
“Gençlik ve İnanç” konulu 
çalıştayının ‘gençlik deizme 
kayıyor’ değerlendirmesine 
tepki gösteren ilahiyatçılar 
ve sosyologlar, gençlerin 

deizme kaymadığını aksine 
dindarlaştığını belirterek, 

FETÖ’nün oyununa dikkat çekti

DEİZM VURGUSUNA
TEPKİ GECİKMEDİ

Geçtiğimiz günlerde Konya Milli Eği-
tim Müdürlüğü ve bazı dernekler tara-
fından “Gençlik ve İnanç” konulu bir 
çalıştayda düzenlenmişti. 50 öğretme-
nin katıldığı çalıştayda ‘gençlik deizme 
kayıyor’ vurgusu yapılmıştı. Siyasette 
de tartışmalara neden olan konuya ila-
hiyatçılardan ve sosyologlardan da tep-
ki gecikmedi.

GENÇLER AKSİNE
DİNDARLAŞIYOR

NEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ramazan Altıntaş, “Türkiye’de ‘genç-
lerin deizme kayması’ gibi bir mevzu 
yok aksine dindarlaşma var” dedi. Sos-
yolog Prof. Dr. Mazhar Bağlı da, “Bana 
göre bu olayda FETÖ’nün etkisi çok 
büyük. FETÖ zaten ibadetsiz bir İslam’ı 
oluşturmak istiyordu” şeklinde konuştu.  
n HABERİ SAYFA 3’TE
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İndirimli elektrik
talep ediyorlar

Kromdan çamur
sifonu üretti

İnli Köyü Sulama Kooperatifi 
Başkanı Veli Kılalı, “Kooperatif-
ler olarak en büyük sorunumuz 
elektrik fiyatlarının yüksekliği. 
Kooperatiflere elektrik, daha 
uygun fiyatlar ile verilmeli” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 3’TE

LoopKrom firması bir ilke imza 
atarak kromdan Kovalı Çamur 
Sifonu üretti. Oldukça ilgi gö-
ren ürün plastiklere göre hem 
sağlam hem de kullanılan yere 
estetik bir görüntü kazandırıyor  
n HABERİ SAYFA 4’TE

HELVACIZADE’YE 
HAYRAN KALDI

1 YIL BOYUNCA YAKITIN 
YÜZDE 20’Sİ FİAT’TAN

ÇOCUKLARIMIZ 
UMUT ÇİÇEKLERİMİZ

Türkiye’nin başarısına dikkat çekti

Fiat’tan göz dolduran kampanya

Meram Belediye Başkanı Toru: 

Helvacızade Grubu’nu ziyaret eden “GAPS Beslenme 
Protokolü” duayeni Dr. Natasha Campbell-McBride, Tür-
kiye’nin inovatif ürünler geliştirmede ulaştığı başarıyı taktir 
ettiğini söyledi.

Yeni başlattıkları kampanya hakkında bilgi veren Koyuncu 
Fiat Ticari Satış Müdürü Selamet Demirhan, “Ducato, Pra-
tico ve Fullback alan müşterilerimize 1 yıl boyunca geçerli 
yakıtın yüzde 20’si bizden” dedi.

Meram Belediyesi ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş 
birliğiyle “Birlikte Daha İyiye Daha Güzele” projesi kapsamında 
kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, “Çocuklar, milletimizin umut çiçekleri” dedi.

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 13’TE

Laleler için son turlar
Baharla birlikte açarak Konya Ovası’nı 
renklendiren laleler, son demlerini yaşıyor. 
Yaklaşık 1 ay süreyle ziyaretçilerin uğrak mekanı 
haline gelen lale tarlalarında kalan son laleler de 
sezonun kapanmasını bekliyor.
Mart-Nisan aylarında açan lalelerin baş 
kırımlarının yapılmasının ardından gelecek sene 
için dikilecek lale soğanlarının olgunlaşması 
beklenecek. Büyük soğanlar elde edilerek 
Haziran-Temmuz aylarında sökümleri yapılacak. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

05 Beyşehir’de milli
park sınırı müjdesi 06 Trafik canavarı 

1 can daha aldı 14 ‘28 Şubat süreci 
gözden geçirilmeli’

Deist olan FETÖ!
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Farklı tür ve renkleriyle ba-
har aylarında şehirleri süsleyen 
laleler konusunda Konya son 
yıllarda önemli bir atılım ger-
çekleştirdi. 

Türkiye’de üretilen toplam 
lale üretiminin yüzde 90’ından 
fazlasını karşılayan Konya, lale 
konusunda dikkatleri üzerinde 
toplayan şehir haline geldi. Tür-
kiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre Konya’da 2017 
yılında yaklaşık 45 milyon lale 
üretimi yapılırken, bu yıl ki üre-
timin daha da artması bekleni-
yor. 

Konya’nın lale üretim başa-
rısı sadece ekonomiye sağladığı 
katkıyla değil, rengarenk lale 
tarlalarını görmek isteyen çok 
sayıda ziyaretçinin de ilgisini çe-
kiyor. 

Bu anlamda Mart ayının 
sonlarına doğru açarak tarlaları 
süsleyen laleler, yaklaşık 1 ay 
boyunca ülkenin dört bir tara-
fından gelen ziyaretçilerin akını-
na uğruyor.

SON DEMLERİNİ YAŞIYOR
Konya’da yaptığı başarılı lale 

üretimi ile adından söz ettiren 
Karatay İlçesi’nin İsmil Mahal-
lesi’ndeki Asya Lale’ye ait yak-
laşık 300 dekarlık lale tarlaları 
Mart ayının sonlarına doğru 
renklenmesiyle her yıl olduğu 
gibi bu yıl da ilgi odağı oldu. 
Sezonun açılmasıyla lalelerde 
kırımlar yapılırken, yurdun dört 
bir tarafından rengarenk açan 
laleleri görmek ve fotoğraf çek-
tirmek isteyen vatandaşlar, lale 
tarlalarına akın etti. 

Vatandaşlara açık olan lale 
tarlalarını gezen profesyonel ve 
amatör fotoğrafçılar, yaklaşık 
80 türden ve farklı renklerden 
oluşan lalelerle en güzel kare-
leri yakalamak için birbirleriyle 
yarıştı. 

Firma yetkililerinden alınan 
bilgilere göre yaklaşık 1 aylık 
lale sezonunun kapanmasına 
günler kala, tarlalarda kalan son 
laleleri görmek için hala ziyaret-
çiler geliyor. 

TURLAR DÜZENLENDİ

Profesyonel ve amatör fotoğ-
rafçıların dışında meraklılarının 
da uğrak yeri olan lale tarlaları, 
adeta turistik bir alan haline gel-
di. 

Firma yetkililerinden alınan 
bilgilere göre bölgeye turlar 
dahi düzenlenerek vatandaşla-
rın laleleri görmeleri sağlandı. 

Özellikle haftasonları lale tarla-
ları ziyaretçi akınına uğradı. 

HAZİRAN’DA SOĞANLAR 
SÖKÜLECEK

Mart-Nisan aylarında açan 
lalelerin baş kırımlarının yapıl-
masının ardından gelecek sene 
için dikilecek lale soğanlarının 
olgunlaşması beklenecek. Lale-
lerin taç yaprakları kırılarak kök-

lerinin beslenmesi sağlanacak. 
Böylece büyük soğanlar elde 

edilerek Haziran-Temmuz ay-
larında sökümleri yapılacak. 
Yapılan bu işlemin ardından 
lale soğanlarının gelecek sezon 
dikimlerinin yapılması için yurt 
içine ve yurt dışına satışları ger-
çekleştirilecek. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Baharla birlikte açarak Konya Ovası’nı renklendiren laleler, son demlerini yaşıyor. Yaklaşık 1 ay süreyle 
ziyaretçilerin uğrak mekanı haline gelen lale tarlalarında kalan son laleler de sezonun kapanmasını bekliyor

Laleler için son turlar

Farklı renkleriyle tarlaları süsleyen laleler, yurdun dört bir köşesinden meraklıların uğrak mekanı haline geldi.
Sezonun kapanmaya başladığı bugünlerde kalan son laleler de son ziyaretçilerini ağırlıyor.
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İnli Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Veli Kılalı, “Kooperatifler olarak en büyük sorunumuz 
elektrik fiyatlarının yüksekliği. Kooperatiflere elektrik, daha uygun fiyatlar ile verilmeli” dedi

‘En büyük sorunumuz elektrik’
Sulama kooperatifleri, sulu tarı-

ma geçişte önemli bir etkiye sahip. 
Konya, Türkiye’ de kurulmuş olan 
sulama kooperatiflerinin en yoğun 
olduğu yerlerden biri. Türkiye’de 
sulu tarımın uygulanmasında yay-
gınlaştırılmasında uzun yıllardır bü-
yük bir hizmet veren sulama koope-
ratiflerinin birçok sorunları olmakla 
birlikte sulamada ve çiftçiye hizmet-
te önemli katkı sağlamakta. Bu ku-
ruluşlardan biri de İnli Köyü Sulama 
Kooperatifi. 

Kooperatif Başkanı Veli Kılalı, ko-
operatif olarak 1974 yılından itibaren 
faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, 
“İnli Köyü Sulama Kooperatifi olarak 
bölge insanımıza hizmet veriyoruz. 
49 adet kuyumuz mevcut. Aktif 170 
üyemiz var. Kooperatifimiz 1974 yı-
lında kuruldu. Kooperatifimiz Çum-
ra’nın inli Köyü’nde hizmet veriyor. 
Bölgemizde genellikle mısır, pancar, 
buğday ve arpa üretimleri gerçekle-
şiyor. Kooperatif olarak üyelerimize 
su hizmetinin yanında, özel sektörde 
çeşitli kollarında faaliyet gösteren 
kurumlarla üyelerimizin menfaatleri 
doğrultusunda anlaşmalar yapıyo-
ruz. Konya’da aktif olarak 323 su-

lama kooperatifi var. Çumra’da ise 
yaklaşık olarak 50-60 tane sulama 
kooperatifi mevcut” dedi.

EN BÜYÜK SORUNUMUZ
 ELEKTRİK FİYATLARI

Kooperatifler olarak en büyük 
sorunlarının elektrik fiyatlarının 

yüksekliği olduğunu ifade eden 
Kılalı, “Kooperatifler olarak en bü-
yük sorunumuz elektrik fiyatlarının 
yüksekliği. Kooperatiflere, elektrik 
dağıtım şirketleri tarafından daha 
uygun fiyatlar ile verilmeli. Bizleri 
elektrik masrafını düşürmek ama-

cıyla güneş enerji panellerine teşvik 
edebilirler. Yer altı suları çok aşağı-
lara indi. Bizim bölgemizden Göksu 
Barajı geçiyor. Göksu’ya yapılacak 
bir kanal ile bölgeye su verirse böl-
gede bulunan yer altı suyu hareket-
lenmiş olacak. Bölgemizde ağırlıklı 
olarak damlama sulama gerçekleş-
tiriyoruz. Su kuyularımızın fiyatlarını 
kuyularımızın tükettiği enerjiye göre 
belirliyoruz. Geçen yıl 2 milyon 700 
bin liralık su verdik üyelerimize. Bu-
nun 2 milyonunu MEDAŞ’a elektrik 
faturası olarak ödedik.  Elektrik fa-
turalarındaki yükseklik hem bizlerin 
hem de üyelerimizin belini büküyor. 
Kuyularımızda su verme işlemini 
Nisan ayında başlıyoruz, Eylül ayı-
nın ortalarında sulama işlemini sona 
erdiriyoruz. Sorumluluğumuz altın-
da bulunan su kuyularının bakımını 
kooperatif olarak gerçekleştiriyoruz. 
Üyelerimize tarımsal sulamada her 
türlü kolaylığı sağlıyoruz. Kooperatif 
olarak yaşadığımız en büyük sıkıntı-
da da kuyularımıza bulunan elektrik 
kabloların çalınması.  Bu konuda yet-
kililerden destek bekliyoruz” ifadele-
rini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Özel Türmak öğrencileri 
Çanakkale’ye gitti

Selçuklu Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen Konya’nın en bü-
yük kültür projesi “ Selçuklu Torun-
ları Ecdatla Buluşuyor” organizas-
yonuna Özel Türmak Okulları 10. 
sınıf öğrencileriyle katıldı.  Konuyla 
ilgili olarak Özel Türmak Okulları 
Genel Müdürü İlhan Yılmaz şunla-
rı ifade etti: “Her yıl Selçuklu Be-
lediyesi tarafından gerçekleştirilen 
Konya’nın en büyük kültür projesi 
Selçuklu Torunları Ecdatla Buluşu-
yor organizasyonuna 14.04.2018 
tarihinde okulumuz 10.sınıf öğren-
cileriyle katıldık. Proje kapsamında 
Şanlı kahramanlık mücadelelerinin 
yaşandığı savaş alanlarını gezen 
öğrenciler hem profesyonel kişiler 
tarafından bilgilendirildiler hem de 
bu vatan uğruna canını feda eden 

şehitler için dua ettiler. Gördük ki 
Çanakkale karış karış ecdadın ka-
nıyla canıyla dolu. Böylesine gözü 
pek düşmanın üzerine atılan şe-
hadete böylesine koşarak giden 
başka bir millet yoktur. İşte böyle 
bir ecdada layık olabilmek için adı-
na torunları olarak bizler de vata-
nımız için elimizden gelen gayreti 
göstermek ve milli şuurla hareket 
etmek zorundayız.” Özel Türmak 
Okulları olarak vatanın, bayrağın, 
ezanın önemini bilen ve kutsal 
değerlerine sahip çıkan nesiller ye-
tiştirmenin en büyük ve en önemli 
hedefleri olduklarını ifade eden 
Yılmaz, Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’a katkılarından 
dolayı teşekkür etti.   
n HABER MERKEZİ 

‘Deizm yok, dünyevileşme var’
“Gençlik ve İnanç” konulu çalıştayda ‘gençlik deizme kayıyor’ değerlendirmesi tepki çekiyor. Siyasette tartışma konusu oluşturan rapora kar-
şı ilahiyatçılar ve sosyologlar, gençlerin deizme kaymadığını aksine dindarlaştığını belirterek, FETÖ’nün dünyevileşme oyununa dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde Konya Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve bazı dernekler 
tarafından, “Gençlik ve İnanç” konulu 
bir çalıştay düzenlenmişti. Din Kül-
türü ve Ahlak Bilgisi ve İHL Meslek 
Dersi öğretmenlerinden oluşan 50 
öğretmenin katıldığı çalıştayda‘gençlik 
deizme kayıyor’ vurgusu yapılmıştı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan geçtiğimiz günlerde partisinin 
grup toplantısında Milli Eğitim Baka-
nı İsmet Yılmaz’ı kürsüye çağırarak 
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 
hazırladığı deizm raporuyla ilgili tepki 
göstermişti. Grup toplantısında konu-
şan Milliyetçi Hareket Partisi Lideri 
Devlet Bahçeli ise bu tespite çok sert 
tepki göstererek, “Densiz bir uydur-
madır” demişti. Konu ile ilgili görüş-
lerini aldığımız Sosyoloji uzmanları ve 
ilahiyatçılar, ‘Gençlik deizme kayıyor’ 
diyenlerin İmam Hatip Liselerinin 
artmış olmasından ve İlahiyat Fakül-
telerinden çoğalmış olmasından dolayı 
rahatsızlıklarını Deizm üzerinden dile 
getirdiklerini belirttiler. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğ-
lu İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ramazan Altıntaş, “Mademki sizler o 
okullarda öğretmensiniz, bu çocuklar 
Deizme kayarken siz neredeydiniz?’ 
Türkiye’de ‘gençlerin deizme kayması’ 
gibi bir mevzu yok aksine dindarlaşma 
var. Bunun yanında belki dünyevileş-
me vardır” dedi.

“DEİSTLER, ‘DİNİN VE AHLAKIN 
MENŞEİ AKILDIR’ GÖRÜŞÜNÜ 

SAVUNURLAR”
Deizm görüşünü savunanlar hak-

kında bilgiler veren ve bu görüşü sa-
vunanların aklın her şeyi çözdüğüne 
inandıklarını belirtenNecmettin Erba-
kan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İla-
hiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rama-
zan Altıntaş, “Deizm felsefi bir terimi 
ve 16.YY Avrupa’sında ortaya çıkmış 
bir inanç biçimidir. ‘Allah içindeki âle-
mi yarattı ve bir kenara çekildi’ anla-
yışı mevcuttur. ‘Biz Allah’ın varlığına 
ve birliğine inanırız ama peygamberlik 
inancına, vahiy inancına, öte dünya 

inancına inanmayız’ şeklinde protesto 
ediyorlar. Aklın her şeyi çözdüğünü 
söylüyorlar. ‘Akıl olduktan sonra ne 
peygambere, ne vahiye hiçbir şeye 
ihtiyaç yoktur. İnsan yaşam ilkelerini 
kendi aklıyla belirler, dua ve ibadete 
de ihtiyaç yoktur’ gibi görüşleri o dö-
nemde ileri sürdüler. Hristiyan dünya-
sında evet, böyle bir anlayış tarzı var. 
Allah’ın varlığına ve birliğine inandık-
ları halde, dinlerin yönetsel yasakları-
na inanmamaktırlar. Doğal din zihni-
yetinden hareketle, dinin ve ahlakın 
menşei akıldır görüşünü savunurlar. 
Tabiatı makineye, Allah’ı da makiniste 
benzetirler” diye konuştu. 

“İMAM HATİPLERLE İLGİLİ 
RAHATSIZLIKLARINI, DEİZM 

ÜZERİNDEN DİLE GETİRİYORLAR!”
‘Mademki sizler o okullarda öğret-

mensiniz, bu çocuklar Deizme kayar-
ken siz neredeydiniz?’ diyerek tepkisi-
ni gösteren Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, 
Türkiye’de ki gençlerde deizmin değil, 
dünyevileşmenin olduğundan bah-
sederek ifadelerine şu şekilde yer 
verdi: “Ben, Deizmin Türkiye’de yay-
gın olduğuna inananlardan değilim.
Bazı gençlerimizde İslam konusunda 
bir geri çekilme, pozisyon değiştirme 
durumu ortaya çıkmış olabilir ama 
Deizm anlayışının bizlerde olması söz 
konusu değildir. Bazı çevreler İmam 
Hatip Liselerinin artmış olmasından 
ve İlahiyat Fakültelerinden çoğalmış 
olmasından dolayı rahatsızlıklarını 
Deizm üzerinden dile getiriyorlar. 
Yani bunun anlamı deizm üzerinden 
hükümeti eleştirmektir. Bizim Ateist 
olduğunu söyleyenimiz bile, kültürel 
manada Müslüman’dır. Vahiyi ve pey-
gamberi reddetmez. 50 tane din dersi 
öğretmeni bir araya gelmiş ve bir ça-
lıştay yapmışlar. O arkadaşlara şunu 
diyoruz; ‘Mademki sizler o okullarda 
öğretmensiniz, bu çocuklar Deizme 
kayarken siz neredeydiniz?’ Türki-
ye’de ‘gençlerin deizme kayması’ gibi 
bir mevzu yok aksine dindarlaşma var. 
Bunun yanında belki dünyevileşme 
vardır. Bunun adı aslında Deizm değil, 
dünyevileşmedir. Dünyevileşme; Bir 
kimsenin Allah’tan gelen ilahi emirleri 
ve yasakları kabul etmesi ile birlikte, 

Allah’ın yaratan ve yöneten olduğunu 
ile birlikte İslam’ı uygulamada tembel-
lik göstermeleridir. Yani insan namaza 
ve oruca inandığı halde bunları yerine 
getirmiyor demektir. Bir İmam Hatip 
öğrencisinin deist olacağına ben inan-
mıyorum! İmam Hatip Liselerinde ve 
İlahiyat Fakültelerinde ki öğrenciler 
‘deizme kaydı’ söylemi gerçekten bir 
insafsızlıktır, vicdansızlıktır ve hak-
sızlıktır. Çocuklara siz ‘deizm nedir?’ 
deseniz bilmezler ki! Türkiye’de dün-
yevileşmeden bahsedebiliriz ama 
deizmden bahsedemeyiz. Türkiye’de 
olup biten dünyevileşmedir.”

“BU OLAYLARIN ARKA 
PLANINDA FETÖ VAR!”

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal 

Bilimleri Enstitüsü Sosyoloji Tezli Yük-
sek Lisans Programı Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mazhar Bağlı ‘gençlerin 
deizme kayması’ ile ilgili söylemlerin 
arkasında FETÖ olduğunu ve “FETÖ 
zaten ibadetsiz bir İslam’ı oluşturmak 
istiyordu” diyerek sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Esas konu modernleş-
meye bağlı olan değişimdir. Moder-
nleşmenin dünyada, dünyevileşmeyi 
beraberinde getirdiğini görüyoruz. 
Dünyevileşmenin bir diğer yansıması 
da ibadetsiz bir dini inancı benimse-
mektir. İslam pratiklerle var olan bir 
inançtır. Sadece inanmak yetmez, ah-
lakımızı ve tutumlarımızı değiştirmek-
te gerekir. Bu olayı deizm olarak gör-
mekten ziyade modernleşmeye bağlı 
dünyevileşme olarak görmek daha iyi-
dir. Bana göre bu olayda FETÖ’nun 
etkisi çok büyük. FETÖ zaten ibadetsiz 
bir İslam’ı oluşturmak istiyordu” dedi. 

DEİSTLERİN BAZILARI AHİRET
 İNANCINI KABUL EDER, 

BAZILARI DA ETMEZ
KTO Karatay Üniversitesi Sos-

yal Bilimleri Enstitüsü Sosyoloji Tezli 
Yüksek Lisans Programı Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Hüsamettin Er-
dem,  Deistlerin, ahiret konusunda net 
olarak bir şey söylemediklerini ifade 
eden Erdem, “Onların ifadesi ile tanrı 
Âdem’i yaratmış, ondan sonra onlara 
bir takım düzen, kurallar ve işleyişler 
vermiş. Yarattıktan sonra da bir daha 
müdahale etmeksizin Âdem’in kendi 

yasaları doğrultusunda hareket etti-
ğine, dolayısı ile Allah’ın hiçbir şekil-
de müdahale etmediğini savunan bir 
görüştür deizm. Bu görüşün insanla il-
gili anlayışına baktığımızda; İnsan, Al-
lah’ın bir kez yaratmış olduğu varlıktır. 
İnsan kendi aklını kullanmak suretiyle 
kendi doğrularını kendisi bulur. Dola-
yısı ile ilahi bir mesaja yol göstermeye 
ihtiyaç yoktur. Bunlar ahiret konusun-
da net olarak fazla bir şey söylemezler. 
Çünkü bazıları ahiret inancını kabul 
eder bazıları ise kabul etmez” diye 
konuştu. Deizm anlayışının yayılma-
sında bazı tarikatların hizmet ettiğini 
belirten Erdem, sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Deizm anlayışının yayıl-
masında tarikatların veya yolların hiz-
met ettiği bilinmektedir. Dinler arası 
diyalog diye dediğimiz bir anlayış var. 
Aslında dinler arası diyalog dediğimiz 
hadise onları ortak noktada birleştir-
meye çalışmaktır. Bu birleştirmede de 
bir takım tavizler vermek gerekiyor. 
Dolayısıyla tavizlerin büyük ölçüde bu 
kişiler tarafından İslam’dan verildiği-
ni görüyoruz. İslam Kur’an ile hadi-
sin oluşturduğu bir bütündür. Deizm 
Anadolu karakterine yakışmayan bir 
durumdur. Anadolu insanı hem Al-
lah’a inanır hem de Allah’ın kendisini 
kontrol ettiğine inanır.” 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş  Prof. Dr. Mazhar Bağlı Prof. Dr. Hüsamettin Erdem

Veli Kılalı

Kulu’da hurdaya ayrılan ve tescilsiz moto-
sikletler trafik ekipleri tarafından toplanıyor. 

Kulu’da yaz aylarının gelmesiyle birlikte 
trafikte motosiklet yoğunluğu yaşanırken, 
Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de de-
netimlerini sürdürüyor. 

Denetimlerde, tescilsiz ve evrakları olma-
yan motosikletler ile hurdaya ayrılmış, çev-
rede atıl vaziyette duran motosikletler trafik 
ekipleri tarafından toplanıyor. 

Çekicilere yüklenen motosikletler ise oto-
parka götürülüyor. 

Polis ekipleri, denetimlerin aralıksız de-
vam edeceğini belirtti.
n İHA 

Tescilsiz motosikletler toplanıyor 
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İş ve eğitim dünyasından Yenigün’e ziyaret
Yeni binasına taşınması dola-

yısıyla Yenigün Gazetesi’ne hayırlı 
olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu 
kapsamda Hedef Tarım Makine-
leri Sahibi Mustafa Dilek, TÜYAP 
Bölge Başkan Yardımcısı Alpos-
man Koparan, Çelik Sac Sektö-
ründe Faaliyet Gösteren Mustafa 
Erben ve Meram Özel Sınav Ana-
dolu Lisesi Müdürü Muhammed 
Yavuz Gürbüzer, Yenigün Ga-
zetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan’a nezaket ve  ha-
yırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
Ziyarette Konya ekonomisi ve 

sektörler ile ilgili bilgiler paylaşıl-
dı. Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan, Hedef Tarım Makineleri 
Sahibi Mustafa Dilek, TÜYAP Böl-
ge Başkan Yardımcısı Alposman 
Koparan, Çelik Sac Sektöründe 
Faaliyet Gösteren Mustafa Erben 
ve Meram Özel Sınav Anadolu 
Lisesi Müdürü Muhammed Yavuz 
Gürbüzer’e ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek çalış-
malarında başarılar diledi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Keykubat Mahallesi Araplar 
Büyüksinan Cami bahçesinde yer 
alan Karatay’ın 21. Emekli Kona-
ğı’nın yapımı Karatay Belediyesi 
tarafından tamamlanarak hizmete 
açıldı.

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, hizmete giren 21. 
Emekli Konağında emeklilerle bir 
araya gelerek sohbet etti. Başkan 

Hançerli, Emekli Konakları’nın 
sosyal belediyeciliğin güzel bir ör-
neği olduğunu dile getirerek, Ka-
ratay’a 21 Emekli Konağı kazan-
dırdıklarını vurguladı. 

Hançerli, Emekli Konakları’nın 
memlekete hizmet edip emeği 
geçenlerin konağı olduğunu dile 
getirerek, “Konaklarımızda emek-
lilerimiz sosyalleşme imkanı bu-

luyor. Saat başı yapılan ücretsiz 
çay servislerimiz eşliğinde sohbet 
etme imkanı bulan emeklilerimiz 
düzenlediğimiz şehir içi ve şehir 
dışı gezilerimizle yeni yerler gör-
me imkanı sağlıyor. Konaklarımız-
da düzenli olarak emeklilerimizin 
sağlık kontrolleri doktor ve hemşi-
reler tarafından gerçekleştiriliyor. 
Biz de Konaklarımıza gerçekleş-

tirdiğimiz ziyaretlerimizle emekli-
lerimizle bir araya gelerek onların 
hayat tecrübelerinden faydalanma 
imkanı buluyoruz. Hal hatırlarını 
sorarak dilek ve temennilerini din-
liyoruz. Büyüklerimize yaptığımız 
hizmetler bize dua olarak dönüyor. 
Emekli büyüklerimizin duasını al-
mak bizim için çok değerli” dedi.
n HABER MERKEZİ

Buhara Mahallesi’ne
değer katacak hizmet

Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Buhara Ma-
hallesi’nde yapımı devam eden 
Buhara Mahalle Konağı’nı gezerek 
incelemelerde bulundu. 

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Buhara  Mahallesi’nde vatandaşlar-
dan gelen talep üzerine yapımına  
başlanan ve kısa bir süre sonra hiz-
mete girecek olan Buhara Mahalle 
Konağı vatandaşlar için önemli bir  
çekim merkezi olacak. Mimarisiyle 
de mahalleye değer katacak  tesis-
te erkek ve bayanlar için aktivite 
merkezleri ve emekli vatandaşların 
da hoşça vakit geçirmesi amacıyla 
lokal yer alacak.Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ya-
pımı devam eden ve kısa bir süre 
sonra Buhara Mahallesi sakinlerine 
hizmet verecek olan tesisi gezerek 
incelemelerde bulundu.

“SELÇUKLU’DA SOSYAL
HAYATI CANLANDIRIYORUZ”
Buhara Mahallesine yakışır bir 

tesis inşa ettiklerini dile getiren 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Mahallelere sosyal 
tesis kazandırmaya devam ediyo-
ruz. Buhara Mahalle Konağımızın 
inşaatı hızla devam ediyor . Yüzde 
70 aşamasına gelmiş durumda-
yız ve 5 milyon 500 bin  TL’lik bir 
yatırım yapıyoruz. İnşallah sonba-
harda hemşehrilerimiz bu tesisi de 
kullanmaya başlayacak. Tesis yüz-
me havuzu, spor salonları, saunası, 
buhar odası, duş ve fitness salonla-
rıyla bir kompleks olacak. Aslında 
bu tesislerimizle mahallelerimizin 
yaşam merkezini inşa ediyor, ca-

misi, emekliler lokali, mahalle ko-
nağıyla birlikte her yaşta insanımı-
zın kullanacağı tesisler yapıyoruz. 
Böylece Selçuklu’nun tüm mahal-
lelerinde sosyal hayatı yeninden 
canlandırıyoruz. Buhara Mahalle 
Konağımızın da hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” diye konuştu.   
“Selçuklu’nun tüm mahallelerinde 
örnek çalışmalar devam ediyor”

 Başkan Altay ile birlikte yapı-
mı devam eden  Buhara Mahalle 
Konağı’nı gezen  Selçuklu Muh-
tarlar Derneği Başkanı Mustafa 
Avcıoğlu da; “Selçuklu Muhtarlar 
Derneği olarak Sayın Başkanımızın 
yanındayız.  Kendilerinin göreve 
geldikten sonraki 9 yıl içersinde 
Selçuklu’daki değişim ortada.  Biz 
de burada yapımı devam eden ve 
bitmek üzere olan tesisimizi başka-
nımızla birlikte inceledik gerçekten 
çok güzel bir eser oluyor. Bir tesis-
ten ziyade bir külliye olmuş  ade-
ta. Sadece Buhara Mahallesi değil 
bütün mahallelerde bu çalışmalar 
yapılmakta. Biz kendilerine canı 
gönülden teşekkür ediyoruz.” dedi.

“MAHALLEMİZ ÇOK GÜZEL 
BİR TESİSE KAVUŞUYOR”

Buhara Mahalle Muhtarı Fahri 
Tuna da Selçuklu Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür 
ederek; “ Başkanımız çok güzel bir 
eser olarak bu mahalle konağını 
mahallemize kazandırıyor. İnşallah 
tesisin  tamamlanmasıyla birlikte 
her yaş grubundan hemşehrimiz 
bu tesisimizden en güzel şekilde 
istifade edecekler” dedi.
n HABER MERKEZİ

LoopKrom firması bir ilke imza atarak kromdan Kovalı Çamur Sifonu üretti. Oldukça ilgi gören 
ürün plastiklere göre hem sağlam hem de kullanılan yere estetik bir görüntü kazandırıyor 

LoopKrom’dan bir ilk
Krom çamur sifonu iç ve dış 

mekanlarda vatandaşların hayatını 
kolaylaştırıyor. Estetik tasarımı ve 
farklı ölçü seçenekleri ile tüm ban-
yo ve ıslak zeminlere uyum sağla-
yan bir çizgiyle üretilen Krom Ko-
valı Çamur Sifonu fark oluşturuyor 
ve vatandaşlar tarafından yoğun 
ilgi görüyor. LoopKrom Firma Sa-
hibi Ali Göktebe, “Ürünümüz uzun 
Ömürlü olmasından dolayı iç ve dış 
mekanlarda su gideri olarak kulla-
nılıyor. 

Krom’dan su gideri Türkiye’de 
ilk biz yaptık. Tasarım belgesini al-
dık. Patent belgemizde iki aya ka-
dar hazır olacak” dedi.

ÜRÜNÜMÜZ İLE FARK 
OLUŞTURUYOR 

LoopKrom Firma Sahibi Ali 
Göktebe, ürünlerin Türkiye’de 
ilk ve tek olduğunu ifade ederek, 
“Günümüzün evrensel rekabet 
ortamında, uluslararası bir marka 
olabilmek için sadece üretmenin 
yeterli olmadığının bilincinde ola-
rak, tüketicide satın alma ve sahip 
olma isteği uyandıran, heyecan ve-
ren yeni ve farklı çözümler sunan 
bir vizyon ve mis-
yonda olmakta ge-
rektiğini de bilinci 
ile çalışmalarımı-
zı gerçekleştiri-
yoruz. Ürünü-
müz kişiler, 
kurumlar ya 
da markalar 
bazında fi-
yat ve kalite 
standartlaştıkça, yenilikçilik, 
fark oluşturmanın tek olgusu ha-
line geliyor. Sektöre yeni ürün ka-
zandırmak ve bu ürünü görsel ve 
işlevsel olarak da iyi bir biçimde 
tasarlamak önemli” dedi.

ÜRÜNÜMÜZ SEKTÖRDE İLK
LoopKrom’un iç ve dış mekan-

larda su gideri olarak kullanıldığını 
ifade eden Göktebe, “Ürünlerimi-
zi dış mekanlarda sitelerin park 
ve bahçelerinde su gideri olarak 
kullanılıyor. Bu giderler genellikle 
plastikten yapılıyordu.  Bizler bunu 
kromdan yaptık. Dış mekanlarda 
kışın araçların geçmesi ile plastik 

olanları kırılıyor, güneşten yıpranı-
yor. Kırıldıktan sonra koku yapıyor-
du. Ancak biz faydalı bir şey olsun 
diye 1.5 mm kalınlığında paslan-
maz kromdan yaptık. Ürünümüz 
uzun ömürlü olmasından dolayı iç 

ve dış mekanlarda su gideri 
olarak kullanılı-
yor. Kromdan 
su gideri Tür-
kiye’de ilk biz 
yaptık. Tasa-
rım belgesini 
aldık. Patent 
belgemizde 
iki aya ka-
dar hazır 
olacak.  Bu 

işle uğraşan ustalar ve va-
tandaşlar ürünümüze yoğun ilgi 
gösteriyor. Ürünümüzün şu anda 
iki çeşidini yapıyoruz. Ürün çeşidi-
mizi artırdıktan sonra ürünümüzü 
yurt içi ve yurtdışında ithal edece-
ğiz” ifadelerini kullandı.

ÜRÜNÜMÜZE İLGİDEN 
OLDUKÇA MEMNUNUZ

İlk olarak geliştirdikleri Krom 
Kovalı Çamur Sifonu ile büyük 
ilgi gördüklerini ifade eden Gökte-
be, “Süt Fabrikalarında, sitelerde, 
hastanelerde, spor salonlarında, 
evlerde, villalarda, fabrikalarda, 
resmi kurumlarda, spor tesislerin-

de, petrol tesislerinde, bahçelerde 
ve bankalarda yaygın olarak kulla-
nılmakta ve büyük kolaylık sağla-
maktadır. Estetik tasarımı ve farklı 

ölçü seçenekleri ile tüm banyo ve 
ıslak zeminlere uyum sağlayan bir 
çizgiyle ilgi çekiyor” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karatay’dan 21. Emekli Konağı

LoopKrom Firma Sahibi Ali Göktebe, ürünlerin Türkiye’de ilk ve tek olduğunu ifade ederek, 
“Ürünümüz uzun ömürlü olmasından dolayı iç ve dış mekanlarda su gideri olarak kullanılıyor” dedi.
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Beyşehir İlçe Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, Beyşehir Belediye-
si Sosyal Tesisleri’nden Taşköprü 
Aile Çay Bahçesi’nde ilçede yaşayan 
anne ve anne adaylarıyla düzenledi-
ği kahvaltılı istişare toplantısında bi-
raraya geldi. Belediye meclis üyeleri 
ve AK Parti İlçe Teşkilatı yönetim 
kurulu üyelerinin de katıldığı top-
lantıda konuşan Belediye Başkanı 
Özaltun, anne ve anne adaylarına 
yapacakları yeni hizmet ve projeleri 
anlattı. Geçmiş yıllarda 5 yılda ilçeye 
ancak 10 çocuk grubu kazandırıla-
bilirken, o dönemlerin artık geride 
kaldığını anlatan  Özaltun, şu ana 
kadar kendi dönemlerinde parklara 
kurdukları çocuk oyun grubu mik-
tarının rekor bir sayıyla 22’ye ulaş-
tığını söyledi.  İlçe genelindeki tüm 
park ve yeşil alanları oyun gruplarıy-
la donatabilmek için ilgili birimlerin 
yoğun bir şekilde mesai yapmaya 
devam ettiğini anlatan Özaltun, 
Beyşehir’in yaz döneminde en çok 
yerli ve yabancı ziyaretçi çeken me-
kanlarından göl kenarındaki Vuslat 
Park’ta yürütülen çalışmalara değin-
di. Buradaki göl kıyısında iki büyük 
park alanı bulunduğunu hatırlatan 
Özaltun, “1,5 milyon liraya ihalesi 
yapıldı.Burası yürütülecek çalışma-
larla daha modern oyun gruplarının 

yer aldığı iki ayrı park haline gelecek. 
Hanımlarımız zaman zaman serze-
nişte bulunuyor, diyorlar ki; ‘bir ba-
yan olarak gidebileceğimiz alan çok 
fazla değil, erkeklerin kahvesi var, 
futbol zevki var’, Biz bunu bildiğimiz 
için Beyşehir’in en güzel göle nazır 
yerini Hanımlar Lokali yapılması 
için Büyükşehir Belediyemize tah-
sis ettik. Burada, saunası, fitnessi, 
yüzme havuzu var. İnşallah yakında 
müteahhitimiz bitirirse hizmete gi-
recek. Beyşehir’de ayrıca, dönemi-
mizde birçok mahallemize 42 tane 
çok amaçlı spor sahası kazandırdık.

Yapmaya da devam edeceğiz. Bey-
şehir’de hep ilkleri yaşıyoruz, ilkleri 
de yaşamaya devam edeceğiz inşal-
lah.”dedi.

 “EKONOMİK YÖNDEN DE, HİZMET 
YÖNÜNDEN DE GÜÇLÜ BİR BELEDİYE 

HALİNE GELDİK”
 Beyşehir’e kazandırılan İlçe Be-

lediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve 
devlet yatırımlarından da söz eden 
Özaltun, kurum olarak sosyal bele-
diyecilik çalışmalarına da bu dönem-
de büyük önem verdiklerini söyledi. 
Kendisini bu hizmetlerin içerisinde 
en çok mutlu eden projenin evde 

bakım hizmetleri çalışması olduğu-
nu  anlatan Özaltun, şöyle konuştu:

“8 milyon liraya kültür merkezi 
inşa ettik, çok fazla teşekkür almadık 
ama, bir evde bakım hizmetiyle hem 
dualar, hem de çok teşekkürler aldık. 
Bu hizmetleri de hayata geçirirken 
hem gönlümüz, hem vicdanımız 
rahat ediyor. İşte bu hizmetlerle bir-
likte aldığımız hayır dualarıyla hem 
maddi hem de manevi olarak çok 
güçlü bir belediye haline geldik ve 
bu anlattığımız projelerimizi hayata 
geçirmeyi bildik. 2000’li yıllardan 
önce Türkiye’nin hali belliydi, yaşa-
nan sıkıntıları hep birlikte gördük, 
tanıklık ettik. O günlerde böyle hiz-
metleri yapabilir miydik, mümkün 
değildi. Şimdi ise milletvekillerimiz-
le, teşkilatımızla, büyükşehirimizle, 
muhtarlarımızla, sivil toplum kuru-
luşlarımızla, tüm kurumlarımızla, 
toplumun her kesimiyle işte bu tür 
toplantılarda biraraya gelerek, is-
tişare ederek, talepleri dinleyerek 
hep birlikte, bir ve beraber olarak 
şehrimize hizmet ediyoruz şükürler 
olsun.” Başkan Özaltun, konuşma-
sının ardından yöneltilen soruları 
cevaplandırdı. Özaltun, programın 
sonunda anne ve anne adaylarına 
mutfak önlüğü, çocuklara ise oyun-
cak hediye etti.

Hüyük İlçesi’ne bağlı İmrenler 
Mahallesi Muhtarı Fadime Açık-
baş, Beyşehir Belediyesi’ni ziyaret 
etti. 

Açıkbaş, kendisine eşlik eden 
Beyşehir Birlik Muhtarlar Derne-
ği Başkanı Faruk Koçer’le birlikte 
gerçekleştirdiği ziyarette, Beyşe-
hir Belediye Başkanı Murat Özal-
tun’a İmrenler Mahallesi’ne ver-
diği katkı ve desteklerden ötürü 
teşekkür etti. 

Açıkbaş, Belediye Meclisi Sa-
lonu’nda biraraya geldiği Başkan 
Özaltun’a bir teşekkür plaketi tak-
dim etti. 

Özaltun, bölgenin tek bayan 
mahalle muhtarı olan Açıkbaş’a 
teşekkür ederken çalışmalarında 
başarılar diledi.

Grup Tillo konseri 
duygulandırdı

Başkan Özaltun’dan 
öğrencilere müjdeler

Beyşehir Belediyesi Kültür ve 
Yaşam Merkezi’nde ilahilerden 
oluşan konser veren Grup Tillo 
duygu dolu anlar yaşattı. Beyşehir 
Belediyesi tarafından düzenlenen 
sosyal kültürel etkinlikler kapsa-
mında sahne alan Grup Tillo ver-
diği konser programında Beyşehir-
liler’le buluştu.

Grup, Türkçe, Zazaca ve Kürt-
çe söylediği ilahilerle hem salonu 
dolduranları coşturdu, hem de gö-
nülleri mest ederek barışa yönelik 
anlamlı mesajlar verdi. Daha önce 
artan terör olayları nedeniyle bes-
teledikleri “Ortağız Bir Namusa” 
parçasıyla yoğun ilgi toplayan ve 
ülke genelinde ses getiren Grup 
Tillo’nun performansı büyük be-
ğeni topladı. Konserinde birlik ve 
beraberliğe yönelik mesajlar ve-
ren grup, Kürt-Türk arasına nifak 
tohumları serperek, ayırmaya ça-
lışanlara da Kürtçe seslendirdiği 
“Edi Besse” adlı eseriyle cevap 
vererek tepki gösterdi. Grup Til-
lo’nun kurucusu ve assolisti Mus-
tafa Kadaş, yaptığı konuşmada, 

“Eserimizde de söylediğimiz gibi 
ortağız bir namusa, yaslanmışız 
sırt sırta,  bin yıldır kardeşiz, bizim 
Allah’ımız bir, dinimiz bir, kitabı-
mız bir, devletimiz bir, peygambe-
rimiz bir, vatanımız bir bayrağımız 
bir, bu kadar birler içindeyken  bu 
hainler bizi yıllarca ocu, bucu veya 
Kürt-Türk diye ayırmaya  çalıştılar 
ama bizi ayıramadılar. Çünkü  ayı-
ramazlar, bizi  birleştiren bir sürü 
ortak noktamız  vardır.”şeklinde 
sözlere yer verdi. Eserlerinin bü-
yük bölümünü salonu dolduran 
vatandaşlarla birlikte söyleyen 
Grup Tillo, yaklaşık 2 saat süreyle 
sahnede kaldı. Grubun “La İlahe İl-
lallah” isimli parçasına salonu dol-
duran herkes eşlik ederken, “Mu-
hammed’i Seversen”, “Aşkınla Bu 
Uşakki” ile “Ortağız Bu Namusa” 
isimli eserleri dakikalarca alkış-
landı. Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun ve belediye meclis 
üyeleri tarafından konser programı 
sonrasında grup üyelerine Beyşe-
hir’in doğal güzelliklerini yansıtan 
birer duvar saati hediye edildi.

Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndan kaynaklanan yapılaşmayla ilgili sorunlara dikkat çeken 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, milli park sınırlarının daraltılacağını müjdeledi

Beyşehir’in milli park 
sınırları daraltılıyor

Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, Sanayi Sitesi’nde bir işyerinde 
düzenlenen istişare toplantısında 
esnafla bir araya geldi. Özaltun, bu-
rada yaptığı konuşmada, Beyşehir’in 
Milli Park sınırlarının daraltılmasına 
yönelik yapılan çalışmalara değindi, 
yeni düzenlemenin devreye girme-
siyle bölgede yaşanan sorunların 
ortadan kalkacağını ve Beyşehir’de 
yeni yatırımların önünün açılacağı 
müjdesini verdi. İlçe Müftüsü Mah-
mut Çelikoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Yaşar Yıldırır, Bele-
diye meclis üyeleri ve AK Parti İlçe 
Teşkilatı yönetim kurulu üyelerinin 
de katıldığı toplantıda esnaflara hi-
taben bir konuşma yapan Özaltun, 
Beyşehir’de sektörel bazda toplan-
tılar düzenlemeye devam ettiklerini 
anlattı. Toplumun her kesimi gibi 
sanayi esnafıyla gelen davetler üze-
rine zaman zaman bu tür istişare 
toplantıları yaparak hem talepleri 
dinlediklerini, hem de geride kalan 
4 yıllık süreçte Beyşehir’e kazan-
dırılan Beyşehir Belediyesi, Konya 
Büyükşehir Belediyesi ile devlet ya-
tırımlarını anlatma imkanı bulduk-
larını aktaran Özaltun, hizmetlerin 
durmadan devam edeceğini söyledi.

BEYŞEHİR’E MİLLİ PARK 
SINIRLARININ DARALTILACAĞI 

MÜJDESİ…
Konuşmasında, ilçe genelindeki 

göle kıyısı olan yerleşim merkezle-
rinde Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndan 
kaynaklanan yapılaşmayla ilgili so-

runlara dikkat çeken Özaltun, milli 
park sınırlarının daraltılmasına yö-
nelik yürütülen çalışmalara değindi. 
Göl kenarındaki mahallelerde yaşa-
yanların yeni sürecin devreye girme-
si ile birlikte bugüne kadar yaşanan 
sorunlardan kurtulacağını anlatan 
Özaltun, şöyle konuştu: “Vatandaşı-
mız köyden mahalleye dönüşen yer-
lerimizde ‘ev yapmak istiyoruz ama 
yapamıyoruz’ diyor. Neden yapamı-
yorsunuz dediğimizde; ‘milli park-
lar izin vermiyor’. Şimdi düşünün 
Büyükşehir Belediyesi Yasası şunun 
için çıktı aslında,  köyden şehre göçü 
engellemek veya yavaşlatmak. Eğer 
siz köyde bir ev yapmaya izin ver-
mezseniz, o insan ne yapacak? İllaki 
şehre olan göçü hızlandıracak. Bu 
noktada, milli parklar bizim için bü-
yük bir engeldi. Bakıyorsunuz, Göl-
yaka’da vatandaşın çatısı yıkılmak 

üzere, çatı tamiratı yapmak istiyor, 
çatı tamiratına izin veremiyoruz mil-
li parklardan kaynaklı. Eğer çatı tadi-
latı yapmaya kalkar ve birisi şikayet 
ederse kişi ağır cezada yargılanmak 
zorunda kalıyor. Yeşildağ Mahalle-
si’ne gidiyoruz orada insanlarımız 
çok gergin. Sebep, insanların gelir 
kaynağı orada balıkçılık ve hayvan-
cılık, ahır yapmak istiyor milli park-
lardan kaynaklı ahır yapılamıyor. Ne 
yapmamız gerekiyor, izin vermemiz 
gerekiyor. Biz bu sınırlamaları daral-
tırsak oradaki insanımız rahatlıkla 
ahır yapabilecek pozisyona geçmiş 
olacaklar. Dolayısıyla gölün etrafın-
daki mahallelerimizde bu tür prob-
lemlerimiz kat be kat fazla idi. Tabi 
bunun önüne geçmek için özellikle 
altını çizmek istiyorum; Milletveki-
limiz Mehmet Babaoğlu’nun des-
tekleriyle ilgili bakanlıklar nezdinde 

yaptığımız girişimlerin ardından mil-
li parkın  sınırlarında yapılması plan-
lanan daraltmayla birlikte bu sorun-
lar da ortadan kalkmış olacak. Gölün 
kenarındaki sınırlarımızda insan-
larımız daraltmadan sonra evlerini 
gönül rahatlığı içerisinde yapabile-
cekler. Hayvancılık yapmak isteyen-
ler hayvancılığını rahat bir şekilde 
yapabilecek.  Milli park sınırlarının 
daraltılması konusundaki düzenle-
melerle ilgili şu an her şey hazır, ça-
lışma Bakanlar Kurulu’nda bekliyor. 
Çevre ve Şehircilik ile Orman ve Su 
İşleri Bakanlarımızla da bu konuda 
son görüşmeler de yapıldı. Onay çık-
ması ile birlikte Beyşehir Gölü’ne kı-
yısı olan yerleşimlerimizde yaşanan 
bu büyük problemlerin önüne de 
geçilmiş olacak.  Milli parklara yöne-
lik yasal engellerden dolayı ilçemize 
yatırımlar da yapılamıyor. Geçmişte, 
hep anlatıyorlar Fenerbahçe Kulübü 
Başkanı Aziz Yıldırım buraya gelmiş 
bölgemize yatırım yapmak istemiş, 
yer satın alınmış, yatırım yapmadan 
geri gitmiş, yine Kurtlar Vadisi’nden 
Polat Alemdar’ın babası yer almış 
ama yatırım yapmadan geri gitmiş, 
sebep insanlarımız buraya yatırım 
yapmak istiyor ama milli parklar, 
kıyı kenar ve uzun devreli gelişim 
planı ve buna benzer kanuni engel-
lerden dolayı hiçbir şey yapılamıyor. 
Bunların önüne mevcut çalışmayla 
inşallah bu dönem geçeceğiz. Ve 
Beyşehir’in gelecekteki 50 yılı yatırı-
ma açılabilir hale gelecek inşallah.”

Beyşehir ilçesinde, bazı okul-
ları ziyaret eden Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun taleplerini 
dinlediği öğrencilere çeşitli müj-
deler verdi. Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, kendi-
sine eşlik eden belediye meclis 
üyeleri ve AK Parti İlçe Teşkilatı 
yönetim kurulu üyeleri ile birlik-
te ilçe merkezinde bulunan bazı 
ilk ve orta öğretim kurumlarını 
ziyaret etti.Vali Kemal Katıtaş 
Anadolu Lisesi, Seyfettin Sü-
leyman Bey Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, Fetullah Bayır 
Fen Lisesi, Kamil Akkanat Özel 
Eğitim İş Uygulama Merkezi, 
Atatürk ve İhsan Kabadayı İlk ve 
Ortaokulu’nu ziyaret eden Özal-
tun, okulda görev yapan idareci, 
öğretmen ve öğrencilerle bira-
raya geldi.Eğitim kurumlarının 
idarecileri  ve öğrencilerle soh-
bet ederek eğitim gördükleri  
okullarına yapılmasını istediği 
talepleri de dinleyen Özaltun, 
bazı okullarda hitap ettiği öğ-
rencilere eğitim yaşamlarıyla 
ilgili çeşitli tavsiye ve nasihat-
larda bulundu. Özaltun, İhsan 
Kabadayı İlkokulu’na çok amaçlı 
bir spor sahasının yapımının sö-

zünü verirken, bazı okullarda ise 
okul bahçesi çevre düzenlemesi, 
kamelya ihtiyacının karşılanma-
sı ve sıcak asfalt gibi  çalışmalar  
vb. gelen istekleri yerine getire-
ceklerini söyledi. Özaltun, bazı 
okullarda öğrencileri Belediye 
tarafından ilçe dışı kültür gezi-
lerine götürme sözü de verdi.
Özaltun, öğrencilere mutlaka bir 
hedefleri olması yönünde nasi-
hatta bulunurken, “Gözünüzde 
hiçbir şeyi büyütmeyin. Sadece 
çalışın ve azmedin, hedefleriniz 
olsun, hedeflerinizi de yüksek 
tutun. 

Sizler bizim için çok ama 
çok önemlisiniz. Çünkü, bizden 
sonra bu makamlara, bu yerle-
re sizler geleceksiniz. O yüzden, 
gençlik bizim için çok önemli, ne 
istiyorsanız bizden isteyin. Onun 
için buradayız, okullarımızı gezi-
yoruz. Siz on istersiniz belki biz 
birini yaparız veya imkanımız 
varsa onunu birden yaparız.  Siz 
yeter ki, talep edin isteyin.  Şim-
di bazı okullarımızı ziyaret ettik, 
gittiğimiz her okulda da öğren-
cilerimize bazı müjdeler verdik. 
Müjdeler vermeye de devam 
edeceğiz”diye konuştu.

Beyşehir çocuk oyun gruplarıyla donatıldı

Kadın muhtardan Özaltun’a teşekkür plaketi

Türk Yıldızları
gösteri yapacak

Dünyada 8 süpersonik uçakla 
gösteri yapan tek akrobasi timi olan 
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Türk 
Yıldızları, 5 Ağustos’ta Beyşehir 
Gölü semalarında gösteri yapacak. 
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Bisikletten düşen 
iki kardeş yaralandı

Vali’ye selam vermek için 
yola çıktı, araba çarptı 

Alınan bilgiye göre, ilçeye 
bağlı Burunsuz Mahallesi’nde  9 
yaşındaki Süleyman Baş’ın kul-
landığı bisiklet devrildi. Kazada 
sürücü Süleyman ve 7 yaşındaki 
kardeşi Emre Baş yaralandı. Yara-

lanan iki kardeş, Beyşehir Devlet 
Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi bulunan  Sü-
leyman Baş, 112 hava ambulan-
sıyla Konya’ya sevk edildi.
n AA

Vali Yakup Canbolat’ın polis 
evindeki ziyareti sonrası selam 
vermek için yola çıkan bir polis 
memuruna araba çarptı. Kaza anı 
ise saniye saniye güvenlik kame-
rasına yansıdı. 

Kaza, geçtiğimiz 10 Nisan 
günü öğle saatlerinde merkez Sel-
çuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi 
üzerinde bulunan Polis evi önün-
de meydana geldi. Alınan bilgiye 
göre, Polis Teşkilatı’nın 173’üncü 
kuruluş yıl dönümünde Vali Ya-
kup Canbolat, polis evini ziyaret 
etti. Ziyaret sonrası makam ara-
cıyla polis evinden çıkmak istediği 
sırada, Vali Canbolat’ı selamla-

mak isteyen görevli polis memuru 
Vedat S.’ye yoldan geçen Mürsel 
S. (37) yönetimindeki 42 ZD 282 
plakalı otomobil çarptı. Çarpma-
nın etkisiyle yola savrulan Vedat 
S.’ye Vali Canbolat’ın korumaları 
ve polisevindeki polis arkadaşları 
yardım etti. Bu anlar ise güvenlik 
kamerasına saniye saniye yansıdı. 
Daha sonra olay yerine çağrılan 
ambulans ile kent merkezindeki 
özel bir hastaneye kaldırılan polis 
memuru Vedat S.’nin sağlık du-
rumunun iyi olduğu öğrenilirken, 
kazaya karışan sürücü Mürsel 
S.’nin emniyetteki işlemlerinin 
devam ettiği öğrenildi.  n İHA

Karaman Caddesi ile Çancı Caddesinin birleştiği kavşakta otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 
kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kamyonet sürücüsünün yakınları sinir krizi geçirdi 

Karısıyla tartıştıktan sonra ba-
basının evine giden ve baskına 
gelen kayınbiraderlerinden birini 
bıçaklayarak öldüren, ikisini de ya-
ralayan zanlı ve iki kardeşi tutukla-
narak cezaevine gönderildi.  Olay, 
dün saat 01.00 sıralarında merkez 
Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Ma-
hallesi Mesnevi Sokak üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Cevdet Ö. (31) iki çocuğunun 
annesi olan eşi Meryem Ö.’den (26) 
kendisine sigara almasını istedi. Bu-
nun üzerine ikili tartışmaya başladı. 
Tartışmanın ardından Cevdet Ö. 
evden çıkarak babası Cesim Ö.’nün 
evine gitti. Olayın ardından Meryem 
Ö.’nün durumu kardeşleri Fatih 
S.(20), Şahin S. (22) ve Muhammet 
S. (28) bildirmesi üzerine kardeşler 
enişteleri Cevdet Ö.’nün bulundu-
ğu evin önüne gelerek havaya av 
tüfeğiyle ateş etti. Bunun üzerine 
Cevdet Ö. durumu kardeşleri Şahin 
Ö. ile Harun Ö.’ye bildirdi. Kardeş-
leriyle birlikte aşağı inen Cevdet Ö., 
kayınbiraderleriyle tartışmaya baş-
ladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 
Cevdet Ö. kayınbiraderleri Fatih S., 

Şahin S. ve Muhammet S.’yi bıçak-
layarak yaraladı. Yaralılardan Mu-
hammet S. ile Şahin S. ambulansla 
Numune Hastanesine kaldırıldı. Di-
ğer yaralı Fatih S. ise Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine kaldırıla-
rak tedavi altına alındı. Fatih S. bu-
rada yapılan tüm müdahalelere rağ-
men kurtarılamadı. Olayın ardından 
kaçan şüphelileri yakalamak için 
çalışma başlatan polis, Cevdet Ö. 
ile 2 kardeşini yakalayarak gözaltına 
aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk edilen 3 şüpheli 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
n İHA 

Otomobil ile kamyonet
çarpıştı: 1 kişi öldü 

Otomobil ile kamyonetin çarpış-
ması sonucu kamyonet sürücüsü 
hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen 
kamyonet sürücüsünün yakınları-
nın feryatları yürek burktu. 

Kaza, saat 06.30 sıralarında 
merkez Karatay ilçesi Karaman 
Caddesi ile Çancı Caddesinin birleş-
tiği kavşakta meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, sabah saatlerinde 
işe gitmek için evden çıkan Mehmet 
Alkan (41) idaresindeki 42 PJ 660 
plakalı kamyonet, Çancı Caddesin-

den Karaman Caddesine çıktığı sı-
rada Mehmet Ç. idaresindeki 42 TT 
482 ticari taksi çarpıştı. Çarpışma-
nın şiddetiyle kamyonet sürücüsü 
Mehmet Alkan aracın camından fır-
layarak kaldırıma düştü. Çevredeki 
vatandaşların ihbarı üzerine olay 
yerine sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 
sağlık ekiplerinin ilk müdahalesin-
de Alkan’ın olay yerinde hayatını 
kaybettiği tespit edildi. Kaza sonrası 
olay yerinde polis ekipleri tarafın-

dan güvenlik şeridi çekilerek trafik 
kontrollü şekilde sağlandı. 

Kaza sonrası olay yerine Meh-
met Alkan’ın oğlu, annesi ve yakın-
ları geldi. Babasının cansız bedenini 
gören Alkan’ın oğlu “Baba kalka-
caksın baba” diyerek gözyaşı dök-
tü. Gözyaşlarına boğulan genci ya-
kınları sakinleştirmeye çalıştı. Kaza 
sonrası Mehmet Ç. ifadesi alınmak 
üzere emniyete götürülürken, ka-
zayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA 

Kayınbiraderini öldüren zanlı tutuklandı 

Seydişehir’de  meydana gelen trafik kaza-
sında 2 kişi yaralandı.
Bekir Çiftçi yönetimindeki 42 ZB 232 pla-
kalı otomobil, Seydişehir- Konya karayolu-
nun 25. kilometresinde devrildi. Kazada, 
sürücü ve otomobilde bulunan Havize 
Çiftçi yaralandı.
Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı.
n AA

İçişleri Bakanlığından, Hatay ve Osmaniye 
İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 
son 21 günde Amanoslar bölgesinde 25 
teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama-
ya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı 
tarafından Hatay’ın İskenderun ilçesi 
Kaledibi Mahallesi Elmaseki bölgesinde 
bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. 
Böylece, Hatay ve Osmaniye İl Jandarma 
Komutanlığı unsurlarınca son 21 günde 
Hatay-Osmaniye Amanoslar bölgesinde 
ölü ele geçirilen terörist sayısı 25’e ulaştı.
n AA 

Seydişehir’de  
kaza: 2 yaralı 

25 terörist ölü 
ele geçirildi

Karaman’da tek katılı bir evin mutfağında çıkan yan-
gında, uykuda olan ev sakinlerini vatandaşlar haberdar 
ederek kurtardı. Olay, gece saat 23.45 sıralarında Yeni 
Mahalle Şehit Metin Yiğittop Caddesi üzerinde bulunan 
tek katlı evin bitişiğindeki mutfakla birlikte kullanılan 
kömürlükte meydana geldi. Alınan bilgiye göre, oradan 
geçmekte olan vatandaşlar evin mutfağından dumanların 
yükseldiğini görmesi üzerine önce uykuda olan ev sakin-
lerini uyandırarak tahliye ettirdikten sonra durumu itfai-

yeye haber verdi. Ev sakinlerinin dışarı çıkmasının hemen 
ardından mutfakta meydana gelen patlama ise korkuya 
neden oldu. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye, vakit 
kaybetmeden yangına müdahale etti. Bu sırada ev sakin-
leri de itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarını kaldırım 
üzerinde endişeli gözlerle izlediler. İtfaiyenin 1 saatlik ça-
lışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak 
söndürüldü. İtfaiye, yangının çıkış sebebini araştırırken, 
patlamaya neyin sebep olduğu da tespit edilemedi.  n İHA 

Vatandaşlar uyandırdı, kurtuldular 
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Kulu ilçesinde, “Kudüs ve Mescid-i Aksa” 
konulu konferans düzenlendi.  Kulu Halk 
Kütüphanesi çok amaçlı konferans salonun-
da düzenlenen konferans Kulu Müftüsü İb-
rahim Kacaroğlu tarafından verildi. Kur’an-ı 
Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından hazırlanan Kudüs ve 
Mescid-i Aksa ile ilgili sinevizyon gösterimi 
ile geçmişten bugüne görüntüler izlendi. 
İlçe Müftüsü Kacaroğlu konferansta, Mes-
cid-i Aksa’nın tarihi, bugüne kadar yaşanan 
çeşitli sorunlarla ilgili bilgiler verdi.  
n İHA

Yazar Adil Karagöz,  Karapınar ilçesinde 
öğrencilerle buluştu.  Karapınar Cumhu-
riyet İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya 
gelen Karagöz, öğrencilere kitap okumaları 
tavsiyesinde bulundu. Karagöz, “Kitap 
okuyan insan okumayanlara göre daha 
bilgilidir, daha bilinçlidir. Kitap okumak 
ufku açar. İlkokul yaşlarında kazanılacak 
kitap okuma alışkanlığı bir ömür boyu 
süren alışkanlık olarak yerini alacaktır. En 
iyi arkadaşınız mutlaka kitap olmalı.” diye 
konuştu. Karagöz, öğrencilere kitaplarını da 
imzaladı. n AA

Kulu’da Mescid-i 
Aksa anlatıldı

‘Kitap okuyan 
insan bilinçlidir’

Seydişehir ilçesine Mardin’den gelen aileler, meşe ağa-
cı ormanından topladıkları odunları mangal kömürü haline 
getirerek geçimlerini sağlıyor. Seydişehir’in Bostandere 
Mahallesi’ndeki Kestel ve Menevşe dağı Karagöz gediğin-
de meşe ağacı ormanında her yıl tonlarca mangal kömürü 
üretiliyor. Mardin’den gelip bölgeye yerleşen ailelerin ge-
çim kaynağı oluyor. Her yıl nisan ayında meşe ağacından 

mangal kömürü üreten aileler, kasım ayına kadar ormanda 
çalışıyorlar. Yapımı uzun ve bir o kadar da zahmetli olan 
mangal kömürü için saman ve toprakla örtülü torluk adı 
verilen ocakta, meşe ağacını kömür haline getiren ailelerin 
ürettikleri mangal kömürünü, Türkiye’nin birçok yerine ki-
losunu 2 liradan satıyorlar.
n AA

Mangal kömürü geçim kaynakları

Konya ve Antalya sınırında, Geyik Dağları’nın eteklerindeki Eğrigöl, büyük ölçüde korunmuş 
doğal güzellikleri ve bitki zenginliğiyle, ilkbaharda doğa ve fotoğraf tutkunlarını misafir ediyor

Eğrigöl’e fotoğrafçı ilgisi
Konya ve Antalya sınırında, Ge-

yik Dağları’nın eteklerinde yer alan 
Eğrigöl, Toroslar’daki bitki zengin-
liğine ev sahipliği yapan el değme-
miş doğası ve endemik bitkileriyle 
nisan ayında doğa ve fotoğraf tut-
kunlarının ilgisini çekiyor. 

Taşeli Platosu’ndaki 2 bin 200 
rakımlı göl, çevresinde yer yer 2-3 
metreyi bulan kar kalınlığı ve he-
men ilerisinde açık rengarenk çi-
çekleri ile misafirlerine iki mevsimi 
bir arada yaşatıyor.

Yaz aylarında çok sayıda yayla-
cının da geldiği Eğrigöl, olta balık-
çılığı meraklıları ve kampçıların da 
akınına uğruyor. 

Hadim ilçesinden bölgeye git-
mek isteyenler, araç yolculuğunun 
ardından 3-4 saatlik zorlu bir yü-
rüyüş etabıyla  Eğrigöl’e ulaşıyor. 
Göle, Antalya’nın Alanya ve Gün-
doğmuş ilçelerinden gelenlerin de 
yine 7-8 kilometrelik bir yürüyüşü 
göze alması gerekiyor. 

İlkbaharda karların erimesiy-
le oluşan bitki çeşitliliği ile dikkati 
çeken Eğrigöl, farklı renklerdeki 
çiğdemler, doğal ortamda yetişen 
kırmızı ve pembe lalelerin yanı sıra 
çeşitli endemik bitkileri ile bilini-
yor. Yükseklerde eriyen karlardan 
beslenen ve kıvrılarak göle akan 
çayların oluşturduğu eşsiz görüntü, 
dağlarda damar damar uzanan kar 
örtüsü ile bütünleşiyor.

Hadim, Gündoğmuş ve Alan-
ya ilçelerinin oluşturduğu üçgenin 
ortasında yer alan Eğrigöl’e, Kon-
ya’dan gelen fotoğraf tutkunların-
dan Hasan Sayın, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, bölgeye çok 
fazla kar yağdığı için yayla yolları-
nın geç açıldığını söyledi.

Seydişehir, Bozkır ve Taşkent 
ilçelerinden 13 kişilik bir ekiple 
bölgeye geldiklerini anlatan Sayın, 

“Buradaki güzellikleri keşfetmek 
amacıyla aracımızla belirli bir me-
safeye kadar gelebildik. Yüksek kar 
kütlelerinin yolu kapatması nede-
niyle 8 kilometrelik yolu yürüyerek 
Eğrigöl’e ulaştık” dedi.

Karın kalkması ile oluşan gü-
zellikleri görmek ve çiçekleri sol-
madan fotoğraflamak için zorlu bir 
yolculuk yaptıklarını dile getiren 
Sayın, şöyle devam etti: “Toros-
lar’ın, Geyik Dağları olarak bilinen 
bölgesinde bulunan Eğrigöl, çok 
sevdiğim, bakir, oldukça sulak bir 

bölgedir. Soğanlı bitkiler, sarı ve 
farklı renklerde çiğdemler, boylu 
lale ve sümbüller, gelin tacı dediği-
miz ters laleler ile müthiş bir doğa 
harikası. Eğrigöl, her türlü doğa 
sporunun yapılabileceği özelliklere 
sahip. Dağ bisikleti, doğa fotoğraf-
çılığı, kampçılık, tırmanma, kayak 
ve trekking yapılabilecek en güzel 
doğal harikalarından biridir. Mut-
laka koruma altına alınması lazım. 
Bir tabiat parkı olarak değerlendi-
rilebilir. Bu güzelliği herkesin gör-
mesini isterim”

ÜNAL: TABİAT PARKI OLARAK 
KORUNMASI GEREKİR

Seydişehir’den geziye katılan 
Mustafa Ünal da her ilkbaharda, 
yaklaşık 200 kilometre mesafeden 
bölgedeki güzelliklerin fotoğrafları-
nı çektiklerini ifade etti. Eğrigöl ve 
çevresine herkesin sahip çıkması 
gerektiğini, zaman zaman bölgede 
rastgele bırakılmış çöpler görünce 
üzüldüklerini vurgulayan Ünal, “Bu-
raya gelen herkes bu doğa harikasını 
daha güzel kullanmalı. Bu bölgenin 
tabiat parkı olarak korunması gere-
kir.” diye konuştu. Özcan Doğan ise 
uzun bir süredir Eğrigöl’ü fotoğraf-
lamayı hayal ettiğini, zorlu bir yol-
culuğun ardından ekip arkadaşları 
ile bunu gerçekleştirmenin mutlu-
luğunu yaşadığını dile getirdi. “Bu-
rası harika bir bölge” diyen Özcan, 
“Buradaki kardelenler ve çiğdemleri 
gördükten sonra insan ayrılmak is-
temiyor. Biraz zahmetli bir gezi oldu 
ama değdi. Karda yürümek, kar 
pekmezleyip yemek harikaydı.” ifa-
delerini kullandı. n AA

Seydişehir’de kitaplara
ve yazarlara yoğun ilgi 

Seydişehir Belediyesi tarafın-
dan organize edilen 16 Nisan’da 
kapılarını kitapseverlere açan 
Seydişehir 2. Kitap Günleri’ne öğ-
renciler ve vatandaşlar yoğun ilgi 
gösteriyor. 

19 yazar ve yüzlerce yayın 
evinden on binlerce kitabın, Seydi-
şehirli kitapseverlerle buluşturul-
duğu Seydişehir 2. Kitap Günleri 
yoğun ilgi görüyor. Kitaplara ve 
yazarlara ilgi gösteren vatandaşlar 
da etkinliği düzenlediği için Sey-
dişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal’a teşekkür etti. Etkinliğin 
her yıl düzenlenmesini isteyen ki-
tapseverler önümüzdeki yıllarda 
kitap günlerinin devam etmesini 
talep etti. İmza günü ve söyleşilere 
katılmak üzere Seydişehir’e gelen 
yazarlar Mine Sota, Tolga Akpınar 
lise öğrencileriyle söyleşide buluş-
tu.  Yazar Mine Sota, “Seydişehir’e 
geçen yılda gelmiştim. Kitap gün-
leri için hakikaten ilgi çok büyük. 

Bu da bir yazar olarak bizi sevin-
diriyor. O yüzden mutluluğumuza 
diyecek yok. Burada olmak ve Sey-
dişehirli öğrenciler ile imza günün-
de buluşmak bizim için onur veri-
ci” dedi. Yazar Tolga Akpınar da, 
Seydişehir’de kitaba ilgi duyan bir 
kitlenin olduğunu vurgulayarak, 
“Seydişehir’e ilk defa geliyorum. 
Fakat havası çok güzel, kültür se-
viyesi de öyle. Öğrenciler çok sıcak 
ve içten karşıladılar. Seydişehir 
Belediyesine düzenlemiş olduğu 
kitap günlerinden dolayı çok teşek-
kür ediyorum. Gerçekten güzel bir 
etkinlik ve güzel bir ortam, deva-
mını bekliyoruz. Belirli bir kitapse-
ver kitlesi var” şeklinde konuştu. 

Okullarda öğrencilerle söyle-
şilerini tamamlayan yazar Sota ve 
Akpınar daha sonra 15 Temmuz 
Milli İrade Meydanında bulunan 
çadırda okuyucularıyla imzada bu-
luştu.
n İHA

İlkbaharda karların erimesiyle oluşan bitki çeşitliliği ile dikkati çeken Eğrigöl, farklı renklerdeki çiğdemler,
doğal ortamda yetişen kırmızı ve pembe lalelerin yanı sıra çeşitli endemik bitkileri ile biliniyor.
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Fabrikamızın aşağıdaki bölümüleri 
için personel alınacaktır.

* MOBİLYA USTALARI
* DÖŞEME USTALARI

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

Fabrikamız Konya Organize Sanayi 
Bölgesi İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

LABORATUAR 
TEKNİKERİ

VE
VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

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

     ALINACAKTIR.

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

ELEMAN ARANIYOR

MAAŞ+SSK+YEMEK+İKRAMİYELER+YAKACAK YARDIMI
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

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

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08

ZAYi 
VE 

ELEMAN 
İLANLARINIZ

 İÇİN BİR
TELEFON 
KADAR 
YAKINIZ
444 5 
158
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•  TORNACI
•  MONTAJCI
•  DEPO SORUMLUSU
•  VASIFLI, VASIFSIZ  

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

Başvuracak adayların aşağıdaki adrese 

şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

VANA ÜRETİMİ YAPAN FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

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

SATILIK
DAİRELER
Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 

daireler
0531 710 

88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

•  KAYNAKÇI 
OLARAK 

ÇALIŞTIRILACAK
ELEMANLARA 

İHTİYACIMIZ VARDIR.
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0 533 032 05 52 veya

0 332 503 01 00

ELEMAN
ARANIYOR

ELEMANLAR 
ARANIYOR

Tel: 0332 342 64 90

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

410 Nolu Sk. No:2 Selçuklu / KONYA

4 Şehir içinde ve dışında ürün 
dağıtımı yapabilecek E Sınıfı 

Ehliyeti ve SRC Belgesine sahip 
deneyimli ŞOFÖR; 

4 Vasıflı/Vasıfsız olmak üzere 
personel alınacaktır.

Müracaat şahsen yapılacaktır

Firmamız Bünyesinde çalıştırılmak üzere,

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 
Selçuklu / KONYA

Tel: 0.332 239 20 20

ELEMAN
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak 
üzere vasıfsız 

işçi alınacaktır.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1. Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazların satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.
2. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi No:151 Selçuklu/KONYA adresinde İhale Salonunda yapılacaktır.
3. İhaleye ait satış şartnamesi ve ekleri Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi No:151 Selçuklu/KONYA İhaleler Başmühendisliği  adresinde ücretsiz görülebilir, 150 (yüzelli) TL 
karşılığında satın alınabilir. 
4. İhalelere katılabilmek için teklife uygun olarak aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir.
 a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu ( Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)
 b) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve İkametgah Belgesi, 
 c) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını ve adresini  
 bildirir belge , ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler.
 d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
5.Teklifler, ihale  tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmayan teklifler 
değerlendirmeye alınmaz. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmaz.    
6. İhale ile ilgili giderler ( vergi, resim, harçlar, ihale ilan giderleri ve ödenmesi gereken diğer giderler ) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.
7. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8. Alıcı, taşınmaz malı mevcut durumu ile ( Elektrik, Su, Havagazı, Doğalgaz, ve Lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m2), İmar, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını ) görmüş, 
beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.
9. İLAN OLUNUR.

Basın 788147 - www.bik.gov.tr

İLİ İLÇESİ MAHALLE 
KÖY PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ İLAN TARİHLERİ MUHAMMEN 

BEDELİ
GEÇİCİ 

TEMİNAT
İHALE 
TARİHİ

İHALE 
SAATİ

 AFYONKARAHİSAR MERKEZ SUSUZ

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Susuz 
kasabasında bulunan idaremizce Susuz Ariyet 
Ocağı olarak kamulaştırılan 1060, 1074, 1075, 

1076, 1077, 1132, 1133, 1155, 1156, 1157, 
3286 ve 3288 parsel nolu toplam 177.725,45 

m² yüzölçümlü taşınmazların satışı 

TARLA 177.725,45 m² 16.04.2018 18.04.2018 4.087.685,35 TL 122.630,56 TL 04.05.2018 10:00
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‘Gastronomiye ilgi her yıl artıyor’
Selçuk Üniversitesi Turizm Fa-

kültesi tarafından “Turizmin Yeni 
Eğilimi Gastronomi Rehberliği” 
paneli Süleyman Demirel Kültür 
Merkezinde  düzenlendi.

Turizm Haftası kapsamında dü-
zenlenen panel Selçuk Üniversitesi 
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Necmi Uyanık, Selçuk Üniversitesi 
Turizm Fakültesi Dekan Yardım-
cısı Doktor Öğretim Üyesi Alaattin 
Başoda, Selçuk Üniversitesi Turizm 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Saniye Gül Güneş, Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Turizm Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin 
Bilim, Aksaray Üniversitesi Turizm 
Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yusuf 
Acar, Erciyes Üniversitesi Turizm 
Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Reha 
Kılıçhan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğ-

retim Üyesi Doç. Dr. İbrahim İlhan, 
otel müdürleri, akademisyenler ile 
öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Panelin açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Prof. Dr. Necmi Uyanık, 
medeniyetin turizmin anlaşılma-
sında ya da turizmin medeniyete 
giden yolda önemli bir alan oldu-
ğuna, bu anlamda turizmin reh-
berliğinin önemine vurgu yaparak 
değişen dünya şartlarında gastro-
nomi rehberliğinin bundan sonraki 
süreçte farklılaşarak turizm sek-
törünün yeni trendleri olmaya de-
vam edeceğinin altını çizdi. Uyanık, 
“ Beslenme bugün hayatımızın her 
yerinde, gastronomi dünyanın yıl-
dızı olacak” diyerek sözlerini nok-
taladı. 

Panelin oturum başkanlığını 
gerçekleştiren Doç. Dr. Saniye Gül 
Güneş, gastronomiye olan ilginin 

her yerde arttığını ve yöresel ye-
mek kültürü açısından kıymetli bir 
ülke olduğumuzu belirtti. Mutfak 
kültürü açısından turizm rehber-

lerinin uzmanlaşmasının, gastro-
nomi turizmine değinen önemi-
ne vurgu yaptı. Doç. Dr. İbrahim 
İlhan, gastronomi, gastronomi 

rehberliği, gastronomi turizmi, 
gastronomi anlayışı ve yeme içme 
kültürünün ne olduğuna değindi. 
Gastronomi eğitiminin yeni baş-
layan bir eğitim olması nedeniyle 
bir takım altyapı eksikliklerinin ol-
duğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi 
Reha Kılıçhan, sektörle işbirliğinin 
önemli olduğunun altını çizdi. Dr. 
Öğretim Üyesi Yusuf Acar, gast-
ronomi alanında coğrafi işaretlerin 
önemini dile getirdi. Ayrıca yöresel 
mutfağın gelecek nesile aktarılma-
sında yöresel şive ve hikayelerin 
önemli olduğunu belirtti. Doç. Dr. 
Yasin Bilim, rehberlik sektörünün 
uzmanlık isteyen bir alan olduğuna 
ve ne kadar çok bilgiye sahip olu-
nursa o derece sektörde değer gö-
rüldüğüne dikkat çekti.

Panel, plaket takdimiyle son 
buldu. n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi “Bir Bavul 
Masal Avrupa Turunda” adlı Avru-
pa Birliği Erasmus Projesi kapsamın-
da 7 ülkeden öğretmenleri ağırladı. 
Karatay İzzet Bezirci İlkokulunun 
koordinatörlüğünde gerçekleşen 
projede, Almanya, Finlandiya, Hır-
vatistan, Polonya, Slovakya, Dani-
marka ve Yunanistan’dan 18 öğ-
retmen Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli’yi ziyaret etti. 

Farklı ülkelerden gelen öğret-
menlerle bir araya gelen Başkan 
Hançerli Hazreti Mevlana’nın diyarı 
Karatay’ın dünü ve bugününe dair 
bilgiler aktardı. Başkan Hançer-
li hoşgörünün başkenti Karatay’ın 
Hazreti Mevlana’nın meftun olduğu 
yer olduğunu söyleyerek yerli ve ya-
bancı pek çok turistin uğrak noktası 
olduğunun altını çizdi.

Başkan Hançerli Karatay Bele-
diyesi olarak eğitime büyük önem 
verdiklerini belirtti. Başkan Han-
çerli, Karatay Belediyesi tarafından 
yapılarak eğitime kazandırılan Ga-
ziosmanpaşa, Fetihkent ve Erenler 

anaokullarında minik öğrencilerin 
eğitim görmeye devam ettiğini dile 
getirdi. Başkan Hançerli Karatay Be-
lediyesi olarak 4. ve 5. Anaokulları-
nın da yapımını kısa sürede tamam-
layarak eğitime kazandıracaklarını 
söyledi.

Türkiye’de bir ilki gerçekleş-
tirdiklerine dikkat çeken Başkan 
Hançerli, 10 okula 120 ek derslik 
yaptıklarını, yine bir ilk olarak da Be-

lediye öz kaynaklarından Kurtuluş, 
Mehmetçik ve Fetihkent okulları-
nın, Karatay Belediyesi İmam Hatip 
Lisesi’nin ve Karatay Belediyesi 23 
Nisan İmam Hatip Ortaokulu’nun 
tamamlanarak eğitime kazandır-
dıklarını söyledi. Eğitime verdikleri 
desteğin sadece okul yapmakla sı-
nırlı kalmadığını vurgulayan Başkan 
Hançerli; öğrencilerin spor ihtiyacını 
da göz önünde bulundurarak 5 oku-

la 5 spor salonu 16 suni çim saha 
yaptıklarını; Karatay Belediyesi ola-
rak ilçeye toplamda 20 adet okul ka-
zandırdıklarını vurguladı.  7 farklı ül-
keden gelen öğrenmenler Konya ve 
Karatay’dan çok etkilendiklerini dile 
getirerek; Karatay Belediyesi’nin 
eğitim yatırımlarını çok beğendik-
lerini söyleyerek Başkan Hançerli’ye 
misafirperverliği için teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

‘Köy Enstitüleri’nde 
öğrenciler öğreniyordu’

Köy Enstitülerinin kuruluş yıl-
dönümü nedeniyle bir açıklama 
yapan Eğitim-İş Konya Şube Baş-
kanı Özgür Genç, Köy Enstitüleri-
nin Anadolu insanını uyandırma, 
ayağa kaldırma, uygar bir Türkiye 
oluşturma projesi olduğunu söyle-
di. Eğitim-İş Konya Şube Başkanı 
Özgür Genç Köy Enstitülerinin ku-
ruluşunun 78. kuruluş yıldönümü 
kutlu olsun diyerek, “Köy Enstitü-
leri Anadolu’nun aydınlanma me-
şaleleri olarak “köylere öğretmen 
ve köylere yararlı diğer meslek 
erbabını” yetiştirmek üzere 1937 
yılında açılmaya başlandı. 17 Ni-
san 1940 yılında da 3083 sayılı 
yasayla, Hasan Ali Yücel’in Milli 
Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemde 
ve İsmail Hakkı Tonguç’un ön-
derliğinde kuruldu. Köy Enstitüle-
ri’nin kurulduğu dönemde Türki-
ye, eğitim düzeyi düşük, sanayisi 
cılız, nüfusunun yüzde 80’i köyde 
yaşayan bir ülkeydi. Bu yıllarda 
ülkede okuryazarlık düzeyi yüzde 
25 civarındaydı. Nüfusu 18 milyo-
na yaklaşan Türkiye’de 1939-40 
ders yılında ortaokul öğrencileri-
nin sayısında ve lise öğrencileri-
nin sayısında önceki yıllara kıyasla 
büyük bir artış göstermiştir. Köy 
Enstitüleri’yle birlikte ekonomik 
ve toplumsal kalkınma hedeflen-
miştir. Çünkü okuryazar olmayan 
bir toplum ile Atatürk Cumhuriye-
tinin hedefi olan çağdaş uygarlığa 
ulaşılamazdı. İşte Köy Enstitüleri 
ile bu eksiklik giderilmeye çalışıl-
mıştır. Köy Enstitüleri, savaştan 

çıkmış, viraneye dönmüş, yanmış, 
yakılmış Anadolu ile yoksullukla, 
cehaletle boğuşan Anadolu insanı-
nı uyandırma, ayağa kaldırma, uy-
gar bir Türkiye yaratma projesiydi. 
Öğrenciler; öğreniyor, öğrendik-
lerini uyguluyor ve üretiyordu. Bu 
dönemde köy çocukları eğitildikten 
sonra köylerine tarımda, sanatta, 
zanaatta ve sağlık alanlarında öğ-
retmen olarak geri gönderilmiştir. 
Köy Enstitülerinin başlıca amacı 
kırsal alanı kalkındırmak, köylüyü 
eğitmek ve eğitmenlerle köylüyü 
üretici duruma getirmekti” ifade-
lerini kullandı.  Köy Enstitülerinin 
kapatılmasıyla Anadolu’nun aydın-
lanması projesinin ortadan kaldırıl-
dığına dikkat çeken genç, “Yüzyıl-
lardır horlanmış köy çocuklarından 
yazarlar, şairler, müzisyenler, bi-
lim adamları çıkmaya başlamıştı. 
Anadolu uyanıyordu. Köy Ensti-
tüleri kapatılarak Anadolu’nun en 
önemli aydınlanma projesi ortadan 
kaldırıldı. Bugün öğretmen yetiş-
tirmeden başlayarak eğitim siste-
minin yaşadığı pek çok sorunun 
kaynağında Köy Enstitüleri’nin ka-
patılması yatmaktadır. 78. Kuruluş 
Yıldönümünde Köy Enstitüleri’nin 
ilerici, demokrat ve aydınlanmacı 
geleneğine sahip çıkıyoruz. Eği-
tim-İş, Mustafa Necati’den, Hasan 
Ali Yücel’den, Fakir Baykurt’tan ve 
Başöğretmenimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ten devraldığı bu görev ve 
sorumluluğu yerine getirme azim 
ve kararlılığındadır” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Kilis Öncüpınar ve Kilis İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Türkiye Kamu-Sen Konya İl Tem-
silciliği, Afrin Zaferi’nin mimarı kahraman askerlerimiz, gazilerimiz ve şehitlerimiz için kurban kesti

Afrin Kahramanları 
için kurban kestiler

Türkiye Kamu-Sen Konya İl 
Temsilciliği organize ettiği bir kam-
panya ile Kilis Öncüpınar ve Kilis İl 
Jandarma Komutanlığına anlamlı 
bir ziyaret gerçekleştirirken, aynı 
zamanda Afrin Zaferi’nin mimarı 
kahraman askerlerimizi, gazileri-
mizi ve şehitlerimizi kurbanlarla 
taçlandırdı.

“Milletin bekası için başlayan ve 
büyük bir zafere imza atılan Zeytin 
Dalı Operasyonu’nda cansiperane 
savaşan Mehmetçiğimiz tarihimize 
şanlı bir zafer daha eklemiş, bizlerin 
yüzünü güldürmüştür” diyen Ka-
mu-Sen Konya İl Temsilcisi Hüsa-
mettin Şenel, “Bölgemizde oynanan 
kirli oyunları nihayete erdirmek için 
Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin 
Dalı operasyonunda elde edilen 
mutlak galibiyet Türk’ün bölgedeki 
gücü ve hakimiyetini bir kez daha 

gözler önüne sermiştir. Milletimiz 
ve binlerce yıldır sayısız şehidimizin 
kanıyla sulayarak vatan yaptığımız 
bu topraklar, hainlerin, bebek katili 
terör örgütlerinin, eli kanlı millet-
lerin yaktığı ateşle çepeçevre sarıl-
mışken, şanlı ordumuz bütün hain 
planları bozmuştur. Mehmetçik 
Afrin’de, Türk milletinin kaderini 
yeniden yazmış, Kahramanlarımız, 
bizlere bedel ödetmeye çalışanla-
ra hadlerini bildirmiş, bir asır önce 
Çanakkale’de olduğu gibi bugünde 
yedi düvele Türk’ün gücü ve kud-
retini göstermişlerdir. Elbette bu 
operasyon sırasında bu vatan için 
canlarından geçen yiğitlerimiz, şe-
hitlerimiz var. Yüreğimiz yanıyor, 
Gazilerimiz var, içimiz sızlıyor. Kah-
raman askerimizin, şehitlerimizin 
kanı, canı ile bu topraklarda yeni bir 
gelecek kurulmaktadır. Mehmetçi-

ğin bölgeye gelişiyle yüzler gülme-
ye, yaralar sarılmaya başlanmıştır. 
Çünkü Türk askeri tarihte, zulme 
son vermek için beklenen güç ol-
muştur. Bugün de böyledir.  

Konya Türkiye Kamu-Sen ai-
lesi, olarak, bugün burada duaları-
mızla, varlığımızla, ruhumuzla ve 
bütün benliğimizle askerimizin ya-
nındayız. Onların mutlak galibiyet-
leri bizlerin yüzünü güldürürken, 
onlarında yüzlerini güldürmek, 
motivasyonlarını artırmak ve bu 
büyük milletin yanlarında olduğu-
nu bir kez daha ifade edebilmek 
adına Türkiye Kamu Sen Konya İl 
Başkanlığı olarak, ‘Onların ne etleri 
ne de kanları Allah’a ulaşır. Fakat 
O’na sadece sizin takvanız ulaşır’ 
Ayet-i kerimesinde belirtildiği üze-
re, keseceğimiz kurbanların halisa-
ne niyetlerimize ve askerlerimizin 

takvasının ispatına delil olması için 
dualarımızla, kurbanlarımızı sınır-
da, Kilis  Öncüpınar sınır kapısında 
kesiyoruz ve yiğitlerimize gönde-
riyoruz. Bu yolda yurdu yaşatmak 
için can veren başta Zeytin Dalı 
harekatı olmak üzere yurdumuzun 
savunulmasında, batıla karşı hak 
yolunda canlarını vermekten çe-
kinmeyen gelmiş geçmiş tüm kah-
ramanlarımıza Allah’tan rahmet 
diliyorum. Gazilerimize acil şifalar 
diliyoruz. Ölmek var, dönmek yok. 
Allah var, gam yok. Bilinsin ki, be-
deli ne olursa olsun son terörist te-
mizlenene kadar mücadelemiz sü-
recektir.Hepinize saygılar sunuyor, 
vatan savunmasında bulunan tüm 
askerlerimize,emniyet güçlerimize 
ve halkımıza minnetlerimizi ifade 
ediyorum” ifadelerini kullandı.  
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Başkan Hançerli, yabancı öğrencileri ağırladı

Eğitim-İş Konya 
Şube Başkanı 
Özgür Genç

Türkiye Kamu-Sen Konya İl Temsilciliği, Afrin Zaferi’nin mimarı 
kahraman askerlerimiz, gazilerimiz ve şehitlerimiz için kurban kesti.
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Normal bir insan kuvvetli bi yum-
ruk darbesi alsa, sarsılır ve belki de 
ölür. Aynı yumruğu bir boksör yese 
ona etki bile etmez. Çünkü yumrukları 
yiye yiye daha da güçlenmiş, kuvvet-
lenmiştir.

Tarihten bu yana 7 düvele karşı 
hep mücadele veren Türkiye bugün 
yine aynı şekilde hatta daha büyük 
oyunlarla alt edilmeye, bölünmeye 
çalışılıyor, lâkin birlik ve beraberliğimiz 
sayesinde bunların da nafile olacağı 
aşikâr.

Birçok subayımızı, yüzlerce askeri-
mizi ve yüzlerce masum kadını Rusya 
ve Yunanistan’a casusluk yapmakla 

suçlayıp hayatıyla oynayan davanın 
savcısı Zafer Kılınç’ın asıl hainin ken-
disi olduğu anlaşılınca Yunanistan’a 
kaçmaya çalışırken İpsala’da yakalan-
ması ne kadar garip değil mi?

Yunanistan bu hainlere kucak aç-
masa bize karşı komşuluk vazifelerini 
yerine getirmeye çalışsa, elbette bu 
hainler kendilerine kaçacak başka delik 
arayacaklardır. 15 Temmuz’da kaçan 8 
fetöcü haini bize teslim etmeyen Yu-
nanistan’dan başka ne beklenir ki? 

Geçen cuma Hurşit Adası yakınla-
rındaki Kerdo kayalığına Yunan bayrağı 
dikildi. SAT komandolarımız hemen gi-
dip o bayrağı indirdi. Yunanistan hükü-

meti olaydan bizim ha-
berimiz yok açıklaması 
yaptı yapmasına ama 
hiç samimi değiller. 
Çünkü Türkiye O 
bölgede Yunan bayrağı 
dikildiğine dair defalarca 
açıklama yaptı.

 *                   *                  *

ABD geçen hafta yanına İngiltere 
ve Fransa›yı da alarak Doğu Guta’da 
kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle 
vurdu ya, hani bu da hiç samimi değil. 

Vurdu da ne oldu ki za-
ten? Savaş sona mı erdi? 
Veya Esed etkisiz hale ge-
tirildi de bizim mi haberi-
miz yok? Hep hikâye bun-
lar. Amaç hiçbir zaman 
üzüm yemek olmadı ki. 
Elinizde o silahların nasıl 
üretilip stoklandığına dair 
belgeler var, ki ellerinizle 

koymuş gibi gidip o silah-
ları bulup imha ediyorsunuz. Sonra ne 
yapıyorsunuz? Kocaman bi HİÇ. 

Esed bugüne kadar 60’dan fazla 
kimyasal silah kullanmış. ABD 2013’te 

bu sebepten ötürü müdahale kararı 
almış almasına ama sonrası boş. Ni-
san 2017’de yine ABD Şayrat üstünü 
vurmuş sonrası yine aynı.

Bir taraftan dış mihraklarla uğra-
şırken ve sırf bu yüzden OHAL kararı 
alınırken, CHP 81 ilde OHAL’in kaldı-
rılması için oturma eylemi başlatmış. 
Önce Gezi parkı, olmadı Adalet yürü-
yüşü, o da tutmayınca şimdi ki oyunun 
adı OHAL kaldırılsın. 

Bunları görünce aklıma hemen şu 
ayeti kerime geliyor; “Onlara “Yeryü-
zünde düzeni bozmayın’’ denildiğin-
de, “Hayır biz yalnız ıslah edenleriz” 
derler. Biline ki gerçekten bozanlar 
onların ta kendileridir, ama farkında 

olmuyorlar.” (Bakara 11-12)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya 
Müslüman Azınlıkları Zirvesi’nde: “Batı 
çifte standart uyguluyor. Dost bildiği-
miz ülkeler riyakâr” demiş. Riyakâr 
olan bir tek batı değil ki be kardeşim. 
Bizim bir de Ana muhalefetimiz var, 
bizi batıya şikâyet edip onların direk-
tifiyle hareket eden. Ha bir de bu Ana 
Muhalefetin Batının kaset tezgâhıyla 
başına oturttuğu lider var. Hepsi bir 
hesap peşinde. Bunlar sadece riyakâr 
değil aynı zamanda Rüyakâr.

Ve mekeru ve merallah. Vallahü 
hayrul makiriyn.. Selâm ve dua ile.

 RÜYAKÂR 

abdurrahmansorgun@gmail.com
ABDURRAHMAN SORGUN

4. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Kazakistan’da gerçekleştirildi. Sempozyumun ardından sonuç bildirgesi yayınlandı. 
Bildirgede İslam Medeniyeti’nin yeniden inşaya değil ihyaya ihtiyacı olduğu belirtildi. Ayrıca İslam medeniyetindeki ilmi araştırmalara dikkat çekildi 

‘İslam medeniyetinin inşaya 
değil, ihyaya ihtiyacı var’

TİMAV öncülüğünde Kazakis-
tan’da düzenlenen 4. Uluslararası 
Dini Araştırmalar ve Küresel Ba-
rış Sempozyumu tamamlandı. Tİ-
MAV’ın organizasyonu ile Selçuk 
Üniversitesi, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş 
Veli Üniversitesi, Balıkesir Üniver-
sitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi 
ve Kazakistan al-Farab Üniversi-
tesi’nin ortaklığında düzenlenen 
sempozyum, Kazakistan’ın Tür-
kistan kentinde Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Ahmet Yesevi Üni-
versitesi Kültür Merkezi’nde Tür-
kiye ve dünyanın farklı ülkelerin-
den gelen 59 akademisyenin bildiri 
sunduğu sempozyumda, bu yıl ana 
tema “Doğu-Batı Medeniyetlerinin 
İnşasında Tarih, Kültür, Sanat, Fel-
sefe ve Din” olarak belirlendi.

İNSANLIK “DİNFOBİK”
 BİR HALE SÜRÜKLENİYOR

TİMAV Genel Başkanı Ecevit 
Öksüz, sempozyumun açılışında 
yaptığı konuşmada, böyle bir orga-
nizasyonu düzenlemekten dolayı 
onurlu ve mutlu olduklarını söy-
ledi.

Hoca Ahmet Yesevi’nin bin-
lerce talebesiyle Anadolu’nun İs-
lamlaşmasına katkı sunduğunu 
belirten Öksüz, gönül medeniyeti-
nin baş aktörlerinden Hoca Ahmet 
Yesevi’nin şehrinde bulunmaktan 
dolayı da programın anlamlı oldu-
ğunu dile getirdi.

Öksüz, medeniyet birikiminin 
insanlığın ortak değeri olduğuna 
dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Bu ortak değere ne kadar hiz-
met üretebilirsek kendimizi o ka-
dar nasipli hissederiz. İnsanlık acı, 
gözyaşı ve belirli bölgedeki kardeş-
lerimizin vatansızlaştırılmasıyla 
karşı karşıya. Bir tarafta batı, diğer 
yanda doğu. Türedi medeniyetler 
ve kadim medeniyetler... Kadim 
medeniyetin varisleri olarak ortak 
sorumluluklarımızı canlandırma-
mız ve güçlendirmemiz gerekiyor. 
Sağlam bir duruşu ortaya koyma-
mız gerekiyor. Özellikle Avrupa’da 
İslamofobik faaliyetlerin hangi bo-
yutlara ulaştığına şahitlik ediyo-
ruz. Bununla sadece insanlarla İs-
lam arasında değil, din ve insanlar 
arasına güçlü duvarlar örülüyor. 
İnsanlığın gönül dünyasını imar 
eden din olgusu bitirilerek seküler 
ve pozitivist bir yapıya dönüştü-
rülmesi hedefleniyor. Bu anlamda 
İslam Dünyası’na karşı yürütülen 
İslamofobik faaliyetlerin, onu bes-
leyenlerin tarafına da yöneleceğini, 
bunun tüm dinlere karşı ‘dinfobik’ 
faaliyete kayacağını düşünüyo-
rum.”

İNSANLIK İÇİN BİR
KURTULUŞ REÇETESİ

ARAMAK  HEPİMİZİN GÖREVİ
İslam coğrafyasında kan ve 

gözyaşının dinmediğine işaret 
eden Öksüz, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Medeniyetler çağından, 
çatışmalar ve düzensizlikler çağı-
na ilerleyen insanlık için bir kur-
tuluş reçetesi aramak hepimizin 
görevidir. Bu düsturdan hareketle 
medeniyet üzerine yeniden ve her 
daim tazelenen bir bakışla düşün-

mek kaçınılmaz bir vazifedir. Ya-
şadığımız bunalımlar çağında bu 
vazife daha da anlamlı bir ideale 
dönüşmektedir. Tarihtenve kök-
lerimizden gelen bağın, bugüne 
doğru köprüler kurarak taşınma-
sı hem günümüz hem de gelecek 
tasavvurumuz adına büyük önemi 
haizdir.  Bu bölgede Türk-İslam 
tarihinin yüzlerce hatta binlerce 
yıllık medeniyet birikimini görü-
yoruz. Bugünün yaşayanları ola-
rak acaba bizler, ‘yüz yıl sonrası-
na hangi medeniyet unsurlarını 
bırakmış olacağız’ diye sormamız 
gerekiyor. Bu sorunun cevabını 
da çözüm yollarıyla sempozyum-
da akademisyenlerimiz müzakere 
edecek. Sempozyumda doğu-batı 
demeden insanlığa tarih, kültür, 
sanat, felsefe ve din alanında ortak 
bir yorum daha üretilmiş olacak” 
değerlendirmesinde bulundu.

Öksüz:“Türkiye ve Türkiye’de-
ki STK ve üniversite temsilcilerinin 
gerek kurumsal gereksek bireysel 
olarak İslam ve Türk dünyası ile 
ilişkilerini geliştirmeleri gerekti-
ğine vurgu yaparak, “İnsanlığın 
ortak iyiliğini murat eden, tarihin 
en büyük gönül medeniyetlerini 
inşa eden İslam’ın ve İslam’a ha-
dim olan milletlerin şartsız, ama-
sız bir şekilde daha fazla bir araya 
gelebilmesi elzem görünmektedir. 
Bunun için de uluslararası ölçekte 
programlar organize eden STK’la-
rımızın oluşması, var olanların ge-
lişmesi, üniversitelerimizin, basın 
ve entelektüel sermayemizin hem 
coğrafi hem kültürel olarak hare-
ket alanlarını, etkileşim alanlarını 
geliştirici çözümlere odaklanması 
gerekmektedir. Görülmüştür ki; 

geleceği inşa ve 
ihya için, geç-
mişle bugüne, 
bugünle yarına 
kültür, sanat, 
felsefe ve din 
gibi alanlarda, 
sosyal bilim-
lerde sağlam, 
köklü yeni köp-
rüler kurmak bir 
zorunluluktur” 
dedi.

KUTALMIŞ: 
TÜRKİSTAN 

HAVZASI 
TARİHTE İLMİN 

VE BİLİMİN 
MERKEZİDİR

Hoca Ahmet Yesevi Üniversi-
tesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet 
Kutalmış da Kazakistan coğrafyası-
nın insanlık ve İslam âlemine çok 
sayıda ilim adamı yetiştirdiğini dile 
getirdi.

Kutalmış, “İnsanlık tarihi bo-
yunca ve özellikle günümüzde kül-
tür ve dinlerin insanlığın en temel 
vasıfları olduğunu, küresel barışın, 
çok kültürlülüğün, çok dinli ve 
çok dilli kültür yapısının tarihte 
bu coğrafyada gerçek anlamında 
yüzyıllarca dostluk ve barış içinde 
yaşatıldığını;   Yesi, Taraz, Taş-
kent, Buhara, Hive gibi bölgelerin 
tarihte, çok sayıda dinin, kültürün, 
inancın, lisanın ve etnik unsurların 
bir arada barış içinde yaşadıkları 
topraklar olduğunu  vurgulayarak 
günümüzde, Ortadoğu ve Müslü-
man halkların yaşadığı yerler baş-
ta olmak üzere, dünyanın hemen 
her yerinde savaş, hoşgörüsüzlük, 
açlık, kavga  ve çatışmalara şahit 

o lunduğunu” 
dile getirdi.
ÖZENSEL: İSLAM 

DÜŞÜNCE 
TASAVVURUNDA 

ESAS ALINAN 
HAKİKATTİR
Sempozyum 

Düzenleme Ku-
rulu Başkanı ve 
Nevşehir Üni-
versitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. 
Dr. Ertan Özen-
sel de, sem-
pozyumun ana 
temasına deği-
nerek, “Batı Me-
deniyet tasav-

vuru insanlık değerini hiçe sayan 
perspektifle dünyayı algılamakta 
ve değerlendirmektedir. Özellikle 
kendi dışındaki medeniyetleri yok 
sayan düşünce,  bugün tüm insan-
lığı tehdit eden noktaya ulaşmıştır. 
İslam medeniyeti kendi dışında-
kileri diğeri görürken Batı mede-
niyeti ise ötekileştirmiştir. İslam 
düşünce tasavvurunda esas alınan 
hakikat olmuştur. Yani kendi dı-
şındaki medeniyetleri ötekileştir-
meden hiçbir bir zaman onları yok 
saymamıştır. İslam medeniyetle-
rinde kendi dışındaki inançlara hu-
kuki statü verilerek hak ve özgür-
lükleri güvence altına alınmıştır. 
Nitekim İslam hukukunun temel 
kaynakları vahiy olarak gönderilen 
Kur-an ve onun hayata tatbik edil-
miş biçimi Sünnet olmuştur” diye 
konuştu.

16 OTURUMDA 
59 BİLDİRİ SUNULDU

Bir açılış ve bir kapanış olmak 

üzere toplam 16 ayrı oturumda, 
ulusal ve uluslararası olmak üzere, 
alanında uzman akademisyenlerin 
katılımlarıyla 59 bildirinin sunul-
duğu sempozyum, 13 Nisan Cuma 
günü Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Türkistan Yerleşkesi Kültür Mer-
kezinde yapılan “Kapanış Paneli” 
ile sona erdi. Panele; Ahmet Yese-
vi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. 
Dr. Mehmet Kutalmış, Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. TaljanRaimber-
diev ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa 
Eren, TİMAV Genel Başkanı Ecevit 
Öksüz’ün yanı sıra davetliler katıl-
dı.

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meh-
met Bayyiğit oturum başkanlı-
ğında gerçekleşen kapanış pane-
linde, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. 
Ali Akpınar, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş ve 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Musta-
fa Demirci birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından ku-
rumlar arası hediye takdimi ile 
devam eden 4. Uluslararası Dini 
Araştırmalar ve Küresel Barış 
Sempozyumu toplu hatıra fotoğrafı 
çekimi ile tamamlandı.

4. ULUSLARARASI DİNİ 
ARAŞTIRMALAR VE KÜRESEL BARIŞ 
SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

1- 4. Uluslararası Dini Araştır-
malar ve Küresel Barış Sempozyu-
mu, “Doğu-Batı Medeniyetlerinin 
İnşasında Tarih, Kültür, Sanat, 
Felsefe ve Din” temasıyla 11-13 
Nisan 2018 tarihleri arasında Ka-
zakistan/Türkistan’da gerçekleşti-
rilmiştir. 

2- Sempozyumda bir açılış ve 
bir kapanış olmak üzere toplam 16 
ayrı oturumda ulusal ve uluslara-
rası akademisyenlerin katılımlarıy-
la 59 sunum gerçekleştirilmiştir. 

3- İslam dünyasının içinde bu-
lunduğu durum, İslam medeniye-
tinin temellerinin ana unsurlarına 
ve diğer medeniyetlerle tarihi sü-
reç içindeki etkileşimlerine ye-
niden dikkatlice bakmayı ve ilmi 
ortamlarda tartışılmasını gerekli 
kılmaktadır.

4- Günümüzde Batı mede-
niyeti, dünyada yaşanan olayları 
dikkate aldığımızda insanlık temel 
değerlerini hiçe sayan bir perspek-
tifle dünyayı algılamakta ve değer-
lendirmektedir. Batı medeniyeti-
nin bu yaklaşım tarzı, bugün bütün 
insanlığı tehdit eden bir noktaya 
ulaşmıştır.

5- İslam Dünyası, Batı medeni-
yetinin hegemonik söylem ve ey-
lemlerinden etkilenmiş ve en iyim-
ser bakışla reaksiyoner bir tutum 
içine girmiştir.

6- Gelinen bu noktada İslam 
medeniyetinin kendisini yeniden 
sorgulama, köklerini ve kökler üze-
rine inşa ettiği sağlam geleneğini 
ve kültür birikimini günümüz bağ-
lamında özellikle sosyal bilimler ve 
bilim felsefesi açısından yeniden 
inceleme gereği hâsıl olmuştur.

Bu süreçte İslam medeniyeti-
nin köklü bir medeniyet olduğu, 
sosyal, siyasi, ekonomik ve eğitim 
kurumları ile sağlam temellere 
oturduğu, dinamik, tekamüle el-
verişli, açık bir medeniyet olduğu 
gerçeği yeniden gündeme getiril-
miştir.

7- Ancak İslam dünyasında 
medeniyet üzerine çalışma yapan-
ların kavram kargaşasına düştüğü 
ve nitekim İslam medeniyetini yok 
sayarcasına güçlü bir İslam me-
deniyetinin inşasının gerekliliğine 
vurgu yaptıkları görülmektedir. 
Oysa İslam medeniyetinin bir in-
şaya değil, ihyaya ihtiyacı olduğu 
fikrinin altı çizilmiştir.

8- Güçlü bir İslam geleneğinin 
temel unsurları olan İslam bilim, 
irfan/hikmet ve sanat geleneğini 
yeniden yorumlama ve çığır açan 
teorilerin geliştirilmesine duyulan 
ihtiyaç gündeme getirilmiştir.

9- İslam medeniyetinin bu üç 
geleneğine katkı yapmış ve dam-
ga vurmuş âlim, arif, bilge ve sa-
natkârlarının bıraktıkları eserlerin 
yeniden dikkatlice incelenerek gü-
nümüze ve gelecek nesillere akta-
rılmasının gereği vurgulanmıştır.

10- Ayrıca, sivil toplum kuru-
luşlarının sosyal hayattaki yeri ve 
rolünün, İslam medeniyeti tarihi 
bağlamında yeniden değerlendir-
meye tabi tutularak asli işlevlerine 
uygun hale getirilmesi için çaba 
sarf edilmesi gereklidir.

11- Sonuç olarak; 3 gün boyun-
ca sunulan ve tartışılan bildiriler 
bağlamında, metodik ve sistematik 
çalışmalar yürütecek, akademi ve 
STK işbirliğine dayanan kurumla-
rın tesisi elzemdir. Bu nedenle bu 
gibi sempozyumların devamına ve 
daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyul-
maktadır.  n HABER MERKEZİ

TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz
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Gümüştepe’ye Seyir Terası 
ve Kır Kahvesi yapılıyor
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın 
hakim tepesi konumundaki Meram 
Gümüştepe’de ağaçlandırma ve 
düzenleme çalışmalarında incele-
melerde bulundu. Başkan Akyürek, 
Gümüştepe’de bir seyir terası ve kır 
kahvesini faaliyetini hayata geçir-
me çalışması yürüttüklerini söyledi.  
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tahir Akyürek, ağaçlandırma ve 
düzenleme çalışmaları devam eden 
Meram Gümüştepe Mesire Alanın-
da incelemelerde bulundu.  Meram 
Tavusbaba Ormanlık Alanında 
güzel bir çalışma yürütüldüğünü, 
öncelikle Büyükşehir bünyesinde 
bulunan Tavusbaba KAFEM’in hiz-
mete girdiğini hatırlatan Başkan 
Akyürek, Meram Gümüştepe’de 

de bir seyir terası ve kır kahvesini 
faaliyetini hayata geçirme çalışma-
sı yürüttüklerini dile getirdi. Proje 
çerçevesinde Gümüştepe’ye giden 
yol üzerine çok sayıda kameriye, 
piknik alanı, yürüyüş yolu, otopark 
ve sosyal alanlar oluşturulduğunu 
ifade eden Başkan Akyürek, proje 
tamamlandığında Konya’nın en 
güzel göründüğü yer olan Gümüş-
tepe’de vatandaşların şehrin görsel 
açıdan çok güzel bir alanında farklı 
bir görüntüye kavuşabileceklerini 
vurguladı. 

İkinci etabında teleferik istas-
yonunun da yer alacağı projenin ilk 
etabı olan Meram Son Durak Ye-
raltı Otoparkı ve Gümüştepe Kır-
kahvesinin yılsonunda bitirilmesi 
hedefleniyor. n HABER MERKEZİ

Başkan Akyürek’ten engelliler 
yararına açılan kermese ziyaret

Maliye Bakanı Ağbal’dan
memura lojman müjdesi

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Altınokta 
Körler Derneği tarafından Kültür-
park karşısında dernek yararına 
açılan kermesi ziyaret etti.  Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Altınokta Körler Derneği 
tarafından açılan kermesi ziyaret 
etti.  El sanatları ve hediyelik eşya 
ürünlerinin yer aldığı kermes hak-

kında Altınokta Körler Derneği 
Konya Şube Başkanı Mehmet Ali 
Şahin’den bilgi alan Başkan Akyü-
rek, kermesten alışveriş yaparak 
basın mensuplarına hediye etti.  
Dernek Başkanı Şahin, ziyaretleri 
nedeniyle Başkan Akyürek’e te-
şekkür ederek, bütün Konyalıları 
Kültürpark karşısındaki kermese 
davet etti. n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğiyle düzenlenen “Birlikte 
Daha İyiye Daha Güzele” projesi kapsamında kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi

‘İnsana okumak yakışır’
Meram Belediyesi ve Meram İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birli-
ğiyle düzenlenen, öğrenciler ara-
sında birlik ve beraberliğin oluşma-
sını amaçlayan “Birlikte Daha İyiye 
Daha Güzele” projesinde “İnsana En 
Çok Okumak Yakışır” etkinliği ger-
çekleştirildi. Kültürpark’ta bulunan 
Amfi Tiyatro alanında gerçekleşen 
etkinliğe Meram Kaymakamı Resul 
Çelik, Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, Meram İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Dursun Ali Kaban, okul yö-
neticileri, öğretmenler ve öğrenciler 
katıldı.

“7 FARKLI OKULLA, 
7 FARKLI ETKİNİK”

Proje Koordinatörlerinden Gö-
dene TOKİ Şehit Yunus Berber İl-
kokulu Müdürü İbrahim Nalbant, 
proje hakkında bilgiler verirken, “Üç 
yıl önce “Birlikten rahmet doğar” 
ilkesine dayanarak bu projeyi ger-
çekleştirdik. Bugün 7 okulumuzdaki 
müdürlerimizle birlikte 7 etkinli-
ği Meram Belediyemiz ve Meram 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 
destekleriyle projemizi oluşturduk. 
Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler kap-
samında ilk olarak Kozağaç Parkı’n-
da sağlık yürüyüşü gerçekleştirdik. 
Bugün, “İnsana En Çok Okumak 
Yakışır” ilkesiyle ikinci etkinliğimizi 
gerçekleştiriyoruz. “Hayatın kendisi 
okumaktır” diyerek buraya geldik. 
İnşallah hayatın akışını okumak için 
durdurmaya çalışacağız. Etkinlikle-
rimizin devamında Meram Beledi-
yemizin öncülüğünde Kitap Okuma 
Yarışması yapılacak. 6 farklı kitapla 
18 bin öğrenciye hitap edilecek bir 
yarışma olacak. Konya’nın her kö-
şesinden talep geldi ve ilk iş günü 
içerisinde 18 bin kişilik kontenjanı 
doldurduk.” şeklinde konuştu. 

“MERAM BELEDİYESİ’NİN 
EĞİTİME VERDİĞİ DEĞER”

Proje Koordinatörü Nalbant, 
dördüncü etkinliğin Mehmetçik’e 
su olacağını ifade ederken “Mayıs 
ayı içerisinde Afrin’e 7 okul koordi-
natörlüğünde su göndereceğiz. Yine  
Mayıs ayı içerisinde Seydişehir’in 
Yaylacık Mahallesi’ne sevgimizi gö-
türeceğiz.   Oradaki çocuklara kitap 
ve oyuncak hediye edeceğiz. Bura-
daki amacımız öğrencilerimizin bir-
lik ve beraberliğini pekiştirmek. Bu 
ayın sonunda ise talep eden öğrenci 
ve velilerimizle birlikte Tınaztepe’ye 
gezi düzenleyeceğiz. Son olarak 
özellikle Meram Belediyemizin eği-
time verdiği değer sayesinde 18 bin 
adet bastırılan kitaplardan yapılacak 
sınavla 450 öğrencimize hediyele-
rini takdim edeceğiz. Projede emek 
veren koordinatörlerimize, İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüze, Meram Kay-
makamımıza ve Meram Belediye 

Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi. 
“İZLEYEN DEĞİL, 

OKUYAN BİR NESİL”
Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Dursun Ali Kaban ise, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsa-
mında Konya’da yoğun bir okuma 
faaliyetinin yürütüldüğünü belirtir-
ken “İlçemiz okulları gerçekleştiri-
len okuma faaliyetlerde her zaman 
başı çekmektedir. Hedefimiz oku-
yan bir nesil yetiştirmek. Geleceğe 
mührümüzü vurabilmenin tek yolu 
okuyan, düşünen ve üreten bir nesil 
yetiştirmekten geçtiği için seyreden 
değil de ilkokul döneminden itiba-
ren çocuklarımızı okuma kültürüne 
alıştırmaya çalışıyoruz. Sevgili öğ-
renciler, eğitim hayatının başındaki 
kişiler olarak kendi yaş grubunuza 
uygun olan kitaplardan günlük oku-
ma süresi belirlemenizi istiyoruz. 
Her gün okuma saatleriniz olmalı. 
Bu sizi hayatta başarılı kılacaktır. 
Projelerimizde bize rehberlik eden 
Kaymakamımıza ve her türlü des-
teğini bizden esirgemeyen Meram 
Belediye Başkanımıza okullarımız, 
öğrencilerimiz ve velilerimiz adına 

şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde 
görüş belirtti. 
“MERAM’DA ÖĞRENCİLERE BİRLİK 

VE BERABERLİK AŞILANIYOR”
Meram’da öğrencilere, gençle-

re birlik ve beraberliğin aşılandığını 
belirten Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, “Meram Belediyesi 
ve Meram İlçe Müdürlüğü’nün iş 
birliğiyle “Birlikte Daha yiye Daha 
Güzele” projesi gerçekleştiriliyor. 
Proje kapsamında ilkokul öğrenci-
lerimize yönelik olarak farklı etkin-
likler düzenlenirken birlik ve be-
raberlik ilkesi ön plana çıkarılıyor. 
Kaymakamlığımız, belediyemiz ve 
ilçe milli eğitim müdürlüğümüz 
ile birlikte eğitime katkı sağlamak 
amacıyla yeni bir projeye daha imza 
atıldı. Proje kapsamında ilk olarak 
“Sağlıklı Yaşam İçin Sen de Adım 
At” sloganıyla sağlık yürüyüşü ger-
çekleştirdik. Çocuklarımızın dikka-
tini çekerek sağlıklı beslenmeleri 
ve hareket etmelerini hedefledik. 
Bundan sonraki süreçte yapılacak 
etkinliklerle de binlerce öğrencimi-
zin ruh ve gönül dünyasına dokun-
maya devam edeceğiz. Projemizde, 

“Birlikte daha iyiye, daha güzele” 
derken ilkokulların 2. 3. Ve 4. sı-
nıflarındaki öğrencilerimize yönelik 
pek çok etkinlik gerçekleştirilecek.” 
dedi. 
“ÇOCUKLARIN MİLLİ DUYGULARLA 

ÇAĞIN DONANIMLARIYLA 
YETİŞMELERİNE KATKI 

SAĞLAMAYI GÖREV BİLDİK”
Başkan Toru, “Çocuklar, mil-

letimizin umut çiçekleri, aydınlık 
yarınlarımızı kucaklayan güçlü kol-
larıdır.” diyerek konuşmasına şöyle 
devam etti; “Çocuklarımızın sağlık-
lı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler 
olarak hayata devam etmesi bizlerin 
en büyük arzusudur. Meram Bele-
diyesi olarak çocuklarımızın gele-
ceğin teminatı olduğu gerçeğinden 
yola çıkarak milli duygularla çağın 
donanımlarıyla yetişmelerine kat-
kı sağlamayı görev bildik. Eğitime 
verdiğimiz destek bundan önce ol-
duğu gibi bundan sonra da devam 
edecek. Projenin hayata geçirilme-
sindeki emeklerinden dolayı Meram 
Kaymakamımıza, Meram İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğümüze, organizas-
yonda görev alan tüm öğretmen, 
öğrenci ve velilerimize ayrı ayrı te-
şekkür ederim.”

“TEMEL HEDEF VE GAYEMİZ; 
MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ 

BENİMSEYEN BİR NESİL“
Meram Kaymakamı Resul Çe-

lik ise temel hedef ve gayelerinin, 
okuyan, araştıran, bu okuduklarını 
hayatına uygulayan milli ve manevi 
değerleri benimseyen bir nesil ye-
tiştirmek olduğunu ifade ederken, 
“Bu bizim boynumuzun borcudur. 
Bu vesileyle hazırlamış olduğumuz 
projeye destek veren belediye baş-
kanımıza ve proje ekibine teşekkür 
ederim.” diyerek Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru’ya desteklerin-
den dolayı teşekkür plaketi takdim 
etti. 

Konuşmaların ardından alanda 
bulunan herkes Meram Belediyesi 
tarafından hediye edilen kitapları 
okudular.
n HABER MERKEZİ

Maliye Bakanlığının iki ayrı 
Milli Emlak Genel Tebliği Resmi 
Gazete’de yayımlandı. 

Bakan Naci Ağbal, kamu loj-
manlarının satışını da düzenleyen 
kanunun geçen yıl yürürlüğe girdi-
ğini hatırlattı. 

Söz konusu kanunun uygulan-
masına ilişkin açıklayıcı hüküm-
lerin bulunduğu tebliğin bugün 
Resmi Gazete’de yayımlandığına 
işaret eden Ağbal, tebliğle lojman-
ların öncelikli satın alma hakkını 
memurlara verdiklerini söyledi.  
AK Parti hükümetleri olarak, top-
lumun tüm kesimleri gibi me-
murları da düşünerek kararlar al-
dıklarının altını çizen Ağbal, şöyle 
devam etti:  “Satışa, öncelikle kat 
mülkiyeti olan konutlarda haliha-
zırda oturan ve satın alma talebi 
bulunan konutlarla başlayacağız. 
Kat mülkiyeti bulunmayan konut-
ların da kat mülkiyetinin çıkarılma-
sı sağlanacak ve onlar bundan son-
ra satışa konu edilecek. Şu anda 
savunma, güvenlik, adalet ve istih-
barat hizmetlerinde kullanılanlar 
hariç, satışa konu 50 bin lojman 
var. Bu lojmanların satışını, kamu 
kurumlarımızın yapacağı çalışma-
lar çerçevesinde, öncelikli olarak 
içinde oturan memurumuzun ta-
lebi üzerine yapacağız. İhaleye çı-
kacağız ve oluşan fiyatın yüzde 10 
düşüğüne alım hakkını ilk olarak 

memurumuza vereceğiz yani me-
murumuz ihale sonucunda oluşan 
fiyat üzerinden, ‘Bu konutu ben 
alacağım.’ derse, peşin ödemede 
ortaya çıkan fiyatın yüzde 10 düşü-
ğüne alabilecek. Taksitle ödemek 
isterse yüzde 25’i peşin, 48 aya 
kadar taksitle kendisine sataca-
ğız. Memurumuz, bu satışlar için 
banka kredisi de kullanabilecek.” 
Bakan Ağbal, Resmi Gazete’nin 
bugünkü sayısında yayımlanan 
Hazine taşınmazlarının kamu ida-
relerine tahsisiyle ilgili tebliğle de 
kamu kaynağı olan bu taşınmaz-
ların ekonomik, etkili ve verimli 
kullanılması amacıyla tahsis kri-
terlerinin belirlendiğini bildirdi. Bu 
kapsamda, kamu idarelerinin ön-
celikle varsa kendi mülkiyetlerin-
deki taşınmazları kullanmalarının, 
mevcut tahsisli taşınmazların boş 
ve atıl kısımlarının en etkin şekilde 
değerlendirilmesinin sağlandığını 
aktaran Ağbal, şunları kaydetti: 

“Yine bu tebliğle imar planında 
konut, ticaret ve sanayi alanı olarak 
ayrılan Hazine taşınmazları için 
tahsis talebinde bulunulamayacak. 
Kamu idareleri mevcut ve gelecek 
yıllardaki ihtiyaçlarını dikkate ala-
rak tahsis talebinde bulunacak ve 
zorunlu olmadıkça şehir merkez-
lerinde ve kıymetli alanlarda yer 
alan Hazine taşınmazlarını talep 
edemeyecek.” n AA

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Meram Belediyesi ve Meram 
İlçe Müdürlüğü’nün iş birliğiyle “Birlikte Daha yiye Daha Güzele” projesi 

gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında ilkokul öğrencilerimize yönelik olarak farklı 
etkinlikler düzenlenirken birlik ve beraberlik ilkesi ön plana çıkarılıyor” dedi.
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Sosyal medyadan savcı ve kamu 
görevlilerine hakarete soruşturma

FETÖ/PDY operasyonunda 
uyuyan hücreler deşifre edildi

Konya’da, FETÖ/PDY’ye yö-
nelik soruşturmayı yürüten Cum-
huriyet savcısı ve diğer kamu gö-
revlilerine, sosyal medyadan iftira 
ve hakaret içerikli paylaşımlarda 
bulunanlar hakkında soruşturma 
başlatıldığı bildirildi  Konya’da, 
FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma 
yürüten Cumhuriyet savcısı ve 
diğer kamu görevlilerine, sosyal 
medyadan iftira ve hakaret içerikli 
paylaşımlarda bulunanlar hakkında 
soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Bestami 
Tezcan, yaptığı yazılı açıklamada, 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, 
darbe girişimi sonrasında FETÖ/
PDY’ye yönelik yürütülen soruştur-
maların, hukuk devleti ilkesi ışığın-
da, etkili, verimli ve süratli şekilde 
yürütülmesi için azami gayret gös-
terildiğini aktardı. FETÖ/PDY silahlı 

terör örgütünün yeniden yapılandı-
rılmaya çalışıldığının tespiti üzeri-
ne başlatılan soruşturmaya ilişkin, 
sosyal medyada soruşturmayı yü-
rüten Cumhuriyet savcısı ve diğer 
kamu görevlilerine yönelik iftira 
ve hakaret içeren paylaşımlarda 
bulunulduğunu vurgulayan Tez-
can, şunları kaydetti: “Cumhuriyet 
Başsavcılığımızın soruşturması ile 
söz konusu paylaşımlarda bulunan 
hesap sahipleri hakkında soruştur-

ma başlatılmış olup, gerçeği yansıt-
mayan iftira ve hakaret içerikli bu 
tarz paylaşımlar, FETÖ/PDY silahlı 
terör örgütünün Konya’da yeniden 
yapılanma faaliyetlerine ilişkin yü-
rütülen soruşturmalarda doğru iz 
üzerinde olunduğu düşüncesini 
pekiştirmektedir. Kamuoyunda algı 
oluşturmaya yönelik bu tür bilgi ve 
haberlere itibar edilmemesi gerek-
tiğini önemle vurgulamak isteriz.”
n AA

FETÖ/PDY’nin Konya’da ye-
niden yapılanmaya gittiğini belir-
leyen İl Emniyet Müdürlüğü Te-
rörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 
soruşturma kapsamında hakkında 
gözaltı kararı verilen şüphelileri 
yakalamak için başlattığı çalışma 
sürüyor. Operasyon kapsamın-
da 6 kişinin daha yakalanmasıyla 
gözaltına alınanların sayısı 83’e 
yükseldi.  Zanlıların ifadeleri, Te-
rörle Mücadele Şube Müdürlü-
ğünde alınıyor.  Baskın yapılan 
yerlerin, örgütün “uyuyan hücre” 
olarak kurduğu evler olduğu be-
lirlendi.  Bu evlerde kalanların, 
FETÖ soruşturmaları kapsamında 
aranmadığı, örgütten düzenli para 
aldıkları, evlerinden zorda kalma-
dıkça dışarıya çıkmadıkları tespit 
edildi. Evde kalanlardan seçilen 
“abi” konumundaki kişinin, her 

ay bir kez farklı isimler kullanarak 
aldığı hızlı tren biletiyle Ankara’ya 
gidip geldiği belirlendi.

Örgüt üyelerinden, 5 isim kul-
landığı tespit edilen S.K’nin kont-
rolündeki uyuyan hücre evinde, 
davlumbaz içinde iki cep telefo-
nu bulunduğu, çok sayıda sahte 
kimlik ele geçirildiği öğrenildi. 
Şüphelilerin kaldığı evlerin bulun-

duğu binalarda güvenlik kame-
rası olmadığı, güvenlik kamerası 
takılması durumunda evin değiş-
tirildiği tespit edildi.  Baskın sıra-
sında yakalanan şüphelilerin cep 
telefonlarını formatlamaya çalıştı-
ğı, ancak polisin dikkati sayesinde 
telefonlara el konularak Siber Suç-
larla Mücadele Şubesinde incele-
meye alındığı belirtildi.  n AA

Hak-İş Konfederasyonu Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş 
Sendikası Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu toplantısının açılışında yaptı-
ğı konuşmada, kamuda çalışan taşe-
ron işçilere kadro verilmesini büyük 
bir memnuniyetle karşıladıklarını 
söyledi.

Taşeron konusunun gündem-
lerinin birinci maddesi olduğunu 
belirten Arslan, bu kapsama gire-
meyenlerin kadrolu işçi olmaları için 
mücadelelerini daha da ayrıntılı ra-
porlarla sürdürmeye devam edecek-
lerini aktardı.

28 Şubat sürecinin yargılama 
aşamasının ilkinin tamamlandığını 
ve 21 üst düzey generalin müeb-
bet hapis cezasına çarptırıldığını 

hatırlatan Arslan, “Bu, gerçekten 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de-
mokrasimiz açısından, sık sık darbe-
lere maruz kalmış bir ülkenin tarihi 
açısından çok önemli bir kilometre 
taşıdır.” dedi.

“DESTEK VERMEYE HAZIRIZ”
Arslan, 28 Şubat sürecinin, 12 

Eylül gibi Türkiye’nin demokrasi ta-
rihine sürülmüş kara bir leke oldu-
ğunu belirterek, şunları kaydetti:

“28 Şubat sürecinin bu adalet-
siz, haksız, toplumu geren, toplu-
mun hassasiyetlerine darbe vuran, 
toplumu bölen, toplumu gerici-ge-
rici olmayanlar diye ikiye ayıran, 
cumhuriyetimize saplanmış bu 
paslı hançerin çıkartılıp hesabının 
sorulması gerekiyordu. Ama her 

ne kadar askeri bürokrasi, darbeci 
subaylar, generaller hüküm giymiş 
olsa da 28 Şubat sürecinin bir kısım 
mimarları hala hesap vermediler. 
Bunlardan hesap sorulmasını istiyo-
ruz. 28 Şubat sürecinin sözde sivil 
ayağını oluşturan beşli çete, meslek 
kuruluşlarının o günkü yöneticile-
ri, o sürece dahil olanların mutlaka 
yargı önünde hesap vermesi gere-
kiyor. Çünkü kendilerini çete ifade-
siyle tanımlayanlar, çetecilikle ken-
dilerini ifade edenler, o çetecilerin 
demokrasimize, parlamentomuza, 
millet iradesine yönelik saldırılarının 
karşılıksız kalmaması gerekiyordu. 
O yüzden 28 Şubat sürecinin ülkeye 
maliyetinin bütün sorumlularından 
hesap sorulmalıdır.” 28 Şubat sü-

recine dahil olan, destek verenlerin 
her birinden yargı önünde hesap 
sorulmasını istediklerini ifade eden 
Arslan, “28 Şubat sürecinin mahke-
mesini önemsiyoruz.” dedi. 

Arslan, “Hak-İş olarak 28 Şubat 
sürecinin tamamen, yeniden gözden 
geçirilip hesabının sorulması lazım. 
Biz bu hesabın sorulacağı günü bek-
liyoruz. Bunu da gündemde tutma-
ya devam edeceğiz. 28 Şubat süre-
cinin bütün yönleriyle araştırıldığı, 
hesapların sorulduğu bir döneme 
Hak-İş olarak destek vermeye hazı-
rız” şeklinde konuştu. 

Toplantı, Arslan’ın konuşması-
nın ardından basına kapalı gerçek-
leştirildi.
n AA

Leylekler Vadisi’nin
konukları geldi

Beyşehir ilçesinde bulunan 
Leylekler Vadisi, Türkiye’nin en 
büyükleri arasında yer alan leylek 
kolonisine ev sahipliği yapıyor. 
Afrika’dan binlerce kilometre ka-
nat çırparak, gelen leylekler, ardıç 
ağaçlarında kuluçkaya yattı.  Afri-
ka’dan Nil Vadisi üzerinden gelen 
leylekler, Beyşehir ilçesi Yeşildağ 
ve Adaköy bölgesinde, Anamas 
Dağı eteklerindeki ardıç ağaçları-
nın tepelerine yuvalanıyor. Vadi-
de halkla iç içe yaşayan leylekler, 
özellikle mahalledeki çocukların 
ilgisini çekiyor. Baharda leyleklerin 
gelmesini dört gözle beklediklerini 
belirten Anakız Nur Çaybaşı (10), 
“Leylekleri çok seviyoruz. Onlar 
bize huzur ve mutluluk getiriyor. 
Sık sık onları izliyoruz gözlemliyo-
ruz. Onların yuvalarını koruyoruz. 
Zarar veren kişileri uyarıyoruz” 
diye konuştu.  Leyleklerin köy-
lerine neşe kattığını dile getiren 
Samet Kaynak (10) ise “Onlar kö-
yümüze güzellik veriyor, çok sevi-
yorum” dedi. 

TURLARLA LEYLEKLERİ 
GÖRMEYE GELİYORLAR

Leylekler Vadisi’ni görmek 
için tur otobüsleriyle gelen ziya-
retçiler olduğunu anlatan Yeşildağ 
Mahallesi sakini Sezai Ergun (66), 
“Atalarımızdan duyduğumuza 
göre, uzun yıllardır leylekler bura-
lara yuva yapıyor. Her yıl yavruları 
geliyor, anneleri gidiyor. Buradaki 
halk, kuşlara karşı oldukça duyarlı 
davranıyor. Avcı olmalarına karşı 
leyleklere hep sahip çıkarlar. Bu 
yuvalar artık leyleklere yetmeme-
ye başladı. Göl kenarlarına adalara 
yuvalanıyorlar. Her hafta otobüs-

lerle   görmeye gelenler var” diye 
konuştu.
‘TÜRKİYE’DE ENDER YERLERDEN’

Selçuk Üniversitesi Ali Ak-
kanat Turizm Fakültesi öğretim 
üyesi ve kuş gözlemcisi Dr. Mus-
tafa Arslan ise Beyşehir’in ‘leylek 
dostu’ şehir olduğunu söyledi. 
Yöre halkının leyleklerle iç içe 
yaşadığını belirten Arslan, şunla-
rı söyledi: ‘’Yeşildağ’da Leylekler 
Vadisi, Adaköy’de Leylekler Te-
pesi; gerçekten dar bir alanda, bu 
kadar çok leylek yuvasının olduğu 
Türkiye’de ender yerlerden birisi-
dir. Beyşehir Gölü hem yuvalara 
yakınlığı hem de sağladığı sulak 
alanlarla güzel beslenme ortamı 
oluşturuyor; ama en önemli faktör 
de leyleklerin burada huzurlu ol-
ması. İnsanlar tarafından rahatsız 
edilmemesi, insanların leyleklerin 
gelmesini beklemeleridir. Ley-
lekler burada yaşamın bir parçası 
oldu.” Yöre sakinlerinin leyleklere 
sahip çıktığını ve saygı gösterdiğini 
vurgulayan Mustafa Arslan, ‘’Ley-
leklerin Avrupa’ya göç yolları 2 yol 
üzerinden oluyor. Biri Cebeli Tarık 
Boğazı’ndan diğeri ise Afrika’dan 
Mısır’dan Nil Vadisi’nden gelen 
leylekler. İsrail, Lübnan üzerinden 
Suriye kıyılarından Hatay’dan ül-
kemize giriş yapıyorlar. Türkiye’de 
bu kadar fazla yuvalanmanın bir 
arada olduğu, insanlarla ve doğay-
la iç içe yaşayan tek yer Adaköy ve 
Yeşildağ’dır, diyebilirim. Leylek-
ler, Beyşehir’de hayatın bir parçası 
haline gelmiş durumda. İnsanlar 
saygı gösteriyor, uçma zamanları-
nı biliyor’’ diye konuştu.
n DHA

Boşanma aşamasında olduğu karısını tabancayla öldürüp kızını da ağır yaraladığı iddia edilen 
sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı 

Eşini öldürüp, kızını ağır
yaraladı, ‘pişmanım’ dedi

Konya’da boşanma aşamasında 
olduğu karısını tabancayla öldürüp 
kızını da ağır yaraladığı iddiasıyla 
hakkında dava açılan sanık Niyazi 
Yetişir’in yargılanmasına başlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde 
görülmeye başlayan davanın ilk 
duruşmasına, “tasarlayarak adam 
öldürme” suçundan ağırlaştırılmış 
müebbet sitemiyle dava açılan tu-
tuklu sanık Niyazi Yetişir (43) ile 
olayda yaralanan kızı Rabia Yetişir 
(18) ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Yetişir, savunma-
sında eşi Sevda Yetişir’i öldürdüğü 
için pişman olduğunu, amacının sa-
dece yaralamak olduğunu savundu.

Boşanma aşamasında olduğu eşi 
ile kızını olay günü annesinin evine 
giderken tesadüfen gördüğünü öne 
süren Yetişir, “O an kendimi kaybet-
tim, pişmanım” dedi.

Yetişir, eşini vurduktan sonra kı-
zının çalıştığı kuaföre giderek nam-
luyu havaya doğru tutup ateş etti-
ğini, bu sırada kızının vurulduğunu 
fark etmediğini ileri sürdü.

KIZI MAHKEME SALONUNA 
YÜRÜTEÇLE GELDİ

Mahkemede tanık olarak ifade 
veren tutuklu sanık Yetişir’in kızı 
Rabia Yetişir ise mahkeme salonuna 
yürüteçle geldi. Yetişir ise ifadesin-
de, babasının sürekli annesini teh-
dit ettiğini söyledi. Boşanma davası 
açıldıktan sonra annesinin telefonda 
başka bir erkekle konuştuğunu ve 

Adana’ya gittiğini sonradan öğren-
diğini anlatan Yetişir, “Olay günü 
babam kuaföre girdi ve bana, ‘Çık 
dışarıya’ diye bağırmaya başladı. 
Ben ne olduğunu anlamaya çalışır-
ken silahı doğrulttu ve ateş etme-
ye başladı. Silahı bana doğrulttu. 
Aramızda 3-4 metre kadar mesafe 
vardı. Babam 3 el ateş etti. Silah se-

sinden sonra zaten kendimden geç-
tim. Gözümü açtığımda yerdeydim. 
Etrafımdakiler bağırıyordu” şeklinde 
ifade verdi.

Sanık ve tanık savunmalarının 
ardından mahkeme heyeti, sanık 
Niyazi Yetişir’in akıl sağlığının yerin-
de olup olmadığına ilişkin rapor alın-
masını isteyerek duruşmayı erteledi.

Hacıveyiszade Mahallesi Şeyhu-
lemayahşi Caddesi’nde 31 Ağustos 
2017’de boşanma aşamasında ol-
duğu öğrenilen karısını tabancayla 
öldüren Niyazi Yetişir, kızını da ağır 
yalamıştı. Yetişir’in eşi Sevda Yetişir 
olay yerinde hayatını kaybetmiş, kızı 
Rabia yetişir ise hastaneye kaldırıl-
mıştı. n AA

‘28 Şubat süreci yeniden gözden geçirilmeli’
Hak-İş 
Konfederasyonu 
Genel Başkanı 
Mahmut Arslan

Eşini boşanmadan önce kendisini aldattığı iddiasıyla tabancayla vurup öldüren, kızı Rabia’yı (18) da ağır 
yaralayan Niyazi Yetişir’in (43) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
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Süper teşvik sisteminde teknoloji damgası
Ekonomi Bakanı Nihat Zey-

bekci, “süper teşvik” olarak 
adlandırılan Proje Bazlı Yatı-
rım Teşvik Sistemi kapsamında 
desteklenecek yüksek ve or-
ta-yüksek teknolojili projelere 
ilişkin açıklamalarda bulundu.

Proje Bazlı Yatırım Teşvik 
Sistemi kapsamında 19 firmaya 
ait toplam 23 projenin destek-
leneceğini hatırlatan Zeybekci, 
bu projelerin 4’ünün yüksek, 
13’ünün orta-yüksek, geri ka-
lanının da orta-düşük teknoloji 
seviyesinde yatırımlar olduğu-
nu söyledi. 

Zeybekci, yüksek ve or-
ta-yüksek teknoloji yatırım-
larının Türkiye’nin bu alanda 
dışa bağımlılığını azaltacağına 
işaret ederek, “Proje Bazlı Ya-

tırım Teşvik Sistemi kapsamın-
da, teşviklerin yüzde 75’i yük-
sek ve orta-yüksek teknolojili 
ürünlere sağlanacak. Elektrikli 
bataryadan ilaçlı stente, ener-
ji sistemlerinden hibrit motor 
üretimine kadar toplam 95 mil-
yar 642 milyon liralık yüksek ve 
orta-yüksek teknolojili yatırım 
çeşitli teşviklerden faydalana-
cak” diye konuştu. Türkiye’nin 
teknoloji seviyesi yüksek ürün-
leri ithal ederek cari açık ver-
diğine dikkati çeken Zeybekci, 
katma değeri yüksek, teknoloji 
ve inovasyona dayalı ürünlerin 
küresel ticaretteki önemi ar-
tarken Proje Bazlı Teşvik Siste-
mi ile Türkiye’nin uluslararası 
pazarlardaki rekabet gücünün 
gelişeceğini dile getirdi. Zey-

bekci, yüksek ve orta-yüksek 
teknoloji yatırımlarının Tür-
kiye’nin küresel ekonomideki 
gücünü artıracağının altını çi-
zerek, şöyle devam etti: “Teş-
vik sistemi kapsamında yatırım 

projelerine konu ürünlerle cari 
açık üzerinde yıllık 19 milyar 
dolarlık olumlu etki yaratılma-
sı öngörülürken, sadece yüksek 
ve orta-yüksek teknolojili ya-
tırımların cari açığa katkısının 

yıllık 16 milyar 59 milyon dolar 
olacağını tahmin ediyoruz.” 

CARİ AÇIĞA EN YÜKSEK KATKI 
ELEKTRİKLİ BATARYADAN 
Assan, BMC, CFS, Dow 

Aksa, SASA, Most Makine, 
Metcap Enerji, Oyak Renault ve 
Vestel’in orta-yüksek teknolojili 
yatırımları hayata geçireceğini 
vurgulayan Zeybekci, Alvime-
dica, Atayurt, Ekore ve TU-
SAŞ’ın ise teknoloji seviyeleri 
yüksek yatırımlara imza ataca-
ğını kaydetti. Zeybekci, yatırım 
teşviklerinden yararlandırılacak 
yüksek ve orta-yüksek teknolo-
jili en büyük yatırımı, elektrikli 
araç enerji depolama sistem-
lerine yönelik 28 milyar 396 
milyon liralık projeyle Vestel’in 
yapacağını belirterek, söz ko-

nusu elektrikli batarya üretim 
projesinin 4 milyar 600 milyon 
dolarla cari açığa yıllık en fazla 
katkıyı sağlayacak yatırım ol-
masını öngördüklerini bildirdi.

Bakan Zeybekci, cari açığa 
yıllık en fazla katkıyı sunacak 
bir diğer teknoloji seviyesi yük-
sek yatırımın ise 2 milyar 290 
milyon dolarla Oyak Renault’un 
hibrit motor üretimi projesi 
olduğunu aktardı.  Yüksek ve 
orta-yüksek teknolojili yatı-
rımların istihdama da büyük 
katkı sunacağına dikkati çeken 
Zeybekci, “Teknoloji seviyesi 
yüksek yatırımlarla 29 bin 671 
kişiye doğrudan, 113 bin 664 
kişiye dolaylı istihdam sağlan-
ması bekleniyor.” değerlendir-
mesinde bulundu.  n AA

‘Hacker’lara karşı bankacılara 
özel eğitim verilmeli’

FETÖ’nün Malezya 
imamına 18 yıl hapis

Kaspersky Kıdemli Güvenlik 
Araştırmacısı Fabio Assolini, klasik 
banka soygunlarında olduğu gibi 
dijital soygunlarda, siber suçlula-
rın ilk önce bankanın güvenliğini 
hedef aldığını vurgulayarak, “La-
zarus”, “Carbanak” ve “Metel” adlı 
hacker gruplarının dünyada birçok 
banka ve finansal kuruma siber 
saldırı gerçekleştirdiğini kaydetti. 

Hacker’ların, saldırıdan önce 
banka çalışanları hakkında sosyal 
medyada bilgi topladığını, banka 
çalışanlarına gönderdikleri virüslü 
e-maillerle banka sistemine sı-
zabildiklerini ifade eden Assolini, 
hacker’ların banka çalışanları üze-
rinden bankaları hedef aldığını, ha-
cker’lara karşı bankacılara özel eği-
tim verilmesi gerektiğini söyledi.

Fabio Assolini, siber suçluların 
banka sistemine girdikten sonra 
bankadan istedikleri para transfe-
rini kolaylıkla gerçekleştirebildiğini 
kaydederek, transfer edilen para-
nın takibinin uzun zaman aldığını 
söyledi.  Hacker’ların elde ettiği 
müşteri bilgileriyle ATM kartlarını 
da kopyaladığını belirten Assolini, 

geçen yıllarda bir siber suçlu gru-
bunun, küresel finans ağı SWIFT’i 
hedef aldığını, Ekvador’daki bir 
bankadan 12 milyon dolar, Bang-
ladeş’teki bir bankadan ise 81 
milyon dolar çalındığını aktardı.  
Assolini, “Siber suçlular için ülke-
lerin merkez bankaları da hedef-
tir. Polonya’da hacker’lar, Polonya 
Merkez Bankası’nın internet site-
sini hack’leyerek Polonya’daki 31 
bankadan para çaldılar” dedi.  Si-
ber suçluların hedef aldığı ülkele-
re de işaret eden Assolini, şunları 
kaydetti: 

“Siber suçluların bu bölgede en 
çok hedef aldığı ülkelerden biri de 
Türkiye... Bankaların, kendilerini 
koruma yöntemlerini değiştirme-
si gerekiyor. Geleneksel güvenlik 
yöntemlerinden istihbarat tabanlı 
metotlara geçmesi gerekiyor. Ban-
kalar kendilerini korumak için yeni 
dijital teknolojileri kullanmalı. Si-
ber suçluların ilk hedefi banka çalı-
şanlarının bilgisayarlarıdır. Oradan 
bankanın sistemine sızmaya çalı-
şırlar.”
n AA

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, üretimde verim artışı sağlayacak, kar oranını artıracak, çiftçile-
rin işlerini kolaylaştıracak ve sektörün teknoloji kullanımını yaygınlaştıracak olan çalıştay düzenledi

Teknolojik tarıma 
KGTÜ damgası 

Konya Gıda ve Tarım Üni-
versitesi (KGTÜ) üretimde ve-
rim artışı sağlayacak, kar oranını 
artıracak, çiftçilerin işlerini ko-
laylaştıracak ve sektörün tekno-
loji kullanımını yaygınlaştıracak 
olan ‘Tarım 4,0’ ile ilgili çalıştay 
düzenledi. 

Bilim insanı ve sektör tem-
silcilerinin fikir alışverişinde 
bulunduğu çalıştayda, Tarım 
4.0 konusunda atılması gereken 
adımlar ve Türkiye’nin bu alan-
daki konumu konuşuldu. 

Çalıştay, KGTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Cumhur Çökmüş’ün açılış 
konuşmasıyla başladı. Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesinin 
temel misyonlarından olan ta-
rım alanındaki verimliliğini ar-
tırmak ve ‘Tarım 4.0’ uygulama-
larının yaygınlaştırılması için bu 
organizasyonun düzenlendiğini 
belirten Çökmüş, KGTÜ’nün ta-
rıma öncülük edecek çalışmalara 
imza attığını ifade etti. 

Bir ülke için tarımın çok 
önemli olduğunu vurgulayan 
KGTÜ Mütevelli Heyet Başkanı 
Dr. Mikdat Çakır da kamunun 
planlamayı çok güzel yapması 
gerektiğini belirterek tarım ve 
gıdada etkin olmayan ülkelerin 
bağımsızlıktan bahsedemeyece-
ğini kaydetti. 

“BİLİM İNSANLARI VE SEKTÖR 
TEMSİLCİLERİ TARIM 4.0’I 

ANLATTI” 
Çalıştayda, ION Academy 

Kurucusu Ali Rıza Ersoy, ‘’En-
düstri 4.0’dan Tarım 4.0’a’’, 

Ege Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Haluk Soyuer 

“Endüstri 4.0: Fırsatlar ve Risk-
ler’’, Bilim, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı Dördüncü Sanayi 
Devrimi Daire Başkanı Hülya 
Öztoprak Yılmaz Kamunun Ça-
lışmaları, Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim 
Üyesi Mehmet Ali Dayıoğlu “Ta-
rım 4.0: Akıllı Tarım”, Deloitte 
Danışmanlık Kıdemli Müdürü 
Aysun Özen Tacer “Tarımda Uç-
tan Uca İnovasyon: Tarımda De-
ğer Zinciri Bağlamında Güncel 
Trend ve Örnekler’’, TarSens, 
Tarımsal Sensör Sistemleri Ku-
rucu & CEO’su Celil Serhan Tez-
can, ‘’Tarım 4.0: Hassas Tarım 
Sürecinde Yapay Zekânın Yeri 
ve Tarımın Farklı Platformlarda 
Geleceği’’, Toros Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yusuf Zeren, 
‘’Tarım 4,0 Bağlamında Toplum 
5.0’’ başlıklı sunum yaptılar. 

Değerlendirme oturumla-
rının da yapıldığı çalıştayın so-
nunda bir bildiri yayınlandı. 

YENİ KARARLAR ALINDI 
Bildiriye göre; 1- Konya Gıda 

ve Tarım Üniversitesi öncülü-
ğünde Tarım 4,0 Mükemme-
liyet Merkezi Kurulmasına, 2- 
Konya’da bir Tarım 4,0 Zirvesi 
Düzenlenmesine, 3- Konya ve 
Karaman illerini kapsayacak bir 
Gıda ve Tarım Teknoloji Geliş-
tirme Bölgesi kurulması için ön 
hazırlık çalışması yapılmasına, 
4- Tarım 4,0’a Yönelik Ortak 
Projelerin Yapılmasına, 5- Tarım 
4,0 Start-Up’larını Destekleme 
ve Görünürlüğünü/Yatırım Ya-
pılabilirliğini Artırmak amacıyla 

çalışma başlatılmasına karar ve-
rildi. 

Konya Şeker Merkez Kam-
püsünde gerçekleştirilen prog-
rama, Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Dr. Mikdat Çakır, Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, 

Konya Gıda ve Tarım Üniversi-
tesi Mütevelli Heyet Başkan Ve-
killeri Ali Konukseven ve Yılmaz 
Bademli, AB Holding ve iştirak-
lerinden yetkililer, kamu ve özel 
sektörden konuyla ilgili çalışma-
lar yürüten uzmanlar ve akade-
misyenler katıldı.
n HABER MERKEZİ

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) üst yönetimi ve yurt dışı 
yapılanması deşifre olunca, örgüt 
bu isimleri revize ederek 14 kişi-
den oluşan yönetimi 11 kişiye in-
dirdi. Yeni yönetime, Naci Tosun, 
Reşit Haylamaz, Mustafa Yeşil, 
Sadık Kesmeci, İrfan Yılmaz gibi 
isimler eklendiği öğrenildi. FETÖ, 
Malezya, Singapur, Tayvan, Hong 
Kong, Vietnam, Filipinler, Endo-
nezya, Laos, Papua Yeni Gine gibi 
Asya Pasifik ülkelerinin yanı sıra 
Avustralya’da da faaliyet gösteri-
yor.  Ankara 15. Ağır Ceza Mah-
kemesindeki duruşmaya tutuklu 
sanık Duman ve avukatı katıldı. 

Cumhuriyet savcısının “silahlı te-
rör örgütü yöneticiliği” suçundan 
cezalandırılmasını talep ettiği Du-
man, “Malezya’da kendi işimi ya-
pıyordum. ByLock kullanmadım. 
Örgüte yardımda bulunmadım. 
Yasal olmayan bir iş yapmadım. 
Ben masumum” dedi ve beraat 
talebinde bulundu. Mahkeme Baş-
kanı Muhammet Karaca, heyetçe 
yaptıkları müzakerenin ardından 
Duman’ın “silahlı terör örgütü 
yöneticisi olmak” suçundan 18 yıl 
hapis cezasına çarptırıldığını, piş-
manlık göstermemesi nedeniyle 
cezasında takdiri indirim uygulan-
madığını açıkladı.  n AA 

 Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Bilim insanı ve sektör temsilcilerinin fikir alışverişinde bulunduğu çalıştayda, Tarım 4.0 konusunda atılması gereken adımlar ve Türkiye’nin bu alandaki konumu konuşuldu.
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Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek ‘Türkiye barışın kilit aktörüdür’
Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan, MHP Genel Başkanı 
Bahçeli ile bugün görüşecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Mecliste gazetecilerin gün-
deme ilişkin sorularını yanıtladı. 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçe-
li’nin, Cumhurbaşkanı ve milletve-
kili genel seçiminin 26 Ağustos’ta 
yapılmasına ilişkin açıklamalarının 
hatırlatılması üzerine Erdoğan, ya-
rın Bahçeli ile görüşmesi olduğunu 
kaydetti.

“Görüşmemizde gerek bu sü-
reçle ilgili gerek bu tür açıklama ile 
ilgili; değerlendiririz”

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup 
Toplantısı’nın ardından AK Parti 
Genel Başkanvekili ve Başbakan 
Binali Yıldırım ve parti yöneticile-
riyle bir araya geldi. Basına kapalı 
gerçekleştirilen görüşme yakla-
şık 1 saat sürdü.  Erdoğan, daha 

sonra iktidar kulisinde kendisini 
bekleyen gazetecilerin gündeme 
ilişkin sorularını yanıtladı. Bahçe-
li’nin, cumhurbaşkanı ve milletve-
kili genel seçiminin 26 Ağustos’ta 
yapılmasına ilişkin açıklamalarının 
hatırlatılması üzerine Erdoğan, 
“Sayın Bahçeli ile yarın 13.30’da 

Külliye’de görüşmemiz olacak. 
Görüşmemizde gerek bu süreçle 
ilgili gerekse bu tür açıklama ile il-
gili; orada değerlendiririz. Şu anda 
benim herhangi söyleyecek bir 
şeyim yok. Söyleyeceklerimi zaten 
grupta söyledim” ifadesini kullan-
dı. n AA

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve 
Başmüzakereci Ömer Çelik, AB 
ülkelerindeki bazı siyasetçilerin 
son dönemde Türkiye’ye ilişkin 
sözlerini Twitter hesabında pay-
laştığı mesajlarla değerlendirdi. 
Yunanistan Başbakanı Aleksis 
Çipras’ın “tahrik ve agresifliğin 
kudret alameti olmadığını” söyle-
diğini belirten Çelik, “Bu sözü ken-
di Savunma Bakanı duymalı, ez-
berlemeli ve her gün tekrarlamalı” 
değerlendirmesinde bulundu. 
Çelik, Avusturya’nın AB’den So-
rumlu Bakanı Gernot Bluemel’in 
“Türkiye’nin AB üyelik müzake-
relerinin durdurulması gerektiği” 
şeklindeki sözlerine işaret ederek, 
“Bu söz yeni değil, Avrupa’daki 
bütün ırkçılar, AB düşmanı aşırı 
sağcılar, göçmen düşmanları ve 
İslam düşmanları her gün söylü-
yor bunu” ifadesini kullandı. Fran-
sa Cumhurbaşkanı Emmanuel 

Macron’un “Balkanlar’ın yüzünü 
Türkiye ya da Rusya’ya dönmesini 
istemem” sözlerini değerlendiren 
Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Bu söz, Balkanlar tarihini 
bilmemek ve ders çıkarmamak-
ta ısrarcı olmak anlamına gelir. 
Türkiye Balkanlar’da istikrar ve 

barışın kilit aktörüdür. Türkiye’yi 
Balkanlar konusunda ortak olarak 
görmeli AB. Türkiye’yi rakip gören 
bir AB, Balkanlar’da ‘soğuk savaş’ 
siyasetini ve 90’lı yılları diriltmek 
isteyenlerin arzu ettiği siyaset tu-
zağına düşer...”
n AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmaya, 
vatandaşları selamlayarak başla-
dı. Ayrımcılık nedir bilmediklerini, 
kimseyi ayırmadıklarını belirten Kı-
lıçdaroğlu, “Farklı siyasi görüşlerde 
olan, farklı bölgelerde yaşayan, farklı 
dilleri, inançları olan vatandaşları-
mız olabilir. Madem ki al bayrağın 
altında birlikte yaşayacağız, size söz 
veriyorum birlikte huzur içinde ya-
şayacağız.” ifadesini kullandı.

“BADEM SÜTÜYLE BESLENİYOR”
Eğitimin perişan vaziyette oldu-

ğunu, hiçbir annenin okuldan mem-
nun olmadığını savunan Kılıçdaroğ-
lu, annelere, “2019’da bu ülkeye 
demokrasiyi getirecek olan sizlersi-
niz. Bu ülkede kul hakkı yiyenleri de 
kapının önüne koyacaksınız.” diye 
konuştu.

Ekonominin de iyi götürüle-
mediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, 
Haymana’nın bir köyünde sütçülük 
ve hayvancılık yapan 58 yaşındaki 
bir vatandaşın, Ziraat Bankasından 
kredi çektiğini, ancak daha sonra 
borcunu ödeyemediğini, hayvanla-
rını ucuza sattığını, bankanın haciz 
koyduğunu, bankanın önüne süt 
dökmek zorunda kaldığını anlattığı-
nı aktardı.

CHP’li büyükşehir belediyeleri-
nin kırsalında çalışanların mağdur 

olmadığını, bütün süt üreticilerinin 
hayatlarından memnun olduğunu 
iddia eden Kılıçdaroğlu, “Aynı mağ-
duriyeti sen yaşadın, binlerce çiftçi 
yaşamasın diye Ankara’yı senden 
istiyorum. Sen mağdur olurken, 
çocuğuna harçlık bulamazken, sütü 
dökerken, sarayda oturan zat ba-
dem sütüyle besleniyor. Millet süt, 
kuru ekmek bulamıyor, beyefendi 
badem sütüyle besleniyor.” ifadesini 
kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 
“Bunu dış güçler yapıyor.” denildiği-
ni belirterek, şu görüşlere yer verdi:

“Sen çocuk musun? Çocuğu 
kandırırlar. Verirsin şekeri kandırır-
sın. Sana ne verdiler de kanıyorsun? 
Dış güçlermiş. Yok öyle bir şey. ‘Bir 
günde mazota iki sefer zam yap’ 
diye dış güçler mi söylüyor? Zammı 
sen yaptın. ‘Devletin kozmik odası-
nı terör örgütüne aç’ diye dış güçler 
mi söyledi? Sen açtın. Büyük ihale-
leri dolarla yapıyorsun. Dış güçler 
mi diyor? Sen yapıyorsun. ‘Bunların 
tamamı dış güçlerin oyunu’ diyor. 
Bunların tamamı senin oyunun 
kardeşim. Memleketi samana dış 
güçler mi teslim etti? Dış güçler mi 

söyledi ‘et ithal et’ diye? Dış güçler 
mi söyledi ‘Süleyman Şah Türbesi’ni 
kendi topraklarından kaçır’ diye? Bir 
de ‘Ben milliyetçiyim’ diyor. Batsın 
senin milliyetçiliğin. Dış güçler mi 
Türkiye Cumhuriyeti’ni tefecilere 
mahkum etti? Sana zorla mı borç 
para verdiler? 15 yılda 150 milyar 
dolar faiz ödedin. Dış güçler mi dedi 
‘gel bize faiz öde’ diye? Yakayı kap-
tırmışsın talimat alıyorsun. Talimatı 
yerine getirmezsen faiz, dolar yük-
seliyor. Asıl neden bu.

Seçim diyorlar ya, olacak inşal-
lah. Bunları göndereceğiz. Vatandaş 
gönderecek. Bıktık artık. Bunları dış 
güçler yapıyorsa o zaman bu devleti 
kim yönetiyor diye sana soru sorma 
hakkım var. Dış güçler yapıyorsa 
senin fonksiyonun ne? Badem sütü 
içmek mi senin fonksiyonun? Artık 
bunlar devleti yönetemiyor. Gidemi-
yorlar da. Onların sözcüsü konuştu; 
‘Seçime gidelim’ diye. Diyorlar ki, 
‘artık biz yönetemiyoruz, biz gide-
ceğiz, vatandaş bizi göndersin.’ Bu 
ülkeyi doğru dürüst, adam gibi, in-
san gibi yönetecek yöneticilere ih-
tiyacımız var. Kul hakkı yemeyen, 
düzgün, namuslu, vatandaşa hesap 
veren, her kuruşun hesabını veren 
yöneticilere ihtiyacımız var. Yöne-
temiyorlar Türkiye’yi. Bunu da artık 
itiraf ediyorlar.”
n AA

AK Parti Sözcüsü Ünal’dan 
Kılıçdaroğlu’na yanıt

‘AK Parti ile görüşülüp 
alınmış bir karar değil’

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir 
Ünal, sosyal medya hesabı Twit-
ter’dan yaptığı açıklamada, “Ke-
mal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin 
Grup Toplantısı’nda bize çağrıda 
bulunmuş. Kendisine cevabımız-
dır; biz, 17-25 Aralık’tan sonra bu 
sivil toplum örgütü görünümlü 
illegal yapının paralel devlet ya-
pılanması olduğunu söyledik ve 
bunlara karşı her türlü mücadeleyi 
verdik veriyoruz.” ifadelerine yer 
verdi.

Türkiye’yi teröristlerden te-
mizlerken, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları-
nın FETÖ’nün bankalarında hesap 
açıp, finans kuruluşlarına canlı kal-
kan olduklarını belirten Ünal, şöyle 
devam etti:

“Biz bu işgalcilerle savaşırken 
sen ve arkadaşların ‘elinizde delil 
mi var’ diyerek bu hain yapının 
medya kuruluşları önünde canlı 
kalkan görevi görüyordunuz. Sen 
15 Temmuz gecesi FETÖ’cülerin 
nezaretinde havaalanından kont-
rollü bir şekilde kaçtın ve belediye 

başkanının evinde oturma eylemi 
yaparak iktidar hayalleri kurdun. 
Nihayet sandıkta yenemediğini 
darbeciler başarıyordu. Ama um-
duğun gibi olmadı. Biz iç temizliği-
mizi, 15 Temmuz’dan üç yıl önce 
tamamladık, sen ve arkadaşların 
17/25 Aralık’tan sonra FETÖ’nün 
kayığına bindiniz, ‘delil var mı de-
lil’ diye bağırıyordunuz. Zaten 15 
Temmuz’a da inanmadınız. Sizin 
için ne FETÖ ne PYD bir terör ör-
gütü değil deliliniz olmadığı için. 
Yani kısaca biz bu yapının bir suç 
örgütü olduğu ortaya çıktığı gün 
savaşmaya başladık, siz kol kola 
girdiniz.”

Öte yandan, “Kulağı var duy-
maz, dili var hakikati konuşmaz.” 
diye boşa demediklerine işaret 
eden Ünal, şunları kaydetti:

“2014’te bir TV programında 
‘20 yıl önce ceberut devlet anlayı-
şının dindarlara uyguladığı baskı 
ortamında dini grup görünümlü 
bu yapı kendini gizlemiştir’ mea-
linde yaptığımız analizi kırpıp ser-
vis yapıyorsun. Kasetle gelmek, 
kasetçilik böyle bir şey.”  n AA

MHP Genel Başkan Yardımcı-
sı Edip Semih Yalçın, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cum-
hurbaşkanı ve milletvekili genel 
seçiminin 26 Ağustos’ta yapılma-
sına ilişkin açıklamalarıyla ilgili 
değerlendirmede bulundu.

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Bahçeli’nin 
konuya ilişkin yarın görüşecekle-
rini ve bu görüşmenin ardından 
konunun netleşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sisteminin sağlam temeller üze-
rine oturtulmasını istediklerinin 
altını çizen Yalçın, erken seçim 
teklifinin gerekçelerine ilişkin 
şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemine geçişte uyum yasaları 

çıktıktan sonra 18 ay gibi bir süre 
beklemek sakınca doğurur. MHP, 
bir teklif olarak 26 Ağustos’u or-
taya koymuştur. Bu bir tekliftir. 
Kabul görmesi için iktidar parti-
sinin ‘evet’ demesi lazım. Takdir 
onlarındır. AK Parti ile görüşülüp 
alınmış bir karar değil, bir baskı 
değil, bu bir teklif. Bu, cumhur-
başkanlığı hükümet sisteminin 
dört başı mamur şekilde yerine 
oturtulması, Cumhur ittifakının 
bir yol kazasına uğramaması için 
yapılmış bir teklif.” Yalçın, uyum 
yasalarını 1 ya da 1,5 ay içerisin-
de rahat bir şekilde Meclisten ge-
çirdikten sonra 18 ay gibi bir sü-
renin beklenmemesi gerektiğini 
düşündüklerini yineledi.
n AA 

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos’ta yapıl-
masını önerdi. Bahçeli, “İrade milletindir, ihanet ise millet karşısında asla tutunamayacak” dedi

‘26 Ağustos’ta yeni bir zafer
ruhu ile sandığa gidelim’

MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, partisinin TBMM grup 
toplantısında, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ne herhangi 
bir savsama, gecikme olmaksızın 
geçilmesinin “milli beka ve tarihi 
emanetler açısından acil hal aldı-
ğını” belirtti.

Devlet Bahçeli, 31 Mart 
2019’da Mahalli İdareler Seçi-
mi yapılacağını anımsatarak, bu 
seçime 11 ay 14 gün kaldığına 
dikkati çekti. Bahçeli, önlerinde 
iki seçeneğin bulunduğunu ifade 
ederek, şöyle devam etti:

Ya Cumhurbaşkanı ve mil-
letvekili seçiminin normal tarihi 
olan 3 Kasım 2019 beklenecek; 
ya da milli mecburiyet ve ortaya 
çıkan meşru gerekçelerden dola-
yı seçimler erkene çekilecektir. 
Cumhurbaşkanı ve milletvekili 
genel seçiminin zamanında ya-
pılmasıyla ilgili talepler doğal bir 
haktır. Partimizin bugüne kadar 
kanaati hep bu yönde olmuş-
tur. Sayın Cumhurbaşkanı’nın 
düşünce, ifade ve temennisi de 
farklı değildir. Ancak önümüzde 
ülkemiz ve milletimiz aleyhine 
olabilecek bir siyasi gündem ve 
seçim süreçleri vardır. Bunu te-
lafi etmek, lazım gelen önlem-
leri sorumluluk ve şuurla almak 
siyaset kurumunun ana görevi 
olmalıdır.

Bilinmelidir ki gerekli uyum 
yasalarının süratle çıkarılması-
nın akabinde, Milliyetçi Hareket 
Partisi takdir ve tercih hakkını 

seçimlerin erkene alınmasından 
yana kullanacaktır. Bu işi daha 
fazla uzatmaya gerek yoktur. 
Kaosa oynayanların oyunlarını 
bozmak şarttır. Seçim var mı yok 
mu, erken mi olacak, zamanın-
da mı yapılacak anlaşmazlık ve 
çekişmelerine son verilmesinin 
vakti gelmiştir.”

MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, siyasi muhataplarına ve 
“aziz millete” samimi ve tartı-
şılmasını ümit ettiği bir teklifte 

bulunmak istediğini belirterek, 
şunları kaydetti:

“26 Ağustos 2018 Pazar 
günü, yani Malazgirt Zaferi ile 
Büyük Taarruzun yıl dönümlerin-
de, Türk milletinin yeni bir zafer 
ruhuyla sandığa gidip hem Cum-
hurbaşkanı hem de milletvekili 
genel seçiminde Türk ve Türkiye 
düşmanlarına hak ettikleri dersi 
vermesi en makul, en mantıklı, 
en akılcı, en demokratik yoldur. 
İrade milletindir, istikbal mille-

tindir, istiklal milletindir, ihanet 
ise millet karşısında asla tutuna-
mayacaktır. İç ve dış tehditlerin 
ağırlaştığı zaman diliminde, Tür-
kiye yeni hükümet sistemine çok 
seri şekilde geçmeli, taşlar yerine 
oturmalı, sığ tartışmalar bıçak 
gibi kesilmelidir. Bize göre başka 
çare kalmamıştır.

Seçim güvenliği bahanesine 
sığınıp siyasi kundakçılıktan me-
det uman, lekeli ortaklarıyla Tür-
kiye’nin belini bükmeye çalışan 
CHP’ye ve diğer yancılarına hod-
ri meydan diyoruz. Seçimse iste-
diğiniz buyrun, gereğini yapalım. 
Bırakalım hükmü Türk milleti 
versin. Demokrasi sandıktır, san-
dık ise er meydanıdır, mertliğin 
kaynağıdır. Biz bu meydandan 
kaçmadık, bu kaynağa riayet ve 
hürmetten kaçınmadık. Türki-
ye’nin başına çorap örmek için 
pusuya yatanları, pusularında 
boğalım. Milletin iradesine şaşı 
ve soğuk bakanları sandığın ale-
viyle yakalım. Söz milletindir, ka-
rar milletindir, gelecek milletin-
dir, tercih büyük Türk milletine 
aittir.” CHP’nin oturma eylemini 
değerlendiren Bahçeli, şöyle ko-
nuştu:

“CHP’nin OHAL bahanesiyle 
başlattığı oturma eylemi fikren 
sakat, ahlaken sakıncalı, ruhen 
hastalıklıdır. Yürüdüler olmadı, 
şimdi de oturmaya başladılar. 
Bunlar oturdukları zaman kalk-
mayı bilmezler, kalktıkları zaman 
yürümeyi bilmezler.”  n AA

Kılıçdaroğlu: Seçim diyorlar ya olacak inşallah

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel
Başkanı Bahçeli ile bugün görüşecek Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin 
normal tarihi olan 3 Kasım 2019 beklenecek; ya da milli mecburiyet ve ortaya çıkan 

meşru gerekçelerden dolayı seçimler erkene çekilecektir” dedi.
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Helvacızade Grubu’nu ziyaret eden “GAPS Beslenme Protokolü” duayeni Dr. Natasha Campbell-McBride, ileri teknoloji ile faaliyet 
gösteren tesisleri ve Ar-Ge çalışmalarını incelerken Türkiye’nin inovatif ürünler geliştirmede ulaştığı başarıyı çok takdir etti

Helvacızade’ye hayran kaldı
“GAPS Beslenme Protokolü” Du-

ayeni Dr. Natasha Campbell-McBride 
Helvacızade Grubu’nun Konya’daki 
Ar-Ge merkezleri ve üretim tesisle-
rini ziyaret etti. Dr. Natasha Camp-
bell-McBride’a Yönetim Kurulu Üye-
leri ve Zade Vital Medikal Müdürü 
Dr. Didem Numanoğlu Gülmez eşlik 
etti.

Besin desteği olarak kullanılan 
yağların önemine her fırsatta deği-
nen Dr. Natasha Campbell-McBride 
ileri teknoloji ile faaliyet gösteren 
tesisleri ve Ar-Ge çalışmalarını ince-
lerken Türkiye’nin inovatif ürünler 

geliştirmede ulaştığı başarıyı çok tak-
dir etti.

Oğluna otistik tanısı konulduğu 
zaman, yoğun araştırmaları sonucun-
da; otizmin, hasarlı bağırsak duvarı 
ve bozuk bağırsak florası nedeniyle 
beynin toksinleşmesi sonucunda or-
taya çıktığını öğrenen Dr. Natasha 
Campbell-McBride, geliştirmiş oldu-
ğu doğal bir tedavi yöntemiyle oğlu-
nun bağırsak florasını tedavi ederek, 
otizmini de iyileştirir. Zamanla, geliş-
tirdiği bu doğal tedavi “GAPS Beslen-
me Protokolü”, psikolojik sendromlu 
hastaları da “GAPS Hastaları” olarak 

adlandırılır. 2004 yılında, yazdığı ilk 
kitabı olan ‘GAPS Gut and Psycho-
logy Syndrome’ (GAPS Bağırsak ve 
Psikoloji Sendromu) adlı tedavi kitabı 
12 dilde çevrilen Dr. Natasha Cam-
pbell-McBride, dünyanın her yanın-
dan binlerce GAPS hastası tarafından 
ilgiyle takip ediliyor.

Besin desteği olarak kullanılan 
yağların GAPS Beslenme Protoko-
lü’ndeki önemini her fırsatta dile ge-
tiren Dr. Natasha Campbell-McBride, 
17 Nisan 2018 tarihinde bu alan-
da önemli çalışmalara imza atmış, 
Helvacızade Grubu’nun Konya’daki 
Zade Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesis-
leri’ni, Zade Vital İlaç Üretim Tesis-
leri’ni ve Ar-Ge merkezlerini ziyaret 
ederek Helvacızade Grubu Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Medikal Müdü-
rü’nden bilgiler aldı.

Ziyaret kapsamında Türkiye’nin 
en büyük 500 kurumu arasında yer 
alan, üniversite & sanayi işbirlikle-
riyle, gıda ve sağlık alanında Ar-Ge 
yatırımı yapan ve inovatif ürünler ge-
liştiren Helvacızade Grubu, dünyada 
ve Türkiye’de gerçekleştirdiği “İlk”-
leri Dr. Natasha Campbell-McBride’a 
anlattı.

Ziyaretin ilk aşamasında  Zade 
Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri zi-
yaret edildi. Alanında 17 farklı kalite 

ve sistem sertifikası ve PLC otomas-
yon sistemleri ile insan hatasından 
bağımsız üretimin yapıldığı Zade Te-
sisleri’nde üretilen ayçiçek yağı, mısır 
yağı, zeytinyağı gibi ürünlerin 72’den 
fazla farklı ülkeye gönderildiği bilgisi 
verildi.

Ziyaretin ikinci aşamasında Zade 
Vital İlaç Üretim Tesisleri’nde ince-
lemeler yapılarak, tüm üretim aşa-
maları hakkında detaylı bilgi verildi. 
GMP (Good Manufacturing Practices 
/ İyi Üretim Uygulamaları) standartla-
rında Avrupa’nın en büyük yumuşak 
kapsül üretim tesisi olan Zade Vital 
Tesisleri’nin yıllık bir milyar yumuşak 
kapsül üretim kapasitesinin olduğu 
ve tesislerde yumuşak kapsül ürün-
lerin yanı sıra likit ve yarı katı farma-
sötik formların da üretildiği aktarıldı.

Ziyaretin son bölümünde Türki-
ye’nin sayılı Ar-Ge merkezleri arasın-
da yer alan Zade & Zade Vital İbn-i 
Sina Ar-Ge Merkezi ve Doğal Ürünler 
Araştırma Uygulama Merkezi DÜA-
MER ziyaret edildi. Alanında en yük-
sek teknolojiye sahip laboratuvarları 
ve ekipmanlarıyla yeni ürün Ar-Ge 
çalışmalarının yapıldığı merkezlerde 
ülkemizin zenginliklerinin dünya ça-
pında ses getirecek inovatif ürünlere 
nasıl dönüştürüldüğü aktarıldı.
n HABER MERKEZİ

Koyuncu Fiat, ticari araçlarda uygulamış olduğu kampanyalar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni bir kampanya başlattıklarını belirten Koyuncu Fiat 
Ticari Satış Müdürü Selamet Demirhan, “Ducato, Pratico ve Fullback alan müşterilerimize 1 yıl boyunca geçerli yakıtın yüzde 20’si bizden” dedi

Yakıtın yüzde 20’si Fiat’dan
Koyuncu Fiat ticari araçlarda uy-

gulamış olduğu uygun ve avantajlı 
kampanyalar ile satış hizmetlerine 
devam ediyor. Koyuncu Fiat’da, 
Ducato, Pratico ve Fullback model 
araçları satın alan müşterilerin 1 yıl 
boyunca kullanmış olduğu yakıtın 
yüzde 20’si karşılanıyor. Nisan ayına 
özel kampanyalar hakkında bilgiler 
veren Koyuncu Ticari Satış Müdürü 
Selamet Demirhan, “Yeni aracımız 
olan Benzinli Doblo Kombi modeli 
65 bin 950 TL’den satışa sunuldu. 
DobloCombi modellerimizde 40 Bin 
TL’ye sıfır faiz kampanyamız, Fiorino 
dizel araçlarımızda 36 bin TL’ye 18 
ay sıfır faiz kampanyalarımız sürü-
yor. Ayrıca, 2017, 2018 model Du-
cato, Pratico ve Fullback alan müş-
terilerimize 1 yıl boyunca geçerli 
yakıtın yüzde 20’si bizden”dedi. 
“BENZİNLİ DOBLO 65 bin 950 TL’DEN 

BAŞLAYAN FİYATLARLA”
Koyuncu Fiat Ticari Satış Mü-

dürü Selamet Demirhan Nisan ayı 
itibariyle ticari araçlarda olan kam-
panyalardan bahsetti. Benzinli Dob-
lo modellerinin 65 bin 950 TL’den 
başladığını ifade eden Demirhan, 
“Fiat’da Nisan ayı için geçerli olan 
Ticari araç kampanyalarımız devam 
ediyor. DobloCombi modellerimiz-
de 40 Bin TL’ye sıfır faiz kampan-
yamız, Fiorino araçlarımızda 36 bin 
TL’ye 18 ay sıfır faiz kampanyala-
rımız sürüyor. FiorinoCombi mo-
dellerimizin başlangıç fiyatı şuanda 
51 bin 900 TL. Yeni aracımız olan 
Benzinli DobloCombi modeli 65 bin 
950 TL’den başlıyor. Doblo araç-
larımızın benzinli versiyonu Nisan 
ayı itibariyle satışa başladı. Konyalı 
hemşerilerimizin de Koyuncu Fi-
at’a gelerek Benzinli Doblo’yu hem 
görmelerini hem de test etmelerini 
istiyoruz. Birde benzinli araçlarımız-
da LPG takma olanağı olduğu için 
servisimiz tarafından LPG’de taka-

biliyoruz. Biz buradan LPG takarak 
aracın garantisini öldürmemiş olu-
yoruz. 2018 model Doblo veya Fio-
rino aldıkları takdirde, ilk 10 bin ve 
20 bin kilometre bakımları bizden 
hediyedir” diye konuştu. 

YAKITIN YÜZDE 20’Sİ FİAT’DAN 
Ducato, Pratico ve Fullback alan 

müşteriler için 1 yıl boyunca yakıtın 
yüzde 20’sini karşıladıklarını vurgu-
layan Demirhan sözlerine şu şekilde 
devam etti: “2017, 2018 model Du-
cato, Pratico ve Fullback alan müş-
terilerimize 1 yıl boyunca geçerli 
yakıtın yüzde 20’si bizden. 1 yıl bo-
yunca 60 bin kilometre kullanımda 
yaklaşık 6 bin 900 TL yakıt desteği 
sağlanmaktadır. Ticaret ile uğra-
şan müşterilerimiz için çok güzel 
bir kampanya olduğunu düşünüyo-
rum. Fiat Ticari Araç sahipleri Yeni 
Ducato, pratiko ve Fullback almaları 
halinde 1000 TL kasko destek kam-
panyası var.” n HÜSEYİN MENEKŞE

“GAPS Beslenme Protokolü” Duayeni Dr. Natasha Campbell-McBride Helvacızade 
Grubu’nun Konya’daki Ar-Ge merkezleri ve üretim tesislerini ziyaret etti.

Koyuncu Fiat’da, Ducato, Pratico ve Fullback model araçları satın alan müşterilerin 
1 yıl boyunca kullanmış olduğu yakıtın yüzde 20’si karşılanıyor.
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Ülkenin yüzde 
90’ının birkaç ta-
kımı destekleme-
si futbolumuzun 
en temel sorunu. 
Türk futbolundaki 
geriye kalan arı-
zaların pek çoğu 
bu temel prob-
lemden çıkıyor. 
Değer üretmeyen 
ve kendi değerine 
sahip çıkmayan 
toplumlar doğal 
olarak o değerle-
rin yok olmasına 
seyirci kalıyor. Bu 
yok oluşun bir di-
ğer müsebbipleri 
ise yöneticiler. 
Türkiye’de ‘Para-
sı ve siyasi gücü 
olan, vasıfsız, ni-
teliksiz, şovmen’ 
tiplerin oluştur-
duğu bu güruh 
özellikle Anadolu 
futbolunun temel-
lerini dinamit-
lemeye devam 
ediyor. Nice de-
ğerler yok edildi 
bu iki sebeple. 
Yeşil Beyaz Kon-
ya Dergisi Yazarı 
Uğur Buluş fut-
bolumuzun kayıp 
şehirlerini yazdı 

Rekabet, sporun en cazip kıs-
mı. Hele bu rekabet bir de farklı 
şehirlerin yıllara yayılmış mazisine 
dayanırsa, sporseverlere çok daha 
unutulmaz heyecanlar vaat edeceği 
şüphesiz.

Ülkemizin en popüler hatta tek 
popüler sporu olan futbolda, profes-
yonel liglerin kurulduğu 1959 yılın-
dan bugüne kadar farklı şehirlerden 
pek çok takım, zihinlerde bıraktıkları 
izler ile birlikte maalesef artık tarih 
oldular. Kimisi aslında futbola uzak 
popülist başkanların showlarına kur-
ban gitti. Kimisi yıllar içinde büyüyen 
futbol ekonomisine yerel ölçekte uyum 
gösteremedi. Bir kısmı sponsorların il-
gisi kaybolunca kendi haline dönüp, alt 
liglere yuvarlandı, bir kısmı da şehrin 
taraftarlarının ilgisizliği nedeniyle ya-
vaş yavaş eriyip yok oldu…

Şüphesiz bu etkenlerin bir numara-
sına kötü yönetimlerin kurbanı olan bor-
ca batık kulüpleri koymamız gerekiyor. 
Bu kadar göz önünde ve popüler olan bir 
spor dalında, vasfına bakılmaksızın ku-
lüp başkanlığı yapan insanların sorum-
suzlukları nedeniyle pek çoğu şehir takı-
mı olan kulüpler artık mazilerini mumla 
arar oldular. 

Yıllardır beklenen Spor Yasası (Kulüp-
ler Yasası) bir türlü çıkarılamadığı için, 
kolayca bir şehrin kaderiyle oynayan bu 
insanlar, herhangi bir yaptırıma uğrama-
dan normal hayatlarına devam ederken, 
küme düşürdükleri takımların şehirlerini 
de, hem ekonomik, hem sosyal (kültürel) 
hem de sportif olarak küme düşürmüş ol-
dular. Üstelik o şehirlerde yaşayan tüm 
gençlerin medya yönlendirmelerine ma-
ruz kalarak İstanbul takımlarının tuzağına 
düşmeleri de oldukça kolaylaşmış oldu.

Günümüzde bir Anadolu takımı Süper 
Lig’de mücadele ettiği süre zarfında yayın 
gelirleri ile bir şekilde hayatta kalmayı 
başarabiliyor. Fakat alt liglere düştüğü 
andan itibaren neredeyse sıfırlanan gelir-
ler nedeniyle tekrar ayağa kalkamayacak 
duruma geliyorlar. Çeşitli alt liglerde mü-
cadele eden ve eski günlerine dönmeye 
çalışan; Ankaragücü, Eskişehirspor, De-
nizlispor, Samsunspor, Adana Demirspor, 
Balıkesirspor, Manisaspor, Karşıyaka, 
Karagümrük, Bucaspor, Sarıyer, Kocae-
lispor, Sakaryaspor ve Altay gibi takımlar 
bu tür bir yaşam mücadelesi veriyorlar. 
K.Erciyesspor, Gaziantepspor ve Mersin 
İ.Y. için ise umut neredeyse hiç kalmadı. 
Liste bu kadar uzun ve iç acıtıcı iken, ku-
lüplerin üst lige çıkamadıkları her sezon 
borç sarmalı daha içinden çıkılmaz bir 
hale dönmekte, korkulan son bu takımlar 
için hızla yaklaşmaktadır.

Süper Lig, 1.,2.ve 3. Liglerdeki 
mücadele eden 126 profesyonel takı-
mın toplam 8 milyar TL civarında olan 
borcunun, tek başına 6.2 milyar TL’si 
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve 
Trabzonspor’a ait. Örneğin Mersin İd-
man Yurdu’nun, bu takımlardan her-
hangi birinin tek oyuncuya verdiği ücret 
kadar bir meblağ yüzünden (65 Milyon 
TL.) alt liglere sürüklenmesine göz yu-
mulmakta iken, bu 4 takımın gelirleri-
nin 3,5 katına ulaşan borçlarına rağ-
men; vergi affı, prim desteği, tesis ve 
arazi tahsisi, sponsor takviyesi v.s. 

ile ayakta kalması için tüm ülkenin kay-
nakları seferber edilebiliyor. Mersin İ.Y. 
için verilen örnek borç batağından dolayı 

kapanan ya da kapanma aşamasına gelen 
tüm takımlar için geçerli esasında. Yani 
pek çoğu 4 takıma verilen mali imkânların 

yanında çok komik rakamlar yüzünden ka-
pılarına kilit vurmuş durumdalar.

Bir kısmı farklı isimler veya logolarla 
tekrar profesyonel liglere dönmüş olsa-
lar da, Zonguldakspor (Zonguldak Kö-
mürspor), Aydınspor (Aydınspor 1923), 
Diyarbakırspor (Amed Sportif), Orduspor 
(Yeni Orduspor), Malatyaspor (Yeni 
Malatyaspor), Erzurumspor (BB Erzu-
rumspor), Vanspor (Van BBSK) Göztepe 
(Aliağa Bld.iken tekrar Göztepe adını ala-
rak) kapılarına kilit vuran şehir takımların-
dan birkaç tanesi. 

Siirt Jetpaspor ve Yimpaş Yozgatspor 
gibi takımlar da sponsorların ilgisini kay-
bedince tarihin tozlu raflarında yerlerini 
almaktan kurtulamamışlardır.

Bu gidişle Süper Lig’in birkaç seneye 
kalmadan Başakşehir, Kasımpaşa, Os-
manlıspor, Gençlerbirliği, Ümraniyespor, 
İstanbulspor, Akhisarspor ve Alanyaspor 
gibi taraftarsız ve heyecansız takımlardan 
oluşması ihtimal dahilinde görünüyor. 
Belli ki bir futbol aklıyla yönetilen bu ku-
lüplerin başarılarını küçümsemek değil 
elbette maksadımız. Türk Futbolunun, 
marka değerinin omurgasını teşkil eden 
şehir takımlarının alaşağı olmasına göz 
yumularak sorunlarından kurtulmasının 
mümkün olmadığını vurgulamak bu nok-
tada gerekli.

Spor yasası bir türlü çıkmaz iken, dev-
letin zor durumdaki kulüplerin borç yükü-
nü, görev tanımlarında profesyonel kulüp 
yönetimi olmayan belediyelerin iş bilmez 
yönetimlerinin sırtına yüklemesi de ayrıca 
trajikomiktir. 

Belediyelerin büyük kısmı geliri ol-
mayan bu kulüpleri yük olarak görmekte, 
gelir kaynakları sağlam bazı kulüpler de 
belediyelerin elinde siyasi tahakküm aracı 
haline dönüşmektedir.

Son söz, futbolumuzdaki rekabeti tüm 
tabana eşit olarak yayamadığımız sürece, 
birkaç takımın egolu başkanlarının so-
rumsuz demeçleri, şımarık taraftarlarının 
ölçüsüz tavırları ile futbol kalitemiz ve 
marka değerimiz, uzun yıllar daha yerler-
de sürünmeye mahkûm gözüküyor.
n UĞUR BULUŞ

FUTBOLUMUZUN
KAYIP ŞEHİRLERİ

2003-2004 sezonu. UEFA Kupası 3. Tur maçında Gaziantepspor Roma’yı evinde 1-0
mağlup ediyor. Bir zamanlar Avrupa’da boy gösteren, Süper Lig’de şampiyonluk

mücadelesi veren Gaziantepspor’un şimdi kapısına kilit vurulmak üzere

Türkiye Kupası, Süper Kupa, üst üste Avrupa Ligi. Ya sonra?

Gelecek sezon amatörde mücadele etmeye hazırlanan Kayseri Erciyesspor bir zamanlar Vicen-
te Calderon’da Atletico Madrid’e karşı UEFA Avrupa Ligi maçın çıkıyordu.

Hector Cuper’i takımın başına getiren ve sansasyonel transferler yapan Orduspor başkanı Nedim 
Türkmen hedef gösteriyordu: Şampiyonluk. Orduspor şimdilerde Ordu 1. Amatör Küme’de

Aydın amatör liglerinde var olma mücadelesi veren Aydınspor bir 
zamanlar Süper Lig’de Fenerbahçe’ye 6 gol atıyor, lige renk katıyordu.
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk 
maçında Galatasaray’a 2-1 mağlup olan 
Teleset Mobilya Akhisarspor, bugün raki-
biyle deplasmanda rövanş karşılaşmasına 
çıkacak.

Spor Toto Süper Lig’de istediği so-
nuçları alamamasına rağmen kupada yarı 
finale kadar yükselmeyi başaran Teleset 
Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk kez mü-
cadele ettiği yarı finalde Galatasaray’ı da 
eleyip, finale çıkma mücadelesi verecek. 
Rakibiyle Akhisar’da oynadığı ilk karşılaş-
mayı 2-1 kaybeden yeşil-siyahlı ekip, bu-
gün saat 20.30’da Türk Telekom Stadı’nda 
hakem Barış Şimşek’in yöneteceği müsa-
bakada Galatasaray’a konuk olacak. 

Tesislerinde yaptığı antrenmanla ha-
zırlıklarını tamamlayan Teleset Mobilya 
Akhisarspor, daha sonra kara yoluyla 
İstanbul’a gidecek. Yeşil-siyahlı kafile 

Balıkesir’e uğrayıp, Olcan Adın’ın annesi 
Aysel Adın’ın Paşa Camisi’nde öğle vakti 
kılınacak cenaze namazına katılacak. Ye-
şil-siyahlı ekipte Galatasaray maçı önce-
sinde Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Yevgen 
Seleznov ve Bia Mujangi’nin sakatlıkları 
bulunuyor.

SAHAMIZDA TURU 
GEÇMEK İSTİYORUZ

Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Aatıf 
Chahechouhe, Ziraat Türkiye Kupası yarı 
final rövanşında yarın Beşiktaş karşısında 
turu geçmek istediklerini belirtti. Açıkla-
malarda bulunan Chahechouhe, “Deplas-
manda 2-2 bizim için fena bir skor değildi 
ama bence 2-1’i hak etmiştik. Zor maç 
olacak. Sahamızda oynayacağız. Her şey 
bizim elimizde. Kendi sahamızda turu 
geçmek istiyoruz.” ifadelerini kullan-
dı. Sezona hücumda iyi savunmada ise 

problemli başladıklarını vurgulayan Cha-
hechouhe, şunları aktardı: “Dengeli bir 
takım haline gelmeye çalıştık. Kendimi 
tamamen takıma adamış bir oyuncuyum. 
Her şeyden önemli olan takımın ne tarafa 
gittiği. Kolektif anlamda neler yaptığımız 
her şeyden kıymetli. Takım halinde ba-
şarıya ulaşmak istiyorsanız hem defansta 
hem de hücumda doğru hamleler yapma-
nız gerekiyor.”

Ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili de 
açıklama yapan Aatıf Chahechouhe, “Hala 
almamız gereken 15 puan var. Rakiplerle 
aramızda çok uzak mesafe vardı ama artık 
sadece 3 puan var. Bu farkı da kapatabile-
ceğimize inanıyoruz. Takım halinde inan-
cımızı koruyoruz. Son ana kadar tüm mü-
cadelemizi bunun üzerine yoğunlaştırarak 
vereceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.
n AA

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta karşılaşmasında iç sahada 
Karşıyaka ile karşılaşacak olan Konya Anadolu Selçukspor, ha-
zırlıklarına bugün öğleden sonra yapacağı antrenman ile başla-
yacak. Bandırmaspor maçının ardından iki gün izin yapan yeşil 
beyazlılar, bugün yeniden biraraya gelecek. Tatlıcak Tesisleri’n-
de toplanacak olan Yavru Kartal, haftanın ilk çalışmasını gerçek-
leştirecek. Pazar günü Karşıyaka ile karşılaşacak temsilcimiz, 
bu maçı kazanarak moral kazanmak istiyor.
n SPOR SERVİSİ

Uluslararası Bedensel Engelliler Badminton Turnuvası 10-
16 Nisan 2018 tarihleri arasında Dubai’de yapıldı. Dubai’de 
gerçekleştirilen organizasyona 10 sporcuyla katılan milli takım, 
3 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyanın sahibi oldu. Turnuvada 
Konya sporcularındanWH2 kategorisinde mücadele eden Emi-
ne Seçkin, 3 altın madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. 
SU5 kategorisinde Zehra Bağlar, 2 gümüş madalya kazandı. 
Aynı kategoride İlker Tuzcu 2, Burak May ise bir bronz madal-
yanın sahibi oldu. WH1’de takım kaptanı Avni Kertmen de bronz 
madalyayı boynuna taktı.
n SPOR SERVİSİ

Konya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl 
Temsilciliği faaliyet takviminde yer alan 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik Kupası 3 Bant Bilardo Müsabakaları 13-15 Nisan 2018 
tarihleri arasında düzenlendi. Türkiye’nin değişik illerinden ve 
Konya’dan lisanslı 126 profesyonel sporcunun katıldığı, eleme 
sistemi ile oynanan müsabakalar sonucunda 1.Hamit Akkaya 
(Eskişehir) olurken, 2.İsmail Yaşın (Konya), 3.Ahmet Kara (Kay-
seri) ve Serkan Kahraman (Mersin) oldu.
n SPOR SERVİSİ

Kartal’da hazırlıklar 
bugün başlıyor

Badminton turnuvasına 
Konya damga vurdu

Bilardoda 23 Nisan 
müsabakaları yapıldı

6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Konya bölge 
elemeleri yapıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı iş birliğinde düzen-
lenen elemeler, Kalehan Ecdat Bahçesi’nde gerçekleştirildi. 
Çeşitli oyun ve gösterilerin yapıldığı yarışmalara 8 ilden 27 
kulüp ve 270 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcular 27-29 
Mayıs’ta İstanbul Okçular Vakfı’nda düzenlenecek 6. Fetih 
Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu final yarışlarına katılacak.

Büyük erkeklerde Hasan Koç, Osman Bacılı, Abdurrah-
man Yıldırım, Fethi Yöndemli, Emre Uzun, Yılmaz Uyar, 
Yusuf Özayaz. Atilla Göçer, Kürşat Duman, Salih Öztürk, 
Ahmet Özoğul, Mehmet Emin Madran, Ahmet Mavcıoğlu, 
Kemalettin Kurtuluş ve Akın Gündüzhev elemeleri geçmeye 
hak kazandı.

Büyük kadınlarda Merve Müslümoğlu, Sevil Yörük, Ha-
tun Sulak, Tuğba Kılıç, Canay Can ve Hülya Türkoğlu, genç 
erkeklerde Mevlüt Mavcıoğlu ve Akif Mert Kaya, genç ka-
dınlarda Türkan Melisa Çakır, minik erkeklerde Ahmet Tuna 
Yeşilkaya,  minik kızlarda Saliha Şevval Aykut, karma minik-
lerde ise Hatice Ersoy ile Ubeyde Başkoylu finallere katılma 
hakkı elde etti.
n AA

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 
pilot takımı Konya Anadolu Selçukspor, sezonun 
ikinci yarısında güzel bir performans ortaya koya-
rak Play – Off potasına girmek istemişti. Ancak son 
oynanan Bandırmaspor maçında 2-0 yenilen yeşil 
beyazlı takım, ligin bitimine 3 hafta kala hedefin-
den uzaklaştı. Konya Anadolu Selçukspor’un son 
durumu hakkında açıklamalarda bulunan Kulüp 
Başkanı Mehmet Güney, teknik heyet ve futbol-
culara gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.

‘ŞEHİR TAKIMLARI İLE 
MÜCADELE EDİYORUZ’

2-0 kaybedilen Bandırmaspor maçı ile ilgili 
açıklamalarda bulunan Mehmet Güney, ilk yarı-
yı istedikleri gibi tamamladıklarını ifade ederek, 
“Bandırmaspor deplasmanına galibiyet için git-
miştik. Karşılaşmanın ilk yarısını istediğimiz gibi 
tamamladık. Ancak ikinci yarıda gelen goller ile 
puansız ayrılmak zorunda kaldık. Grubumuzda 
ciddi yatırımlar yaparak şampiyonluk kovalayan 
şehir takımları ile mücadele ediyoruz. Bu anlam-
da bu sezon kurulan ve rakiplerimizin yarısından 
bile daha az bütçeler ile yola çıkan takımımız 
geldiği noktada büyük paralar harcanmadan da 
hedefe koşulabileceğini gösterdi” dedi.

‘İÇ SAHADA KAZANMAK İSTİYORUZ’
Ligin bitmesine üç hafta kala aynı şekilde 

mücadele etmeye devam edeceklerini belirten 
Başkan Güney, “Gelinen noktada teknik heyeti-
mize ve futbolcularımıza gösterdikleri gayretli ça-
lışmalardan ötürü teşekkür ediyoruz. Ligin kalan 
3 haftasında sahaya yine aynı ciddiyet ile çıkacak 
takımımızın, rakiplerinin durumuna bakmadan 
mücadele vereceğinden kimsenin şüphesi olma-
sın. İç sahada yakaladığımız galibiyet serisini sür-
dürerek ligi tamamlayabildiğimiz en üst noktada 
tamamlamak istiyoruz. Bunun mücadelesini de 
son maça kadar sürdüreceğiz” ifadelerini kullan-
dı.

32.HAFTA RAKİP KARŞIYAKA
31.haftada deplasmanda Bandırmaspor ile 

karşılaşan Konya Anadolu Selçukspor, bu hafta 
evinde Karşıyaka’yı konuk edecek. Ligin ikinci 
devresinde iç sahada maç kaybetmeyen yeşil be-
yazlılar, bu mücadeleyi kazanarak seriyi sürdür-
mek istiyor. Yavru Kartal’ın rakibi Karşıyaka’nın, 
geçtiğimiz hafta ligden düşmesi kesinleşmişti.
n SPOR SERVİSİ

Ligin 31.hafta maçında deplasmanda Bandırmaspor’a mağlup olarak Play – Off şansını bü-
yük oranda bitiren TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da Kulüp Başkanı Meh-
met Güney, yaptığı açıklamalarda az bütçe ile hedefe ulaşılabileceğini gösterdiklerini belirtti

Türkiye Kupası’nda final biletleri veriliyor

‘Düşük bütçe ile 
hedefe ulaşılabilir’

Okçulukta Konya elemeleri tamamlandı

Mehmet Güney



RPS
KENETLENME ÇAĞRISI!

Atiker Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, yaptığı açıklamalarda taraf-
tara çağrıda bulundu. Taraftar desteği ile birçok maç kazandıklarını belirten Baydar, 
Kasımpaşa maçında da yeşil beyazlı  futbolseverlere ihtiyaçları olduğunu ifade etti

Deplasmanda Antalyaspor ile 
berabere kalan Atiker Konyaspor’da 
gözler iç sahada oynanacak olan Ka-
sımpaşa maçına çevrildi. Bu maçı 

kazanarak düşme potasından çıkmak 
isteyen Anadolu Kartalı, bilet fiyat-

larında da indirime gitti. Konyaspor 
Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Ka-

sımpaşa maçı öncesinde Kon-
yalı futbolseverleri 

bu önemli 
m a ç a 

d a -

vet etti. Ahmet Baydar’ın açıklamaları şu 
şekilde;

ANTALYA MAÇINI 
GERİDE BIRAKTIK

“Geçtiğimiz hafta içinde Antalyaspor 
cephesinden ortamı germek için yapılan 
ve Fair Play ruhuna yakışmayan açıkla-
malar üzücüydü. Artık bu maçı geride 
bıraktık. Futbolcularımız çıktılar rakip 
sahada Antalyaspor’a pozisyon vermeden 
ve 90 dakika boyunca üstünlüğünü kabul 
ettirerek üst düzey bir mücadele ortaya 
koydular. Bir ara yüzde 70’lerin üzerine 
çıkan topla oynama oranıyla ev sahibi 
takıma nefes aldırmadılar. Bu vesileyle 
başta teknik heyetimiz olmak üzere, bü-
tün olumsuz gelişmelere rağmen sahada 
her şeyini ortaya koyan futbolcularımızı 
mücadelelerinden dolayı tebrik ediyoruz. 

 TARAFTAR DESTEĞİ 
FUTBOLCULARIMIZIN 

PERFORMANSINI  
DOĞRUDAN ETKİLİYOR 

Futbolda kazanmayı ve kaybet-
memeyi alışkanlık haline getirmek 
önemlidir. Takımız 4 haftadır kay-
betmediği gibi, kalemizde de gol 
görmeyerek önemli bir iş başar-
mıştır. Aynı başarıyı ve performansı 
kalan müsabakalarımızda da ortaya 
koyacaklarından şüphemiz yok. An-
cak futbolcularımızın performansını 
doğrudan etkileyen taraftar desteği-
ni bu karşılaşmada da görmeyi arzu 
ediyoruz. Tribün desteğini arkamıza 
aldığımız zaman neler yapabildi-
ğimizi en iyi taraftarımız biliyor. 

İmkânsız diye görünen birçok maçı bu şe-
kilde hep birlikte kenetlenerek kazandık. 
Şimdi yine omuz omuza verip bu sezon 
oynayacağımız en kritik maçlardan biri 
olan Kasımpaşa SK müsabakasından üç 
puanla ayrılmak istiyoruz. 

 YENİDEN KENETLENİP 
TAKIMIMIZIN 

GÜCÜNE GÜÇ KATALIM
 Gün her şeyi bir tarafa bırakıp şeh-

rimize, kulübümüze, futbolcularımıza, 
teknik heyetimize top yekün destek olma 
günüdür. Hemen hemen her maça gelen 
20 bin civarındaki taraftarlarımıza bura-

dan seslenmek istiyo-

rum. Kalbi Konyaspor sevdasıyla atan ve 
her maçı tribünde izleyen taraftarlarımız 
Kasımpaşa maçı öncesinde çeşitli gerek-
çelerle bir süreden beri stadyumdan uzak 
kalan bir kişiyi bu maça getirmeli ve geç-
mişte olduğu gibi daha büyük kitlelerle 
yeniden kenetlenmeliyiz. 

 İNANCIMIZI HİÇ KAYBETMEDİK
 Sezon sonunda Süper Lig’e devam 

edeceğimize olan inancımızı hiç kaybet-
medik. Hep birlikte el ele verip, tribün-
lerde yerimizi alacağız ve takımımızın 
gücüne güç katarak bu müsabakadan 
taraftarımızın desteğiyle üç puan alarak 
ayrılacağız.” n SPOR SERVİSİ
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