzel yerler açılıyor ve çalışmalar 
var. Ancak evsizler ve kimsesizlere 
yardım bana göre her şeyden önce 
gelmesi gerekiyor. Bu konuda yetki-
lilerden daha fazla duyarlı olmalarını 

bekliyoruz. Özellikle son yıllarda yar-
dıma ihtiyacı olan kişilerin sayısında 
bir artış görüyoruz.  Baktığımızda son 

4 yılda Konya’ya şehir dışından gelen 
bir sürü iç savaş mağduru var. Bizim 
derneğimiz kimsenin kimliğine bak-
madan yardıma ihtiyacı olan herkese 
yardım etmeye çalışıyor. Ülkemizde 
3 milyondan fazla Suriyeli vatandaş 
var. Şehrimizde  ise binlerce Suriyeli 
var. Aralarında bazı kişiler kötü niyet-
li olabilir ama bunu genellememek 
lazım. Bakıyorum sosyal medyada 
olumsuz bir sürü yazı okuyorum. Bu 
kişileri dışlamamak lazım. Kapımız 

herkese açık. Yıllara göre derneğimi-
ze gönüllülerimizden gelen bağışlar 
arttı. Fakat her yıl ihtiyacı olan insan-

ların sayısı da artıyor ve yetersiz kalı-
yor” dedi. 

“ORTAK AYIP İŞLİYORUZ”
Son olarak yetkililere seslenen 

Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin 
Bulan, medyaya yansımayan kadına 
şiddet, kadın cinayeti, barınma soru-
nu gibi konuların daha yavaş çözüme 
kavuştuğunu belirterek, “Barınma 
sorunlarına karşı yetkililerin kayıtsız 
kaldıklarını düşünüyorum. Kış şartla-
rı çetin geçiyor ve evsizler dışarılarda 
üşüyorlar. Konya’da sokakta yaşayan 
evsiz insanlara karşı daha bilinçli olu-
nabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm 
valileri toplayarak yaptığı bir konuş-
ma vardı. Cumhurbaşkanı orada ‘tek 
tek evlere gidin, kimin yardıma ihti-
yacı olduğunu yerinde görün’ demiş-
ti. Peki şimdi bu uygulama illerimizde 
ne kadar yapılıyor? İstasyonlar, park-
lar yaşam alanları olamaz. Evsiz insan 
sorunu millet olarak hepimizin ortak 
ayıbı olarak görüyorum. Bizim süs ve 
açılışlardan önce bu sorunu bir hallet-
memiz gerekiyor. Eğer ülkemizde iş-
sizlik varsa bu konunun irdelenmesi, 
masaya yatırılması lazım. Diğer nokta 
kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin 
her yıl artması. Kadınları yeterince 
koruyamıyoruz. Eşlerinden şiddet 
gören kadının gidecek yer bulması 
gerekiyor. Suçu işleyen kişilerin ya-
kalanması bir başarıdır. Ama o suçu 
işlemeden önce neden harekete ge-
çilemiyor?  Madde bağımlılığının ve 
uyuşturucunun ise önüne geçilmesi 
gerekirken bir türlü durdurulamı-
yor.  Madde kullanımı ilkokula kadar 
indi. Evet biz gelişmeliyiz, yatırım-
lar yapmalıyız. Fakat önce canımızı 
sağlama alıp, yoksulları gözetmemiz 
her şeyden daha değerli.  Son olarak 
eğer bahsettiğimiz konular içerisinde 
medya ile ilgili de konuşmak istiyo-
rum. Ülkemizde bu kadar sorun ya-
şanırken medya hepsini yayınlayamı-
yor. Ama neredeyse sadece medyaya 
yansıyan sorunlar çözülüyor. Yetki-
lilerin harekete geçmesi için illa suç 
işlenip medyada görüntülenmesi mi 
gerekiyor?” diye ifade etti.

Başkan Hayrettin Bulan önü-
müzdeki günlerde gerçekleştirmek 
istedikleri projeleri anlatmak için yet-
kilerle görüşmek istediğini sözlerine 
ekledi.
n UFUK KENDİRCİ

Yardım istenirse,  
göreve hazırız!

Kalehan-Ecdat Bahçesi’nin 
isim sahipleri ödüllerini aldı

Irak’ın güneydoğusunda yer 
alan Süleymaniye ve Halepçe kent-
lerinin kesiştiği noktada Pazar günü 
7.3 büyüklüğünde meydana gelen 
depremin ardından bölgede ya-
raların sarılması için yoğun uğraş 
veriliyor. Son verilere göre İran’ın 
batısındaki Kermanşah eyaletine 
bağlı kentlerde yaşamını yitirenle-
rin sayısının 407’ye  yaralı sayısının 
ise 6 bin 700’e yükseldiği öğrenildi. 
Türkiye ise deprem sonrası bölgeye 
yardım ulaştıran ilk ülke oldu. 

Genelkurmay Başkanlığı’ndan 
alınan bilgilere göre 20 kişilik sağ-
lık ekibi ve yardım malzemelerini 
taşıyan uçak Kuzey Irak’a depremin 
ardından hemen gönderildi. Başba-
kanlık ise AFAD UMKE ve yardım 
malzemelerini K. Irak’a gönderdi-
ğini bildirmişti. Yardımlar doğrul-
tusunda  Adana’dan K. Irak’a 10 tır 
yardım malzemesi, Diyarbakır’dan 
20 kişilik arama kurtarma ekibi Ku-
zey Irak’a ulaştı. Türk Kızılayı ise 
bölgeye 3 bin çadır 10 bin battaniye 
ve mobil mutfak göndererek ülke-
mizin yardıma ihtiyacı olan herkese, 
ayrım gözetmeksizin yardım elini 
nasıl uzattığını yeniden göstermişti. 

KONYA AFAD GÖREVE HAZIR

Depremin ardından Konya İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(A-
FAD) ile Konya İHH İnsani Yardım 
Derneği talep gelmesi durumunda 
Kuzey Irak’a yardım göndermek için 
hazır olduklarını bildirdiler. Konya 
AFAD’dan alınan bilgiye göre mer-
kezden kendilerine yardım için bir 
talep ulaşmadığını ancak yardım ta-
lebi gelmesi durumunda ekip olarak 
hazır oldukları bilgisine ulaşıldı.
 “MERKEZDEN TALEP BEKLİYORUZ”

Konya İHH İnsani Yardım Der-
neği Başkanı Hasan Hüseyin Uysal 
ise yardım ekiplerinin bölgede ana-
liz yaptıklarını belirterek, “Biz İHH 
olarak her zaman hazır bir şekilde 
ekip olarak bekliyoruz. Arama kur-
tarma ekibimiz yardım için hazır 
durumdalar. Diğer yandan gıda ve 
yiyecek gibi ihtiyaçları karşılama 
noktasında da üstümüze düşen va-
zifeyi yapmaya hazırız. Ekiplerimiz 
şu anda bölgede gözlem yapıyorlar. 
Genel merkezimiz yardım konusun-
da illeri sıraya koyuyorlar. Aynı anda 
bir yığılma olmaması adına böyle 
bir uygulama gerçekleştiriliyor. Biz 
merkezden talep bekliyoruz. Gerekli 
istek geldiği durumda göreve hazı-
rız” diye konuştu.      n UFUK KENDİRCİ

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin şehre kazandırdığı Selçuk-
lu ve Osmanlı mimari örneklerini 
içeren Kalehan-Ecdat Bahçesi için 
düzenlenen en güzel isim belirleme 
yarışmasında dereceye giren iki ki-
şiye ödülleri verildi. Konya Büyük-
şehir Belediyesi tarafından şehre 
kazandırılan Kalehan-Ecdat Bahçesi 
için düzenlenen en güzel isim belir-
leme yarışmasında dereceye giren-
ler ödüllerini aldı.  Seçici Kurul’un 
yaptığı değerlendirme sonucunda 

yarışmaya katılan 7 bin 194 isim 
arasından kazanan isimler “Kale-
han” ve “Ecdat Bahçesi” olurken 
ödüle layık görülen Ebru Yavuz ve 
Mustafa Oral’a ödülleri olan 3’er bin 
lira Büyükşehir Belediyesi Meclis 
toplantısı öncesinde takdim edildi.  
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Selçuklu ve Osmanlı 
mimari örnekleri ile büyük ilgi gö-
ren bu önemli esere isimlerini vere-
rek ödül alan Yavuz ve Oral’ı tebrik 
etti.  n HABER MERKEZİ

İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Uysal

Pazar günü Irak’ta meydana gelen depremin ardından Konya AFAD ve Konya İHH 
İnsani Yardım Derneği durumu yakından takip ettiklerini ifade ettiler ve kendilerine 

yardım talebi gelmesi durumunda göreve hazır olduklarını bildirdiler.

 Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan

Son olarak yetkililere seslenen Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, me-
dyaya yansımayan kadına şiddet, kadın cinayeti, barınma sorunu gibi konuların 

daha yavaş çözüme kavuştuğunu belirtti.

Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, “Biz lüks bir şey istemiyoruz. Sokakta kimse kalmasın, parkta-bahçede kimse yatmasın istiyoruz. 
Yardıma ihtiyacı olan kişilerin sığınacağı bir yuva oluşturmak istiyoruz” dedi. 
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Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yerini alan yorgancılık mesleği, gün geçtikçe tükeniyor.  Konya Yorgancılar Çeyizciler Tuhafiye Yün Ve 
Orloncular Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanı Cengiz Çiftci, mesleğin yeniden canlandırılması için devlet desteğiyle mekanların yapılmasını istiyor 

Yorgancılık can çekişiyor!

Elyaf yorgan ve yastıklar halkın 
sağlığını tehdit ediyor. Yıkanabilir ve 
ucuz olmasından dolayı tercih edilen 
elyaf yorganlar, petrol atığından üre-
tilmekte. Kaybolmaya yüz tutmuş 
meslekler arasında yerini alan yor-
gancılık mesleği ise hem bu ürünler-
den dolayı hem de desteklerin yeter-
siz kalmasından dolayı gün geçtikçe 
tükeniyor.  Açıklamalarda bulunan ve 
odaya bağlı meslek kuruluşlarının so-
runlarına değinen Konya Yorgancılar 
Çeyizciler Tuhafiye Yün Ve Orloncu-
lar Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Baş-
kanı Cengiz Çiftci, vatandaşların ucuz 
ve yıkanabilir olmasından dolayı elyafı 
tercih ettiğini belirterek; “Yorgan-
cılar yorganını dikerken her zaman 
pamuk ve yünü tercih etmiştir. Buda 
insan sağlığı açısından çok önemli 
bir etkendir. Yorganı dikmeden önce 
muhakkak yünler yıkanır, taranır ve 
sağlıklı hale getirilir. Pamuk da ise 
kendi yağından ayrılır, temizlenir ve 
ondan sonra dikime başlanır. Bunları 
dikerken de muhakkak ortamları-
mız sağlıklı olur. İplikte ise kesinlikle 
naylon iplik kullanmayız. Özellikle ba-
yanlarımızda yıkanabilirlik ve temizlik 
tutkusu başladı. En çok elyaf ürünleri 
tercih ediyorlar ancak araştırırlarsa el-
yafın ne kadar sağlıksız olacağını gö-
recekler. Ayrıca yorgancılık mesleği-
nin kaybolmasına izin vermemeliyiz. 
Keşke yorgan ile çeyizi bir araya geti-
rebilsek… Bunlar çok güzel olur ama 
tabi ki devletimizin bizlere imkân ver-
mesi gerekir. Biz hiç kimseden maddi 
destek istemiyoruz, sadece mekânlar 
istiyoruz” diye konuştu. 

ODAMIZ 1954 YILINDA KURULMUŞ 
OLUP, ŞUANDA 600 ÜYESİ VARDIR

Konya Yorgancılar Çeyizciler Tu-
hafiye Yün Ve Orloncular Esnaf Ve Sa-
natkârlar Odası Başkanı Cengiz Çiftci, 
odanın dernek olarak 1954 yılında 
kurulduğunu ifade ederek üye sayıla-
rının ise 600 olduğunu söyledi. 2010 
yılından beridir başkanlık yaptığını da 
belirten Çiftci, sözlerine şu şekilde de-
vam etti; “Odamız 1954 yılında yor-
gancılar derneği olarak kurulmuştur. 
O zamanlar Konya’da yorgan üzerine 
çok sayıda iş yeri olduğu için Mehmet 
Parlayan abimiz yorgancıları bir çatı 
altında toplamış. Sayıların artmasın-
dan dolayı 1979 yılında dernekten 
odaya çevrilmiştir. Sayımızın düş-
mesinden dolayı yorgancılık mesleği 
can çekişmeye başladı. Ben ise 2010 
yılından beri başkanlık yapmaktayım. 
Odamızı daha ilerilere taşıyabilmek 
için mücadele veriyoruz. Üye sayımızı 
şuanda aktif olarak 600.  Üyelerimizin 
sorunlarına çözüm yolları arıyoruz. 
Milletvekillerimizin ve büyüklerimizin 
bizleri dinlemelerini istiyoruz. Onlar 
bizleri dinler ise bütün sorunların üs-
tesinden inşallah geliriz. ”
ELYAF OLAN ÜRÜNLER SİZİ HASTALIK 

SAHİBİ YAPAR!
Vatandaşların kesinlikle sağlık-

ları açısından yün ve pamuğu tercih 
etmesi gerektiğini dile getiren Baş-
kan Çiftci, petrolden üretilen elyaf 
ürünleri kesinlikle tercih etmemeleri 
gerektiğine dikkat çekti. İyi bir yü-
nün yıkanabileceğinin de altını çizen 
Başkan Çiftci, ifadelerini ise şu şekilde 
kullandı; Yorgancılar yorganını diker-

ken her zaman pamuk ve yünü tercih 
etmiştir. Buda insan sağlığı açısından 
çok önemli bir etkendir. Yorganı dik-
meden önce muhakkak yünler yıka-
nır, taranır ve sağlıklı hale getirilir. 
Pamuk da ise kendi yağından ayrılır, 
temizlenir ve ondan sonra dikime 
başlanır. Bunları dikerken de muhak-
kak ortamlarımız sağlıklı olur. İplikte 
ise kesinlikle naylon iplik kullanmayız. 
Özellikle bayanlarımızda yıkanabilirlik 
ve temizlik tutkusu başladı. Petrol ar-
tığından yapılan elyaf yorganları ter-
cih ediyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey! 
Yurt dışındaki birçok ülkede elyafın 
kullanılması yasaklanmıştır. Ama 
bizim ülkemizde satışı halen devam 

ediyor ve kimse almaktan vazgeçmi-
yor. Eğer iyi bir kaliteli yün alırsanız 
o yünde yıkanır. Yünde yatan insan-
lar sağlık bulur ancak elyaf yastık ve 
yorganlar kullananlar hastalık sahibi 
olur. Bütün doktorlarımızla da bu ko-
nuyu görüştük. Elyafın kanser hastalı-
ğına neden olduğunu söylediler.”

PAMUĞA YÜZDE 30 ZAM GELDİ!
Pamuğa yaklaşık olarak yüzde 30 

zam yapıldığını belirten Başkan Çiftci, 
hammaddenin pahalı olmasının esna-
fı derinden sarstığını ifade etti. Birlik 
ile birlikte esnafların sanayileşmeye 
doğru ilerleyeceğini de kaydeden 
Çiftci; “Türkiye şuanda gizli bir deva-
lüasyon yaşıyor. Bunu da bütün esnaf 
arkadaşlarımız muhakkak ki hissedi-
yor.  Biz pamuğun kilosunu Haziran 
ayında yaklaşık 10 TL’den alıyorduk. 
Bugün ise kilosu 13 TL oldu. Yani en 
kötü şartlarda yüzde 30 artış oldu. 
Buda gerçekten çok büyük bir ra-
kam. Satışlarımız düşmekte. Bunu 
önlememizin tek bir amacı var oda 
ihracat. Önümüzün açılması gerekir. 
Hammaddenin pahalı olmasından 
dolayı esnafımız kendi yağı ve tuzu ile 
birlikte kavrulmaktadır. Birleşerekten 
bir fabrika açabilme imkânımız olsa 
gerçekten çok büyük işler yapabiliriz” 
dedi. 

SANAT EVİ PROJESİ 2018 YILINDA 
GERÇEKLEŞECEK

Sanat evi projesi hakkında bilgiler 
veren Başkan Çiftci projenin 2018 yı-
lında faaliyete geçeceğini açıklayarak 
yorgancılık mesleğini ayakta tutmak 
içinde ellerinden geleni yaptıklarını 
vurguladı. Bu kapsamda devlet tara-

fından gerekli desteklerin ve teşvik-
lerin verilmesi gerektiğini de belirten 
Çiftci; “Yorgancılık mesleği üzerine 
bir sanat evi projemiz var. Belediye 
başkanlarına ve milletvekillerimize 
bu projemizi ilettik. Konuya sıcak bak-
tılar. Birkaç bölgeyi bizlere önerdiler. 
Sanat evinin gerçekten çok farklı ola-
cağına inanıyorum. Projemiz 2018’in 
Haziran ayına anca bitecek.  Yorgan-
cılığın bitmeye yüz tutmuş meslek 
dalları içerisinde olmasından dolayı 
teşvik ve desteklerin verilmesini de 
istedik. Mesela çeyizcilik yapan ba-
yan arkadaşlarımız yorganda dikmek 
istiyorlar. Keşke yorgan ile çeyizi bir 
araya getirebilsek… Bunlar çok güzel 
olur ama tabi ki devletimizin bizlere 
imkân vermesi gerekir. Biz hiç kim-
seden maddi destek istemiyoruz, sa-
dece mekânlar istiyoruz. Bayanlar ve 
erkeklerin ayrı ortamlarda yorganları 
dikebileceği mekânlar istiyoruz. Bizim 
tezgâhlarımız 3’e 3 olur. Bayanla er-
keğin aynı ortamda çalışmasının uy-
gun olmadığı için ayrı ayrı odalı atöl-
yelere ihtiyacımız var” dedi. 

OKULLARDA BÖLÜMLER OLMADIĞI 
İÇİN ÜYELER KAÇAK ÇALIŞIYOR!
Tuhafiyecilikte ve çeyizcilikte tez-

gâhtarlığın önemli olduğunu vurgu-
layan Başkan Çiftci, okullarda meslek 
dallarının olmamasından dolayı sıkın-
tılar yaşadıklarını belirtti. Devletin bu 
konuda yardımcı olması gerektiğinin 
de altını çizen Çiftci; “Tuhafiyecilik 
mesleği alım satım yapma mesleğidir. 
Bunları meslek haline getirebilmemiz 
için çıraklık okullarında bir bölümün 
olması gerekiyor. İş yeri açacak olan 

arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza 
baktığımız zaman ustalık belgesi is-
teniyor. Bölümün olmadığı bir yerde 
nasıl ustalık belgesi alınabilecek? Bu-
nun yüzünden üyelerimiz kaçak ça-
lışmaya başlıyor. Bununda en büyük 
sıkıntısı devletedir. Tuhafiyecilik ve 
çeyizcilikde tezgâhtarlık önemlidir. En 
büyük sıkıntı ise tezgâhta yetişmiyor. 
Bu meslek dallarında para sürümden 
kazanılır. Sanat okullarının açılmasını 
kesinlikle istiyoruz. Eğer bunlar yapı-
lırsa bizim çıraklarımız, kalfalarımız 
ve ustalarımız kendiliğinden yetişe-
cektir. ” diye konuştu. 
SİGORTA PRİMLERİNİN DÜŞÜRÜLME-

Sİ GEREKİR!
Sigorta primlerinin kesinlikle indi-

rilmesi gerektiğin belirten Çiftci, ‘enf-
lasyonu yüzde 8 olan bir ülkede neden 
stopajı yüzde 20 olarak ödüyoruz?’ 
Dedi. Adaletin olması gerektiğini de 
sözlerine ekleyen Başka Çiftci ifade-
lerine şu şekilde yer verdi; “Sigorta 
primlerinin indirilmesi ve teşvik veril-
mesi gerekir. Vergiler çok yüksek. Kü-
çük esnafımız 20’nin üzerinde vergi 
ödüyor. Enflasyona baktığımız zaman 
rakamlar tek haneye indi. Küçük es-
nafız ama kirada oturuyoruz. Stopaj-
lara baktığımız zaman ise yüzde 20. 
Enflasyonu yüzde 8, yüzde 9 olan bir 
ülkede neden stopajı yüzde 20 ödüyo-
ruz? Burada bir adaletsizlik olduğunu 
görmekteyiz ve düşürülmesini istiyo-
ruz. Vergi vermeden kesinlikle olmaz. 
Devletimize vergi vereceğiz ki devle-
timiz yaşasın. Ama az kazananda az, 
çok kazanandan ise çok alınsın!”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Yıkanabilir ve ucuz olmasından dolayı tercih edilen elyaf yorganlar, petrol atığından üretiliyor. Bundan dolayı elyaf yorgan ve yastıklar halkın sağlığını tehdit ediyor. Bu nedenle pamuk ve yünün daha sağlıklı olduğu belirtiliyor.

Cengiz Çiftci

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden biri de yorgancılık. Daha önce el tezgahları ile yapılan yorganlar bugün fabrikasyonla üretiliyor. Bu da mesleğin kaybolmaya yüz tutmasına neden oluyor. 



 Geçtiğimiz kış ay-
larında yoğun kar yağışı 
nedeniyle çöken halı saha 
yeniden yapılıyor. İlçe 
merkezinde yapımı devam 
eden halı sahanın 1 ay 
içerisinde tamamlanması 
planlanıyor. 

Halı sahanın yapım 
çalışmaları hakkında bil-
gi veren Bozkır Belediye 
Başkanı İbrahim Gün, halı 
sahanın 20x40 metre bo-
yutunda ve konutların olmadığı 
alana yapıldığını söyledi. Halı saha-
nın Bozkır’a hayırlı olmasını dileyen 
Başkan Gün, konuşmalarını şu şe-
kilde sürdürdü, “Çöken halı sahanın 
bulunduğu alanın etrafında konut-
ların olmasından dolayı konut sa-
kinleri tarafından şikayetler bir hayli 
fazla geliyordu.  Bu bağlamda halı 
sahanın yerinin ilçe merkezinde ko-
nutların olmadığı alana taşıdık. Halı 
sahanın alt zemin tavsiyesi yapıldı, 
demir aksamları yerleştiriliyor. Bir 
aksilik olmadığı sürece 1 ay içerisin-
de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. 
Tekrardan ilçemize hayırlı olmasını 
diliyorum” diye konuştu. 

İlçe genelinde 5 adet üstü açık 
halı saha yaptıklarını, 5 adet üstü 
açık halı sahanın daha yapımının 
devam ettiğini söyleyen Bozkır Be-
lediye Başkanı İbrahim Gün, spora 
önem verdiklerini belirterek, ilçe-
de spor alanlarının sayısında son 
3 yılda büyük artış sağladıklarını 

kaydetti. Sportif faaliyetlere Bozkır 
Belediyesi olarak destek verdikleri-
ni de belirten Başkan Gün, konuş-
malarında şu ifadelere yer verdi, 
“ilçemizde sportif faaliyetlere önem 
veriyoruz. Bu bağlamda fiziki altya-
pıyı sağladık ve son 3 yılda önemli 
spor yatırımları yaptık. 2016 yılında 
5 mahallemize üstü açık sentetik 
çim saha kazandırdık. Bu yıl itibariy-
le de 5 mahallemize daha sentetik 
çim saha kazandırıyoruz. Bunun 
yanında çeşitli spor aktivitelerine de 
desteklerimiz devam ediyor. İlçemi-
zi futbol alanında temsil eden Bozkır 
Gençler Birliği takımımıza önemli 
desteklerler veriyoruz. Son olarak 
yeni bir kapalı halı sahayı ilçemize 
kazandırıyoruz. Her alanda olduğu 
gibi, spor alanında da yatırımlarımız 
artarak devam edecek. Bu vesileyle 
ilçemize kazandırdığımız bir hizme-
timizin daha hayırlı olmasını diliyo-
rum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ
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Konya’nın yaşayan hafızası Gazeteci-Yazar Ahmet Güldağ için Konya Aydınlar Ocağı, Şükran Gecesi programı düzenlendi. 
Doğumunun 87. ve kültüre hizmetlerinin 63. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Güldağ’a teşekkür plaketi de verildi 

Konya’nın yaşayan hafızası
Ahmet Güldağ’a vefa gecesi

Konya Aydınlar Ocağı, doğumu-
nun 87. ve kültürümüze hizmetle-
rinin 63. yılında Konya’nın yaşayan 
hafızası Gazeteci-Yazar Ahmet Gül-
dağ’a teşekkür plaketiyle ödüllendi-
rerek ahde vefa örneği gösterdi.

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, 
Gazeteci-Yazar Ahmet Güldağ’a, 
Şükran Gecesi düzenlenerek teşek-
kür plaketi takdim edildi.

Ahde vefa örneğinin sergilendi-
ği programa eşi Neriman Hanımla 
birlikte katılan Gazeteci-Yazar Ah-
met Güldağ’ı, dostları, onun hayatı 
ve şahsiyeti hakkında konuşarak 
hatıralar eşliğinde andı. 

Gazetecilik ve yazarlık hayatına 
başladığı 1952 yılından itibaren bu-
gün 87 yaşında yazı hayatına devam 
eden Ahmet Güldağ’ın hayatını ise, 
Konya Aydınlar Ocağı Genel Başka-
nı Dr. Mustafa Güçlü anlattı. Zıvarık 
(Altınekin)’ın Dedeler Köyünde 17 
Ekim 1930 tarihinde doğan ve ço-
cukluğunun geçtiği Hadim’in Göl-
yazı Köyündeki çocukluk ve okul ha-
yatından kesitler sunan Dr. Mustafa 
Güçlü, Aydınlar Ocağı olarak hayat-
tayken kültür insanlarını anmayı ve 
onlara ahde vefa göstermeyi gele-
nek haline getirdiklerini belirterek 
“Doğumunun 87., hizmetlerinin 63. 
yılında Konya kültür hâdimlerinden 
Ahmet Güldağ ağabeye sıhhat, afi-
yet ve hayırlı ömürler dileriz” dedi.

ESKİDEN KONYA BAMBAŞKAYDI
İl Halk Kütüphanesinde gerçek-

leştirilen Şükran Gecesi’nde, yazar 
Ahmet Güldağ’ın1960 senesine 
kadarki hayatından kesitler sunan 
Dr. Güçlü,Dedeler köyünde Mah-
mutlar sülalesinden olan Güldağ’ın 
babası Hasan Hüseyin’in Konya 
Muallim Mektebi’nden 1922’de 
mezun olduktan sonra kendi köyün-
de üç sene öğretmenlik yaptığını 
ve üç çocuğunun yanlışlıkla ten-
türdiyot içmeleriyle ölümlerinden 
dolayı Havva hanımı boşadığını ve 
Ahmet’in iki yaşına kadar annesiz 
büyüdüğünü ve ebesi Rabia tara-
fından, biberonun olmadığı 1930’lu 

yıllarda trajikomik bir şekilde keçi-
lerin sütünden emdirilerek büyütül-
düğünüde anlattı. Güçlü, Güldağ’ın 
ilk makalesinin 1952’de Yeni Me-
ram gazetesinde “Konya üvey evlâd 
mı?” başlığı altında yayınlandığını 
da belirtikten sonra sözü Ahmet 
Güldağ’a verdi.  Güldağ, Gaziler 
köyündeki kadınların bugün gö-
rülemeyecek 1930’lardaki yaşam 
tarzlarından ve giysilerinden bah-
setti. Başlarında 5-10 Osmanlı pa-
rası dizili fesleri ve kabaralı kundura 
giydiklerini kaydeden Güldağ, “Er-
kekler ise başlarında kasket, çeket, 
kuşak, dize kadar geniş ve sonra 
daralan pantolon ile ayakkabı olarak 
kabaralı kundura var. Çocuklar ise 
doğrudan doğruya kaput bezinden 
yapılmış dizlerine kadar inmiş olan 
don ile kaputtan yapılmış gömlek 
giyiyorlar. Köyün yüzde 60’ı fakir 
vaziyette. Kendi yiyecek ve içecek 
ihtiyaçlarını kendileri karşılıyorlar. 

Buğday yerine darı ekiyorlar. 
Bolca keçi ve inek yetiştiriyorlar. 
Hadim’de hastane yok ki köyde sağ-
lık ocağı olsun. Babam, sıtma hasta-
lığına düçar olan bu hastaları, kinin 
alarak ve birde azıcık kanyak içir-
mek suretiyle iyileştirince köylülerin 
çok memnuniyetini kazandı” dedi.  
Güldağ o yıllarda, köyde manyetolu 
telefon olduğunu ve ancak nahiye 
ve jandarmayla konuşabildiklerini 
de söyledi. “Çocuklara şarkı ve marş 

öğretmek için Yelmez 
köyünden İsmail Usta, 
aldığı gramofonla bizim 
köyün çocuklarına da İs-
tiklâl Marşı ile Onuncu Yıl 
Marşı ile diğer marşları da 
öğretmiş oldu. Gramofo-
nu eve getirdiği için şar-
kılar vardı. Ben o şarkıları 
çalar ve dinlerdim” diyen 
Güldağ, Konya’da şehirli 
kadınların 1945’li yıllarda 
üç çeşit giysi giydiklerini 
de anlattı.  Güldağ konuş-
masını, Konya Aydınlar 
Ocağı Başkanı Dr. Mus-
tafa Güçlü’ye, kendisine 
hazırlanan Şükran Gecesi 
ve teşekkür plaketinden 
dolayı teşekkür ederek ta-
mamladı.

DOSTLARI AHMET GÜL-
DAĞ’I ANLATIYOR

Seydişehir’den gelen 
dostlarından eczacı Meh-
met Gül, “Ahmet abi bize 
ağabeylik yaparak okumamıza ve-
sile oldu. Ben 1965’te İstanbul’da 
Eczacılık Fakültesinde okumaya 
başladım” dedi. Şair-Yazar İsmail 
Detseli ise, Ahmet Bey’i 25 senedir 
tanıdığını belirterek Ahmet Güldağ 
için doğaçlama olarak yazdığı şiirini 
okudu. 

Karayollarından arkadaşı Mus-
tafa Özkan ise, Ahmet Güldağ’ı, 

kendi annesinin aynı köyden okul 
arkadaşı olduğunu ve 1980’den bu 
tarafa tanıdığını belirterek, “Ahmet 
abiden bizim köyümüz hakkında bir 
yazı yazmasını istemiştik. Perşembe 
günleri aşağı yukarı köyümüzle ilgili 
olarak dört ay falan yazdı. Dernek 
olarak çok teşekkür ediyoruz” dedi.

 Gazeteci-Yazar Mustafa Balkan 
da, Ahmet Güldağ’ın pek çok mezi-
yetlerini sıraladıktan sonra 1951’li 

yıllarda mahalli gazetelerde sanat 
okulu sayfası yapmaya başladığını 
zeki, çalışkan ve yetkililere devam-
lı soru yönelten Konya’nın yaşayan 
tarihi-kültür hafızası olduğunu söy-
ledi. Program, Aydınlar Ocağı Baş-
kanı Dr. Mustafa Güçlü’nün, yazar 
Ahmet Güldağ’a takdim ettiği te-
şekkür plaketi ve hediye ettiği Os-
manlı kitabıyla sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

Gazeteci-Yazar Ahmet Güldağ

Bozkır’da çöken halı
saha yeniden yapılıyor

Gençlere tavsiyelerde bulunan MÜSİAD Konya Şubesi 5.Dönem Başkanı Aslan Korkmaz, “Her şeye zaman 
ayırın. Özellikle aile hayatı düzgün olmayan insanlar iş hayatında da başarılı olamıyorlar” dedi

‘Aile hayatı başarıda önemli’
Genç MÜSİAD Konya Şube-

si tarafından düzenlenen Tecrübe 
Paylaşımı programına MÜSİAD 
Konya Şubesi 5. Dönem Başkanı 
Aslan Korkmaz konuk oldu. Sohbet 
ortamında geçen programda Aslan 
Korkmaz gençlere önemli tavsiye-
lerde bulundu. 

MÜSİAD Konya Şubesi Brifing 
salonunda gerçekleştirilen program-
da konuşan MÜSİAD Konya Şubesi 
5. Dönem Başkanı Aslan Korkmaz, 
gençlerle iş hayatındaki tecrübeleri-
ni paylaştı.

2000 yılında MÜSİAD ile tanış-
tığını belirten Korkmaz, “3. Dönem 
Başkanımız Ziya Özboyacı Bey dö-
neminde Yönetim Kurulu Üyeliği 
görevinde bulundum. 4. Dönem 
Başkanımız Selçuk Öztürk Beyin ar-
dından Başkanlık görevine seçildim. 
4 yıl boyunca MÜSİAD’a ve Kon-
ya’ya hizmet ettim. MÜSİAD Üyesi 
olmaktan, yönetim kurulu ve Baş-
kanlık yapmaktan son derece onur 
ve gurur duyuyorum. Cenabı Hak 
bana böylesine önemli bir görevi na-
sip etti. Bir gün sizlerden birileri de 
bu koltuğa oturacak. Milletvekili ola-
rak veya bürokrasinin en iyi yerinde 
sizler de görev alacaksınız. Selçuk 
Öztürk Başkanımdan sonra Başkan-
lık yapmak zor geliyordu. Ama çok 
iyi bir yönetim kurulum vardı. İyi bir 
ekip çalışması yaptık. Yapacağımız 
işlerden önce istişarelerde bulunur-

duk. İstişareye oldukça önem verdik 
ve kararlarımızı bu doğrultuda aldık. 
Siz de bir işe başlamadan önce iyi bir 
ekip kurun ve mutlaka istişarelerde 
bulunun. 

İstişarelerinizi anne, baba ve 
eşinizle de yapmayı ihmal etmeyin. 
İnanın en doğru kararları almanıza 
yardımcı olacaklardır. İstişare etmek 
sizi başarıya ulaştıracaktır. Ailenize, 
çalışma arkadaşlarınıza ve MÜSİ-
AD’a önem verin. Her şeye zaman 

ayırın. Özellikle aile hayatı düzgün 
olmayan insanlar iş hayatında da ba-
şarılı olamıyorlar. Bunun için ailenizi 
ön planda tutun.  İş ve sosyal ha-
yatınızda başarılı olmak istiyorsanız 
sebebini işlemeniz gerekiyor. Hayal-
lerinizi yüksek tutun ve Dua edin.  

Kitap okumak İnsanın fikir yapı-
sını, hayal dünyasını geliştirir; söz-
cük dağarcığını arttırır ve birikim 
kazandırır.  İnsan için en kolay ve en 
etkili öğrenme yolu kitap okumak-

tır. Ben kitap okumamayı çok büyük 
bir eksiklik olarak görüyorum. Siz 
de boş vakitlerinizde mutlaka kitap 
okuyun” dedi. 

Programın sonunda MÜSİAD 
Konya Şubesi Gençlik Kurulu Baş-
kanı Kadir Başaran, MÜSİAD Kon-
ya Şubesi 5. Dönem Başkanı Aslan 
Korkmaz’a günün anısına hediye 
takdim etti.
n HABER MERKEZİ 

MÜSİAD Konya Şubesi 5. Dönem Başkanı Aslan Korkmaz, gençlerle iş hayatındaki tecrübelerini paylaştı.



Yunak Belediye Başkan Abdullah 
Emre Demirhan ve Yunaklı yönetici-
lerden oluşan bir heyet MEB Bakan 
Yardımcısı Orhan Erdem’e teşekkür 
ziyareti gerçekleştirdiler.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı 
Orhan Erdem’in, eğitim konusunda 
Yunak İlçesine yaptığı yatırımlar tak-
dir topluyor. Yunak Belediye Başka-
nı Abdullah Emre Demirhan ve İlçe 
yöneticilerininde yer aldığı bir heyet 
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan 
Erdem’i makamında ziyaret ederek, 
Yunak’a yapmış olduğu yatırımların-
dan dolayı teşekkür ettiler.

Ziyareti değerlendiren Yunak Be-
lediye Başkanı Abdullah Emre Demir-
han “ Milli Eğitim Bakan Yardımcımız 
Orhan Erdem’i Yunak ilçesine 3 yıl 
içerisinde Milli Eğitim Yatırımı olarak 

yaptığı hizmetlerden dolayı kendisini 
Ankara’daki makamında ziyaret ettik.

MEB tarafından 3 yıl içerisinde 
yapılan yatırımları şöyle sıralaya bili-
riz. “ Yunak merkez Anadolu İmam 
Hatip Lisesi binası, Yunak Merkez 
200 kişilik O. Öğretim yurdu bina-
sı, Yunak merkez Anaokulu Binası, 
Yunak Merkez 40 yatak kapasiteli 
Öğretmen evi binası, Yunak merkez 
Anadolu imam hatip ortaokul binası, 
Yunak-Sülüklü Anadolu İmam Hatip 
Binası, Yunak-Kuzören Anadolu Lise-
si binası, Yunak Kuzören İlkokulu ek 
binasıdır.

Milli Eğitim bakanlığına ve MEB 
Bakan yardımcımız Orhan Erdem’e 
Yunak İlçe halkı adına teşekkür edi-
yorum” dedi.
n HABER MERKEZİ
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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
16 Kasım 2017 Perşembe • Yıl: 10 • Sayı: 3190

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 

Akşehir ilçesinde durdurulan yolcu otobü-
sünde bir kadın yolcunun çantasından bin 
475 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.  Edini-
len bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlü-
ğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Konya’ya 
uyuşturucu hap getirileceği istihbaratı üzeri-
ne harekete geçti. Yapılan çalışmanın ardın-
dan Akşehir Otogarında bir yolcu otobüsünü 
durduran polis ekipleri, yaptıkları aramada 
Ayten S.’nin (47) çantasında bin 475 adet 
ecstacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ay-
ten S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
n İHA

Karapınar ilçesinde, tarlada çalıştığı sırada 
elini mibzere kaptıran 15 yaşındaki çocuk 
yaralandı. İlçeye bağlı Yenikuyu Mahallesi’n-
de, tarlalarına ekin ektikleri sırada tohumun 
bitip bitmediğini kontrol etmek isteyen 
Alaeddin A. (15) elini mibzere kaptırdı. 
Yaralanan Alaeddin A. olay yerine gelen 
sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Jandarma tarafından başlatılan soruşturma 
sürüyor.   n İHA

Çocuk elini 
mibzere kaptırdı

Uyuşturucu hap 
ele geçirildi

Suriye’de SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD’nin 
sözcülerinden Talal Silo örgütten ayrıldı. Göre, SDG’nin (PKK/
PYD) sözcülerinden Silo, dün akşam saatlerinde örgütten ay-
rıldı. Silo’nun terör örgütünden neden ayrıldığı henüz bilin-
miyor. Bu arada, YPG’nin eski sözcülerinden Redur Halil’in 
de SDG’nin dış ilişkiler sorumlusu olarak “atandığı” öğre-
nildi. Sözde atama, PKK/PYD’nin SDG ile doğrudan ilişkisini 
bir kez daha ortaya koydu. Amerikalı general Raymond Tho-

mas’ın temmuz ayında ifşa ettiği üzere, SDG ismi, PKK/PYD 
ya da YPG’nin meşru siyasi bir taraf olarak masaya oturtul-
ması amacıyla ortaya atılmıştı. SDG isimli, PKK/PYD’den ba-
ğımsız bir örgüt hiçbir zaman var olmadı. Örgütün, 12 Ekim 
2015’te bir miktar Arap savaşçıyı paralı asker olarak yanına 
almasıyla oluşturulan sözde SDG’nin militanlarının ezici üs-
tünlüğü ve yönetimin tamamı halen PKK/PYD’de bulunuyor.   
n AA

PKK/PYD sözcüsü Silo örgütten ayrıldı

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek itirafçı olan Pilot Üsteğmen D.S, öğrencilik 
yıllarında örgüt abilerince FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in “üç yıldız” ismiyle kodlandığını söyledi

FETÖ elebaşı Güleni üç 
yıldız ismi ile kodlamışlar

Konya Cumhuriyet Başsavcılığın-
ca yürütülen Fetullahçı Terör Örgü-
tü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/
PDY) soruşturması kapsamında gö-
zaltına alınan ve etkin pişmanlık hü-
kümlerinden yararlanmak istediğini 
belirterek itirafçı olan Pilot Üsteğmen 
D.S, öğrencilik yıllarında örgüt abile-
rince FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 
“üç yıldız” ismiyle kodlandığını söy-
ledi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Ka-
çakçılık ve Organize Suçlarla Mü-
cadele Şubesinde ifade veren D.S, 
liselere giriş sınavlarına hazırlanırken 
okul bahçesinde tanıştığı C. isimli 
üniversite öğrencisiyle ders çalışma 
amacıyla örgüt evine gitmeye başla-
dığını kaydetti.

Örgüt abisinin okul derslerinin 
gidişatıyla ilgili sorular sorduğunu ve 
zorlandığı derslerinde yardım edebi-
leceğini söylediğini anlatan D.S, şöy-
le devam etti:

“Derslerime yardımcı omak 
için eve her zaman çekinmeden ge-
lebileceğimi söyledi. Bunun üzerine 
C. isimli şahsın evine haftanın belirli 

günleri gidip 1-2 saat beraber ders 
çalışmaya başladım. Liselere Giriş Sı-
navı’na hazırlanırken dışı gazete ka-
ğıdıyla kaplı kitaplardan dini sohbet 
tarzı bir takım şeyler okuyor, kaset-
ten vaaz tarzında sesler dinletiyordu. 
Bu kitap ve kasetin kime ait olduğu-
nu sorduğumda, bu şahsın ‘3 yıldız’ 
olduğunu, kim olduğunu liselere giriş 
sınavının bitmesine müteakip söyle-
yeceğini beyan etti.”

İtirafçı D.S, 2004’te girdiği sınav-
da Heybeliada Deniz Lisesini kazan-
dığını, kendisini tebrik eden C’nin kol 
saati hediye ettiğini dile getirerek, 
“Deniz Lisesini kazandığımda, ‘3 yıl-
dız’ isimli şahsın kim olduğunu hala 
merak edip etmediğimi sordu. Bana 
bu şahsın Fetullah Gülen olduğunu, 
kendisinin de bu şahsa ait cemaat 
mensubu olduğunu söyledi. Gülen 
cemaatinin, öğrencileri sınavlara 
herhangi bir karşılık beklemeden ha-
zırlayarak hayır işlediğini belirterek, 
öğrencilik hayatıma kendisiyle irtiba-
tı kesmeden devam etmemi istedi.” 
diye konuştu.

- “Kod isimlerimizle gruplara 

ayırdıklarını düşünüyorum”
Lisedeyken hafta sonları görüştü-

ğü örgüt abisinin kendisine “Ömer” 
kod adını verdiğine işaret eden 
D.S, “Ben yine kendi ismimi kulla-
nıyordum, fakat cemaat abilerinin 
kendi aralarında bizi kendi kod isim-
lerimizle gruplara ayırdıklarını düşü-
nüyorum.” dedi.

D.S, örgüt abisinin, buluşma-
ya giderken tedbirli davranmasını, 
ramazanda oruç tutmamasını, te-
yemmümle abdest alıp ima yoluy-
la namaz kılmasını istediğine dikkati 
çekerek, bu şekilde yapılan ibadetin 
geçerli olacağını anlattığını bildirdi.

- “ŞOK MANGASI” VE “FIRSAT 
EĞİTİMİ”NE TABİ TUTULMUŞ

Lise eğitimin ardın-
dan 2008’de Hava Harp Okulun-
da eğitime devam ettiğini belirten 
D.S, İzmir’deki pilotluk eğitimleri 
kapsamında, Öğrenci Seçme Uçuşu 
Eğitiminde ve İntibak Eğitimleri’nin 
verildiği dönemlerde, örgüt abileriy-
le görüşmelere gitmediği için zaman 
zaman “Şok Mangası” veya “Fırsat 
Eğitimi” adı altında diğer öğrenci-

lerden farklı olarak eğitim haricinde 
uygulamalara maruz kaldığını vur-
guladı.

Bu tür uygulamaların, örgüt üye-
leri tarafından genellikle son sınıf 
öğrencilerine yapıldığı bilgisini ve-
ren D.S, şunları kaydetti:

“Maruz kaldığım uygulamalar, 
eğitim adı altında bana uygulandı. Bu 
uygulamalardan tarafıma uygulanan 
yöntemlere örnek verecek olursam 
gece uykudan uyandırılma, eğitim-
den önce zorla su içirilerek kusturul-
ma, herkes filo halinde eğitim alırken 
değişik tim adları adı altında fiziki 
eğitimlere tabi tutulma gibi bir çok 
örnek mevcuttur. Bu uygulamalara 
maruz kalan bazı tanımadığım aday-
lar kursu bırakmak zorunda kalmış-
tır.”

D.S, ayrıca İzmir’de nişanlı ol-
duğu dönemde örgüt abisi O’nun 
kendisine, FETÖ’nün bulduğu kişiyle 
evlenmesinin daha uygun düşeceği-
ni ilettiğini, bu duruma “Bunca sene-
lik kız arkadaşımı yarı yolda bıraka-
mam” diyerek karşı çıktığını söyledi.
n AA

Yunaklılardan, Orhan Erdem’e teşekkür ziyareti

‘Gençler 2023 yılına 
donanımlı hazırlanmalı’

Enderun Eğitim Vakfı Konya 
Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen 
“Gençsel Dönüşüm Buluşmala-
rı” başladı. Programın ilk konuğu 
23’üncü ve 24’üncü dönem AK 
Parti Konya Milletvekili Mustafa Ka-
bakcı oldu. “2023’e Doğru Gençlik” 
konusunun ele alındığı etkinlikte 
Kabakcı, geleceğe yön verecek olan 
gençliğin sorumluluklarından bah-
setti. 

23’üncü ve 24’üncü dönem AK 
Parti Konya Milletvekili Mustafa Ka-
bakcı, Enderun Eğitim Vakfı Konya 
Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen 
“Gençsel Dönüşüm Buluşmaları” 
kapsamında genç fikir adamlarıy-
la bir araya geldi. “2023’e Doğru 
Gençlik” konusunun ele alındığı 
programda Mustafa Kabakcı genç-
lere önemli tavsiyelerde bulundu. 
Millet olarak sorumluluklarımızın 
olduğu hatırlatan Kabakcı, 2023’e 
dikkat çekti, genç fikir adamlarının 
da hedeflerini belirlemesini istedi. 
Kabakcı, 2023’e donanımlı olarak 
hazırlanan gençliğin gelecekte de 

söz alma yetkisinin her daim var 
olacağını belirtti.

Kabakcı, “Gençler tembelliği 
reddetmeli, kötü arkadaşları red-
detmeli, kötü arkadaşlıklardan vaz 
geçmeli ve kendi kendini disipline 
etmeli. Hiçbir vaktinizi boş geçirme-
meli, bir değil birkaç diliniz olmalı, 
yaz dönemlerinde tatil diye bir şey-
den bahsetmemelisiniz. Her biriniz 
bir yerde staj yapmalı, gerekirse 
yurtdışına gitmelisiniz. Hz Mevla-
na’nın dediği gibi ayağınız burada 
sabit olsun ama başka dünyaları 
da bir pergel gibi dolaşın, 2023’ e 
samimi ve donanımlı olarak hazır 
olun. Eğer tarih bizi bir noktaya ge-
tirecekse, ben şuna inanıyorum en 
son varacağımız yer tekrar söz söy-
leyeceğiz yer olacaktır” dedi.

Programın sonunda, Enderun 
Eğitim Vakfı Konya Şube Başkanı 
Abdurrahim Arslan,  tecrübelerini 
gençlerle paylaştığı için Kabakçı’ya 
teşekkür ederek, günün anısına 
Kur-an’ı Kerim takdim etti.  
n HABER MERKEZİ 
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PTT’den öğretmenlere indirim Muhtarlardan Angı’ya ziyaret
Konya PTT Başmüdürü Akın 

Akıncı, 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’ne özel, kargo ve APS kurye 
gönderilerine yüzde 25 indirim uy-
gulanacağını bildirdi. PTT’nin, gü-
nün rekabet koşullarına ve gelişen 
teknolojiye uygun, müşteri beklen-
tilerini karşılayacak şekilde hizmet 
vermeye devam etmekte olduğu-
nu belirten Başmüdür Akın Akıncı, 
söz konusu çalışmalardaki temel 
politikalarının; değişim ve dönü-
şüme uygun, yenilikçi bir anlayışla 
hizmet vermek olduğunu belirtti. 
Öğretmenler Günü’ne özel indirim 
uygulanacağını belirten Başmüdür 
Akıncı, “PTT olarak; 24 Kasım Öğ-
retmenler Günü münasebetiyle, 
bu mutlu günlerinde sevinçlerine 
katkıda bulunmak amacı ile kargo 
ücretlerinde yüzde 25 indirim uy-
gulanmasına başlanacaktır. Öğret-
menler günü öncesinden 5 iş günü 

17–20–21–22 ve 23 Kasım 2017 
tarihlerinde öğretmenlere kurum 
kimlik belgelerini ibraz etmek su-
retiyle ticari gönderiler hariç olmak 
üzere postaya verilen posta kargo-

su ve APS kurye gönderilerine yurt 
içinde yüzde 25 indirim uygulana-
caktır. Tüm öğretmenlerimizin gü-
nünü kutlar, saygı ve şükranlarımızı 
sunarız.” dedi.  n HABER MERKEZİ

Konya Muhtarlar Birliği Der-
neği Başkanı Suat Uzun ve dernek 
üyesi Muhtarlar, AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı’ya hayırlı olsun ziyareti 
gerçekleştirdi.  

Gerçekleşen ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getiren Baş-
kan Angı, muhtarların büyük bir 
gönül hizmeti gerçekleştirdiklerini 
vurguladı. 

Mahallelerde sokaklarda hangi 
hizmete ihtiyaç duyuluyorsa, han-

gi vatandaşımızın ne sıkıntısı varsa 
bunu en iyi muhtarların bileceğini 
dile getiren Başkan Angı, hizme-
tin doğru noktaya ulaştırılması için 
muhtarların büyük önem taşıdığını 
belirtti. 

Konya Muhtarlar Birliği Derne-
ği Başkanı Suat Uzun muhtarların 
hizmetin en iyi şekilde gerçekleşti-
rilebilmesi için fedakarca çalıştıkla-
rını dile getirerek; hizmetin ulaşma-
sı noktasında kendilerini asla yalnız 

bırakmayan Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli’ye teşekkür 
etti. Uzun, Karatay Belediyesi ile el 
ele vererek en iyi hizmetin en kısa 
zamanda doğru noktaya ulaşması 
için gayret sarf ettiklerini söyledi. 
AK Parti İl Başkanlığı görevine tec-
rübeli bir siyasetçinin gelmesinden 
duydukları memnuniyeti dile geti-
ren Uzun; Başkan Hasan Angı’ya 
yeni görevinde başarılar diledi.
n HABER MERKEZİ

Endonezya Temsilciler Meclisi üyeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nu da ziyaret etti. 
Komisyon Üyesi Recep Konuk, “Hedefimiz, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak” dedi 

‘Endonezya ile ticari
ilişkiler gelişiyor’

Bazı temaslarda bulun-
mak üzere Türkiye’ye gelen 
Endonezya Temsilciler Meclisi 
üyeleri, TBMM Tarım, Orman 
ve Köyişleri Komisyonu’nu da 
ziyaret etti.  Michael Wattime-
na Başkanlığındaki Endonez-
ya Temsilciler Meclisi Heyeti, 
TBMM Tarım, Orman ve Kö-
yişleri Komisyonu’nu ziyaret 
etti. TBMM Tarım Orman ve 
Köyişleri Komisyonu üyelerinin 
de hazır bulunduğu ziyarette, 
AK Parti Karaman Milletvekili, 
TBMM Tarım, Orman ve Köyiş-
leri Komisyonu Başkanı, Panko-
birlik Genel Başkanı Recep Ko-
nuk ziyarette bir açıklama yaptı. 
Türkiye- Endonezya arasındaki 
yakınlığın, paylaşılan ortak de-
ğerlerin, ilişkileri her alanda 
daha da ileriye taşımak için 
güçlü bir zemin oluşturmaya devam 
ettiğini ifade eden Konuk, bu kap-
samda son yıllarda iki ülke Cumhur-
başkanlarının karşılıklı ziyaretleri-
nin, ilişkileri daha da güçlendirdiğini 
vurguladı. Başkan Konuk, “Endo-
nezya’yı sadece dost ve kardeş bir 
ülke değil, ekonomisini hızlı şekilde 
geliştiren, bölgesinde küresel refa-
hın, istikrarın ve barışın gelişmesine 
katkıda bulunan, güvenilir ortak ve 
politik gücü bulunan önemli bir ülke 
olarak görüyoruz. İslam dünyasının 

iki büyük ekonomisine sahip ülkeleri 
ve stratejik ortak olarak küresel eko-
nomik sistemin geleceği, terörizm ve 
aşırıcılıkla mücadelede daha sıkı iliş-
kiler içinde olma arzusundayız” diye 
konuştu.

“HEDEFİMİZ, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ 
TİCARET HACMİNİ 5 MİLYAR 

DOLARA ÇIKARMAK”
Endonezya’nın, son yıllarda eko-

nomi alanında çok büyük mesafeler 
kat ettiğini hatırlatan Başkan Konuk, 
Türkiye olarak bu durumdan mem-
nun olduklarını bildirdi. İki ülke ara-

sında, 2000’li yılların başında yak-
laşık 260 milyon dolar olan ticaret 
hacminin, 2016 yılında 1,7 milyar 
dolara yaklaştığını aktaran Konuk, 
“Yakın süreçteki öncelikli hedefimiz 
daha güçlü işbirliği ile ticaret hac-
mini 5 milyar dolara çıkarmak. G-20 
üyesi ülke olarak ilerleyen yıllarda bu 
rakamın 10 milyar dolarlara taşın-
masını arzu ediyoruz” dedi.

Endonezya’nın, terör örgütü 
FETÖ ile mücadeleye verdiği des-
teğe de değinen Başkan Recep Ko-
nuk, “Terör örgütü FETÖ ile müca-

delemizde verdiğiniz destek ve 
iş birliğinin, ülkelerimizde ve 
dünyanın pek çok ülkesinde or-
taya çıkabilecek demokrasi dışı 
bu tür kalkışma veya darbe giri-
şimlerine niyeti olanların heve-
sini kıracağını ve bu tür hevese 
katılabilecekler için en büyük 
caydırıcı güç olacağını ifade et-
mek isterim” şeklinde konuştu.

“ENDONEZYA’DA TERÖR 
ÖRGÜTÜNÜN HEDEFİNDE”
Endonezya’nın da Türkiye 

gibi DEAŞ terörünün hedefi ol-
duğunu belirten Konuk, “Irak 
ve Suriye’de yenilgiye uğrayan 
DEAŞ’ın Filipinlerin güneyinde 
zemin bulması endişe verici. 
Myanmar’da trajik bir insani 
kriz yaşanıyor. Şiddetin azalma-
sına karşın bölgedeki insani kriz 
devam ediyor. Sayın Cumhur-

başkanımızın refikaları Sayın Emine 
Erdoğan Hanımefendinin geçtiğimiz 
günlerde Bangladeş’e gerçekleştirdi-
ği ziyarette, Myanmar’dan kaçarak 
buraya sığınan mültecilerin yaşam 
koşullarını yerinde inceledi. Bang-
ladeş’te 650 bine yakın sığınmacı 
var. Türkiye’nin tarımsal büyüklükte 
dünyada 8, tarımsal hasılada da Av-
rupa’da 1. sırada yer alıyor. Tarımsal 
üretimdeki gelişme de devam edi-
yor” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Bazı temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Endonezya Temsilciler Meclisi 
üyeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nu da ziyaret etti.

“Asfalt yapılacak” 
diye Konya Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait olduğu 
söylenen yolar kazıldı, halk 
3-5  ay hava yerine TOZ 
soludu!

Asfalt çalışmaları baş-
ladı, asfaltlama çalışmaları 
yarıda kaldı.

Deniyor ki; Büyü şe-
hir müteahhidin parasını 
ödemedi müteahhit de işi 
bıraktı.

Oh ne güzel!
KADINHANI’NIN KADERİ...
Asfalt çalışması yarıda kaldı.
Kaldırım yapılıyor... Allah aşkına ge-

lin de bir bakın, kaldırım yapıyoruz diye 
ana caddeyi daralttılar. 

Araçlar geçmek de zorlanıyor.
Bir de yola şekil vermişler. Yarı asfalt 

kaldırımların köşelerini yoların iki metre 
kadarını asfalta çıkarmışlar, asfaltın kena-
rına da Arnavut kaldırımı yapacaklarmış.

Başka yerlerde olmayanları burada 
denemeyin?

Sadece ilçenin şehir içerisinde bir 
ana yolu var, onu da mahvettiler.

Kaldırım yapılıyor, ana yola çıkan 
tahliye yollarının önüne bordur taşı 
döşeniyor.

Akıl mantık sığmıyor!
Herhalde ana yola araçlar çıkmasın 

diye mi yapılıyor. Anlamak mümkün 
değil.

Kadınhanı Belediyesi dar bütçe ile 
sokak aralarına kilitli tas döşüyor, bir ba-
kıyorsun tertemiz olmuş.

Bir hafta sonra geliyor birisi su bo-
rusu döşenecek kaz bir daha, o bitiyor 
doğalgaz döşenecek kaz bir daha.

Topla  kilitli taşı at çöpe…
Yazık bu devletin parasına. 
Yeni içme suyu şebekesi döşeniyor, 

döşenen yerlere yeni bulunan su verili-
yor, insanlar hep hasta... İçme suları pis 
akıyor diye ihbarlar geliyor... 

KOSKİ’yi arıyorsun mahallede pat-
lak var, su sokağa akıyor diye... Bir de 
fırça yiyorsun neden arıyorsunuz diye.

Vatandaşlık görevi de yapmak suç 
oldu.

Atık yağmur suları için borular döşe-

niyor, rögarlar kapalı. 
Genelde her gün su-

lar kesiliyor, su patlağı var 
diye Allah aşkına bu su 
şebekesi yeni döşenmedi 
mi?

Konya’nın diğer ilçele-
rine bakıyorsun gıcır, gıcır. 
Her şey bitmiş  insan imre-
niyor, neden benim Kadın-
hanı ilçem böyle değil diye.

Sabah Namazından 
çıkıyorsun, camiden adam küfür ediyor, 
böyle bir ilçe mi olur? Ne bu kepazelik 
yolar, kaldırımlar, su, kanalizasyon... Sö-
külüyor tekrar yapılıyor...

KOSKİ,   Allah’a  emanet  bir ihtiyacın 
olsa  üç gün  sonra geliyorlar. Kanalizas-
yonlar tıkanıyor,  kırdıkları kanalizasyon 
borusunun üstünü  yem  çuvalı ile kapa-
tıyorlar doldur kumu  işe bakın.

Daha neler var yazılacak...
Büyükşehir sayesinde Kadınhanı 

Belediye Başkanı sokağa çıkamıyor.
Belediyeyi  kötü göstermeye hakkı-

nız yok ?
Bağlamayaydınız Büyükşehir’e  

bundan iyi olurdu.
Bu ilçeye  bir şeyler yapılmaya 

kalkılsa ya  müteahhit kaçıyor,  ya para 
bitiyor, ya darbe oluyor,  ya hükümetler 
değişiyor ...

Sorun KADINHANI İLÇESİNDE!   
Ya toprağımızda bozukluk var  ?
Ya  bizleri yönetenler bu ilçenin ol-

masını istemiyor  yıllardır? 
Ya da Konya ilçeleri içerisinde her 

seçimde iktidar partilerine yüzde 80’den 
aşağı oy vermememizden kaynaklanıyor  
gibi görünüyor.

Konya ilçeler i içerisinde en fazla oy 
veren ilçe Kadınhanı, hizmetin doğru 
dürüstünü alamayan yine Kadınhanı...?

Ne olursa olsun her seçimde yüzde 
80’den aşağı oy vermezsen, Kadınhanı 
ilçesini çantada keklik göreceklerdir. Hep  
hizmet istediğinizde  geri  atılacağınız  
muhakkaktır. 

Allah  aşkına gelin de bir bakın  Ka-
dınhanı’na???

GÜNÜN SÖZÜ:  VERELİM HEP 
OYU KALSIN HİZMETLER YARIDA?

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KADINHANI’NDAN NE İSTİYOR?

haber@konyayenigun.com
YALÇIN DİNÇ

BÜSAN yönetimi Başkan
Angı’yı ziyaret etti

BÜSAN Özel Organize Sanayi 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Azman ve başkan yardımcıları AK 
Parti İl Başkanı Hasan Angı’ya zi-
yarette bulunarak yeni görevinin 
hayırlı olmasını dilediler.  Ziyarette 
Konya sanayisi, bölgenin kalkınması, 
ekonomi, istihdam gibi birçok konu-
da görüşüldü.Hasan Angı, BÜSAN 
Sanayi Başkanı Azman ve berabe-
rindeki heyete ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Angı, “Ül-
kemizin hedeflerine ulaşmak için 

sanayimiz güçlü olması, Endüstri 4.0 
hedefinde olmak için sanayicimizin 
desteklenmesi gerekiyor. Yeni yeti-
şenler, yeni beyinlere devlet desteği 
verilmeli, ihracatın desteklenmesi 
için denize ulaşmamız gerektiği, 
bu nedenle hızlı tren hattının acilen 
devreye girmeli. Yerli otomobilin 
Konya’da üretilmesi için her tür des-
tek vermesi gerekmektedir. Tüm 
sanayilerimize ve Büsan sanayimize 
devletimizin desteği sürekli olacak-
tır” dedi.  n HABER MERKEZİ
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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



Baskı işlemlerinde 
kullanılan 4 renkten 
oluşan cmyk’dan bah-
sedeceğim.

CMYK’da renkler 
birleştikçe (üstüste 
geldikçe) koyulaşır. 
Bu yüzden Subracti-
ve Colour (Çıkarılan 
Renkler) olarak 
isimlendirilir.Baskı 
işlemlerinde kullanılan 
renkleri belirtmek için kullanılan 
bir tabir olan CMYK, bir renk 
uzayını oluşturan bileşenlerin 
tanımlanmasını sağlar. Adını Cyan, 
Magenta, Yellow ve Key (Bla-
ck) olarak ifade edilen renklerden 
alan CMYK, ışık tabanlı renk uzayı 
olan RGB’den oldukça farklıdır. Işığı 
baz alan RGB uzayının bileşenlerini 
tanımlamakta üç renk kullanılır ve 
RGB renk uzayında tüm renkler 
pigment tabanlıdır.

Dört renk kullanılarak tanım-
lama yapılan CMYK renk uzayına 
ismini veren renkler Türkçedeki 

tam karşılığı; Cyan-Cam 
Göbeği, Magenta-Ga-
libarda, Yellow-Sarı ve 
Key-Siyah şeklindedir. 
Matbaa teknolojinin 
gelişmesi ile birlikte 
kullanılması zorunluluk 
haline gelen CMYK renk 
uzayı, bilgisayarın her 
eve girmesi ile birlik-
te ev kullanıcılarının 

kullandığı yazıcılar(printer) için 
de temel renk uzayıdır.

Renk, ışığın değişik dal-
gaboylarının gözün retinasına 
ulaşması ile ortaya çıkan bir 
algılamadır. 

Bu algılama, ışığın maddeler 
üzerine çarpması ve kısmen 
soğurulup kısmen yansıması 
nedeniyle çeşitlilik gösterir ki 
bunlar renk tonu veya renk 
olarak adlandırılır. Tüm dalga 
boyları birden aynı anda 
gözümüze ulaşırsa bunu beyaz, 
hiç ışık ulaşmazsa siyah olarak 
algılarız. İnsan gözü 380nm ile 
780nm arasındaki dalgaboylarını 

algılayabilir, bu sebepten elektro-
manyetik spektrumun bu bölümü-
ne görünen ışık denir.  Renkler için 
genelde kulağımızla duyduğumuz 
ince ve kalın ses analojisi yapılsa 
da, ses algısının aksine aynı anda 
gelen ışık frekansları değişik ka-
nallardan algılanamaz (başka bir 
deyişle göz frekans analizi yapa-

maz), dolayısıyla aynı anda ince ve 
kalın sesleri birbirine karıştırmadan 
duymamıza karşın gözümüz için bu 
‘çok seslilik’ söz konusu olmadığın-
dan değişik ışık frekanslarının sade-
ce kombinasyonlarını algılayabiliriz. 
Bu prensibi açıklamak veya pratik 
uygulamalarda kullanmak için çe-
şitli renk modelleri geliştirilmiştir.

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
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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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE:

TAM SÜRELİ KAYNAKÇI,
TAM SÜRELİ 

TORNACI 
ELEMANLAR 
ALINACAKTIR
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0532 653 00 05

TEL:   0332  503 01 00

ELEMAN
ARANIYOR

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı 
kaybettim 
hükümsüzdür 

Ayşe EGİN

Z-271

BASKIDA CMYK

hmutlu@konyayenigun.com
HASİB MUTLU
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Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi ve 
Konya Tabip Odasının ortaklaşa 
düzenlediği “Sağlıkta Şiddet, Hu-
kuki Durum ve Haklarımız” bilgi-
lendirme toplantısı gerçekleştirildi.  
NEÜ Meram Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Celalettin Vatansev yaptı-
ğı konuşmada, toplumda yaşanan 
insanlık erozyonuna dikkat çekerek, 
“Hekim arkadaşlarımız kendilerine 
başvuran hastaların dertleriyle dert-
lenmeliler. Şiddetin sebebi yetişme-
mizdeki eksiklikten kaynaklanabilir 
veya başka sebepleri olabilir. Bizim 
böyle durumlarda başımıza her ne 
gelirse hakkımızı nasıl, nerede sa-
vunacağımızı bilmemiz gerekiyor. 
O nedenle bu toplantı cesaretlenme 
toplantısı olacak diye düşünüyo-
rum” dedi.

Konya Tabip Odası Başkası Dr. 

Seyit Karaca ise, sağlıkta şiddet hak-
kında istatiksel bilgileri dinleyenlere 
sunduğu bir konuşma yaptı. Son 
yıllarda, hastane sayılarındaki artışa 
ve hekim başına düşen nüfus sayı-
sına da değinen Dr. Karaca, alanda 

yetişmiş elemanın önemli olduğunu 
sağlıkta şiddet gibi bir konuyu gün-
deme yaşanan acı olayların getirdi-
ğini söyleyerek, “Meslektaşlarımız 
bıçaklanıyor, dövülüyor, hatta şehit 
ediliyor. Yüzde 73 meslektaşımız 

sözel, fiziksel şiddete uğramış. Bun-
ların içinde yüzde 70’lik bir kesim 
adli mercilere başvurmamış. Ek-
siklerimizi nasıl kapatırız, mesleki 
etkinliklerimizi nasıl geliştiririz diye 
düşünmemiz lazım” diye konuştu.

Meram Tıp Fakültesi Hastane-
si Kalite Birimi Sorumlusu Türker 
Acar ise, Beyaz Kod konusunda bilgi 
vererek, Beyaz Kodun sağlık çalı-
şanlarına yönelik şiddet olaylarında 
kullanılan acil durum yönetim aracı 
olduğunu kaydetti. Acar, “Sağlık ça-
lışanları şiddete maruz kaldıklarında 
yeterli müdahale edilmesi, güven-
lik gücü desteği sağlanarak gerek-
li güvenlik tedbirlerinin alınması, 
gerçekleşen olayların analizinin 
yapılarak ilgili sağlık kuruluşlarına 
bildirilme işleminin yapılması için 
oluşturulmuş bir sistemdir” ifade-
lerini kullandı.  Çalışan güvenliği ile 
ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Acar, uygun yöntem ve tekniklerle 
güvenli çalışma ortamlarının sağ-
lanabileceğinin altını çizdi. Konya 
Tabip Odası Hukuk Müşaviri Avu-
kat Hasat Murat Güçlü de, sağlık 

personellerinin kutsal bir iş yaptık-
larına dikkat çekerek, sağlığın de-
ğişik alanlarında faaliyet gösteren 
kurumların hukuki hizmetlerini 
yürüttüklerini söyledi. Güçlü, sağlık 
personeline karşı şiddetten doğan 
cezai yargılamalar, tazminat sorum-
lulukları gibi konularda dinleyenle-
ri bilgilendirdi. Konya Tabip Odası 
Avukatı Ömer Faruk Seleş, hekim 
hasta ilişkisi, hasta hakları gibi ko-
nulara değindiği bir konuşma yaptı. 
Hasta hekim ilişkisinin doğru yürü-
tülmesi gerektiğini kaydeden Seles, 
hastaların ve hekimlerin hak ve hü-
kümlülüklerini bilmeleri gerektiğini 
sorunların bu şekilde aza indirgene-
bileceğini ifade etti.

Dinleyenlerin hukuki konuda 
merak ettiklerini avukatlara sorma-
larının ardından program sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Kulu’da Kızılay Şubesi tarafın-
dan engelli öğrenciler için oluşturu-
lan 4 adet sınıf törenle açıldı.  Kulu 
ilçesine bağlı Kemaliye Aslanderesi 
Caddesinde bulunan Yavuz Selim 
İlkokulunda eğitim gören 19 en-
gelli öğrenci için Türk Kızılayı Kulu 

Şubesi tarafından 4 adet sınıf özel 
olarak donatıldı. Okul bahçesinde 
saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşının okunmasının ardın-
dan Kulu Kızılay Şube Başkanı Faruk 
Taner bir konuşma yaptı. 

Taner konuşmasında, “Engelli 

öğrenciler için hassas davranarak 
okullarda sınıflar kurup daha ra-
hat ve iyi eğitim almalarına katkıda 
bulunmaktayız. Bu konuda bizlere 
yardımcı olan başta Kaymakamımız 
Mehmet Uğur Arslan olmak üzere 
diğer protokole teşekkür ediyoruz” 

dedi. Konuşmaların ardından plaket 
takdiminde bulunuldu ve engelli 
öğrencilerin hazırladığı oyunlar ser-
gilendi. Yaklaşık 14 bin lira harcana-
rak donatılan sınıfların açılışı kurdele 
kesilmesiyle gerçekleştirildi.
n İHA

Türbe Mahallesi’nden 
Başkan Özgüven’e teşekkür

‘Kamu görevlileri arasındaki 
ayrımcılığa son verilmeli’

Türbe Mahallesi Muhtarı Mah-
mut Tekinir ve Cumhuriyet İlkoku-
lu Müdürü Kadir Göktepe ve veliler 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven’i makamında ziyaret ettiler. 

Ziyaretçiler: “Mahallemize ve 
okulumuza yaptığı hizmetlerden 
dolayı Belediye Başkanımıza çok te-
şekkür ederiz” dediler. 

Ayrıca ziyarette ailesinin ya-
nında gelen minik Eslem ilgi odağı 
oldu. Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Başkan Özgüven: 
“Mahallelerimizde yıllarca yapılma-
yan hizmetleri yapmak için büyük 
çaba sarf ettik. Özellikle eğitim yu-
valarımızın her türlü ihtiyacını kar-
şılamak için çalışmalar yürüttük. Şu 
an geldiğimiz noktada Ereğli’mizin 
her bir köşesine, eğitim yuvalarımı-
za hizmet ulaştırdık. Bu yaptığımız 
hizmetlerin hemşehrilerimiz tara-

fından takdir görmesi bizleri ayrıca 
mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın 
taleplerini, bizlerin belirlediği ek-
siklikleri tamamlamak adına canla 
başla çalışıyoruz. Bu kapsamda va-
tandaşalarımızın desteğini de gö-
rüyoruz. Özellikle muhtarlarımızın 
mahallelerinde bulunan eksiklikleri 
bize bildirmeleri ve halkımızın ge-
rek Belediyemize şahsen gerekse 
Alo Belediye (710 07 07), What-
sapp İletişim Hattımıza (0552 710 
07 07) ilettikleri istek ve taleplerine 
mümkün olduğunca geri dönerek 
çözüm üretiyoruz. Bizler hizmet 
için buradayız ve vatandaşalarımı-
zın destekleriyle de hizmet etmeye 
durmaksızın devam edeceğiz. Bu 
anlamda bize inanan, güvenen ve 
destek veren değerli hemşehrileri-
me yürekten teşekkür ederim” dedi.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi’nin programına katılan Mimar Şefik Birkiye, “Mimaride kalıcı olan unutulmamaktır. 
Günümüzde bu pek aranmıyor. Moda mimarisi ön plana çıkıyor. Moda demek zaten ölümcül demek” dedi 

‘Geçmişimizi yansıtan 
eserlere ihtiyacımız var’

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Tak-
sim Camii gibi önemli projelerle bir-
likte uluslararası seviyede pek çok 
esere imza atan Mimar Şefik Birkiye, 
Şehrin Tasarım Atölyesi tarafından 
düzenlenen Mecalis-i Seba Günle-
ri’nde söyleşiye konuk olarak katıldı. 
Ünlü mimar, “Mimaride kalıcı olan 
unutulmamaktır. Günümüzde bu pek 
aranmıyor. Moda mimarisi ön plana 
çıkıyor. Moda demek zaten ölümcül 
demek. Ölümcül olan bir şeyin tarihte 
kalması nasıl olabilir?” dedi. 

Sami Bayrakçı’nın moderatörlü-
ğünde Meram Belediyesi Şehrin Ta-
sarım Atölyesi’nde düzenlenen “Şefik 
Birkiye İle Kentlerin Mimari Kesiti” 
adlı söyleşiye Meram Belediye Baş-
kanı Fatma Toru, AK Parti Konya İl 
Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Öz-
buğday, Makine Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Ömer Erdoğan 
Duransoy, Selçuk Üniversitesi İç Mi-
marlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Baş-
kanı Doç. Dr. Rabia Köse Doğan ve 
öğretim üyeleri Meram Gençlik Mec-
lisi ve Karatay Gençlik Meclisi Üyele-
ri, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı 
Ali Ermiş, AK Parti Meram İlçe Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, Selçuk Üniversi-
tesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
Karatay Üniversitesi; Mimarlık, İç Mi-
marlık ve Çevre Tasarımı, Şehir Bölge 
Planlama ve Harita Mühendisliği bö-
lümlerinde okuyan öğrenciler katıldı. 

Ünlü mimar, “Başarının sizde 
uyandırdığı duygu nedir?” sorusunu 
şöyle cevapladı: “Başarısızlığın bana 
ne kadar yaradığını anladım. Tecrü-
be edip kaybetmekten korkmazsanız 
devamlı öğrenirsiniz. Kaybetmekten 
korkarsanız tecrübe edemezsiniz, risk 
alamazsınız ve yeni bir şey yapamaz-
sınız. Başarı diye bir şey yok. Her za-
man daha iyisini yapabilmek için bir 
sanatçı, bir sporcu ruhuyla çalışmak 
gerekiyor” dedi.   

Mimar Şefik Birkiye, mimari tar-

zıyla ilgili olarak, “Yaptığımız proje-
lerde binaların aynı bir elden çizildiği 
belli oluyor. Bilhassa mimar gözüyle 
bakıldığında bizim binalar seçilebi-
liyor. Mimari çizgimiz bir lisan. Her 
mimar yapmıyor, yapamıyor ya da 
yapmak istemiyor. Ama önemli olan 
nereden esinlendiğiniz. Biz mima-
ri tarihinden ve yöresel mimariden 
esinleniyoruz. Halbuki bir çok mimar 
herhangi bir şeyden esinlenebiliyor. 
Mimaride kalıcı olan unutulmamak-
tır. Günümüzde bu pek aranmıyor. 
Moda mimarisi ön plana çıkıyor. 
Moda demek zaten ölümcül demek. 
Ölümcül olan bir şeyin tarihte kal-
ması nasıl olabilir? Böyle de birisi 
yapmış, bir tane de bundan tutalım 
kalsın şeklinde olabilir” diye konuştu. 

“SOSYAL PROJELER 
ÜRETMEK İSTİYORUM”

Şimdiye kadar dünyanın pek çok 
ülkesinde lüks konutlar, oteller ve 
farklı projeler gerçekleştirdiklerini 
anlatan Birkiye, önümüzdeki süreçte 
yapmak istediği projelerle ilgili şunla-
rı kaydetti: “Ben sosyal konut yapmak 
istiyorum Türkiye’de. Eski tecrübele-
rimi kullanarak, mimari orantılarla, 
renkle, hacim oyunlarıyla biz insan-
lara ucuz fakat yaşanılabilir konutlar 

üretmek istiyoruz. Dünyada en güzel 
mimari bir tek zenginlerin muhitinde 
olmamış; Yemen’de de çok güzel mi-
mari var, Anadolu’da da eskiden var-
mış. Ben buna soyunmak istiyorum.” 

“BİR BİNANIN İYİ OLMASI İÇİN 
İŞVERENİN İYİ OLMASI ŞART”
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 

mimarisiyle ilgili de bilgi veren Şefik 
Birkiye, “Beyefendi birkaç proje yap-
tırmıştı. Hiç biri tam içine sinmediği 
için yardımcısı vasıtasıyla benden rica 
ettiler. Ben bir eskiz yaptım ama ilk 
yaptığımız eksiz daha parçalıydı. Tay-
yip Bey, bizi hemen ikna etti ve; ‘Bu 
devamlı burada kalmak üzere öyle bir 
kasaba gibi olmasın’ dedi. Bir bina-
nın iyi olması için işverenin iyi olması 
lazım. İşveren tereddüt eder ne iste-
diğini bilmezse mimar da çok ileri gi-
demez. Biz bu projede; o topraklarda 
alışılagelmiş mimari formları en yalın 
haline getirip zamana da dayanır ol-
masını sağlamayı hedefledik”  ifade-
lerini kullandı.  

“KOPYA DEĞİL GEÇMİŞİMİZİ 
YANSITAN ESERLERE 

İHTİYACIMIZ VAR”
Programdan sonra Mimar Şefik 

Birkiye’ye tablo hediye eden Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru, 

“Burada genç arkadaşlarımız da var 
aramızda. Onların mesleki gelişimi 
için çok faydalı bir sohbet oldu. Tabii 
mimari oldukça önemli. Bizim geç-
mişimize, medeniyetimize dair izleri 
korumamız ve Mimar Sinanlar, Şefik 
Birkiyeler gibi iz bırakabilmemiz için 
mimari noktada genç arkadaşlarımı-
zın çok donanımlı olmaları gerekiyor. 
Bizim şehirlerimizin denge, uyum ve 
ahenkten oluşan estetik duygusunu 
özellikle Şefik Bey’in eserlerinde gö-
rüyoruz. Gerek Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi gerekse diğer eserlerindeki 
estetik, ahenk, mütevazılık ve bir o 
kadar da ihtişam tam bizim medeni-
yetimizi yansıtıyor. Bizim buna ihtiya-
cımız var, kopya eserlere değil. Gele-
neksel mimari formla beraber günün 
ihtiyaçlarını karşılayacak ve geleceğe 
yönelik eser olarak kalabilecek mima-
ri çalışmalara ihtiyaç var. Biz Şükran 
Mahallesi’nin riskli alan çalışmasın-
da örnek bir projeye imza atıyoruz. 
Kentsel dönüşüm denince çok katlı, 
yoğunluğu arttırılmış, mahalle doku-
sundan uzaklaştırılmış ortamlar akla 
geliyor. Biz Şükran Mahallesi’nde şu 
anda tam tersini yaptık. Emsal 3.5 
olan ada bazındaki yoğunluğu emsal 
2’lerin altına düşürdük. Proje bazında 
1’in altına düşürdük. Çok kolay bir 
şey değil. Çünkü dönüşümün finan-
sal boyutunu çözmek için en kolay yol 
yoğunluğu arttırmaktır. Biz yoğunlu-
ğu düşürdüğümüz için finansal ola-
rak ciddi bir fedakârlık yaptık. Güzel 
bir çözüm ürettik. Biz arzu ediyoruz 
ki emanet olarak aldığımız şehrimizi 
çok daha doğru yaklaşımlarla gelecek 
nesillere teslim edelim. Mahalle kül-
türünü, sokak dokusunu, her an ya-
şayan bir şehir dokusunu oluşturmak 
üzere büyük bir çaba gösteriyoruz. Bu 
noktada alanında uzmanlaşmış Şefik 
Bey gibi değerlerimize de her zaman 
başvuracağız” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Tüm kamu görevlilerinin en iyi 
haklara sahip olması için gece gün-
düz demeden mücadele ettiklerini 
söyleyen Büro Memur-Sen Kon-
ya şube Başkanı Mahmut Çimen, 
“Toplu sözleşmenin bittiğini an-
cak hak mücadelesi devam ediyor. 
Mücadelesini verdikleri en önemli 
konulardan birisinin kurum içi gelir 
uzmanlığı ve defterdarlık uzmanlı-
ğı sınavlarının açılması olduğunun 
altını çizen Çimen, “Sınavların açıl-
ması için imza kampanyası başlattık 
ve toplanan imzaları Maliye Bakanı 
Naci Ağbal’a ilettik. Yaptığımız tüm 
görüşmelerde sınavların açılması 
gerektiğini vurguladık. Twitter ey-
lemi yaparak sınavların açılması ge-
rekliliğini ülke gündemine taşıdık. 
Sınav açılmaz diyenlere inat, verdi-
ğimiz mücadele sonucunda Maliye 

Bakanı Naci Ağbal kurum içi gelir 
uzmanlığı ve defterdarlık uzmanlığı 
sınavlarının açılacağını söyledi. Ça-
lışmalarımıza devam ettik ve Başba-
kanlık, Maliye Bakanlığı ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne resmi yazı 
göndererek sınavların torba yasada 
yer almasını istedik.  Genel yetki-
li sendika olarak bizim istediğimiz 
aynı birimde farklı ücretlerde çalı-
şan kamu görevlilerimiz arasındaki 
ayrımcılığa son verilmesidir. Kamu 
görevlilerimizin sesine kulak veril-
melidir. Maliye Bakanımızın ‘Sınav-
lar açılacak’ sözü yerde kalmamalı, 
sınavlar en kısa sürede açılmalıdır. 
Sınavlar açılıncaya kadar mücadele 
etmeye, kamu görevlilerimizin hak-
larını haykırmaya devam edeceğiz. 
İnşallah bu mücadeleyi hep birlikte 
kazanacağız” dedi. n HABER MERKEZİ

Kulu’da engelli öğrenciler için özel sınıf

Meram Tıp Fakültesi ve Konya Tabip Odası tarafından  
“Sağlıkta Şiddet, Hukuki Durum ve Haklarımız” konulu toplantı gerçekleştirildi.

Doktorların yüzde 73’ü şiddete uğramış!

Fatma Toru Şefik Birkiye
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Seydişehir Halk Sağlığı Müdürlüğünce, 
15 Kasım Dünya KOAH günü dolayısıyla 
“Sağlık İçin Yürüyoruz” etkinliği düzenlen-
di.  Milli İrade Meydanı önünde başlayan 
yürüyüşe, sağlık çalışanları ve vatandaşlar 
katıldı. Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdo-
ğan, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, 
vatandaşlardan sağlıklı yaşam için yürüyüş 
yapmalarını istedi. 
İlçe Sağlık Müdürü Ayşegül Candan 
Harmankaya da KOAH hastalığına dikkat 
çekmek istediklerini belirtti. Yürüyüşe, Sey-
dişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe 
Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, AK Parti 
İlçe Başkanı Mustafa Konurer de katıldı.
n AA

Karapınar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 
öğrencileri, çevrelerini tanımak amacıyla 
Karapınar Valide Sultan Müzesi, Meke Gölü 
ve Acıgöl’ü gezdi. İlk olarak Valide Sultan 
Müzesi’ni gezen öğrencilere, Müze Müdürü 
Hasan Taşkın eserler hakkında bilgi verdi. 
Öğrenciler daha sonra öğretmenlerinin göze-
timinde Meke Gölü ve Acıgöl’ü gezdi.  n AA

Meke Gölü ve Acı
Gölü gezdiler

Sağlık için 
yürüdüler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye İş-
veren Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TİSK) yapılan ortak 
açıklamada, “asgari ücrete desteğin devam etmesi” istendi. 
Ortak yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başka-
nı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın önderliğinde başlatılan istihdam seferberliği ile işve-
renlerin son bir yılda Türkiye’de yaklaşık 1,5 milyon kişiye 
yeni istihdam sağladığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Dünyada 
yaşanan belirsizlikler ve özellikle bölgemizdeki karmaşa-
ya rağmen 1,5 milyon kişiye yeni iş imkanı sağlanması çok 

önemli bir başarı hikayesidir. Türkiye tarihinde işverenlere 
verilen en kapsamlı istihdam teşvikleri olarak nitelendirdiği-
miz destekler, işsizlik göstergelerine olumlu katkı sağlamış-
tır. Bu kapsamda istihdam artışlarına devam edilebilmesi 
için asgari ücrete verilen 100 liralık desteğin devam etmesi 
çok önemlidir” değerlendirmesinde bulundu. TİSK Yönetim 
Kurulu Başkanı Kudret Önen de devlet desteğinin devam et-
memesinin işletmelerin rekabet gücünü negatif etkileyebile-
ceğini vurguladı. 
n AA

TOBB ve TİSK: Asgari ücrete destek devam etsin

Seyyidharun Veli Türbesi ve Çevresi Düzenleme Projesi için  Seydişehir Belediyesine ait olan İş 
Merkezi’nin yıkım çalışmalarını başlattı. Bölgedeki 53 dükkandan 33’ü kamulaştırıldı 

Seyyidharun Veli Türbesi
ve çevresi düzenleniyor

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir  Akyürek ve Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, Seyyidharun 
Camii’nde kılınan ikindi namazından 
sonra  Seyyidharun Veli Türbesi ve 
Çevresi Düzenleme Projesi için  Sey-
dişehir Belediyesine ait olan İş Mer-
kezi’nin yıkım çalışmalarını  başlattı.

Seyyid Harun Veli Türbesi ve 
Çevresi Düzenleme  Projesi hakkında 
bilgi veren Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Akyürek, 52 dükkandan 33’ünü 
kamulaştırdıklarını ve bu mega proje-
ye Seydişehir Belediyesine ait olan  iş 
merkezi ve  özel mülkiyete ait  dük-
kanların tamamının kamulaştırılarak 
bu binanın yıkımına başladıklarını 
söyledi.

Seyyid Harun Veli ve Çevresi 
Düzenleme Projesinin mega projeler-
den birisi olduğu kaydeden Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal;” Bu gün el-
hamdülillah seçim beyannamesinde 
söylemiş olduğumuz vaadlerin hepsi-
ni üzerine de eklemek suretiyle baş-
lattık çalışmalarımız devam ediyor. 
Projemiz Seydişehir’e yakışır bir proje 
haline geldi. Bu gün düğmeye basıyor 
ve yıkım çalışmalarımızı gerçekleştiri-
yoruz. İlçe belediyemizi zorlayacak bir 
proje idi. Büyük şehir Belediyemizle 
birlikte üstlendik. Ben başta Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Tahir Ak-
yürek Beye, emeği geçen daire baş-
kanlarımıza, müdürlerimize teşekkür 
ediyorum” dedi.

Yıkım ve temizlik çalışmalarının 
bahar dönemine kadar tamamlamayı 
hedeflediklerini kaydeden Başkan Tu-
tal;”yaz döneminde park ve yeşil alan 
çalışmalarını başlatacağız. 2019 yılı 
başlarında inşallah projemizi tamam-
lamayı hedefliyoruz. Ciddi anlamda 
Seydişehir’e büyük katma değeri ola-
cak bir proje” şeklinde konuştu.

Seyyid Harun Veli’nin önemli bir 
manevi yönü olduğunu ve onun için 
bu projeyi hazırladıklarını söyleyen 
Akyürek: “Biz pek yıkmayız aslında 
genellikle inşa programı yaparız. As-
lında şu anda aynı zamanda ülkemiz-
de de bir inşa faaliyeti devam ediyor. 
Sadece yol, köprü, boğaz köprüsü, 
hızlı tren, şehir hastaneleri inşasına 
değil, insanımızın yeniden milli ve 
manevi değerlerine uygun bir şekilde 
inşasına da önem veriyoruz. Seydi-
şehir bölgesinin manevi merkezi de 
burası. Seyyid Harun Veli Hazretleri 

Horasan diyarından buraya kadar 
gelmiş. Bunun bir hikmeti var. Bu 
tepede Seydişehir’in ilk temellerini 
atmış. Kendisini rahmetle anıyoruz. 
Tarihimize sahip çıkmazsak o zaman 
kaybederiz. 21. Yüzyıl dünyası mad-
deci bir dünya anlayışına sahip. Ama 
manayla bütünleşmeyen madde 
önemsizdir.” dedi.

“SEYYİD HARUN PROJESİ 
10 MİLYONLUK BİR PROJE”

Seyyid Harun Projesi hakkında 
da bilgi veren Başkan Akyürek: “Bu-

rada Seyyid Harun Veli Hazretlerinin 
huzurunda ilçe belediyemizle birlik-
te şunu yapmak istiyoruz. 3 etaplık 
1 proje hazırlandı. 1. Etap şu anda 
yıkımını başlattığımız alan. Toplam 
kamulaştırma alanı 8294 metrekare. 
6170 metrekaresi şu anda bu etapta 
kamulaştırılmış durumda. 

Şu anda yıkımını yapacak olduğu-
muz yer de belediyemize ait. Böyle-
ce belediyemiz de fedakârlık yapmış 
oluyor. Altındaki özel mülkiyetlerin 
de bedeli ödendi. Toplam proje ala-

nının yaklaşık 3 /1’i şu anda hayata 
geçme sürecinde, inşallah Mehmet 
Bey ile birlikte burada böyle güzel bir 
oluşumu hayata geçirmiş olacağız. 52 
işyerinden 33’ünde kamulaştırmayı 
sağlamışız. 

Büyükşehir olarak toplam 10 
Milyon Liralık bir bütçe ayırdık. İlçe 
belediyemizin de ayrıca katkısı var. 
İnşallah güzel bir projeyi bugün haya-
ta geçirme noktasındayız.” şeklinde 
konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Arşivlerdeki 39 milyon 
belge dijitalleştirildi

Devlet Arşivleri Genel Müdür 
Yardımcısı Gürağaç, “Cumhuriyet 
ve Osmanlı arşivlerinde yer alan 39 
milyon belge dijitalleştirilerek araş-
tırmacılarımızın hizmetine sunul-
muştur.” dedi.

Devlet Arşivleri Genel Müdür 
Yardımcısı Durali Gürağaç, kurum 
olarak kendilerini sürekli yeniledik-
lerini belirtierek, “Cumhuriyet ve 
Osmanlı arşivlerinde yer alan 39 
milyon belge dijitalleştirilerek araş-
tırmacılarımızın hizmetine sunul-
muştur. Artık araştırmacılar tek bir 
tek merkezde çalışma mecburiye-
tinde iken artık internet üzerinden 
evinden, çalışma ofisinden istedik-
leri belgelere ulaşabiliyor.” dedi.

Hazine-i Evrak’ın 171. kuruluş 
yıl dönümü ve 12. Arşivcilik Günü 
dolayısıyla Başbakanlık Osmanlı 
Arşiv Daire Başkanlığı’nda düzen-
lenen etkinlikte konuşan Gürağaç, 
kurumun dünya arşivciliği açısından 
önemli bir yere geldiğini söyledi. 

Sosyal bilimler alanında bilgiye 
erişimin en önemli ayağının arşiv 
ve kütüphaneler olduğunu aktaran 
Gürağaç, şunları kaydetti:

“Devlet Arşivleri Genel Müdür-
lüğü, modern arşiv binasına kavuş-
masına müteakiben, dijitalleştirme, 
tasnif, restorasyon, araştırma hiz-
metleri ve muhafaza-bakım gibi 
hizmetlerde yeni projeler ortaya 
koyarak devlet kurumları ve araş-
tırmacıların belgeye olan ihtiyacını 
hızlı bir biçimde karşılamak için 
kendisini sürekli yenilemektedir. 
Cumhuriyet ve Osmanlı arşivle-
rinde yer alan 39 milyon belge di-
jitalleştirilerek araştırmacılarımızın 
hizmetine sunulmuştur. Araştırma-
cılar tek bir merkezde çalışma mec-
buriyetinde iken artık internet üze-

rinden evinden, çalışma ofisinden 
istedikleri belgelere ulaşabiliyor.” 
“SAHİP OLDUKLARIMIZI GELECEĞİ 

AKTARMAKLA MÜKELLEFİZ”
Türk Arşivciler Derneği Genel 

Başkanı Yüksel Baycar ise 30 yılda 
Türkiye’de arşivcilik alanında ciddi 
gelişmeler olduğunu belirtti. Bay-
car, en önemli gelişmenin, Osmanlı 
Arşivleri’nin tasnifinin tamamlan-
masına hız verilmesi ve üniversite-
lerde arşivcilikle ilgili Bilgi ve Belge 
Yönetimi bölümlerinin açılması ol-
duğunu ifade etti.

Teknolojik gelişmelerle birlikte 
arşivcilik sisteminin de değiştiğini 
dile getiren Baycar, “Teknoloji ile 
birlikte bilginin elektronik ortamda 
yönetilmesi ve biriktirilmesi bizleri 
farklı bir dünyanın eşiğine getirmiş-
tir. Osmanlılar geçmişte oluşturup, 
toplayabildikleri bütün evrakları 
bize naklettikleri gibi biz de bugün 
sahip olduklarımızı geleceği aktar-
makla mükellefiz ve bunu gelecek 
nesillere borçluyuz.” ifadelerini kul-
landı.

ARŞİVCİLERİN SORUNLARI
Türk Kütüphaneciler Derne-

ği İstanbul Şube Başkanı Mustafa 
Özyürek ise Bilgi ve Belge yöneti-
minden mezun olanların, arşivci ve 
kütüphaneci olarak görev yaptığını 
aktararak, en büyük sorunlarının 
her iki mesleğin de herhangi bir 
yasasının bulunmaması olduğunu 
belirtti. 

Özyürek, meslektaşlarının çalış-
ma şartları ve özlük haklarının iyi-
leştirilmesi gerektiğini ifade ederek, 
kurumlara Bilgi ve Belge Yönetimi 
mezunlarının alınmaması, KPSS’de 
çok az sayıda kontenjan ayrılması 
gibi sorunlar yaşadıklarını kaydetti.
n AA

Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek, 52 dükkandan 33’ünü kamulaştırdıklarını ve bu mega projeye Seydişehir Belediyesine ait olan  
iş merkezi ve  özel mülkiyete ait  dükkanların tamamının kamulaştırılarak bu binanın yıkımına başladıklarını söyledi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
TBMM Plan Bütçe Komisyonunda, 
İçişleri Bakanlığının 2018 yılı bütçesi-
ne ilişkin sunum yaptı. Güzelliklerle ve 
köklü medeniyet birikimleriyle dolu, 
ancak, güvenlik dengelerinin hızlı 
değiştiği bir coğrafya ve zaman dili-
mi içinde olunduğunu belirten Soylu, 
Ortadoğu kaynaklı olduğu algısı oluş-
turulan ama aslında dünyanın dört bir 
yanında kendini gösteren küresel bir 
terör ve şiddet dalgasıyla karşı karşıya 
kalındığını söyledi.

Soylu, bugün DEAŞ’la mücadele 
aracı olarak kullanıldığı iddia edilen 
terör örgütlerinin yarın DEAŞ’ın yerini 
almaya aday olduğunu belirterek, şu 
ifadeleri kullandı:

“Kitlesel göç, insan ticareti, kaçak-
çılık, terör, vekalet savaşları... Türkiye 
bütün bu sorun alanlarının tam da 
kesişme noktasındadır. Ve bütün bun-
larla 21. yüzyılı karmaşıklaştırmak is-
teyenlere karşı bir medeniyet, istikrar 
ve yükseliş mücadelesi vermektedir. 
Yine bütün bunların yanı sıra içeride 
27 Nisan e-muhtırasıyla başlayan, gezi 
ve 17-25 Aralık’la devam eden ve 15 
Temmuz’la da pik yapan, Türkiye’nin 
güvenlik kapasitesini zayıflatmayı 
amaçlayan, Türkiye’nin demokrasiye 
bağlılığını, direncini, kapasitesini test 
eden, kardeşliğini kırmaya çalışan bir 
süreçle karşı karşıyayız. Hem dışında-
ki fotoğrafa hem de içeride bahsetti-
ğim bu sürece rağmen FETÖ, DEAŞ, 
PKK, yasadışı sol terör örgütleriyle eş 
zamanlı olarak mücadele edebilen, 
güvenlik ve savunma teknolojisini 
sürekli arttıran ve millileştiren bir Tür-
kiye... Yaşadığı travmalara rağmen 
ikinci çeyrek büyüme rakamları yüzde 
5,1 olan, üçüncü çeyrek büyüme raka-
mı için yüzde 7 tahminleri konuşulan, 
son bir yıllık ihracatını 153.2 milyar 
dolara getiren bir Türkiye...”

“ÖZVERİLİ MÜCADELE 
ORTAYA KONUYOR”

“Dikkatinizi çekmek isterim ki 
bu Türkiye, bütün bu başarıları, bi-
rilerinin sürekli olarak kaldırılmasını 
istediği OHAL içerisinde gerçekleştir-
mektedir.” diyen Soylu, Türkiye’nin 
OHAL’i, terörle mücadeleyi, kişisel 
hak ve özgürlüklerden taviz vermeye 
bahane olarak görmediğini, hukukun 
üstünlüğünden sapmadığını vurgula-
dı.

Her şeye rağmen, kendi potansi-
yelini ortaya koyabilen, içeride ve dı-
şarıda kendi menfaatlerini önceleyen 
politikaları uygulayabilme kabiliyetine 
sahip, hedefleri olan ve 2019’da yeni 
bir yolculuğa çıkacak bir Türkiye’nin 
olduğunu dile getiren Soylu, “Bu Tür-
kiye huzur, istikrar ve büyüme yol-
culuğuna devam ediyor. Ve 2019’a 
giderken bu üçüne her zamankinden 
çok daha fazla ihtiyaç duyuyor” diye 
konuştu.

“KESİNTİSİZ OPERASYON 
STRATEJİSİ”

Modern bir anlayışın ürünü olan 
ortalama hız koridoru ve maket trafik 
ekip aracı uygulamasını hayata geçir-
diklerini belirten Soylu, terörle müca-
delede kesintisiz operasyon stratejisini 
yürüttüklerini söyledi.

Sınır güvenliği sistemlerinin, mo-
düler beton duvar, sinir aydınlatma ve 
yüksek güvenlikli çitlerin yapıldığını 
anlatan Soylu, güvenlik korucularının 
yaş ortalamasının düşürüldüğünü, sa-
yılarının arttırıldığını, özlük haklarının 
iyileştirildiğini dile getirdi.

Çarşı ve sokakların güvenliği için 
bekçilerin yeniden rehabilite edildiğini 
ve sayılarının artırıldığına işaret eden 
Soylu, internetin bir hakaret ve kişilik 
haklarına saldırı alanı olmasına göz 
yummadıklarını bildirdi.

Soylu, şehirlerin güvenliği huzur 
operasyonları yaptıklarını, muhtarlarla 
iletişimi hızlı ve kesintisiz bir şekilde 
sağlayan muhtar bilgi sitemini oluş-
turduklarını, belediyelerde etkinlik ve 
verimliliği arttırmaya yönelik “bulut 
belediyecilik” uygulamasına imza at-
tıklarına değinerek, halka değil terö-
riste hizmet eden bir yapıdan beledi-
yelerin kurtarıldığını söyledi.

“200 MOTOSİKLET ALINACAK”
Uyuşturucu ile mücadele ettikle-

rini, çocukların güzel Türkiye’yi tanı-
ması, kardeşliğin pekişmesi için “Biz 

Anadoluyuz” projesini hayata geçir-
diklerini, kamu verimliliğini hedefle-
yen bakanlık işlemlerinde yalınlaştır-
ma projesine imza attıklarını anlatan 
Soylu, merkez ve taşra teşkilatları 
arasındaki iletişimi güçlendirmek için 
İZDES projesini gerçekleştirdiklerini 
söyledi.

Soylu, devletin vatandaşa dönük 
yüzünü temsil eden açık kapı projesin-
den, mobil göç danışma merkezlerine, 
yeni kimlik kartlarının üretiminden, 
arşivlerin modern şekilde korunması-
nı ve sisteme girmesini sağlayacak di-
jital arşiv projesine kadar bugüne ka-
dar birçok yeniliğe ve gelişmeye imza 
attıklarını dile getirdi. Bakan Soylu, 
şöyle devam etti:

“İç güvenlikte çalışma yaptığımız 
alanlardan bir tanesi güvenlik perso-
neli sayısının arttırılması olmuştur. 
2017 yılı Ekim ayı itibarıyla 268 bin 
173 emniyet personeli, 179 bin 93 
jandarma, 5 bin 453 sahil güvenlik ve 
50 bin 727 güvenlik korucumuz, İçiş-
leri Bakanlığı bünyesinde görev yap-
maktadır. Ayrıca jandarmada 2017’de 
yüzde 60 olan profesyonelleşme ora-
nını 2018 yılı için yüzde 65’e, sahil gü-
venlik komutanlığımızda ise 2016’da 
yüzde 71, halen de yüzde 81 olan pro-
fesyonelleşme oranını 2018 için yüzde 
85’e çıkarmayı hedefliyoruz. AK Parti 
hükümetleri döneminde emniyet, jan-
darma ve sahil güvenlik teşkilatlarımı-

za toplam 62 bin 742 zırhlı ve standart 
araç alımı yapılmıştır. 2017 yılı sonu-
na kadar alınması planlananlarla 2016 
alımlarına göre yüzde 60’lık bir artış 
sağlanmış olacaktır. Motosiklet alım-
ları da 2016 alımlarına oranla yüzde 
104 oranında artmıştır. Yaklaşık 200 
motosikleti teslim ettik. Bu çok önem-
lidir. 200 motosikletin alımı şu anda 
sürmektedir. İnşallah 200 motosik-
leti de Şubat ayının ilk dönemlerinde 
polis ve jandarma teşkilatımızla bu-
luşturacağız. Alımı polise yapmamız, 
jandarmaya vermediğimiz anlamın 
gelmiyor.” Soylu, “Kurumlarımız ara-
sında öyle bir işbirliği var ki kimin ne 
kadar ihtiyacı varsa, alımı ne yaparsak 
yapalım, istersek İnsansız Hava Aracı 
alalım, istersek helikopter, zırhlı araç 
alalım ne yaparsak yapalım, polisin, 
jandarmanın ve Sahil Güvenliğin hat-
ta birbirine olan dayanışmasını en üst 
seviyeye çıkartıp, bu ortak dayanış-
madan ciddi bir sinerji elde ettiğimizi 
ifade etmek istiyorum.” dedi.

“AVRUPA DÖNEM DÖNEM
 UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE 

AHKAM KESMEKTEDİR”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 

siber suçların takibi, yabancı terörist 

savaşçıların sınır dışı işlemlerinin ko-
laylaştırılması, göçmen kaçakçılığı, 
uyuşturucu madde imalatı ile ilgili dü-
zenlemelerin de yine çıkarılan kanun 
hükmünde kararnamelerle gerçekleş-
tirildiğini aktaran Soylu, siber suçlarla 
mücadeleyi daha etkin hale getirebil-
mek için 500 yeni personel alındığını, 
yıllık 40 bin olan materyal inceleme 
sayısının yıl dolmadan 420 bine çık-
tığını bildirdi Soylu, 2018 için iki katı-
na çıkarılacağını ve 860 bin civarında 
materyalin incelenmesinin hedeflen-
diğini söyledi. Terörizmle mücadele 
ile ilgili vatandaşları bilgilendirmek 
amacıyla, PKK/KCK terör örgütünün 
kadın ve çocuk istismarı, uyuşturucu, 
uyuşturucu ile mücadele belgesi ve 
DEAŞ’la mücadeleyle ilgili kitapların 
hazırlanarak 5 ayrı dilde yayınlandı-
ğının altını çizen Soylu, bu kitapların 
tüm dünyaya ve uluslararası toplan-
tılara gönderildiğini anlattı. Bakan 
Soylu, bu yayınlarda PKK ve PYD’nin 
de başaktörünün İmralı Adası’ndaki 
Abdullah Öcalan olduğunun belirtildi-
ğini, PKK’nın kadın ve çocukları nasıl 
istismar ettiği ile narkoterör ilişkisinin 
de net bir şekilde ortaya konulduğunu 
belirtti. Soylu, “Avrupa dönem dönem 
uyuşturucu ile mücadelede ahkam 
kesmektedir. Maalesef elini hiç bir 
zaman taşın altına samimi bir şekilde 
sokmamaktadır. Türkiye’nin uyuştu-
rucu ile yapmış olduğu mücadeleyi bu 

ülkenin her bir evladı onuruyla anla-
tabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

GÖREVLENDİRME YAPILAN 
BELEDİYELER

Terörizmle mücadele kapsamında 
atılan önemli bir adımın da terörle il-
tisaklı belediyelerle ilgili alınan görev-
lendirme kararı olduğunun altını çizen 
Soylu, Doğu ve Güneydoğu illerinde 
bazı belediyelerin terör örgütüyle 
doğrudan ilişkili hale geldiği, lojistik, 
finans, araç gereç desteği sağladığını 
tespit ettiklerini vurguladı. Süleyman 
Soylu, “101 belediye başkanı görev-
den alınmıştır. Bunlardan 93’ü PKK, 
8’i de FETÖ iltisaklı belediyelerdir. Gö-
revlendirme yapılan bu belediyelerde, 
yeni atanan arkadaşlarımızın ortaya 
koyduğu çalışma ise yapılan işlemin 
doğruluğunu onaylar mahiyettedir.” 
dedi.

FETÖ İLE MÜCADELE
15 Temmuz hain darbe teşebbüsü 

sonrasında Fetullahçı Terör Örgütü ile 
mücadeleye ilişkin de bilgi veren Soy-
lu, şöyle devam etti:

“FETÖ terör örgütünün devlet içi-
ne sızmış uzantıları bugün büyük öl-
çüde temizlenmiş durumdadır. Ancak 
yapının giriftliği, taktiklerinin çeşitli-

liği, para kaynağı, dış bağlantılarının 
ve yurt dışında gördükleri himayenin 
büyüklüğü, tedbir noktasında bizleri 
tam bir teyakkuz halinde kalmaya zor-
lamaktadır. FETÖ ile mücadele kapsa-
mında bugüne kadar 48 bin 739 kişi 
tutuklanmış, 19 önemli operasyon ve 
çalışma yapılmıştır.

Gaybubet evleri ve mahrem yapı 
operasyonları ile de örgütün yeniden 
organize olması engellenmeye çalı-
şılmaktadır. Örgütün en önemli gücü 
olan finansal kaynak ve para akışına 
yönelik olarak da 8 holding ve bin 20 
şirkete kayyum atanmıştır.  Örgütün 
şifreli mesajlaşma programı ByLock 
çözümlenmiş, 147 tepe yöneticisinin 
bu programı kullandığı belirlenmiştir. 
Ayrıca 215 bin 92 kullanıcı ID’si be-
lirlenmiş, 23 bin 171 kişiye adli işlem 
yapılmıştır.”

DEAŞ İLE MÜCADELE
Konuşmasında Türkiye genelinde 

DEAŞ ile mücadele kapmasında ya-
pılan çalışmalara da değinen Soylu, 
küresel bir terör örgütü olan DEAŞ’la 
iltisaklı 14 derneğin kapatıldığını söy-
ledi. Soylu, sınır kontrollerinin arttırıl-
dığına işaret ederek, 53 bin 781 kişiye 
giriş yasağı konulduğunu ve 5 bin 540 
kişinin bu kapsamda sınır dışı edildiği-
ni bildirdi. Soylu, 2017 yılında DEAŞ’a 
yönelik gerçekleştirilen 838 operas-
yonda 146 teröristin etkisiz hale geti-
rildiği bilgisini paylaştı.

Türkiye’ye giriş yapmak isteyen 
18 bin 500 şüphelinin risk analiz bi-
rimlerinin çalışması sonucunda kont-
rol edildiğini, bunlardan 5 bin 41’inin 
geri gönderildiğini aktaran Soylu, 
“DEAŞ’la ilgili 2016’da 22, 2017’de 
ise 10 eylem, oluşmadan engellen-
miştir.” dedi.

DHKP-C İLE MÜCADELE
DHKP-C’ye yönelik operasyonlar-

da son bir yılda 410 kişinin tutuklan-
dığını, 59 teröristin ise etkisiz hale ge-
tirildiğini bildiren İçişleri Bakanı Soylu, 
operasyonların DHKP-C’ye yönelik 
son yıllarda vurulan en büyük darbe-
nin olduğunu söyledi.

Süleyman Soylu, şu bilgileri ver-
di: “Sonuç olarak yurt içindeki terö-
rist mevcudunda bir önceki yıla göre 
yüzde 28 azalma meydana gelmiştir 
ki bu rakam son 5 yılın en düşük se-
viyesidir. Bin 201 sığınak ve barınak 
imha edilmiş, 107 ton patlayıcı, 3 bin 
302 el bombası, bin 231 mayın ve el 
yapımı patlayıcı (EYP), 4 bin 486 silah, 
707 bin mühimmat ele geçirilmiştir. 
Ayrıca 225 ton gıda maddesi de ele 
geçirilmiştir ki bunların içinde 56 ton 
un, 26 ton bakliyat ve 19 ton da şeker 
bulunmaktadır.

Bu 250 ton bizim yaptığımız he-
saplamalarda: bir yılda yaklaşık bin-
bin beşyüz teröristin kullanacağı gıda 
miktarı 150 ton civarındadır. Bir kaç 
sığınak kullandıklarında bu rakam 
350-400 ton civarındadır. Bunun 250 
tonunu son bir yılda bir şekilde ele ge-
çirdiğimizi ifade etmek istiyorum.”
SON 1 YILDA 3 BİN 69 TERÖRİST ETKİ-

SİZ HALE GETİRİLDİ
Son bir yılda etkisiz hale getirilen 

toplam terörist sayısının 3 bin 69 ol-
duğunu aktaran Soylu, operasyonlar-
da 166 güvenlik mensubunun şehit 
olduğunu bunun 68’inin jandarma, 
16’sının polis, 51’inin TSK mensubu, 
31’inin ise güvenlik korucusu olduğu-
nu belirtti.

Soylu, “Örgüte katılım, son 30 yılın 
en düşük seviyesine inmiş, 2017’nin 
ilk on ayında, geçen yılın aynı dönemi-
ne oranla yüzde 83 azalmıştır. Katılım 
sayısı 2016’da 625, 2017’de bugün 
sabah itibarıyla 111’dir.” diye konuş-
tu.

Son bir yılda PKK, DEAŞ ve ya-
sadışı sol örgütlere yönelik operas-
yonlarla toplam 691 önemli olay en-
gellendiğini ifade eden İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki 
73 teröristin de etkisiz hale getirildiği-
ni kaydetti.

TERÖRLE MÜCADELE
Sunumunda terörle mücadeleye 

önemli yer ayıran Soylu, yeni dönemin 
ilkelerini “öngörü”, “strateji” ve “ted-
bir” olmak üzere üç temel bakış etra-
fında ördüklerini ifade etti. 

Soylu, söz konusu ilkeleri, “Olay 
sonrası operasyon anlayışından kesin-
tisiz operasyona geçiş; tehlikeyi kendi 
sahamızda değil, oluştuğu yerde ber-
taraf etmek; ekipman, araç-gereç ve 
personel kapasitesini arttırmak; yerli 
ve milli teknoloji kullanım oranını art-
tırmak; lojistik ve finansal kaynakların 
kurutulması; sınır güvenliğini arttır-
mak; terörizmle mücadelede ise istih-
dam ve ekonomik imkanları arttırmak; 
eğitim imkanlarını arttırmak; özellikle 
yerel yönetimlerin örgüt tarafından is-
tismarını önlemek; vatandaşla teması 
arttırmak; güvenlik ve özgürlük den-
gesinde kişisel hak kayıplarının ortaya 
çıkmaması için azami gayret göster-
mek.” şeklinde sıraladı.

Bu proaktif yaklaşım neticesinde 
son dönemde gerçekleştirilen operas-
yonlarda ciddi başarılar elde edildiğini, 
hem terör örgütünün eylem kabiliyeti-
nin daraltıldığını hem de beslendikleri 
kaynakların önemli ölçüde kurutuldu-
ğunu vurgulayan Soylu, “Şunu çok 
açıkça ifade etmek isterim ki Türkiye, 
terörle mücadelede hem sonuçlar açı-
sından hem beşeri açıdan hem de tek-
nolojik açıdan son 40 yılın en üst nok-
tasındadır ve mücadele kapasitesi her 
gün artmaktadır.” ifadesini kullandı.

“44 BİN 681 OPERASYON YAPILDI”
Bakan Soylu, örgütün kış üslen-

mesini engellemek maksadıyla, ope-
rasyonların mevsim değişimlerine 
bakmadan kesintisiz şekilde sürdüğü-
nü belirterek, şu değerlendirmelerde 
bulundu:

“Örgütün fiili psikolojik gerile-
me durumu artık kronik hale gelmiş, 
kırsalda ve şehirdeki gerileme süreci 
iyice derinleşmiştir. Aralarında üst dü-
zey teröristlerin de olduğu çok sayıda 
zayiat vermiş, depo ve mağaraları yok 
edilmiş, sözde gerilla taktikleri boşa 
çıkarılarak alan hakimiyetini kaybet-
meleri sağlanmıştır. Terör örgütünün 
2017 yılında şehit ettiği sivil vatan-
daş sayısı 46’dır. Bu acıya Necmettin 
öğretmenimiz, Aybüke Yalçın öğret-
menimiz, AK Parti Lice teşkilat baş-
kanımız Orhan Mercan dahil, Hakkari 
1.sıra adayımız Ahmet Budak, Dicle 
ilçe başkanımız Deryan Aktert tarih 
itibarıyla dahil değildir. Ama hiçbi-
risinin kanı yerde kalmamış, failleri 
yakalanmıştır. Allah bütün şehitleri-
mize gani gani rahmet eylesin.” Son 
bir yılda kırsalda 161’i büyük ve orta 
olmak üzere toplam 44 bin 681 ope-
rasyon yapıldığını vurgulayan Soylu, 
“Yeni bir uygulama olarak, emniyet, 
jandarma ve korucularımızdan oluşan 
ortak timlerle günlük ortalama 2.591 
yol kontrolü yapılmıştır. Son 1 yılda 57 
milyon 240 bin araç ve 123 milyon şa-
hıs kontrolü gerçekleştirilmiştir.” dedi.

“30 BİN BEKÇİYE ULAŞMAYI 
HEDEFLİYORUZ”

Bakan Soylu, çarşı ve mahalle 
bekçisi uygulamasına yeniden işlerlik 
kazandırdıklarına dikkati çekerek, şöy-
le dedi:

“Bu doğrultuda 6 ilde 2 bin 315 
kişinin ataması yapılmış, 205 kişinin 
de işlemleri devam etmektedir. Halen 
mevcut bekçi sayımız 4 bin 537’dir. 7 
bin bekçi alımına başlandı. Zannedi-
yorum en geç şubat ayı ortalarında İs-
tanbul’a 2 bin, Ankara’ya bin, İzmir’e 
750 bekçi olmak üzere özellikle mer-
kezlerde gece bekçiliği konusundaki 
o eskiden bildiğimiz hal aynı şekilde 
devam edecektir. Ayrıca 7 bin 500 
kadromuz daha var. Bunu da bura-
larda tam anlamıyla gördükten sonra 
bunların alımlarını da gerçekleştire-
ceğiz. 30 bin bekçi sayısına ulaşmayı 
hedefliyoruz.”
TÜRKİYE’NİN UYUŞTURUCU İLE MÜCA-

DELEDEKİ BAŞARISI
Uyuşturucu ile mücadeleyi terörle 

eşdeğer şekilde önem ve hassasiyet 
çerçevesinde yürüttüklerini anlatan 
Soylu, şunları söyledi:

“Türkiye, küresel olarak ele ge-
çirilen eroinin yüzde 16’sını, Avrupa 
genelinde ele geçirilen ekstazi table-
tinin yaklaşık yüzde 60’ını tek başına 
ele geçirmiştir. Uyuşturucuyla müca-
delenin koordineli bir şekilde yürü-
tülmesi için uyuşturucuyla mücadele 
politika belgesi oluşturulmuştur. Yani 
tüm birimlerimiz aynı politika belgesi 
ile hareket ediyor. Buna göre, alınan 
tedbirler sonucunda, sayısı 50 vilaye-
te yaygınlaştırılmış, 81 vilayete göre 
gerekli planlama yapılmıştır. Hali 
hazırdaki 50 vilayet, Türkiye nüfusu-
nun yüzde 90’ına tekabül etmekte-
dir. Deniz yoluyla yapılan uyuşturucu 
kaçakçılığını önlemeye yönelik olarak 
Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi 
2018’de hayata geçirilecektir.”

“KORUCULARA, SUBAY
 OLMANIN YOLU AÇILDI”

İçişleri Bakanlığı bünyesinde Ko-
rucular Daire Başkanlığını kurdukla-
rını, korucuların ek tazminatlarının 
artırıldığını, harcırah imkanının getiril-
diğini, bir defaya mahsus olmak üzere 
silah taşıma ruhsatı için harç muafiyeti 
sağlandığını, korucuların sağlık tedavi 
giderleri bakımından 4-A kapsamında 
sigortalı sayılmalarına imkan veren 
yasal düzenlemeyi hayata geçirdik-
lerini bildiren Soylu, şöyle konuştu: 
“Korucularımıza subay olmanın yolu-
nu açtık. Bu ne demek? Korucuları-
mızdan şimdi uzman çavuş alıyoruz. 
Özellikle eğitim yaşı tutanlar, uzman 
çavuşluktan sonra astsubay, subay 
olabilecekler. Böylece subay olma ka-
biliyetine sahip olabilmenin adımını 
onlara sağlama şansına sahip olduk. 
Şu anda 226 korucumuzun uzman 
çavuş eğitimleri tamamlanmak üzere.

TÜRKİYE’DEKİ YABANCILAR VE 
GÖÇMEN SAYILARI

Soylu, 2010-2014 yılları arasında 
ortalama 50 bin düzensiz göçmen ya-
kalanırken, 2016’da bu sayının 1,5 kat 
artarak 174 bin 466, 2017 yılı ekim ayı 
itibarıyla yakalanan düzensiz göçmen 
sayısının da 136 bin 662 olduğunu 
bildirdi. Kaçakçılık faaliyetlerinin Kara-
deniz’e kaydırmaya çalışılması üzerine 
Sahil Güvenlik Komutanlığının yoğun 
çalışma yürüttüğünü ifade eden Soy-
lu, şöyle devam etti: “13 Ağustos-22 
Eylül arasında Karadeniz’de 10 olay-
da bin 111 düzensiz göçmen ve 15 
kaçakçı yakalanmış, sonrasında her-
hangi bir olay yaşanmamıştır. Türk 
Sahil Güvenlik teşkilatının Akdeniz ve 
Ege’de uluslararası sularda operasyon 
yapabilen tek sahil güvenlik teşkilatı 
olduğu notunu da burada sizlerle pay-
laşmak isterim.

E-İKAMET KAYIT SİSTEMİ
Soylu, Ukrayna’nın çatışma bölge-

sinde yaşayan Ahıska Türkleri’nden 
677 ailenin Erzincan ve Bitlis’te iskan 
edilmeleri işlemlerinin devam ettiğini 
bildirdi.   İkamet izni başvurularının 
daha hızlı yapılabilmesi için e-ikamet 
kayıt sisteminin hayata geçirildiğini 
anlatan Soylu, geçen yıl 490 bin 799, 
bu yıl ise Kasım ayı itibarıyla 512 bin 
296 yabancıya ikamet izni verildiğini 
kaydetti.  n AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “FETÖ’nün devlet içine sızmış uzantıları bugün büyük ölçüde temizlendi. Ancak yapının giriftliği, taktiklerinin 
çeşitliliği, para kaynağı, dış bağlantılarının büyüklüğü bizleri tam teyakkuz halinde kalmaya zorlamaktadır” dedi

‘FETÖ’nün devlet içine sızmış 
uzantıları büyük ölçüde temizlendi’

Modern bir anlayışın ürünü olan ortalama hız koridoru ve maket trafik ekip 
aracı uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten Süleyman Soylu, terörle 

mücadelede kesintisiz operasyon stratejisini yürüttüklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.
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Özel Başak Koleji'nden Çiftliközü'ne ziyaret 
Özel Başak Koleji öğ-

rencileri, Çiftliközü İlköğ-
retim Okulu’nu ziyaret 
etti. Ziyarette öğrenciler 
yanlarında getirdikleri yar-
dımları Çiftliközü köyünde 
eğitim gören kardeşlerine 
ulaştırdı.  Ziyaretle ilgili 
bilgi veren, Özel Başak Ko-
leji İlköğretim Müdür Yar-
dımcımız Şule Akay Kılıç, 
“3-A sınıf öğretmenimiz 
Aliye Erdem ve 3-A sınıfı 
öğrencilerimiz ve değerli 

velilerimizle bugün Çift-
liközü İlköğretim okulun-
daydık. Öğretmen Aliye 
Erdem rehberliğinde oku-
lumuzda düzenlenen Ker-
mesten elde ettikleri gelir 
ve o güzel gönüllerinden 
kopan yardımları, kendi-
leri gibi Çiftliközü köyün-
de eğitim gören kardeş-
lerine ulaştırdılar. Onlara 
yaşattığımız mutluluğun 
resimleri ile Başak Ailesi 
olarak hepimiz mutlu ol-

duk. Misafirperverliklerin-
den ve samimi yaklaşım-
larından dolayı Çiftliközü 
ilköğretim okulu idareci ve 
öğretmenlerine ve ikram-
larından dolayı Çiftliközü 
halkına sonsuz teşekkür-
lerimizi sunarız. Bu güzel 
anın gerçekleşmesinde 
başta öğretmenimiz Aliye 
Erdem’e, emek ve gönül 
veren herkese teşekkür 
ederiz” dedi.  
n HABER MERKEZİ 

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında sağlıklı yaşamın teşviki, 
obezitenin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin desteklenmesi amacıyla yürüyüş düzenledi

Diyabete karşı yürüdüler
Dünya KOAH (Kronik Obstrük-

tif Akciğer Hastalığı) Günü ve Dün-
ya Diyabet Günü nedeniyle Sağlık 
Bakanlığı tarafında gerçekleştirilen 
“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Ha-
reketli Hayat Programı” kapsamında 
sağlıklı yaşamın teşviki, obezitenin 
önlenmesi ve fiziksel aktivitenin des-
teklenmesi amacıyla yürüyüş düzen-
ledi. 

Konya İl Sağlık Müdürlüğü önün-
den başlanan yürüyüş Alaaddin Te-
pesi çevresinden tekrar Konya İl Sağ-
lık Müdürlüğü önünde sonlandı. 

Yürüyüş öncesinde konuşan Kon-
ya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Koç, KOAH ve diyabetten egzersiz ile 
engellenebileceğini belirterek, ”Tabi 
amaç bilgilendirmek, bilinçlendirmek 
ve özellikle önlenebilir hastalık bun-
lar. Dünya’da 400 bine yakın diyabet 
var ve bunun yarısı kadın. Özellikle 
kadınlarımızda doğurganlık çağında 
ki kadınlarımızda riski azaltmamız 
gerekiyor. Çünkü diyabetli bir gebe-
nin takibi ve riski fazla. KAOH’ta da 
özellikle müzmin tıkayıcı akciğer has-
talığı. Önlenmesini amaçlıyoruz. Bu-
nun en önemli önleyici sebeplerinden 
birisi sigarayı bırakmak, riskli alanlar 
tozlu topraklı alanlardan hava kirliliği 
olan alanlardan uzaklaşmak ve eg-
zersiz yapmak” ifadelerini kullandı.

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. 
Seyit Karaca, yürüyüş ile vatandaş-
larım egzersize olan duyarlılığını ar-
tırmaya çalıştıklarını belirterek, “Her 
iki grup hastalar aynı zamanda ken-
dilerinin doktoru konumunda ve du-
rumundadırlar. KOAH hastası hangi 
havada hangi krize gireceğini çok iyi 
bilir. Kendi tedbirlerini elbette onlar 
alır ama bize düşen bugün münase-
betiyle hem vatandaşlarımızın egzer-
size olan duyarlılığını artırmak anla-
mında bir bilinç uyandırmak hem de 
çevresel anlamda yapılacaklar konu-
sunda da ilgili otoritelere mesaj nite-
liğinde. Gerçekten güzel bir etkinlik 

olmuş ben başta sayın müdürümüze 
bu organizasyonları tertip eden arka-
daşlarımıza tabip odası olarak teşek-
kür ediyorum” dedi.

Yürüyüşe katılan öğrenciler de 

etkinlikten mutlu olduklarını, bu tarz 
etkinliklerle toplumda bilinç oluştur-
maya çalıştıklarını belirtti. 

Yürüyüşe Konya İl Sağlık Mü-
dürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya 

Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Kara-
ca,merkez hastanelerin başhekimleri 
ve idarecileri ,sporcuları, öğrenciler, 
antrenörler ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.  n HABER MERKEZİ 

‘Yeni müfredatta pratiklik 
kaygısı gözönüne alındı’

MEB Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanı Durmuş, “Öğrencilerimiz-
de gerekli yeterlilikleri pratik hayat-
la iç içe, değerlerimizle bir bütünlük 
sağlayacak şekilde görmek gerek-
tiğinden hareket ettik. Yeni müf-
redatta pratiklik kaygısı göz önüne 
alındı” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı 
Alpaslan Durmuş, yeni müfredatı 
hazırlarken öğrencilerde gerek-
li olan yeterlilikleri pratik hayatla 
iç içe, değerlerler ile bütünlük ve 
ahenk sağlayacak şekilde görme zo-
runluluğuyla hareket ettiklerini be-
lirterek, “Yeni müfredatta pratiklik 
kaygısı göz önüne alındı.” dedi. 

Durmuş, Afyonkarahisar İl Milli 
Eğitim Müdürlüğünce Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi konferans salo-
nunda düzenlenen “Değişen ve Ye-
nilenen Yeni Müfredat Bilgilendir-
me” toplantısında, yeni müfredatla 
ilgili çalışmaların 2016-2017 öğre-
tim yılında başladığını söyledi. Dört 
temel gerekçe üzerinden yeni müf-
redat çalışmaları yapıldığını belirten 
Durmuş, şunları kaydetti: “Öğrenci-
lerimizde gerekli yeterlilikleri pratik 
hayatla iç içe, değerlerimizle bir bü-
tünlük ve ahenk sağlayacak şekilde 
görmek gerektiğinden hareket ettik. 
Yani hayatın bizzat içindeki uygula-
malarla ilişkili, hayatla bu ilişkileri 
kurmuş olarak giden bir eğitim sü-
reci yapılandırmamız gerekiyordu. 
Üniversite ve yüksek öğretimde-
ki birisi için ihtisas sağladığı bilim 
dalındaki bilgi, çok önemli olabilir 

ama ilk, orta ve lisede bunların pra-
tik bağlantıları iyi kurulmamış ise o 
bilgilerin bir kıymeti, önemi yoktur. 
O yüzden yeni müfredatta pratiklik 
kaygısı göz önüne alındı.”

Durmuş, beceri ve yeteneklerin, 
insanların pratik hayat ile yaşanan 
hayatı arasındaki irtibatı kuran alet 
edevatları olduğunu vurgulayarak, 
öğrencilere birtakım yetenek ve be-
ceriler kazandırılması gerektiği için 
yeni müfredatta bu yönde değişik-
likler yapıldığını aktardı.

Teknoloji ve dijital hayatın da 
güncel olması gerektiğine işaret 
eden Durmuş, bu konuda da müf-
redatta değişiklikler yapıldığını bil-
dirdi. Değerler noktasında yaşanan 
bazı tecrübelerin de değerler konu-
sunun önemini gösterdiğini anlatan 
Durmuş, şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Dünyadaki yönelimler de 
göstermiş oldu ki her milletin, her 
toplumun değerleri onları hem ken-
di içlerinde bir arada tutan, hem de 
diğer toplumlarla tanışma, kaynaş-
ma ve bir arada iş yapma becerisi 
noktasında bir araya getirme yeter-
liliği sağlayan şeylerdir. Dolayısıyla 
değerlerimizin de programlarımız-
da mutlaka yer almasını sağlama-
mız gerekiyordu. Dolayısıyla bu dört 
temel yönelimden yola çıkarak yeni 
müfredatta değişiklik yapıldı. Bu 
dört temelin yansımasına odaklan-
dık.”

Toplantıya, Durmuş’un yanı sıra 
İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, 
ilk, orta ve lise okul müdürleri ve 
öğretmenler katıldı.   n AA 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, KOAH ve diyabetten egzersiz ile engellenebileceğini belirterek, 
“Tabi amaç bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve özellikle önlenebilir hastalık bunlar” dedi. 
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Özel Harekattan 10 ülkeye ‘özel’ eğitim
Özel Harekat Başkanlığınca, bu 

yıl 10 farklı ülkeden 150 güvenlik 
teşkilatı personeline çeşitli branşlar-
da eğitim verildi. Özel Harekat Baş-
kanlığınca değişik branşlarda verilen 
eğitimlerden, bu yıl 10 farklı ülke-
den 150 güvenlik teşkilatı personeli 
yararlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel 
Harekat Başkanlığı, bir yandan teh-
dit içeren terör unsurlarıyla müca-
dele ederken, diğer yandan eğitim 
faaliyetlerine devam ediyor.

Özel Harekat Başkanlığı yet-
kilileri, AA muhabirine, 1982’den 
itibaren alanında uzman personelle 
terörle mücadeleyi sürdürdüklerini, 
bundan sonra da ihtiyaç duyulan her 
alanda devletin ve milletin emrinde 
olacaklarını belirtti. 

Teşkilatın birçok alanda eğitim 
faaliyeti yürüttüğünü anlatan yet-
kililer, “Operasyonel faaliyetlerdeki 
başarı, aslında geri plandaki eğitim 
faaliyetlerine bağlı. Her personeli-
mizin alanında yetişmiş olmasını ve 
teknolojiye ayak uydurmasını istiyo-
ruz. Böylece operasyonel faaliyetler-
de daha faydalı olacaklarına inanıyo-

ruz. Bu amaçla eğitim faaliyetlerine 
çok büyük önem veriyoruz.” dedi.

Yetkililer, başkanlık bünyesin-
de 49 dalda hizmet içi, 11 dalda da 
yabancı ülke güvenlik teşkilatlarına 
yönelik kurslar verdiklerini bildire-
rek, 2017 yılı içinde bu eğitimlerden 
7 bin emniyet personelinin yanı sıra 
10 farklı ülkeden 150 yabancı emni-
yet teşkilatı mensubunun yararlan-
dığını kaydetti.

Hizmet içi eğitim verilen per-
sonel sayısının 10 bine ulaşmasını 
hedeflediklerini ifade eden yetkililer, 
ayrıca teşkilata yeni katılan kursi-
yerlerin eğitimlerinin devam ettiğini 
anlattı. Azerbaycan polisine keskin 
nişancılık eğitimi

Öte yandan, Azerbaycan güven-
lik teşkilatı mensuplarından 20 kişi-
nin, Özel Harekat’ın Gölbaşı yerleş-
kesindeki keskin nişancılık eğitimleri 
devam ediyor.

Yaklaşık 2 hafta sürecek kurs 
süresince Azerbaycanlı kursiyerle-
re, teorik bilgilerin yanı sıra uzak ve 
yakın mesafelerden yüksek perfor-
mansla atış yapabilme becerisi ka-
zandırılıyor.  n AA

‘Yeni bir hal yapısını 
hayata geçireceğiz’

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci, şu andakinden çok 
farklı bir hal yapısını Türkiye’de 
hayata geçirmek istediklerini belir-
terek, “Tıpki Avrupa’daki, Almanya, 
Paris, Berlin, İspanya’daki haller gibi 
büyük ve bölgesel haller yapmak 
istiyoruz. Şu anda 175 halimiz var. 
Baktığımız zaman hal niteliğinden 
çok uzak olduğunu görüyoruz.” 
dedi.

Antalya’da temaslarını sürdü-
ren Tüfenkci, Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şube 
Başkanlığını ziyaret ederek, üyelerle 
bir araya geldi.

Tüfenkci, MÜSİAD üyelerini, 
dertli ve durgun gördüğünü, der-
neğin üyelerinin normalde güçlü, 
enerjik ve aksiyon adamı olduğunu 
söyledi.

Antalya’nın şiddetli yağış ve 
hortumdan zarar gören ilçelerini 
ziyaret ettiklerini aktaran Tüfenkci, 
hükümetin güçlü olduğunu, hiçbir 
mağduru bugüne kadar yalnız bı-
rakmadığı gibi bundan sonra bırak-
mayacağını bildirdi.

Hortumdan zarar gören yerler-
de hasar tespit çalışmalarının de-
vam ettiğini dile getiren Tüfenkci, 
“Zararların tespitinden sonra gerekli 
yardımları yapacağız, vatandaşları-
mız rahat olsun. Biz hem enkazla-
rın kaldırılması hem yeniden inşası, 
seraların kurulması noktasında her 
türlü desteği üreticilerimize verece-
ğiz.” diye konuştu.
“KÜÇÜK ESNAFIMIZ EKONOMİMİZİN 

BEL KEMİĞİDİR”
Türkiye olarak 15 Temmuz’u 

yaşadıktan sonda ciddi anlamda 
hükümetin aldığı teşviklerle kısa za-
manda toparlandıklarına, ekonomi-
yi tekrar büyüme trendine soktuk-
larına dikkati çeken Tüfenkci, başka 
ülkede böyle bir felaket yaşansa bir, 
iki yılda toparlanamayacağını söyle-
di.

Millet olarak hain darbe giri-
şimine karşı dik durduklarını, de-
dikodulara, şer odaklarına, felaket 
tellallarının açıklamalarına rağmen 
çalkantıyı kısa sürede atlattıklarını 
ifade eden Tüfenkci, Türkiye’nin 
2017’ye güçlü girdiğini, 2018’de de 
büyümenin devam edeceğini vur-
guladı.

Türkiye’de yatırımı artırabil-
mek, yatırımı daha cazip hale geti-
rebilmek adına Bakanlık olarak da 
birçok çalışmaya imza attıklarına 
değinen Tüfenkci, şirket kurmayı 
kolaylaştırdıklarını, küçük esnafın, 
KOBİ’lerin finansa erişimini kolay-
laştırmak adına yeni bir finansman 
modelini ortaya koyduklarını ifade 
etti.

YENİ HAL YASASI
“Küçük esnafımız ekonomimi-

zin bel kemiğidir, çarkların dönmesi 
demektir. Aldığımız tedbirlerle es-
nafımıza sürekli düşük faizli kredi 
imkanları sağladık.” diyen Tüfenkci, 
şöyle konuştu: “Sebze ve meyve ti-
caretinde yeni bir hal yasasını çalış-
tık. Önümüzdeki günlerde yasala-
şacak. Kamuoyunun da görüşüne 
açacağız. Belediyelerimizle ilgili sek-
törlerle konuşarak gerçekten sadece 
şu andaki hallerden çok farklı bir 
hal yapısını Türkiye’de hayata ge-
çirmek istiyoruz. Tıpkı Avrupa’daki, 
Almanya, Paris, Berlin, İspanya’daki 
haller gibi büyük ve bölgesel hal-
ler yapmak istiyoruz. Şu anda 175 
halimiz var. Baktığımız zaman hal 
niteliğinden çok uzak olduğunu gö-
rüyoruz. Bunların bir kısmı toplama 
merkezleri, bir kısmında da içerisin-
de sadece meyve, sebze satılan yer-
ler değil, kırmızı et, beyaz et, çiçek-
lerin de satıldığı komple bir ticaret 
merkezi şeklinde halleri oluştura-
cağız. Bunun yapısını da farklılaştı-
rarak, çok farklı bir yapıyla yakında 
kamuoyuyla paylaşmış olacağız.”
n AA

KİKAD 10. Yıl  kuruluşunu, düzenlenen program ile kutladı. KİKAD Başkanı Zeynep Aktuna, “Konya, sayıları artan 
KOBİ’leri, gelişerek büyüyen organize sanayi bölgeleri ile güçlü bir sanayi şehri olma yolunda ilerliyor” dedi

‘Konya, güçlü bir sanayi
şehri olma yolunda’

Konya İş Kadınları Derneği (Kİ-
KAD) kuruluşunun 10. Yılını Novo-
tel’de düzenlenen program ile kut-
ladı. Programa Konya İş Kadınları 
Derneği Başkanı (KİKAD) Zeynep 
Aktuna, yönetim kurulu üyeleri ile 
çok sayıda iş kadını katıldı. Program-
da konuşmalarını gerçekleştiren-
Konya İş Kadınları Derneği Başkanı 
(KİKAD) Zeynep Aktuna, Konya’nın 
güçlü bir sanayi kenti olma yolunda 

ilerlediğini vurgulayarak, “Konya 
sayıları artan kobileri, gelişerek bü-
yüyen organize sanayi bölgeleri ile 
güçlü bir sanayi kenti olma yolunda 
ilerliyor.Bugüne kadar, tanıtım ve 
farkındalık amacıyla hoşgörü şehri 
Konya’ya yakışır şekilde iki büyük 
panel düzenledik. 

Bu panellere Türkiye’nin her 
yerinden iş kadınlarının katılımını 
sağladık. Panellerimiz ile Konya’nın 
tanıtımına katkı sağlıyor” dedi. 

KONYA SANAYİ KENTİ 
YOLUNDA İLERLİYOR 

Konya’nın sanayi kenti olma yo-
lunda ilerlediğini ifade eden Konya 
İş Kadınları Derneği Başkanı (Kİ-
KAD) Zeynep Aktuna, “Konya sa-
yıları artan KOBİ’leri, gelişerek bü-
yüyen organize sanayi bölgeleri ile 
güçlü bir sanayi şehri olma yolunda 
ilerliyor. Konya İş Kadınları Derneği 
olarak bu anlamda faydalı olabilmek 
amacıyla çalışımlarımızı gerçekleşti-
riyoruz.  

Bugüne kadar, tanıtım ve far-
kındalık amacıyla hoşgörü şehri 
Konya’ya yakışır şekilde iki büyük 
panel düzenledik. Bu panellere Tür-
kiye’nin her yerinden iş kadınlarının 
katılımını sağladık. 

Panellerimiz ile Konya’nın tanı-

tımına katkı sağladık.  Üyelerimize 
yönelik her ay amacımız doğrultu-
sunda akademisyenlerimizin gönül-
lü katılımı ile bilgilendirme çalışma-
ları gerçekleştiriyoruz.  

Yine iş kadınlarını güçlendirmek 
amacıyla çevre illere ziyaretler ger-
çekleştirdik. Burada iş kadınlarımız 
ile toplantılar yaparak ticaret köp-

rüleri oluşturuyoruz.  Konya’yı Tür-
kiye’nin birçok KOBİ’sinin katıldığı 
geniş kapsamlı toplantılarda temsil 
ediyoruz. Dernek olarak,  gelece-
ğimizin genç girişimcilerini unut-
mayarak üniversiteler ile işbirliği 
içerisinde bir dizi söyleşi ve panel 
gerçekleştirmekteyiz” dedi
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Zeynep Aktuna

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı, sonuçsuz kalan Kıbrıs müza-
kerelerine ilişkin, “Kıbrıs Türk hal-
kının onay vermeyeceği bir çözüm 
mümkün değildir.” dedi. KKTC’nin 
34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 
Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’n-
da tören düzenlendi. Törene, Cum-
hurbaşkanı Akıncı, Başbakan Yardım-
cısı Recep Akdağ, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri Fahri Kasırga, KKTC 
Meclis Başkanı Sibel Siber, TBMM 
Başkanvekili Ahmet Aydın, KKTC 
Başbakanı Hüseyin Özgürgün, KKTC 
Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, 
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya 
Kanbay, Genelkurmay İkinci Başkanı 
Orgeneral Ümit Dündar, CHP Hatay 
Milletvekili Mevlüt Dudu, Yüksek 
Mahkeme Bakanı Narin Ferdi Şefik, 
bakanlar, milletvekilleri, kurum kuru-
luş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 
Cumhurbaşkanı Akıncı törende yap-
tığı konuşmasında, Kıbrıs Türk halkı-
nın, çözüm doğrultusunda her türlü 

fedakarlığı göstererek gerekli adımları 
attığını, Annan Planı’nı oy çokluğu ile 
onayladığını, son olarak İsviçre’nin 
Crans-Montana kentinde yapılan 
Kıbrıs Konferansı’nda da bu tavrını 
sürdürdüğünü kaydetti. Buna rağ-
men Kıbrıs Türk tarafının izolasyon-
lar altında yaşatılmasının hiçbir haklı 
mazereti kalmadığına dikkati çeken 
Akıncı, Kıbrıs Türk halkının her türlü 

engelden arınmış şekilde ekonomi, 
ticaret ve sportif alanda yer almasının 
bir insan hakkı olduğunu dile getirdi.
“ ONAY VERMEYECEĞİMİZ BİR ÇÖZÜM 

MÜMKÜN DEĞİLDİR”
Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum 

tarafının, sürekli Kıbrıslı Türkleri ve 
onun seçtiği kurumları küçümsediği-
ni belirterek, “Bilinmelidir ki Rumla-
rın bu Ada’da ortaklaşa yaşayacakları 
toplum Kıbrıs Türk toplumudur. Kıb-
rıs Türk halkının onay vermeyeceği 
bir çözüm mümkün değildir.” diye 
konuştu. Kıbrıs sorunu devam ettik-
çe çözüm arayışının da devam ede-
ceğini ve kendilerinin de bu gerçeğin 
bilincinde hareket edeceklerini dile 
getiren Akıncı, “Ne var ki, bu arayışın 
sonuçsuz ve verimsiz bir biçimde bir 
50 yıl daha sürdürülebilmesine artık 
onay vermemiz söz konusu olamaz.” 
ifadelerini kullandı. Akıncı, Kıbrıs mü-
zakerelerinde bugüne kadar sürdürü-
len çerçevede ve ucu açık bir sürece 
yeniden girmenin ve aynı şeyleri tek-
rarlamanın, kendilerini yine aynı çık-

mazlara sürükleyeceğine dikkati çekti.
YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”
Birleşmiş Milletler (BM) Genel 

Sekreteri Antonio Guterres’in aynı 
sonu gelmez müzakere süreçlerine 
kendilerini davet edeceğini düşünme-
diğini söyleyen Akıncı, Kıbrıs’ta artık 
sonuç odaklı ve süresi belli yeni bir 
anlayışa ihtiyaç olduğunu vurguladı. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “‘Nasıl olsa çözüm olacak 
her şey hallolacak’ kolaycılığına kaç-
mak mümkün değildir. Evet, çözüm 
için uğraşıyoruz, uğraşacağız. Ama 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
her alanda ileriye gitmesi için de var 
gücümüzle çalışacağız. Rum tara-
fı makul ve gerçekçi olur ve çözüme 
ulaşırsak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti onurlu bir çözümde eşit ortak 
olarak yerini alacaktır. Rum tarafının 
maksimalist davranışlarını kontrol 
edememesi ve makul bir uzlaşıya ya-
naşmaması halinde ise Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti olarak yolumuza 
devam edeceğiz.”   n AA
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Türkiye ile Katar yeni anlaşmalar imzaladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim 
bin Hamed Al Sani tarafından tö-
renle karşılandı. Katar Emirlik Diva-
nı’nda gerçekleşen karşılama töre-
ninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Katar Emiri Şeyh Temim’in yerlerini 
almalarının ardından iki ülke milli 
marşları çalındı. Tören kıtasını de-
netleyen Erdoğan ve Şeyh Temim, 
baş başa görüşmeye geçti.  

ANLAŞMALAR ERDOĞAN VE ŞEYH 
TEMİM HUZURUNDA İMZALANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 

Katar Emiri Şeyh Temim’in Katar 
Emirlik Divanı’nda gerçekleştirdik-
leri baş başa görüşme ve ardından 
iştirak ettikleri Türkiye-Katar Yük-
sek Stratejik Komite 3. Toplantısı 
sonrasında anlaşma imza törenine 
geçildi.

Erdoğan ve Şeyh Temim’in 
huzurunda gerçekleştirilen imza 
töreninde, “Merkez Bankacılığı Ala-
nında Mutabakat Zaptı”na Merkez 
Bankası Başkanı Murat Çetinkaya 
ile Katar Merkez Bankası Başkanı 
Şeyh Abdulla Bin Suud Al Sani imza 

koydu.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMALA-

RIN İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
“Turizm Alanında İşbirliği Muta-

bakat Zaptı”na ise Kültür ve Turizm 
Bakanı Numan Kurtulmuş ve Katar 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh 
Ahmed bin Jassim bin Muhammed 
Al Sani imza attı. İki ülke hükümet-

leri arasında “Hukuki ve Adli Eğitim 
İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı”na 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve 
Katar Adalet Bakanı Hasan Lahdan 
Sagr Al Mohannady imza koydu. 
“Meteoroloji Alanında İş Birliğine 
Dair Niyet Beyanı”nı Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Katar 
Ulaştırma ve İletişim Bakanı Jassim 

bin Seif Ahmed Al Sulaiti imzaladı. 
“Kardeş Limanlar İş Birliği Anlaş-
ması”na ise Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 
ile Katar Ulaştırma ve İletişim Baka-
nı Jassim bin Seif Ahmed Al Sulaiti 
imza attı. “Cezai Konularda Adli İş 
Birliği Anlaşması”na ise Adalet Ba-
kanı Abdulhamit Gül ve Katar Dev-

let Başsavcısı Ali bin Fetais Al Marri 
imzaladı. “Gıda Güvenliği Alanında 
Mutabakat Zaptı” Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref 
Fakıbaba ve Katar Dışişlerinden 
Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin 
Saad Al Muraikhi tarafından imza al-
tına alındı. “Türkiye Radyo Televiz-
yon Kurumu (TRT) ile Katar Medya 

Kurumu (QMC) Arasındaki İş Birliği 
Protokolü”nü TRT Genel Müdürü 
İbrahim Eren ve QMC Ceo’su Şeyh 
Abdulrahman bin Hamad Al Sani 
imzaladı. “Türkiye Bilimsel ve Tek-
nolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) Bilişim Güvenliği ve Bilgi Gü-
venliği İleri Teknolojiler Araştırma 
Merkezi (BİLGEM) ile Katar Devleti 
Katar Üniversitesi Arasında Araş-
tırma Mutabakat Zaptı” TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin ile Katar 
Üniversitesi Rektörü Dr. Hasan Ra-
şid Al Derham tarafından imzalandı. 
“İnsani Yardım Alanında Mutabakat 
Zaptı” ile “Ortak Bildiri” ise Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar 
Dışişlerinden Sorumlu Devlet baka-
nı Sultan bin Saad Al Muraikhi tara-
fından imza altına alındı. 
ERDOĞAN, ONURUNA VERİLEN ÖĞLE 

YEMEĞİNE KATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha 

sonra Katar Emiri Şeyh Temim ta-
rafından onuruna verilen öğle ye-
meğine katıldı.  Katar Emirlik Diva-
nı’ndaki öğle yemeği, basına kapalı 
gerçekleşti.  n AA

Devletlerinin 29’uncu kuruluş yıl dönümünü bugün buruk bir sevinçle kutlayan Filistin halkı, 
başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlete sahip olma yolunda mücadelelerini sürdürüyor

Filistin 29 yaşında 
özgürlük bekliyor

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne 
(FKÖ) bağlı Filistin Milli Kon-
seyi, 1988’de başkenti Kudüs 
olan bağımsız bir Filistin dev-
letinin kurulduğunu ilan etti. 
Bugün 140’a yakın ülke Filis-
tin’i tanısa da toprakları hala 
İsrail işgali ve ablukası altında 
bulunuyor. Ayrıca İngiltere, 
Fransa ve ABD gibi önemli Batı 
ülkeleri de Filistin devletini ta-
nımıyor. Türkiye ise Filistin’i 
ilk tanıyan ve bağımsızlık mü-
cadelesi veren Filistin halkına 
en büyük siyasi desteği sunan 
ülkeler arasında yer alıyor. 

Devletlerinin 29’uncu ku-
ruluş yıl dönümünü bugün 
buruk bir sevinçle kutlayan Fi-
listin halkı, başkenti Doğu Ku-
düs olan ve Batı Şeria ile Gazze 
Şeridi’ni kapsayan bağımsız 
bir devlete sahip olma yolunda 
mücadelelerini sürdürüyor. 

Uluslararası toplum da 1967 sı-
nırları olarak bilinen bu topraklarda 
Filistinlilerin devlet olma mücadelesi-
ne destek veriyor. İki devletli çözüm 
olarak bilinen bu formüle destek ve-
rerek 1967 sınırları içerisinde bağım-
sız ve egemen bir Filistin devletinin 
kurulmasını onaylayanlar arasında 
Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD de 
yer alıyor. Fetih ile Hamas arasında 
önceki ay varılan anlaşmayla Filistin 
siyasi birliğinin sağlanması da Filis-
tinlilerin devlet olma mücadelesinde 
ellerini güçlendirmesi bekleniyor.

FİLİSTİN BAYRAĞI BM’DE GÖNDERE 
ÇEKİLDİ

Filistin BM’ye henüz tam üye ola-
masa da 2015’te bu yolda önemli bir 
adım olan “Üye olmayan gözlemci 
devlet” statüsünü elde etti. Bu statü 
sayesinde Filistin bayrağı BM’de gön-
dere çekildi. Filistin Devlet Başkanı 
Mahmud Abbas, geçen yıl yaptığı bir 
açıklamada “Filistin’in BM’de tam 
üyelik hakkını elde etmesi konusunda 
kararlı olduklarını, tüm uluslararası 
kuruluşlara üye olacaklarını” ifade 
etti. Hali hazırda İsrail, 27 bin kilo-
metrekarelik tarihi Filistin toprakları-
nın yüzde 85’ine el koymuş durum-

da. Filistinliler ise bu alanın sadece 
yüzde 15’ini kullanabiliyor.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MÜMKÜN MÜ?

Tüm bunlara rağmen Filistin 
topraklarının işgal altında olması 
ve İsrail’in demografiyi değiştirerek 
buraları Yahudileştirmeye çalışması 
iki devletli bir çözümü gün geçtikçe 
zorlaştırıyor. Bu gelişmelerin ışığında 
bazı Filistinli siyasetçiler, Yahudi ve 
Filistin halklarının eşit haklara sahip 
olarak bir arada yaşayacağı demok-
ratik bir “tek devletli çözümü” dillen-
dirmeye başladı. Sahadaki duruma 
dikkati çeken bazı analistlere göre 
ise iki devletli çözüm artık mümkün 

değil. Parlamentoya getirdiği “Ya-
hudi ulus devleti yasası” ile kendi-
sini “Yahudilere ait bir devlet” ola-
rak ilan etmeyi planlayan Tel Aviv 
yönetimi ise bu “demokratik tek 
devlet” fikrine de yanaşmıyor. Fi-
listin Devlet Başkanı Abbas geçen 
hafta yaptığı açıklamada, “İsrail, iki 
devletli çözümü ortadan kaldırma-
ya ve uluslararası kanunlara aykırı 
Yahudi yerleşim birimi inşaatla-
rıyla Filistin devletinin kurulması-
nı engellemeye devam ediyor.” 
ifadesini kullandı. Filistin halkının 
kendi kaderini tayin etme, başkenti 
Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin 
devletini kurma ve İsrail işgalini 
sonlandırma hakkı olduğunu vur-
gulayan Abbas, dünya ülkelerine 
Filistin devletini tanıma ve yerle-
şim birimleri inşaatını durdurması 
için İsrail’e baskı yapma çağrısında 
bulundu. İsrail ile Filistin arasında-

ki barış görüşmeleri İsrail’in, “1967 
sınırlarını, zorunlu göçe maruz bıra-
kılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını 
ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına 
son vermeyi kabul etmemesi” nede-
niyle Nisan 2014’te durmuştu. ABD 
Başkanı Dunald Trump da yönetime 
geldiğinden bu yana İsrail ile Filistin 
arasındaki bu barış görüşmelerini ye-
niden canlandırmak için diplomatik 
bir girişim yürütüyor. “1967 sınırları” 
olarak adlandırılan toprakları oluştu-
ran Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze 
Şeridi, 50 yıldır İsrail işgali altında tu-
tuluyor.  n AA

Esed rejimi sivilleri canlı
kalkan olarak kullanıyor

‘ABD’de İran’a karşı açılan 
mali davalar bağlayıcı değil’

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin 
Deyrizor kent merkezini, terör örgü-
tü DEAŞ’tan alması üzerine yüzler-
ce sivil, Fırat Nehri’ndeki bir adada 
mahsur kaldı. DEAŞ’ın canlı kalkan 
olarak kullandığı siviller, rejim ku-
şatmasından kurtarılmayı bekliyor. 
Rusya ve İran destekli Esed rejimi 
güçleri, DEAŞ’ın elindeki Deyrizor 
kent merkezini 2 Ekim’de almıştı. 
Operasyon sırasında yüzlerce sivil 
kent merkezinden kaçarak, kenti 
ikiye ayıran Fırat Nehri üzerindeki 
Huveycit Katia adasına sığınmıştı. 
Deyrizor’daki bildirdiğine göre, yüz-
lerce sivil, rejimin kuşattığı, ancak 

halen DEAŞ’ın kontrolündeki adada 
mahsur kaldı.

SİVİLLER CANLI KALKAN OLARAK 
KULLANILIYOR

Siviller, DEAŞ tarafından can-
lı kalkan olarak kullanılıyor. Rejim 
güçleri, siviller ile birlikte DEAŞ 
militanlarının da sızabileceğini öne 
sürerek, sivillerin kent merkezine 
girişine izin vermiyor. Rusya ve İran 
destekli yabancı terörist grupların 
desteğini alan rejim güçlerinin adayı 
ele geçirmek için saldırı başlatması 
durumunda çok sayıda sivilin haya-
tını kaybetmesinden endişe ediliyor.
n AA

İran Dışişleri Bakanı Cevad Za-
rif, ülkesine karşı ABD mahkeme-
lerinde 60 milyar dolar civarında 
mali yaptırım kararları alındığını, 
ancak yasal bağlayıcılığı olmadığı 
için Kanada dışındaki tüm ülkelerde 
bu kararların uygulanmasına engel 
olduklarını ileri sürdü. İran resmi 
haber ajansı IRNA’nın haberine 
göre Zarif, kendisine yönelik bir soru 
önergesine cevaben İran Meclisi’n-
de yaptığı konuşmada “ABD mah-
kemelerinde ülkesi aleyhine alınan 
kararlara karşı İran’da da muadil 
davalar açılarak yaptırım kararları 
verildiğini” söyledi. Zarif, “ABD’nin 
kendi iddialarına dayandırılarak alı-
nan bu yöndeki kararları, hukuki 
açıdan bağlayıcı değil. Bu nedenle, 
yaptığımız girişimler neticesinde 
bu kararların Kanada dışındaki tüm 
ülkelerde uygulanmasına engel ola-
bildik.” dedi. İran mahkemelerinde 
de ABD aleyhine alınmış aynı meb-

lağa denk gelen yaptırım kararları 
olduğunu aktaran Zarif, söz konusu 
davaların uluslararası mahkemeler-
de takibinin hukuki olarak sürdüğü-
nü ifade etti.
DAVALARA KATILMAMA KARARINI 

İRAN MİLLİ GÜVENLİK 
KONSEYİ VERDİ

“ABD’de açılan söz konusu da-
valara İran’ın neden katılmadığına” 
yönelik soruyu ise Zarif, bu kararın 
İran Milli Güvenlik Konseyi tarafın-
dan verildiğini hatırlatarak şöyle ce-
vaplandırdı: “ABD’de İran aleyhine 
açılan davalara katılmama nedeni 
yalnızca mahkemelerin resmiyetini 
kabul etmemekten kaynaklanmı-
yor. Batı dünyasındaki mahkeme-
lerde, gıyaben alınan kararlar ile 
davalının mahkemede hazır bulu-
nurken alınan kararlar arasında, uy-
gulama bakımından farklılıklar arz 
ettiği konusu da bizim için önemli.”
n AA

‘Kıbrıs Türk halkı her türlü engelden arınmalı’

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

Bazı Filistinli siyasetçiler, Yahudi ve Filistin halklarının eşit haklara sahip olarak bir arada 
yaşayacağı demokratik bir “tek devletli çözümü” dillendirmeye başladı.
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“Siz başka bir ülkeye değil, kendi vatanınıza geldiniz” diyen ve Türklerin Kudüs’e, Filistin’e gitmesini isteyen Kudüs’teki Burj Al 
Laklak Derneği Başkanı Musa Hicazi, “Filistin hepimizin, Türkiye hepimizin. Sizin buraya gelmenize çok seviniyoruz” dedi

‘Filistin hepimizin!’
Meram Belediyesi’nin, Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“Kudüs’e gidin” çağrısıyla düzen-
lediği “Abdülhamid Han’ın İzinden 
Meram Atiyye-i Seniyye Projesi” 
kapsamında Kudüs’e 4 günlük prog-
ram düzenlendi.  Programa Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, İl 
Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar, Me-
ram Müftüsü Sabri Kütükçü, meclis 
üyeleri, STK temsilcileri, basın men-
supları, Abdülhamit Han’ın Torunu 
Şehzade Orhan Osmanoğlu ve Nil-
han Osmanoğlu, 15 Temmuz gazisi 
Şerife Boz ve eşi, Meram Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü-
ğü işçileri ile Kudüs Akademi öğren-
cileri katıldı. 4 günlük programlar 
kapsamında, Mescid-i Aksa, Kub-
bet-üs Sahra başta olmak üzere, Hz. 
Süleyman, Hz. İbrahim, Hz. Musa, 
Hz. Davud, Hz. Yakub, Hz. Yusuf, 
Hz. Yunus, peygamberlerin ma-
kam ve kabirleri de ziyaret edildi. 
Salman-ı Farisi ve Rabiatül Adeviy-
ye’ye’nin kabirlerine de uğranarak 
dualar edildi. Ayrıca ziyaretler kap-
samında Osmanlı döneminin bölge-
deki izleri de yerinde görüldü. 

‘FİLİSTİN HEPİMİZİN, 
TÜRKİYE HEPİMİZİN’

Programlar kapsamında Filis-
tin’in en büyük yetimhanesinin de 
içerisinde yer aldığı İnternational 
Burj Al Laklak Derneği’ne de bir 
ziyaret gerçekleştirildi. Burada Tür-
kiye’den giden heyet ve Dernek 
tarafından oluşturulan takımlarla 
dostluk maçı gerçekleştirildi. Burj 
Al Laklak Dernek Başkanı Musa 
Hicazi, hem Türklerin Filistin’e ba-
kışını hem de Filistin’in durumuyla 
ilgili önemli açıklamalarda bulun-
du. Filistinlilerin Türklerin geldiğini 
göründe çok sevindiklerini belirten 
Hicazi, “Siz başka bir ülkeye değil, 
kendi vatanınıza geldiniz. Sizin gör-
düğünüz gibi, Filistinliler Türklerin 
geldiğini görünce, çok seviniyor. 
Filistin hepimizin, Türkiye hepimi-
zin. Somali hepimizin. Çok seviniyo-
ruz sizin buraya gelmenize. Çünkü 
siz Osmanlı’nın torunlarısınız. Biz 
de kendimizi Osmanlı’nın torunu 
olarak görüyoruz. Sultan Abdülha-
mid’in torunu olmak bizim için onur 
vesilesi” ifadelerini kullandı. 

‘NEREDE MAZLUM VARSA 
TÜRKİYE ORADADIR’

Hicazi, Osmanlı Devleti’nin Fi-
listin’e yaklaşık 400 sene hakim ol-
duğunu hatırlattı. Osmanlı Devleti 
zamanlarında Filistin’in ve burada 
yaşayan halkların oldukça rahat bir 
hayat sürdüklerini ve Osmanlı’ya bu 
nedenle büyük sevgi durulduğunun 
altını çizen Hicazi, sözlerini şöyle 
sürdürdü, “Bize çocukluğumuzdan 
beri Sultan Abdülhamid ve Selahad-
din Eyyübi’den bahsediliyor.   Hamt 
olsun ki sizin Filistin’deki tarihiniz 
çok güzeldi. Osmanlı burada 400 
sene kaldı ve Mescid-i Aksa’ya kim-
se zarar veremedi, yaklaşamadı. Bu 
bize yetiyor. Osmanlı çıktı buradan, 
Müslümanların bütün düşmanları 
buraya girdi. İngilizler, Yahudiler, 
ihanet eden Arap liderleri Filistin’i 
yönetti. Atalarımız, dedelerimiz, 
babalarımız, okullarda hocalarımız 
Osmanlı hakkında hep güzel şeyler 
söyledi. Türkiye şimdi de öyle. Ne-
rede bir mazlum varsa, Türkiye ora-
dadır, yardım etmektedir. Suriyeli 
kardeşlerimize ve Gazze’ye yaptı-
ğınız yardımlardan çok memnunuz. 
Gazze konusunda Mavi Marmara ile 
yardımlar götürüldü. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “One 

Minute” çıkışı oldu. Bunlar bizi gu-
rurlandırdı ve çok sevindirdi. Tür-
kiye’nin bu anlamda büyümesini, 
gelişmesini çok istiyoruz.”

‘TÜRKLERİ GÖRMEK 
BİZE MORAL VERİYOR’

Türklerin Filistin’e gelmelerin-
den duyduğu memnuniyeti dile ge-
tiren Hicazi, Türkiye’nin kendilerini 
yalnız bırakmamasını istedi. “Türk 
kardeşlerimize sesleniyorum; bura-
ya gelin” diyen Hicazi, şöyle devam 
etti, “Siz ne kadar gelebilirseniz bu 
bizim için önemlidir. Sizin yanımız-
da olmanız çok güzel. Sizinle Mes-
cid-i Aksa’da namaz kılmak çok 
güzel. 2 ay önce Trabzonspor bizim 
gençlerimizi 10 günlük bir kampa 
davet etti. Bu gibi olaylar bizim ço-
cuklarımızın moralini yükseltiyor. 
Biliyorsunuz iki ay kadar önce Mes-
cid-i Aksa İsrail tarafından kapatıldı. 
İsrail orada kimi gençlerimizi tutuk-
ladı, kimini yaraladı, kimini dövdü. 
Trabzonspor’un yaptığı bu davet, 
gençlerimiz için çok iyi oldu. Tür-
kiye’ye gittiklerinde yaşanan bütün 
zorlukları giderdi. Sizinle olmak, sizi 
görmek, Türk kardeşlerimizle birlik-
te olmak çok güzel bir duygu veriyor 
bize.”

GENÇLERE YARDIM 
ETMEK SUÇ SAYILIYOR

Hicazi, İsrail’in Filistinlilere uy-
guladığı baskılardan da bahsetti. 
Derneğin spor sorumlusunun İs-
rail tarafından tutuklu olduğunu 

hatırlatan Hicazi, “Bu arkadaşımız 
suçu, Buradaki spor faaliyetlerini 
yürütmek, Ramazanlarda Mescid-i 
Aksa’da iftarları düzenlemek. Cuma 
sabahlarında namaz kılmaya gelen-
lere kahvaltı hazırlamak. Mescid-i 
Aksa’da organizasyonlar yapmak. 
Burada uyuşturucu gibi kötü alış-
kanlıklara karşı Filistinli çocuk ve 
gençlere yardım etmek bile suç. İs-
rail’in tutumu bu şekilde. Yaklaşık 
8 bin 800 Filistinli İsrail tarafından 
tutuklu bulunuyor” diye konuştu. 

‘BİZİ YÖNETMEYE ABD’NİN 
ADAMLARI GETİRİLDİ’

Amerika Birleşik Devletle-
ri (ABD) başta olmak üzere, dış 
güçlerin Filistin’i karıştırmak için 
elinden geldiğini yaptığına dikkat 
çeken Hicazi, El Fetih ve Hamas 
birleşmesinin bu nedenle nere-
deyse imkansız olduğunu söyledi. 
Siyasi birleşime ve kuvvet birliği-
ne müsaade edilmediğini söyleyen 
Hicazi, “El Fetih Rahmetli Yaser 
Arafat’a kadar ciddi bir örgüttü. 
Ama ondan sonra kendisini Ame-
rika Birleşik Devletleri’ne bağladı. 
Filistin halkı 2006 yılında seçimler 
olduğunda Hamas’ı seçti. 4 ay sonra 
bütün milletvekilleri ABD’nin ka-
bulü ile tutuklandı. Bizi yönetme-
ye ABD’nin adamlarını getirdiler.  
Bunların maaşları ABD’den geliyor. 
İktidar onların elinde, gücü kulla-
nıyorlar. Mücahitleri tutukluyorlar. 
İsrail güvenlik güçleri ile işbirliği ya-

pıyorlar” dedi. 
‘MÜSLÜMANLARIN CESUR 
OLDUĞUNU GÖSTERDİNİZ’

Fetullahçı Terör Örgütü (FE-
TÖ’)’nün 15 Temmuz 2016 gecesi 
Türkiye’de giriştiği darbeyle ilgili de 
değerlendirmelerde bulunan Hicazi, 
15 Temmuz gecesi Türkiye için dua 
ettiklerini belirterek, şunları söyledi, 
“15 Temmuz’u gecesi Filistinliler 
uyuyamadı. Sabaha kadar lambalar 
sönmedi. Siz Taksim meydanında 
idiniz bizim bir kısmımız da sokak-
lardaydık. Sabaha kadar hep dualar 
ettik. Hamd olsun, gösterdiğiniz 
cesaretten dolayı bizim sevindirdi-
niz, Müslümanların ne kadar cesur 
olduğunu bize gösterdiniz ve örnek 
oldunuz. Tankların altına girdiniz. 
Her Müslümanın kalbinde bir aslan 
vardır ve bu aslan emir bekliyor. O 
gecede bu cesareti gösteren yiğitle-
ri Afganistan’a gönderin orayı kur-
tarırlar, Myanmar’a gönderin orayı 
kurtarırlar. Hem bizi sevindirerek 
örnek oldunuz hem de bizim düş-
manlarımıza önemli bir mesaj ver-
diniz, dediniz ki; Müslümanlar ciddi 
bir sıkıntı olduğu zaman bu kadar 
güçlüdür dediniz.”

BİRLİK VE BERABERLİK
 ÇAĞRISI YAPTI

1917 yılında yayımlanan Bal-
four Deklarasyonu’nun 100. Yılı 
nedeniyle İngiltere’nin tutumunu 
eleştiren Hicazi, “Müslümanların en 
büyük ve en eski düşmanı İngiliz-
ler. Şimdiki yeni başbakanın Balfour 
Deklarasyonu’nu desteklemesi, “biz 
Müslümanlara düşmandık hala düş-
manız” mesajıdır. Müslümanlar ola-
rak bunu görmeli ve uyanmalıyız. 
Keşke Müslüman devletler, İngiliz 
büyükelçileri çağırsaydı da, Balfour 
Deklarasyonu’na karşı İngiltere’nin 
tutumunu kınasalardı. 

Fakat Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan dışında kimse bunu 
yapamadı. Erdoğan kadar kimse 
cesur olamıyor. Müslümanlar bir 
olmazlarsa sıra hepsine gelecek. 
Suriye’deki, Irak’taki olaylar bütün 
İslam alemine girecektir. Mısır gitti, 
Suriye gitti, Libya gitti, geçen sene 
ise Türkiye’yi karıştırmaya çalıştılar. 

Yani biz uyanmazsak elimizden 
Mekke de gidecektir. Bir ve beraber 
olmazsak, birbirimize yakın olmaz-
sak, düşmanlarımıza bize davran-
dıkları gibi davranmazsak, onlardan 
çekinmeye devam edersek, düş-
manlarımız yatak odalarımıza kadar 
girecekler” sözleriyle birlik ve bera-
berlik çağrısı yaptı. 

Filistinlilerin Türkiye sevgisi ay yıldızlı al bayrağa olan sevgilerinden anlaşılabiliyor.

Musa Hicazi

MERAM BELEDİYESİ İLE 
KUDÜS İZLENİMLERİ-5
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Trabzonspor’da Onazi ve Burak Yılmaz sevinci
Milli aranın ardından Süper Lig’in 

12. haftasında sahasında Osmanlıspor 
ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da, 
Onazi ve Burak Yılmaz’ın takımla bir-
likte çalışmaları Teknik Direktör Rıza 
Çalımbay’ı rahatlattı. Trabzonspor, 
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde 
Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yöne-
timinde Osmanlıspor maçı hazırlıkla-
rını sürdürdü. Antrenmanda Slovakya 
Milli Takım kampından dönmeyen Du-
rica, Bero ve Hubocan yer almadı. Üç 
oyuncunun akşam saatlerinde Trab-
zon’a gelecekleri bildirildi. Sakatlığı 
devam eden Mustafa Akbaş çalışma-
larını salonda sürdürürken, Batuhan 
ise takımdan ayrı koşu yaptı. Uzun sü-

ren sakatlığın ardından takımla birlik-
te koşulara başlayan ve pas çalışması 
yapan Kucka, çift kale maçta Teknik 
Direktör Rıza Çalımbay tarafından ris-
ke edilmeyerek çalışmasına salonda 
devam etti.

ONAZİ VE BURAK SEVİNCİ
Trabzonspor’da Onazi ve Burak 

sevinci yaşanıyor. Kucka’nın sakatlığı 
Okay’ın ise cezalı olması nedeniyle 
orta sahada sıkıntı yaşayan Rıza Ça-
lımbay, Onazi’den gelen haber ile 
rahatladı. Dün takımdan ayrı olarak 
çalışan Nijeryalı oyuncu bugün ise 
takımla birlikte çalışmalara başlaya-
rak çift kale maçta yer aldı. Ligde en 
son Malatyaspor maçında forma giyen 

Burak Yılmaz ise maç temposunu ya-
kalamaya çalışıyor. Antrenmanlarda 
oldukça hırslı görülen oyuncunun, 
Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafın-
dan hazır görülmesi halinde Osman-
lıspor maçında forma giymesine bir 
engel bulunmadığı belirtiliyor.

SOSA EKSİKLERİNİ 
GİDERMEYE ÇALIŞIYOR

Trabzonspor’un Milan’dan transfer 
ettiği Jose Sosa, antrenman eksikliği-
ni gidermeye çalışıyor. Antalya Be-
lek’te yapılan kamp sırasında oldukça 
istekli çalışan Arjantinli oyuncu, Tek-
nik Direktör Rıza Çalımbay ile de bir 
görüşme yaptı. Ligde kalan haftalarda 
daha fazla forma şansı bulmak isteyen 

tecrübeli oyuncu antrenman eksikleri-
ni gidererek eski haline dönmeye çalı-
şıyor. Halen belli bir tempo yakalaya-
mayan oyuncunun ekstra çalışmalar 
da yaptığı öğrenildi.
10 OYUNCU ÇALIŞMAYI SÜRDÜRDÜ

Trabzonspor’da bugün gerçekleş-
tirilen ve yaklaşık 2 saat süren ant-
renman sonrası Esteban, Abdülkadir 
Ömür, Emmanuel Mas, Okay Yokuşlu, 
Burak Yılmaz, Hugo Rodallega, Yusuf 
Yazıcı, Olcay Şahan, Abdurrahim Dur-
sun ve Uğurcan Çakır antrenman sonu 
çalışmaya devam ettiler. Kanat oyun-
cuları orta çalışması yaparken, Burak 
ve Yusuf duran top organizasyonları 
çalıştı. n İHA

Şenol Güneş 
sözleşme uzattı

Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş’in sözleşmesinin 
31 Mayıs 2019’a kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federas-
yonu’na bildirdi. Beşiktaş, Haziran 2017 yılında sözleşmesi 
sona erecek Şenol Güneş’in sözleşmesini uzatma kararı 
aldı. Kulüp tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na ya-
pılan bildirimde Güneş’in sözleşmesinin 31 Mayıs 2019’a 
kadar uzatıldığı belirtildi. 2015 yılında takımın başına geçen 
65 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş ile Süper Lig’de 2015-
2016 ve 2016-2017 yıllarında şampiyonluk yaşadı. Şenol 
Güneş, siyah-beyazlılar ile iki sezondur da UEFA Şampiyon-
lar Ligi’nde mücadele etti. Kara Kartal, geçen sezon grubu-
nu 3. sırada bitirirken, bu sezon ise 4 maç sonunda lider 
konumda bulunuyor. n İHA

Aytemiz Alanyaspor’da 
Malatyaspor hazırlıkları

A. Alanyaspor, Pazar günü sahasında oynayacağı E. 
Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. 

Turuncu-yeşilli takım bu sabah Teknik Direktör Safet 
Susic gözetiminde yapılan antrenmana koşu ve ısınma 
hareketleriyle başladı. Daha sonra top kontrolü ve pas ça-
lışması yapan turuncu-yeşilliler, dar alanda oyun ve şut 
çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Ülkelerinin milli ta-
kımlarından dönen Emre Akbaba, Georgios Tzavellas, Io-
annis Maniatis, Mamadou Fofana ve Fabrice N’Sakala ile 
sakatlıkları devam eden Alpay Koçaklı ve Junior Fernandes 
antrenmana katılmadı. Milli takımlardaki Michel Landel 
ve Lamine Gassama’nın ise yarınki antrenmana katılması 
bekleniyor. n İHA

Akhisar,  devreye en az 
kayıpla girmek istiyor
Süper Lig’de mücadele veren T.M. Akhisarspor, konuk 

olacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesisle-
ri’nde sürdürdü. T.M. Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryük-
sel, Beşiktaş maçında sahaya puan almak için çıkacaklarını 
kaydetti. Lige iyi bir başlangıç yaptıklarını, 11 haftada 17 pu-
anın hedefleri içerisinde olduklarını kaydeden Akhisarspor 
Başkanı Hüseyin Eryüksel, “Bu sezon ayakta kalmanın bile 
çok büyük bir başarı olarak görüldüğü Süper Lige başarılı bir 
başlangıç yaptık. Tabii ki hedefimiz kalan maçlarda da bu 
başarımızı sürdürmek olacaktır. Ekibimiz her maça olduğu 
gibi, Beşiktaş maçına da puan için çıkacak ve mücadelesini 
verecektir. İlk devreyi önemli olan az kayıpla geride bırak-
mak. İkinci devre lig daha zorlu geçecek” dedi.  n İHA

Kayserispor’da Gençlerbirliği mesaisi devam ediyor
Kayserispor Süper Lig’in 12. haftasında 

deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği 
maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesis-
lerinde, Teknik Direktör Marius Sumudica 
yönetimindeki antrenmanda düz koşunun 
ardından, ısınma, teknik çalışma, kondis-
yon ve kısa alanda pas çalışması yapıldı.

MUAMMER YILDIRIM: 
“ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ”

Antrenman öncesinde gazetecilerin so-
rularını yanıtlayan Kayserispor’lu tecrübeli 
kaleci Muammer Yıldırım, Gençlerbirliği 
maçının çok önemli olduğunu kaydederek, 
“Sakatlığımın ardından iyileştim ve idman-
lara başladım. Allah bir daha yaşatmasın. 
En büyük sakatlığımız bu olsun. Güzel bir 
gidişatımız var. Her şey yolunda. Bundan 
sonrada Allah’ın izniyle devam edecek. 
Önümüzde Gençlerbirliği maçı var. Ger-
çekten çok önemli bir maç. Özellikle onlar 
için çok önemli bir maç onlarında ilk yarının 
gidişatı için son şandı diyebilirim. Çünkü 

içeride oynuyorlar. Sıkıntılı süreçlerden ge-
çiyorlar” dedi.

STEPHANE BADJİ: 
“ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR”

Kendilerini çok zor bir maçın bekledi-

ğini belirten Stephane Badji ise, “Haftaya 
iyi başladık. Antrenmanlarımız iyi başladı. 
Zor bir maç bizi bekliyor. Aşağıdaki takım-
larla oynamak yukarıdakilerden daha zor. 
Çünkü az puandalar ve daha fazla puan için 

mücadele ediyorlar. Dikkatli olursak bu 
maçı alırız. Bu maçtan 3 puan alırsak puan 
durumunda kırılma olur. Biz yukarıda kala-
cağımıza inanıyoruz. Bu maç bizim için çok 
önemli” ifadelerini kullandı. n İHA

‘Süper Lig, hakettiği 
popülerliğe sahip değil’
Bursaspor’un Şilili orta saha oyuncusu Cristobal Jorquera, Süper Lig’in hak ettiği tanınırlığa 

ve popülerliğe sahip olmadığını ancak ligde çok büyük isimlerin yer aldığını söyledi 
Bursaspor’un 2015-2016 sezonu başında İtalya Serie A 

takımlarından Parma’dan 3 yıllığına kadrosuna kattığı Şilili 
oyuncu Cristobal Jorquera’nın, kontratının son yılını geçirdi-
ği yeşil-beyazlı kulüpten sezon başında ayrılması gündeme 
gelmişti. Adı Sivasspor ile anılan 29 yaşındaki orta saha 
oyuncusu Teknik Direktör Le Guen’in isteği üzerine takım-
da kalırken, bu sezon geride kalan 11 karşılaşmanın 8’inde 
forma şansı buldu. Yalnızca 2 kez ilk 11’de görev alan dene-
yimli oyuncu, Le Guen’in yedek kulübesinden en çok forma 
şansı verdiği isimlerin de başında geldi. 6 karşılaşmada 
Fransız çalıştırıcı tarafından yedekler arasından oyuna dahil 
edilen Jorquera, kulübede beklemenin hoşuna gitmediğini 
ancak takıma her zaman pozitif yaklaşmaya çalıştığını söy-
ledi.
“KULÜBEDE BEKLEMEK HOŞUMA GİDEN BİR ŞEY DEĞİL”

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Jorquera, “Şu 
ana kadar iyi işler yaptık ve iyi sonuçlar alabildik. Umarım 
en azından yılın sonuna kadar böyle devam eder. Daha 
sonra da ikinci yarının hazırlıklarını yapmaya başlayacağız. 
Kulübede beklemek hoşuma giden bir şey değil. Her za-
man pozitif bir şekilde yaklaşmaya çalışıyorum takımıma. 
Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Şu anda 
takımım için yine elimden gelenin en iyisini yapmaya çalı-
şıyorum” dedi.

“LE GUEN ÇOK ÇALIŞKAN BİR HOCA”
Fransız teknik adam Paul Le Guen ile sadece takımın 

başına geldiğinde bir görüşmesinin olduğunu aktaran Şilili 
oyuncu, “Onun haricinde bir görüşme şansı bulamadım. 
Çok çalışkan bir hoca. Aldığı sonuçlarla birlikte bu herkesin 
görebileceği bir şey. İyi çalışan bir hoca olduğunu söyleye-
bilirim” diye konuştu.

“LİG HAKETTİĞİ TANINIRLIĞA 
VE POPÜLERLİĞE SAHİP DEĞİL”

Bu sene ligin rekabetçi olduğunu ifade eden Cristobal 
Jorquera, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Doğruyu söylemek gerekirse burada oynadığım her 
sezon bunu görmüştüm. Belki lig hakettiği tanınırlığa ve po-
pülerliğe sahip değil ama burada çok büyük isimler var. O 
isimler de kalite koyuyor ortaya ve bu da ligin gelişmesi ve 
daha fazla tanınması açısından önemli bir şey.”

“ŞU ANA KADARKİ EN GÜÇLÜ EKİP GALATASARAY”
Süper Lig’de Başakşehir ve Beşiktaş’ın oyun tarzlarının 

çok hoşuna gittiğini ifade eden 29 yaşındaki oyuncu, şu ana 
kadarki en güçlü ekibin de Galatasaray olduğunu belirtti.

“BENİM BURADA KÖTÜ BİR OYUNCU 
OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRLER AMA”

Bursaspor’da sözleşmesindeki son senesini geçirdiğini 
hatırlatan Jorquera, “Sözleşmemin sonuna kadar elimden 
gelenin en iyisini vermeye devam edeceğim. Benim burada 
kötü bir oyuncu olduğumu söyleyebilirler ama sözleşmem 
boyunca hiçbir zaman profesyonellik dışı bir şey yaptığımı 
söyleyemezler. Bu ülkeye minnettarım ve burada mutlu-
yum. Kontratım bittikten sonra bakacağız. Burada devam 
etme durumum olursa devam ederim. Yoksa da başka 
ufukları tecrübe etmeye çalışabilirim” dedi. n İHA
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Avcı: Geçmişi 
geride bırakalım
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’un Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, 

Silivrispor maçının önemine dikkat çekerken, geçmişi unutup önlerine bakmaları gerektiğini 
ifade etti. Avcı, “Devre arasına üst sıralarda girmek istiyoruz” dedi

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor, Sakaryaspor’u evinde 
mağlup ederek rahat bir nefes aldı. Uzun 
süredir galip gelemeyen Yavru Kartal, 
deplasmanda oynanacak olan Silivrispor 
maçı öncesinde önemli bir galibiyet elde 
etti. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Kon-
ya Anadolu Selçukspor’da Teknik Direktör 
Alper Avcı açıklamalarda bulundu ve bir an 
önce üst sıralara yükselmek istediklerini 
belirtti.

‘GEÇMİŞİ UNUTUP 
ÖNÜMÜZE BAKMALIYIZ’

İç sahada alınan Sakaryaspor galibi-
yetinin morali ile haftaya başladıklarını 
kaydeden teknik direktör Mustafa Alper 
Avcı, “İç sahada aldığımız Sakaryaspor 
galibiyetinin değerli olabilmesi adına Si-

livrispor maçından mutlak suretle puanla 
dönmemiz gerekiyor. Çünkü içerde ha-
kikaten ciddi anlamda efor sarfedilen ve 
hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Rakibe 
baktığınız zaman sıralamada her ne kadar 
kötü durumda da olsa tecrübeli oyunculara 
sahip. Karşılaşmanın oynanacağı saha-
nın zemini sunni çim. Böyle bir zeminde 
daha önce Karagümrük maçını oynamış-
tık. Bunun dezavantaj mı yoksa avantaj 
mı olduğunu göreceğiz.  Ancak dediğimiz 
gibi Silivrispor maçından mutlaka puanla 
dönmek istiyoruz. Artık geçmişi geride 
bırakıp önümüze bakmak, devre arasına 
kadar olan süreci en iyi şekilde geçirmek 
istiyoruz. Bu süreçte alabildiğimiz kadar 
puanları alıp devre arasına üst sıralarda 
girmek istiyoruz” şeklinde görüş bildirdi.
SİLİVRİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta kar-
şılaşmasında 18 Kasım Cumartesi günü 
deplasmanda Silivrispor  ile karşılaşacak 
olan Konya Anadolu Sekçukspor hazırlık-
larına devam ediyor. Karatay Belediyesi 
Tatlıcak Tesisleri’nde teknik direktör Alper 
Avcı ve yardımcıları nezaretinde gerçek-
leştirilen antrenmanda Sakaryaspor ma-
çında forma giyen futbolcular rejenenaras-
yon çalışması yaparken, tedavileri devam 
eden İbrahim Ak ve Arif Demir kendileri 
için hazırlanan program dahilinde çalış-
malarını sürdürdü. Diğer futbolcuları ise 
teknik direktör Alper Avcı’nın da katıldığı 
çalışmada yarı sahada çift kale maç yaptı. 
Antrenmanı Kulüp Başkanı Mehmet Güney 
ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Ay da 
takip etti.

YAVRU KARTAL’DAN 

ÇAĞLAYAN’A TEBRİK
Konya Anadolu Selçukspor Basın 

Sözcüsü Hakan Salim Çağlayan, Selçuk 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor 
Yöneticiliği Bölümünde doçent doktorluk-
tan profesörlük kadrosuna atandı. Yeşil be-
yazlı takım yaptığı açıklama ile Çağlayan’ı 
tebrik etti. Yapılan açıklamada, “Selçuk 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor 
Yöneticiliği Bölümünde Doç.Dr. olarak 
görev yapan Atiker Konyaspor ve Konya 
Anadolu Selçukspor’umuz yönetim kurulu 
ve öğretim üyesi Hakan Salim Çağlayan 
bugün itibariyle profesörlük kadrosuna 
atanmıştır. Konya Anadolu Selçukspor Yö-
netim Kurulu olarak sayın hocamıza yeni 
görevinde başarılar diliyoruz” ifadelerine 
yer verildi.
n SPOR SERVİSİ

Sarayönü, zirveye 
yakın oynuyor

Bölgesel Amatör Ligi temsilcilerimizden Sarayönü 
Belediyespor, mücadele ettiği 7. Grup’ta zirve yarışını sür-
dürüyor. 7 hafta sonunda 18 puan toplayan ve henüz mağ-
lubiyet yüzü görmeyen yeşil siyahlılar, 22 puanla lider olan 
Serik Belediyespor’u takibini sürdürüyor. 7.hafta maçında 
Gölhisarspor’u kendi evinde mağlup eden Sarayönü Bele-
diyespor, bu hafta deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden 
Karaman Belediyespor’a konuk olacak. Temsilcimiz bu 
maçı da kayıpsız atlatarak takibini devam ettirmek istiyor.
n SPOR SERVİSİ

Remzi Ay, TASKK
Başkan Yardımcısı oldu

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 17. 
Olağan Genel Kurulu 21 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu’nda yapıl-
mıştı. Tek adayla gerçekleşen genel kurul sonrası Ali Düş-
mez yeniden genel başkanlığa seçildi. Yeni göreve gelen 
TASKK yönetim kurulu üyeleri Ali Düşmez başkanlığında 
Antalya’da yapılan toplantı sonunda görev dağılımı gerçek-
leşti. Buna göre Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyo-
nu Başkanı Remzi Ay, yeni yönetimde başkan yardımcılığı 
görevine getirildi. Konya ASKF’den yapılan açıklamada, 
“Konyamız adına Türk sporu ve gençliği ile tüm amatör 
spor kulüplerimize hayırlı olsun” denildi.
n SPOR SERVİSİ

Süper Amatör Lig ekiplerinden Sel-
çukspor’da Ilgın Belediyespor maçının 
hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertli 
ekibin Başkanı Zahir Renklibay, çok iyi 
hazırlandıklarını belirterek haftasonu 
Ilgın’da iyi bir Selçukspor izletmek iste-
diklerini açıkladı. Son 2 haftada iyi bir 
çıkış yaptıklarını kaydeden Başkan Zahir 
Renklibay, “Takımın başına Ömer Zen-
gin hocamızı getirmemizle birlikte takım-

lar taşlar yerine oturmaya başladı. Ol-
dukça potansiyeli olan bir takımız. Puan 
kaybı yaşadığımız maçlarda kötü bir fut-
bol oynamadık. Sadece sonuca gitmeyi 
başaramadık. Çok pozisyona giriyoruz. 
Bunları son 2 maçta iyi değerlendirdik. 
Galibiyete uzanan taraf olduk” dedi.

‘LİG BİZİM İÇİNE YENİ BAŞLADI’
Ligin en alt sırasından 4.sıraya yük-

seldiklerini belirten Başkan Renklibay, 

“Lig bizim için yeni başladı. Üst üste 
galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor. 
Önümüzde oynayacağımız kritik maçlar 
var. Bizim tek rakibimiz kendimiz. Her 
maç üzerine koyup ilerliyoruz ve ilerle-
meye devam edeceğiz. Ilgın maçında tek 
düşüncemiz iyi futbol ve 3 puan. Takımı-
mıza ve teknik heyetimize güveniyorum” 
ifadelerini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ

Selçukspor’da hedef galibiyet! Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden 
temsilcimiz Selçuklu Belediyespor’un yıldız oyun-
cusu Will Daniels lig istatistiklerinde kendini gös-
termeye devam ediyor. Amerikalı yıldız oynadığı 
8 maçta rakip potalara toplamda 161 sayı gönde-
rerek, sayı krallığında ikinci sırada yer aldı. Maç 
başına 20.1 sayı ortalaması yakalayan tecrübeli 
basketbolcu, bu alanda ise kendine 3. Sırada yer 
buldu.

Listenin zirvesinde ise tanıdık bir isim yer alı-
yor. Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele 
ederken ligden düşen ve daha sonra ekonomik 
sebepler nedeniyle kapanan Torku Konyaspor 
Basketbol’un eski oyuncusu Tyrone Brazelton 
20.8’lik sayı ortalaması ile sıralamanın en üstün-
de bulunuyor. İstanbul Beylikdüzü forması giyen 
Brazelton, şuana kadar 6 maçta forma giydi ve 
takımının 4 galibiyet almasında pay sahibi oldu.

Bu hafta ligin orta sıra ekiplerinden Akhisar 
Belediye’yi ağırlayacak olan Selçuklu Beledi-
yespor’da gözler Will Daniels’ta olacak. Tecrübeli 
basketbolcu yüksek bir isabet yüzdesine ulaşması 
durumunda ligin toplam sayı ve sayı ortalaması 
sıralamasında zirveye yerleşebilir.
n SPOR SERVİSİ

William Daniels 
krallık peşinde!

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlü-
ğü Tekvando İl Temsilciliği faaliyet programın-

da yer alan Minikler, Yıldızlar, Gençler Atatürk 
Kupası Poomse İl Şampiyonası 11-12 Kasım 

2017 tarihlerinde yapıldı.
MİNİKLERDE YAHYA 

ÖZDEMİR BİRİNCİ
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor 

İl Müdürlüğü Kayhan Aytar Tekvan-
do Salonu’nda yapılan müsabaka-

lar sonucunda Erkeklerde; Minik 
Sarı Kemer 1.Yahya Özdemir, 

2.Muhammed Ali Akman, 
3.Süleyman Serttaş, Minik 

Yeşil Kemer 1.Mehmet 
Güzel, 2.M.Kerem Kop-

cal, Minik Mavi Ke-
mer 1.Ahmet Enes 

Şahin, 2.Efe Şa-

hin, 3.Mustafa Ferhan Metin, Minik Kırmızı Kemer 
1.Mehmet Kaçmaz, 2.Ali Kemal İpek, 3.Hamza 
Kopçal, Yıldız Sarı Kemer 1.Hasan Basri Gölçek, 
2.Nuretti İri, 3.Mevlüt Yasin Dursun, Yıldız Yeşil 
Kemer 1.Emin Seyis, 2.Yiğit Arda Kızıltepe, 3.Re-
cep Köse, Yıldız Mavi Kemer 1.Zeki Umut Altıntaş, 
Yıldız Kırmızı Kemer 1.Bekir Berke Karagöz, 2.Mu-
harrem Özmen, 3.Muhammet Talha Şahin, Genç 
Sarı Kemer 1.Ahmet Can İli, 2.Ali Eren Ağralı, 
3.Mahmut Talha Koç, Genç Yeşil Kemer 1.Murat 
Güvenç, 2.Mustafa İnal, 3.Babur Mirza İmamov, 
Genç Mavi Kemer 1.Muhammet Hami, 2.Kemal 
İli, Genç Kırmızı Kemer 1.Cahit Demirel, 2.Ahmet 
İpek, 3.Emre Can Çakal oldu.

BÜYÜKLER SİYAHTA LİDERLİK 
TUĞBA KADER ŞANLI’NIN

Bayanlarda ise Minik Sarı Kemer 1.Esma De-
niz, 2.Hatice Kübra Turgut,3.Arife Zeynep Güleç, 
Minik Yeşil Kemer 1.Zeynep Gökçen Çetiner,2.

Dilara Erdinç, Minik Mavi Kemer 1.Aleyna Nur, 
2.Nursel Özge Ünal, 3.Fadime Selin Çetin, Minik 
Kırmızı Kemer 1.Hayrünisa Aslanlar, 2.Fadime Si-
nem Taşarmut, 3.Melisa Akbaş, Yıldız Sarı Kemer 
1.Seda Küçüksolak, 2.Yağmur Yiğit, 3.Şaziye Nur 
Duman, Yıldız Yeşil Kemer 1.Sena Gürbüz, 2.Fat-
ma Beray Eraslan, 3.Aleyna Ayyüce Cingöz, Yıldız 
Mavi Kemer 1.İlayda Nebiye Şentürk, 2.Ayşe Aşıcı, 
3.Aleyna Nur Altan, Yıldız Kırmızı Kemer 1.Azra Bi-
han Macit, 2.Sena Gül Kocaer, 3.Şevval Çal, Genç 
Sarı Kemer 1.Şeydanur Basınlı, 2.Sena Ceran, 
3.Döndü Nur Özden, Genç Yeşil Kemer 1.Sevde 
Atıcıgil, 2.Yaşar Büyüksarıkolat, 3.Havva Nur 
Akça, Genç Mavi Kemer 1.Sümeyye Nur Gülcan,2.
Kübra Nur Metin, Genç Kırmızı Kemer 1.Fatma Nur 
Altınbaş, 2.Şerife Kocaer, 3.Zeynep Özaydınlık, 
Büyükler Siyah 1.Tuğba Kader Şanlı, 2.Fadime 
Akkaya, 3.Kadriye Nur Erman oldu.
n SPOR SERVİSİ

Tekvando Poomse İl Şampiyonası yapıldı



‘KONYASPOR’UN YANINDAYIZ’
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konyaspor’un her zaman yanında olduklarını ve desteklerinin süreceğini belirtti. 

Konyaspor’un hem Türkiye Kupası’nı hem de Süper Kupa’yı kazandığını hatırlatan Akyürek, “Her başarının bir bedeli var” dedi
Konya Büyükşehir Belediye Başka-

nı Tahir Akyürek, Cumhuriyet Başsav-
cısı Bestami Tezcan, Emniyet Müdürü 
Şükrü Yaman, Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Hasan Kılca, Kon-
yaspor Başkanı Fatih Yılmaz, yönetim 
kurulu üyeleri, teknik direktör Mehmet 
Özdilek ile yardımcıları, futbolcular ve 
kulüp çalışanları Akyokuş Park Konya 
Mutfağında bir araya geldi. 

Oldukça samimi geçen birlik bera-
berlik dayanışma ve moral yemeğinde 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek’in konuşmasında verdiği 
mesajlar geceye damga vurdu. 

TEKNİK HEYETİMİZE VE 
FUTBOLCULARIMIZA 

GÜVENİYORUZ
Birlik, beraberlik, dayanışma ge-

cesinde ilk konuşmayı kulüp başkanı 
Fatih Yılmaz yaptı. Başkan Yılmaz 
konuşmasında “Burada bir tanışma, 
kaynaşma, moral yemeğinde buluş-
tuk. Arada bir yapıyoruz bunu ama uzun 
zamandır başkanımızla, başsavcımız-
la, il emniyet müdürümüzle bu şekil-
de bir araya gelmemiştik. Böyle bir 
buluşmadan ve kendilerini aramızda 
görmekten dolayı mutluyuz. Şu anda 
Avrupa’da önümüzde Marsilya maçı 
var müsabakayı alırsak gruptan çıkma 
ihtimalimiz ciddi manada yükselecek. 
Ligde de istediğimiz yerde değiliz ama 
amacımız yukarılara çıkmak tabi ki. 
Bundan dolayı teknik heyetimize ve 
futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz en 
kısa zamanda gerekeni yapacaklardır. 
Mehmet Hocamız ve teknik heyetimiz 
aramıza yeni katıldılar ben tekrar hoş 
geldiniz diyorum. Kendisi donanımlı, 
deneyimli bir hocamız inşallah katkı 
sağlayacaklar Konya’mıza. Herkese bu 
güzel geceye katılımları nedeniyle te-
şekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. 
KULÜBÜMÜZÜN, TAKIMIMIZIN 
YANINDAYIZ, ARKASINDAYIZ

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek ise başkan Fatih 
Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine te-
şekkür ederek sözlerine başladı. Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek 
önemli mesajlar verdiği konuşmasının 

başında “Uzun zamandır belki planla-
dığımız ama şimdi gerçekleştirebildiği-
miz bir akşam buluşmasındayız. Teknik 
direktörümüze ve teknik heyetimize 
başarılar diliyoruz. Mehmet Hocamız 
ve diğer hocalarımız Konya’nın ruhuna, 
kimliğine ve yapısına uyabilecek olan 
kıymetli hocalarımız. Ben Konya’mıza 

ve takımımıza katkı yapacaklarını düşü-
nüyorum, biliyorum. Konya yöneticileri 
olarak, Konyalılar olarak dün olduğu 
gibi bugün de kulübümüzün, takımımı-
zın yanındayız, arkasındayız” dedi.

DÜŞÜŞLER YÜKSELİŞLER 
YAŞADIK FAKAT DESTEĞE HEP 

DEVAM ETTİK
Belediye Başkanı Akyürek “Bele-

diye başkanlığına 2004 yılında gelmiş-
tim, üçüncü dönemimdeyim. Takımı-
mızın iyi günlerini gördük kötü günlerini 
gördük. Düşüşler yaşadık yükselişler 
yaşadık fakat hep aynı doğrultuda ta-
kımımıza ve Konya’nın sporuna destek 
vermeye çalıştık. Görev aldığımızda 

Konyaspor futbol ailesi, futbolcularımız 
Zafer’de bir iş hanının üst katında ve 
çok müsait olmayan ortamlarda bilmi-
yorum Ömer Ali hatırlar Selim hatırlar 
belki bilmiyorum başka arkadaşlarımız 
var mı…? Böyle bir iş hanında kalıyor-
du futbolcularımız. Antrenmana gidip 
geliyor ve geldikten sonra duş alabili-

yorlardı, antrenman sahaları da yeterli 
değildi. İlk önce Tatlıcak mevkiinde 
Konyaspor Kulüp Binası’nı yaptık hep 
birlikte sonra Kayacık’ta şu anda bulun-
duğunuz alanı hayata geçirdik. Orada 
antrenman sahaları, zeminden ısıtma-
lı antrenman sahasını da geçtiğimiz 
yıl faaliyete geçirdik. O kompleksimiz 
daha da büyüyecek. Altyapı takımları-
mız ve diğer bazı tesislerimiz oraya orta 
vadede ilave edilecek. Şu anda kaldığı-
nız tesisten daha fonksiyonel bir tesisi 
daha oraya inşallah bakanlarımızla bir-
likte ya da belediye olarak kazandıraca-
ğız” şeklinde konuştu. 

Belediye Başkanı Tahir Akyürek 

konuşmasını şöyle sürdürdü; “Aynı 
zamanda Konya Büyükşehir Belediye 
Stadyumu’nu belediye eliyle gerçek-
leştirdik hamd olsun ve stadyumu-
muz açıldıktan sonra uluslararası bazı 
yarışmalarda o dönemlerde yapılan 
dünyanın en iyi beş stadı arasına girdi. 
Hem akustiğiyle, hem mimari tarzıyla 

hem sosyal imkânlarıyla… Stadyum 
Konyaspor’a güç katmış oldu ve te-
sisleşme Konyaspor’u güçlendirmiş 
oldu. 2004’te biz seçim çalışmalarını 
yaparken bazı arkadaşlarımız şöyle bir 
paragraf yazdırdı seçim vaadi olarak 
ben kendi elimle de metni düzenledim 
sonra; ‘tesisleşmesiyle, kurumsallaş-
masıyla ve sportif açıdan Avrupa takımı 
Konyaspor’u meydana getirmeye ça-
lışacağız’ demiştik. On sene bu cümle 
hep karşıma çıktı. Her seçimde o afişle-
ri gösterdiler ‘hani Avrupa takımı Kon-
yaspor ne oldu?’ diye. Stadyum yaptık, 
tesis yaptık, antrenman sahası falan 
yaptık demeniz yetmiyordu. Ama hamd 

olsun takımımız o seviyelere de ulaştı.
TRABZONSPOR MAÇINDA 

YAPILANLARI UNUTAMIYORUM
Türkiye Kupası’nı, Süper Kupa’yı 

aldı takımımız. Ben, bütün futbolcu ve 
yönetici arkadaşlarımızı Konya tarihine 
geçen bu başarılarından dolayı tebrik 

ediyorum. Fakat her başarının bir be-
deli vardır biliyorsunuz. Kıskançlıklarla 
ve hasetlik duygularıyla da karşılaştık. 
Şöyle ki. Biz birçok rakibimize göre 
daha sınırlı bir bütçeyle, sınırlı imkânla 
yola devam ettiğimiz halde bu başarı-
ların gelmesi hem dikkat çekti hem de 
kıskançlıklara yol açtı. Sezon başlarken 
ben bunu şahsen izlediğimde müşa-
hede ettim. Mesela Trabzon maçında 
yapılanları ben unutamıyorum. Bir 
arkadaşımızın ayağı kırıldı orada nere-
deyse can çekişiyordu ama kimse aldır-
madı orada. Onu hala unutamıyorum. 
Cenab-ı Hak’tan hepiniz için bunu dili-
yorum sakatlıktan böyle felaketlerden 
muhafaza buyursun. 

KONYASPOR AİLESİ GÜÇLÜ 
BİR AİLE- SİZLERLE GURUR 

DUYUYORUZ
Ben şu anda yaşadığımız süreci de 

değerlendiriyorum. Konyaspor ailesi 
güçlü bir aile. Biraz önce Mehmet Ho-
camızla görüşürken Hocamız da aynı 
ifadeleri kullandı karakterli bir oyuncu 
topluluğuna sahibiz bu çok önemli. 
Bireysel olarak ayrı ayrı değerlendiri-
lebilir. Ama önemli olan bir uyumu bir 
aile ortamını yakalamaktır, önemli olan 
karakterli bir duruşa sahip olmaktır. 
Sizlerin öyle bir duruş içinde olduğu-
nuzu biliyoruz. Futbol ailesinin olum-
lu-olumsuz yönlerini de takip ediyoruz. 
Burada hem teknik heyetimizin hem 
oyuncu grubumuzun hem yönetim ku-
rulumuzun futbol ailesi içinde erdemli 
tavrı temsil ettiklerini, karakterli duruşu 
temsil edenlerden olduğunu biliyoruz. 
Konya olarak sizlerle bu açıdan da gu-
rur duyuyoruz. Başarılar tamam, duruş 
da çok önemlidir. Bu duruş bizi zaten 
bugüne kadar başarıya götürdü bundan 
sonra da hiç endişe etmiyorum başarı-
ya götürecek. 
GEREKEN HER ŞEYDE VARIZ, 

DESTEKÇİNİZİZ
Bazen konuşurken şunu söylüyor-

dum nasıl Barcelona’nın Nou Camp’ı 
varsa nasıl Real Madrid’in Bernabeu’su 
varsa nasıl Brezilya’da Maracana varsa 
Konya’da da Konya açısından böyle bir 
marka oluşturacağız demiştik. Hamd 
olsun belli seviyeleri kazandık, kazan-
dırdınız. Bundan sonra da başarılarda 
buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı bir 
sezon diliyoruz. Bizim için sezon yeni 
başlıyor, gerçekten öyle. Teknik heye-
timizle, futbolcumuzla, seyircimizle ve 
Konya’yla birlikte sezona adeta yeni 
başlıyoruz. 

Allah sakatlıklardan korusun ba-
şarılar diliyoruz. Biz tabi kendi yoğun-
luğumuzdan her zaman fiziki olarak, 
fiili olarak sizlerle buluşamıyoruz ama 
gönlümüz, imkanlarımız problem oldu-
ğunda gereken her şeyde varız, destek-
çiniziz. Bu duyguyla hepinize teşekkür 
ediyoruz.”
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 11 8 2 1 26 9 17 26
2.BAŞAKŞEHİR FK 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.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.AKHİSARSPOR 11 5 2 4 18 19 -1 17
10.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.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

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Tur 
maçlarının oynanmasının ardından 5. 
Tur eşleşmeleri geçtiğimiz günlerde 
belli oldu. Bu turda kupaya katılan 
son şampiyon Atiker Konyaspor, Bat-
man Petrolspor ile eşleşti. 

Dün TFF’de yapılan açıklamada 
karşılaşmanın tarihi ve saati belli 
oldu. Batman Petrolspor ile Atiker 
Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye 
Kupası 5. Tur maçı 29 Kasım Çarşam-
ba günü saat 13.00’de 16 Mayıs Şehir 
Stadyumu’nda oynanacak. 5. Tur’da 
rövanş müsabakalarının tarihi daha 
sonra açıklanacak.
n SPOR SERVİSİ

program belli oldu

RPS

Türkiye Kupası’nda 
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