
Şehitlerimizin hatırası yaşatılıyor Canımız onlara emanet!
Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından İstiklal Harbi’nde 
şehit olan ecdadımızın aziz 
hatırası için yaptırılan ve 
büyük ilgi gören İstiklal 
Harbi Şehitleri Abidesi’ni 
2017’de 683 bin 557 
kişi ziyaret etti. Abideyi 
açıldığı günden bu 
yana ziyaret 
edenlerin sayısı ise 
4 milyon 200 bin 
kişiye ulaştı.  
n SAYFA 5’TE

Küçükçalık Sağlık 
Hizmetleri Ltd. Şti., 

ambulans sektöründe 
ortaya çıkan büyük bir 

boşluğu dolduruyor. Fir-
manın Kurucusu ve Genel 

Koordinatörü Dr. Adnan 
Küçükçalık, sektörde ortaya 
çıkan büyük bir ihtiyacı kar-

şıladıklarını belirterek, “Buz 
dağının görünmeyen yüzünde 
büyük bir emek, fedakârlıklar 
ve meslek aşkı yatıyor” dedi.

n SAYFA 17’DE

06 Cep telefonu ile 
böbrek ameliyatı! 07 ‘Havuz sistemi 

uygulanmalıydı’ 15 Şehit aileleri ile 
buluştular
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Koparal: İşinizi 
aşk ile yapın

Zade Vital’in ve Zade ve Zade 
Vital İbn-i Sina Ar-Ge Merke-
zi’nin Müdürü Beril Koparal, 
TEB Koleji öğrencileri için dü-
zenlenen “Kariyer Günleri”nde 
konuştu. Koparal, “En önemlisi; 
ne yaparsanız yapın “Aşk” ile 
yapın” dedi.   n HABERİ SAYFA 3’TE 

‘Basınımızın 
yanındayız’

Yenigün Gazetesi’ni ziyaret 
eden Büyükşehir Belediyesi 
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğ-
lu, Konya basınının her zaman 
yanlarında olduklarını söyledi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

SP’den hayırlı 
olsun ziyareti

Saadet Partisi (SP) Genel Baş-
kan Yardımcısı Lütfi Yalman ve 
SP Genel İrade Kurulu Üyesi ve 
Genel Merkez Teşkilat Başkan 
Yardımcısı Hasan Hüseyin Öz, 
Yenigün Gazetesi’ne hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu.
n HABERİ SAYFA 2’DE

348 bin 707 kişi ziyaret etti

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan 
Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip bahçesi 

olan Tropikal Kelebek Bahçesi’ni 2017 yılında 348 bin 707 
kişi ziyaret etti.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Evi yanan aileye yardım

Karatay Belediyesi çeşitli nedenlerle evleri yanan veya 
yangından zarar gören ailelere el uzatmaya devam ediyor. 
bu kapsamda Göçü Mahallesi’nde evlerinin müştemilat 

bölümü yanan Koçlar ailesine Karatay Belediyesi el uzattı.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Zarar 38 milyon!
Çeşitli nedenlerden dolayı 

tarım alanlarında 2017 
yılında en çok hasar 

gören iller sıralamasında 
4. sırada yer alan Konyalı 

üretici, oluşan zarara 
karşılık TARSİM’den 38 
milyon lira tazminat aldı 

ZARAR GÖREN ÇİFTÇİYE
TARSİM DESTEK OLUYOR

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de küresel ısınmanın yol açtığı iklim 
değişikliği nedeniyle doğal afetlerin ve 
çeşitli risklerin frekansı ve şiddeti her 
geçen gün artıyor. Söz konusu doğal 
afetler ve riskler; çiftçinin emeğini bir 
anda yok edebiliyor. Burada devreye 
Türkiye Tarım Sigortalar Sistemi (TAR-
SİM) giriyor.

KONYA ÇİFÇİSİNE 38 
MİLYON TL ÖDEME YAPILDI

2017 yılında en çok hasar gören iller 
sıralamasında 4. sırada yer alan Kon-
ya’da 2017 yılında tüm tarım sigortası 
branşlarında yaklaşık 80 bin adet poli-
çe düzenlendi. Yıl boyunca meydana 
gelen çeşitli hasarlardan dolayı açılan 9 
bin adet hasar dosyası için Konyalı üre-
ticilere 38 milyon TL tazminat ödendi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

AMERİKA BÜYÜK DEĞİL 
ÇAKAL BİR DEVLET

NEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arabacı:

n HABERİ SAYFA 13’TE

CİTROEN’DE CAZİP 
KAMPANYA SÜRÜYOR

Citroen’de fiyatlar 2018’de değişmedi

Citroen yetkili satıcısı KONMOT 
Motorlu Araçlar, 2018 yılında da 

değişmeyen fiyat politikası ve 
kampanyaları ile araç satışlarına 

devam ediyor. KONMOT 
Citroen Plaza Satış Müdürü 

Onur Kunduracıoğlu, “Cazip 
kampanyamız devam ediyor” 

dedi. 

n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya-Çumra yolunda pancar yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı
Çumra Karayolu’nda Pancar yüklü kamyon ile oto-

mobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü 
Mustafa Ersarı (37) ile eşi Neslihan (37), çocukları 

Melike (12) ve Ramazan Ersarı (9) olay yerinde haya-
tını kaybederken devrilen kamyonun sürücüsü kazayı 

yara almadan atlattı.   n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya’nın Beyşehir 
ilçesinde, “Ku-

düs İstanbul’dur, 
Mekke’dir” konulu 

konferansta konuşan 
Prof. Dr. Caner Ara-

bacı, “Amerika çakal 
devlettir, büyük devlet 
değildir. Şundan, gitti-
ği yere huzur götüre-

biliyor mu?” dedi.

4 kişilik aile 
kazada can verdi!
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Yalman ve Öz’den hayırlı olsun ziyareti Sıhhi Tesisatçılar yemekte buluşacak!

Saadet Partisi (SP) Genel Baş-
kan Yardımcısı Lütfi Yalman ve SP 
Genel İrade Kurulu Üyesi ve Genel 
Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı 
Hasan Hüseyin Öz, Yenigün Gaze-
tesi’nin yeni hizmet binasına taşın-
masından dolayı Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde 
bulundu.  Ziyarette Türkiye ve dün-
ya gündemi ile ilgili sohbet gerçek-

leştirildi. 2019 seçimlerinin ülkemiz 
adına zor olacağını ifade eden Saa-
det Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Lütfi Yalman, “Ülkemiz önümüz-
deki 2019 yılında üç önemli seçim 
yaşayacak. Bizler de Saadet Partisi 
kadroları olarak önümüzdeki yıl 
yapılacak olan seçimler için hazır-
lıklara başladık. İnşallah 2019 yı-
lında Saadet Partisinin adayları her 
kesimde oy alabilecek kişilerden se-

çilecek. Milli görüş kadroları olarak 
seçime hazırız” ifadelerini kullandı. 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan ise Saadet 
Partisi ve Saadet Partisi Konya İl 
Teşkilatının çalışmalarını yakından 
takip ettiklerini söyledi. Yalman ve 
Öz’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
eden Arslan, kendilerine çalışmala-
rında başarılar diledi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler 
Odası Başkanı Ahmet Diken, Baş-
kan Yardımcısı Ebubekir Ceran ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Fettah Turşu 
gazetemizi ziyarette bulundu. Şuan 
itibariyle yapılmakta oda seçimleri-
ni ve gündemi değerlendiren Diken 
18 Ocak Perşembe Günü akşamı 
üyeleri ile yemekte buluşacakları-
nı ifade ederek, “20 Ocak’ta Genel 
Kurulumuz olacak. Oradan daha 

güçlü şekilde çıkarak esnafımıza 
hemşerilerimize hizmet etmek is-
tiyoruz. 18 Ocak Perşembe Günü 
akşamı saat 18:00’deCemo Düğün 
Salonu’nda ebediyete intikal eden 
üyelerimiz için yönetim kurulumu-
zun şahsi imkanları ile yemek veri-
lecektir. Tüm üyelerimizi yemeğe 
bekliyoruz. Üyelerimiz için KOSKİ 
ve Belediyelerle görüşmelerimiz 
devam ediyor. Yapı denetimler için 

hükümet nezdinde görüşmelerimiz 
sürüyor. Nadir Avcan Petrol Şirket-
leri ile mazotta yüzde 7, benzinde 
yüzde 4 oranında indirim yapmak 
üzere anlaştık. Medova Hastane-
si, Akademi Hastanesi, Medicana 
Hastanesi ve Dünyagöz Hastanesi 
ile anlaşmalar yapılmış olup esna-
fımıza indirimli hizmet verilecektir” 
diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Özboyacı Altın’dan
hayırlı olsun ziyareti

PVC sektörünün lider ismi 
KOMPEN’den ziyaret

1981 yılından bu güne takı ve 
mücevherat sektöründeki önemli 
bütün etkin markaları bünyesin-
de bulunduran Özboyacı Altın’ın 
Halkla İlişkiler Sorumlusu Munise 
Öğeç, gazetemize ‘hayırlı olsun’ 
ziyaretinde bulundu. Öğeç, Yeni-
gün Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü Hasan Ayhan’e Piri Reis 
Haritası temalı takvim hediye etti. 
Öğeç, “Özboyacı Altın 1981 yılın-
dan bu güne takı ve mücevherat 
sektöründeki önemli bütün etkin 
markaları bünyesinde bulunduran, 
sahip olduğu değerleri dünden bu-
güne taşıyan, yeni trendleri yakın-
dan takip eden, tecrübe ve birikimi 
ile hizmet veren firmamız, müşteri 
memnuniyetini esas tutar. Tüm 
ürünleri barkodlu ve garantili olup, 
şeffaf fiyat uygulaması ile müşteri 
güvenini sağlamayı hedefler. Mar-

ka garantisi yanında Özboyacı Al-
tın özel garantisi de sunmaktadır. 
Bilgili ve deneyimli bir kadro ile 
hizmet verdiğimiz mağazalarımız, 
müşterilerimizin istek ve ihtiyaçları 
düşünülerek dizayn edilmiştir. Al-
tın, gümüş, pırlanta, elmas ve inci 
gibi takı ve mücevherat ürünleri ile 
erkeklere özel tasarlanmış ürünler-
de yer almaktadır. Ayrıca saat, altın 
yaldızlı hediyelik tablolarda bulun-
maktadır. Konyalı hemşerilerimizin 
mağazalarımıza göstermiş oldukla-
rı ilgi ve alakadan dolayı teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı. 
Gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü Hasan Ayhan ise Özbo-
yacı Altın’ın çalışmalarını yakından 
takip ettiklerini belirterek, Munise 
Öğeç’e çalışmalarında başarılar di-
ledi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

KOMPEN Reklam ve Halkla 
İlişkiler Sorumlusu Osman Vas-
fi Dikilitaş, Yenigün Gazetesinin 
yeni binasına geçmesinden dolayı 
ziyarette bulundu. Gazetemiz Ge-
nel Koordinatörü Harun Yılmaz ve 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan 
Ayhan’a ‘hayırlı olsun’ dileklerini 
ileten Dikilitaş, Kapı ve pencere 
doğramaları ile ısıcam sistemleri 
Avrupa Birliği’nden CE onayı alan 

KOMPEN “Komple Kalite” anlayışı 
çerçevesinde satış sonrası hizmetle-
ri ile de PVC sektörünün önde gelen 
şirketleri arasında yer aldığını belirt-
ti. Gazetemiz Genel Koordinatörü 
Harun Yılmaz ve Sorumlu Yazı İş-
leri Müdürü Hasan Ayhan ise ziya-
retlerinden dolayı  Reklam ve Halkla 
İlişkiler Sorumlusu Osman Vasfi Di-
kilitaş’a teşekkür etti. 
n HASİB MUTLU

Yenigün Gazetesi’ni ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Da-
iresi Başkanı Ahmet Köseoğlu, Konya basınının her zaman yanlarında olduklarını söyledi

‘Basınımızın her 
zaman yanındayız’

Büyükşehir Belediyesi Ba-
sın-Yayın ve Halkla İlişkiler Da-
iresi Başkanı Ahmet Köseoğlu, 
Büyükşehir Belediyesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürü Cemil Anıl 
Doğan ve Basın İlan Kurumu (BİK)
Muğla Şube Müdürü Mehmet Ali 
Köseoğlu Yenigün Gazetesi’ni 
yeni yerinde ziyaret ederek hayırlı 
olsun dileklerini ilettiler. 

Ziyarette Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan, Sorumlu Yazı İşleri Müdü-
rü Hasan Ayhan, Yazı İşleri Müdü-
rü Abdullah Akif Solak, Spor Yazı 
İşleri Müdürü Yunus Altunbeyaz 
hazır bulundu. 

Gazeteciliğin önemli bir mes-
lek olduğunu vurgulayan Büyük-
şehir Belediyesi Basın-Yayın ve 
Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı 
Ahmet Köseoğlu, Konya’nın basın 

anlamında ol-
dukça şanslı ol-
duğunu söyledi. 

Konya bası-
nından övgüyle 
bahseden Kö-
seoğlu, “Basın, 
kamuoyunun 
bilgilendirilmesi 
anlamında ol-
dukça önemli.

Konya güç-
lü bir basın ca-
miasına sahip. 
Bu anlamda 
oldukça şanslıyız. Bizler de yerel 
yönetimler olarak basın kuruluş-
larımızın her zaman yanındayız ve 
destekçisiyiz. 

Yenigün ailesi de başarılı bir 
gazetecilik örneği gösteren bir 
basın kuruluşumuz. Bu anlamda 

güzel hizmetle-
rinizden dolayı 
Yenigün Ga-
zetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Sayın Mustafa 
Arslan nezdinde 
tüm Yenigün ai-
lesine teşekkür 
ediyorum. Yeni 
yer, yeni heye-
can demek. Yeni 
çalışma alanı-
nızın hayırlı ol-
masını temenni 

ediyorum” dedi. 
‘İLKELİ YAYINCILIĞIMIZI 

SÜRDÜRECEĞİZ’
Yenigün Gazetesi Yönetim 

Kurulu Başkanı Mustafa Arslan da 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek misafirlere teşekkür 

etti. 
Yenigün Gazetesi olarak ku-

ruluşundan bu yana “İyiliğe yak-
laştırıp, kötülükten uzaklaştırma” 
anlayışıyla faaliyet gösterdikleri-
ni belirten Arslan, sözlerini şöyle 
sürdürdü, “Yenigün Gazetesi ola-
rak bu ilkemizden vazgeçmedik, 
vazgeçmeyeceğiz. 

Bu doğrultuda yayıncılık haya-
tımızı sürdürüyoruz. Yapıcı bir tu-
tumla Konya’ya ve ümmete fayda 
sağlayacak bir yayıncılık yürütme 
gayreti içerisindeyiz.

Bu anlamda, biz basın kuru-
luşları olarak alanlarımız farklı 
olsa da, şehre yaptığımız hizmet-
ler noktasında yerel yönetimlerle 
önemli işbirliği içerisindeyiz.

Ziyaretinizden dolayı teşekkür 
ediyoruz.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

SP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ve SP Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Öz gazetemizi ziyaret etti.
Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Odası Başkanı Ahmet Diken Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte gazetemizi ziyarette bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cemil Anıl Doğan ve Basın İlan Kuru-
mu (BİK)Muğla Şube Müdürü Mehmet Ali Köseoğlu Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti.

Ahmet Köseoğlu
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Citroen’de fiyatlar değişmedi
Citroen yetkili satıcısı KONMOT 

Motorlu Araçlar, 2018 yılında da de-
ğişmeyen fiyat politikası ve kampan-
yaları ile araç satışlarına devam edi-
yor. Citroen’in 2018 yılı kampanyaları 
hakkında bilgi veren KONMOT Citro-
en Plaza Satış Müdürü Onur Kundu-
racıoğlu, “Birinci ay itibariyle 30.000 
TL kredi 12 ay yüzde 0.89 faizli cazip 
kampanyamız devam ediyor” dedi. 

Citroen yetkili satıcısı KONMOT 
Motorlu Araçlar, dikkat çekici kam-
panyaları ve değişmeyen fiyat poli-
tikası ile yeni araç alacakların ilgisini 
çekiyor. Öte yandan 2018 yılı itiba-
riyle sıfır araçlarda beklenen fiyat ar-
tışının da henüz söz konusu olmadığı 
Citroen’de, firmanın sunmuş olduğu 
cazip faiz oranları,2018 yılında araç 
alacaklara büyük fırsat sunuyor. Yeni 
yıla zamsız tarifeyle başlayan Citro-
en, 2017 yılının son ayındaki fiyat 
tarifesini sürdürüyor. Konuyla ilgili 
açıklama yapan KONMOT Citroen 
Plaza Satış Müdürü Onur Kundura-
cıoğlu, “2018 yılında Citroen için en 
önemli yenilik,Citroen Türkiye Genel 
Müdürü’nün değişmiş olması. Yeni 
müdürümüzün otomotiv sektörünün 
içinden perakende satış ayağından 
gelmesi ve konuya daha fazla hâkim 
olması hem firmamız açısından hem 
de bizler açısından büyük avantaj. 
Bu doğrultuda yeni yıl içerisinde Cit-
roen’in, fiyat ve sıfır faiz kampanya-
ları yönünden daha agresif ve daha 
cazip olacağına inanıyoruz. Baktığı-

mız zaman bu düşüncelerimizin ve 
farklı oluşumun meyvelerini birinci 
ay itibariyle almaya başladık. Genel-
de vatandaşlarımızda 12. ayda araç 
fiyatları uygun olur, birinci ayda da 
zamlanır algısı vardır. Yeni vizyon 
doğrultusunda bu düşünce Citroen 
için söz konusu olmadı. Şu anda ge-
rek stoklarımızda bulunan araçlarda 
gerekse fabrikadan gelen bazı araç-
larda 12. ayın fiyatlarını uyguluyoruz” 

dedi.
“KREDİLİ KAMPANYALARIMIZ

DEVAM EDİYOR”
Citroen’in geçtiğimiz yıl içerisinde 

birçok araçta kampanyalar oluşturdu-
ğunu dile getiren Onur Kunduracıoğ-
lu, bu yıl içerisinde de ilk aydan itiba-
ren başlayan kredili kampanyaların 
olduğunu söyledi. Bankalarda ciddi 
faiz oranlarının olduğunu ancak bu-
nun Citroen’in geneline yansımadı-

ğını söyleyen Kunduracıoğlu, “Birinci 
ay itibariyle 30.000 TL kredi 12 ay 
yüzde 0.89 faiz oranlarıyla bir kam-
panyamız mevcut. Bu kampanya ge-
nel olarak tüm araçlarımızı kapsıyor. 
Bankalarda oluşan ve son zamanlarda 
daha fazla artış gösteren kredi oranla-
rı Citroen araçlarda geçerli olmadı. Ne 
kadar fazla kredi kullanılırsa kullanıl-
sın özellikle vergi levhası olanlar için 
söylüyorum yüzde 100 kredi kullan-
salar bile 1.30 oranında kredilendire-
biliyoruz. Bu durum hem bizim için 
hem de vatandaşlarımız için büyük 
avantaj” dedi. 

“CİTROENCACTUS YENİLENİYOR”
Citroen’in 2018 yılı içerisinde 

yenileyeceği araçlardan da bahse-
den Citroen KONMOT Satış Müdürü 
Onur Kunduracıoğlu, “Dünya gene-
linde Citroen, bünyesine kattığı yeni 
oluşumlarla ciddi bir yapılanmaya ve 
yeniliğe geçiyor. Kısa vadede yeni bir 
araç gelmesi söz konusu değil. Ancak 
Mart ayı içerisinde Cactus aracımız 
makyajlanacak. Sadece makyaj ile 
kalmayıp şanzıman ve motorunda da 
değişikliğe gidilecek. Aslında bu de-
ğişimle 2018 yılında ki yeni aracımız 
Cactus olacak diyebiliriz. Tabi ilerle-
yen yıllarda özellikle 2019 ve 2020 
yıllarında ciddi bir atak Citreon tara-
fından gerçekleştirilecek. Citroen’in 
ilerleyen yıllarda da adından ciddi 
şekilde söz ettireceğine inanıyoruz” 
dedi.
n SAMİ KAYALAR

Tropikal Kelebek Bahçesi’ni
348 bin 707 kişi ziyaret etti

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Konya’ya kazandırılan Avrupa’nın 
en büyük kelebek uçuş alanına sa-
hip bahçesi olan Tropikal Kelebek 
Bahçesi’ni 2017 yılında 348 bin 707 
kişi ziyaret etti. Selçuklu Belediyesi 
tarafından Konya’ya kazandırılan ve 
şehrin en büyük parklarından olan 
Kelebekler Vadisi Parkı içerisinde 
yer alan Konya Tropikal Kelebek 
Bahçesi, Selçuklu Çiçek Bahçesi ve 
Macera Kulesi ile 2017 yılının en 
gözde ziyaret mekanları arasında 
yerini aldı. Yıl içinde yerli ve yaban-
cı çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan 
park gerçekleşen kültürel ve sosyal 
aktivitelerle de büyük ilgi gördü.  
Park içerisinde yer alan ve kelebek 
figüründeki yapısı ile şehrin sem-
bol ziyaret mekanları arasında yer 
alan Konya Tropikal Kelebek Bah-
çesi geçtiğimiz yılda yerli ve yabacı 
turistlerin favori ziyaret mekanları 
arasında yer almayı başardı. Özel-

likle turizmde sezon yoğunluğunun 
yaşandığı yaz aylarında binlerce zi-
yaretçiye ev sahipliği yapan Tropikal 
Kelebek Bahçesi 2017 yılında 348 
bin 707 ziyaretçiyi ağırladı.

Konya için önemli bir turizm 
destinasyonu olan Tropikal Kelebek 
Bahçesi 7 bin 600 metrekare alanda 
3 bin 500 metrekarelik gezi alanın-
dan oluşuyor. Yaz kış 26 derece sı-
caklık ve yüzde 80 nem koşullarının 
sağlandığı bahçe 130 türe ait 22 bin 
tropikal bitki ve binlerce kelebeğe 
doğal yaşam alanı sunuyor. Kele-
beklerin larvadan kelebek haline 
gelişindeki tüm evrelerinin gözlem-
lenebildiği bahçe içerisinde Kele-
bek Müzesi, Böcek Müzesi ve Doğa 
Eğitim Sınıfı gibi ziyaret alanları da 
yer alıyor. Tropikal Kelebek Bahçe-
si pazartesi günleri hariç haftanın 
6 günü saat 9.00 ile 17.00 saatleri 
arasında ziyaret edilebiliyor.
n HABER MERKEZİ

Zade Vital’in ve Zade ve Zade Vital İbn-i Sina Ar-Ge Merkezi’nin Müdürü Beril Koparal, TEB Koleji öğrencileri için düzenlenen “Kariyer Günleri”nde 
konuştu. Koparal, öğrencilere kariyer hedefleri, gelecek planlamaları, meslek edinirken nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi önemli bilgileri aktardı

‘Mutlu olduğunuz işe yönelin’
Zade Vital® Genel Müdürü Beril 

Koparal, “Kariyer Günleri”  Kapsa-
mında TED Konya Koleji öğrencileri 
ile buluştu. Türkiye’nin ilk sağlıklı 
yaşam markası Zade Vital’in ve Zade 
ve Zade Vital İbn-i Sina Ar-Ge Mer-
kezi’nin Müdürü Beril Koparal, TEB 
Koleji öğrencileri için düzenlenen 
“Kariyer Günleri”nde konuştu. Etkin-
lik kapsamında Koparal, öğrencilerle 
“kariyer hedefleri ve gelecek planla-
maları” hakkında konuştu.

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam 
markası Zade Vital’in ve Türkiye’nin 
doğal sağlık ürünleri alanındaki ilk Ar-
Ge Merkezi Zade & Zade Vital İbn-i 
Sina Ar-Ge Merkezi Müdürü, genetik 
uzmanı Beril Koparal, TEB Koleji öğ-
rencileri ile kariyer hedefleri, gelecek 
planlamaları, meslek edinirken nelere 
dikkat edilmesi gerektiği gibi önemli 
bilgileri aktardı. Konuşmasında önce-
likle kendi özgeçmişinden bahseden 

Beril Koparal, kendi gelişim süresince 
karşılaştığı zorluklardan da bahsetti.

Beril Koparal, öğrencilere şu tav-
siyelerde bulundu: 

• Meslek seçiminde en çok mutlu 
olduğunuz işe yönelin. Çünkü en ba-
şarılı işler severek yaptığınız işlerdir.

• Yeteneklerinizi dikkate alın. 
Yetenekleriniz hayatınızı şekillendi-
rebilir.

• Hayatı Sevin… ÇünküSeverek 
yapılana her şey başarı getirir.

• Çok çalışın…Konu ne olursa ol-
sun o konu hakkında bilgi edinmek, 
daha iyi hale getirebilmek için çalış-
mak başarının anahtarıdır.

• En önemlisi; ne yaparsanız ya-
pın “Aşk” ile yapın

Öğrencilerin kariyer yolunda ge-
lecekleri ile ilgili sorularını yanıtlayan 
Koparal, öğrencilerle interaktif keyifli 
bir sunum geçirdi.
n HABER MERKEZİ 

Citroen KONMOT Satış Müdürü Onur Kunduracıoğlu, “Dünya genelinde Citroen, bünye-
sine kattığı yeni oluşumlarla ciddi bir yapılanmaya ve yeniliğe geçiyor” dedi. 
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‘Atlantis Medya fark oluşturuyor’ ‘Yenigün, Konya’ya değer katan gazete’

Yenigün Gazetesinin yeni 
hizmet binasına taşınmasından 
dolayı Atlantis Medya Firma 
sahipleri Cafer Sadık Şahin ve 
Mehmet Koçak Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan’a hayırlı olsun ziyaretin-
de bulundu. Ziyarette Atlantis 
Medya hakkında bilgi veren Şa-
hin ve Koçak, “Atlantis Medya 

olarak kurulduğumuz ilk günden 
bugüne başarılı çalışmalara imza 
attık. Atlantis medya ailesi olarak 
Konya’da yaptığımız çalışmaları 
ile fark yaratmayı amaçlamıştık 
ve bu amacımızı kurulduğumuz 
ilk günden itibaren gerçekleştir-
dik. Konyalı firmaların ajansımıza 
göstermiş oldukları ilgi ve alaka-
dan memnunuz. Amacımız Kon-

yalı firmalara farklı çalışmalar 
yaparak Konyalı firmaları çalış-
maları ile öne çıkarmak” ifadele-
rini kullandılar. Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan ise Atlantis Medya Firma 
sahipleri Cafer Sadık Şahin ve 
Mehmet Koçak’a çalışmalarında 
başarılar diledi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Basın İlan Kurumu (BİK) 
Konya Şube Müdürü Özden Ko-
nur Yenigün Gazetesinin yeni 
hizmet binasına taşınmasından 
dolayı hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Ziyarette Yenigün Ga-
zetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdü-
rü Hasan Ayhan ve Spor Müdürü 
Yunus Altınbeyaz hazır bulundu. 
Konya basınının Türkiye’de ve 

Anadolu’da önemli bir yeri ol-
duğunu ifade eden Konur, “Ye-
nigün Gazetesi yaptığı haberler 
ve çalışmaları ile  Konya bası-
nındaki en önemli kuruluşlardan 
bir tanesi. Yenigün Gazetesi yeni 
yerinde aldığı güç ile Konya’ya 
değer katacak projeler üretmeye 
devam edecek. Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Musta-

fa Arslan ve gazete çalışanlarına 
çalışmalarında başarılar diledi”.  
Yenigün Gazetesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Arslan ise 
Basın İlan Kurumu (BİK) Konya 
Şube Müdürü Özden Konur’a zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, çalışmalarında ba-
şarılar diledi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Tüm dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de küresel ısınmanın yol aç-
tığı iklim değişikliği nedeniyle doğal 
afetlerin ve çeşitli risklerin frekansı 
ve şiddeti her geçen gün artıyor. Söz 
konusu doğal afetler ve riskler; çift-
çinin emeğini bir anda yok etmekte, 
üretim faaliyetlerini kesintiye uğrat-
makta ve gelir kaybına sebep olu-
yor. Burada devreye Türkiye Tarım 
Sigortalar Sistemi (TARSİM) giriyor. 
Tarım Sigortaları Kanunu ile amaçla-
nan tarım sigortalarının tanıtılması ve 
yaygınlaştırılmasının sağlanması ile 
üreticilerin doğal afetlerden ve diğer 
oluşabilecek risklerden korunması 
amacına yönelik gerekli uygulama-
ları hatasız ve hızlı bir şekilde yürüt-
mek amacıyla çalışmalar sürdüren 
TARSİM,çiftçilerin mağduriyetlerini 

gidermek amacıyla 12 yıldır hizmet 
veriyor. TARSİM’den alınan bilgile-
re göre 2017 yılında meydana gelen 
çeşitli hasarlardan dolayı açılan 9 bin 
adet hasar dosyası için Konyalı üreti-
cilere 38 milyon TL tazminat ödendi.
ZARARLAR HAVUZ İLE KARŞILANIYOR 

Ülkemizde tarım sektörünü tehdit 
eden doğal afetlerin ve çeşitli risklerin 
teminat altına alınabilmesi, çiftçilerin 
gelirlerinde istikrarın sağlanması, ta-
rımsal faaliyetlerden kopuşun engel-
lenmesi ve sonuç itibarıyla üretimin 
kesintisiz bir şekilde devam etmesi 
amacıyla 2005 yılında 5363 sayılı Ta-
rım Sigortaları Kanunu ile Tarım Si-
gortaları Havuzu kısa adıyla TARSİM  
kuruldu.  Üreticilerden alınan primler 
ve Devlet’in sağladığı prim destekleri, 
Tarım Sigortaları Havuzu’nda topla-

nıp, üreticilerin uğradığı zararlar yine 
Havuz’dan karşılanıyor.

7 FARKLI TARIM
SİGORTASI BRANŞI VAR

TARSİM her geçen yıl genişleyen 
teminat kapsamı ile üreticilere 7 fark-
lı tarım sigortası branşı çerçevesinde 
hizmet sunuyor. İlçe Bazlı Kuraklık 
Verim Sigortası ve Ağaç Sigortası 
2017   yılı itibarıyla uygulamaya alın-
mıştı. Bitkisel Ürün Sigortasıİlçe Bazlı 
Kuraklık Verim Sigortası,Ağaç Sigor-
tası, Sera Sigortası,Büyükbaş Hayvan 
Hayat Sigortası,Küçükbaş Hayvan 
Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları 
Hayat Sigortası,Su Ürünleri Hayat 
Sigortası ve Arıcılık (Arılı Kovan) Si-
gortasıtarım sigortasının branşlarını 
oluşturuyor. Tüm bu branşlarda

toplam primin yarısı (yüzde 50’si), 

meyvelerde don teminatına ilişkin 
primin yüzde 67’si Devlet tarafından 
karşılanıyor.  Ayrıca 2017 yılından 
itibaren uygulamaya alınan İlçe Bazlı 
Kuraklık Verim Sigortası için üretici-
nin primine yüzde 60 oranında Dev-
let desteği sunuluyor. 

ÇİFÇİLERİN SİSTEME KAYIT OLMASI 
GEREKİYOR

TARSİM’den yararlanmak iste-
yen üreticiler Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı nezdinde tutulan 
kayıt sistemlerine kayıt olmak ya da 
kayıtlarını güncellemek zorunda. Bu 
kayıtların güncel olması halinde ülke-
mizde faaliyet gösteren ve TARSİM 
adına sigorta sözleşmesi yapmaya 
yetkili 25 sigorta şirketinin acenteleri 
aracılığıyla poliçeler kolaylıkla düzen-
lenebiliyor.

EN FAZLA HASAR DOLUDAN KAYNAKLI
TARSİM ‘den alınan bilgilere göre 

2017 yılında1.6 milyon adet tarım 
sigortası poliçesi düzenlenerek, 23 
milyon dekar alan sigorta kapsamına 
alındı. Toplam 1.6 milyar liralık prim 
toplanarak, 30 milyar liralık tarımsal 
değere teminat verildi. 

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan 
sayısı bir önceki yıla göre yüzde 50 
artışla 2.5 milyonu geçti. Sistem çer-
çevesinde 300 binin üzerinde hasar 
dosyası işlem görürken, bu dosyaların 
büyük bir çoğunluğunu dolu kaynaklı 
hasarlar oluşturdu. Bu yıl en çok ha-
sar gören iller Malatya, Manisa, Gi-
resun, Konya ve Mersin olurken; en 
çok hasar ihbarı alınan ürünler ise 
kayısı, buğday, fındık, üzüm, elma ve 
ayçiçeği olarak kayıtlara geçti. Oluşan 

hasarlar kapsamında üreticilere 850 
milyon lira tazminat ödendi.

KONYA ÇİFÇİSİNE 38 
MİLYON TL ÖDEME YAPILDI

2017 yılında en çok hasar gören 
iller sıralamasında 4. sırada yer alan 
Konya’da 2017 yılında tüm tarım si-
gortası branşlarında yaklaşık 80 bin 
adet poliçe düzenlendi. 

Bu kapsamda sigortalanan bü-
yükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı 
132 bin adet olurken, sigortalı alan 
2,5 milyon dekar ve sigortalanan var-
lık bedeli 2 milyar TL olarak gerçek-
leşti. 

Yıl boyunca meydana gelen çeşitli 
hasarlardan dolayı açılan 9 bin adet 
hasar dosyası için Konyalı üreticilere 
38 milyon TL tazminat ödendi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

 Atlantis Medya Firma Sahipleri Cafer Sadık Şahin ve Mehmet Koçak, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu BİK  Konya Şube Müdürü Özden Konur, Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Arslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çeşitli nedenlerden dolayı tarım alanlarında 2017 yılında en çok hasar gören iller sıralamasında 4. sırada yer alan Konyalı 
üretici, oluşan zarara karşılık TARSİM’den 38 milyon lira tazminat aldı. Zararlar, Tarım Sigortaları Havuzu’ndan ödeniyor 

Hasarın bedeli 38 milyon!

TARSİM’den alınan bilgilere göre 2017 yılında meydana gelen çeşitli hasarlardan dolayı açılan 9 bin adet hasar dosyası için Konyalıüreticilere 38 milyon TL tazminat ödendi.

Çumra Karayolu’nda 
meydana gelen trafik kaza-
sında 4 kişi yaşamını yitirdi. 
Kazada  Pancar yüklü kamyon 
ile otomobil kafa kafaya çar-
pıştı. Yaşar N. idaresindeki 42 
ZE 609 plakalı pancar yüklü 
kamyon, Fethiye-Kaşınhanı 
yolunda, Mustafa Ersarı’nın 
kullandığı 42 HA 290 plaka-
lı otomobille çarpıştı. Kazada 
otomobil sürücüsü Mustafa 
Ersarı (37) ile eşi Neslihan 
(37), çocukları Melike (12) ve 
Ramazan Ersarı (9) olay ye-
rinde hayatını kaybetti. Dev-
rilen kamyonun sürücüsü Ya-
şar N, kazadan yara almadan 
kurtuldu. Otomobilde yaşa-
mını yitirenler, itfaiye ekiple-
rinin çalışmaları sonrasında 
araçtan çıkartılarak otopsi 
için morga kaldırıldı.112 acil 
servis, sağlık çalışanları ve 
emniyet ekipleri kısa sürede 
olay yerine geldi. Karayolu, 
kazadan sonra kısa süreliğine 
trafiğe kapatıldı. İlçe emniyet 
müdürlüğü,  kaza ile ilgili in-
celeme başlattı.
n HABER MERKEZİ 

Pancar yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü 
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Tarımsal destekleri ve sula-
ma yatırımlarını artırarak sürdü-
ren Konya Büyükşehir Belediyesi, 
2017 yılında Konya’nın farklı ilçe-
lerinde 20 adet gölet ve sulama ya-
tırımı yaptı. Büyükşehir, 3,5 yılda 
129 sulama projesini hayata geçir-
di.  Konya Büyükşehir Belediyesi, 
31 ilçede ihtiyaç duyulan yerleşim 
yerlerinde sulama yatırımları yap-
mayı 2017 yılında sürdürdü. 

Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tahir Akyürek, Yeni Bü-
yükşehir Yasası sonrası köyden 
şehre göçü önlemek amacıyla ta-
rımsal desteklere ve yatırımlara 
ağırlık verdiklerini, susuzluk ne-
deniyle tarımın yapılamadığı, her 
geçen gün nüfusun azaldığı böl-
gelerde göletler ve damlama su-
lama tesisleri yaptıklarını söyledi. 
Tarımsal Hizmetler Dairesi Baş-
kanlığı eliyle yürütülen sulama ve 
gölet yatırımlarına 2017 yılında da 

devam ettiklerini kaydeden Başkan 
Akyürek, bu çerçevede 2017 yı-
lında KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
kaynaklarını da kullanarak Kon-
ya’nın muhtelif ilçelerinde toplam 
38 milyon liralık yatırımla 20 gölet 
ve sulama tesisini kullanıma sun-
duklarını kaydetti.  İlçelere yapılan 
bu yatırımlarla ürün kalitesi, çeşit-
liliği ve miktarında artış sağlana-
cağını kaydeden Başkan Akyürek, 
sulama ve gölet yatırımlarını 2018 

yılında artırarak sürdüreceklerini 
söyledi. 

2017 yılında 5 sulama göleti ve 
15 sulama tesisi olmak üzere 20 
tesisi tamamlayan Konya Büyükşe-
hir Belediyesi, 4 gölet, 18 sulama 
tesisi olmak üzere 22 tesisin ya-
pımını sürdürüyor. Konya Büyük-
şehir Belediyesi, 3,5 yılda toplam 
129 gölet ve sulama tesisini hayata 
geçirdi.
n HABER MERKEZİ

Başkan Angı: 2019 yeni bir 
dönemin başlangıcı olacak

Karatay’dan evi yanan 
aileye yardım eli  

Eskilliler 4. kez biraraya 
geldi, istişarede bulundu

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı ve yönetim kurulu üyeleri, 
Seydişehir AK Parti ilçe teşkilatını 
ziyaret etti. Angı ve beraberindeki 
heyet, Seydişehir AK Parti ilçe teş-
kilatına hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Ziyaret kapsamında ilçe 
yönetim kurulu toplantısına katılan 
Angı, burada yaptığı konuşmada, el 
birliği ile ilçeye güzel hizmetler ya-

pılacağını söyledi.
Türkiye’nin son 16 yılda geldiği 

seviyenin ortada olduğunu vurgula-
yan Angı, 2019’un yeni bir dönemin 
başlangıcı olacağını belirtti. AK Parti 
Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Ko-
nurer, günün anısına Angı’ya Seyit 
Harun Camii temalı portre hediye 
etti.
n AA

İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, şehrin en fazla ziyaret edilen mekanlarından biri haline geldi. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya dışından yüz binlerce kişinin ziyaret ettiğini söyledi

Şehitler Abidesi’ni 2017’de
683 bin 557 kişi ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından İstiklal Harbi’nde şehit olan 
ecdadımızın aziz hatırası için yaptırı-
lan ve büyük ilgi gören İstiklal Harbi 
Şehitleri Abidesi’ni 2017’de 683 bin 
557 kişi ziyaret etti. Abideyi açıldığı 
günden bu yana ziyaret edenlerin sa-
yısı ise 4 milyon 200 bin kişiye ulaştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından yaptırılan İstiklal Harbi Şe-
hitleri Abidesi, şehrin en fazla ziyaret 
edilen mekanlarından biri haline gel-
di. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, şehitlerin aziz 
hatıralarının yaşatılması ve gelecek 
kuşaklara aktarılması açısından son 
derece önemli bir hizmet olan İstiklal 
Harbi Şehitleri Abidesi’ni her yıl hem 
Konya’dan hem de Konya dışından 
yüz binlerce kişinin ziyaret ettiğini 
söyledi. 

Mimari yapısı ve manevi iklimiy-
le ziyarete gelenleri etkileyen İstiklal 
Harbi Şehitleri Abidesi’ni 2017 yılın-
da 683 bin 557 kişinin ziyaret ettiği-
ni kaydeden Başkan Tahir Akyürek, 
şehrin sembollerinden biri olan abi-
deyi, açıldığı 17 Aralık 2008’den bu 
yana ziyaret edenlerin sayısının ise 4 
milyon 200 bin kişiye ulaştığını ifade 
etti. 

ŞEHİTLERİN İSİMLERİNE 
İNTERNETTEN DE ULAŞILABİLİYOR 

Öte yandan Mevlana Türbesi ile 
Mevlana Kültür Merkezi arasında yer 
alan İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi’ni 
ziyarete gelemeyenler, Konya Büyük-
şehir Belediyesi’nin internet sayfasın-
dan abideyle ilgili bilgiye ve şehitlerin 
isimlerine ulaşabiliyor. 

Şehitler Abidesi’nde başta İstiklal 
Harbi olmak üzere; 1. Dünya Savaşı, 
Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı ve 
iç güvenlik sırasında vatan uğruna 
canını feda eden şehitlerin isimlerinin 
yer aldığı iç avlu, Konya’nın o döne-
mindeki sosyal yapısını anlatan müze, 
tarihteki 16 Türk devletinin bayrakla-
rının yer aldığı havuzlu yol ve Gaziler 
Lokali yer alıyor.
n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediyesi çeşitli ne-
denlerle evleri yanan veya yangın-
dan zarar gören ailelere el uzatma-
ya devam ediyor. Bu zamana kadar 
yangından mağdur olan birçok ai-
lenin evini yeniden yapan Karatay 
Belediyesi, Göçü Mahallesi’nde ev-
lerinin müştemilat bölümü yanan 
Koçlar ailesini ziyaret ederek geç-
miş olsun dileklerini sundu.

Karatay Göçü Mahallesi’nde 
çitfçilikle uğraşan 66 yaşındaki Ta-
hir Koçlar’a ait evde elektrik kablo-
sundan  çıkan yangında müştemi-
lat bölümü tamamen kullanılamaz 
hale geldi. Yangından sonra Koçlar 
ailesini ziyaret eden Karatay Bele-
diyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdü-

rü Mehmet Karaca, Kent Konseyi 
Kadın Meclisi Başkanı Aynur Av-
şar ve Kent Konseyi üyeleri hasar 
gören evde incelemelerde bulun-
du.  Sosyal belediyecilik anlayışıy-
la ihtiyaç sahibi olan ailelere vakit 
kaybetmeden yardımda bulunduk-
larını belirten Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, yangın-
da hasar gören evin tamir ve bakım 
çalışmalarının belediyeye ait ilgili 
müdürlükler tarafından yapılaca-
ğını, yanan bölümün eskisinden 
daha güzel bir hale getirileceğini 
söyledi. Koçlar ailesi Karatay Be-
lediyesi’ne yardımlarından dolayı 
teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ 

Eskil Kültür Eğitim ve Daya-
nışma Derneği tarafından her ayın 
15’inde düzenli olarak tertip edilen 
Eskilliler Buluşuyor toplantılarının 
dördüncüsü yoğun bir katılım ile 
gerçekleşti. Toplantıya Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
Eskil Kültür ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Süleyman Altay ve çok sa-
yıda Eskilli katıldı.

Eskil Kültür Eğitim ve Dayanış-
ma Derneği toplantısında konuşan 
Dernek Başkanı Süleyman Altay, 
‘’Amacımız kısa vadede Eskilli hem-
şehriler olarak kaynaşmak, onların 
Konya’daki sesi olmaya imkan da-
hilinde destek ve yardımcı olmak, 
hasta ve cenazelerinde yanlarında 
olup gerekli bilgilendirme ve ihtiyaç 
doğrultusunda elden geldiğince yar-
dımcı olmak, uzun vadede ise Eskil’i 
tüm Türkiye’de tanıtmak, bölge si-
vil toplum kuruluşları ile bölgenin 
etkin bir kuruluşu olmaktır. Bu doğ-
rultuda her ayın 15’inde hemşeh-

rilerimizin kaynaşmasını teminen 
toplantılar düzenliyoruz’’ dedi. 

Toplantıda konuşma yapan 
Başkan Mehmet Hançerli, ‘’Toplu-
mun geniş kesimlerine, ülke hiz-
metine katkı sağlama imkanı veren 
STK’lar  gelişmiş ve demokratik 
ülke olmanın  göstergesidir. Özel-
likle eğitim alanında yapılan çalış-
maların eğitimli, donanımlı bir nesil 
hazırlamakta çok önemli olduğunu 
biliyoruz. Biz her zaman STK’ları 
güçlendiren, destek veren, birlikte 
çalışan bir belediyeyiz. 103 öğren-
ciye burs vermeyi planlayan ve 80 
öğrenciye mesleki eğitim projesini 
hedefleyen Eskil Derneği’ni de bu 
anlamda tebrik ediyoruz’’ diyerek 
sözünü tamamladı. Dördüncüsü 
düzenlenen Eskil Kültür Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği Top-
lantısı’nda derneğin 2017 yılı faa-
liyetleri ve bundan sonra yapacağı 
çalışmalar ele alındı.
n HABER MERKEZİ  

Büyükşehir’den 129 gölet ve sulama tesisi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, şehitlerin aziz hatıralarının yaşatılması ve
gelecek kuşaklara aktarılması açısından son derece önemli bir hizmet olduğunu söyledi.



18 OCAK 20186 HABER 

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 
18 Ocak 2018 Perşembe • Yıl: 10 • Sayı: 3244

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak. No: 10  Selçuklu /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 Danışmanları :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Abdullah Akif SOLAK 

Ehliyet sınavlarında 
‘tablet’ dönemi başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca 
(MEB), ehliyet alacak adayların di-
reksiyon uygulama sınav değerlen-
dirmeleri, Ankara’daki pilot bölge-
de tablet bilgisayarlarla yapılmaya 
başlandı. 

MEB Özel Öğretim Kurumları 
Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, 
Bakanlık tarafından sürücü aday-
larına, teorik sınav sonrasında di-
reksiyon uygulama sınavlarının 
düzenlendiğini söyledi.

Her yıl 1,5 milyonu aşkın kur-
siyerin direksiyon uygulama sınav-
larına alındığını belirten Şamlıoğlu, 
“Uygulama sınavlarındaki başarı-
sızlıklar da göz önünde bulundu-
rulduğunda her yıl 2 milyonu aşkın 
sürücü adayına sınav yapılıyor” bil-
gisini paylaştı. 

Direksiyon uygulama sınavla-
rının diğer kağıt, kalem kullanılan 
yazılı sınavlardan farklı özellikleri-
nin bulunduğuna işaret eden Şam-
lıoğlu, bu sınavların AB standartla-
rının üzerine çıkarak iyi bir noktaya 
geldiğini aktardı.  Uygulama sına-
vının hafta sonları 07.00-17.10 sa-
atleri arasında yapıldığına değinen 
Şamlıoğlu, adayların araca ilişkin 
teknik bilgileri, kalkış yapma, di-
reksiyon hakimiyeti, şerit izleme 
ve değiştirme, kavşaklara yaklaş-
ma, sollama, hız kuralları, ani fren 
yapma, geri park etme gibi çeşitli 
becerilerinin ölçüldüğünü anlattı. 

Şamlıoğlu, direksiyon uygu-
lama sınavı değerlendirmelerinin 
daha önce her kursiyer için ha-
zırlanan 3 evrak üzerinden yapıl-
dığını, 2018 itibarıyla Ankara’da 
başlatılan pilot uygulama kapsa-
mındaki değerlendirmelerin tablet 
bilgisayarlarla yapılmasının startı-

nı verdiklerini bildirdi. Şamlıoğlu, 
uygulamayı kısa bir süre sonra 81 
ile yaygınlaştıracaklarını, böylece 
ülke genelinde uygulama birliğine 
geçileceği bilgisini verdi.  Sınav uy-
gulamalarının tablet ile yapılması-
nın çok büyük bir fırsat ve imkanı 
beraberinde getirdiğinin altını çi-
zen Şamlıoğlu, “Sürücü kursları ve 
kamuya yıllık 3 milyon liralık tasar-
ruf sağlanacak. Ayrıca uygulama, 
toner, kağıt ve fotokopi masrafları 
dikkate alındığında yıllık 10 milyon 
sayfa kağıt tasarrufunu beraberin-
de getirecek” dedi. Şamlıoğlu, ön-
ceki uygulamalarda sınav sonuçla-
rının sınav yapıcılardan elektronik 
ortama aktarılma sürecinin uzun 
zaman aldığına dikkati çekerek, 
“Şimdi ise tablet uygulamasıyla 
35 dakika süren sınavın sonuçları, 
Milli Eğitim Bakanlığının elektro-
nik sistem ağı MEBBİS’e, oradan 
da anlık olarak Polis Bilgi Sistemi 
olan PolNet’e aktarılacak. Böylece 
zamandan da büyük tasarruf sağ-
lanmış olacak” diye konuştu. 

MEB Özel Öğretim Kurumları 
Genel Müdürlüğü Trafik ve Sürü-
cü Eğitimleri Daire Başkanı Ercan 
Alpay da Ankara’nın Yenimahalle 
ilçesinde tablet bilgisayarın ilk kez 
kullanıldığı direksiyon sınavlarını 
yerinde inceledi.  Alpay, burada 
yaptığı açıklamada, 5 bine yakın 
tableti öncelikle ilçelere dağıtacak-
larını bildirerek, “FATİH projesi 
kapsamında öğretmenlerimizin 
elinde bulunan tabletleri bu proje 
kapsamında değerlendirmek isti-
yoruz. O tabletlere bu yazılımı in-
direrek kullanılır hale getireceğiz” 
ifadelerini kullandı. 
n AA

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Akand’ın bir grup mühendisle 
geliştirdiği yazılım, kapalı böbrek ameliyatında hasta ve cerrahlara büyük kolaylık sağlıyor

Kamu Denetçiliği Kurumunca, 
kadın ve çocuğa yönelik şiddetin 
önlenmesine ilişkin mevcut meka-
nizmaların işleyişindeki aksaklıkların 
tespiti ve somut çözüm önerileri-
nin oluşturulması amacıyla özel ra-
por hazırlanacak. Kamu Denetçiliği 
Kurumundan (KDK) yapılan yazılı 
açıklamaya göre, çocuğa ve kadına 
yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin 
mevcut mekanizmaların işleyişin-
deki aksaklıkların tespiti ve somut 
çözüm önerilerinin oluşturulması 
amacıyla ilgili kamu kurumlarının 
temsilcileri ile toplantı düzenledi. 
Toplantıda konuşma yapan Kamu 
Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK’nin 
toplumun genelini ilgilendiren veya 
çözüm aranması gereken hususlarda 
özel rapor hazırlama yetkisinin oldu-
ğunu belirterek, çocuğa ve kadına 
yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin 
rapor hazırlanacağını bildirdi.

Toplumdaki şiddet olaylarının, 
milletin örfüne, adetine, gelenekle-
rine uymayan bir düzeyde olduğu-
nu anlatan Malkoç, şunları kaydetti: 
“Türkiye’de, aile içi şiddetin veya 

kadına karşı şiddetin önlenmesine 
yönelik alınması gereken bütün ya-
sal düzenlemeler yapılmış ve çoğu 
Avrupa ülkelerinden daha ileri dü-
zeydedir. Ancak bütün bunlar bu du-
rumu çözmemiş. Bir yerde bir sıkıntı 
var. Bunu devletin bu kurumları 
tespit edecek. Bu tespit etme çalış-
maları sonunda düzenlenen rapor-
lara göre konuyla ilgili düzenleme 
yapılacak. Çünkü bizim kurumumu-
zun görevlerinden birisi de yasalar-

da değişiklik yapılması gerekiyorsa 
tespit ettiğimiz sorunlu alanlarla ve 
yasa değişiklikleriyle ilgili Meclisle, 
siyasi partilerle veya Bakanlıklarla 
görüşme yapmaktır.” Kadın ve ço-
cuğa yönelik şiddetin mutlaka çö-
zülmesi gereken bir sorun olduğunu 
vurgulayan Malkoç, bu konuda hem 
üniversiteler nezdinde hem de diğer 
alanlarda ellerinden geleni yapmaya 
çalıştıklarını belirtti. İlgili kurumla-
rın da bu noktada çalıştığını bildiren 

Malkoç, “Türkiye’de sıkıntı, kurum-
lar arasında yeterince organizasyon 
veya koordinasyon olmamasıdır. Biz 
bunu, verdiğimiz birçok tavsiye ka-
rarlarında gördük. Biz çaba göstere-
ceğiz, neticeyi almak için hep bera-
ber çalışacağız. Bu noktada da ikna 
edilmesi gerekenleri ikna edeceğiz 
ve umut ediyorum ki bu çalışmalar 
en güzel neticeyi verecektir.” ifade-
lerini kullandı.
n AA

Cep telefonu yardımıyla
ameliyatı gerçekleştiriyor

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Murat Akand ile 
Konya Teknokent’teki yazılım fir-
ması çalışanı bir grup mühendis, 
kapalı böbrek ameliyatını kolaylaş-
tıracak yazılım geliştirdi.

“Navigasyonlu kapalı böbrek 
taşı ameliyatı” adını verdikleri sis-
tem; tomografisi çekilen hastanın 
böbreğinin artırılmış gerçeklik gö-
rüntüsünün cep telefonundan iz-
lenmesine olanak sağlıyor.

Kapalı böbrek taşı ameliya-
tında, hastanın sırt bölgesinden 
“tünel” adı verilen yöntemle böb-
rekteki taşa ulaşılıyor. Yazılımın 
verdiği görüntü ve hesaplamayla 
böbreğe girildikten sonra kırılan 
taş vücuttan dışarı atılıyor.

DENEME-YANILMA YÖNTEMİ 
UYGULANIYORDU

Doç. Dr. Murat Akand, böbre-
ğin çok damarlı ve kanlı yapısın-
dan dolayı cerrahi müdahalede 
bazı risklerin yaşandığını söyledi. 
Kapalı böbrek ameliyatında cerrahi 
müdahalenin önemine işaret eden 
Akand, şöyle konuştu: “Hastalara 
tomografi çektiriyoruz. Ameliyat 
sırasında takılan bir kataterden 
verdiğimiz madde ile böbreğin içi-
ni ‘x’ ışınlarıyla ‘scopi’ cihazıyla gö-
rüyoruz. Bu sürecin ardından biraz 
da deneme yanılma yöntemiyle, 
taşa nerden müdahale edeceğimi-
zi, böbreğin içine nerden girilece-
ğini kararlaştırıyoruz. Normalde 
kullandığımız bu sistemde cerra-
hın deneyimi ve taşın lokalizasyo-
nu çok önemli. Bir kerede taşa de-
ğip böbreğe girebileceğiniz gibi on 
kere deneyip giremediğiniz zaman 
da oluyor. Birçok faktör bunu etki-
liyor.”

Kapalı böbrek ameliyatında 
kullanılan yöntemin yazılımla daha 
operasyonel hale gelmesi için bir 
grup mühendisle çalışma yürüt-
tüklerini anlatan Akand, Konya 
Teknokent’teki mühendislerle 

“navigasyon” adı verdikleri sistemi 
geliştirdiklerini dile getirdi.

Akand, yazılımın böbreğe giriş 
yeri ve açısını belirlediğini ifade 
ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bunun için önce hastanın tomog-

rafisini çekiyoruz. Yazılım, bunun 
üzerine hesaplamalar ve üç bo-
yutlu modelleme yapıyor. Bunda 
görüntülü olarak taşın neresine 
değileceği, bel bölgesinden nerden 
girileceğini gösteriyor. Bu model-
lemeyi tablet veya cep telefonuyla 
hastanın sırt bölgesinde yansıtmış 
gibi oluyoruz. Bu arttırılmış ger-
çeklik teknolojisi hastanın iç gö-
rüntüsüne cep telefonundan baka-
rak, adeta sırtına yansıyan cerrahi 
müdahaleyi anlık gerçekleştiyoruz. 
Böylelikle böbreğe ve taşa tek se-
ferde doğru açıdan müdahale edi-
yoruz. ‘Navigasyonlu ameliyat’ 
diyoruz. Üç boyutlu böbrek taşı 
ameliyatı. Daha gelişme aşama-
sında. Amacımız hasta için daha 
az komplikasyon, tedavi sürecini 
kısaltmak ve ameliyat sırasında ‘x’ 
ışını kullanımını önleyip hasta ile 
doktorun radyasyona maruziyetini 
engellemek.”

Yöntemle başarılı operasyon-
lar gerçekleştirildiğinin altını çizen 
Akand, şunları kaydetti:

“Şu ana kadar uygun hastalar-
da bu ameliyatı yaptık ve giderek 
deneyimimiz artıyor. Hastalar ol-
dukça fayda görüyor. Büyük ame-
liyat kesisi ve yara olmaması, ağ-
rının da az olması nedeniyle hasta 
kısa sürede sağlığına kavuşuyor. 
İleride bu sistemin daha çok kul-
lanılacağını düşünüyoruz. Bu ça-
lışmamız yurt içinde ve dışında da 
büyük ilgi gördü. Güney Afrika’da 
düzenlenen Dünya Endoüroloji 
Kongresi’nde ilk denemelerimizi 
sunduk. Bunlar deneysel çalışma-
larımızdı. Bununla en iyi inovasyon 
ödülüne aday olduk. Bu sene ayrıca 
Türk Endoüroloji Kongresi’nde de 
en iyi sunu ödülünü aldık.” 
n AA 

Konya Teknokent’teki yazılım firması çalışanı bir grup mühendis, 
kapalı böbrek ameliyatını kolaylaştıracak yazılım geliştirdi.

KDK, şiddetle ilgili rapor hazırlayacak

Belediye otobüs 
şoförü işe 
gittiği esnada 
yolda bulduğu 
5 bin 600 lirayı 
zabıta ekiple-
riyle beraber 
sahibine teslim 
etti. Edinilen bilgiye göre, Konya Büyükşe-
hir Belediyesinde görevli belediye otobüs 
şoförü İsmail Ertürk, eski garajda bulunan 
hareket merkezine gitmek için yola çıktı. 
İsmail Ertürk, yolda yürüdüğü sırada 5 bin 
600 lira bulunca durumu zabıta ekiplerine 
bildirdi. Bunun üzerine zabıta ekipleri, para-
nın sahibi Fahrettin Selek’e ulaştı. Parasının 
bulunduğu haberini alan Fahrettin Selek, 
zabıta ekiplerinin yanına geldi. Burada zabı-
ta ekiplerinin eşliğinde otobüs şoförü İsmail 
Ertürk bulduğu 5 bin 600 lirayı paranın 
sahibi Fahrettin Selek’e teslim etti. 
 n İHA

Küçük boy 
mercan balığı 
satışı yapan 
bir alışveriş 
merkezine suç 
tekrarı nede-
niyle 2 bin 644 
liralık idari para 
cezası kesildi.
Alınan bilgiye 
göre, Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube 
Müdürlüğü ekipleri tarafından Selçuklu 
ilçesinde faaliyet gösteren bir alışveriş 
merkezinde satışa sunulan balıklar denetim 
ve kontrolden geçirildi. Yapılan boy ölçümü 
ve kontrollerde, küçük boyda satıldığı tespit 
edilen 6 kilogram mercan balığına ekipler 
tarafından el konuldu. Suç tekrarından do-
layı ilgililer hakkında 2 bin 644 liralık idari 
para cezası uygulandığı öğrenildi. 
 n AA

5 bin 600 lirayı
sahibine ulaştırdı

Küçük boy balık
satanlara ceza

Ereğli’de, otomobilin yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra 
kontrolden çıkarak karşı şeritteki TIR’la çarpışması sonucu, 
2 kişi hayatını kaybetti.  Kaza, akşam saatlerinde Ereğ-
li - Konya karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Konya yönüne seyir halinde olan 46 
PE 101 plakalı otomobil, önüne çıkan köpeğe çarpıp kont-
rolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra Mehmet Ali M. 
idaresindeki 01 GL 870 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. 

Kazada çarpışmanın ardından şarampole yuvarlanan ve 
hurdaya dönen otomobildeki sürücü olduğu belirtilen Meh-
met Akdemir (22) ile Doğukan Altun (22) olay yerinde ha-
yatını kaybetti. TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola 
götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  Yapılan 
incelemenin ardından cenazeler Karapınar Devlet Hastane-
si morguna kaldırıldı.
n AA

Önce köpeğe çarptı sonra TIR’la çarpıştı
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‘Terör örgütleri dış güçlerin taşeronu’
HİSDER’de “Taliban Örneğinde 

Din ve Terör”ü anlatan Afganistanlı 
Özbek Yazar Muhammed Naim Na-
imî, “Terör örgütlerinin tamamı dış 
mihrakın taşeronudur. Onların (istih-
barat örgütlerinin) desteği olmadan 
yaşamlarını idame ettiremezler” dedi.

Hikmet İlim ve Sanat Derneği’nin 
bu haftaki Pazartesi Sohbetleri’nde, 
“Taliban Örneğinde Din ve Terör” 
gündeme geldi. Afganlı Özbek Ya-
zar Muhammed Naim Naimî, terörü; 
“Politik bir hedefe ulaşmak için har-
canmış ve uygulamaya konulmuş 
şiddet stratejisidir” şeklinde tanımla-
dıktan sonrateröristi; “Acımasız, nef-
ret duygusuyla yanıp tutuşan, karşı-
sındakine nefretle bakan kişi” olarak 
tarif etti.

Ahmet Keleşoğlu Kültür Merke-
zi’nde gerçekleştirilen sohbette Mu-
hammed Naim Naimî, Türkiye’de 
terör ve terörizmin tanımının yapıldı-
ğını fakat Afganistan’da, kanunlarda 
terörün tanımlamasının olmadığını 
belirterek Taliban hareketinin eylem-
lerinin siyasilerden ilim adamlarına 
varıncaya kadar “terör” olarak nite-
lendirildiğini, fakat genel anlamda 
“terörist bir örgüt” denilmediğini ve 
“mümkün mertebe bundan kaçınıldı-
ğını” söyledi. 

DIŞ DESTEK OLMAZSA 
YAŞAYAMAZLAR

Hasan Sabbah’ın Haşhaşiler ör-
gütü ile miladî 6-70’li yıllarda varlı-
ğından söz ettiren Yahudi terör ör-
gütü Ticanilerin zehirli kılıçla terör 
eylemleri gerçekleştirdiklerini ifade 
eden Naim Naimî,  terör örgütleri ile 
teröristlerin eylem biçimlerinden de 
örnekler verdi. Dini motifli terör ör-
gütlerinin kullandığı canlı bomba ey-
lemine terör örgütleri literatüründe; 
“Şehadet Ameliyesi”, bomba yüklü 
araçlarla yapılan terör eylemine ise 
“İstişhâd Ameliyesi” denildiğini kay-
deden Naimi,  terör örgütlerinin di-

ğer eylem türlerini de şöyle sıraladı: 
“Tahrip etme, adam kaçırma, şiddet, 
büyük araçlarla kitleler üzerine yürü-
me, yol kesme, adam kaçakçılığı yap-
ma, uyuşturucu kaçakçılığı yapma, 
antika eşya kaçakçılığı yapma, rastge-
le ateş etme.”

Terör örgütlerinin siyasi bir amaç 
için eyleme başvurduklarını, dev-
let otoritesini kabul etmediklerini ve 
propagandayla yaşadıklarını belirten 
Naimi, “Dış destek bu örgütlerin ol-
mazsa olmazlarıdır. Dehşet yaratma, 
milleti korkutmak, sindirmek, kendi 
istediklerini uygulatmak ve kabul et-
tirmektir. Genelde zorba ve acımasız-
dırlar.Genel anlamda ahlâkdışıdırlar. 
Soygun, uyuşturucu, silah ve insan 
kaçakçılığı en önemli gelir kaynakla-
rıdır. Taliban örgütü 15-20 bin dolar 
karşılığında eskortluk faaliyeti yap-
maktadır. Ödemediğiniz takdirde 
aracınız kundaklanıyor.” dedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ DIŞ GÜÇLERİN 
TAŞERONUDUR

Günümüzde terör türleri arasında 
“devlet terörü”,“gölge güçler terörü” 
yada “istihbaratlar terörü” şeklin-
de bir sınıflandırmaya giden Naimi, 
“50’li yıllardan sonra günümüze va-
rıncaya kadar terör örgütlerinin ta-
mamı bir veya birkaç dış mihrakın 
taşeronudur. Onların (istihbarat ör-
gütlerinin) desteği olmadan yaşamla-

rını idame ettiremezler” dedi.
Taliban Hareketi’nin, başlarında 

Molla Ömer olmak üzere Pakistan is-
tihbarat örgütü destekli olarak “1994 
yılında devlete karşı, etnik temelli ve 
dini motifli kurulan bir terör örgütü” 
olduğunu söyleyen Naimi, son model 
Toyota marka ve kırmızı renkli ara-
balar ve son model silahlarla Kanda-
har’dan ortaya sürüldüklerine işaret 
ederek 1996’da Kâbil’i ele geçirdik-
lerini, El-Kaide ile birlikte hareket 
ederek 1998’de Mezar-ı Şerif’te çoluk 
çocuk demeden büyük bir katliam 
yaptıklarını, Ahmed Şah Mes’ud ile 
BenazirButto’nun el-Kaide ve Taliban 
tarafından canlı bomba usulüyle öl-
dürüldüklerini söyledi.

Sohbetin soru-cevap kısmında 
“Hamid Karzai, bana göre ülkemiz 
adına gelen en büyük talihsizliktir” 
diyen Naimi, çözüm olarak şu ifadele-
re yer verdi: “Afganistan’da dini yapılı 
ve etnik temelli terör örgütlerine karşı 
alınacak çözüm ise, etnik fark gözet-
meksizin birlik olmak, birlikte hareket 
etmektir.” Afganlı Muhammed’in 
okuduğu Kur’an’dan sonra yazar 
Muhammed Naim Naimi’ye HİSDER 
adına teşekkür plaketiniMühendis 
Mehmet Sadık Oturanç ile Salih hoca 
takdim etti.
n HABER MERKEZİ 

Yaşlıların dijital 
yeterlikleri geliştirilecek

Yaşlılar için Dijital Yeterlilik 
Geliştirme Projesi’ne start verildi. 
Konya Meram Halk Eğitimi Mer-
kezi ve ASO Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı 
tarafından kabul gören “Yaşlılar için 
Dijital Yeterliklerin geliştirilmesi 
adlı Erasmus projesi organize edilen 
bir törenle startı verildi. Meram halk 
Eğitimi Merkezi Konferans salonun-
da organize edilen projenin açılış 
töreni saygı duruşu ve istiklal mar-
şının okunmasıyla başladı. Törenin 
açılış konuşmasını yapan Meram 
Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Mü-
dürü Hayri Ekrem Erözlü, “Projemiz 
11 Aralık 2017 tarihinde başlayıp, 
10 Aralık 2017 tarihinde sona ere-
cektir. Bulgaristan, Yunanistan, 
Hırvatistan, Romanya ve Litvanya 
olmak üzere bu projemizde 5 ülke 
ortağımız bulunmaktadır. Proje so-
nunda farklı ülkelerden 120 vatan-
daşımız kendi ülkelerinde eğitim 
alacak. Sonuçlar değerlendirilecek 
ve test edilecek ve yaygınlaştırma 
faaliyetleri düzenlenecektir. Yine 
proje bitiminde bir akıllı program 

hazırlanacak ve bir eğitim modülü 
üretilerek bu modülün bakanlığı-
mız hayat boyu genel müdürlüğüne 
gönderilmesi sağlanarak yaşlıların 
dijital yeterlikleri geliştirilmeye çalı-
şılacaktır. Emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum” dedi.

Milli Eğitim İl Müdürü Yardım-
cısı Servet Altuntaş, “Projeyi çok 
önemsiyoruz. Özellikle Avrupa Bir-
liği projelerine Konya İl milli Eğitim 
müdürlüğü olarak tam destek ve-
riyoruz. Bu projede bunlardan biri-
dir. Bu projenin koordinatörlüğünü 
yapan Meram halk Eğitimi Merkezi 
ve ASO müdürü Ekrem Erözlü ve 
ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardın-
dan“Yaşlılar için Dijital Yeterliklerin 
geliştirilmesi “ adlı Erasmus projesi-
nin koordinatörü İngilizce Öğretme-
ni Ali Kocabaş, sinevizyon eşliğinde 
projeyi anlattı. Açılış programı so-
nunda katılıcı 5 ülkenin temsilcileri-
ne protokol üyeleri tarafından çeşitli 
hediyeler takdim edildi. Açılış töre-
nini günün anısına çektirilen fotoğ-
raf ile son buldu.  n HABER MERKEZİ 

2018 bütçesinde faiz giderlerinin 71.7 milyar TL olarak planlandığını bunun tüyü bitmedik yetimin hakkı olduğunu belirten SP Karatay İlçe 
Başkan Vekili Fatih Kahraman, “Erbakan hocamızın  havuz sistemi uygulanmış olsaydı, bu  devasa rakamlar kalkınmada bir çığır açardı” dedi

‘Havuz sistemi uygulanmalıydı’
Saadet Partisi (SP) Karatay İlçe 

Başkan Vekili Fatih Kahraman, 2018 
bütçesiyle ilgili açıklamada bulun-
du. “Bilindiği gibi 2018 yılı bütçesi 
TBMM’de onaylanarak yürürlüğe 
girmiştir. Bütçe kalemlerini incele-
diğimizde 2018 yılı bütçesinin top-
lam büyüklüğü 763 milyar TL olarak  
gerçekleşmiştir. Bütçe içerisinde en 
dikkat çeken ayrıntı 2018  yılı faiz gi-
derleri 71.7 milyar TL olarak planlan-
mıştır” diyen SP Karatay İlçe Başkan 
Vekili Fatih Kahraman, “Orta vadeli 
mali plana göre 2019 yılı için faiz 
gideri 85 milyar TL , 2020 yılı için 
hedeflenen faiz gideri 96 milyar TL 
olarak hedeflenmiştir. Bu rakamlar 
korkunç rakamlardır. Daha kolay an-
laşılması  için 2018 yılında 1 günde 
faiz olarak  200 milyon TL ve 1 saatte  
8.3 milyon TL  faizci sömürücülere 
aktarılmaktadır. 3 yılda  faizci hor-
tumculara toplamda aktarılacak kay-
nak 252 milyar TL olarak gerçekleşe-
cek belki de bunu kat kat aşacaktır. 
Bu rakamlar bize mevcut hükümetin 
faiz lobisi ile nasıl mücadele ettiğini 
apaçık göstermektedir. Tüyü bitme-
dik yetimin hakkı olan bu paranın bu 

hortumculara aktarılması büyük bir 
vebaldir” ifadelerini kullandı. 

Kahraman, “Halbuki rahmetli 
Erbakan hocamızın  54. Hükümet 
döneminde uyguladığı havuz sistemi 

uygulanmış olsaydı, bu  devasa ra-
kamlar ülkemizin kalkınmasında bir 
çığır açardı. Aynı bütçeden SGK’nın 
açıklarını kapatmak için  90 milyar TL 
aktarılmıştır ki bu rakamda sosyal gü-

venliğin ne halde olduğunun açık bir 
göstergesidir. Yine 2018 yılı bütçesin-
de ki hedeflene cari açık  66 milyar 
TL iken  2019 bütçesinde 73 milyar 
TL olarak hedeflenmektedir. Yeni bir 

terim olarak kamu özel ortaklığı  ke-
limesi bütçemize girmiştir ve bu fona 
6 milyar TL kaynak aktarılmıştır. Bu 
kaynak otoyol, tünek köprü gibi dev-
letin geçiş garantisi verdiği fakat ga-

rantinin  yakalanamadığı  yerlerde 
garanti bedeli olarak bir avuç mutlu 
azınlığa verilecektir. Ülkenin ekono-
mik hali bu durumda iken  mevcut ik-
tidar hala oy kaygısı ile israf yatırımla-
rına devam etmektedir.bakınız kanal 
İstanbul projesi için 45 kilometrelik  
bir alanda kazı çalışması yapılacak 
ve bu proje için 65 milyar TL  ödeme 
yapılacaktır ki çok büyük bir israftır. 
İktidarın bir an önce bu israf yatırım-
larını durdurması ve  buradaki fonla-
rın üretime  ve yüksek gelir getirecek 
yatırımlara aktarılması elzemdir. Ül-
kenin böyle vahim ekonomik durumu 
var iken iktidar partisi toplumsal ku-
tuplaştırmayı körükleyerek oy kaybını 
en aza indirmenin telaşına düşmüş-
tür.mevcut muhalefet partileri de bu 
duruma seslerini çıkarmamakta ,açık 
veya gizli olarak bu kayıkçı kavgasını 
sürdürmektedirler Bütün bu sorun-
ların çözümü milli görüştür. En kısa 
sürede  Milli Görüş’ün  iktidara gel-
mesi halinde ülke bu  vahi  durumdan 
kurtulacak ve yaşanabilir bir Türkiye 
, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir 
dünya  kurulacaktır” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

Saadet Partisi (SP) Karatay İlçe Başkan Vekili Fatih Kahraman, 2018 bütçesiyle ilgili açıklamada bulundu

Afganistanlı Özbek Yazar
 Muhammed Naim Naimî

Seydişehir Belediyesi ekipleri ilçe 
merkezi ve kırsal mahallelerde yağ-
mur suyundan kaynaklı tıkanan dre-
naj ve kanal hatlarını temizlik çalış-
malarına aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
mevsim şartlarından kaynaklı yağ-
mur ve yağmur sonrası olası bir tı-
kanıklık yaşanmaması için drenaj ve 

kanal temizlik ve bakım çalışmalarını 
sürdürüyor. 

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
kırsal ve merkez mahallelerde drenaj 
ve kanal temizlik çalışmalarının de-
vam edeceğini belirtti. Mevsim şart-
ları gereği yaşanan yağışlar nedeniyle 
tıkanıklıklar ve kırılmaların meydana 
geldiğini kaydeden Başkan Tutal;” 

Fen İşleri Müdürlüğümüze bağ-
lı ekiplerimiz, kanal yolları, arkların 
açılması, kırılan büzlerin yenilenmesi 
gibi çalışmalarını sürdürüyor” dedi. 
Kırsal mahallelerde ikamet eden va-
tandaşların çevre temizliği konusun-
da duyarlı olmalarını isteyen Beledi-
ye Başkanı Mehmet Tutal;”mevsim 
şartları nedeni ile ağaçlardan dökülen 

yapraklar, yabani otlar ve evsel atık-
larla su kanalları ve arklar tıkanıyor. 
Bu nedenle su taşkınları ve tıkanıklık-
lar nedeniyle büzler kırılıyor , yollarda 
sıkıntılar yaşanıyor. Ekiplerimiz kırsal 
mahallerimiz ve merkez mahalleleri-
mizde temizlik çalışmalarını yürütü-
yorlar” dedi.
n AA

Seydişehir’de drenaj ve kanal hatları temizleniyor 
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*  LAZER OPERATÖRLERİ

*  LİSE VE MESLEK    
     LİSESİ MEZUNLARI

*  MOBİLYA USTALARI

*  DÖŞEME USTALARI

personel alınacaktır.
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5 

Selçuklu/KONYA

SATILIK DAİRELER
Bosna  Hersek Mahallesi’nde Satılık Kaloriferli,

2+1 ve  3+1 daireler

0531 710  88 76
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Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi
İmsan Sanayi Sitesi Yakamoz Caddesi No: 1/M Karatay/KONYA

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
---------

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN 
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

ALINACAKTIR
SELÇUKLU BÖLGESİNDE OTURANLAR OTOGAR CİVARI

Dolgun Ücret + SSK + Yemek + Mesai + Servis
Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE 

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

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

MARANGOZHANEDE ÇALIŞACAK ORTA DÜZEYDE BİLGİ SAHİBİ 
2 ADET MARANGOZ PERSONELİ,

- ORTA DÜZEY BİLGİ SEVİYESİNDE 1 ADET TORNACI
- ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ CNC ALANINDA DAHA ÖNCE ÇALIŞMIŞ YA DA 

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 1 ADET CNC PERSONELİ,
- BİLGİSAYARDAN ANLAYAN TECRÜBELİ DEPO SORUMLUSU 

ELEMANLARINA İHTİYACIMIZ VARDIR
         SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR BAŞVURULARIN ŞAHSEN 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Selçuklu Nurcan Akpınar İlkokulu 8 Derslik Anaokulu yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2017/690104
1-İdarenin
a) Adresi : Akçeşme Mahallesi Garaj Caddesi No:4 42040 - KARATAY/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323533050 - 3323515940
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma42@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet 8 Derslikli Anaokulu Yapım İşi
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
   şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Sille Mahallesi 29093 ada, 1 parsele Selçuklu/KONYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
   yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 350 (üç yüz elli) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Birimi Akçeşme M. Eski Garaj 
   Cad. No: 4 Karatay /Konya 
b) Tarihi ve saati : 15.02.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
2011  tarih  ve 27961 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde 
Yer alan  B- III Grubu İşler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Müh. veya Mimar
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü İnşaat Birimi Akçeşme M. Eski Garaj Cad. No: 4 Karatay /Konya adresinden satın 
alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya İl Milli Eğitim İnşaat Birimi adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 

Basın 732787 - www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU
2017/52 VESAYET SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 31742 Ada, 3 Parsel sayılı arsa 
   nitelikli taşınmazdaki 910/2400 ORANINDAKİ KISITLI AYŞE KAYA HİSSESİ 
   satılacaktır.
Adresi : Kaşınhanı İstasyon mah. İstasyon Cad. No:54 Meram Konya
Yüzölçümü : 1.148,57 m2
Arsa Payı : 910/2400
İmar Durumu : 2 kat ayrık mesken sahasına isabet etmektedir. 
Kıymeti : 39.195,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 22/02/2018 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYI B BLOK ZEMİN KAT NO:Z18 YENİ 
   MEZAT SALONU KARATAY KONYA 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada MAHKEMECE BELİRLENEN BEDEL ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık 
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/52 Vesayet Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olunur.

Basın 884822  - www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2017/90 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, Sille mahallesi 18662 Ada, 2 Parsel, 8 Nolu Bağımsız 
Bölüm Konya İli, Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, Beyhekim caddesi, Serhat sokağa cepheli, no: 
16 daki Mercan Köşk konutları, A bloğun 2. girişinin ( üzerinde A2 blok yazıyor ) zemin kat + üçüncü 
normal katında bulunan iç kapı numarası 7 olan yaklaşık güney ? kuzey ? doğu cepheli dairedir. 
Dairenin arsa payı 95/5000olmak üzere borçluya ait arsa miktarı95/5000x 4.563,13 m2 : 86,70 
m2 dir. Daire; antre, salon, dört oda, banyo, duş, tuvalet, mutfak ve holden ibarettir. İki adet balkon 
bulunmaktadır. Brüt inşaat alanı 172 m2, net inşaat alanı ise 144 m2 civarındadır. Giriş kapısı çelik, 
diğer kapı doğramaları paneldir. Pencereler ahşap görünümlü PVC doğrama olup mermer denizlik 
vardır. İç duvar yüzeyleri harç sıvalı, kağıt kaplıdır. Tavanlar alçı süs ve alçı kartonpiyerlidir. Salon ve 
oda tabanlarına laminant, sulu kısımların tabanına seramik döşenmiştir. Mutfakta L mermer tezgah 
ile tezgah altı ve üstü dolapları bulunmaktadır. Tuvalet, lavabo, banyo duvar yüzeyleri tavana kadar 
fayans kaplama yapılmıştır. Banyoda küvet, lavabo vardır. Elektrik ve su tesisatı vardır. Kalorifer 
petekleri paneldir.
Adresi : Parsana mahallesi beyhekim caddesi serhat sokağa cepheli 
   Mrecan köşk konutları A2 blk(tapuda a blk 2. giriş yazmaktadır)no: 
  16/7 selçuklu / konya 
Yüzölçümü : 144 m2
Arsa Payı : 95/5000
İmar Durumu : 2011 yılı1647/597 sayı ile alınmıştır 
Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : ipotek ve haciz şerhleri mevcuttur. İpotek dosyasından satış yapılacaktır 
1. Satış Günü : 05/03/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 03/04/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYIB BLK ZEMİN KAT Z18/Z19 İCRA MÜDÜRLÜKLERİ 
   MEZAT SALONU KARATAY / KONYA 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin ve İİK’nun 
127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen 
tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik ortamda yapılan ilan “elektronik 
ortamda ilan yapılmıştır” tebliğ yerine geçer. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi 
için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/90 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

Basın 738614  - www.bik.gov.tr

Lokantacılarda başkan değişmedi 
Konya Lokantacılar Esnaf Oda-

sı’nın Olağan Genel Kurulu ger-
çekleşti. Cemo Toplantı Salonun-
da gerçekleşen Genel Kurul’a oda 
başkanları ve çok sayıda oda üyesi 
katıldı. Faaliyet raporlarının okun-
masının ardından gelir ve gider tab-
loları da açıklandı. Ardından, Mev-
cut Başkan Ali Osman Karamercan 
ve Başkan Adayı Ahmet Pamuk 
olmak üzere iki listeyle oda üyeleri 
sandık başına gitti. Mevcut Başkan 
Ali Osman Karamercan 253 oy ala-
rak yeniden başkanlık koltuğuna 
getirildi. Başkan Adayı Ahmet Pa-
muk ise 183 oy aldı. Başkanlığını Ali 
Osman Karamercan’ın yaptığı Yö-
netim Kurulu ise şu şekilde oluştu; 
İsmail Sezer, Ali Harman, Memiş 
Taş, Faruk Aydın, Cevdet Koyuncu, 
İsmail Küçüker. Denetim Kurulu 
Asil; Osman Biçer, Ahmet Şendağlı, 
Hakan Büyükırmak. Yönetim Kuru-
lu Yedek Üyeler; Yaşar Gürbüz, Mu-
rat Yıldız, Ahmet Arıcı, Aydın Şa-
hiner, Doktor Alaş, Mustafa Kozan, 
Mehmet Ali Kartal. Denetim Kurulu 
Yedek; Ahmet Kılıçsoy, Adem Apak, 
Yusuf Tetik. 

Konya Lokantacılar Odası Mev-
cut Başkanı Ali Osman Karamercan 

yaptıkları faaliyetlerden bahsederek 
Türk mutfağını yaşatmak ve en iyi 
şekilde hizmet vermek kendileri-
nin görevi olduğunu belirtti. Kara-
mercan, “Yaptığımız çalışmalardan 

bahsedecek olursak; Resmi kurum 
ve kuruluşlarla ilişkilerimiz başta 
olmak üzere Büyükşehir ve 3 ilçe 
belediyelerimizle ilişkilerimizi en 
üst seviyede tutarak esnaflarımızın 
sorunlarını en asgariye indirerek 
çözüme ulaştırdık. 2002 yılında 10 
yıllık yapılmış olan etliekmek mar-
ka tescili Türk Patent Enstitünce 10 
yıl daha uzatılmıştır. Aynı zamanda 
Selçuk Üniversitesi ile yapılan çalış-
ma ile hazırlanan ‘etliekmek’ coğ-
rafi işareti de odamız adına alınmış 
ve Resmi Gazetede yayımlanmıştır” 
diye konuştu.   n HÜSEYİN MENEKŞE

Ali Osman Karamercan
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Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Adem Derviş ÖZER’in annesi

Hacer ÖZER’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan

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

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 738064   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

40 KISIM MUTFAK MALZEMESİ
KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
40 KISIM MUTFAK MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/17585
1-İdarenin
a) Adresi : BEYHEKİM MAH. TURGUT ÖZAL CAD. 14 42060 YAZIR 
   SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322631230-3454 - 3322631246 332 2243454
c) Elektronik Posta Adresi : beyhekimdh@konyabeyhekimdh.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 40 KISIM MUTFAK MALZEME ALIMI ( Kuru Gıda , 
   Baharatlar , Mutfak Sarf Malzemeleri , Süt ürünleri, 
   Dondurulmuş Gıdalar, Dondurulmuş Balıktan oluşan 
   Yiyecek malzemeleri) 
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :  Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Mutfak Deposu ve 
    idare tarafından belirtilen yer/yerler.
c) Teslim tarihi : a-) Hastanemiz Mutfak Deposundan yapılacak tüm 
   kısımlar için siparişler İdarenin yazı messenger, whatsapp 
   vs. ile, faks ile, Mail ve Ekap üzerinden yapacakları 
   siparişlerin Hastanemiz Mutfak depo/depolarına çekilen 
   sipariş kadarını teslim edilecektir. b-) Yüklenici kendisine 
   günlük olarak tebliğ edilen miktarlardaki malı en geç ertesi 
   gün saat 10:00 (on’a kadar ( Saat 08:30 ile 10:00 arası 
   olmak üzere) sağlık tesisi Mutfak gıda deposuna teslim 
   edilerek muayeneye arz etmiş olacaktır. TESLİM ALINAN 
   ÜRÜNLER SON KULLANMA TARİHİ İÇERİSİNDE 
   BOZULURSA YÜKLENİCİ TARAFINDAN YENİ 
   ÜRÜNLERLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Beyhekim Mh. Turgut 
   Özal Cd. No 14/A Selçuklu KONYA
b) Tarihi ve saati : 09.02.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1- Teklif edilen ürünler TSE Belgeli ve Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olacaktır. Teknik 
Şartnamelerde istenen   belge ve sertifikalar idare tarafından gerek görüldüğü takdirde   numune 
değerlendirme aşamasında muayene komisyonuna sunulacaktır. Sunulmadığı taktirde ilgili  
kısma ait teklifler   değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Teklif edilen tüm ürünlere ait numuneler İhale tarihine  kadar  veya   ihale tarihinden  sonraki  
3  (ÜÇ)  gün   içinde   Hastanemiz Mutfak deposuna  veya Hastanemiz ihale birimine   teslim 
edilecektir. Teklif edilen tüm ürünlerin markalarını belirten liste düzenlenerek verilecektir.
2- Numuneler açılmamış, orijinal ambalajında olacaktır.  
3- İstekliler teklif ettikleri ürünlerin marka, model, menşei vb. bilgilerini tekliflerinde 
belirteceklerdir. İstekliler, teklif ettikleri ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı 
katalog, prospektüs, fotoğraf vb. tanıtım materyallerini ve varsa referans listelerini tekliflerine 
ekleyeceklerdir. 
4- İstekliler, Teklif ettikleri ürünlere ait  YERLİ MALI BELGELERİNİ  sıra veya kısım belirterek   
teklif dosyasına konulacaktır.
5- Numune teslim edilmeyen ilgili  Kısım / Kısımlar    değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Beyhekim 
Devlet Hastanesi Baştabipliği İhale Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Beyhekim Devlet Hastanesi İhale Odası adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 737394 - www.bik.gov.tr

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

 Ambalaj firmamızda 
çalıştırmak üzere, 
askerliğini yapmış, 

40 yaşını geçmemiş, 
vardiyalı sistemde 
çalışacak personel 
alımı yapılacaktır.

Maaş +mesai + yemek+ servis+ tüm sosyal haklar.
Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 

birimine şahsen yapılacaktır.

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

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ?

Yetiştirilmek üzere 
VASIFSIZ 

KAYNAKÇI 
ELEMANLAR 

Alınacaktır

Büsan Özel Organize Sanayi Bölgesi  Milenyum Cad. 10723 Sk. No:1
Tel: 444 56 23  Karatay/KONYA

Müracaatlar şahsen ya da 
www.akdasbetonkalip.com.tr adresinden yapılaaktır.

Sazlık yangınında mahsur kaldılar
Akşehir ilçesinde gölde 

sazlık keserken çıkan yan-
gında mahsur kalan vatan-
daşlar, itfaiye ve jandarma 
ekipleri tarafından kurtarıl-
dı. Yangın, Akşehir ilçesine 
bağlı Tipiköy Mahallesi Göl 
Mevkiindeki sazlık alanda 
çıktı. Edinilen bilgiye göre, 
göldeki sazlıklarda kamış 
kesimi yapan yaklaşık 15 
kişilik bir grup, sazlıklarda 
bilinmeyen bir nedenle yan-
gın çıkınca paniğe kapılınca 
mahsur kaldı. İhbar üzerine 

olay yerine itfaiye, ambu-
lans ve jandarma ekipleri 
sevk edildi. Bölgeye ulaşan 
itfaiye ve jandarma ekipleri, 
yangın nedeniyle bulunduk-
ları yerden hareket edeme-
yen 15 kişilik grubu bulun-
dukları yerden tahliye etti. 
Jandarma eşliğinde kurta-
rılan vatandaşların sağlık 
durumlarının iyi olduğu 
öğrenildi. Sazlıklarda çıkan 
yangına ise itfaiye ekipleri 
tarafından müdahale edildi. 
 n İHA 

ZAYİ
Necmettin Erbakan 
Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Din 
Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Öğretmenliği 
bölümünden almış 
olduğum öğrenci kimlik 
kartımı kaybettim 
hükümsüzdür. 

Hilal OLGUN

Z-308
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Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi 
öğrencileri “Genç Yazarlar” projesi kapsa-
mında Yazar Bekir Tuncer Salihoğlu ile bir 
araya geldi. Okul sosyal faaliyetler salonun-
da yapılan etkinlikte Salihoğlu, öğrencilere 
anılarını anlatıp kitap okuma tavsiyesinde 
bulundu.  Konuşmanın ardından Salihoğlu, 
öğrencilerden gelen soruları yanıtladı ve 
kitaplarını imzaladı.  Yazara Okul Müdürü 
İbrahim Önal tarafından teşekkür plaketi 
verdi. 
n AA

Konya’da bulunan iki ilkokulun öğrencileri, 
Bozkır ilçesindeki ilkokul anaokul öğrencile-
rine kışın üşümesinler diye eldiven ve atkı 
gönderdi. “Kardeşim Üşümesin” projesi 
kapsamında Konya’da bulunan 15 Temmuz 
Milli Birlik ilkokulu ve Lalebahçe Mehmet 
Fevzi Atiye Atçeken ilkokulu öğrencileri, 
Bozkır ilçesindeki Dereiçi ilkokulu ve Dereiçi 
Ortaokulu anasınıfı öğrencilerine atkı, bere 
ve eldiven hediye etti. Bozkır Milli Eğitim 
Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklama-
da, duyarlıklarından dolayı 15 Temmuz Milli 
Birlik ilkokulu Müdürü Fatih Bayram, Müdür 
Yardımcısı Mustafa Kırmızıgül ile öğretmen 
ve öğrencilere teşekkür edildi.
n AA

Karapınar’da 
okuma etkinliği

Kardeşlerini 
üşütmediler

Hüyük’te Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Ha-
tip Lisesi öğrencileri, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 
15 Temmuz’daki darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit 
Astsubay Ömer Halisdemir’in Niğde’de bulunan şehitliği ve 
ailesini ziyaret etti.

Hüyük İlçe Mili Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, yaptığı 
açıklamada, Hüyük Makbula Durmuş Anadolu İmam Hatip 

Lisesi’nde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin, öğretmen-
leriyle 15 Temmuz hain darbe girişiminin sembol isimlerin-
den Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in Niğde’de bulunan 
şehitliği ile ailesini ziyaret ettiğini belirtti.

Ünal, ziyaretin düzenlenmesine katkı sunan Hüyük Bele-
diye Başkanı Mehmet Şahin’e teşekkür etti.
n AA

Öğrenciler Şehit Halisdemir’i ziyaret etti

5 mahalleye hizmet
edecek kadınlar lokali

KMÜ’de öğrencilere
sıcak çorba ikramı

5 mahalleye hitap edecek Ereğli 
Belediyesi Hanımlar Semt Loka-
li açılışı gerçekleşti. Açılışta Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 
AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Abdul-
kadir Düzen ve Teşkilat mensup-
ları, Ereğli Müftüsü Celal Malkoç, 
Muhtarlar, STK’lar, Belediye Baş-
kan Yardımcıları, Belediye Meclis 
Üyeleri, Kadın Girişimciler Derne-
ği Üyeleri, hanımlar ve birçok va-
tandaş yer aldı. Açılışta konuşma 
yapan Başkan Özgüven: “Sıcak 
sohbetlerin yapılacağı, dostlukların 
pekişeceği, büyüklerin küçükleriyle 
kaynaşacağı, nesiller arası kucaklaş-
manın yaşanacağı bunun yanı sıra 
Belediye olarak çeşitli sosyal ve kül-
türel etkinliklerle burada buluşma-
ları bir anlam haline dönüştüreceği-
miz güzel bir müesseseyi şehrimize 
kazandırmanın mutluluğu içerisin-
deyiz. İki aylık bir süre zarfında ça-
lışmalar ve değerlendirmeler yap-
tık, dönüşler son derece olumlu 
oldu ve hanımlarımızın uğrak yeri 
haline dönüştüğünü gözlemledik. 
Hanımlarımız boş zamanlarında 
geliyor ve zaman geçiriyor. Ayrıca 
haftada birer gün Sayın Müftümü-
zün tasarrufuyla dini sohbet eden, 
vaiz veren bir hocamız, Sağlık Teş-
kilatı’ndan bir uzman, Halk Eğitim 
Merkezi’mizden dikiş, nakış, yemek 

vs. gibi hanımlarımızın ihtiyacı olan 
konularda Usta Öğreticimiz gelerek 
hanımlarımızı bilgilendiriyorlar. Ev 
ortamında dizaynını yaptığımız ayrı-
ca çocuk oyun gurubunun yer aldığı 
lokalimizi geliştireceğiz ilerleyen za-
manlarda Spor Kompleksi de yapa-
cağız. Diğer Mahallelerimizden de 
bu anlamda talep oluştu. Bu talep-
leri değerlendirerek Hanımlar Semt 
Lokali sayımızı artıracağız. 

Belediye olarak görevimiz sade-
ce alt yapı, asfalt, kaldırım değil bu 
rutin işlerimizin yanında yaptığımız 
sosyal ve kültürel çalışmalarla da 
Sosyal Belediyeciliğin vecizelerini 
yerine getirerek gönüllere dokuna-
bilmek bizlerin görevidir. Ne güzel 
söylemiş Hz. Mevlana ‘Kamil odur 
ki, koya dünyada eser; eseri olma-
yanın yerinde yeller eser.’. Bizlerin 
yegane amacı da şehrimize yakı-
şan kalıcı eserler bırakmaktır. Bu 
kapsamda Beş Mahallemize hitap 
edecek ve Mahallelerimizin kaynaş-
masını sağlayacak Hanımlar Semt 
Lokalimizin şehrimize, Mahallele-
rimize ve hemşehrilerimize hayırlı 
uğurlu olmasını dilerim” dedi.

Ereğli Müftüsü Celal Malkoç’un 
duasının ardından Ereğli Belediyesi 
Hanımlar Semt Lokali açılışı gerçek-
leştirilerek, hanımların hizmetine 
sunuldu.  n HABER MERKEZİ 

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü ta-
rafından öğrencilere yönelik yeni 
bir sosyal sorumluluk projesi daha 
hayata geçirildi. KMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Oktay, 
Prof. Dr. Birol Üner, Genel Sekre-
ter Ahmet Tüfekci ve üniversite 
personelinin katılımıyla öğrencilere 
çorba ikramında bulunuldu. Üni-
versite öğrencilerinin özellikle sınav 
dönemlerinde yoğun olarak kullan-
dığı KMÜ Merkez Kütüphanesinde 
gerçekleştirilen ikramda, öğrenciler 
ders çalışmaya kısa bir ara vererek 
sıcak çorbalarını yudumlayıp Rektör 

Akgül ile sohbet etme imkanı bul-
dular. Üniversite öğrencileri çorba 
ikramının anlamlı bir proje olduğu-
nu ve kendilerini mutlu ettiğini dile 
getirirken Rektör Akgül ise, “Çorba 
ikramı ile soğuk kış akşamlarında 
öğrencilerimizin içini ısıtarak onlara 
ders çalışırken faydalı olacak bir hiz-
met sunmak istedik. İlkini gerçek-
leştirdiğimiz bu uygulama bundan 
sonra da devam edecek. Öğrencile-
rimizin uygulamadan hoşnut olduk-
larını görmek bizleri de memnun 
etti. Öğrenci odaklı bir üniversite 
olarak bundan sonra da öğrencileri-
mizin faydası için çalışmaya gayret 
göstereceğiz” dedi. n İHA 

Konya Isı, içinde 10 gün boyunca yetecek LPG, jeneratör, birer tonluk temiz ve kirli su tankı-
nın yanı sıra fırın ve soğutma dolabının bulunduğu mobil mutfak TIR’larını Katar’a ihraç ediyor

Katar’a mutfak TIR’ı

36 yıldır profesyonel mutfak mal-
zemeleri imalatı yapan Konya Isı, Ka-
tar ordusunun ihtiyacı için 10 mobil 
mutfak TIR’ı üretti. Merkez Selçuklu 
ilçesindeki 4. Organize Sanayi Bölge-
si’nde faaliyet gösteren firma, 13 bin 
metrekarelik fabrikasında 110 işçiyle 
restoranlar ve büyük işletmeler için 
profesyonel mutfak malzemeleri üre-
tiyor.

Kurulduğu 1982 yılından bu yana 
profesyonel mutfak malzemeleri imal 
eden firma, aynı zamanda mobil mut-
fak TIR’ı da üretiyor. 

Firma, içinde 10 gün boyunca 
yetecek LPG, jeneratör, birer tonluk 
temiz ve kirli su tankının yanı sıra fı-
rın ve soğutma dolabının bulunduğu 
mobil mutfak TIR’larını Katar’a ihraç 
ediyor.  

Firmanın Genel Müdürü Mustafa 
Kalyon, 2004 yılında dış pazara açıl-
dıklarını söyledi.

KATAR ORDUSU KULLANACAK
Katar’a sahradaki askerlerin kul-

lanması için 10 adet mobil mutfak 
TIR’ı sattıklarını belirten Kalyon, şöyle 
konuştu: “Katarlı yetkililer önce biz-
den numune istedi. Biz de daha önce 
Türk Kızılayına yaptığımız TIR’lardan 
örnek gösterdik, beğendiler. Yaptığı-
mız numune de istedikleri gibi olunca 
ordularında kullanmak için 10 tane 
sipariş verdiler. Çöldeki askerlerin 
yemek ihtiyacını karşılamak için sa-
tın aldılar. Yapımını yaklaşık 2 ayda 
tamamladık. TIR’ın içinde bir mut-
fakta ihtiyaç duyulan tüm ürünler var. 
Yani oda, kiler, ocak, mikser, fırın ve 
bulaşıkhane hepsi mevcut. Yaklaşık 
10 gün boyunca herhangi bir şeye 
ihtiyaç duymadan istenilen yerde kul-
lanılabiliyor.” Kalyon, mobil mutfak 
TIR’ını Türkiye’de yapan firmaların 

az olduğunu aktararak, bu anlamda 
da firmalarının parmakla gösterildiği-
ni söyledi.

MOBİL MUTFAK TIRININ
 MALİYETİ 200 BİN AVRO

Maliyetin TIR7ın içine yerleştiri-
len ürünlere göre değişebildiğine dik-
kati çeken Kalyon, “Bu 10 TIR’ın tüm 
aksamlarını tamamen biz yaptık. Şu 
an ürettiğimiz ve Katar’a ihraç ettiği-
miz TIR’ın her biri, çekicisi hariç 200 
bin avrodur. TIR’lar birkaç gün içeri-
sinde teslim edilmiş olacak. İnşallah 
bu yıl katılacağımız fuarları da dikkate 
alırsak, her yıl 70 tane mobil mutfak 
TIR’ını ihraç eder hale geleceğiz” ifa-
delerini kullandı.   n AA Firmanın Genel Müdürü Mustafa Kalyon, 2004 yılında dış pazara açıldıklarını söyledi.
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Teknoloji geliştiğinden beri köy, 
köy değil artık dost! 

Bu sözümden zinhar gelişime kar-
şı olduğum yanılgısına düşmeyesin. 
Demem o ki insan bazen şehirlerdeki 
teknoloji kirliliğinden kurtulmak; el 
değmemiş mecralara kaçmak, kendi 
kendini neden var etmeye çalıştığını 
yeniden ve önce kendisine ispat et-
mek istiyor.  Bu kaçılacak yerin çoğu 
kere en yakındaki köy olması en doğalı 
sanırım. İşte tam da burada teknoloji 
canavarı! İri dişleri ve sırıtkan suratıyla 
karşınıza dikiliyor ve size sesleniyor: 
Sobe!

Sanki şöyle demeye getiriyor; 
nereye kaçsan nafile gittiğin her yere 
elektrik yüklü parmaklarımın senden 
önce ulaştığını göreceksin! Evet, ma-
alesef öyle; teknolojiyi bulan ve gelişti-
ren insan, nüfuz ettiği hücreleri hesap 
etmede aciz kalıyor…

Aslında size mutlu bir hadiseden 
bahsedecektim fakat kıymetli Hocam 
Sadık Gökce’nin her zaman söylediği 
gibi bazen kelimeler “beni yaz” diye 
öne atılır işte o hesap…

Efendim geçtiğimiz pazartesi 

günü Konya’ya bağlı şirin bir köy olan 
İsmil’de Cumhuriyet Ortaokulu’nda 
idik. Orada bizi başta okul müdürü Sa-
yın Mustafa Bayar ve değerli Türkçe 
öğretmeni Leyla Seyhan Hanımefendi 
olmak üzere değerli öğretmenler ve 
sevgi dolu öğrenciler karşıladı. Hattı 
zatında çay, sohbet ve kitaplar, mev-
zuu özetlemeye yeter de artar bile…

Fakat ben yine de siz değerli okur-
larıma ucundan azıcık bahsedeceğim.

Bir yıl önce Konya Kitap Günleri 
vesilesiyle tanıştığımız Leyla Hoca, 
geçtiğimiz hafta bizi okulunda öğ-
rencilerle söyleşi yapmak ve kitapları 
imzalamak üzere davet etmişti. Bu 
güzel davetin; bundan dört yıl önce 
yayımlanan ilk kitabım “Tavan Arası 
Öyküleri”nin ikinci baskısının elime 
ulaştığı günlere rast gelmesi de ayrıca 
manidardı. Leyla Seyhan Hoca hanı-
mın kitabımı fuarda satın alıp bizzat 
okuyarak bana geri dönmesi ve hem 
yapıcı eleştirileriyle hem de kitapta yer 
alan hikâyeleri öğrencilerine anlata-
rak onları ben ve kitaplarım hakkında 
heveslendirmesi beni yürekten mutlu 
etti, sağ olsun. Leyla Hoca gibi bilinçli 

bağbanların bu bağlarda 
yetiştireceği güller saye-
sindedir ki neslimizin ge-
leceği konusunda ümit 
varım…

Ben, ışıltılı çocuk 
gözleri görmek isterim 
karşımda,

Öğretmensem parıl-
damalı bana bakan bon-
cuk gözler.

Her biri ayrı konuşmalı yüreğimle;

O ışık yakacak ülke-
min yükselme meşalesi-
ni, 

O ışığa meftun olan 
gelsin beri!

Söndürmeyecek, 
besleyecek olan gelsin.

Lazım değil körelti-
ci…

Işıklı gözlerin görebi-
leceği en uzak vatan top-
rağında yeşeren

 Çimenlerde koşup oynayacak ha-

yallerim…
Ben bu yüzden karşımda hep ışıl-

dayan çocuk gözleri isterim…
Efendim söz konusu çocuklar 

olunca akan sular duruyor. Çocuk 
bulunduğu her ortamı gül bahçesine 
çevirebilecek efsuna sahip bir varlık. 
Bir de mahir ellerde işlenirse içindeki 
maden, tadından yenmez oluyor ves-
selam. 

İsmil Cumhuriyet Ortaokulu’nda 
şahit olduklarımız; boş bir arazinin 
başına geçen ve tamamı mahir bahçı-
vanlardan oluşan bir kadronun; o boş 
tarlayı nasıl harikulade bir gül bahçesi-
ne çevirdiğiydi. Ben ve eşim yalnızca 
birbirinden güzel güllerin burcu bur-
cu kokusunu içimize çektik o kadar. 
Buradan Leyla Seyhan Hocama, tüm 
okul çalışanlarına ve sevgili öğrencile-
rine; işlerinden zaman ayırarak benim-
le birlikte imza gününe katılan sevgili 
eşime desteklerinden ve katkılarından 
dolayı teşekkürü bir borç biliyorum.

 Ayrıca beni mesut eden bir hadi-
se daha var ki; o da teknoloji denilen 
canavarın her yere parmağını uzatsa 
da canım ülkemin sıcacık insanların-

da hak vergisi olan misafirperverliğe, 
cömertliğe ve insan sevgisine henüz 
müdahale edememiş olmasıdır.

 Çocuklarla buluşmak, onlarla 
sohbet etmek, onlarla aynı platformda 
ortak bir paydada buluşup üzerine ko-
nuşabilmek; benim için paha biçilmez 
bir andır. Kitaplarımda öykülerim ara-
cılığıyla onlarla konuşur, derdimi an-
latırım; zira bilirim ki beni en iyi onlar 
anlar… Bir de onlarla kucaklaşmak, 
onlara dokunmak, onların gözlerinde 
kendimi seyretmek benim için ina-
nılmaz bir keyif vesilesidir. Ayrıca bu 
işi neden yaptığımı yani neden ille de 
çocuk kitapları yazdığımı öncelikle 
kendime bir kez daha açıklar. Çünkü 
derim kendime; çünkü en çok fidan-
ların suya ihtiyacı vardır…

Tekrar kavuşmak dileğiyle zoraki 
ayrıldığımız İsmil’den bizi karşıladık-
ları gibi sevgi ve içtenlikle uğurlayan 
Okul Müdürü Sayın Mustafa Bayar’a, 
Leyla Seyhan Hanıma, minik yürekle-
re ve okul çalışanlarına bana bu hazzı 
tattırdıkları için tekrar şükranlarımı su-
nuyorum. 

İyi haftalar…

İSMİL GÜNCESİ…

haber@konyayenigun.com
FATMA TUTAK

‘Milletlerin en önemli 
varlığı toprak olgusu’

Türkmeneli Öğrenci ve Gençler 
Birliği, 16 Ocak 1980’de Baas reji-
mi tarafından idam edilen Türkmen 
liderler anısına, Selçuk Üniversite-
si’nde “Türkmen Davası ve Gençler 
Paneli” düzenledi. Selçuk Üniversi-
tesi Süleyman Demirel Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen panele Sel-
çuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, 
Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Necmettin Tarakçıoğlu, Irak Türkle-
ri Derneği Konya Şube Başkanı Adil 
Beyatlı, öğretim üyeleri ile öğrenci-
ler katıldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tila-
vetiyle başladı. Sonrasında, İstiklal 
Marşı ve Türkmen Milli Marşı okun-
masının ardından, saygı duruşunda 
bulunularak şehitler için dua edildi. 
Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Bir-
liği Konya Temsilcisi Firas Ağaoğlu, 
programın açılışında yaptığı konuş-
mada, Selçuk Üniversitesi’nde eği-
tim gören Iraklı Türkmen öğrenciler 
olarak kültürel ve sosyal çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 
“Bugün de yıl dönümü olarak idrak 
ettiğimiz 16 Ocak Türkmen Şehit 
Günümüzü anacağız. Günün anlam 
ve önemiyle ilgili birbirinden de-
ğerli hocalarımızı ve büyüklerimizi 
dinleyeceğiz. Bu vesileyle de kendi 
adıma ve Selçuk Üniversitesi’nde 
eğitim gören tüm Türkmen öğrenci 
arkadaşlarım adına panelist hocala-
rımıza teşekkür ederim. Davetimize 
icabet eden misafirlerimize şükran-
larımı sunarım” diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Ka-
rabulut, Türkmen davasının sadece 
Türkmeneli’nde yaşayanların dava-
sı olmadığını, her Türk’ün davası 
olduğunu belirterek, “Türkmen da-
vası aynı zamanda ümmet bilincine 
sahip her Müslüman’ın da davası-
dır. Tabi yeni dünya düzeni dedik-
leri bir paylaşım sofrası var. Bilhassa 
Irak, Suriye, Orta Doğu coğrafyası 
maalesef bir damla petrolün, 100 
damla kana değişildiği bir coğraf-
ya. ‘Batı uygarlığı’ dediğimiz vahşi, 
kapitalist, emperyalist yapının, ken-
dine ‘medeniyet, uygarlık’ diyen ya-
pının hezeyanlarının, fantezilerinin 
sonucu her gün Müslümanlar ölü-
yor” ifadelerini kullandı.

“TÜRKLÜK AİDİYETİYLE ÜMMET 

BİLİNCİYLE KENETLENMELİYİZ”
Açılış konuşmalarının ardından 

moderatörlüğünü Prof. Dr. Şahin 
Akıncı’nın yaptığı panele geçildi. 
Prof. Dr. Hilmi Özden, “Irak Türkleri 
davasının Türkiye ve dünya günde-
mine nasıl taşırız” başlıklı sunumun-
da, geçmişte yaşanan acıların tekrar 
yaşanmaması temennisinde bulun-
du. Tarihte Kerkük, Musul bölgele-
rinde ilk Türk iskanlarının gerçek-
leştiğini ifade eden Prof. Dr. Özden, 
geçmişte bahsi geçen coğrafyaların 
farklı devletlerin kuruluşuna da ev 
sahipliği yaptığını aktardı. Tarihte, 
Haçlı Seferleri’nden 7’sinin Türkler 
tarafından durdurulduğunu anlatan 
Prof. Dr. Özden, Türklük aidiyetiyle 
ümmet bilinciyle kenetlenmenin 
önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Öz-
den, Kerkük davasında öncelikli va-
zifenin; “kalem tutmak” olduğunu 
belirterek, bu düşüncenin okuma, 
yazma ve anlatımlarla mümkün 
olacağını kaydetti.

“MİLLETLERİN EN ÖNEMLİ
 VARLIĞI: TOPRAK”

Prof. Dr. Mahir Nakip, “Türkmen 
siyasi tarihinden günün meseleleri-
ne bakış” isimli sunumunda, millet-
lerin en önemli varlığının “toprak ol-
gusu” olduğunu dile getirdi. Irak’ta, 
ABD tarafından Türkmenlerin böl-
ge oluşturmasına izin verilmediğini 
belirten Prof. Dr. Mahir Nakip, bu 
durumun siyasi kulis, baskı ve si-
yasi ilişkilerle aşılabileceğini anlattı. 
Prof. Dr. Nakip, bu anlamda Türk 
soydaşlarının en önemli güvence-
sinin yine kendileri olduğunu söy-
ledi. Mardin Gökkaya, “Kerkük’ün 
Türkmen siyaseti içindeki yeri ve 
son Kerkük olayları” konu başlığın-
daki sunumunda, Türkiye’nin güçlü 
olmasının Kerkük açısından da bir 
güç olacağını, bu anlamda Türki-
ye’nin bekasının önemine dikkati 
çekti. Gökkaya, kendileri açısından 
lobi faaliyetlerinin etkin olmasının 
önemli olduğunu belirterek, Kerkük 
davasını, Türkiye ile birlikte kararlı 
şekilde sürdüreceklerine inandığını 
sözlerine ekledi.

Panelin son bölümünde, pane-
listlere ve katkı sağlayanlara plaket 
takdim edildi. Ayrıca Şehit Necdet 
Koçak Masa Tenisi Turnuvası’nda 
dereceye girenlere ödülleri verildi.
n HABER MERKEZİ 

Prof. Dr. Caner Arabacı, “ Büyük devlet adalet götürendir. İnsanca yaşama ortamı hazırlayan bir dev-
lettir. Amerika çakal devlettir, büyük devlet değildir. Şundan, gittiği yere huzur götürebiliyor mu?” dedi

‘Amerika’nın gittiği 
yerlerde kan akıyor’

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Ara-
bacı, büyük devlet ölçüsünün coğrafi 
büyüklüğüyle, askeri gücüyle, bilim 
ve teknolojisiyle ölçülemeyeceğini 
belirterek, “Büyük devlet neyle öl-
çülür biliyor musunuz? Eğer gitti-
ğiniz yere adalet götürebiliyorsanız, 
yayıldığınız alana huzur götürebili-
yorsanız, gittiğiniz yerlerde insanları 
mutlu edebiliyorsanız, dünyayı yaşa-
nılacak bir dünya haline getirebiliyor-
sanız büyük devlet olursunuz” dedi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 
“Kudüs İstanbul’dur, Mekke’dir” ko-
nulu konferans düzenlendi. Beyşehir 
Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı, Sel-
çuk Üniversitesi, İlçe Müftülüğü ve 
Birlik Vakfı Konya Şubesi tarafından 
müşterek olarak düzenlenen konfe-
ransa Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner 
Arabacı konuşmacı olarak katıldı.

Birlik Vakfı Konya Şubesi Başkanı 
Orhan Gündüz, Beyşehir Belediyesi 
Kültür ve Yaşam Merkezi’nde düzen-
lenen konferansın açılış konuşmasın-
da, “ilçelerle birlikteyiz” programı 
kapsamında düzenlenen programın 
katılımcılarına teşekkür etti, şube 
olarak yürüttükleri çalışmalardan söz 
etti.

Konferansta konuşan Prof. Dr. 
Arabacı ise tarihten örnekler verdi. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 3. Mu-
rat devrinde bugünkü kıta Avrupa-
sı’nın iki katı büyüklüğünde bir cihan 
devleti haline geldiğini anlatan Prof. 
Dr. Arabacı, “Biliyorsunuz büyük 
devlet coğrafi büyüklüğüyle ölçül-
mez. Buradan öyle bir yanlış çıkma-
sın. Büyük devlet, askeri gücüyle de, 
bilim ve teknolojisiyle de ölçülmez. 
Büyük devlet neyle ölçülür biliyor 
musunuz? Eğer gittiğiniz yere adalet 
götürebiliyorsanız, yayıldığınız alana 
huzur götürebiliyorsanız, gittiğiniz 
yerlerde insanları mutlu edebiliyor-
sanız, dünyayı yaşanılacak bir dünya 
haline getirebiliyorsanız büyük dev-
let olursunuz” dedi.

“AMERİKA ÇAKAL DEVLETTİR”
Günümüzde bu konuda ABD’den 

örnek veren Prof. Dr. Arabacı, “Bu 
kıyası şunun için verdim. Mesela bu-
gün Amerika’yı büyük devlet sanır-
sınız. Amerika çakal devlettir, büyük 

devlet değildir. Neden? Şundan, git-
tiği yere huzur götürebiliyor mu? Or-
dusu var, teknolojisi var, bilimi var... 
Bir ara dünyada patent miktarlarıyla 
ilgili bir yazıyı incelemiştim. Patent 
listesini incelediğiniz zaman Ameri-
ka birinci. Demek ki bilim üretiyor, 
teknoloji geliştiriyor. Peki Amerika 
gittiği yerlere huzur, adalet, insanlık 
götürebiliyor mu? Amerika’nın gitti-
ği yerlerde kan akıyor. Huzursuzluk 
kaos ortamı oluşuyor. Irak’a bakın, 
Afganistan’a bakın, Suriye’ye bakın. 
Amerika gittiği yere kan götürüyor, 
zulüm götürüyor. Öyle büyük dev-
let olur mu? Büyük devlet adalet 
götürendir. İnsanca yaşama ortamı 
hazırlayan bir devlettir. Onun için 
Osmanlı’ya düşmanlarının söylediği 
paksottomana haklıdır. Osmanlı barı-
şı, gittiği yere barışı götüren bir dev-
let. Şimdi bir Kuzey Afrika’yı ya da 
Afrika’yı düşünün. Osmanlı Afrika’ya 
yayıldı. Büyük Sahra dahil. Afrika’nın 
doğusu batısı dahil üç kıtada 7 deni-

ze egemen oldu. Neden? Allah için. 
Osmanlı’nın büyük hedefi idi. Yani 
yeryüzünde Allah’ın adını anmak, 
adaleti tesis etme. Alemde nizamı 
temin etme. Kızıl elma bu demek 
biliyorsunuz. İşte Osmanlı o gayeyle 
çaba sarf ederken Fas’a hakim oldu 
bir dönem. Cezayir, Osmanlı birliği-
ne katıldı daha doğrusu İslam Birli-
ği’ne katıldı. Tunus birliğe katıldı. Bu 
bölgelerde mesela Sharken yöneti-
minde İspanya, Avrupa Egomanyası-
nı temin etmiş bir çeşit terör devleti 
gibi, Amerika’nın bu günkü yerine 
koyabilirsiniz. İnsan katlini normal 
hale getiren mesela kökeninde Arap-
lar’ın kastik kralının birleşmesi olan 
bir devlet düşünün. İlk yaptığı iş En-
dülüs’te tek Müslüman bırakmamak. 
Tek Yahudi bırakmamak. Katolik Hı-
ristiyan kafasıyla Haçlı kafasıyla dü-
şündüğünüzde kendinden başkasını 
hayatta tanımayan bir yapı düşünün. 
Osmanlı bu çalışmaları yürütürken 
zayıfladı. Neden zayıfladığını aslında 

her şeyden daha çok konuşmamız la-
zım. Bugün neden cihan devleti de-
ğiliz sorusuna da buradan bir sonuç 
çıkacaktır. Cezayir 1830’da elimiz-
den çıktı. Fransızlar işgal etti. Tunus 
1870’lerde elimizden çıktı. Fransızlar 
işgal etti. Mısır 1882’de elimizden 
çıktı, İngilizler işgal etti. Libya Trab-
lusgarp 1911’den itibaren elimizden 
çıktı İtalyan’la işgal etti” diye konuş-
tu.

Sıranın Kudüs’e geldiğini ifade 
eden Prof. Dr. Arabacı, “Sıra nere-
ye geldi? Kudüs’e geldi. Kudüs 9 
Aralık 1917’de elimizden çıktı. İngi-
lizler işgal etti. İngilizler Kudüs’ü iş-
gal ederken İngiliz generalinin sözü 
neydi hep hatırlarsınız? Ya da ben 
hatırlatayım. Dünyaya yayınladığı 
mesaj şuydu; ‘Haçlı seferleri şimdi 
sona erdi.’ Haçlı adamlar. Yani güneş 
batmayan imparatorluk, büyük Bri-
tanya... İngiliz sömürge imparator-
luğu Haçlı seferleri şimdi sona erdi 
diyor adam Kudüs’e girdiği zaman. 
Peki Kudüs Aralık 1917’de elimizden 
çıktı ne oldu sonra. Şam 1918’de eli-
mizden çıktı. Sonra Adana elinizden 
çıktı. Antep elinizden çıktı. İstanbul 
üç devlet tarafından işgal edildi. Edil-
medi mi? 13 Kasım 1918 işgalin baş-
langıcı değil mi? Peki sizin en mah-
rem Anadolu’nun ortasında Konya, 
Beyşehir üstünden işgal edildi. Bin 
600 kişilik İtalyan işgal gücü Antal-
ya’dan Beyşehir üstünden Konya’yı 
işgal etti. 

Kudüs gitti bir bir vatan toprak-
ları, bir bir İslam coğrafyası gitti. Siz 
de gittiniz. Sonuca baktığınızda şunu 
görürsünüz. İşte Anadolu’ya dikdört-
gen bir coğrafyaya kıstırılmış kolu 
kanadı budanmış hani dev bir Çınar 
ağacı düşünün Osmanlı’yı. Balkanlar 
kolu budanmış. Ortadoğu kanadı bu-
danmış, Kafkaslar budanmış, Kara-
deniz’in kuzeyi budanmış. Dikdört-
genin içerisine hapsedilmiş bir ülke 
haline geldiniz” dedi.

Konferansın sonunda Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun 
Prof. Dr. Caner Arabacı’ya, AK Parti 
İlçe Başkanı Mustafa Şenol ise Konya 
Şubesi Başkanı Gündüz’e günün anı-
sına Beyşehir ilçesini yansıtan birer 
duvar saati hediye etti.
n İHA

Prof. Dr. Caner Arabacı
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Konya’nın tanınmış 
isimlerinden Serbest 

Muhasebeci 
Ahmet 

Çelebi’nin

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

Çelebi ailesine ve yakınlarına 
Cenab-ı Allah’tan Sabr-ı 

Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

KONSİAD Konya 
Şubesi Yönetim Kurulu 

Üyesi İşadamı
Ali İhsan Gülbeyaz’ın 

halası
Fahriye 
Menteş’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan 

rahmet, Menteş ailesine ve 
yakınlarına Cenab-ı Allah’tan 
Sabr-ı Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Serbest Muhasebeci Ahmet Çelebi, Hakk’a yürüdü. Merhum Çelebi, 
dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi 

Muhasebeci Ahmet 
Çelebi vefat etti

İşadamı Ali İhsan Gülbeyaz’ın halası Fahriye Menteş hayatını kaybetti. 
Merhume Menteş dualarla Üçler Mezarlığı’nda toprağa verildi 

İşadamı Ali İhsan 
Gülbeyaz’ın acı günü 

Konya’nın tanınmış isimlerinden 
Serbest Muhasebeci Ahmet Çelebi 
(60) Hakk’a yürüdü. Bir süredir ra-
hatsızlığı bulunan merhum Çelebi, 
rahatsızlığına yenik düşerek hayatını 
kaybetti. Merhum Çelebi’nin cena-
zesi dün öğle namazına müteakip 
Dere Kebir Camii’nde kılınan cena-
ze namazı sonrası Dere Mezarlığı’na 
defnedildi. Cenazeye Konya Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler Oda-
sı (SMMMO) Yönetim Kurulu Üyesi 

Abdil Erdal, Merhum Çelebi’nin ak-
rabaları ve sevenleri katıldı. Cenaze 
namazının kılınmasıyla merhum Çe-
lebi’nin cenazesi tekbir ve dualar eşli-
ğinde omuzlarda taşınmasının ardın-
dan toprağa verildi. Merhum Ahmet 
Çelebi 1’i erkek 1’i kız olmak üzere 2 
çocuk babasıydı. Yenigün Gazetesi 
olarak merhum Çelebi’ye Allah’tan 
rahmet, ailesine ve sevenlerine baş 
sağlığı ve sabırlar diliyoruz. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Konyalı Sanayiciler ve İşadam-
ları Derneği (KONSİAD) Konya Şu-
besi Yönetim Kurulu Üyelerinden 
İşadamı Ali İhsan Gülbeyaz’ın halası 
Fahriye Menteş hayatını kaybetti. 
Merhume Menteş’in cenazesi ikindi 
namazına müteakip Hacıveyis Ca-
mii’nde kılınan cenaze namazının 
ardından Üçler Mezarlığı’na defnedil-
di. Cenazeye KONSİAD Konya Şube 
Başkanı Hasan Hüseyin Aydın ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile merhu-

me Menteş’in akrabaları ve sevenleri 
katıldı. Merhume Menteş’in cenaze-
sinin dualarla toprağa verilmesinin 
ardından, merhume Menteş’in ailesi 
taziyeleri kabul etti. Yenigün Gazete-
si olarak merhume Fahriye Menteş’e 
Allah’tan rahmet, başta KONSİAD 
Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 
Ali İhsan Gülbeyaz olmak üzere ya-
kınlarına baş sağlığı ve sabırlar dili-
yoruz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Toprak altında kaldı, itfaiye kurtardı  Yivli av tüfeği için izin belgesi alındı
Kanalizasyon altyapı çalışması 

sırasında meydana gelen göçükte 
toprak altında kalan 50 yaşındaki 
işçi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 
dakikalık çalışmasının ardından kur-
tarıldı.  Olay, saat 13.30 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Küçük Kova-
nağzı Mahallesi Karalılar Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, cadde üzerinde yapılan 
kanalizasyon çalışmaları sırasında 
kazı yapılan yaklaşık 4 metre derin-
likteki alanda göçük meydana geldi. 
Toprağın çökmesiyle işçilerden 50 
yaşındaki Muharrem Yaşar’ın vü-
cudu kısmen toprak altında kaldı. 
Olay hemen 112 Acil Servis ve it-
faiye ekiplerine bildirildi. Bu sırada 
ellerinde küreklerle çalışma arka-
daşları Muharrem Yaşar’ı kurtar-
mak için müdahale etti. Olay yerine 
kısa sürede gelen itfaiye ekipleri 
hemen kurtarma çalışmasına baş-
ladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 

dakika süren çalışmasının ardından 
Muharrem Yaşar toprak temizle-
nerek bulunduğu yerden kurtarıldı. 
Sıkıştığı yerden kurtarılan Muhar-
rem Yaşar sedyeye alınmak istendi. 
Bu sırada Muharrem Yaşar sedyeye 
binmeyerek sağlık ekipleriyle be-

raber yürüyerek ambulansa bindi. 
Ambulansta ilk tedavisi yapılan Mu-
harrem Yaşar tedbir amacıyla am-
bulansla Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri 
inceleme yaparken, olayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.  n İHA

AK Parti Konya Milletvekili 
Mehmet Babaoğlu, Huğlu Av Tü-
fekleri Kooperatifi’nin Milli Savun-
ma Bakanlığı’ndan yivli av tüfeği 
üretim izin belgesini aldığını bildir-
di.

Babaoğlu, yaptığı yazılı açıkla-
mada, Beyşehir’in av tüfeği üreti-
minde önde gelen merkezlerinden 
Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi’nin 
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yivli 
av tüfeği üretim izin belgesini aldı-
ğını belirtti.

Yivli setli av silahının önemli bir 
ihracat kalemi olacağını kaydeden 
Babaoğlu, açıklamasında şu ifade-
lere yer verdi: “Kırsalda endüstriyel 
kalkınmanın en iyi örneklerinden 
birini sergileyen, dünya av silahı 
pazarının yüzde 20’sini elinde tutan 
Huğlulu ve Üzümlü hemşehrile-
rimizi tebrik ediyorum. Beyşehirli 
diğer silah üreticisi hemşehrilerimi-
zin de izinlerini kısa sürede alarak 

14 milyar dolarlık dünya yivli av 
silahı pazarının en az yüzde 10’unu 
kısa sürede yakalayacaklarına ina-
nıyorum. Biz kendilerine her türlü 
desteği veriyoruz. Yerli üretime ve 
üreticilerimize sürekli desteklerin-

den dolayı Sayın Cumhurbaşkanı-
mıza, Sayın Başbakanımıza, Milli 
Savunma Bakanımıza ve Savunma 
Sanayi Müsteşarımıza teşekkür edi-
yorum.”
n AA

Çumra’da altyapı 
çalışmaları devam ediyor

Askeri nakliye uçağı
düştü: 3 asker şehit oldu

Çumra Belediyesi ekipleri hava 
şartlarının mevsim normallerinin 
üzerinde seyretmesiyle birlikte 
mahallelerdeki çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor.  Çumra 
Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz 
Ürünlü, Alibeyhüyüğü ve Yenido-
ğan mahallesinde çalışan ekipleri 
yerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasın-
da vatandaşlarla da sohbet ederek 
mahalle için yapılması gerekenleri 
istişare etti.  Ekipleri yerinde zi-
yaret eden Başkan Oğuz yapmış 
olduğu açıklamada şunları söyle-
di: “2017 yılı yaz dönemi oldukça 
yoğun bir şekilde geçti. 53 mahal-
lemizde de yol çalışmaları başta ol-
mak üzere tüm faaliyetlerimizi ger-

çekleştirmeye çalıştık. Şuan da ise 
hava şartları mevsim normallerinin 
üzerinde olmasıyla birlikte 2018 
yılı asfalt sezonu için yollarımızda 
kaldırım, bordür ve asfalt altyapı 
çalışmalarımızı aralıksız sürdürü-
yoruz. Ekiplerimiz planlı bir şekilde 
tüm mahallerimizde çalışmalarına 
devam ediyor bugün ise Ürünlü, 
Alibeyhüyüğü ve Yenidoğan ma-
hallerimizde ekiplerimiz altyapı 
çalışmalarına devam ediyorlar” 
dedi. Çumra Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Oğuz son olarak mevsim 
şartları el verdiği sürece sezon için 
altyapı çalışmalarımız devam ede-
cek dedi.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Polis Emekliler Sosyal Yardım Derneği Konya Şubesi, Konya şehit ailelerini hatim dua-
sında biraraya getirdi. “Millet- devlet bütünleşmesi ile bir ve beraber olmalıyız” vurgusu yapıldı

Emekli polisler, şehit
aileleri ile buluştu

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal 
Yardım Derneği Konya  Şubesi üyele-
ri, Konya Şehit Aileleri Derneği üye-
lerini dernek binasında düzenlenen 
program ile bir araya getirdi. Ger-
çekleştirilen programa Türkiye Polis 
Emeklileri Sosyal Yardım Derneği 
Konya Şube Başkanı Orhan Doğruer, 
Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı 
Recep Pekdemir,  Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği Konya Şube Başkanı 
Mustafa Buğur ve şehit aileleri yakın-
larını katıldı.
BİR VE BEREBER OLMAK ZORUNDAYIZ

Hain emellerini gerçekleştirmek 
için ülkemizde ve mazlum kardeş 
ülkelerde de gündemden bir türlü 
düşmeyen terör belasının birlik ve 
beraberlikle üstesinden gelinebile-
ceğini ifade eden Başkan Yardımcısı 
Sefer Atçeken, “Vatan savunması ve 
bekası için aynı görevi yapan bizler 
şehit veya gazi olabilir, ailelerimizde 
sizlerin arsında olabilirdi. Sizler nasıl 
kenetlenmişseniz bizler de kardeş ai-
leler olarak aranızda almanızdan onur 
duymaktayız. Hain emellerini gerçek-
leştirmek için ülkemizde ve mazlum 
kardeş ülkelerde de gündemden bir 
türlü düşmeyen terör belasından an-
cak birlik ve beraberlikle üstesinden 
gelineceği inancını taşıyoruz. Millet- 
devlet bütünleşmesi ile acılarımızı, 
sevinçlerimizi ve gayelerimizi payla-
şarak bir ve beraber olmak zorunda-
yız” dedi.
DERNEK OLARAK ŞEHİT AİLELERİMİZ 

İLE İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRİYORUZ 
Konya Şehit Aileleri Dernek Baş-

kanı Recep Pekdemek ise, “Konya 
Şehit Aileleri Derneği olarak  şehit 
yakınlarına  yönelik sosyal hizmet ve 
yardım faaliyetlerinin yürütülmesi, 
bu alanda ilgili kamu kurum ve kuru-
luşları ile gönüllü kuruluşlar arasında 
işbirliğini sağlamak, Şehit yakınla-
rı arasında iletişim ve dayanışmayı 
güçlendirmek derneğimizin amaçları 
arasında. Şehit aileleri unutmayarak 
bizleri bir araya getiren Türkiye Po-
lis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği 
Konya  Şube Başkanı Orhan Doğruer 
ve Yönetim kurulu üyelerine bu özel 
organizasyon için teşekkür ederim” 
ifadelerini kullandı. Konuşmaların ar-
dından okunan hatmi şerifler şehitle-
rin ruhlarına bağışlandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Eskişehir’den eğitim amaçlı kal-
kan CASA tipi askeri nakliye uçağı 
Eğirdir Gölü’nün kuzeyinde düştü. 
Uçakta bulunan 2 pilot ve bir teknis-
yen şehit oldu.  Eskişehir’den eğitim 
amaçlı kalkan CASA tipi askeri uça-
ğın Yalvaç ile Çay ilçeleri arasında 
bir bölgede düştüğü, uçakta 2 pilot 
ve bir teknisyenin bulunduğu öğ-
renildi. Genelkurmay Başkanlığının 
internet sitesinden yapılan açıkla-
maya göre, CN-235 CASA tipi aske-
ri nakliye uçağı, Eskişehir 1’inci Ana 
Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş 
eğitimi için iki pilot ve bir teknisyen-
le saat 11.03’te kalktı. Uçakla saat 
12.50 civarında radar irtibatının 

kesilmesinin ardından hemen ara-
ma kurtarma çalışmaları başlatıldı.  
Açıklamada, “Saat 14.30 sularında 
Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın 
enkazına ve üç kahraman perso-
nelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. 
Bu elim kaza neticesinde şehadet 
mertebesine erişen kahraman silah 
arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet 
değerli aile fertlerine, Türk Silahlı 
Kuvvetlerimize ve yüce Türk mille-
tine başsağlığı dileriz.” ifadeleri yer 
aldı.  Askeri uçağın enkazına giden 
Yalvaç’a bağlı Yukarı Kaşıkarakö-
yü’nde yolu kesen jandarma, gü-
venlik önlemi aldı. 
n AA
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ABD’nin yeni adımı YPG’nin bir örgüt formatından çıkarılarak bir orduya dönüştürülmesi anlamına geliyor. Bu hamle birkaç katmanda Suriye’nin ve bölgenin geleceğini etkileyecek bir mahiyete sahip

ABD’nin YPG yatırımı ve Afrin

Afrin’deki PYD/PKK’dan kaçan 
250 bin sivil evine dönmek istiyor

Afrin’de terör örgütü PYD/PKK’nın 
işgal ettiği 60 yerleşimden göç etmek 
zorunda kalan 250 bin sivil, evlerine 
dönebilmek için örgütün tehdidinin 
son bulmasını bekliyor.

Suriye’de Afrin’in güneydoğusun-
daki Tel Rıfat ilçesi ve çevresi sakini 
250 bin civarı sivil, terör örgütü PYD/
PKK’nın işgalinden sonra terk etmek 
zorunda kaldıkları evlerine dönebil-
mek için Afrin’deki tehdidin bitmesini 
bekliyor.

PYD/PKK, Şubat 2016’da Af-
rin’den harekete geçerek güneydo-
ğusunda Arapların yaşadığı Halep’e 
bağlı Tel Rıfat ilçesi ve çevresindeki 
beldelerle köyleri işgal etti. Bunu taki-
ben siviller evlerini terk etmek zorun-
da kalarak muhaliflerin kontrolündeki 
Azez’e sığındı. 

Tel Rıfat Yerel Meclis Başkanı 
Mahmut Allito, yaklaşık 250 bin sivi-
lin Azez’de derme çatma çadırlarda 
barınmaya çalıştığını, memleketlerine 
dönmek için PYD/PKK’nın Afrin’den 
çıkarılmasını istediğini söyledi. 

Allito, “PKK varlığının bölgede son 
bulmasıyla Tel Rıfat ve çevresindeki 
köylerden göç edenler evlerine, top-
raklarına ve normal hayatlarına döne-
bilecek.” ifadelerini kullandı.

PYD/PKK varlığının bölge halkı 
için büyük tehdit oluşturduğunu vur-
gulayan Allito, “Aileler PKK yüzünden 
evlerine dönemiyor. Örgüt Tel Rıfat-
lıların topraklarına el koydu. Mallarını 

yağmaladı. Örgüt herkese kin besli-
yor” dedi.

AA muhabirinin derlediği bilgile-
re göre, PYD/PKK’nın işgali nedeniyle 
Tel Rıfat ve çevresinde 250 bin civarı 
sivilin terk etmek zorunda kaldığı 60 
yerleşimin isimleri şöyle:

Tel Rıfat ilçesi, Kefr Neye ve Deyr 
Cemal beldeleri, Minniğ, Harabişe, 
Babınnıs, Eksar, Zoyan,Tel inip, El 
Coba, Hasin, Halisa, El Neyrabiyye, 
Şeyh Keyif, Tel El Madik, El-Hassiye, 
Ta’ane, El-Karmil köyü, Tel Cican, 
El-Vardiyye, Suruç, Kefer mez, Ümel 
Kura, Şeale, El Vahşiyye, Marita, Tel 
Rehhal, Malika, Kiştiar, Tata Maraş, 
Teneb, Kefer Anton, El vasıtıyye, Şa-

varga, Ayn Dakne, Maranaz, Hırbat 
Hayat, Kefer Nasih, Hassacık, Tel 
Şair, Tel Acar, Meryemeyn, Tel Ka-
rah, Eneb, Ez Ziyyara, Fefin, Üm Hoş, 
Herbul, Ehras ve Şeyh İsa köyleri ile 
Garnata, el-Vardiyye, Es Samuka, El 
Alkamiyye, Bir Harbul, Şavargat Ac 
Coz, El Beyluna, El Hib, Eş Şehhebiyye 
ve Şeyh Hilal çiftlikleri.

PYD/PKK, halihazırda Azez’e sığı-
nan sivillere tehdit oluşturuyor. Örgüt, 
Afrin’den Azez’e sık sık havan topu 
saldırısı düzenliyor.

Esed rejimi, Temmuz 2012’de Af-
rin’i çatışmadan PYD/PKK’ya devretti. 
İlçe, örgütün iç savaş boyunca en fazla 
yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi 

yükseltileri nedeniyle Kilis’in merkezi 
ve Hatay’ın önemli bölümü Afrin’deki 
örgütün ateş menzilinde kalıyor. Ör-
güt uzun yıllardır Amanos Dağları’nı 
Suriye’den Türkiye’ye sızmak için kul-
lanıyor. PYD/PKK, Suriye’nin kuzey-
batısından Akdeniz’e çıkmak için de 
Afrin’e bel bağlıyor. Terör örgütü, Af-
rin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib ça-
tışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. 

Türkiye, Fırat Kalkanı Hareka-
tı’yla terör örgütü DEAŞ’ı sınırından 
uzaklaştırıp, PYD/PKK’nın işgalini sınır 
hattı boyuna yaymasının önüne geç-
tikten sonra hedefin Afrin olduğunu 
açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, önceki gün yaptığı açıklamada, 
“TSK, en kısa sürede Afrin ve Münbiç 
meselesini Allah’ın izniyle halledecek-
tir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır 
harekat her an başlayabilir.” demişti.

Paniğe kapılan örgüt, unsurlarını 
gizlemek için Afrin’i çevreleyen yük-
sek dağların içlerine açılan ve muka-
vemeti yüksek askeri sığınaklara yö-
neldi. 

PYD/PKK’lı teröristler ayrıca ör-
gütün askeri noktaları arasında gidiş 
geliş imkanı sağlayan üstü kapalı hen-
deklere gizlendi. Sivilleri kalkan olarak 
kullanmayı da amaçlayan teröristler, 
kentteki binalara da yerleşti.

Türkiye-Suriye sınırının yüzde 65’i 
PYD/PKK’nın işgali altında bulunuyor.
n AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Af-
rin’e yönelik operasyonun gerçek-
leşebileceğine dair açıklamalarının 
yankıları devam ederken, Uluslarara-
sı DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu söz-
cüsünden YPG’ye dair bir açıklama 
geldi. Sözcü Albay Veale’nin açıkla-
masına göre, Sınır Muhafız Birliği adı 
altında yeni bir yapılanma için ABD’li 
askerler YPG’lilere eğitim vermeye 
başlamış. Bir süre önce “Kuzey Ordu-
su” adlandırması ile başlayan dediko-
dular, daha rafine ve organizasyonel 
bir yapı olarak karşımıza çıkmış oldu. 
230 kişi ile başlayan eğitim, 30 bin 
kişilik birlik oluşturma hedefine ulaş-
mayı amaçlıyor. Gelen bilgilere göre 
bu yapının 15 bini, mevcut SDF için-
den seçilecek, kalan 15 bini ise yeni 
militanların eğitilmesi ile oluşturula-
cak. Yeni eğitilecek kişilere dair bir 
bilgi verilmese de, bunların da YPG 
tabanından olacağını tahmin etmek 
zor değil. Böylece YPG’nin ABD ta-
rafından eğitilen militan sayısı on beş 
bin kişi kadar genişlemiş olacak. Bu 
birliğin temel görevinin de Türkiye 
ve Suriye sınırlarını korumak olarak 
açıklandı.

Bu adım, DEAŞ sonrası ABD’nin 
Suriye ve Irak özelinde nasıl bir po-
litika izleyeceğine dair açık seçik 
emareler taşıyor. DEAŞ gerekçesi ile 
başlayan YPG yatırımı, İran’ı durdur-
ma söylemi altında yeni bir aşamaya 
geldi. Halbuki Rakka ve Musul’un 
DEAŞ’tan temizlenmesinin ardın-
dan, ABD’nin YPG’ye verdiği desteği 
kesmesi beklenmekteydi. Bu noktada 
ABD’nin tavrındaki söylemsel tutar-
sızlığı görmek için kısa bir süre önce 
yaptıkları üç açıklamaya bakmak 
yeterli. Bir süre önce telefon görüş-
mesinde Trump’ın Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a “artık destek vermeye-
ceğiz” sözü, Türkiye tarafından ye-
terli görülmese de olumlu bir hava 
oluşturduktan sonra ABD’li askeri 
yetkililer Suriye’yi terketmeyecek-
lerini ve müttefikleri ile –yani YPG 
ile- çalışmaya devam edeceklerini 
dile getirdiler. Geçtiğimiz Cuma günü 
Pentagon’dan yapılan açıklamada ise 

“YPG-PKK arasındaki bağın farkında-
yız” ifadeleri kullanıldı.

Bu ifadeler Pentagon’un da en 
azından söylem bazında Türkiye’nin 
pozisyonuna yaklaştığı şeklinde yo-
rumlandı. Ancak ağırlığı YPG’den 
oluşacak yeni yapının oluşturulması-
na yönelik açıklamalar, ABD yönetimi 
içindeki çatlağı gösterdi. Öte yandan 
ABD’nin stratejisine dair bir çıkarım 
yapmak için başkanlık düzeyinde 
dahi olsa gelen açıklamalara değil, 
sahada ne yaptığına dikkat edilmesi 
gerektiğini bir kez daha gösterdi. 

ABD-YPG İŞBİRLİĞİ 
YENİ BİR AŞAMADA 

Yazının başında ifade ettiğim gibi 
ABD’nin bu adımının YPG ile ilişki-
sinin artık destek kapsamında de-
ğerlendirilemeyeceği ve Suriye’nin 
geleceği başta olmak üzere bir böl-
gesel dizayn bağlamında ele alınma-
sı gerektiğini göstermektedir. Kısaca 
ifade etmek gerekirse ABD’nin yeni 

adımı YPG’nin bir örgüt formatından 
çıkarılarak bir orduya dönüştürülme-
si anlamına geliyor. Bu hamle birkaç 
katmanda Suriye’nin ve bölgenin 
geleceğini etkileyecek bir mahiyete 
sahip.

Birincisi Suriye’nin kuzeyinde bir 
PKK devletinin “askeri” alt yapısı ha-
zırlanmış oluyor. Böylece özerk ya da 
bağımsız bir bölgenin fiili şartlarından 
en kritik olanı yerine getirilmiş ola-
cak. Bu adımla neredeyse maliyetsiz 
bir şekilde, Türkiye ve İran çevrelen-
miş olacak. ABD buradaki asıl ama-
cını, İran’ın etki alanını daraltmak 
şeklinde sunabilir. Ancak gerekçesi 
ne olursa olsun bu adımın, Türki-
ye’yi de yakından ilgilendirdiği aşi-
kar. Kaldı ki ABD, maliyet üretmesi 
durumunda Ortadoğu’da uyguladığı 
stratejileri çabucak değiştirmekte ve 
bunun bölgesel düzeyde nasıl etkiler 
doğuracağı ile fazla ilgilenmemek-
tedir. Dolayısıyla İran gerekçesi ile 

atılmış da olsa bu adımın Türkiye’nin 
güvenliğini yapısal düzeyde etkilediği 
ve Ortadoğu’nun jeopolitiğini değiş-
tirme potansiyeli taşıdığı açıktır.

Türkiye’nin itirazı da bu noktada 
kristalleşmektedir. Bu senaryo, orta 
vadede Türkiye’nin güneyinde bir 
PKK yönetiminin kurulması ve ulus-
lararası düzeyde meşrulaştırılması 
anlamına gelmektedir.

İkinci senaryo ise Suriye’nin bö-
lünmemesi ancak YPG’nin korunaklı 
bir alanda varlığını devam ettirme-
sidir. Dolayısıyla özerklik ya da ba-
ğımsızlık mümkün olmazsa YPG, 
ABD’nin elinde hazır bir kara gücü 
olarak kullanışlı bir aparat haline ge-
lecek. Bu terör unsuru ile Türkiye, 
İran ve Rusya’ya karşı önemli bir koz 
elde etmiş olacak. Terörün sınır ge-
çişkenliği dikkate alındığında bu du-
rumun Türkiye açısından kabul edil-
mesi mümkün değil. 

İki senaryoya da başta Türkiye ol-

mak üzere Rusya, İran ve görünürde 
Esed rejimi itiraz ediyor. Ancak Türki-
ye, Rusya ve İran’ın itirazlarından ya-
rarlanırken kendi güvenlik önlemini 
almak durumundadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’e 
yönelik operasyonunun yakın bir za-
manda gerçekleşeceğini açık bir şe-
kilde dile getirdi. Bu operasyonu Fırat 
Kalkanı harekatının devamı olarak 
tanımladı ve sınırlarımız dahilinde 
teröre karşı verilen mücadelenin sınır 
ötesinde de devam edeceğini açıkladı. 
İki gündür de Türkiye’den Afrin’deki 
YPG mevzilerine top atışları yapılıyor.

Afrin, Kürt nüfusun yoğun yaşa-
dığı yerleşim birimlerinden biri olarak 
dikkat çekiyor. 2012 yazında Suri-
ye ordusunun çekilmesinden sonra 
YPG’nin kontrolüne giren şehir, 2014 
yılının başında da PYD’nin özerklik 
ilan ettiği üç sözde kantondan biri 
oldu. Irak sınırından Akdeniz’e kadar 
bir terör koridoru oluşturmaya çalışan 
PYD için Fırat’ın batısında yer alması 
dolayısıyla oldukça stratejik bir bölge. 
Fırat Kalkanı harekatı bu koridoru 
böldüyse de buradaki YPG tehdidi, 
varlığını devam ettirdi. 

Suriye’nin mevcut haritasına 
bakıldığında Afrin’in batısında Fırat 
Kalkanı bölgesi, doğusunda Hatay, 
Kuzeyinde Kilis, güneyinde muha-
liflerin kontrolündeki İdlib ve Ha-
lep’teki Esed güçleri ile çevrelendi-

ği görülmektedir. Ancak ABD’nin 
YPG’yi merkeze alan Suriye stratejisi, 
bu örgütü, olduğu yerde bir tehdit 
durumuna taşıdı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Afrin operasyonunu dile 
getirmesinden kısa bir süre sonra 
ABD’den gelen açıklama, bu operas-
yonda yeni bir denklem mahiyetin-
de. ABD bu açıklama ile bir yandan 
YPG’ye desteğini kesmeyeceği ve 
Suriye’nin geleceğini etkileyecek bir 
konuma taşıyacağına işaret ediyor. 
Öte yandan YPG’yi meşrulaştırmaya 
yönelik adımlar atacağını gösteriyor.

ABD’nin YPG’ye yaptığı her ya-
tırım, bu örgütü meşrulaştırılmasına 
katkı yapmaktadır. Bu durum kısa 
vadede, Suriye krizine siyasi çözüm 
arayışlarına girildiği sürece yansıya-
cak ve YPG meşru bir aktör olarak 
gösterilecektir. Daha önce Cenevre 
görüşmelerinde masaya oturtulmaya 
çalışılan YPG, bu sefer Soçi’de meşru 
bir aktör olarak dayatılmaya çalışıla-
cak ve Ulusal Diyalog Kongresinde bir 
aktör haline getirilmeye çalışılacaktır. 

Sonuç olarak ABD’nin YPG üze-
rinden Suriye’yi bölmesi de YPG’nin 
silahlı bir örgüt olarak kalması da 
Türkiye tarafından bir tehdit olarak 
görülmektedir. Bu tehdidin bertaraf 
edilmesi için Türkiye’nin ABD nez-
dinde yürüttüğü çabalar ise sonuçsuz 
kalmıştır. DEAŞ’a karşı Türkiye-ABD 
ortaklığında yürütülecek işbirliği tek-
liflerini ABD reddetmiş ve YPG’yle 
işbirliği yapmayı tercih etmiştir. Geli-
nen nokta, Türkiye’nin YPG tehdidine 
karşı ortaya koyacağı en etkin seçene-
ğin bir askeri operasyon olacağı nok-
tasıdır ve bu noktaya gelinmesinde 
ABD’nin tercihlerinin payı büyüktür.

ABD ile YPG arasında oluşan iş-
birliği gün geçtikçe bir paradoksa dö-
nüşmektedir. Bir yandan bu işbirliği 
Türkiye için terör tehdidini büyüt-
mekte fakat öte yandan operasyon 
yapmasını da zorlaştırmaktadır. Bu 
Türkiye’nin yeni bir operasyon ger-
çekleştirmesini zorunlu kılarken ABD 
ile daha fazla karşı karşıya gelebilece-
ğine de işaret ediyor.
n AA

ABD’nin YPG yatırımı ve Afrin denklemi

 Tel Rıfat Yerel Meclis Başkanı Mahmut Allito, yaklaşık 250 bin sivilin Azez’de derme 
çatma çadırlarda barınmaya çalıştığını, memleketlerine dönmek için

 PYD/PKK’nın Afrin’den çıkarılmasını istediğini söyledi.

Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Afrin’e 
yapılacak olan ope-
rasyona dair verdiği 
demeçlerin özeti 
şöyle: “Afrin’deki 
teröristler teslim 
olmazsa, orayı da 
başlarına yıkaca-
ğız. Öyle veya böyle, biz bu 
fitne çukurunu kapatmaya ka-
rarlıyız. Çapulcuları Allah’ın 
izniyle, bir haftaya bulmaz, 
nasıl darmadağın edeceğimi-
zi görecekler.”

Görünüyor ki CHP’nin terör 
seven yeni İstanbul İl Başkanı 
başta olmak üzere CHP ve he-
nüz YPG hakkında kayda değer 
bir bildirisini veya görüşünü du-
yamadığımız, “milliyetçi” iba-
resini sildiği için duruşundan 
emin olamadığımız Meral Ak-
şener’in İyi Partisi de rahatsızlık 
duyabilir. Hâlihazırda HDP’nin 
rahatsızlığı üst seviyede olsa 
gerek ki, partinin genel sözcüsü 
Ayhan Bilgen, ikinci defa Afrin 
konusunda Türkiye’yi aklınca 
tehdit etmeye çalışıyor. Örnek 
olarak söylemek gerekirse Bil-
gen, “Türkiye’nin güvenliği 
bunu gerektiriyor diyorlarsa, 
Erdoğan şundan emin olsun 
ki 15 Temmuz’un bir benzeri-
ni başka bir çevre kendisi için 
hazırlıyordur. Afrin de sadece 
bunun bir önüne uzatılmış ha-
vucu olabilir.” 

Bilgen’in bilmesi ve dik-
katle kullanmayı öğreneceği 
“havuç-sopa” metaforunu 
tekrar hatırlatmakta fayda var. 
Türkiye’nin ise en uzun kara 

sınırı boyunca ordu-
laştırılmaya çalışılan 
Suriye’deki PKK teh-
didini er veya geç 
yerle bir edeceği Al-
lah’ın izniyle kesin.  
Bununla birlikte 
ajanslara düşen 
bir iddiaya da yer 
vermek gerekiyor. 

En azından konunun önemi-
ni anlamakta faydası olabilir. 
Birincisi, ABD’nin YPG’ye 
Afrin’de kullanılmak üzere, 
omuzdan havaya kısa menzil-
li füze sistemi olan ‘manpad’ 
verdiği iddiasıydı. Yüksek 
irtifada seyreden F-16’larımız 
ve gelişmiş teknolojiye sahip 
SİHA’larımız için çok risk teşkil 
etmese de bunun ABD’nin 
Türkiye’yi ne kadar gözden 
çıkardığının bir işareti olarak 
yorumlamak veya anlatmak 
mümkün. 

İkinci önemli gelişme 
ise, ABD’nin, Irak ve Suriye 
sınırı boyunca, 30.000 kişilik 
bir sınır güvenliği birimi 
oluşturmaya başladığını 
açıklamasıydı. Genelinin 
PKK’lıların oluşturduğu ABD 
güdümündeki çapulcular, bizim 
sınırlarımızın ötesinde güvenlik 
sağlayacaklarmış!

Afrine’e girmezsek, Tür-
kiye’ye girmeye hazırla-
nıyorlar diye düşünmek 
yanlış mı olur? İşte tüm 
bu doğrultular karşısında 
Cumhurbaşkanımızın da 
dediği gibi “bir gece ansızın 
gelebiliriz” diyerek gerekeni 
yapacağımızdan şüphemiz 
olmadı olmayacakta… 

AFRİN MESELESİ

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT



Küçükçalık Sağlık Hizmetleri 
Ltd. Şti., ambulans sektöründe or-
taya çıkan büyük bir boşluğu doldu-
ruyor. Firmanın Kurucusu ve Genel 
Koordinatörü Dr. Adnan Küçükça-
lık, sektörde ortaya çıkan büyük bir 
ihtiyacı karşıladıklarını ifade etti. 
“Hizmetimizi hiçbir zaman sadece 
taşıma hizmeti olarak görmedik, 
göremeyiz” diyen Küçükçalık, “Tıp 
mesleğinin her alanında olduğu gibi 
ambulans hizmetinde buz dağının 
görünen yüzü taşımak,  oysa buz 
dağının görünmeyen yüzünde bü-
yük bir emek, fedakârlıklar ve mes-
lek aşkı yatıyor” ifadelerini kullandı. 

Adnan Bey, ilk olarak sizleri 
tanıyabilir miyiz?

Bu yıl meslekte 25. yılımı dol-
durdum ve şu an 26. yılındayım. 
Geriye baktığımda mesleğimin 16 
yılı ambulanslarla geçmiş. Ambu-
lans sevdası 2000 yılında, Konya 
112’de ambulans hekimi olarak gö-
revlendirilmem ile başladı. O tarih-
te Konya 112 yeni kurulmuş ve bir-
çok konuda tereddütlerin yaşandığı 
bir dönemdi. Sistemdeki aksaklıklar 
konusunda çözüm odaklı önerileri-
mi göz ününe alan yetkililerimizin 
teklifi ile aynı yıl Konya 112’de ida-
reci olarak göreve başladım. Devam 
eden süreçte Acil Sağlık Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü, Sağlık Bakanlı-
ğı Acil Sağlık Hizmetleri Danışma 
Kurulu üyeliği, Acil/İlkyardım Am-
bulans personeli Eğitmenliği, Eğitici 
Eğitmenliği,  İl Afet birim sorum-
luluğu, Ulusal Medikal Kurtarma 
Ekipleri(UMKE) kuruluşu, UMKE il 
sorumluluğu ve gibi birçok görevde 
yer aldım. 

İlk bu sektöre başlayışınız nasıl 
gerçekleşti ve kaç yıldır bu alanda 

hizmet veriyorsunuz? 
2009 yılında özel bir proje ile 

Almanya’da Johanniter Ambulans 
servisinde bir haftalık bir eğitime 
katılma ve oradaki ambulans siste-
mini inceleme fırsatım oldu. Tüm 
bu projeler sayesinde ambulans sis-
temi ile ilgili ciddi bir bilgi birikimini 
ve tecrübe edinme şansını yakala-
dım. Özel sektörde ise, ilk ambulan-
sımızı 2009 yılında alarak ilimizin 
önemli bir kurumunda Ambulans 
ve personeli ile Acil Sağlık Tedbiri 
Hizmeti vermeye başladık. 2013 
yılında bu hizmeti genişleterek 
Konya ile birlikte,  Kütahya Zafer 
Hava Limanının Ambulans hizme-
tini sağlamaya başladık. Sektördeki 
8. yılımızda ilk günkü heyecanımızı 
yitirmezken, aslında amatör bir ruh 
ve heyecan ile hizmete devam edi-
yoruz. Bugün şirketimize ait 6 Adet 
ambulansımız var. Bir kısmı sabit 
bekleme görevlerinde istihdam edi-
lirken bir kısmı da il içinde farklı or-
ganizasyonlarda halkımıza hizmet 
vermektedir. 
Neden 112 değil de Özel Ambulans? 

Özel ambulans servisi olarak 
bizim görevimiz 112 sisteminin yü-
künü hafifletmek. Vatandaşın acil 
durumlarda başvuracağı yer; 112 
sistemi. Ancak randevulu hastalar, 
il içi-il dışı evine gidecek hastaların 
transportu, planlı spor müsabakala-
rı, Motor yarışları, açılışlar, fuarlar 
gibi organizasyonlarda 112 acil am-
bulanslarını meşgul etmenin birçok 
sakıncası var. 112 sistemi acil vaka-
lar için konuşlandırıldıkları adreste 

hazır olmaları gerekir. Biz de bu 
özel durumlarda acil sistemin yükü-
nü almalıyız. 

Örneğin; yürüme kabiliyetini 
geçici ve ya kalıcı yitirmiş vatandaş-

larımızın özellikle ameliyat sonrası 
planlı olarak kontrol için hastaneye 
gidiş gelişleri ailelere ciddi prob-

lem yaşamaktalar, hastalarımız dar 
merdivenlerde ya da asansörlerde 
sorun yaşamaktadırlar. Bu sorun-
lar sadece evlerindeki merdiven ve 
asansörlerde sınırlı kalmayıp, has-

tanede sıra beklerken, poliklinik, 
röntgen laboratuvar arasında git gel 
yapmaları gerektiğinde de devam 

etmektedir. Donanımlı ambulans-
larımız ve profesyonel personelimiz 
ile hastalarımızı yatağından alıp,  
uygun taşıma yöntemleri ile tüm 
bu sorunları aşabiliyoruz. Hastane-
ye kadar yatarak seyahat etmesini, 
hastaneye ulaştıktan sonra, ilgili 
doktoru ile görüşmesini, tıbbı tah-
lilleri ve röntgenlerinin çekilmesini 
sağladıktan sonra tekrar evindeki 
yatağına kadar konfor içinde ulaş-
masını sağlıyoruz. Hastanedeki 
kontrolleri dâhil olmak üzere arka-
daşlarımız hastamıza bir fiil eşlik 
etmektedirler. Sağlık hizmetinde 
önemli bir görevi yerine getiriyor-
sunuz, bunu da ifade ettiniz. 
Son olarak neler söylemek istersiniz?

Söze başlarken ifade ettiğim 
üzere ambulans ile sağlık hizme-
ti sunmak ciddi bir fedakârlık ve 
emek istiyor. Bu vesile ile başta 
ambulanslarda çalışan hekim, para-
medik, acil tıp teknisyeni, hemşire 
arkadaşlarım olmak üzere tüm sağ-
lık camiasına kolaylıklar diliyorum. 
Yaptığımız işin ne kadar hassas ol-
duğunu biliyoruz. Bununla birlikte 
verdiğimiz hizmetleri gölgelemek 
isteyenleri de yakından takip edip, 
gerekli girişimlerde bulunuyoruz. 
İlk gün bu işe başladığımız zaman 
duyduğumuz heyecan ile yolumuza 
devam edeceğiz. Konya’da bilinen 
ve tercih edilen bir hizmet aracı 
olmak bizler için fazlasıyla önemli. 
Halkımızın, kurum ve kuruluşları-
mızın tercih ettiği bir hizmet ver-
mek ziyadesiyle bizleri mutlu edi-
yor. n SAMİ KAYALAR
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Sektördeki 8. yılımızda ilk günkü heyecanımızı yitirmezken, 
aslında amatör bir ruh ve heyecan ile hizmete devam ediyo-

ruz. Bugün şirketimize ait 6 Adet ambulansımız var. Bir kısmı 
sabit bekleme görevlerinde istihdam edilirken bir kısmı da il 

içinde farklı organizasyonlarda halkımıza hizmet vermektedir.”

“

Sağlıkta en önemli sistem şüphesiz ambulans hizmetidir. Küçükçalık Sağlık Hizmetleri Genel Koordinatörü Dr. 
Adnan Küçükçalık, “Buz dağının görünmeyen yüzünde büyük bir emek, fedakârlıklar ve meslek aşkı yatıyor” dedi 

Başarının arkasında
meslek aşkı yatıyor

Dr. Adnan Küçükçalık
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‘Sahaya çıkarken 
Kur’an okuyorum’

Müslüman bir futbolcu olarak Sivas’ta 
aradığı her şeyi bulabildiğini aktaran 34 ya-
şındaki futbolcu, şunları kaydetti: “Sivas’ta 
çok mutluyum. Çünkü bildiğiniz gibi ben 
Müslüman bir oyuncuyum. Eğlenecek ya 
da başka şeyler peşinde koşan bir oyuncu 
değilim. Sivas tam benim uyum sağlaya-
cağım, mükemmel bir yer. Kulübümüzün 
olanakları da çok iyi. Gerçekten böyle ola-
cağını beklemiyordum. Bu yüzden Sivas’a 
ilk geldiğimde şaşırmıştım. Her maçtan ve 
sahaya çıkmadan önce Kur’an-ı Kerim’den 
sureler okuyorum ve dua ediyorum. Çünkü 
ailemizden böyle gördük. Müslüman bir 
oyuncuyum ve bu, Müslüman bir oyun-
cunun görevidir. Sadece maça çıkmadan 
önce değil, her zaman dua eden birisiyim.”

“LEVANTE’DEN TRANSFER 
TEKLİFİ ALDIM” 

Arouna Kone, İspanya 1. Futbol Ligi (La 
Liga) ekiplerinden Levante’den transfer tek-
lifi aldığını ancak Sivasspor’dan ayrılmayı 
düşünmediğini açıkladı. Deneyimli futbol-
cu, “Levante’den transfer teklifi aldım ama 
şu an Sivasspor’dan ayrılmayı düşünmüyo-
rum. Sezon sonunda yine oturup konuşu-
ruz. Yöneticilerimizle temas halindeyiz ve 
geleceğe yönelik planlar yapıyoruz. Sezon 
sonunda Sivasspor ile 1 yıl daha opsiyonum 
var. Umarım Sivasspor ile devam edece-
ğim.” ifadelerini kullandı. Ligin ilk yarısının 
kendisi ve takımı adına çok iyi geçtiğini dile 
getiren golcü oyuncu, ikinci devrede de aynı 
performansı göstermek istediklerini vurgu-
ladı. Kone, ilk yarıda 26 puan topladıklarını 
hatırlatarak, “Lig gittikçe zorlaşıyor. İkinci 
yarıda inşallah ilk devredeki gibi başarılı bir 
Sivasspor göreceksiniz. Tabii ki benim iste-
ğim Avrupa kupalarında oynamak ama şu 
an Sivasspor’un ilk hedefi ligde kalmaktır. 
İkinci devre maç maç bakmak gerekiyor. 
Bir bakarsınız ki sezon sonunda Avrupa 

kupalarına katılırız.” değerlendirmesinde 
bulundu.

“ŞAMPİYONLUK İÇİN 
FAVORİM BEŞİKTAŞ”

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını 
değerlendiren Arouna Kone, şöyle konuştu: 
“Şampiyonluk için favorim Beşiktaş. Ancak 
şunu da unutmayalım, Beşiktaş Şampiyon-
lar Ligi’nde oynuyor. Bu, onlar için bir de-
zavantaj olabilir. Galatasaray, Fenerbahçe 
gibi büyük takımlar var. Şampiyonluk yarışı 
üçünün arasında geçebilir ama hem oyun 
yapısı ve hem de oyuncu kalitesi ile ağır 
basan tarafın Beşiktaş olduğunu düşünü-
yorum.”

“10 YIL ÖNCE GALATASARAY’DAN 
TEKLİF ALMIŞTIM”

Süper Lig takımlarından daha önce de 
transfer teklifleri aldığını kaydeden Kone, 
“On yıl önce Galatasaray’dan teklif almış-
tım. O zaman PSV Eindhoven’da oynuyor-
dum ama tercihim Sevilla’dan yana oldu. 
Çünkü Sevilla o dönemde üst üste iki sene 
UEFA Kupası’nı almıştı. 

Daha güçlü ve Avrupa’da şampiyon bir 
takımdı. Bu nedenle Galatasaray’ın teklifini 
reddederek Sevilla’ya gitmiştim.” şeklinde 
görüş belirtti. Kone, forvet olmasına rağ-
men 2 numaralı formayı giymesi hakkında 
ise şu ifadeleri kullandı: “İki numarayla 
ilgili belirli bir hikaye yok. 2011-2012 sezo-
nunda Sevilla’dan Levante’ye kiralık olarak 
gitmiştim. Orada iyi bir sezon geçirdim. Le-
vante’de bir forvet için hiçbir numara boşta 
değildi. Bir İspanyol arkadaşımın tavsiyesi 
üzerine 2 numarayı aldım ve gerçekten 
bana şans getirdi. 

Ondan sonra bu numara ile Wigan’a 
gittim, orada da İngiltere Federasyon Ku-
pası’nı kazandık. ‘Neden başarılı olan bir 
numarayı değiştireyim.’ dedim ve devam 
ettim.   n AA

Bursaspor 
Grozav’ı açıkladı

Göztepe, Prince
Segbefia’yı gönderdi

Karabükspor’da 
3 imza atıldı

Bursaspor Kulübü, Rumen oyuncu Gheorghe Grozav ile 
her konuda anlaşma sağlandığını duyurdu. 

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan 
açıklamada, “Rumen oyuncu Gheorghe Grozav ile her konuda 
anlaşma sağlanmıştır. Gheorghe Grozav kendisini yeşil-be-
yazlı renklere bağlayan 6 ay + 2 yıllık sözleşmeyi imzalamıştır. 
Oyuncunun basın tanıtım toplantısı 19 Ocak 2018 Cuma günü 
yapılacaktır. Gheorghe Grozav transferinin kulübümüze ve ca-
miamıza hayırlı olmasını temenni ederiz” denildi.  n İHA

Göztepe, Süper Lig’e yükselmesinde önemli rol oynayan 
Prince Segbefia’nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshe-
dildiğini duyurdu. Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon 
sadece Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Batman Petrolspor 
maçında 72 dakika forma şansı bulabilen Prince Segbefia’nın 
sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. “Te-
şekkürler Segbefia” başlıklı duyuruda, “Süper Lig’e yükselen 
kadromuzda yer alan oyuncumuza emeklerinden dolayı teşek-
kür eder, başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.   n İHA

Kardemir Karabükspor daha önce prensipte anlaşmaya 
vardığı Murat Akın, Yusuf Akbulut ve Alican Karadağ ile res-
mi sözleşme imzaladı. Kırmızı-mavili kulübün Metin Türker 
Tesisleri Toplantı Salonu’nda futbol şube sorumlusu Bülent 
Toraman’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde Sakar-
yaspor forması giyen orta saha oyuncusu Murat Akın’la 1,5 yıl-
lık, Karabükspor’un altyapısından yetişen Batman Petrolspor 
forması giyen forvet oyuncusu Yusuf Akbulut’la 1,5 yıllık ve 
Kastamonuspor forması giyen ön libero oyuncusu Alican Ka-
radağ ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalandı. İmza 
töreninde konuşan Toraman, kadrolarına kattıkları oyuncula-
rın kendilerine katkı vereceklerine inandıklarını söyleyerek, 
hayırlı olmasını temenni etti.  n İHA

Antalyaspor, yıldızlarından verim alamadı
Antalyaspor, takımdaki yıldız 

oyuncularından sezonun ilk yarısın-
da beklenen verimi alamadı. Süper 
Lig’de geçen sezon yakaladığı ba-
şarısının aksine bu yıl alt sıralardan 
kurtulma mücadelesi veren kırmı-
zı-beyazlılarda Samuel Eto’o’nun gol 
sayısı ilk iki sezonuna göre düşerken, 
flaş transfer Samir Nasri ile devre ara-
sında Club America’ya transfer olan 
Jeremy Menez ise performanslarıy-
la beklentilerin oldukça altında kaldı. 
2015-2016 sezonunda kırmızı-beyazlı 
formayla 20 gol atarak gol krallığında 
ikinci olan, geçen sezon ise 18 kez fi-
leleri havalandıran Eto’o, bu sezonun 
ilk yarısında 15 maçta toplam bin 254 
dakika forma giydi ve 6 kez gol sevinci 
yaşadı.

İlk iki sezonunda 38 gole ulaşa-
rak, kırmızı-beyazlı kulüpte “en golcü 
oyuncu” unvanını kazanan 36 yaşın-
daki futbolcu, bu sezonun ilk yarısın-
daki 6 golünün 5’ini iç sahadaki karşı-
laşmalarda attı.

Eto’o, takımının ligdeki iki karşı-

laşmasında sakatlığı sebebiyle forma 
giyemedi. Antalyaspor, Eto’o’nun mü-
cadele ettiği 15 karşılaşmadan 8’ini 
kaybetti, 4’ünde berabere kaldı, 3’ünü 
kazandı. 

NASRİ, 720 DAKİKA OYNADI  

Antalyaspor’un, sezon başında İn-
giltere Premier Lig ekiplerinden Man-
chester City’den transfer ettiği Fransız 
futbolcu Samir Nasri ise ligde ilk yarı-
da 8 kez ilk 11’de sahaya çıktı, toplam 
720 dakika oynadı.  Kırmızı-beyazlı 

kulüpten ayrılacağı konuşulan 30 
yaşındaki yıldız oyuncu, iç sahadaki 
Osmanlıspor, Kasımpaşa, Göztepe ve 
Fenerbahçe maçları ile deplasman-
daki  Evkur Yeni Malatyaspor, Kayse-
rispor, Demir Grup Sivasspor ve Atiker 

Konyaspor müsabakalarında 90’ar 
dakika forma giydi. Hücuma dönük 
orta saha oyuncusu Nasri, Evkur Yeni 
Malatyaspor ile Osmanlıspor karşılaş-
malarında birer gol attı. Yıldız oyuncu, 
Antalyaspor’un ligdeki 7 maçında ise 
sakatlığı nedeniyle kadroda yer alma-
dı.  

MENEZ DE FAYDALI OLAMADI
Sezon başında Fransa’nın Bor-

deaux takımından kadroya katılan ve 
devre arasında Meksika ekiplerinden 
Club America’ya transfer olan Jeremy 
Menez ise Nasri gibi sakatlıklar nede-
niyle takıma katkı yapamadı. Fransız 
forvet, kırmızı-beyazlılarda ilk yarı lig-
de sadece 2’si ilk 11’de olmak üzere 7 
maçta sahaya çıktı, 216 dakika forma 
giydi, skor üretemedi. Menez, Süper 
Lig’de bu sezon Antalyaspor’un ilk 5 
ve son 5 karşılaşmasında ise sakatlık-
ları nedeniyle oynayamadı. 
“ÜST SIRALARA YÜKSELECEĞİMİZE 

İNANCIMIZ TAM”
Antalyaspor Kulübü Basın Söz-

cüsü Cumhur Arıcı, oyuncularından 

ikinci yarı daha iyi performans ser-
gilemelerini beklediklerini söyledi. 
Yeni göreve seçilen yönetim ve yeni 
teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’y-
la zor günlerin geride kalacağına 
inandıklarını ifade eden Arıcı, yaptığı 
açıklamada şunları kaydetti: “Birçok 
oyuncumuzun yaşadığı sakatlıklar, 
yeni transferlerin takıma uyum soru-
nu gibi sıkıntılar, takımımızın Süper 
Lig’de geride kalan 17 maçlık ilk yarı 
performansını olumsuz etkiledi. İkinci 
yarı bu olumsuzlukları yaşamayaca-
ğımız düşüncesiyle iyi bir devre arası 
kampının ardından, yerli ve yabancı 
futbolcularımızın ilk yarıdaki perfor-
manslarının üstüne çıkacağına, takı-
mımızın ligde üst sıralara yükselece-
ğine inancımız tamdır. 

Antalyaspor, takımını her daim 
destekleyen taraftarının gücüyle, 
şehrin kenetlenmesiyle zor günleri-
ni atlatacaktır. Antalyaspor camiası 
büyüktür, her türlü zorluğun altından 
kalkabilecek güçtedir.”
n AA

Evkur Yeni Malatyaspor, Avusturyalı Holzhauser ile anlaştı
Evkur Yeni Malatyaspor, Türki-

ye’ye davet ederek transfer görüşme-
si yaptığı Avusturyalı Raphael Holz-
hauser ile anlaşmaya vardı.  Austria 
Wien takımında forma giyen orta 
saha oyuncusuyla dün İstanbul’da 
masaya oturan sarı-kırmızılı yöne-
timin, 24 yaşındaki oyuncu ile her 
konuda anlaşmaya vardığı belirtildi. 
Kulübüyle sezon sonuna kadar söz-
leşmesi bulunan oyuncunun transfe-
rini sonlandırmak için, Austria Wien 
Kulübüyle de bir görüşme yapacağı 
belirtilen Malatya yönetiminin Rap-
hael Holzhauser’i Osmanlı maçından 
sonraki haftaya yetiştireceği ifade 
edildi.

Transferdeki son durum ve Rap-
hael Holzhauser ile yapılan görüşme-
nin içeriğine dair İHA’ya konuşan Ku-

lüp Başkanı Adil Gevrek, Holzhauser 
ile her konuda anlaştıklarını söyledi.

“BİR GÖRÜŞMEMİZ DE 
KULÜBÜYLE OLACAK”

Gevrek, Raphael Holzhauser 
transferinin Austria Wien Kulübüyle 
yapılacak görüşmenin ardından ken-
di lehlerine sonlanacağını umdukla-
rını kaydederek, “Raphael Holzha-
user ile dün İstanbul’da görüştük ve 
anlaşmaya vardık. Kendisiyle kulü-
bümüzün menfaatleri doğrultusunda 
anlaştık. Bir görüşmemiz de kulübüy-
le olacak. Futbolcunun sezon sonuna 
kadar sözleşmesi var. Kulübüyle de 
anlaşacağımızı umuyorum. 24 ya-
şındaki ön libero Raphael Holzhauser 
uzun süredir peşinde olduğumuz bir 
futbolcuydu. Bu transferi sonlandı-
rabilirsek eğer, önümüzdeki yıllar 

adına da önemli bir transfer yapmış 
olacağız” dedi.
“HAMİT ALTINTOP TRANSFERİYLE 

İLGİLİ KARARIMIZI 1-2 GÜN 
İÇERİSİNDE VERECEĞİZ”

Gevrek, transferde adı geçen di-
ğer isimlerle ilgili de konuşarak, “Ha-
mit Altıntop ile bir görüşmemiz oldu. 
Tabi onun şartları ve bizim şartları-
mızı karşılıklı sunduk. Bu transferle 
ilgili son kararımızı 1-2 gün içerisin-
de vereceğiz. Onun dışında Nijeryalı 
golcü oyuncu Olarenwaju Kayode 
var. Hocamız alın derse alırız, yok-
sa başka alternatiflere yöneliriz. Sol 
stoper mevkii için de arayışlarımızda 
bir neticeye varmak üzereyiz. Onun 
dışında transferin son gününe kadar 
her an her şey olabilir” diye konuştu.
n İHA

Demir Grup Sivasspor’un Fildişi Sahilli yıldızı Arouna Kone, her maçtan ve sahaya çıkmadan 
önce Kur’an-ı Kerim’den sureler okuduğunu söyledi. Kone, kırmızı-beyazlı ekibin ikinci yarı 
hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya’da yaptığı açıklamada, Sivas’ta çok mutlu olduğunu belirtti
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Konya Okullararası Halter İl Birinciliği yapıldı

2017-2018 Öğretim Yılı Okul Spor-
lar faaliyet takviminde yer alan Okulla-
rarası Halter İl Birinciliği müsabakaları 
yapıldı. Konya Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü Halter Salonu’nda 
yapılan müsabakalar sonucunda; Genç 
Erkekler A 56 kilo 1.Mustafa Solak, 62 
kilo 1.Hüseyin Samet Sevgi, 2.Veli Ge-
zer Yıldız, 69 kilo 1.Yusufcan Özürek, 

2.İsmail Doğan, 77 kilo 1.Muammer 
Bedercan, 2.Alparslan Can Güven, 
3.Hüseyin Can Işık, 85 kilo 1.Mustafa 
Ertaş, 2.Yusuf Sezai Başar, 3.Şakir Se-
mih Çömlekçi, 94 kilo 1.Mehmet Mert 
Topal, 2.Hasan Can Baran, 3.Serhat 
Ok, +105 kilo 1.Mehmet Karaca, 2.Mü-
cahit Celal Battal, 

Genç Kızlar A 48 kiloda; 1.Ayşe Çak-

mak, 2.Melisa Güneş, 3.Hüsna Mutlu, 
53 kilo 1.Senanur Coşkun, 2.Eda Nur 
Kovucu, 3.Zehra Behlül Büyükdişikitli, 
69 kilo 1.Nurat Levent, 2.Leyla Bayram, 
75 kilo 1.Emine Ayyıldız, 

Yıldız Kızlar 44 kilo’da 1.Medine 
Bİlicier, 2.Hatice Karagöz, 3.Funda 
Kuru, 48 kilo 1.Semanur Kaya, 2.Kübra 
Akyol, 53 kilo 1.Gülçin Çamur, 2.Meliha 

Çakmak, 3.Zeynep Özen, 58 kilo 1.Nes-
lihan Yaşa, 63 kilo 1.Şerife Ertuna, 69 
kilo 1.İsmiham Yaşa, 75 kilo 1.Edibe 
Akbulut, Gülcan Dinç,

Yıldız Erkekler 50 kilo’da 1.Cevat 
Sayar, 2.Süleyman Emre Horuz, 3.Coş-
kun Çiçekli, 56 kilo 1.M.Barış Tunalp, 
62 kilo 1.İsmet Burak Cavdar, 2.Buğra 
Uğurlu, 69 kilo 1.Yunus Emre Karadağ-

lı, 2.Ahmet Arda Vural, 77 kilo 1.Mu-
hammet E. Burun, 85 kilo 1.Yunus Emre 
Karabacak, 94 kilo 1.Polat Şahin Kal, 

Genç Kızlar B 44 kilo’da 1.Tuğba 
Sak, 48 kilo 1.Nida Karasakal, 2.Saniye 
Sağıroğlu, 3.Ümmü Kuzukerpiç, 53 kilo 
1.Gamze Nur Sarıkaya, 63 kilo 1.Rey-
yan Akgöz, 69 kilo 1.Güzide Elveda Kay-
kaç, 75 kilo 1.Dilara Narin, 

Genç Erkekler B 50 kilo’da 1.Mu-
hammet Bahadır Sevgi, 2.Hasan Hul-
ki Solak, 3.Abdülsamet Erol, 56 kilo 
1.Sefa Güneş, 2.Fatih Candan, 3.Yıl-
maz Gürel, 62 kilo 1.Mustafa Sağdıç, 
69 kilo 1.Emre Yaralı, 2.Emre Şengül, 
3.Cumali Çanga, 85 kilo 1.Mithat Adı-
güzel, 2.Furkan Arpa oldu. 
n SPOR SERVİSİ

‘Daha iyi olacağız’
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da Teknik Direktör Mustafa 

Alper Avcı, kamp döneminde eksiklerini giderdiklerini ve ikinci yarı daha iyi bir seri yakalamak istediklerini ifade etti
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu Sel-

çukspor, ligin ikinci yarısı için çalışmalarını An-
talya’da sürdürüyor. Kampın son günlerine gelen 
Yavru Kartal, yarın ligde ikinci yarının ilk maçı için 
İstanbul’a hareket edecek. Konya Anadolu Selçuks-
por’un genç teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, 
yaptığı açıklamalarda kamp dönemini ve Pendiks-
por ile oynanacak maçı değerlendirdi. Avcı, Pen-
dikspor’un takviye yaparak güçlendiğini belirterek, 
devrenin ilk maçının çok zorlu geçeceğini söyledi

‘İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ’
Sezonun ikinci devresi için hazırlıklarını Antalya 

kampında sürdürdüklerini kaydeden Konya Anadolu 
Selçukspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, “ 
Futbolcularımızın son durumları çok iyi. Her şeyden 
önemlisi sakatlıksız bir kamp yaşamamız çok iyi 
oldu. İlk yarıda yaşadığımız bazı eksiklikler vardı. 
Bu anlamda yaptığımız hazırlık çalışmalarımız ve-
rimli geçti. Eksik olan yönlerimizi geliştirme adına 
çalışma fırsatımız oldu. İnşallah istediklerimizi tam 
anlamı ile yapabilirsek ikinci yarıda istikrarlı bir 
seri yakalayacağımıza inanıyorum. Sezonun ikinci 
yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bunun 
için çalıştık. Cuma gününe kadar çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. Cuma günü öğleden sonra İstan-
bul’a geçip maç için bekleyeceğiz. Zorlu bir rakip 
bizi bekliyor. Kolay maç olmayacak. Onlar da kad-
roları üzerinde devre arasında güçlendirme yaptılar. 
Kadrolarını geliştirdiler. Ama biz yine de sezonun 
ikinci devresine iyi başlayarak İstanbul’dan moralli 
dönmek istiyoruz” şeklinde görüş bildirdi.

HAZIRLIKLAR SONA YAKLAŞTI
2017-2018 futbol sezonunun ikinci yarısına An-

talya Concorde De Luxe Resort otelde kamp yaparak 
hazırlanan Konya Anadolu Selçukspor, çalışmaları-
nı sürdürüyor. Teknik direktör Alper Avcı ve yardımcı 
antrenörler nezaretinde günü tek çalışma ile değer-
lendiren Yeşil beyazlı takım öğleden önce yaptığı 
antrenman ile lig hazırlıklarını devam etti. Teknik– 
taktik ağırlıklı geçen antrenmana tüm futbolcular ka-
tılırken Konya Anadolu Selçukspor son çalışmasını 
yarın yapacak ve aynı günü öğleden sonra Antalya 
kampını sonlandıracak. Hava yolu ile İstanbul’a 
geçecek Yavru Kartal ikinci yarının ilk maçında 20 
Ocak 2018 Cumartesi günü Pendikspor ile Pendik 
İlçe Stadyumu’nda saat 13.30’da karşılaşacak.
n SPOR SERVİSİ

Konyalı dağcılar 
Maraş’ta tırmandı

Konya’ya tekvandoda 
8 madalya geldi

Konyalı ve Kahramanmaraşlı dağcılar, gece karanlığın-
da 6 saat yürüyerek 3 bin 50 rakımlı Berit Dağı’nın zirvesine 
Türk bayrağı dikti. Kahramanmaraş’ta eksi 20 derece ve 1,5 
metre kalınlığında karda yaklaşık 6 saat yürüyerek 3 bin 50 
metre yüksekliğindeki Berit Dağı’nın zirvesine gece tırmanışı 
gerçekleştiren 4 dağcı, donma tehlikesi yaşadı. Dağcı Halil 
İbrahim Algan rehberliğinde Berit Dağı’nın zirvesine yapılan 
tırmanışa Konya ve Isparta’dan gelen Bülent Tutaysalgır, Ha-
san Yavuz ve Huseyin Turan eşlik etti. Berit Dağı eteklerinden 
gece 11.30’da başlayan tırmanış, sabah 07.00’de zirveyle 
sona erdi. Parkurun çok zorlu ve tehlikeli geçtiğini ifade eden 
dağcılar, zaman zaman çığ tehlikesi ile karşı karşıya kaldık-
larını söylediler. Tırmanış hakkında bilgi veren dağcı Bülent 
Tutaysalgır, “Saat 11.30’da çıkmıştık. Şu an Karagöl mevki-
indeyiz. Risk var, gölün olduğu bölge, çünkü çığ tehlikesi de 
var. Türkiye’de ilk kez gece yürüyüşü yapan biziz. 11.30’da 
yürümeye başladık 6 saattir yürüyoruz. Belki de Türkiye’de ilk 
kez gece yürüyüş yapıyoruz. 20 senedir ben bu işi yapıyorum, 
ilk kez gece yürüyüşü yapıyorum” dedi.
n İHA

Türkiye Tekvando Federasyonu Hasan Taştan Gençler 
Türkiye Tekvando Şampiyonası 10-14 Ocak 2018 tarihleri ara-
sında Antalya’da yapıldı. 71 İlden 840 sporcunun mücadele et-
tiği Hasan Taştan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda 
Konyalı sporcular 3 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya kazanarak 
toplamda 8 madalya elde etti. Hasan Taştan Gençler Türkiye 
Tekvando Şampiyonası’nda derece yapan sporcular şu şekil-
de oluştu;  Erkeklerde 73 kilo Ahmet Muhammed Sert (Konya 
Büyükşehir Belediye Spor Kulübü) ikinci olurken Bayanlarda 
42 kilo Emine Göğebakan (Konya TOHM) birinci, Seher Şen 
(Konya TOHM) üçüncü, 44 kilo Vildan Kılıç (Konya TOHM) 
birinci,  49 kilo Saliha Küçüksolak (Konya TSYD) üçüncü, 52 
kilo Nisa Nur Uysal (Konya TOHM-Meram Belediye Spor Ku-
lübü) üçüncü, 59 kilo Ayşe Nur Özcan (Konya TOHM-Selçuklu 
Belediye Spor Kulübü) birinci, 68 kilo Berra Nur Çiftçi (Konya 
TOHM) ikinci.  n SPOR SERVİSİ

Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şubesi Yönetim Ku-
rulu, merhum gazeteci İsmail Çelik’in 4. ölüm yıldönümü ne-
deniyle bir mesaj yayınladı. Konya Şube Başkanı Recep Çınar 
tarafından yönetim kurulu adına yayınlanan mesajda, “Konya 
basının emektarlarından, asıl mesleğinin dışında amatörce 
görev yapan, özellikle de amatör maçların kaçırmayarak iz-
leyen ve titiz bir şekilde  gazeteye ulaştıran vefalı, iyi insan 
İsmail Çelik’i 4 yıl önce kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. 
Yeni Konya, Konya’nın Sesi, Yeni Meram ve Konya Postası 
gazetelerinde uzun yıllar amatörce görev yapan İsmail Çelik’i 
de diğer arkadaşlarımız gibi unutmadık, unutmayacağız. O, 
Konya basın camiasının ve sevenlerinin kalbinde yaşamaya 
devam edecek. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Sabır dilekle-
rimizle tüm Çelik ailesinin ve sevenlerinin acısını bir kez daha 
paylaşıyoruz” ifadeleri yer aldı.  n SPOR SERVİSİ

Spor Yazarları’ndan 
İsmail Çelik’e anma

Ziraat Bankası, Konya’da kazandı

Ziraat Bankası Voleybol Takımı, Er-
kekler CEV Kupası’nın 3. tur ilk maçında 
Almanya’nın SWD Powervolleys takımı-
nı Konya’da oynanan karşılaşmada 3-0 
mağlup etti. Maçın ilk setinde rakibi kar-

şısında üstün oyun sergileyen Ziraat Ban-
kası, seti 25-20 önde tamamladı. Çekiş-
meli geçen ikinci seti de 26-24 kazanan 
Ziraat Bankası, maçta 2-0’lık üstünlüğü 
yakaladı. Üçüncü sete de iyi giren Ziraat 

Bankası, seti 25-19 kazandı, maçtan da 
3-0 galip ayrıldı. 

Ziraat Bankası, Alman rakibiyle 3. 
turun ikinci maçında 31 Ocak Çarşamba 
günü Düren kentinde karşı karşıya ge-

lecek. Selçuklu Belediyesi Uluslararası 
Spor Salonu’nda oynanan maça Konyalı 
sporseverler yoğun ilgi göstererek tem-
silcimize destek verdi. 
n AA



RPS

‘Son şampiyon olarak kendimize yakışanı yaptık’ ‘Kaliteli ve önemli bir takıma geldim’
Trabzonspor’u 1-0 ve 1-1’lik skorlarla eleyerek Zi-

raat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen Atiker 
Konyaspor’da oyuncu Ömer Ali Şahiner, son şampi-
yon olarak kendilerine yakışanı yapıp bir üst tura yük-
seldiklerini ve bunun için mutlu olduklarını söyledi. 
1-1 berabere tamamlanan karşılaşmada takımının 
golünü de kaydeden futbolcu Ömer Ali Şahiner maç 
sonu yaptığı açıklamada, “İki ayaklı bir maçtı. İlk maçı 
1-0 kazanarak küçük de olsa bir avantaj elde etmiştik. 
Bu avantajı iyi kullanma adına büyük önem taşıyan bir 
maça çıktık. Buradan alacağımız sonuç ve turu geç-
mek sezonun ikinci devresine moral motivasyon ve 
özgüven açısından iyi başlamamıza neden olacaktı. 
İyi oynadık. 1-0 öne geçtik. İkinci yarıda farkı daha da 
arttırabilirdik. 1-1 oldu. Bu skor bizim turu geçmemize 
yeterliydi. Öyle de oldu. ZTK’nın son şampiyonu ola-
rak kendimize yakışanı yaptık ve çeyrek finale yüksel-
dik. Saha içerisinde mücadele eden, kenardan bize 
destek olan tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Teknik 
heyetimizi kutluyorum. Uzun bir deplasman yolcu-
luğu yaparak Trabzon’da bizleri yalnız bırakmayan 
taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Kupada gide-
bildiğimiz yere kadar gitmek istediğimizi her zaman 
söylüyoruz. İnşallah yolun sonu bir kez daha final ve 
şampiyonluk olur” şeklinde görüş belirtti.
n SPOR SERVİSİ

Trabzonspor ile deplasmanda oynanan 
ve 1-1 berabere sona eren son 16 turu rö-
vanş maçında ilk kez Atiker Konyaspor’un 
formasını giyen yeni transfer Mustapha Ya-
tabare, verilen mücadele ve arkadaşlık ile 
kaliteli ve önemli bir takıma geldiğini yakın-
dan gördüğünü söyledi. Mücadele gücü ve 
temposu yüksek bir maç oynadıklarını belir-
terek sözlerine başlayan Mustapha Yataba-
re, “Trabzonspor ligin iyi takımlarından. İlk 
maçta alınan skor avantajını iyi kullandık. 
Maç içerisinde iyi mücadele ettik. Rakibimi-
zin etkili yanlarını takım halinde iyi kapattık 
ve sonucunda da kupada bir üst tura yüksel-
dik. Herkes gibi ben de mutluyum. Takım 
arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Taraftarımız 
buraya kadar gelerek bizleri destekledi. 
Onlara teşekkür ediyorum. Buraya gelirken 
Atiker Konyaspor’un ne kadar kaliteli ve 
önemli bir takım olduğunu biliyordum. Ama 
bunu giydiğim forma ile saha içerisinde 
verdiğimiz mücadeleden sonra canlı olarak 
görme imkanım oldu. Çok mutluyum. İnşal-
lah bu bizim için iyi bir başlangıç olur ve de-
vamını ligde alacağımız başarılı sonuçlarla 
getiririz” diye konuştu.   n SPOR SERVİSİ

Konyaspor ara 
vermeden çalıştı
Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu 

18.hafta maçında 21 Ocak Pazar günü Trabzonspor’u 
konuk edecek olan Atiker Konyaspor’, hazırlıklarına 
ara vermeden devam etti. Teknik Direktör Mehmet 
Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde Kayacık 
Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda Trabzonspor 
ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş 
maçında forma giyen oyuncular salonda yenileme 
çalışması ve aktif dinlenme yaptı. Diğer futbolcu-
lar sahada koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan 
antrenman 4’e 2 top kapma ve koşu çalışması ile 
tamamladı.  n SPOR SERVİSİ

‘Mükemmel 
bir maç oldu’

1-1 sona eren ve Atiker Konyaspor’un çeyrek 
finale yükseldiği Trabzonspor rövanş maçını değer-
lendiren Teknik Direktör Mehmet Özdilek, mücadele 
gücü yüksek bir maçtan alınan sonuçla turu geçtik-
leri için mutlu olduklarını söyledi. Açıklamasına ‘İlk 
maçta aldığımız 1-0’lık galibiyetin avantajını kul-
lanmak istiyorduk’ sözleriyle başlayan Teknik Di-
rektör Mehmet Özdilek, “Maça Trabzonspor’un bu 
anlamda etkili başlayacağını biliyorduk. Ancak bu 
kadar stresli olacaklarını tahmin etmiyorduk. Saha 
ve seyirci avantajını kullanmak isteyen Trabzonspor 
karşısında 1-0 öne geçtik. İlk yarıyı skor avantajımızı 
koruyarak tamamlamak bizim adımıza çok iyi oldu. 
Trabzonspor ikinci yarıya etkili başladı ve ilk 25-30 
dakikada kalemizde baskı kurdular. Bizde bu sürede 
maçı koparabilecek pozisyonları bulmamıza rağmen 
son vuruşlardaki eksikliğimizle bunu başaramadık. 
İki takım oyuncuları da çok iyi mücadele ettiler, mü-
kemmel bir maç oldu. Turu geçtiğimiz için mutluyuz. 
Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyo-
rum. Geçen sezonun şampiyonu olarak turu geçtiği-
miz için mutluyuz” şeklinde görüş belirtti.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’a muhteşem karşılama

Deplasmanda oynadığı ve 1-1 be-
rabere kaldığı Trabzonspor Ziraat Tür-
kiye Kupası son 16 Turu rövanş maçı 
sonrasında tur atlayarak çeyrek finale 
yükselen temsilcimiz Atiker Konyaspor, 
Konya’da taraftarlar tarafından coşkulu 

bir şekilde karşılandı. Özel uçakla Kon-
ya Havaalanına inen Konyaspor kafile-
sini çıkışta tezahüratlar ve meşalelerle 
karşılayan yaklaşık 500 civarında taraf-
tar, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve 
oyunculara büyük ilgi gösterirken, sevgi 

gösterisinde bulundu. Özellikle yabancı 
oyuncular bu muhteşem anları cep tele-
fonları ile kayıt ederken, takım kaptanı 
Ali Çamdalı taraftarlarla birlikte üçlü 
çektirdi, Mehdi Bourabia, Moryke Fo-
fana ve Mustapha Yatabare de sevgi 

gösterilerine karşılık verdi. Taraftarlar 
Teknik Direktör Mehmet Özdilek’i de 
tezahüratlar eşliğinde otobüsten indi-
rirken, kızı Damla’nın doğum gününü 
kutlayarak ve fotoğraf çektirdi.  
n SPOR SERVİSİ

Adalet çağrısı
Atiker Konyaspor yönetimi Trabzonspor maçında yaşananlar nedeniyle sert bir açıklama 

yayınladı. Başkan yardımcısı Ahmet Baydar, “En azından flu olmayan net, aşikâr pozisyonlarda 
hiçbir takım ayırt etmeksizin adil yönetim, adil anlatım, adil yorumlar bekliyoruz” dedi

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcı 
ve Basın Sözcümüz Ahmet Baydar Trab-
zonspor ile oynadıkları ZTK son 16 turu 
rövanş maçını değerlendirdi. Baydar 
“Atiker Konyaspor’umuz Ziraat Türkiye 
Kupası son 16 rövanş karşılaşmasında 
deplasmanda ligin önemli takımların-
dan biri olan Trabzonspor’u son derece 
dirayetli, hırslı ve oyun disiplininden 
kopmadan güzel bir oyunla eledi. Fut-
bolcularımız karşılaşmanın başından 
sonuna kadar sahada basmadık yer 
bırakmadılar ve çok koşarak hak ettik-
leri bir sonucu elde ettiler. Bu vesiley-
le başta teknik direktörümüz Mehmet 
Özdilek ve ekibi olmak üzere, futbolcu 
kardeşlerimiz, Trabzon’a kadar gelip bizi 
orada yalnız bırakmayan taraftarlarımıza 
teşekkür ediyoruz” dedi. 
İKİNCİ TRAORE FACİASI YAŞANACAKTI

Baydar’ın açıklamaları şöyle: “Trab-
zonspor ile oynadığımız kupa mücade-
lesi sezonun ikinci yarısı başlamadan 
önce durumumuzu görme açısından son 
derece önemli bir müsabakaydı. Oyun 
kalitesi açısından hayli memnunuz ve 
takviyelerle birlikte çok daha iyi olaca-
ğız. Ancak dün akşam ki karşılamada 
futbol adına tasvip etmediğimiz bir takım 
gelişmeler yaşandı. Trabzon’da hemen 
hemen aynı dakikalarda, aynı yerde, 
aynı şekilde neredeyse ikinci bir “Traore 
faciası” yaşıyorduk. O gün o karşılaş-
mayı yöneten hakem Traore’nin ayağını 
kıran Durica’ya cesaret edip kırmızı kar-
tını çıkaramadı, bugün bir başka hakem 
Vedat Bora’yı hastanelik eden Kamil Ah-

met Çörekçi’yi sahadan atamadı.”
ADİL YÖNETİM, ADİL ANLATIM, ADİL 

YORUMLAR BEKLİYORUZ
Bir başka facia ise yersiz, yanlı, ve 

insanlık dışı yorumlarıyla karşılaşma-
yı yayıncı kuruluş adına değerlendiren 
kişiyle ilgili yaşandı. Karşılaşmaları 
anlatan ya da yorumlayan herkesin mut-
laka sempati duyduğu, sevdiği, tuttuğu 
bir takım vardır.  Bu son derece doğal. 
Ama canlı yayında milyonların takip et-
tiği müsabakada hiç kimsenin bir takımı 
görmezden gelip diğer takımı ön plana 
taşıyarak ve açık seçik pozisyonları dahi 
çarpıtarak yorum yapma ya da anlatma 
hakkına sahip değildir. Futbolcumuz 
hastanelik olmuş, aynı sahada bir başka 
futbolcumuzun ayağı kırılmış, pozisyon 
tekrarları olduğu halde buna rağmen 
“temas yok” diyecek kadar fanatik bir 
yorumcuyu camiamız adına kınıyoruz. 
Burada bir futbolcunun hayatı söz konu-
su. Nitekim Traore hala sahalara döne-
medi ve ne zaman formayı giyeceği belli 
bile değil. En azından flu olmayan net, 
aşikâr pozisyonlarda hiçbir takım ayırt 
etmeksizin adil yönetim, adil anlatım, 
adil yorumlar bekliyoruz. 

Şimdi önümüzde yine Trabzonspor 
ile oynayacağımız bir lig müsabakası 
var. Pazar günü taraftarımızın desteğiyle 
ikinci yarıya kazanarak başlamak isti-
yoruz. Takımımıza güveniyoruz. Ziraat 
Türkiye Kupası’nda da gidebildiğimiz 
yere kadar gidip yeniden tarih yazmak 
istiyoruz.”
n SPOR SERVİSİ
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