
BAKIRCILAR ODASI’NI
MARKALAŞTIRACAĞIZ

Başkan Adayı İbrahim Işık: 

Konya Bakır Kalaycılar, Alüminyum, Züccaciye, Banyo Kazan-
cıları, Güneş Enerjicileri ve Hırdavatçılar Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkan Adayı İbrahim Işık, seçildiği takdirde odalarını 
markalaştırarak üyelerinin sorunlarını çözeceklerini söyledi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

Sosyal kart
Türkiye’ye örnek

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
sosyal belediyecilik alanındaki 
çalışmalarını artırarak sürdürüyor. 
Şehir genelindeki ihtiyaç sahip-
lerini Sosyal Kart ile destekleyen 
Büyükşehir, Türkiye’ye örnek 
oluyor. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Sağlığınız için
sigarayı bırakın

Selçuklu Belediyesi’nin hizmet 
içi eğitiminde konuşan Uzman 
Psikolog Arzu Çiçekçi, sigara-
nın insan hayatını yavaş yavaş 
sonlandıran bir madde olduğunu 
belirterek, “sigarayı bırakın” 
çağrısı yaptı.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Başarının sırrını
gençlerle paylaştı

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, İstanbul Yeni Yüzyıl Üni-
versitesi’nde öğrencilerle söyleşi 
gerçekleştirdi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Bize ne Amerika’dan!
Saadet Partisi Genel Baş-
kan Yardımcısı Lütfi Yal-
man, Amerika ve İsrail ile 
Ortadoğu’daki sorunların 

çözülemeyeceğini belirterek 
özellikle Afrin konusunda 

bölgede bir terör zeminine 
izin verilmemesi

 gerektiğini söyledi

‘TERÖR UNSURLARI 
YERLE BİR EDİLİR’

Saadet Partisi Genel Başkan Yardım-
cısı Lütfi Yalman, gündemi değer-
lendirdi. Afrin konusunda konuşan 
Yalman, “Türkiye Ortadoğu’da ki te-
rör unsurlarını temizlemek istiyorsa 
İran, Irak, Rusya ve Suriye ile birlikte 
hareket etmesi lazım. Amerika ne 
halt ederse etsin. Bizimle adım atar-
sa atar atmazsa terör unsurlarının ol-
duğu üsler yerle bir edilir” dedi.

‘TEMSİLİ ARTIRMAK İÇİN
BARAJ KALDIRILMALI’

2019 seçimleriyle ilgili de önerilerde 
bulunan Yalman, “Meclis’te bütün 
görüşler temsil edilmeli bunun yolu 
da barajın kaldırılmasıdır. Bir millet-
vekili, bir bakan, bir başbakan, bir 
Cumhurbaşkanı yada herhangi bir 
siyasi parti kendi gelecek ve ikballe-
ri ile ilgili devletin ve milletin gelece-
ğini tehlikeye atmasın” diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 13’TE
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‘Türkiye’de tarımsal kuraklık yok’ ‘Önce insan anlayışını benimsedik’
Ulusal Hububat Konseyi Yö-
netim Kurulu Başkanı Özkan 
Taşpınar, “Güneydoğu Ana-
dolu Bölgesi’nde özellikle 
Mardin, Şanlıurfa ve Gazi-
antep’te yağışlar geçen yıla 
göre yüzde 46 azaldı ve bu 
da tarımsal kuraklığa yol 
açtı. Onun dışında sanıl-
dığı gibi Türkiye gene-
linde tarımsal kuraklık 
yok” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Ribat Eğitim Vakfı Yö-
netim Kurulu Başkanı 

Muzaffer Büyük, vakfın 
2017 yılı çalışmalarını 

ve faaliyetlerini paylaştı. 
Büyük, “Biz kurulduğumuz-

dan bu güne kadar ‘Önce 
insan’ düşüncesiyle vakfımı-

zı yaşattık. Milletimizin geç-
mişten gelen Vakıf geleneğini 
bozmadan yardıma muhtaç 
insanlarımızın yanında olduk” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 14’TE

Konya’da, 32 bin 5 dekar alanda 
148 bin 051 ton kavun üretildi ve 
Konya bu üretimle Türkiye’nin 
toplam kavun üretiminin yüzde 
8’ini karşılayarak kavun üretimi 
sıralamasında Türkiye üçüncüsü 
oldu.
n HABERİ SAYFA 11’DE

PVC, pencere ve kapı sektöründe 
Türkiye’nin önemli bir markası 
olan Özcan Plastik, hedeflerini 
büyüttü. Kuracağı yeni üretim tesisi 
ile ihracat yaparak, sektörde Tür-
kiye’nin dışarıya açılan penceresi 
olacak.
n HABERİ SAYFA 17’DE

Kavun üretiminde
Konya üçüncü oldu

Türkiye’nin dışa 
açılan penceresi 

05 ‘Emekliler sosyal 
yaşamın omurgası’ 06 Kamyonet kasasında

tehlikeli yolculuk 10 Davut Balbaloğlu  
güven tazeledi

10 bin koli yardım!
Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği 
Hama’nın doğusundaki bölgelere yoğun saldırıların ardın-
dan bölgeye yardım eli uzatıyor. İHH Konya Şube Başkanı 
Hasan Hüseyin Uysal, “Konya İHH olarak bölgeye ulaşması 
amacıyla 10 bin nitelikli gıda kolisi hazırlıyoruz. Bu gıda koli-
lerimiz 5-6 tır alacak” dedi. n HABERİ SAYFA 13’TE

YÜZYILIMIZIN GİZLİ
SORUNU: DEPRESYON

Depresyonda mısınız? Zade Vital sayfasında
100 yılın sorunu olarak görülen depresyon, 350 milyon kişiyi 
sarmış durumda. Daha mutlu bir hayat için Zade Vital ürünleri 
destek oluyor.

n HABERİ SAYFA  4’TE

Özkan Taşpınar

Lütfi Yalman

Hasan Hüseyin Uysal
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Üçüncü tüp bebek denemesin-
de hamile kalan, ancak gebeliğinin 
24. haftasında tansiyonu yükselince 
ameliyata alınan anne, 310 gram be-
beğini dünyaya getirdi.  Mehmet ve 
Saniye Karacan çifti, 10 yıldır bebek 
sahibi olmayı istiyordu. 11 yıllık evli 
olan çift için, üçüncü tüp bebek de-
nemesinde bir umut doğdu. Hamile 
kalan Saniye Karacan, Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ali Acar tarafından 
takip edildi. Hamileliğin 24. hafta-
sında Karacan’ın tansiyonunun düş-
tüğü ve bebeğe giden kanın azaldığı 
belirlendi.  Bunun üzerine Prof. Acar 
başkanlığındaki bir ekip tarafından 
ameliyata alınan Karacan’ın bebeği 
sezaryenle dünyaya geldi. 310 gram 
olarak doğan bebeğe “Tuğra” ismi 
verildi. Prof. Dr. Acar, yaptığı açık-
lamada, doğum için çok erken oldu-
ğunu ancak burada bir mecburiyetin 
doğduğunu belirterek, “Beklesek ço-
cuğu anne karnında kaybedebilirdik. 
Erken doğumla dışarıda bir şans ve-
rilmiş oldu” dedi.

Annenin durumunun iyi oldu-
ğunu, bebeğin ise Selçuk Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 
tedavi altında tutulduğunu ifade 
eden Acar, “Bebek 16 hafta erken 
doğmuş oldu. Akciğer sorunu yaşa-
nıyor. O sorun çözülebilirse yaşama 
şansı büyük ama zor hasta dediğimiz 

hasta gruplarından. Dünyada en kü-
çük bebek 280 gram olarak geçiyor. 
Bizim hastamız 300 gram civarında. 
Yaşarsa dünyadaki en küçük yaşa-
yan bebeklerden biri olacak.” diye 
konuştu. Baba Mehmet Karacan da 
11 yıllık evli olduklarını, 10 yıldır da 
bebek sahibi olmayı beklediklerini 
vurgulayarak, “Şimdi buruk bir se-
vinç yaşıyorum. İçim içime sığmıyor” 
ifadesini kullandı. Anne Saniye Kara-
can ise daha bebeğini göremediğini 
ancak çok mutlu olduğunu belirte-
rek, “Hastaneden çıkar çıkmaz, Sel-
çuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Has-
tanesi’nde tedavisi süren bebeğimi 
görmeye gideceğim” dedi.
n AA

Sigorta Center’dan Yenigün’e ziyaret ‘Yerli otomobil için alt yapımız müsait’

Sigorta Center Group Satış 
Uzmanı Ramazan Efe Çat ile Rek-
lam Pazarlama ve Halkla İlişkiler 
Uzmanı Hamdi Gök, gazetemize 
ziyarette bulundu. Reklam Koor-
dinatörü Fahri Altınok ile piyasa 
istişaresinde bulunan Çat, “Sigorta 
Center Group, gerek insan kaynak-
larına gerek iletişim teknolojilerine 
en çok yatırım yapan sigorta ara-

cılık şirketi olarak kurumsallaşmış 
ve bu kurumsallaşma ile birlikte, 
kuruluşundan bu yana, hiç ara ver-
meden her yıl istikrarlı bir şekilde 
ilerlemeye devam etmektedir. Hiç 
bir başarının tesadüf olmadığının 
bilinci, sigortalılarımıza olan so-
rumluluğumuzu arttırmakta, sek-
törde en çok beğenilen ve güven 
duyulup tercih edilen sigorta aracı-

lık şirketi olma yolunda yeniliklerin 
öncüsü olmaya devam edecektir” 
dedi. Reklam Koordinatörümüz 
Fahri Altınok ise ziyaretlerinden 
dolayı Sigorta Center Group Satış 
Uzmanı Ramazan Efe Çat ile Rek-
lam Pazarlama ve Halkla İlişkiler 
Uzmanı Hamdi Gök’e teşekkür 
etti.
n MUHAMMET ESAD ÇAĞLA

KTO Karatay Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Malzeme 
Bilimi ve Nanoteknoloji Mühen-
disliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Remzi Çetin, Yenigün Gazete-
si’nin yeni binasına taşınması do-
layısıyla hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Günümüz sanayisinin 
gelişmesi ve Konya sanayisi hak-
kında Yenigün Gazetesi Yönetim 

Kurulu Başkanı Mustafa Arslan 
ile değerlendirmelerde bulunan 
Çetin, yerli otomobil üretimi için 
Konya’nın alt yapısının uygun 
olduğunu vurgulayarak, “Konya 
sanayisi gün geçtikçe ilerliyor. 
Geçtiğimiz dönemlerde ki ihra-
catlar la bu dönemki ihracatları 
karşılaştıracak olursak arada ger-
çekten büyük bir fark var. Ben 

yerli otomobilin Konya’da üretil-
mesini isterim çünkü Konya’nın 
alt yapısı buna müsait” diye ko-
nuştu. 

Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan 
ise Remzi Çetin’e ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür ederek kendisine 
başarılar diledi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Adem Demirsoy’dan 
hayırlı olsun ziyareti 

24. haftasında 310 gram
olarak dünyaya geldi  

Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Gazetecilik Bölümü 
Öğretim Görevlisi Dr. Adem 
Demirsoy, Yenigün Gazetesi’ne 
hayırlı olsun ziyaretinde bulun-
du. Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, 
Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Hasan Ayhan, 
Yenigün Gazetesi Spor Müdü-
rü Yunus Altınbeyaz ile görüşen 
Demirsoy, Yenigün’ün yayıncılık 
çizgisi ile Konya basınında fark 
oluşturduğunu söyledi. Ziyaret-
te konuşan Selçuk Üniversite-
si İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Bölümü öğretim görevlisi Adem 

Demirsoy, “Yenigün Gazetesi 
Konya’nın parlayan yıldızı olarak 
Konya basında çalışmalarını ger-
çekleştiriyor. İletişim Fakülteleri 
iletişim fakültesi okuyan öğrenci-
ler için ne kadar önemli ise yerel 
basın da iletişim fakülteleri kadar 
önemli. Yenigün Gazetesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Ars-
lan nezdinden tüm gazete çalı-
şanlarına çalışmalarında başarılar 
diliyorum” ifadelerini kullandı. 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mustafa Arslan ise Dr. 
Adem Demirsoy’a çalışmalarında 
başarılar diledi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yenigün Gazetesi’nin yeni hizmet binasından dolayı hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Kurum amir-
leri, STK Başkanları ve işadamları ziyarette Yenigün’ün yayıncılık çizgisini takdirle karşıladıklarını belirtti 

‘Yenigün takdire şayan’
Yenigün Gazetesi’nin yeni hizmet 

binasına geçmesi nedeniyle hayırlı 
olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu 
kapsamda Meram Ziraat Odası Baş-
kanı Ali Ataiyibiner, İŞKUR İl Müdürü 
Emrah Keleş,  İç Anadolu Gazeteciler 
Federasyonu ve Memleket Gazete-
si Yönetim Kurulu Başkanı Adem 
Alemdar, Konya-Karaman Tarım Ko-
operatifleri Birliği Başkanı Seyit Meh-
met Dağ, Zirve Sürücü Kursu Sahibi 
Tevfik Dündar, İş Adamları Abdur-
rahman Gürbüz, Orhan Demirci, Hi-
dayet Onur, Lalebahçe Muhtarı Meh-
met Avcı, Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a ha-
yırlı olsun dileklerini iletti. 

‘KONYA HER AÇIDAN GÜÇLENİYOR’
Ziyarette konuşan Meram Ziraat 

Odası Başkanı Ali Ataiyibiner, Kon-
ya’nın her açıdan geliştiğini vurgula-
dı. “Konya tarım şehri iken bugün her 
alanda kendisini gösteriyor” diyen 
Ataiyibiner, sözlerine şöyle devam 
etti, “Bugün Konya sanayi alanında 
da güzel işlere imza atıyor. Özellikle 
tarıma bağlı makine ve ekipmanları 
üretiminde çok iyi bir durumdayız. 

Konya’da bu güzel gelişmeler olur-
ken, basın alanında yaşanan geliş-
meler de takdire şayan. Bu anlamda 
Yenigün Gazetesi’nin Konya adına 
yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür 
ediyoruz. Konya basını bizim için ol-
dukça önemli. Yeni hizmet binanızda 
başarılarınızı artırarak yolunuza de-
vam edeceğinize olan inancım tam-
dır.”

‘YENİ YER YENİ HEYECAN’
İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş 

de Yenigün Gazetesi Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mustafa Arslan nezdinde 
tüm Yenigün ailesine hayırlı olsun 
dileklerini iletti. “Yeni yer yeni heye-
can” diyen Keleş, “Konya basını şeh-
rimiz için yaptığı çalışmalarla takdir 
ediliyor. Bu nedenle Konya gerçekten 
şanslı bir şehir. Konya’nın gelişimi 
açısından basının olaylara yön veren 
bakış açısıyla kamuoyunu, kurum ve 
kuruluşları bilgilendirmesi, Konya’nın 
gelişimine olumlu katkı sunuyor. 
Yenigün Gazetesi’nin bugüne kadar 
takdirle karşıladığımız çalışmaları 
bundan sonra da devam edecektir” 
diye konuştu. 

‘BASININ SORUNLARI İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ’

İç Anadolu Gazeteciler Federas-
yonu ve Memleket Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Adem Alemdar da, 
basın adına önemli çalışmalar yürüt-
tükleri söyledi. Yerel basının sorunla-
rını çözmek adına çeşitli istişarelerde 
bulunduklarını ve sorunları ilgililere 
iletmek için çaba gösterdiklerini belir-
ten Alemdar, “Konya basını gün geç-
tikçe daha güçlü bir hale geliyor. An-
cak el birliğiyle basının gücünü daha 
da artırabiliriz. Bunun için çalışmalar 
yürütüyoruz” dedi. Alemdar yeni hiz-
met binasının Yenigün ailesine hayırlı 
olması temennisinde bulunarak BİK 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak yürüt-
tüğü çalışmalardan dolayı da Mustafa 
Arslan’a da teşekkür etti. 

KONYA BASININ TAKDİRLE 
KARŞILIYORUZ

Konya-Karaman Tarım Koopera-
tifleri Birliği Başkanı Seyit Mehmet 
Dağ da Konya basınının sağduyulu 
ve yapısı tutumunu her zaman tak-
dirle karşıladığını söyledi. Yenigün 
Gazetesi’nin de yayın anlayışının bu 

doğrultuda devam ettiğini belirten 
Dağ, “Gazetecilik zor ve meşakkatli 
bir meslek. Ancak şehrimiz ve ülke-
miz adına önemli bir meslek. Sizlerin 
kamuoyuna yön veren çalışmalarınız 
her zaman takdirle karşılanıyor. Yeni-
gün ailesi olarak sizlerin de bu şehir 
ve ülke için emekleriniz büyük. Yeni 
hizmet binanızda yeni ve güzel ha-
berlerle aydınlık bir gelecek inşallah 
sizlerin olur” diye konuştu. 

‘ŞEHRİMİZ VE ÜLKEMİZ 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Yenigün Gazetesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Arslan da zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, “Bizleri ziyadesiyle mutlu 
ettiniz. Bizler gazeteciler olarak, her 
zaman şehrimiz, ülkemiz, insanımız 
için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ye-
nigün Gazetesi’nin “İyiliği gösterip 
kötülükten uzaklaştırma” anlayışı 
dün olduğu gibi bugün de yarın da 
bizim en güzel pusulamız olacak. Bu 
anlayışla, sizlerin ve hemşehrilerimi-
zin de takdirleriyle yolumuza devam 
edeceğiz” ifadelerini kullandı. 
n HÜSEYİN MENEKŞE 

Sigorta Center Group Satış Uzmanı Ramazan Efe Çat ile Reklam Pazarlama 
ve Halkla İlişkiler Uzmanı Hamdi Gök gazetemizi ziyaret etti.

KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Çetin gazetemizi ziyaret etti.

Meram Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibiner, İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş,  İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Memleket Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Alemdar, 
Konya-Karaman Tarım Kooperatifleri Birliği Başkanı Seyit Mehmet Dağ, Zirve Sürücü Kursu Sahibi Tevfik Dündar, İş Adamları Abdurrahman Gürbüz, Orhan Demirci, 

Hidayet Onur, Lalebahçe Muhtarı Mehmet Avcı, Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a hayırlı olsun dileklerini iletti. 
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Ulusal Hububat Konseyi Yö-
netim Kurulu Başkanı Özkan 
Taşpınar, “Güneydoğu Anado-
lu Bölgesi’nde özellikle Mardin, 
Şanlıurfa ve Gaziantep’te yağışlar 
geçen yıla göre yüzde 46 azaldı ve 
bu da tarımsal kuraklığa yol açtı. 
Onun dışında sanıldığı gibi Tür-
kiye genelinde tarımsal kuraklık 
yok” dedi.

Taşpınar, meteoroloji verile-
rine göre Türkiye genelinde ya-
ğışların uzun yıllar ortalamasına 
göre yüzde 18 azaldığını, ancak 
geçen yıla kıyasla yüzde 3,5 art-
tığını belirtti.

Yağışların yine geçen yıla 
göre Marmara’da yüzde 2, Ege’de 
yüzde 22 arttığına dikkati çe-
ken Taşpınar, şöyle devam etti: 
“İç Anadolu Bölgesi’nde yüzde 
13, Akdeniz Bölgesi’nde yüzde 
3,4, Karadeniz’de 6,8 ve Doğu 
Anadolu’da ise yüzde 9 civarın-
da yağışlarda artış meydana gel-
di. Yalnızca Güneydoğu Anado-
lu Bölgesi’nde özellikle Mardin, 

Şanlıurfa ve Gaziantep’te yağışlar 
geçen yıla göre yüzde 46 azaldı ve 
bu da tarımsal kuraklığa yol açtı. 
Onun dışında sanıldığı gibi Tür-
kiye genelinde tarımsal kuraklık 
yok.”

Taşpınar, Güneydoğu Anado-
lu’daki göletlerde aşırı çekilme-
ler yaşandığını, bölgede ekim ve 
kasım aylarında ekimleri yapılan 
hububatın yağışlardaki azalıştan 

olumsuz etkilendiğini belirtti. 
Türkiye genelinde özellikle hu-
bubatın yoğun olduğu bölgelerde 
yağışların zamanında düşmesi 
sebebiyle herhangi bir sıkıntı ya-
şanmadığını vurgulayan Taşpı-
nar, “Bundan sonraki süreçte İç 
Anadolu ve Doğu Anadolu böl-
gelerinin kara ihtiyacı var. Me-
teoroloji verilerine göre de per-
şembeden itibaren yoğun bir kar 
yağışı beklenmektedir. Yağışların 
düzenli gitmesi halinde herhangi 
bir sıkıntı yaşanmayacaktır ancak 
geçen yıldan daha az yağış düş-
mesi durumunda verimde düşüş 
meydana gelebilir” dedi.

“KAR YAĞIŞI BEKLİYORUZ”
Ziraat Mühendisleri Odası 

Konya Şubesi Başkanı Celil Ça-
lış da geçen yıla göre yağışların 
yüzde 46 azaldığı Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi dışındaki bölge-
lerde beklenilen seviyede yağış 
alındığını ifade etti. Çalış, “Hava 
sıcaklığı sıfırın altında 8-10 de-
recelere düşerse kar yağışının 

olmamasından dolayı ekinler za-
rar görebilir. Şu an önümüzdeki 
tehlike bu. İnşallah kar yağışını 
bekliyoruz. Yani soğuk hava ekin-

lerin karla örtülü olduğu zaman 
gelirse olumsuz bir tabloyla kar-
şılaşmayız. İnşallah bundan sonra 
da hava mevsim normallerinde 

olursa ihtiyaç duyduğumuz 20 
milyon tonluk üretimi gerçekleş-
tireceğiz.” diye konuştu.
n AA

‘Odayı markalaştıracağız’
Konya esnaf odalarında seçimler 

devam ediyor. Konya merkezde bu-
lunan 31 odanın seçimleri yapılarak 
yeni başkanlar belirlenecek. Bu kap-
samda önümüzdeki günlerde Konya 
Bakır Kalaycılar, Alüminyum, Züc-
caciye, Banyo Kazancıları, Güneş 
Enerjicileri ve Hırdavatçılar Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası seçim tarihi 
de belirlenip seçim yapılacak. 40 yılı 
aşkın süredir züccaciye sektöründe 
bulunan ve sektörün sevilen isimle-
rinden Işık Kardeşler Züccaciye sa-
hibi İbrahim Işık, seçimlerde aday-
lığını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. 
Işık, adaylık açıklamasının ardından 
hızlı bir şekilde çalışmalarına başla-
mış, halen de çalışmalarını sürdürü-
yor. “Her şey güzel olacak” sloga-
nıyla yola çıkan Işık, “Biz hizmet için 
varız” diyerek başkan olduğu tak-
dirde ne tür çalışmalar yürüteceğine 
dair önemli açıklamalarda bulundu. 

İBRAHİM IŞIK ÇALIŞMALARINI 
SÜRDÜRÜYOR

Konya Bakır Kalaycılar, Alümin-
yum, Züccaciye, Banyo Kazancıları, 
Güneş Enerjicileri ve Hırdavatçılar 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan 
Adayı İbrahim Işık, Başkanlık için 
yürüttüğü çalışmaları ve projeleri 
hakkında bilgiler verdi. Bakırcılar 
Odası’nın 1965 yılında kurulduğu-
nu bugün 512 üyesinin olduğunu 
belirten Işık, “Odamızda 8 farklı 
meslek dalından üyelerimiz var. Her 
üyemizin ve her meslek dalının so-
runlarının çözümü için çalışmalar 
yürüteceğiz. Bu kapsamda planla-
malarımızı, projelerimizi ortaya ko-
yuyoruz. Çalışmalarımızı her üye-
mizi ziyaret ederek anlatıyoruz. Sağ 
olsunlar teveccühleri bizleri mem-
nun ediyor” dedi. 
IŞIK, YILLARDIR STK’LARIN İÇİNDE

 “Biz hizmet için varız” diyen 
Işık, uzun yıllardır farklı sivil toplum 
kuruluşlarında da görevler yürüttü-
ğünü, bu tür hizmetlerde yer almak-
tan kendisini mutlu ettiğini belirtti. 
Işık sözlerini şöyle sürdürdü, “29 
yıldır Mehir Vakfı’nda görevim var. 
Kurucusu ve basın sözcüsüyüm. Bu-
rada işimizi gücümüzü bıraktık Ağ-
rı’ya, İzmir’e, Kıbrıs’a gittik. Bunları 

hizmet için yaptık, yapmaya devam 
edeceğiz. Biz hizmet için varız bu 
doğrultuda da çalışmalarımızı yürü-
tüyoruz. Selçuklu Sanayici İşadam-
ları Derneği’nde (SELSİAD) üyeyim. 
Burada da aktif bir şekilde etkin-
liklerine katılıyorum. Antalya’daki 
Konyalılar Derneği’nin Konya’daki 
temsilciliğini yapıyorum. Tarihi Be-
desten Çarşısı’nda Ahmet Efendi 
Çarşısı temsilciliğini yürütüyorum.”

‘ODAMIZ MARKALAŞMAMIŞ’
Bakırcılar Odası bünyesinde-

ki meslek dallarının sorunlarının 
farkında olduklarını ve odalarının 
markalaşması için çalışmalar yürü-
teceklerinin altını çizen Işık, “Oda-
mızın ismi Bakırcılar Odası olarak 
kurulmuş ama Bakırcılar sayısı azal-
mış. Şu anda 12 bakırcı var. Kalaycı 
2 tane kalmış. Çünkü eleman ye-
tişmemiş. Odamız markalaşmamış. 
Bunun için çalışacağız. Oda üyeleri-
mizi yılda bir kere toplayacağız, kay-
naşma sağlayacağız Ayda bir kere 

üye esnaflarımızla buluşacağız. Bir 
ay züccaciye esnafının sorunlarını, 
ikinci ay hırdavatçıların sorunlarını, 
üçüncü ay kalaycıların sorunlarını 
derken her ay her meslekten üye-
lerimizin sorunlarını dinleyeceğiz. 
Ben çözebilirsem ben, ben çözemez-
sem bir üst başkanıma müracaatta 
bulunacağım ve sorunların çözümü 
noktasında elimizden gelen gayreti 
göstereceğiz” diye konuştu. 

ÖNEMLİ PROJELER 
ORTAYA KOYACAK

Başkan olduğu takdirde üye-
lerinin mesleki sorunlarının çözü-
münün yanında, farklı projelerle de 
üyelerine katkı sunmayı hedefledi-
ğini belirten Işık, bu konuyla ilgili 
projelerini şöyle anlattı, “Mevcut 
yönetimde yer alırken odamızı en 
iyi şekilde temsil etmek için çeşitli 
çalışmalar yürüttük. Bu çalışmala-
rı, yeni projelerde ekleyerek Başkan 
olursak kısmetse, devam ettire-
ceğiz. 3-4 hastane ile görüşmeler 

yapıyoruz. Bizim üyelerimiz bu 
hastanelere gittiği zaman, ayakta 
tedaviden yüzde 20 indirimli fay-
dalanacaklar. Bir petrolle görüş-
me yaptık, anlaşma sağladık ama 
daha protokol imzaladık. Buradan 
da üyelerimize kart vereceğiz ve 
üyelerimiz bu kartlarda o petrolden 
indirimli alışveriş yapabilecekler. 
Biz tüm bu projeler için ön görüş-
melerimizi sağladık. Eğer Başkan 
olursak bu protokoller imzalanacak 
ve üyelerimize indirimli alışveriş 
imkanı sunmuş olacağız. Bakırcılık 
ve Kalaycılık gibi meslekler kaybol-
maya yüz tuttu. Bu mesleklerle ilgili 
Başkan olduğum takdirde meslek 
temsilcileri ve yönetimimizle çeşitli 
istişareler yapacağız. İstişareler so-
nucunda bu mesleklerimizin kay-
bolmaması için yapılabilecek şeyleri 
ortaya koyup elimizden gelen ne 
varsa bu çalışmaları yürüteceğiz.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

‘Sosyal Kart’tan yararlanan
aile sayısı 50 bini geçti’

Konya Büyükşehir Belediye-
si, bir sevgi, merhamet ve şefkat 
şehri olan Konya’da sosyal bele-
diyecilik alanındaki çalışmalarını 
artırarak sürdürüyor. Şehir gene-
lindeki ihtiyaç sahiplerini Sosyal 
Kart ile destekleyen Büyükşehir, 
ilkokuldan lise sona kadar şehit 
ve gazi çocuğu, öksüz, yetim, 
yüzde 40 ve üzeri engelli, an-
ne-babası resmen ayrı öğrencile-
re eğitim yardımı yapıyor. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, beledi-
yecilik çalışmalarında fiziki ça-
lışmalar kadar sosyal ve kültürel 
çalışmalara da önem verdiklerini 
ifade etti. 
TÜRKİYE’YE ÖRNEK SOSYAL KART 

Konya’da hiç geliri olmayan 
ailelere yönelik hayata geçirdik-
leri Sosyal Kart’ın insan onurunu 
düşünen, kullanımı kolay, ihtiyaç 
sahibini rencide etmeyen ve ter-
cih ettiği ürünü alma imkanı sağ-
layan modern bir sistem olduğu-
nu belirten Başkan Akyürek, 2010 
yılından bu yana sürdürdükleri ve 
Türkiye’ye örnek olan Sosyal Kart 
yoluyla anlaşmalı marketlerde is-
tediği ürünleri alabilen ailelerin, 

mahalle bakkalından ekmekle-
rini aldığını, su faturalarının da 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
ödendiğini hatırlattı. 

Sosyal Kart uygulamasından 
2017 yılında 11 bin 414 ailenin 
yararlandığını, 2010 yılından bu 
yana yararlanan aile sayısının 
toplam 50 bini aştığını belirten 
Başkan Akyürek, bir sevgi, mer-
hamet ve şefkat şehri olan Kon-
ya’da uygulamayı başarıyla sür-
dürdüklerini dile getirdi. 

BÜYÜKŞEHİR ÖĞRENCİLER
HER ZAMAN YANINDA 

Öğrencilere yönelik eğitim 
yardımlarını Yeni Büyükşehir 
Yasası ile Konya’nın 31 ilçesine 
yönelik sürdürdüklerini hatırla-
tan Başkan Akyürek, 2017 yılın-
da şehit ve gazi çocuğu, öksüz, 
yetim, yüzde 40 ve üzeri engelli, 
anne-babası resmen ayrı 16 bin 
806 öğrencinin eğitim yardımın-
dan faydalandığını dile getirdi. 
Başkan Akyürek, 2004 yılından 
bu yana 110 binden fazla ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrencisine eği-
tim yardımında bulunduklarını da 
sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ 

‘Türkiye genelinde tarımsal kuraklık yok’

Konya Bakır Kalaycılar, Alüminyum, Züccaciye, Banyo Kazancıları, Güneş Enerjicileri ve Hırdavatçılar 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı İbrahim Işık, projeleri hakkında bilgiler verdi. 

Ulusal Hububat Konseyi Yönetim
Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar

Konya Bakırcılar Odası Başkan Adayı İbrahim Işık, seçildiği takdirde odalarını marka-
laştırarak üyelerinin sorunlarını çözeceklerini söyledi. Işık, “Her şey güzel olacak” dedi 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, belediyecilik çalışmalarında fiziki 
çalışmalar kadar sosyal ve kültürel çalışmalara da önem verdiklerini ifade etti.
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‘Emekliler sosyal yaşamın omurgası’ Başkan Tutal, ziyaretiyle hayır duası aldı
Karatay Belediye Başkanı 

Mehmet Hançerli emekli konak-
larını ziyaret ederek; emeklilerle 
hasbihal etti. Belediye çalışma-
ları ile ilgili emeklilerle sohbet 
eden Başkan Hançerli onların 
dilek ve temennilerini dinledi. 
Başkan Mehmet Hançerli bele-
diye hizmetlerinin hayatın her 
alanında yer aldığını söyleyerek; 
“Konaklarımızda emeklilerimiz 
sosyalleşme imkanı bularak yeni 
dostluklar oluşturuyorlar. Düzen-
lediğimiz şehir içi ve şehir dışı 
gezilerimizle emeklilerimiz gör-
mediği yerleri görme imkanı bul-
dukları gibi; yıllar önce gittikleri 
yerleri tekrar görerek hatıralarını 
yad edebiliyorlar. Yaşadıkça in-
sanın bilgisi, hayata ve olaylara 
bakışı değişiyor. Biz de emekli-
lerimizle bir araya gelerek onla-
rın hayat tecrübelerinden fayda-
lanma imkanı buluyoruz. Onlara 
ettiğimiz hizmet bize dua olarak 
dönüyor. Emekli büyüklerimizin 
duasını yanımızda hissetmek bi-
zim için çok değerli. “dedi.

“Emekliler sosyal yaşamın 
omurgasıdır” diyen Başkan Meh-
met Hançerli,”Türkiye’nin yarın-

larına imza atan emekli vatan-
daşlarımız emeklerinin karşılığını 
alabilsin diye hükümetimiz var 
gücüyle çalışıyor. Biz yerel yö-
neticiler de dününü yarınlarına 
adayarak çalışan vatandaşlarımız 
için elimizden geleni yapıyoruz. 
Bu kapsamda ilçemize 20 tane 
Emekli Konağı kazandırdık.  Ka-
ratay’a kazandırılan Emekli Ko-
naklarımız emekliler için hem 
hoşça vakit geçirdikleri; hem 
de sağlık kontrollerinin düzen-
li olarak yapıldığı tesisler olarak 
hizmet veriyor. Bilgi ve tecrübe-

leriyle önümüzü açan emeklile-
rimizin manevi desteğini her za-
man arkamızda hissediyoruz. Hiç 
şüphesiz ki toplumumuzun temel 
yapı taşı olan emeklilerimiz bizle-
rin baş tacı olarak her zaman hak 
ettikleri saygı ve değeri görecek-
lerdir” ifadelerine yer verdi. Ka-
ratay Belediyesi Emekli Konakla-
rında gün içinde yapılan ücretsiz 
çay servisleri, emekliler arasında 
gerçekleşen sohbetleri koyulaştı-
rırken, yapılan geziler, piknikler 
emeklilerin hayatlarına neşe ka-
tıyor.  n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, uzun yıllar geçimi-
ni çobanlık ve çiftçilik yaparak sağ-
layan 95  yaşındaki Hasan Kaya’yı 
ziyaret ederek, hayır duasını aldı. 
Duygusal anların yaşandığı ziya-
rette, 95 Yaşındaki Hasan  Dede, 
Başkan Tutal’ın kendisine yaptığı 
bu ziyaretten büyük memnuniyet 
duyduğunu ifade ederken,  her şe-
yin sabır ve tevekkülden geçtiğini 
ve Yüce Allah’a olan sevgisini de 
dile getirdi.

Vakit namazlarını elinden gel-
diği kadar geçirmemeye çalıştığı, 
fakat artık camiye gidemediğini 
kaydeden Hasan Kaya, “İnsan  
yaşlanınca böyle oluyor. Allah’tan 
gelen her şeye sabır, sabır, sabır 
dedim. Say, say bitmez. Çok yok-
luk, yoksulluk çektim. Her ne olur-
sa kabul ettim. Hayır’da Şer’de Al-
lah’tan hepsini kabul ettim. Ama 
yılmadım. Allah evlatlarımdan razı 
olsun bana bakıyorlar. Her türlü 
ihtiyacımı karşılıyorlar. Sizler beni 
unutmadınız. Allah sizlerden razı 
olsun” dedi. Askerlik anılarını Baş-
kan Tutal’la  paylaşan Kaya, “Muğ-
la Milas’ta Jandarma olarak asker-
lik yaptım. Yazıcı, olarak yaptım 

askerliğimi. Çok yer gezdim, çok 
yer gördüm. 4  yıl askerlik yaptım. 
Menderes döneminde komutan 
bizi salmadı oy kullandırmadı, bizi 
geri döndürdü.Görev bir şey diye-
medik. İlk seçimde olmadı  ama 
ikincisinde kazandı . Ama rahat 
vermediler. İdam ettiler. Sonra as-
kerde bırakmak istediler ama kal-
mam ben dedim. Dağda, bayırda 
serbest gezeceğim dedim. Çarıkla-
rımı giydim o dağda bu dağda gez-
dim.Şükür Allah’ıma. O dönemde 
Devlet’te para yoktu. Savaş’tan 
çıkmıştı.Elhamdülillah şimdi her 
şey bol” şeklinde konuştu. Hasan 

Kaya’nın askerlik anılarını dinle-
yen Başkan Tutal, “Elhamdülillah 
iyisin. Allah bize de senin kadar  
sağlıklı yaşamayı nasip etsin. Ne 
güzel bu yaşa kadar gelmişsin ve 
evlatların bakıyor. Duanızı bekle-
riz. Bize de dua etmeni isterim.Al-
lah ömür verirse bizler de bir gün 
onlar gibi yaşlanacağız. Yaşlılara 
gereken önemi vermeyen ve on-
lara merhamet etmeyen toplumlar  
tarihten silinip giderler. Yaşlılara 
gösterilen önem, o toplumun uy-
garlık göstergelerinden biridir.”-
dedi. 
n HABER MERKEZİ

Türkiye Bilimler Akademisi Asli 
Üyesi ve Medipol Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ertuğrul Kılıç, Necmettin Erbakan 
Üniversitesinde (NEÜ) ‘Türkiye’de 
Bilim ve Bilimsel Yayın Politikaları’ 
adlı konferansa katıldı.

Meram Tıp Fakültesi Prof. Dr. 
Asım Duman Konferans Salonun-
da gerçekleştirilen programda ko-
nuşan Prof. Dr. Kılıç, ‘Türkiye’nin 
gelişmesini istemeyenler üretim 
yapmamızı istemiyor, sadece hiz-
met sektöründe faaliyet göster-
memizi istiyorlar’ şeklinde görüş 
belirterek, “Ancak bizler genel cer-
rah isek onun biyolojisini öğren-
mek, geliştirmek zorundayız. İlla 
‘Gamma Knife’ı dışarıdakiler mi 
geliştirsin? Onu da hekimler geliş-
tiriyor. Ya da yurtdışındaki genetik 
laboratuvarlarına, moleküler biyo-
loji laboratuvarlarına bakıyorsunuz 
güçlü olanlarının hepsinin başında 
tıp hekimleri var. Çünkü fizyoloji-
yi, anatomiyi, histolojiyi biliyorlar. 
Onun için bu ağır eğitimi alırken 
mutlaka biyolojisine yönelmek la-
zım. Çünkü her şey yaptığınız iş 
değil, onun ilmini de beraber ta-

şımanız gerekir. Genç arkadaşları-
mız çalışırken biyolojisine de dik-
kat etsinler. Sadece uzmanlığı alıp 
devam etmek yerine onun biyoloji-
sini de içine yedirsinler.” ifadeleri-
ni kullandı.

Üniversitede okuyan herkesin 
akademisyen olmak istediği de-
ğerlendirmesini yapan Prof. Dr. 
Ertuğrul Kılıç, “Herkes yüksek li-
sans, doktora yapacak diye bir şey 
yok. Bu yanlış bir yaklaşım. Temel 
sorun nitelikli insan kaynağı yetiş-

tirme, istihdam etme ve denetle-
mede. 

Burada söyleyeceğim iki keli-
me var; ‘effective’ (geçerli) ve ‘ef-
ficient’ (verimli) çalışma. Effecti-
ve’de sabah 8’de gelirsiniz işinize, 
18’e kadar çalışır ve eve gidersiniz. 
Efficient çalışmada ise kafayı to-
parlayıp yarım saat içinde bir gün-
lük işi halleder ve gidersiniz. Bir işi 
yaparken efficient çalışmayı önde 
tutmakta fayda var.” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Konya İnşaat Fuarı 
her yıl büyüyor

Yunak’ta Düş Sokağı isimli
resim sergisi açıldı

Konya Tesisat ve İnşaat Mal-
zemecileri Derneği (KONTİMDER) 
Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Ya-
şar, Konya İnşaat Fuarı’nın her ge-
çen geçen yıl artarak ivme kazandı-
ğını söyledi. KONTİMDER’in fuarın 
düzenlemesinde çözüm ortağı ol-
duğunu hatırlatan Selçuk, her yıl 
fuara destek verdiklerini söyledi. 
Geçen yıl KONTİMDER üyesi 38 
firmanın fuar katılım sağladığını 
belirten Selçuk, “Derneğimiz ku-
rulduğundan beri fuara destek ve-
riyor. Geçen yıl  11 - 14 Mayıs 2017 
tarihleri arasında Konya Ticaret 
Odası -Tüyap Konya Uluslararası 
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen 
fuara 191 firmanın katıldı. 17 ülke 
ve 49 ilden gelen 34 bin 416 ziya-
retçini fuarı ziyaret ettiği. Ziyaretçi 
sayısında yüzde 67 oranında artış 
yaşandı. Bu yıl fuar katılan firma 
ve ziyaretçi sayısında artış oyacağı-
nı tahmin ediyoruz. Dernek olarak 
hem Konya hem de ülke ekonomi-
sine kaktı sunmak için çabalarımız 
devam ediyor.” dedi.  

İnşaat sektörünün yarattığı kat-
ma değer ve istihdam açısından 

Türkiye ekonomisinin lokomotif 
sektörlerinden biri olduğunu vur-
gulayan Selçuk Yaşar, inşaat sek-
törüne yönelik fuarların bölge ve 
ülke ekonomisine önemli katkılar 
sağladığına dikkat çekti. Bu yıl 19-
22 Nisan 2018 tarihleri arasında 
Konya İnşaat Fuarı, Konya Kent 
2018, Konya Mobilya, Dekorasyon 
ve İdeal Ev Fuarı 2018, Konya Gay-
rimenkul Fuarı eş zamanlı olarak 
düzenlenecek. 
n HABER MERKEZİ 

112 Acil Servis istasyonlarının yenilenmesi ve fiziki koşullarının daha modern hale getirilmesi 
için İl Sağlık Müdürlüğü, tüm istasyonlara bilgisayar ve LCD televizyon dağıtımlarına başladı

112 Acil Servis İstasyonları 
modern hale getiriliyor

Konya merkez ve ilçelerde bulu-
nan 112 Acil Servis istasyonlarının 
yenilenmesi ve fiziki koşullarının 
daha modern hale getirilmesi için 
hızlı bir şekilde çalışma başlatan İl 
Sağlık Müdürlüğü, tüm istasyonlara 
bilgisayar ve LCD televizyon dağıtım-
larına başladı. Bu Kapsamda İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Acil 
Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet 
Ergin, Başkan Yardımcısı Dr. Alper 
Çelikdelen ve 112 Başhekimi Dr. 
Erkan Aşık, Karatay 1 ve 4 Nolu ile 
Selçuklu 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetle-
ri İstasyonlarını ziyaret ederek sağlık 
çalışanları ile bir araya geldiler. 

112 Acil Servis İstasyonlarında 
nöbet tutan sağlık çalışanlarının yo-
ğun bir iş temposu ile çalıştıklarını 
vurgulayan Prof. Dr. Koç, 112 istas-
yonlarını ziyaret ederek eksiklikleri 
yerinde görmenin ve sağlık çalışan-

larının beklenti ve taleplerini dinle-
menin önemli olduğunu ifade etti. 
Prof. Dr. Koç, “Sahada görev yapan 
sağlık çalışanları ile fikir alışverişinde 
bulunarak ilimiz genelinde vatandaş-
larımıza sunulan sağlık hizmetlerinin 
kalitesinin artırılmasını ve personelle-
rimizin çalışma şartlarının iyileştiril-

mesini hedeflemekteyiz” dedi.
Ziyaret edilen 112 istasyonların-

da görevli sağlık çalışanlarının talep 
ve önerilerini dikkate alarak kısa ve 
uzun vadeli hedefler belirlediklerinin 
altını çizen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, “7 gün 24 saat kesinti-
siz sağlık hizmeti sunan ve 24 saatlik 

nöbet sistemi ile görev yapan sağ-
lık çalışanı arkadaşlarımıza, çağdaş 
standartlarda 112 istasyonları kazan-
dırmak 2018 yılı için belirlemiş oldu-
ğumuz öncelikli hedeflerimiz arasın-
dadır” dedi

Ziyaret edilen 112 Acil Sağlık 
Hizmetleri İstasyonlarında görev ya-
pan sağlık çalışanları da ziyaretten 
duydukları memnuniyeti dile getire-
rek, “İl sağlık müdürümüzün ve Acil 
sağlık Hizmetleri Başkanlığımızın 
sorunlarımız ile yakından ilgilenmesi, 
bizleri sahada yalnız bırakmamaları 
ve isteklerimize hızlı geri dönüşler 
sağlamaları bizleri sevindirmekte ve 
gururlandırmaktadır. Çok uzun za-
mandır beklediğimiz bilgisayar ve 
televizyonumuzu yeniledikleri için de 
kendilerine çok teşekkür ederiz” de-
diler.
n HABER MERKEZİ

Yunak  YİBO toplantı salonun-
da Yunak Halk Eğitim Merkezi 
tarafından hazırlanan “Düş So-
kağı” şiir dinletisi ve resim sergi-
si programı düzenlendi.  Yunak 
ilçesinin YİBO(Yatılı İlk öğretim  
Bölge Okulu) konferans salonunda  
düzenlenen programda konuşan 
İlçe   Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, 
“Birçok kişinin çeşitli bahanelerin 
ardına sığınarak şiirden ve edebi-
yattan uzak kaldığını söyledi. Oysa 
ruhi ve bedeni hiçbir engel ve ba-
hanenin kişiyi şiir ve sanattan uzak 
tutmaması gerektiğini dile getiren 
Kaymakam Fatih Cıdıroğlusözle-
rine  şöyle devam etti; “ Yunak’ın 
değeri şair Molla Rahim gibi Aşık 
Veysel, gözleri görmemesine rağ-
men gönül gözüyle kendisinden 
sonraki kuşaklara pek çok gerçe-
ği göstermiştir. Bu nedenle ben 
böyle programları okullarımızdaki 

eğitimi tamamlayan en önemli 
unsurlar olarak görüyorum” diye 
konuştu. Yunak ilçe Milli Eğitim 
Müdür Barbaros Topaloğlu’ da  
Konuşmasında çocukların kendi-
lerini ifade edebileceği sportif ve 
kültürel etkinliklere önem ver-
diklerini ve bu kapsamda “Düşler 
Sokağı “ adlı şiir dinletisi ve resim 
sergisi  programını düzenledikle-
rini belirtti. Konuşmaların ardın-
dan öğrenciler  şiirler okudu,  ve 
bir birinde güzel had ve ebru  re-
sim sergisini  gezdiler. Programa 
Kaymakam Sayın Fatih Cıdıroğlu,  
İlçe Belediye Başkan  Yardımcısı 
Bekir Coşkun, Ak Parti İlçe Baş-
kanı Tahir Kuru, İlçe Jandarma 
Komutanı Adem Güneş, Emniyet 
Amiri  Ufuk Başlık, İlçe Milli Eği-
tim Müdürü  Barbaros Topaloğlu, 
öğretmen, öğrenciler ve vatandaş-
lar katıldı.   n HABER MERKEZİ

‘Türkiye’nin üretim yapmasını istemiyorlar’

Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç

Selçuk Yaşar

Prof. Dr. Koç, 112 istasyonlarını ziyaret ederek eksiklikleri yerinde görmenin ve sağlık çalışanlarının beklenti ve taleplerini dinlemenin önemli olduğunu ifade etti.
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
19 Ocak 2018 Cuma • Yıl: 10 • Sayı: 3245

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak. No: 10  Selçuklu /KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanları :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Abdullah Akif SOLAK 

Ereğli’de 314 parça 
tarihi eser ele geçirildi 

Ağıl tavanının çökmesi
sonucu hayatını kaybetti 

Jandarma ekiplerinin takibe al-
dığı şahsın aracında 314 parça tari-
hi eser ele geçirildi. 

Edinilen bilgiye göre, Konya 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 
Ereğli ilçesinde tarihi eser kaçak-
çılığı ve kaçak kazı yaptığı belirle-
nen Sadık T’yi takibe aldı. Yapılan 
takibin ardından Sadık T., saat 
21.30 sıralarında ilçe merkezinde 
38 DD 710 plakalı otomobille seyir 

halindeyken jandarma ekiplerince 
durduruldu. Jandarma ekiplerinin 
otomobilde yaptıkları aramalarda 
üç ayrı bez torba içerisinde değişik 
dönemlere ait farklı cins ve büyük-
lükle 314 parça tarihi eser, otomo-
bilin bagajında ise 1 adet dedektör, 
yivsiz av tüfeği ve elektro şok cihazı 
ele geçirildi. Gözaltına alınan Sadık 
T’nin sorgusunun sürdüğü öğrenil-
di.  n İHA 

Karapınar ilçesinde bir kişi, ağıl 
tavanının çökmesi sonucu hayatını 
kaybetti.

Akören Mahallesi’nde yaşa-
yan Oğuzhan Erduran (21), evinin 
yanındaki ağılda bulunduğu sıra-
da, yağmur suları ile ağırlaşarak 

çöken tavanın altında kaldı.  Çev-
redekilerin yardımıyla çıkarılan Er-
duran, Ereğli Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Erduran, burada yapılan 
müdahaleye rağmen kurtarılama-
dı. Erduran’ın cenazesi, aynı hasta-
nenin morguna kaldırıldı.  n AA

Karaman’da cenazeye katıldıktan sonra Konya’ya dönerken kazada hayatını kaybeden 4 kişilik aile 
son yolculuğuna uğurlandı. 39 yaşındaki babanın rüyasında kazada öldüklerini gördüğü ortaya çıktı

İki grup arasında henüz belirle-
nemeyen bir sebeple çıkan silahlı, 
sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi ya-
ralandı. 

Olay, saat 01.00 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Yazır Ma-
hallesi Sultan Caddesi üzerinde 

meydana geldi. İddiaya göre, cadde 
üzerinde iki grup arasında henüz 
belirlenemeyen bir sebeple tar-
tışma çıktı. Tartışma kısa sürede 
silahlı, sopalı ve bıçakla kavgaya 
dönüştü. Olayda, Hasan U. (25) ile 
Hüseyin A. (24) vücutlarının çeşitli 

yerlerinden yaralandı. Kavgayı gö-
ren çevredeki vatandaşlar durumu 
112 Acil servis ve polis ekiplerine 
bildirdi.

Olay yerinde yapılan ilk mü-
dahalenin ardından iki yaralı am-
bulans ile Selçuk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenilirken, polis şüp-
heli veya şüphelileri yakalamak için 
çalışma başlattı. 
n İHA 

Rüyasında kaza yapıp
öldüklerini görmüş!

Karaman’ın merkeze bağlı Orta-
oba köyünde teyzesinin cenazesine 
katıldıktan sonra yaşadığı Konya’ya 
dönerken Çumra ilçesi yakınlarında 
geçirdikleri trafik kazasında hayatı-
nı kaybeden baba, eşi ve iki çocuğu 
dualarla son yolculuklarına uğur-
landı. Kazada hayatını kaybeden 39 
yaşındaki babanın akrabalarına gece 
rüyasında kaza yapıp öldüklerini gör-
düğünü anlattığı ortaya çıktı. 

Kaza, dün saat 16.45 sıralarında 
Konya’nın Çumra ilçesi yakınlarında 
meydana geldi. Karaman merkeze 
bağlı Ortaoba köyünde teyzesi El-
mas Şen’in (80) cenaze namazına 
katılan Mustafa Ersarı (39) ve ailesi, 
akşam saatlerinde Konya’daki ev-
lerine dönüş yapmak için yola çıktı. 
Mustafa Ersarı idaresindeki 42 HA 
290 plakalı otomobil, şerit ihlali so-
nucu Konya istikametinden Çum-
ra istikametine gitmekte olan Y.N. 
(48) idaresindeki 42 ZR 044 plakalı 
pancar yüklü kamyonla çarpıştı. Ka-
zada sürücü Mustafa Ersarı, eşi Nes-
lihan (39) ve çocukları Melike (12) 
ile Ramazan Ersarı (9) olay yerinde 
hayatını kaybetti. Ölenlerin cansız 
bedenleri Çumra Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. Hayatını kay-
beden anne, baba ve çocukları için 
Karaman’ın Ortaoba köyünde öğle 
namazını müteakip cenaze nama-
zı kılındı. Cenaze namazına ailenin 
yakınları, akrabaları ve köy halkı ka-
tıldı. Cenazeler kılınan namazın ar-
dından Ortaoba Köyü Mezarlığı’nda 
dualarla defnedildi.

12 yıldır Konya’da huzurevi ye-
mekhanesinde çalıştığı öğrenilen 
Mustafa Ersarı’nın dün cenaze na-
mazı için gittiği Ortaoba köyünde 

akrabalarına gece gördüğü rüyayı 

anlattığı öğrenildi. Ersarı’nın yakın-

larına gördüğü rüya ile ilgili olarak, 

“Gece rüya gördüm. Giderken ara-
ba çarpıyor bize, ölüyoruz” dediği 
ortaya çıktı. Köy sakinlerinden biri 

de, Mustafa Ersarı’nın akrabalarına 

anlattığı rüyayı duyduklarını söyledi. 
n İHA

İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Uzun süredir 
takip edilen 
uyuşturucu ta-
cirlerinin bulun-
duğu eve yapılan 
baskında, çöpte 
bebek bezinin 
içerisinde eroin 
ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele 
Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 
uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma baş-
lattı. Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahalle-
si’ndeki bir müstakil evde uyuşturucu madde 
bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçen 
polis, eve baskın düzenledi. Evde ve bahçede 
arama yapan narkotik polisi, çöp kutusundaki 
bebek bezinin içerisinde 200 gram eroin ele 
geçirdi. Gözaltına alınan uyuşturucu taciri 
K.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edileceği belirtildi.
n İHA 

Açık kasa kam-
yonet üzerinde 
yolculuk yapan 
çocuklar, tehli-
keye davetiye 
çıkardı. 
Dün akşam 
merkez Selçuk-
lu ilçesi İhsa-
niye Mahallesi 
Vatan Caddesi üzerinde trafik hızla aktığı 
sırada seyir halindeki açık kasa kamyo-
netin üzerinde yolculuk yapan çocukların 
kasadan ayaklarını sallaması cep telefonu 
kamerasına takıldı. İki kadın, iki çocuk 4 
kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan 
yaptığı yolculuk görenleri hayrete düşürdü. 
Kamyonetin arkasındaki kadının ise ço-
cuklarla ilgilenmediği gözlendi. Yaşananlar 
son zamanlarda yaşanan kazalardan ders 
alınmadığını ortaya koydu. 
n İHA 

Eroin, bebek bezinin
içinden çıktı!

Kamyonet kasasında
tehlikeli yolculuk

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapı-
lanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bugüne ka-
dar 869 kişinin görevden uzaklaştırıldığı, 2 bin 398 kişinin 
tutuklandığı ve 2 bin 628 kişinin de devlet memurluğun-
dan çıkarıldığı açıklandı.  Konya Valililiği, ilde FETÖ/PDY 
bağlantısı gerekçesiyle 18 Ocak tarihi itibariyle yasal işlem 
yapılan kişi sayısını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, 

“15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ/PDY bağlantısı ge-
rekçesiyle ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 
personel ile ilgili olarak görevden uzaklaştırılan kişi sayısı 
869, tutuklanan kişi sayısı 2 bin 398, devlet memurluğun-
dan çıkarılan kişi sayısı 2 bin 628’dir. İlgililer hakkında yasal 
işlemlere hassasiyetle devam edilmektedir” denildi.
n İHA 

FETÖ/PDY’den 2 bin 398 kişi tutuklandı 
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Şehit Yılmaz’ın ailesi hüznü ve gururu yaşadı 
Şırnak’ın İdil ilçesinde 2016 yı-

lında teröristlerle girdiği çatışmada 
şehit düşen Özel Harekat Polisi Ha-
kan Yılmaz’ın kızları Tuana Sümey-
ye ve Kübra Yılmaz’a Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan adına 
Vali Fahri Meral tarafından “Devlet 
Övünç Madalyası ve Beratı” tevcih 
edildi. 

Saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan törende ilk olarak şehit 
Polis Hakan Yılmaz’ın özgeçmi-
şi okundu. Şehidin özgeçmişinin 
okunması sırasında annesi Semra 
Yılmaz ile eşi Tuğba Yılmaz gözyaş-
larına hakim olamadı. Şehit polisin 
özgeçmişinin okunmasının ardın-
dan bir konuşma yapan Karaman 
Valisi Fahri Meral, “Sizlerle böyle 
anlamlı bir törende bir araya gel-
mekten büyük bir gurur ve şeref 
duyuyorum. Bugün ülkemizin her 
köşesinde şanlı bayrağımız gök-
lerde dalgalanıyorsa eğer binlerce 

yıldır hür ve bağımsız yaşıyorsak ve 
korkmadan geleceğe umutla bakı-
yorsak bunları aziz şehitlerimiz ve 
kahraman gazilerimize borçluyuz. 
Devletimiz 2933 sayılı madalya ve 
nişanlar kanunu gereği şehit poli-
simiz Hakan Yılmaz’ın kızı Tuana 
Sümeyye Yılmaz’ı Devlet övünç 
madalyasıyla onurlandırmıştır. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan adına ona bugün 
takdim edeceğimiz madalya vatan 
sevgisinin en yüce nişanesidir. Ha-
yatın tüm zorluklarına ve bu yolda 
el uzatmak isteyecek her türlü iha-
nete karşı bu milletin evlatlarına 
vatan sevgisini ve bu uğurda müca-
dele etmenin yüceliğini gösterecek 
önemli bir hatıradır. Bu duygularla 
şehitlerimizin ruhları şad, mekan-
ları cennet olsun diyorum. Gazile-
rimize de hayırlı ve uzun ömürler 
dilerim” dedi.

Vali Meral konuşmasının ardın-
dan Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan tarafından gönderilen 
Devlet Övünç Madalyası ve Bera-
tı’nı şehit polis Hakan Yılmaz’ın 
kızları Tuana Sümeyye Yılmaz ve 
Kübra Yılmaz’a verdi. Tören sonun-
da Vali Meral şehit polisin yakınla-
rının yanına giderek onlarla sohbet 
etti. Program ikram verilmesiyle 
sona erdi.

Tarımsal Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu Toplantı Salo-

nunda gerçekleştirilen törene şehi-
din annesi Selma Yılmaz, eşi Tuğ-
ba Yılmaz, kızları Tauna Sümeyye 
ve Kübra Yılmaz ile yakınları, Vali 
Fahri Meral, eşi Zehra Meral, Kara-
manoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 
daire müdürleri, şehit ve gazi ya-
kınları ile polis ve askeri erkan ka-
tıldı.
n İHA

Birleşik Kamu-İş Konya İl 
Temsilcisi ve Eğitim-İş Kon-
ya Şube Başkanı Özgür Genç, 
enflasyon oranı kadar yapılan 
zamlar kamu çalışanlarının in-
sanca bir yaşam sürdürmelerine 
yetmediğini söyledi.  Kamu ça-
lışanlarına yapılan zammın ye-
tersiz olduğunu belirten Birleşik 
Kamu-İş Konya İl Temsilcisi ve 
Eğitim-İş Konya Şube Başkanı 
Özgür Genç, “Halka yüzde 11’lik 
ekonomik bir büyümeye ulaşıldı-
ğını anlatan iktidar, kamu emek-
çilerinin ücretlerine ise sözde 
toplu sözleşmeyle ıkına sıkına 
yüzde 4, enflasyon farkıyla birlik-
te ise yüzde 5,69 zam yapmıştır. 
Bu zam, bırakın yüzde 11’lik bü-
yümeden kamu çalışanlarının pay 
almasını, enflasyonun 2017 yılın-
da kamu çalışanlarının ücretle-
rinde yol açtığı erimeyi karşılaya-
cak düzeyde bile değildir. İktidara 
yakın ve yandaş konfederasyon 
ile hükümet arasında yapılan söz-
de toplu sözleşme görüşmelerin-
de yıllardır yoksulluğa, açlığa ve 
ezilmeye mahkûm edilmişlerdir. 
Kamu çalışanları 15 yıldır yüzde 
3’lük 4’lük zamlarla Türkiye tari-
hinin en büyük emek sömürüsüy-
le karşı karşıya bulunmaktadır. 
Çalışanlar yüzde 3’lük yüzde 4 
lük zamlarla, emekliler enflasyon 
oranında zamlarla oyalanmakta-
dır. Sermayenin, rantiyenin, milli 
gelir pastasından aldığı dilim sü-
rekli büyürken, çalışanların dilimi 
küçüldükçe küçülmektedir” dedi. 
“Bu yılbaşında enflasyon farkıyla 
birlikte yapılan yüzde 5,69’luk 
zam da 1 Ocak 2018’den itiba-
ren enflasyon törpüsüyle, vergi-
lere, harçlara, köprüye, otoyola,  
elektriğe, suya, ekmeğe kısaca 
iğneden ipliğe yapılan zamlarla 

törpülemeye başlamıştır” diyen 
genç, şu tespitlerde bulundu: 
“Türk parası hızla değer kaybet-
mekte, faiz oranları yükselmekte, 
enflasyon çift rakamlarda iler-
lemekte ve Türkiye ekonomisi 
kötüye gitmektedir.  Ülkedeki 
milyonlarca emekçinin yaşam ko-
şulları her geçen gün biraz daha 
zorlaşmaktadır. Bu dönemde, 
imzalanan sözde toplu sözleşme 
kamu çalışanlarını ve emeklileri 
sefalete mahkûm etmiştir. Kamu 
çalışanları, sadaka değil, enflas-
yon farkı da değil, refah artışın-
dan payına düşeni istiyor. Birleşik 
Kamu-İş Konfederasyonu olarak; 
kamu çalışanlarına dayatılan söz-
de “toplu iş sözleşmesi masasını’ 
bir aldatmaca olarak değerlendi-
riyoruz. Hükümeti, emekçilerin 
sorunlarını ve alın terlerini gör-
meye, sefalet ücretine mahkûm 
edilen; memur, asgari ücretli, 
emekli, dul ve yetimlerimizden 
yükselen feryadı duymaya, kaygı 
verici boyutlara ulaşan bu sorunu 
çözmek için ciddi adımlar atmaya 
çağırıyoruz.” 
n HABER MERKEZİ 

‘Öğretmene yönelik 
şiddetin önüne geçilmeli’

‘Yapılan zamlar insanca 
yaşamaya yetmemekte’

Eğitim Bir-Sen Konya Şube 
Başkanı Nazif Karlıer, 2017-2018 
eğitim ve öğretim yılının ilk dö-
nem değerlendirmesini yaptı. 
Karlıer, ilk dönemde gündemde 
en fazla olan konunun öğretmene 
şiddet olduğuna dikkat çekti. Her 
defasında Eğitim Bir-Sen olarak, 
öğretmen itibarının çok yüksek 
olduğunu hatırlattıklarını ifade 
eden Karlıer, değerlendirmede şu 
noktalara değindi: “Öğretmenle-
rimiz, şiddeti haketmiyor. Sendi-
ka olarak bizler zaten şiddetin her 
türlüsüne karşıyız. Bu konu, eğiti-
min önüne geçmemelidir. Öğret-
men ve öğrencilerimiz arasında 
sağlam ve güvenilir iletişim ku-
rulmalıdır. Veliler de bu iletişime 
katkısız ve tarafsız destek verme-
lidir. Başarının asıl sırrı, bu etkile-
şimden geçmektedir. İlk dönem, 
eğitimde reformların yapıldığı 
bir dönem oldu. Sınav sistemin-
de bazı değişikliklere gidildi. Bu 
adımlar, gelecek açısından ümit 
verici gelişmelerdir. Karne demek, 
her şey demek değildir. Öğrencile-
rin karnesinde kötü notlar olabilir. 

Kızmadan, gücenmeden; sevgiyle 
öğrencilere yaklaşılmalıdır. Anne 
ve babalar, dersteki başarısızlığı 
birlikte oturup, konuşarak çözme-
lidir. Çözüm, ancak bu sayede ka-
lıcı olabilir. Tüm öğrencilerimize 
başarılar diliyoruz. Tatili fırsat bi-
lip, öğrenciler iyice dinlenmelidir. 
Daha yoğun geçecek olan ikinci 
eğitim dönemine motivasyonlu 
girebilmek için, dinlenmek çok 
önemlidir.”
n HABER MERKEZİ 

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde “Yerel 
Yönetimlerde Kadının Yeri” isimli programda öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi

‘Başarının sırrı toplumla
içiçe olmaktan geçiyor’

Başkan Toru, başarının sırrını öğ-
rencilerle paylaştı. Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, İstanbul Yeni 
Yüzyıl Üniversitesi’nde “Yerel Yöne-
timlerde Kadının Yeri” isimli prog-
ramda öğrencilerle söyleşi gerçekleş-
tirdi. Başkan Toru, yerel yönetimlerde 
başarının toplumla iç içe olmaktan ve 
onlarla empati kurabilmekten geçti-
ğini söyledi.

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniver-
sitesi Öğrenci Konseyi’nin davetlisi 
olarak  “Yerel Yönetimlerde Kadının 
Yeri” isimli söyleşide öğrencilerle bir 
araya geldi.  

“BAŞARININ SIRRINI 
GENÇLERLE PAYLAŞTI”

Yerel yönetimlerde başarılı ola-
bilmenin yolunun toplumla iç içe ol-
mak ve onlara bire bir dokunmaktan 
geçtiğini belirten Başkan Toru, “Yerel 
yönetimler demokrasinin nüvesidir. 
Bölgemizdeki insanlarla doğum ola-
yından ölüme dek türlü nedenlerle 
temasımız oluyor. Çocukları oluyor 
ziyaretine gidiyoruz, yakınlarını kay-
bediyorlar cenazelerine taziyeye gi-
diyoruz. Yollarını yapıyor, sularını 
veriyoruz. Kadın ya da erkek olsun, 
bir belediye başkanının yerel yöne-
timlerde başarılı olabilmesinin yolu 
onlarla iç içe olabilmekten ve empati 
kurabilmekten geçiyor. Bunu yapabil-
diğiniz takdirde halkın gönlünü kaza-
nabilirsiniz” dedi.

“KENDİNİZİ GELİŞTİRİRSENİZ 
BAŞARILI OLURSUNUZ”

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan 
Başkan Toru, “Kendinizi geliştirme-
niz meslek hayatınızda başarı getirir. 
Mesleğinizde en iyi noktaya gelebil-
mek için çabalayın, hatta bunun için 
yan dallarla da ilgilenin ve mutlaka 
dil öğrenin. Ancak kendinizi geliştir-

meniz durumunda başarılı olmanız 
ve bir yerlere gelmeniz mümkün 
olabilir. Bunun için de mutlaka planlı 
olun” şeklinde konuştu. Başkan Fat-
ma Toru, bir soru üzerine, yerel yöne-
timlerde tek bir dönemin bir belediye 
başkanının başarılı bir hizmet ortaya 

koyabilmesi için yeterli olmadığını 
ifade ederek, “Belediye Başkanları en 
az iki dönem görev yapmalı ki, ba-
şarılı olabilsinler. Hizmet etmek için 
tek dönem maalesef yeterli olmuyor” 
diye konuştu. 

Meram Belediye Başkanı Fatma 

Toru,  Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’nu da 
ziyaret etti.  Toru, kentsel dönüşüm 
çalışmalarının yanı sıra,  altyapı ve 
sosyal faaliyetler ile önemli projeler 
hakkında bilgi verdi.
n HABER MERKEZİ 

Özgür Genç 

Nazif Karlıer

 Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin davetlisi olarak  “Yerel Yönetimlerde Kadının Yeri” isimli söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. 
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*  LAZER OPERATÖRLERİ

*  LİSE VE MESLEK    
     LİSESİ MEZUNLARI

*  MOBİLYA USTALARI

*  DÖŞEME USTALARI

personel alınacaktır.
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5 

Selçuklu/KONYA

SATILIK DAİRELER
Bosna  Hersek Mahallesi’nde Satılık Kaloriferli,

2+1 ve  3+1 daireler

0531 710  88 76



Yetiştirilmek üzere 

VASIFSIZ 
KAYNAKÇI 

ELEMANLAR 
Alınacaktır
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Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi
İmsan Sanayi Sitesi Yakamoz Caddesi No: 1/M Karatay/KONYA

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
---------

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN 
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

ALINACAKTIR
SELÇUKLU BÖLGESİNDE OTURANLAR OTOGAR CİVARI

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

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE 

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

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

MARANGOZHANEDE ÇALIŞACAK ORTA DÜZEYDE BİLGİ SAHİBİ 
2 ADET MARANGOZ PERSONELİ,

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

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

ELEMANLARINA İHTİYACIMIZ VARDIR
         SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR BAŞVURULARIN ŞAHSEN 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ?

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

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



Konya Kasaplar Odası  ola-
ğan genel kurul toplantısı Olağan 
Genel Kurulu gerçekleşti. Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konfe-
rans Salonunda gerçekleşen genel 
kurula,  Türkiye Kasaplar Fede-
rasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, 
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
sı Başkanı ve Lokantacılar Odası 
başkanı  Ali Osman Karamercan, 
Konya Kahveciler Odası Başkanı 
Cemal Çınardalı,Konya Televizyon 
ve Radyo Tamirciler Esnaf ve Sa-
natkarlar Odası Başkanı Kadir Eröl-
mez, Konya Bakkallar Bayiler ve 
Kuruyemişciler Odası Başkanı Sü-
leyman Yılmaz,  Konya Ayakkabı-
cılar Odası Başkanı Hasan Uzman, 
Konya Marangozlar Odası Başkanı 
Mustafa Dülgeroğlu, Konya Fırın-
cılar Odası Başkanı Vedat Honça , 
Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği 
Başkanı Nazif Karabulut, ve oda 
üyeleri katıldı. 

Genel kurulda 2014-2017 yıl-
ları arası faaliyet ve denetim raporu 
ile gelir gider tablosu açıklandı.Ge-
nel kurulda Mevcut Başkan Davut 
Balbaloğlu , yeniden başkan seçil-
di. Konya Kasaplar Odası Yönetim 
Kurulunda;  Ethem Tartan, Mu-
ammer Küçükkarpacı, İsmail Çini 
, Mahmut Çelikel, Fikret Sarıcey-
lan, Burhan Efe yer aldı. Yönetim 
Kurulu Yedek Üyeler Veli Ceylan , 
Mehmet Bülbül, Şahin Şimşek, Ka-
dir Sucu, Mehmet İbaoğlu, Erhan 
Yüksel. Denetim Kurulu Asil Aziz  
Çankara,Bünyamin Salih Gül,Hu-
riye Dinek, Denetim Kurulu Yedek 
Arif Ertürk, Mehmet Büber,Yakup 
Yıldız.

HER ZAMAN ODA 
ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ

Genel kurulda konuşan Kon-
ya Kasaplar Odası Başkanı Davut 
Balbaloğlu, “ Göreve geldiğimiz ilk 

günden itibaren kasap ve kantinci 
esnaflarımızı yeni çıkan yasalar, 
çalışmalar hakkında bilgilendir-

meler yaptık.  Çıkan yasalardan 
esnafımızın mağdur olmaması 
için gerekli çalışmalar yaptık.Binin 
üzerinde üyemize hijyen belgesi 
dağıtımı gerçekleştirdik. Konya’ya 
açılan entegre tesislerimiz ile ge-
rekli görüşmeler yapıldı. Bizler de 
oda yönetimi olarak şirket- esnaf 
ayrımı yapmadan oda üyelerimize 
iş önlüğü dağıtımı gerçekleştiriyo-
ruz. Kurban bayramında sokak ara-
larında kıyma çekimi ile mücadele 
konusunda sizlere söz vermiştik. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı ile görüşmemiz sonucunda 
bakanlığımız tarafından yayınlanan 
tebliğ ile sokak arasında yasak-
landı. Bundan sonra Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe 
müdürlükleri, Büyükşehir ve ilçe 
belediyelerimiz ile yapacağımız 
çalışmalar ile  en kısa zamanda bu 
sorunu çözeceğiz” ifadelerini kul-
landı.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 
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Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Ahmet ÇELEBİ’nin

vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Seyit Faruk ÖZSELEK
KONYA SMMM ODASI BAŞKANI

Basın 738829   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

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

 Ambalaj firmamızda 
çalıştırmak üzere, 
askerliğini yapmış, 

40 yaşını geçmemiş, 
vardiyalı sistemde 
çalışacak personel 
alımı yapılacaktır.

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

birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ 

SATIŞ MEMURLUĞU
2017/118 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, lalebahçe Mahallesi, 23532 Ada, 7 Parsel sayılı arsa 
   nitelikli taşınmaz; Karahüyük Mahallesi Kardeşkanı Sokak No:30 Meram/
   Konya adresindeki tek katlı bahçe evinin 50m batısındaki arsadır. Parsel, 
   Adalhan Sokağa cepheli konumdadır.Arsa taşınmazın üzerinde geçici ya da 
   kalıcı yapı, tesis, baraka, çit, duvar, ağaç vs bulunmamaktadır. 
Adresi : Karahüyük Mahallesi Kardeşkanı Sokak Meram/Konya
Yüzölçümü : 500 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında 2 Kat İ.Ayrık Mesken Sahası’nda 
   kalmakta, TAKS: 0.25, KAKS:0.50, Ön Bahçe mesafesi 5m, yan bahçe 
   mesafesi 3m, olduğu İmar planı ve Tip İmar Yönetmeliği Hükümleri 
   uygulanacağı belirtilmiştir. Parsel imar uygulaması görmüş olup imar parseli 
   konumundadır. 
Kıymeti : 220.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 27/02/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 26/03/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : KONYA ADLİYESİ B BLOK ZEMİN KAT NO:Z18 
   YENİ MEZAT SALONU KARATAY KONYA 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/118 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur. 

Basın 737543 - www.bik.gov.tr

Kulu’da yeni tomografi 
cihazı Şubat’ta hizmette

Konya’nın Kulu İlçe Devlet Hastanesi-
ne tahsis edilerek alınan tomografi cihazı-
nın Şubat ayında hizmet vermeye başla-
yacağı bildirildi.  Kulu Devlet Hastanesi 
Müdürü Burhan Çifçi yaptığı açıklamada, 
tomografi cihazının Ocak ayı içerisinde 
kurulumu yapılıp Şubat ayında faaliyete 
geçeceği belirtti. 2017 yılında Kulu Devlet 
Hastanesine tahsis edilerek alımı yapılan 
tomografi cihazı Kulu Devlet Hastanesine 

getirilerek teslimatının yapıldığı kaydeden 
Çiftçi, “Tomografi cihazının Kulu Devlet 
Hastanesine kazandırılmasında emeği ge-
çen Sağlık Bakanlığımıza, milletvekilimiz 
Abdullah Ağralı’ya, İl Sağlık Müdürümüze 
başhekimimize teşekkür ediyoruz. İnşal-
lah eski hastanemizde en kısa zamanda ol-
duğu yerden kaldırılarak yenisinin yapıla-
cağının müjdeli haberi gelecektir. İlçemize 
hayırlı uğurlu olsun” dedi.  n İHA

Konya Kasaplar Odası seçimlerini tek liste ile katılan mevcut 
başkan Davut Balbaloğlu  bir kez daha başkanlık koltuğuna oturdu

Kasaplar Odası’nda Davut  
Balbaloğlu  güven tazeledi
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Konya, 2016’da kavun üretiminde 3. oldu Çatıda üretilen elektrik faturayı düşürecek
Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü Bit-
kisel Üretim İstatistiklerinden Ka-
vun Üretimi konusunda basın bül-
teni hazırladı. 2016 yılı sonuçlarına 
göre şöyle: “2016 yılında ülkemizde 
toplam 786 bin 632 dekar alanda 
1 milyon 854 bin 356 ton kavun 
üretimi yapıldı. Kavun üretimi bir 
önceki yıla göre yüzde 7,8 oranında 
arttı. 2015 yılında 790 bin 524 de-
kar alanda1 719 bin 620 ton kavun 
üretimi yapılmıştı. 2016 yılında 37 
bin 339 dekar alanda 198 bin 660 
ton kavun üretimiyle (yüzde 10,7) 
Adana birinci, 143 bin 119 dekar 
alanda 178 bin 431 ton kavun üre-
timiyle (yüzde 9,6) Ankara ikinci 
oldu. Konya, 32 bin 5 dekar alanda 
148 bin 051 ton kavun üretildi ve 
Konya bu üretimle Türkiye’nin top-
lam kavun üretiminin yüzde 8’ini 
karşılayarak kavun üretimi sırala-
masında Türkiye üçüncüsü oldu. 

Konya’da kavun üretimi bir önceki 
yıla göre yüzde 30,3 oranında art-
tı. Karaman ili ise11bin 485 dekar 
alanda 36928 ton kavun üretimiyle 
(yüzde 2,0) 14’üncü sırada yer aldı. 
Karaman’da kavun üretimi bir ön-
ceki yıla göre yüzde 2 oranında azal-
dı. 2015 yılında 158 bin 264 dekar 
alanda 165 bin 259 ton kavun üre-
timiyle (yüzde 9,6) Ankara birinci, 
28 bin 635 dekar alanda 143 bin 
601 ton ile (yüzde 8,4) Adana ikinci 

olmuştu.2015 yılında Konya ilinde 
toplam 29655 dekar alanda 113 bin 
608 ton kavun üretildi ve Konya bu 
üretimle Türkiye’nin toplam kavun 
üretiminin yüzde 6,6’sını karşıla-
yarak kavun üretimi sıralamasında 
Türkiye üçüncüsü olmuştu. Kara-
man ili ise 11 bin 882 dekar alanda 
37 bin 688 ton kavun üretimiyle 
(yüzde 2,2) yine 14’üncü sırada yer 
almıştı” 
n EMİNE ÖZDEMİR

Türkiye’de binaların çatı ve 
cephelerine kurulacak güneş panel-
lerinden sağlanacak enerjiyle tüke-
ticilerin elektrik faturaları azalacak. 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) yetkililerinden alınan bilgi-
ye göre, kamuoyunda çatı mevzuatı 
olarak bilinen düzenlemeyle, bina-
larda kurulu gücü 3 kilovata kadar 
olan güneş enerjisi santralleri için 
doğrudan bağlantı görüşü ve çağrı 
mektubu oluşturulacak.  Uygulama 
sayesinde tüketici konumunda bu-
lunan aboneler, binalarının çatı ve 
cephelerine yerleştirecekleri güneş 
panelleri ile elektrik üretebilecek. 
Böylece abonelerin enerji giderleri 
azalırken, elektrik üretiminde yerli 
ve yenilenebilir kaynakların payı da 
artacak. Binalarda kurulacak sant-
rallerin kurulu gücü en fazla 10 ki-
lovat olacak. Santrallerin kapasitesi 
binanın bağlantı anlaşmasındaki 
tüketim gücünü geçmeyecek. Bi-

nalarının çatı ve cephelerine güneş 
paneli kurarak elektrik üretmek is-
teyen vatandaşlar, ilk olarak bölge-
lerindeki elektrik dağıtım şirketine 
başvuracak. Başvurular, dağıtım 
şirketlerinin merkez ya da taşra 
birimine yapılabilecek. Dağıtım şir-
ketleri başvuruları aylık olarak ala-
cak ve bir sonraki ayın 20’sine ka-
dar sonuçlandıracak. Vatandaşlar 
binalarda ürettikleri elektriğin faz-
lasını mevcut şebeke üzerinden 

dağıtım şirketine satabilecek. Bu 
işlemin gerçekleşmesi için vergi 
mevzuatı uyarınca vatandaşların 
sattıkları elektrik miktarı üzerin-
den fatura kesmeleri gerekecek. Bir 
evin ortalama yıllık elektrik tüketi-
mi 2 kilovatlık bir güneş panelinden 
karşılanabiliyor. Maliyeti yaklaşık 2 
bin 500 dolar olarak hesaplanan 
santralin amortisman süresinin 8 
yıl, kullanım ömrünün ise yaklaşık 
30 yıl olduğu belirtiliyor.  n AA

‘Gazneli Mahmud, İslam’ı 
yaymak için mücadele etti’

Konya Aydınlar Ocağı’nda 
‘Gazneli Mahmud ve Gazneli 
Devleti’ni anlatan İslâm tarihçi-
si Afganlı Kasım İbadi, “Sultan 
Mahmud’un Hint seferlerindeki 
tek amacı İslam Dinini yaymak-
tı. İslâm’ı yaymak için yaşadı ve 
öldü” dedi. 

Konya Aydınlar Ocağı’nın 
bu haftaki Selçuklu Salı Sohbet-
leri’nde, “Gazneli Mahmud ve 
Gazneli Devleti” tarihi ele alın-
dı. NEÜ İlahiyat Fakültesi İslam 
Tarihi ve Sanatları Bölümü me-
zunu Kasım İbâdi, aynı fakültede 
“Gazne” şehri üzerine doktora 
çalışması yaptığını ifade ederek 
başladığı konuşmasında, Gaz-
neli Devleti ve kurucusu Gazneli 
Mahmud hakkında bilgiler verdi. 
İl Halk Kütüphanesi’nde gerçek-
leştirilen sohbette, Gazneli Dev-
leti’nin Horasan’da kurulmuş ilk 
İslâm Türk devletlerinden birisi 
olduğunu söyleyen Kasım İbadî, 
Samani Devleti’nin Gazneli Dev-
letiyle derin bir alâkası olduğunu 
ve Gazneli Devletinin kurucula-
rının Samani sarayında yetişmiş, 
eğitim almış, Gazneli Devleti’nin 
kurucusu olan Alp Tekin’in Ho-
rasan Valiliğine kadar yüksel-
diğini de dile getirdi. Gazneli 
Devletinin iki asırdan fazla hü-
küm sürdüğünü belirten İbadî, 
Gazneli devletinin temelini atan 
Alp Tekin’in 881 yılında doğdu-
ğunu, doğum yeri ile çocukluk 
dönemine ait herhangi bir bil-
giye sahip olmadığımızı ifade 
etti. Gazne devletinin, Selçuklu 
devleti ile yapmış olduğu Dan-
danakan Savaşını kaybetmesiyle 
büyük yara aldığını ve Hindis-
tan’a çekilmek zorunda kaldığını 
belirten İbadi, devletin yorgun 
ve zayıf düşmesinin ardından 
Afgan kökenli olan Gurlular ta-
rafından 1187’de yıkıldığını 
söyledi. Alp Tekin’in yetiştirdiği 
komutanlarından biri olan Sebük 
Tigin’in Gazne devletini çok iyi 
yerlere getirdiğini kaydeden İba-
di, gösterdikleri üstün başarılar-
dan ötürü, Sebük Tigin ve oğlu 
Mahmud’a Abbasi Halifesi ta-
rafından unvanlar verildiğini ve 
ardından Mahmud’un, Horasan 
valisi ve başkomutan olarak gö-

reve başladığını ve 997’de Sebük 
Tigin’in ölümünden sonra oğlu 
Mahmud’un, ilk Sultan unvanını 
alan bir hükümdar olarak 998’de 
Gazne Devleti’nin başına geçti-
ğini belirterek şunları dile getir-
di: “Gazneli Mahmud, hüküm-
darlığının ilk safhalarında şairler, 
edipler ve ilim insanlarına karşı 
büyük destek vermiştir. Hindis-
tan üzerine İslam’ı yaymak ama-
cıyla 17 sefer düzenlemiştir. Bu 
seferlerle İslam dünyasının en 
büyük hükümdarlarından biri 
olarak nam salmıştır. Gazneli 
Mahmud, samaniler tarafından 
değer görmeyen Abbasi Halifesi-
ne elçi yollamış ve adına hutbe 
okutmuştur. Halife Kadir Billah, 
Gazneli Mahmud’un bu kibar 
davranışına karşılık olarak ona 
Yeminü’d- devle ve Eminü’l- mi-
ile unvanlarıyla beraber hil’at, 
bayrak ve taç yollamıştır. 1000 
yılına gelindiğinde ikili arasın-
da anlaşmayı belirten büyük bir 
merasim yapılmıştır. Gazneli 
Mahmud, halifenin kendisine 
yapmış olduğu iyilik ve kibarlığa 
karşılık olarak İslam dinini yay-
mak ve korumak adına her sene 
Hindistan’a sefer düzenleneceği-
ni belirtmiştir. Zaman içerisinde 
Gazneli Mahmud verdiği sözleri 
tutmuş ve büyük hizmetler ver-
miştir. Bunu karşılığında Abbasi 
halifesi ona Nizâmü’d Din ve Na-
sıru’l- hak unvanlarını vermiş-
tir.” 

İSLAM’I YAYMAK İÇİN
 YAŞADI VE ÖLDÜ

Gazneli Mahmud’un mükem-
mel savaş taktiklerini uyguladığı 
Hint seferlerindeki amacının 
“İslam Dinini yaymak” oldu-
ğunu kaydeden İbadi, “Gazneli 
Mahmud son olarak ırak-ı Acem 
adı verilen Hemedan ve Rey 
şehirlerinin arasında bulunan 
bölgeyi ele geçirmiştir. 1029’da 
Rey şehrine saldırarak bölgeyi 
Batıniler’den arındırmıştır. Artık 
sağlığını kaybetmeye başlamış 
ve 1030’da hayatını kaybetmiş-
tir” dedi. Sohbetten önce şairler, 
kendi yazdıkları şiirleri okudular. 
Sohbet, çektirilen toplu resimle 
son buldu.
n HABER MERKEZİ 

Üniversite öğrencileri “Sen de yaşlanacaksın bir gün” isimli proje kapsamında bakıma 
muhtaç yaşlı ailelerin evlerini ziyaret etti. Projeye Beyşehir Belediyesi de destek verdi

Yaşlıları evlerinde ziyaret
edip, gönüllerini aldılar

Beyşehir’de öğrenim gören 
üniversite öğrencileri, “Sen de 
yaşlanacaksın bir gün” isimli proje 
kapsamında bakıma muhtaç yaşlı 
ailelerin evlerini ziyaret etti. Sel-
çuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali 
Akkanat Turizm Fakültesi’nde öğ-
renim gören öğrenciler, sosyal so-
rumluluk dersi çerçevesinde “Sen 
de yaşlanacaksın bir gün” isimli 
projeye dahil oldu. Bu kapsamda, 
öğrenciler Beyşehir Belediyesinin 
de destek ve katkılarıyla ilçeye 
bağlı mahallelerde yaşam süren 
bakıma muhtaç olan bazı yaşlıları 
evlerinde ziyaret etti. Öğrencilerle 
beraber evlerde bakım hizmetin-
den istifade eden vatandaşları zi-
yaret eden Beyşehir Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun, evde bakım 
hizmeti alan yaşlı insanları ziyaret-
lerinden ve yürütülen çalışmalara 
proje kapsamında katkı sunmala-
rından dolayı üniversite öğrencile-
rini kutladı. 

Bu çerçevede, hayata geçirilen 
sosyal sorumluluk projesinin çok 
anlamlı ve örnek bir çalışma oldu-
ğunu belirten Özaltun, “Beyşehir 
Belediyesi olarak biz sadece hiz-
met üretmiyoruz. Üniversitemizi 
ve kurumlarımızı da bu faaliyet-
lerin içerisine dahil ediyoruz. İşte 
bu proje de bunlardan sadece bir 
tanesi. Evde bakım hizmeti verdi-
ğimiz evleri birlikte ziyaret ettiği-
miz öğrencilerimiz, amcalarımızla, 
teyzelerimizle muhabbet ederek, 
yürütülen bu çalışmalara katıla-
rak yaşlılığın ne demek olduğunu 
daha iyi anlıyorlar, kendilerinin de 
bir gün yaşlanacaklarının farkına 
varıyorlar. Bu anlamda, bu projeye 
desteklerinden dolayı rektörümü-
ze, dekanımıza, öğrencilerimize 
çok teşekkür ediyorum” dedi.

1 Temmuz 2014 tarihinden iti-
baren ilçe genelinde uygulamaya 
koydukları evde bakım hizmetleri-
ni kesintisiz olarak sürdürdüklerini 
vurgulayan Başkan Özaltun, “Evde 
bakım hizmetlerinden ilçemizde 
yaşayan bazı kriterlere uygun ba-
kıma muhtaç vatandaşlarımız isti-
fade ediyor. Onların yaşadıkları ev-
lerin fiziki şartlarını iyileştirirken, 
daha iyi bir ortamda yaşamalarına 
imkan sağlayıp, yalnız olmadıkları 
duygusunu da hissettirerek aynı 
zamanda psikolojik olarak da des-
tek vermeye çalışıyoruz. Bu anlam-

da, yapılabilecek her türlü bakım 
faaliyetini yürütüyoruz. İşte beledi-
ye olarak bu faaliyeti sürdürürken, 
öğrencilerimiz ve toplumumuzun 
her kesiminden gördüğümüz bu 
yöndeki destekler, bu tür uygula-
malar bizlerle beraber esas olarak 
bakıma muhtaç durumdaki bu in-
sanlarımızı çok ama çok mutlu edi-
yor. En büyük mutluluğumuz ise 
onların hayır dualarını alabilmek. 
Bu duaları alabiliyorsak ne mutlu 
bize ve herkese” diye konuştu.

“BİR GÜN HEPİMİZİN
YAŞLANACAĞINI UNUTMAMALIYIZ”

SÜ Beyşehir Ali Akkanat Tu-
rizm Fakültesi Dekan Yardımcısı 
ve Proje Danışmanı Yrd. Doç. Dr. 
Yüksel Gürsoy, günümüzde yaşlı 
insanlarda yaşamın bir süre sonra 
baş gösteren hastalık veya sıkıntı-
larla devam ettiğini belirtti. Yaşlı-
ların en yakın arkadaşlarını kayıp 
etmeye başlamasının ardından 
ölümü daha çok düşünmeye başla-
dığını ve bunun yanına bir de yal-
nızlık eklendiğinde yaşamın onlar 

için gerçekten zorlaştığını anlatan 
Gürsoy, “Sohbet edecek ve günde-
lik işlerini yapamayacak duruma 
geliyorlar. Kimilerinin çocukları, 
akrabaları veya komşuları yok. Ka-
pıları hiç çalınmayanlar bile var. Bu 
sebepten dolayı gençlerin, yaşlıları 
daha iyi anlayabilmeleri için onla-
rın bulundukları ortamları ve zor-
lukları görmesi ve onlara destek ol-
malarını istedik. Bir gün hepimizin 
yaşlanacağını unutmamalıyız. Bu 
projemiz ile az da olsa çevremizde 
bulunan bakıma muhtaç yaşlıları-
mızın yüzlerini güldürmek istiyo-
ruz. Bu cennet vatanı bize bırakan 
yaşlılarımıza mutlu ve sağlıklı bir 
hayat diliyoruz. Bu anlamda, bu 
projemize destek veren Beyşehir 
Belediyemize ve bünyesinde faali-
yet gösteren Evde Bakım Birimimi-
ze teşekkür ediyorum” dedi.

“YAŞLI İNSANLARIMIZIN KAPISI
HER ZAMAN ÇALINMALI”

Üniversite öğrencisi Emre Bek-
çe ise, bu projeye gönüllü olarak 
katıldıklarını belirterek, “Bu çalış-

mayı, 6 öğrenci arkadaşımla birlik-
te gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 
şimdiye kadar 4 evi ziyaret ettik. 
Bugün de Havva Düzel teyzemizin 
evine misafir olduk. Elini öptük, 
kendisiyle uzun süre sohbet ettik. 
Arkadaşlarımla birlikte gerçekleş-
tirilen ev ziyaretinde mekanın te-
mizlik çalışmasına da katıldık. Hiç 
evlenmeyen,78 yaşındaki teyzemiz 
Beyşehir Belediyesinin bu çalış-
masından oldukça memnun oldu-
ğunu dile getirdi. Bizim bu proje, 
kısa soluklu bir proje, gönül ister 
ki sürekli devam ettirelim. Çünkü 
gittiğimiz yerlerde çok muhtaç in-
sanlar var. Özellikle sohbete ve ya-
kınlıklara ihtiyaçları var. O yüzden 
Beyşehirli vatandaşlarımızdan da 
ricamız, bu tür insanların kapısını 
çalsınlar, maddi yardım yapamı-
yorlarsa bile çevrelerinde kimlerin 
yaşadığını bilsinler. Onlarla kısa 
da olsa bir süre sohbet etmenin 
ve güler yüz göstermenin bu ziya-
retlerimizde çok önemli olduğunu 
gördük” dedi.  n İHA

İslâm tarihçisi Afganlı Kasım İbadi 

Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler, sosyal sorumluluk dersi
 çerçevesinde “Sen de yaşlanacaksın bir gün” isimli projeye dahil oldu.
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Öğretmenlere yönelik şiddetin gün geçtikçe artmasının kabul edilemez olduğunu belirten Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube 
Başkanı Tanfer Ata, “Öğretmenlerimizin vahşi saldırılara maruz kalması, katledilmesi Türk milli eğitimi adına bir utançtır” dedi

‘Türk milli eğitimi adına utanç’
Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 

Şube Başkanı Tanfer Ata, 2017–18 
eğitim-öğretim yılının 1. dönemi-
ni değerlendirdi.  “Gönül isterdi ki, 
önemli problemlerin çözüldüğü bir 
Eğitim-Öğretim dönemi geçirmiş 
olalım” diyen Başkan Ata; “Maalesef 
yaşananlardan dolayı bunu söyleye-
miyoruz. İşte başlıklar halinde çözü-
lemeyen konular; Sınav Sistemleri 
ile ilgili değişiklikler: Herkesin bildiği 
gibi TEOG kaldırıldı, yeni lise geçiş 
sistemi getirildi; üniversiteye giriş 
sisteminde önemli değişiklikler yapıl-
dı. Gerek ortaöğretim gerek üniver-
siteye girişteki değişikler neticesinde 
nasıl dönütler alacağımızı önümüz-
deki süreçte çok daha iyi göreceğiz. 
Öğretmen atamaları: Bu yarıyıl ata-
ma bekleyen öğretmenlerin talepleri 
karşılanmamıştır. Söz verilen ek 10 
bin atama talebi yerine getirilme-
miştir. Öğretmen açığı yine ücretli 
öğretmenler eliyle giderilmektedir. 
2018 yılında 20 bin öğretmen atama-
sı yapılacak, peki 20 bin atama hangi 
derde deva olacak? 450 bin atama 
bekleyen öğretmen varken, bu sayıya 
her yıl mezun olan 40 bin civarında-

ki öğretmen eklenirken, öğretmen 
açığı 65 bine yakın ücretli öğretmen 
ile giderilmeye çalışılırken, ücretli öğ-
retmenlerin bir kısmı iki yıllık meslek 
yüksekokulu mezunu iken, pedagojik 
formasyona sahip değilken, norm 
kadro açığı 110 bine yakınken, Milli 
Eğitim Bakanlığı sadece 20 bin ata-
ma ile neyi, nasıl çözecek?

Sözleşmeli ve mülakatla öğret-
men alımı: Sözleşmeli ve mülakatlı 
öğretmen alımı Milli Eğitim Bakan-
lığı’nın yaptığı en büyük hatalardan 

birisidir. Torpile, yandaşlığa, sübjektif 
değerlendirmelere dayalı olan, şef-
faflıktan nasibini almamış mülakatlı 
öğretmen alımı birçok öğretmenin 
hakkının yenmesine neden olmuş-
tur. Sözleşmeli Öğretmenlerin Prob-
lemleri: Sözleşmeli öğretmenler ne 
yazık ki 6 yıl çakılı bir şekilde atan-
dıkları yerde görev yapıyorlar. 6 yıl 
boyunca tayin isteyememek, adeta 
kürek mahkûmu olmak, modern, 
güçlü, büyük bir devletin politikası 
olmamalıdır. Okullarda Öğretmene 

yönelik şiddetin artması: Öğretmen-
lere yönelik şiddet gün geçtikçe art-
maktadır. Yıllarını mesleğine adayan, 
topluma yararlı bireyler yetiştirmek 
için gece gündüz çabalayan, gerek-
tiğinde öğrencisinin karnını doyuran, 
cebine harçlık koyan, öğrencilerini 
çocukları ile bir tutan öğretmenle-
rimizin vahşi saldırılara maruz kal-
ması, katledilmesi Türk milli eğitimi 
adına bir utançtır. Yönetici Atama-
ları: Mevcut yönetici atama yönet-
meliği, bilginin, tecrübenin, liyakatın 

esas alındığı bir yönetmelik değildir. 
Aksine torpilli insanların makamla-
ra getirildiği, haksızlıklara yol açan, 
alın terini, emeği görmezden gelen 
bir yönetmeliktir. Bu yönetmelikle 
birlikte okul yöneticiliğine ehil olma-
yan kişiler getirilmiş, yandaşlar baş 
tacı yapılmıştır. Normal Eğitime Ge-
çilmesi: 2017-2018 Eğitim-Öğretim 
Yılının ilk yarıyılı sona ererken; Milli 
Eğitim Bakanlığı 2019 yılı sonuna 
kadar tüm okulların tam gün eğitime 
geçmesi hedefini de gerçekleştirmek 
için çabalarını yoğunlaştırmaktadır. 
Ancak bu yapılırken, okul ve ders-
lik sayısı tam gün eğitime geçilmesi 
hedefi doğrultusunda yeterli sayıda 
artırılmalıdır.  Buradan MEB’i uyarı-
yoruz: Değerler Eğitimi: Okullarımız 
“Değerler Eğitimi” adı altında çeşitli 
cemaat/vakıf/derneklere teslim edil-
mektedir. Bu arızalı anlayışın ülkemi-
zin başına nasıl belalar açtığını millet 
olarak 15 Temmuz’da hep beraber 
yaşadık. Ancak görüyoruz ki, yetki-
liler bu durumdan hiçbir ders çıkar-
mamışlar. Milli Eğitim Bakanlığı Öğ-
retmenine güvenmelidir, her türlü 
eğitim-öğretim faaliyetleri Devletin 

Öğretmenleri eliyle yapılmalıdır. Ba-
kanlık bir an önce öğretmenlerimize 
güvendiğini açıklayarak bu yanlış uy-
gulamadan dönmelidir. Bu vesileyle, 
tüm öğrencilerimize, öğretmenle-
rimize ve eğitim çalışanlarımıza iyi 
tatiller diliyoruz. Çocuklarımız, öğret-
menlerimiz bu tatil dönemini bol bol 
dinlenerek geçirsinler. İkinci yarıyıl 
umuyoruz ki; eğitimcilerin taleple-
rinin karşılandığı, eğitimin önemli 
meselelerinin çözüldüğü bir dönem 
olur.” dedi.  n HABER MERKEZİ

Şiddetli rüzgar çatıları 
uçurdu, direkleri devirdi

Serhat Turak’ın ismi
parkta yaşatılacak

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 
etkili olan şiddetli rüzgar 4 evin ça-
tısını uçururken, elektrik ve telefon 
direkleri devrildi.  Edinilen bilgiye 
göre, Beyşehir ilçesine bağlı Sadık-
hacı Mahallesi’nde etkili olan şid-
detli rüzgar nedeniyle birbirine ya-
kın 4 evin çinko kaplama olan çatısı 
yerinden sökülerek yola savruldu. 
Mahallede bulunan bazı elektrik ve 
telefon direkleri de devrilerek, enerji 
nakil hatları koptu.  Sadıkhacı Ma-
hallesi Muhtarı Ömer Topbaş, yer-
leşim merkezinde yağan yağmurla 
birlikte aniden etkili olan şiddetli 
rüzgar nedeniyle Beyşehir Caddesi 
üzerinde bulunan birbirine yakın 

mesafedeki 4 evin çatısının yerin-
den sökülerek yola savrulduğunu 
söyledi. Mahalledeki beton elektrik 
ve telefon direklerinin de devrilerek 
yıkıldığını ve enerji nakil hatlarının 
koptuğunu belirten Topbaş, ma-
hallenin elektriksiz kaldığını ifade 
etti. Topbaş, şans eseri can kaybı 
yaşanmadığını, yaralananın olmadı-
ğını belirterek, MEDAŞ ekiplerinin 
onarım çalışmaları için mahalleye 
geldiğini kaydetti. Topbaş, öğlen 
saatlerinde etkili olan rüzgarın kısa 
süreli fırtınaya dönüşmesi sonucu 
bu durumun yaşandığını sözlerine 
ekledi.
n İHA

Beyşehir İlçe Belediyesi, Ülkü 
Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bey-
şehir İlçe Başkanlığı görevi yürütür-
ken, üç yıl önce geçirdiği elim bir 
trafik kazasında hayatını kaybeden 
Serhat Turak’ı ölüm yıldönümünde 
ismini verdiği parkta yaşatacak. Bey-
şehir Belediyesi, Konya-Beyşehir Ka-
rayolu’nda 18 Ocak 2015 tarihinde 
katıldığı MHP il kongresi dönüşünde 
yaşanan trafik kazasında yaşamını 
yitiren Serhat Turak’ın isminin yaşa-
tılması için harekete geçti. İçerişehir 
Mahallesi’nde Emniyet Müdürlüğü 
hizmet binası yanında bir süre önce 
yapımı biten parka Serhat Turak’in 
ismi verildi. Serhat Turak Parkı ma-
halle sakinlerine hizmet vermeye 
başladı. Beyşehir Belediye Başkanı 

Murat Özaltun, yaptığı açıklamada,3 
yıl önce yaşanan ve MHP il kongre-
sine katıldıktan sonra Beyşehir ilçe-
sine dönenlerin içerisinde olduğu 
minibüs ile kamyonun çarpışması 
neticesinde meydana gelen trafik 
kazasında genç yaşta hayatını kaybe-
den Beyşehir Ülkü Ocakları Başkanı 
Turak’ı ölüm yıldönümünde bir kez 
daha rahmetle andıklarını ifade etti. 
Başkan Özaltun, 3’üncü ölüm yıldö-
nümünde Turak’ı unutmadıklarını 
göstermek ve ismini yaşatabilmek 
için Beyşehir Belediyesi olarak baş-
lattıkları çalışma çerçevesinde İçe-
rişehir Mahallesi’nde bir süre önce 
yapımını tamamladıkları parka adını 
verdiklerini sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ

Uzman Psikolog Arzu Çiçekçi, sigaranın insan hayatını yavaş yavaş sonlandıran bir mad-
de olduğunu belirterek, sağlıklı bir hayat için sigaranın bırakılması gerektiğine dikkat çekti

‘Sağlıklı bir hayat 
için sigarayı bırakın!’

Selçuklu Belediyesi yıl içerisin-
de düzenlediği hizmet içi eğitim 
programları ile çalışanların kişisel 
gelişimine katkı sağlarken, sağlık 
alanında verilen eğitimlerle de ça-
lışanlarını bilinçlendirmeye devam 
ediyor. Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile 
birlikte düzenlenen eğitim progra-
mı kapsamında “Tütünün zararları 
ve tütün bağımlılığı ile ilgili müca-
dele” konulu eğitim gerçekleşti-
rildi. Sigara bağımlığı konusunda  
personelde bilinç oluşturmak ama-
cıyla düzenlenen eğitimler Türkiye 
Yeşilay Cemiyeti Konya Şubesi Yö-
netim Kurulu Üyesi Uzman Psiko-
log Arzu Çiçekçi tarafından verildi.   

Eğitimde konuşan Uzman Psi-
kolog Arzu Çiçekçi, sigaranın insan 
hayatını yavaş yavaş sonlandıran 
bir madde olduğunu söyledi.  Çi-
çekçi,“Son yıllarda sigara bağımlığı 
Türkiye’de yüzde 80 oranında art-
mış durumda. 18 yaş üstü kişilerde 
erkeklerin yüzde 52’si yani her iki 
erkekten biri kadınların ise yüzde 
17’sinin sigara içiyor. Sigaradan 
her yıl 100 bin kişi ölüyor ve önü-
müzdeki 20 yılda 250 bin kişinin 
sigaradan dolayı hayatını kaybede-
ceği öngörülüyor. Bir adet sigarada 
4 bin kimyasal madde bulunuyor, 
bu maddelerin 400 kadarı kanser 
yapıcı maddeler. 

Kronik bronşit, KOAH, amfi-
zem gibi rahatsızların nedeni yine 
sigara. Akciğer kanseri ölümlerin-
de yüzde 90, tüm kanser çeşitleri 
ölümlerinde yüzde 30, kalp krizi 
sonucu ölümlerde ise yüzde 25 
oranında sorumlu faktör de yine 
sigara” şeklinde konuştu.  

SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN
SİGARAYI BIRAKIN 

Uzman Psikolog Arzu Çiçekçi 
anne ve babaları sigara içen çocuk-
ların yüzde 70’nin sigara bağımlısı 

olduğuna dikkati çekerek,“ Sigara 
içersinde bulunan zehirlerden bir 
tanesi ve çok güçlü bir şekilde ba-
ğımlılık yapabilme özelliği taşıyan 
nikotindir. Nikotini vücuduna alan 
genç bir süre sonra nikotine alış-
kanlık kazanır ve nikotin almadan 
rahat edemez. Nikotin bağımlılığın 
ortaya çıkmasında en önemli rolü 
oynayan kimyasal madde dopa-
mindir. Bağımlılık özetle kişinin 
kullandığı bir nesne veya bir eylem 
üzerinde kontrolünü kaybetmesi-
dir” diyerek sigara bağımlılığı teh-
likesinin ciddiyetine dikkati çekti.  

Uzman Psikolog Çiçekçi siga-
ranın uzun süre kullanımında, sık 
sık nefessiz kalmak ve öksürmek, 
dişlerde sarı ya da siyah lekelerin 
oluşması,daha kırışık ve kuru bir 

ciltle olduğundan yaşlı görünmek, 
kadınlarda ve erkeklerde kısırlık 
riski, kan basıncının artması ve 
daha bir çok olumsuz bedensel et-
kilerinin oluşabildiğini belirterek 
sigaranın ne kadar erken bırakılır-
sa daha sağlıklı bir yaşamın ilk gü-
nüne dönülebileceğinin altını çizdi. 

HAYIR YÜZ BİN KERE HAYIR
Güçlü bir sigara bırakma ka-

rarının ardından size uzatılan bir 
sigaraya bir kere hayır dedikten 
sonra  daha sonrakilere de HAYIR 
denileceğine özellikle vurgu yapan 
Uzman Psikolog Arzu Çiçekçi: “ 
Sigaraya karşı kendimize ve çevre-
mize hayır diyebildikten sonra bu 
sorunu çözmüşüz demektir, çünkü 
işin sırrı burada yatmaktadır” şek-
linde konuştu. n HABER MERKEZİ

Tanfer Ata

Uzman Psikolog Arzu Çiçekçi
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Konya İHH’dan 10 bin koli yardım!
Konya İnsan Hak ve Hürriyetle-

ri (İHH) İnsani Yardım Derneği Ha-
ma’nın doğusundaki bölgelere yoğun 
saldırıların ardından bölgeye yardım 
eli uzatıyor. İHH Konya Şube Başkanı 
Hasan Hüseyin Uysal , “Suriye’de son 
günlerde yoğunlaşan rejim, İran ve 
Rusya saldırıları malasef Astana süre-
cine rağmen, Türkiye’ye verilen sözlere 
rağmen, çatışmazlık bölgesi ilan edil-
miş olmasına rağmen her fırsatta daha 
çok mevzi elde etmek suretiyle ellerini 
güçlendirmek amacıyla rejim, Rusya ve 
İran saldırılar sürdürmektedir. Humus, 
hama ve idlip kırsalında  mevzi elde 
etmek amacıyla saldırılar gerçekleştir-
diler.İHH olarak, Hama, Halep, İdlip ve 
Şam civarındaki Doğu Guta bölgesinde 
yoğun saldırılar olması üzerine yoğun 
çalışmalara başladık. Bölgede iç göç 
hareketinin yaşanmasının ardından 
çadır kurma çalışmalarına başladık ve 
yoğun olarak devam ediyoruz.Yardım 
çağrılarımızın kısa süreli, anlık çağrılar 
olarak anlaşılmamasını istiyoruz. Yar-
dım devamlı olmalı; yardımı bir hayat 
biçimi olarak düşünmeliyiz ve bölgeye 
sürekli yardım ulaştırmamız gerekiyor. 
Çünkü hayat süreklilik arz ediyor. Böl-
geye yapılacak yardımlar Suriye insanı 

ile kardeşlik duygumuzu geliştirecek, 
kökleştirecek; Kurulacak olan yeni Su-
riye yönetiminde bu insanlar Türkiye’yi 
seven, Türkiye halkını seven insanlar 
olarak yer alacaklar” ifadelerini kullan-
dı. 

HAYIRSEVERLERDEN 
DESTEK BEKLİYORUZ 

Saldırılar nedeniyle sivillerin çok 
zor durumda kaldığını ifade eden İHH 
Konya Şube Başkanı Dr. Hasan Hüse-
yin Uysal, “ Hava ve kara saldırıları ne-
deniyle Hama’nın doğusu kuzeyi ve İd-

lip’in güneyindeki yaklaşık 180 bin kişi 
İdlib’in kuzeyine doğru göç etti. Binler-
ce aile yaşadıkları yerleri bırakarak Tür-
kiye sınırına yakın bölgelere geldi. Bu 
sayının artacağını düşünüyoruz. Olayın 
yaşanmasının ardından ekiplerimiz 
bölgeye intikal etti. Bölgede vatandaş-
ların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar 
çatırlar kurduk ve kurmaya da devam 
ediyoruz. Hayırsever vatandaşlarımız-
dan destek bekliyoruz. Konya İHH ola-
rak bölgeye ulaşması amacıyla 10 bin 
nitelikli gıda kolisi hazırlıyoruz. Bu gıda 

kolilerimiz 5-6 tır alacak.  Bölgeye bu 
kolileri kısa sürede ulaştıracağız inşal-
lah. Bizler halkımızdan mümkün oldu-
ğu kadar nakit yardımlar bekliyoruz. 
Ama gerektiğinde un, zeytin, peynir vb 
gıda maddeleri, su, sıfır battaniye de 
kabul etmekteyiz. 

İhtiyaç çok yoğun olduğu için ba-
ğışların kısa sürede gerçeklemesi gere-
kiyor. Nakit bağış biraz daha elimizi ra-
hatlatıyor. Çünkü anın ihtiyacını temin 
ediyoruz” dedi
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, 2019 seçimlerini değerlendirdi. Yalman, “Meclis de bütün görüş-
ler temsil edilmeli bunun yolu da barajın kaldırılmasıdır. 2019 seçimleri için uyum yasalarının çıkmasını bekliyoruz” dedi

Seçim barajı kaldırılmalı!
Türkiye’nin Suriye’nin Halep ken-

tine bağlı Afrin ilçesine yönelik operas-
yon yapabileceği aylardır ülke günde-
minde. Ancak son günlerde konuyla 
ilgili hareketlilik biraz daha artmış du-
rumda. Geçtiğimiz günlerde Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin’e 
operasyon yapılabileceğinin sinyalini 
vermişti. Bu açıklamanın ardından Af-
rin yeniden gündeme oturdu. Önceki 
gün de Milli Güvenlik Kurulu (MGK)’n-
da görüşülen önemli konulardan biri 
Afrin oldu. Ayrıca özellikle Hatay ol-
mak üzere Suriye sınır bölgesinde de 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin takviyeleri 
nedeniyle hareketlilik söz konusu. Sa-
adet Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Lütfi Yalman, Afrin konusuyla ilgili 
değerlendirmelerde bulundu.  Afrin’in 
geçmişte yapılan hataların neticesi 
olduğunu vurgulayan Yalman, “Mil-
li Görüşün Temsilcisi Saadet Partisi 
olarak Irak, Suriye, FETO, barış süreci 
denilen çözüm meselesinde, Ergene-
kon balyoz meselesinde ne dedik te 
yanlış çıktı! Biz hepsinde doğru çıktık. 
İnsan bunu bir dikkate alır! Bir devlet 
yönetimi bu kadar çok hata yapar mı? 
Yaparsa çıkılmaz hale gelir. Şimdi Or-
tadoğu’da aşağı tükürsen bıyık, yukarı 
tükürsen sakal gibi bir konumumuz 
var” dedi. 2019 seçimleri ile ilgilide 
açıklamalarda bulunan Yalman, hiçbir 
zaman şahıslara göre karar vermedik-
lerinin altını çizdi.

DEDİKLERİMİZİN HEPSİ ZUHUR ETTİ
Saadet Partisi Siyasi İşler Başkanı, 

Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman 
‘Afrin’ operasyonun da devletin ya-
nında olduklarını bildirerek ‘Türkiye 
bölünüyor. Güneydoğu’dan Kürdis-
tan, Doğu Anadolu’dan Ermenistan 
bir büyük İsrail oluşturuluyor’ dolayısı 
ile büyük İsrail’e gidecek olan kapılar 
açılıyor’ dedi. Yalman, Niçin Afrin bu 
hale geldi? Sorusuna yanıt aranma-
sı gerektiğini de belirterek, “Hem bir 
siyasetçi hem de bir vatandaş olarak 
şunu ifade ediyorum; Afrin meselesin-
de hükümetimizin elbette yanındayız. 
Yalnız Afrin’de meydana gelen olayın 
sebeplerini ve nedenlerini düşünüp 
değerlendirmemiz gerekir. Niçin Af-
rin bu hale geldi? Niçin Ortadoğu’da 
İŞİD, PYD unsurlar oluştu? Soruları-
nın cevabını bizim bulmamız gereki-
yor. Demek ki bir takım olaylar var ki 
bunlardan dolayı bu olaylar meydana 

geliyor. Bir siyasi parti olarak bu hata-
ları yapmamamız lazım. Özelikle Irak 
operasyonu çok büyük bir yanlıştır 
Amerika’nın burada hedefleri var. Su-
riye operasyonu çok büyük bir yanlıştır 
Amerika’nın burada Büyük İsrail için 
hedefleri var. Bizim bu konularla ilgili 
idari mekanizmalarda bulunan kar-
deşlerimizi hemen hemen hiç uyar-
madığımız olmadı. Devlet-memleket 
meselesi diyerek hep uyardık. Ama 
maalesef bizden daha çok Amerika 
ve Avrupa dikkate alındı. Halbuki 
Amerika’nın Ortadoğu projesi ile il-
gili haritaları belli. ‘Türkiye bölünü-
yor. Güneydoğu’dan Kürdistan, Doğu 
Anadolu’dan Ermenistan bir büyük 
İsrail oluşturuluyor’ Dolayısı ile büyük 
İsrail’e gidecek olan kapılar açılıyor. Bu 
dediklerimizin hepsi maalesef zuhur 
etti. Afrin olayına bakarken buradan 
bakmamız gerekiyor. Kobani olayında 
YPG ve PYD’ye silah taşıdık. Tırlarla 
silahlar bu ülkeden geçti. Ondan son-
ra da o bölge tamamen onların eline 
geçti. Geçmişte bu yanlışlar ve hatalar 
yapıldı ama Afrin meselesinde devle-
tin milletin her daim yanında oluruz” 
diye konuştu.

İKTİDAR BEŞER ESAD İLE
EL SIKIŞMALIDIR!

Afrin meselesinin geçmişte ya-
pılan hataların neticesi olduğunu da 
söyleyen Yalman, dediklerinin hepsi-
nin doğu çıktığını vurguladı. İktidarın 
Beşer Esad ile el sıkışması gerektiğini 
de sözlerine ekleyen Yalman, cüm-
lelerini şu şekilde aktardı; “Afrin’de 
iyi bir strateji tespiti yaparak adımlar 

atılması gerekir. Biz bazen yanlışları 
dile getirdiğimiz zaman siyasi arka-
daşların yanlış değerlendirmelerde 
bulunduğunu görüyoruz. Söylediğimiz 
şey iktidardaki arkadaşların da lehine, 
bu memleketin de menfaatine. Bizim 
menfaatimize değil ki. Milli Görüşün 
Temsilcisi Saadet Partisi olarak Irak, 
Suriye, FETO, barış süreci denilen çö-
züm meselesinde, Ergenekon balyoz 
meselesinde ne dedik te yanlış çıktı! 
Biz hepsinde doğru çıktık. İnsan bunu 
bir dikkate alır! Bir devlet yönetimi bu 
kadar çok hata yapar mı? Yaparsa çı-
kılmaz hale gelir. Şimdi Ortadoğu’da 
aşağı tükürsen bıyık, yukarı tükürsen 
sakal gibi bir konumumuz var. Rusya 
ile diyaloglar kurulması, İran ve Irak 
ile birlikte hareket edilmesi önem arz 

ediyor. İktidar çekinmeyerek gidip Be-
şer Esad’ın elini sıkıp birlikte bu terör 
unsurlarını ortadan kaldırması lazım. 
Türkiye Ortadoğu’da ki terör unsur-
larını temizlemek istiyorsa İran, Irak, 
Rusya ve Suriye ile birlikte hareket et-
mesi lazım. Amerika ne halt ederse et-
sin. Bizimle adım atarsa atar atmazsa 
terör unsurlarının olduğu üsler yerle 
bir edilir! Afrin geçmişte yapılan hata-
ların neticesidir”

BİZ ÖLÇÜLERİMİZE GÖRE
 HAREKET EDERİZ!

2019 seçimleri için Saadet Parti-
sinin tavrını ortaya koyduğunu ifade 
eden Yalman, hiçbir zaman şahısla-
ra göre karar vermediklerini söyledi. 
Uyum yasalarının çıkmasının ardın-
dan adayın da belli olacağını sözlerine 

ekleyen Yalman, “2019 seçimleri ile 
ilgili Saadet Partisi tavrını ortaya koy-
muştur. Bizim ölçümüz; Hak, hukuk 
ve adalettir. Attığımız adım ve söy-
lediğimiz sözlerle ilgili hiçbir zaman 
şahıslara göre karar vermedik. Ölçüle-
rimize göre adım atarız ölçülerimizde 
imanımıza ve davamıza dayalıdır. Ge-
nel Başkanımız başkan olduğu günden 
bu yana bir çaba içerisindedir. Ülkede 
bir kasvet, Türkiye’de bir gerginlik 
var. Devlet ve millet açısından bu çok 
büyük bir yanlıştır. Bu ayrımlaşmanın 
kamplaşmanın biz tarafı değiliz olma-
yacağız da. Cumhurbaşkanlığı mesele-
sin söz söylemek erken ama şu bilinsin 
ki Saadet Partisi de her kesimden oy 
alabilecek bir adayı çıkartır ve çıkar-
tabilir de. Nedeni ise; Referandum da 
‘hayır’ dedik. Başkanlık sistemini des-
teklediğimiz halde ‘hayır’ oyu kullan-
dık. Bir devlet ve milletin geleceği be-
kası, hiçbir zaman tek bir şahsa teslim 
edilemez. TBMM devre dışı bırakılma-
malı ve vesayet altında da olmamalı-
dır. Adalet ve yargı sistemi vesayet 
altında olursa hâkim ve savcılar bağlı 
olduğu kişiye göre karar verir. Bunu 
da şuanda net bir şekilde görmekte-
yiz. Birde Cumhurbaşkanı asla partili 
olmamalıdır. Herkesi kucaklamalıdır. 
Sayın Cumhurbaşkanının Kılıçdaoğ-
lu’na karşı söylediği sözleri ben kabul-
lenemiyorum. Elbette partinin içinden 
çıkan birisi Cumhurbaşkanı olur ama 
ondan sonra da partiyle ilişkisin kes-
melidir. Şimdi bizim dediklerimizin 
hangisinde yanlışlık var? Görüyorum 
ki şuan da Tayyip Bey 2019 seçimleri 

için çabalamaya başladı. ‘Biz ne yap-
tık! Meclisi devre dışı bırakmamalıydık 
ne olacak 2019’da diyor’ şimdi. Mec-
lis de bütün görüşler temsil edilmeli 
bunun yolu da barajın kaldırılmasıdır. 
2019 seçimleri için uyum yasalarının 
çıkmasını bekliyoruz. Çıktıktan sonra 
adayımız belli olacak. Bir milletvekili, 
bir bakan, bir başbakan, bir Cumhur-
başkanı yada herhangi bir siyasi parti 
kendi gelecek ve ikballeri ile ilgili dev-
letin ve milletin geleceğini tehlikeye 
atmasın” dedi. 

‘CHP’NİN YANINDA YER ALIYORLAR’ 
DEMEK TERBİYESİZLİKTİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
caroğlu’na, SP Genel Başkanının ziya-
reti ile ilgili de açıklamalarda bulunan 
Yalman, “Sosyal medyada da yanlış 
bilgilendirmeler yapılıyor. Sayın Genel 
Başkanımız Kongrenden genel başkan 
olarak çıktıktan sonra Sayın Cumhur-
başkanı da dahil olmak üzere herkes 
ziyarete geldi. MHP hariç bütün si-
yasi partilerde ziyarete geldi. Bizde 
bütün siyasi partilerden iade-i ziyaret 
talebinde bulunduk. Uyum yasaları ile 
ilgili düşüncelerimizi içeren kitapları 
verdik. Yahu bu ziyaretten daha tabi 
bir şey olabilir mi? Buna ‘CHP’nin ya-
nında yer almak’ demek terbiyesizlik-
tir.  Biz hiç kimseyle uzlaşma ve ittifak 
görüşmesi yapmadık. Bu denilen bize 
atılan iftiradır. Biz 100 bin imzayı da 
buluruz ” diyerek tepki gösterdi. 

ADIMLAR DÜŞMAN 
OLUŞTURMAYA YÖNELİK OLDU!
Ülkenin dış politika ilişkilerini de 

değerlendiren Yalman, her adımların 
düşman oluşturmaya yönelik olduğu-
nu vurgulayarak, “Bütün konuşmala-
rımda önemli bir ifade kullanıyorum; 
Bir devletin dış politikasında 3 temel 
ayak vardır; Bir ülkenin güvenirliliği, 
bir ülkenin caydırıcılığı, bir ülkenin iti-
barı.

Devletler kendisine düşman ara-
maz. Ama biz kendimize düşman 
oluşturduk. Her düşman da bir terör 
örgütü sardı başımıza. Her adımımız 
düşman oluşturmaya yönelik oldu. 
Bir Amerika’dan, İsrail’den hiçbir za-
man bize dost olmadı. Biz dostlarımızı 
düşman edindik. Tavizler vere vere 
de düşmanları dost edinmeye çalıştık. 
Böylelikle yakın dostlarımızı da kay-
bettik” diye konuştu.
n HÜSEYİN MENEKŞE 

Hasan Hüseyin Uysal

Türkiye’nin Afrin operasyonu gündemde. TSK’nın sınır bölgesinde hareketliliği sürüyor. SP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, Türkiye’nin bölgeyle ilgili politikalarını Rusya, İran, Irak ve Suriye ile yürütmesi gerektiğini söyledi. 

2019 seçimlerini de değerlendiren Yalman, tüm partilerin Meclis’te temsil edilebilmesi için seçim barajının kaldırılması gerektiğini söyledi.

SP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman 
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Mehir Aile Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aygül Erdem, “Hayırseverlerimiz için köprü vazifesi görüyor. 
2018 yılı içerisinde  Konya içinde ve Konya dışında 600 genç çiftin aile kurmasına yardımcı olacağız” dedi

‘2018 yılında 600 genç
çiftin yuvasını kuracağız’

Mehir Aile Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Aygül Erdem ve Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Baykara Otel’de 
düzenledikleri basın toplantısı ile 
Mehir Aile Derneğinin 2017 yılı fa-
aliyetlerini ve 2018 yılı projelerini 
değerlendirdi. Türk milletinin asırlar 
boyunca bağımsız bir devlet olarak 
yaşamasını sağlayan unsurlardan 
birinin aile olduğu belirten Erdem, “ 
Türk milletinin asırlar boyunca ba-
ğımsız bir devlet olarak yaşamasını 
sağlayan unsurlardan biride ailedir. 
Aile toplumun aynasıdır, mikro yan-
sımasıdır. Dolasıyla bu kurumun sağ-
lam ve köklü değerler üzerine kurul-
ması ve yaşatılması gerekmektedir” 
dedi.

ÜLKEMİZİN 81 İLİNDE ÇALIŞMALAR 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ 

Mutlu bireyin mutlu aileyi, mutlu 
ailenin de mutlu toplumu oluşturdu-
ğunun bilincinde olduklarını belirten 
Erdem, “ Mutlu ailenin de mutlu 
toplumu oluşturduğu bilincindeyiz. 
Bu bilinçle Konya’mızın 31 ilçesinde, 
ülkemizde 81 ilinde ve yurtdışındaki 
ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlere hizmet 
etmek için Mehir Vakfı çatısı altında 
faaliyet göstermekte olan Mehir Aile 
Derneğimiz 2 Haziran 2016 tarihin-

den bu yana faaliyetler sürdürmek-
tedir. 2017 yılında ihtiyaç sahibi 83 
nişanlı çiftimizin düğünleri gerçek-
leştirildi. İhtiyaç sahibi 82 ailemize 
eşya yardımında bulunuldu. Suriye 
Halep’te yaşayan ihtiyaç sahibi ailele-
re verilmek üzere 4bin973 eşya Türk 
Kızılay’ına teslim edildi. Elbir Derne-
ği’ne ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak 
üzere ev eşyası ve giyim eşyası teslim 
edildi. Ailem Derneğine ihtiyaç sahibi 
ailelere dağıtılmak üzere giyim eşya-
sı verildi. Şehit Erol Olçok İlköğretim 
okulunda okuyan Suriyeli ihtiyaç sa-

hibi çocuklarımıza dağıtılmak üzere 
giyim eşyası teslim edildi. İlimizde 
bulunan STK il, ilçe kaymakamlarına 
ve belediye başkanlarına ziyaretler 
gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı. 

2018 yılında da toplu düğün ve 
nikah organizasyonlarına devam 
edeceklerini belirten Aygül Erdem, 
Mehir Aile Derneği olarak 2018 yılı 
içerisinde  Konya içinde ve Konya dı-
şında 600 genç çiftin aile kurmasına 
yardımcı olacağız. Yüce rabbimiz Nur 
Suresi 32. ayette şöyle buyuruyor, “ 
İçinizden bekar olanları,köleleriniz-

den ve cariyelerinizden iyileri (nikaha 
müsait olanları) evlendirin! Eğer fakir 
iseler, Allah lütfundan onları zen-
ginleştirir. Çünkü Allah,vasi(rahmeti 
geniş olan)dır,Alim(her şeyi bilen)dir. 
Bizleri bu ayeti sosyal hayata uygu-
lamak isteyen tüm hayırseverlerimiz 
için bir köprüdür. Yapmış olduğumuz 
ve yapacağımız projelerimizde bizleri 
yalnız bırakmayan maddi ve manevi 
desteklerini esirgemeyen hayırsever-
lerimize sonsuz teşekkürlerimizi su-
nuyoruz” dedi 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ribat Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Büyük, vakfın 2017 yılı çalışmalarını ve faaliyetlerini paylaştı. Büyük, “ Biz kurulduğumuzdan bu güne ka-
dar ‘Önce insan’ düşüncesiyle vakfımızı yaşattık. Milletimizin geçmişten gelen Vakıf geleneğini bozmadan yardıma muhtaç insanlarımızın yanında olduk” dediç

‘Ribat’ın hedefi önce insan’
Ribat Eğitim Vakfı Yönetim 

Kurulu Başkanı Muzaffer Büyük 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, vakıf  
hizmet binasında düzenlenen ba-
sın toplantısında Ribat Eğitim Vak-
fı’nın 2017 yılı çalışmalarını ve fa-
aliyetlerini paylaştı. Ribat Yönetim 
Kurulu Başkanı Muzaffer Büyük, 
2017 yılının Ribat Eğitim Vakfı için 
dolu dolu geçtiğini belirterek, “Biz 
kurulduğumuzdan bu güne kadar 
‘Önce insan’ düşüncesiyle vakfımı-
zı yaşattık. Vakfımızın bu günlere 
gelmesinde halkımızın büyük des-
tekleri olmuştur. Vakfımızın çalış-
maları 3 ana başlık altında gerçek-
leşmiştir. Sivil toplum örgütü olarak 
üzerimize düşen görevlerden en 
büyüğü, nereye yardım yapılması 
gerekiyorsa orada bulunduk. Mille-
timizin geçmişten gelen Vakıf ge-
leneğini bozmadan yardıma muh-
taç insanlarımızın yanında olduk. 
Ulusal derneklerden İslam Dünyası 
sivil örgütler, Türkiye Gönüllüler 
Teşkilatı Vakfı ve Milli İrade Plat-
formu’nda görevliyiz. Bu dernekler 
birçok ortak çalışmaya imza attık. 
Sivil toplum örgütlerinin taşımış ol-
duğu misyonu toplama göstermek 

en büyük görevimizdir” dedi.
EĞİTİM ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİK

Ribat Eğitim Vakfı olarak eği-
tim çalışmalarına hız verdiklerini 
ifade eden Büyük, “Yaptığımız ça-
lışmalarda Okul cağındaki çocukla-
ra karakter eğitimi çalışmalarımız 
oluyor. Eğitime verdiğimiz önemi 
daha da artırmak için Ribat Gençlik 
Derneğimizi kurduk. Yetişkinlikle-
re yönelik ise sohbet programları 

yapıyoruz. Bu konuda hocalarımız-
la birlikte mahallelerde ve evlerde 
vatandaşlarımızla buluşuyoruz. 
Kurs eğitim çalışmalarımızda ise 
Kur’an Kursuları vasıtasıyla yapıyo-
ruz. Günümüzün en büyük eksikliği 
olan elaman yetiştirme ve hafızlık 
eğitimini takip ediyoruz. Yaz kurs-
ları düzenleyerek, yaz tatillerinde 
çocukları emin ellerde kısa eğitim 
ve sosyal aktivitelerde buluşturu-

yoruz. Orta öğretim ve lise öğrenci-
lerine yönelik yurt ve ev çalışmala-
rımız bulunuyor. Bunların yanında 
lise ve üniversite öğrencilerimize 
burs imkânları tanıyoruz” ifadeleri-
ni kullandı. 

EN BÜYÜK BÖLGESEL
 RADYO  RİBAT FM 

Ribat FM’in Türkiye’de en bü-
yük bölgesel radyo olma özelliğini 
elinde tuttuğunu dile getiren Büyük  
Ribat FM ile birlikte 3 radyo yayın-
cılığı yaptıklarını belirterek, “Radyo 
En, Gözyaşı FM ve Selam Radyo 
ile yayın ağımızı genişletiyoruz. Bu 
radyolarımızda farklı farklı insan-
lara ulaşma imkânlarımız oluyor. 
Dergi ve kitap çalışmalarımızda da 
oldukça güzel yapılar çıkarıyoruz. 
Ribat Eğitim Vakfı tarafından ya-
yınlanan dergi ve kitaplar ailelerin 
bilgi alabileceği şekilde yayınlıyo-
ruz. ‘Ailenin tüm bireylerine mek-
tep’ sloganıyla yayınlanan Ribat 
Dergi, hapishaneler ve birçok kuru-
ma da ulaşıyor. Aile çalışmalarımız 
kapsamında Anadolu Aile Derneği 
ve Aile Dernekleri Federasyonu ça-
lışmasıyla 1990 yıllarından bu yana 
hızla devam ediyor. Aile dernekle-

rimiz çalışmalarında evlilik öncesi 
ve sonrası ve gençlere evlilik prog-
ramları şeklinde üç şekilde veriyo-
ruz.  Şu anda 25 ilde çalışmalarımız 
devam ediyor. Aile eğitimine her 
zaman önem verdik ve önem ver-
meye devam ediyoruz” dedi. 

RİBAT, MAZLUMLARIN YANINDA 
Ribat Eğitim Vakfı olarak her 

mazlumların yanında olduklarını 
belirten Büyük, “ Aşevi hizmetimi-
zin yanında gıda yardımı da yapıyo-
ruz. Yurt dışındaki yardımlarımızı 
ise Ribat İnsanı Yardım Derneği 

üzerinden yapıyoruz. Asya, Afrika 
ve Balkanlardaki ülkelerden yardım 
faaliyetleri yapıyoruz.  Birçok ülke-
de külliye çalışması başlattık. Bu-
rada yetim evinden, aşevine kadar 
birçok faaliyeti gerçekleştireceğiz. 
Bunların yanında su kuyusu yap-
maya devam ediyoruz. Sağlık ta-
ramalar, ilaç yardımları, yurt –okul 
yardımı, gıda yardımları, kurban 
bayramı ve ramazan bayramı faali-
yetleri gibi birçok çalışma yapmaya 
devam ediyoruz” şeklinde konuştu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hz. Peygamber’in 
ilk müezzini olan sa-
habe. Hicretten kırk yıl 
kadar önce (581 civa-
rı)Habeş asıllı bir köle 
olarak Arabistan’ın 
batı tarafındaki Serât’ta 
veya Mekke’ de Cumah 
kabilesi içinde dünyaya 
geldi. Babası Rebâh ve 
Müslüman olduğu için 
çeşitli işkencelere ma-
ruz kalan annesi Hamâme de köle 
idi. Annesine nisbetle İbn Hamâme 
diye de anılan Bilâl İslâmiyet’i Hz. 
Ebû Bekir vasıtasıyla kabul etti.

Hz. Bilâl, Benî Cumah ‘tan adı 
bilinmeyen birinin veya daha yaygın 
olan rivayete göre aynı kabileden 
Ümeyye b. Halefin kölesi idi. Mek-
ke’de Müslüman olduğunu açıkça 
söyleyen ilk yedi kişiden biri olduğu 
için Ümeyye b. Halef öğle vakitle-
rinde onu kızgın güneş altında sırt 
üstü yatırır, büyük bir kaya parça-
sını göğsü üzerine koydurur, sonra 
da İslâmiyet’ten vazgeçerek Lat ve 
Uzzâ ‘ya tapmaya zorlardı. Fakat o 
her defasında, “Rabbim Allah’tır bir-
dir” diyerek bu dayanılmaz işkence-
ye imanıyla göğüs gererdi. Hz. Pey-
gamber onun bu şekilde işkence 
görmesine son derecede üzülürdü. 
Hz. Ebubekir Müslüman olmayan 
güçlü siyahî bir köleyi vererek Bilâl’ı 
Ümeyye b. Halefin elinden kurtardı 
ve azat etti. Bazı rivayetlerde onu 
para ile satın alıp azat ettiği de zik-
redilir. Hz. Ömer bu olaya işaretle, 
“Ebû Bekir efendimizdir; efendimi-
zi(Bilâl’ı) azat etmiştir” derdi.

Bilâl-i Habeşî hayatı boyunca 
Hz. Peygamber’in yanından hiç ay-
rılmadı, Veda haccında da bulundu. 
Onun abdest suyunu temin etmek, 
sütre* olarak kullandığı harbeyi 
taşımak, şahsî ihtiyaçlarını karşı-
lamak, savaşta özellikle geceleri 
korunmasını, gündüzleri ise gölge-
lenmesini sağlamak, yemek hazır-
lamak, beytülmal işlerine bakmak, 
Hz. Peygamber’in emriyle bazı öde-
meler yapmak, elçileri ağırlamak, 

seriyye kumandanla-
rına sancak vermek, 
Resul-i Ekrem’in emir-
lerini halka duyurmak, 
kadın esirleri muha-
faza etmek gibi görev 
almıştır. Yaygın olan 
rivayetlere göre Bilâl-i 
Habeşî. Hz Peygam-
ber’in vefatından sonra 
ezan okumamıştır. Hz. 
Peygamber’in kendisi-

ne, “Ey Bilâl! Allah yolunda cihattan 
daha faziletli bir amel yoktur” de-
diğini hatırlatıp cihat için Suriye’ye 
gitmek üzere Hz. Ebû Bekir’den izin 
istemiş, ancak halifenin ısrarı üze-
rine Medine’de kalmış, Hz. Ömer 
halife olunca Medine’-den ayrılarak 
Suriye’de birçok şehir ve bölgenin 
fethine iştirak etmiştir. Ömer Suri-
ye’de Şam divanını tedvin ederken 
Bilâl’in isteği üzerine onu ve diğer 
Habeşlileri, Ebû Ruveyha’nin kabi-
lesi olan Has’amlılar’la birlikte aynı 
divan defterine yazdırdı. Bazı Müs-
lümanlar Bilal’in ezan okuması için 
halifeye müracaat ettiler; halifenin 
isteği üzerine Bilâl Suriye’de bir 
defa ezan okudu ve dinleyenleri ağ-
lattı. Bilal-i Habeşî altmış küsur ya-
şında Dımaşk’ta(veya Halep yahut 
Dâreyyâ’da) vefat etti ve Bâbüssa-
gîr’deki kabristana defnedildi. Bilâl-i 
Habeşî’nin nesli devam etmedi. 
Kaynaklarda hanımı ve çocukları 
hakkında bilgi bulunmamakta, sa-
dece Hâlid adlı bir erkek ve Gufre 
(Gufeyre) adlı bir kız kardeşi olduğu 
zikredilmektedir.

Bilâl-i Habeşî’den hadis rivayet 
edenler arasında Hz. Ebû Bekir, Hz. 
Ömer, Üsâme b. Zeyd, Abdullah b. 
Ömer ve Berâb. Azib gibi bazı meş-
hur sahabelerle Ebû İdris el-Havlânî, 
Saîd b. Müseyyeb ve İbn Ebû Leylâ 
gibi tâbiîler bulunmaktadır. Onun 
rivayet ettiği kırk dört hadisten ikisi 
Buhari’de, biri Müslim’de, bir tanesi 
de her ikisinde yer almıştır.

                                                                       
KAYNAK: TÜRKİYE DİYANET 

VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

HZ. BİLÂL ve EZAN 

Ribat Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Büyük

Mehir Aile Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aygül Erdem ve Yönetim Kurulu Üyeleri Baykara Otel’de düzenledikleri 
basın toplantısı ile Mehir Aile Derneğinin 2017 yılı faaliyetlerini ve 2018 yılı projelerini değerlendirdi.

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE
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Başbakan Yıldırım, “ABD’nin Suriye’deki uygulamaları müttefiklik hukukuna terstir. ABD, bölgenin geleceği konusunda-
ki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana değiştirmelidir” dedi

‘ABD tutumunu barıştan yana değiştirmeli’
Başbakan Binali Yıldırım, Emniyet 

Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Orga-
nize Suçlarla Mücadele Daire Başkan-
lığında (KOM) düzenlenen İl Emniyet 
Müdürleri Toplantısı’na katıldı.

Başbakanlık görevini aldığında va-
tandaşlara “Vatandaşlarım rahat olsun, 
bu terör belasını ülkemizin başından 
atacağız ve terörü gündemin alt sıraları-
na indireceğiz.” dediğini, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu ve teşkilatının müca-
delesi neticesinde bunun aşağı yukarı 
gerçekleştiğini belirten Yıldırım, şöyle 
konuştu: “Bugün Türkiye’de terör birin-
ci gündem maddesi olarak konuşulmu-
yor, başka konular ön plana çıktı ancak 
henüz işimiz bitmiş değil. ‘Su uyur düş-
man uyumaz’. Onun için gece gündüz, 
yaz kış demeden mutlaka ve mutlaka, 
taarruz esaslı, savunma esaslı değil, 
mücadeleye kesintisiz devam edeceğiz. 
Özellikle de tehdidin, terör olayının ger-
çekleşmeden önce önlenmesine yönelik 

çalışmalara ağırlık vereceğiz.”
“MÜTTEFİKLİK HUKUKUNA TERS”
Başbakan Yıldırım, “Terörle mü-

cadeledeki kararlılığımızı bütün dünya 
ülkelerinin açık ve net olarak görmesini 
istiyoruz zira Türkiye’nin yaptığı terörle 
mücadele aslında Avrupa’nın güvenliği-
ni de sağlıyor. Çünkü Avrupa Birliği’nin 
NATO’nun sınırları Türkiye’nin güney 
ve doğu sınırlarından başlıyor.” değer-
lendirmesinde bulundu. 

Suriye’de DEAŞ’tan temizlenen 
alanların başka bir terör örgütü ile dol-
durulmasının asla kabul edilemeyeceği-
nin altını çizen Yıldırım, “NATO’da müt-
tefikimiz olan Amerika’nın Suriye’deki 
uygulamaları ne yazık ki bu müttefiklik 
hukukuna terstir, yanlıştır.

Amerika, bölgenin geleceği konu-
sundaki kafa karışıklığını ortadan kaldır-
malı ve tavrını barıştan yana, Türkiye ile 
hukukunu düzeltmekten yana değiştir-
melidir.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN KARARLILIĞI
AÇIK VE NETTİR”

ABD’li yetkililerden 3 gün içerisinde 
birbirini tekzip eden açıklamalar geldiği-
ni vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti: 
“Bir gün ‘burada bir sınır güvenlik ordu-
su kurulacak’ deniyor, daha sonra ‘Yok 
biz öyle demedik’ deniyor, daha sonra 
da ‘Böyle bir düşüncemiz yok, biz DE-
AŞ’la bölgeyi temizledikten sonra ora-
daki asayişi sağlamak üzere yerel unsur-
lardan bir güvenlik oluşturuyoruz’ gibi 
açıklamalar geliyor. Tabii bunlar bir kafa 
karışıklığının ifadesi ancak Türkiye’nin 
kararlılığı açık ve nettir. Hudutlarımı-
zın hemen güneyinde bir terör ordusu 
oluşturulmasına asla izin vermemiz söz 
konusu değildir. Bu konuda uluslararası 
hukuktan kaynaklanan ve milletimizin 
can ve mal güvenliğini esas alan, hudut-
larımızın güvenliğini esas alan her türlü 
tedbir hiç ama hiç rehavete kapılmadan 
hemen alınacaktır.”  n AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu, CNN Türk’te katıldığı programda 
gündeme ilişkin soruları cevaplaya-
rak, değerlendirmelerde bulundu. 
ABD’nin “Suriye’de sınır birlikleri” 
hakkındaki açıklamalarından sonra, 
ABD Savunma Bakanı James Mattis 
ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile 
yapılan görüşmelerde rahatsızlığın 
çok açık ve net şekilde dile getirildi-
ğini söyleyen Çavuşoğlu, “Kendileri 
gazetelerde çıkan bu haberlere inan-
mamamız gerektiğini söylediler. Ben 
de gazetelerden değil bazı askerler-
den gelen açıklamalar olduğunu söy-
ledim.” diye konuştu. 

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Fetullahçı 
Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah 
Gülen’in iade edilmemesi, terör örgü-
tü PYD/PKK’ya verilen silah yardımı 
ve yapılan iş birliği gibi konulardan 
rahatsızlık duyduğunu belirterek, 
ilişkilerde bu nedenle halihazırda ger-
ginliğin olduğunu kaydetti. Çavuşoğ-
lu, “Sözde bir terör ordusunun kurul-
ması ilişkilerde geri dönülmez hasar 
açar ve çok farklı bir boyuta gider.” 

diye konuştu. 
“MÜDAHALEYİ YAPMAK 

DURUMUNDAYIZ”
Çavuşoğlu, ABD’nin, Türkiye’nin 

yanı sıra Fransa gibi koalisyon ülke-
lerine Rakka operasyonundan sonra 
verilen silahların toplanacağı yönün-
de verdiği sözü tutmadığını belirte-

rek, “ABD, bize Münbiç’te verdiği 
sözü tutmadı.” dedi. Son açıklamadan 
sonra ABD’den somut adım bekledik-
lerini söyleyen Çavuşoğlu, ABD’nin 
açıklamalarının ardından Türkiye’nin 
olası operasyonunun ertelenmeye-
ceğini söyledi. Çavuşoğlu, Afrin’den 
Türkiye’ye her gün saldırı yapıldığını 

belirterek, “Üç taraftan bize taciz-
de bulunan terör örgütüne karşı bi-
zim tedbir almamız meşru müdafaa 
hakkımızdır, uluslararası hukuktan 
kaynaklanan hakkımızdır ve biz mü-
dahaleyi yapmak durumundayız.” 
şeklinde konuştu.

“ABD PRATİKTE VERDİĞİ SÖZÜ 
TUTMADI”

ABD’nin PYD/PKK’ya verilen si-
lahları Rakka operasyonundan sonra 
toplayacağı yönünde bugüne kadar 
birçok kez söz verdiğini hatırlatan 
Çavuşoğlu, ABD’nin pratikte bu sözü 
tutmadığını vurguladı.  

Çavuşoğlu, ABD’nin her şey-
den önce terör örgütleriyle iş birliği 
yapmayı bırakması ve verdiği sözü 
tutması gerektiğinin altını çizdi.  Su-
riye’de artık siyasi çözüme odakla-
nılması gerektiğine işaret eden Ça-
vuşoğlu, “ABD, bana göre Suriye’nin 
gerçeklerini ya tam bilmiyor ya da 
bildiği halde inkar ediyor. Irak’tan 
derslerin alınması gerekiyor.” diye 
konuştu.
n AA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Faruk Özlü, kentteki bir otel-
de Düzcespor yararına düzenlenen 
programa katıldı. Basına kapalı 
gerçekleştirilen programın ardın-
dan gazetecilere açıklama yapan 
Özlü, gündemi sürekli meşgul eden 
“cam filmi” konusunda İçİşleri Ba-
kanı Süleyman Soylu ile bir çalışma 
yaptıklarını söyledi. Konu hakkında 
iki bakanlık yetkililerinin bulunduğu 
ortak bir çalışma yapıldığını hatır-
latan Özlü, “Bu çalışma sonucunda 
bir karar, bir çözüm önerisi ortaya 
koyduk. Bu çözüm önerisini Sayın 
Başbakanımıza arz edeceğiz. Başba-
kanımızın talimatları doğrultusunda 
cam filmi konusunu nihayetlendi-
receğiz. Bu konuda Başbakanımıza 
arz aşamasındayız.” diye konuştu.

“HER TÜRLÜ HAREKATI 
YAPMAYA HAZIRIZ”

Özlü, Afrin Bölgesi’ne harekat 
hazırlığının sorulması üzerine, “Bu 
konu, dün enine-boyuna değerlen-
dirildi. Türkiye, kendi güvenliğini 
korumak için, kendi güvenliğini 
sağlamak için gereken her şeyi ya-
par. Bu çerçevede, gerek Kuzey Irak 
olsun, gerek Kuzey Suriye olsun, 
yani sınırlarımızın güvenliği ve Tür-
kiye’nin güvenliği için, her türlü ha-
reketi, her türlü harekatı yapmaya 
hazırız.” ifadesini kullandı. 

ISPARTA’DA DÜŞEN UÇAK 
CN-235 CASA tipi askeri uçağın 

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde düşme-
si sonucu şehit olan askerlere Al-
lah’tan rahmet dileyen Özlü, şöyle 
konuştu:

“Teknik bir rapor hazırlanacak, 
bu teknik rapordan önce bir şey 
söylemek doğru olmaz. Çünkü konu 
teknik bir konudur, kaza mıdır, baş-
ka bir şey midir, teknik elemanlar 
çalışacaklar. Onların çalışmasından 
sonra bir şey söyleyelim, şuan bir 
şey söylememiz yanlış olur.” Yerli 
otomobil çalışmalarının sorulması 
üzerine ise Özlü, “Bu konuda çok 
konuştum. Yerli otomobil çalışması 
çok iyi gidiyor, bu kadar söyleye-
yim.” ifadelerini kullandı.
n AA

Şeker kotası 2 milyon 670 
bin ton olarak belirlendi

Bakan Özlü: Yerli otomobil 
çalışması çok iyi gidiyor

Şeker üretiminde ve ar-
zında istikrarı sağlamak üzere 
2017-2018 pazarlama yılına 
ait şeker kotası 2 milyon 670 
bin ton olarak tespit edilerek, 
şeker üreten şirketlere tahsisi 
yapıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığından yapılan 
yazılı açıklamada, 24 Aralık’ta 
Resmi Gazete’de yayımla-
nan 696 Sayılı Kanun Hük-
münde Kararname ile Şeker 
Kurumunun kapatılarak tüm 
görevlerinin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığına devredildiği 
hatırlatıldı.

Bu devirle Bakanlığın, ham mad-
desi tarımsal faaliyet sonucunda 
elde edilen, mamul maddesi ise gıda 
olarak kullanılan şeker sektöründe, 
üretimden tüketime kadar olan sü-
recin tamamında sorumlu ve yetkili 
kılındığı vurgulanan açıklamada, ka-
rarnamenin yayımlanmasını takiben 
Bakanlık tarafından her türlü tedbirin 
geciktirilmeden alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda ilk olarak, pancar 
üreticileri ile vatandaşların ve sektör-
de yer alan tüm şeker üreticilerinin 
hak ve sorumluluklarını koruyacak 
çalışmaların başlatıldığına işaret edil-
di. Bu doğrultuda sektörün beklediği 
bir konu olan ve 4634 Sayılı Şeker 
Kanunu hükümlerince daha önce 
Şeker Kurulunca tespit edilen şeker 
kotalarının, yeni düzenleme çerçe-
vesinde Bakanlıkça belirlendiği be-
lirtildi. Açıklamada, şeker üretiminde 

ve arzında istikrarı sağlamak üzere 
2017-2018 pazarlama yılına ait şeker 
kotasının 2 milyon 670 bin ton olarak 
tespit edildiği ve şeker üreten şirket-
lere tahsisinin yapıldığı bildirildi.

Şirketlerin şeker kotalarının, geç-
miş yıllara ait üretim, satış ve stok 
durumları ile mevcut piyasa verile-
ri ve pazarlama yılına ait öngörüler 
dikkate alınarak belirlendiği belirti-
len açıklamada, şunlar kaydedildi: 
“2017-2018 pazarlama yılı için belir-
lenen 2 milyon 670 bin ton ‘A Kotası 
Şeker’, 2 milyon 403 bin tonu pancar 
şekeri üreten şirketlere, kanunun 
öngördüğü yüzde 10 sınırı olan 267 
bin tonu ise nişasta bazlı şeker üre-
ten şirketlere tahsis edilmiştir. Ayrıca 
güvenlik payı için bulundurulmak 
üzere yüzde 5 oranında 120 bin ton 
şeker ‘B Kotası’ olarak tespit edilmiş-
tir.  Gelecek dönemi kapsayan 2018-
2019 pazarlama yılına ait şeker kota-
ları da en kısa sürede tespit edilerek 
kamuoyu ile paylaşılacaktır.” n AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, AK Parti ve MHP ittifa-
kına ilişkin, “Biz ittifakı bir milli mutabakat meselesi olarak görüyoruz.” dedi

‘İttifakı milli mutabakat 
meselesi olarak görüyoruz’

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir 
Ünal, A Haber’de gündeme ilişkin 
yaptığı değerlendirmede, Türki-
ye’nin güney sınırının aynı za-
manda NATO’nun güney sınırları 
olduğunu belirtti.  NATO’nun en 
büyük müttefiki olan ABD’nin, bu 
sınırları korumak için bir terör un-
surunu, sınır güvenlik birimi ola-
rak kullanmasının düşünülemeye-
ceğini vurgulayan Ünal, “Bu hiçbir 
makul izahla açıklanabilecek bir 
şey değil. Tam anlamıyla saçma-
lık. Bu konuda Amerika’nın ciddi 
bir kafa karışıklığı içinde olduğu 
görülüyor.” diye konuştu. 

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyi 
konusunda aldığı pozisyonun öne-
mine işaret eden Ünal, “Biz Türki-
ye’nin sınır güvenliği konusunda-
ki tavrımızı açık bir şekilde ortaya 
koyduk. Burada bir terör koridoru-
na asla izin vermeyeceğimizi ifa-
de ettik. Afrin ile ilgili duruşumuz 
ve tavrımız son derece net.” dedi. 
Mahir Ünal, Türkiye’nin buradaki 
kararlılığını Amerika’nın görmüş 
olmasını temenni ettiklerini belir-
terek, “Açıkçası Amerika’da ciddi 
bir kafa karışıklığı olduğu görülü-
yor. Amerika’nın bu konuda daha 
net davranmasını, tek bir sesle 
konuşması gerektiğini düşünüyo-
ruz.” açıklamasında bulundu. 
“SADECE AFRİN İLE SINIRLI DEĞİL”

Sadece Afrin’de değil Türkiye 
sınırları içinde de PKK’lı teröristle-
rin Amerikan silahları kullanıldığı-
na dikkati çeken Ünal, şu ifadelere 
yer verdi:

“Bizim pozisyonumuzda bir 
değişiklik yok. Fırat’ın batısı ve 
doğusuyla ilgili görüşümüzü son 3 
yıldan beri açık bir şekilde paylaşı-
yoruz. Biz bugün kalkıp da biz Af-
rin’e operasyon yapacağız deme-
dik. Sınır güvenliğimiz açısından 
bir tehdit gördüğümüzde buralara 
müdahale ederiz dedik. Afrin’de 
gördüğümüz bazı güvenlik tehdit-
lerine binaen Türkiye, kendi sınır-
larını ve iç güvenliğini sağlamak 

için buralara, yerini, zamanını ve 
gününü kendisi belirleyecek şekil-
de operasyonu yapar. Bunu da biz 
hem Amerika’ya hem de bölge-
deki diğer aktörlere deklare ettik. 
Bu da sadece Afrin ile sınırlı değil, 
bizim bölgede sınır güvenliğimiz 
için tehdit oluşturan her unsura 
dönük bu operasyonları yapacağı-
mızı biliyorlar.”

“İTTİFAKIN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ”
MHP ile AK Parti arasındaki 

ittifaka ilişkin soru üzerine Ünal, 
ittifak meselesinin teknik bir konu 
olmaktan ziyade, milli bir mesele 
olduğunu belirtti. 

Milli mutabakatın kurucu iki 
partisinin AK Parti ve MHP oldu-
ğunu dile getiren Ünal, şunları 
kaydetti: “Biz öncelikli olarak bu 
ittifakı, 2019 ile sınırlı görmü-
yoruz. Bunu bir milli mutabakat 
meselesi olarak görüyoruz. Genel 
Başkanımızın her zaman ifade 
ettiği tek millet, tek bayrak, tek 
vatan, tek devlet. Bu üst hassa-
siyetlerde herkesi siyasi görüş ve 
düşünce farkı gözetmeksizin mil-
letine, bayrağına, vatanına sada-
katle bağlı olan, devletinin bekası 
için dua eden herkesi biz bu muta-
bakatın içinde görüyoruz.”

“SİYASET DEĞİL NEFRET DİLİ”
Mahir Ünal, “Sizce CHP, Kaf-

tancıoğlu konusunda ne yapma-
lı?” soru üzerine şöyle konuştu:

“Bu onların iç meselesi. Kaf-
tancıoğlu’yla ilgili lüzumundan 
fazla gündeme geldiğini düşünü-
yorum. Kaftancıoğlu’yla ilgili me-
seleyi CHP’nin iç meselesi olarak 
görüyorum ama bir siyasetçi ola-
rak da, Kaftancıoğlu profilinde bir 
kişinin CHP gibi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün partisinin il başkanı 
olmasını ben açıkçası hazmede-
miyorum ve bunu kabul edemi-
yorum. Çünkü orada bir siyaset 
dili değil nefret dili görüyorum ve 
kendi nefretini siyaset diline dö-
nüştüren bir profil var orada, bu 
profil sağlıklı bir profil değil.”
n AA

‘ABD, Türkiye’ye verdiği sözü tutmadı’

Başbakan Binali Yıldırım 

Mevlüt Çavuşoğlu

Mahir Ünal
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Batı Şeria’da Filistinli bir genç şehit oldu Hindistan uzun menzilli balistik füze denedi
Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin 

kentinde Filistinli bir gencin İsrail 
askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit 
olduğu bildirildi. Filistin haber ajan-
sı WAFA, Cenin’in batısındaki Vadi 
Birkin bölgesinde İsrail askerleri ile 
Filistinliler arasında çıkan çatışma-
da 22 yaşındaki Filistinli Ahmed 
Nasr Cerrar’ın şehit edildiği bilgisini 
paylaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı da 
bir Filistinlinin şehit olduğu bilgisini 
doğruladı ancak konuyla ilgili ay-
rıntılı bilgi vermedi. Görgü tanıkları 
ise İsrail askerlerinin, şehit edilen 
Cerrar’ın Vadi Birkin’deki evini bul-
dozerlerle ablukaya aldığını, bölgeyi 
giriş çıkışlara kapattığını ve bölge-
den zaman zaman silah yükseldiğini 
aktardı. İsrail polisinden daha önce 
yapılan açıklamada, İsrail güçleri ile 
Filistinliler arasında Cenin’de çıkan 
çatışmada yaralananlar olduğu bil-
dirilmiş ancak çatışmanın nedenine 
değinilmemişti.  n AA

Hindistan, nükleer başlık ta-
şıma kapasitesine sahip 5 bin ki-
lometre menzilli Agni-V balistik 
füzesini test etti.  Yerel basında yer 
alan haberlere göre, Çin ve Rus-
ya’yı vurabilecek menzile sahip 
füze, Abdülkelam Adası’ndan fır-
latıldı. Hindistan Savunma Bakanı 
Nirmala Sitharaman, nükleer baş-
lık taşıma kapasitesine sahip Ag-
ni-V balistik füzenin başarıyla test 
edildiğini açıkladı ancak yerel ba-
sın, füzenin tüm testlerden geçip 
geçemediğinin henüz bilinmediği-
ni yazdı. Agni-V balistik füze tüm 
testlerden geçerse Hindistan, dün-
yada uzun menzilli balistik füzeye 
sahip 6. ülke olacak. ABD, Rusya, 
Çin, Fransa ve İngiltere, dünya-
da uzun menzilli balistik füzelere 
sahip ülkeler. Uzmanlar, Hindis-
tan’ın sahip olduğu kısa menzilli 
Prithvi, Dhanush, Angi-I füzeleri-
nin Pakistan’a, uzun menzile sahip 

Agni-IV ve Agni-V füzelerinin de 
daha çok Çin’e yönelik üretildiği 

yorumunda bulunuyor.
n AA

Başkanlık seçim kampanyasında 
“Önce Amerika” söylemini öne çıka-
rarak ABD’nin denizaşırı operasyon-
larını azaltacağını savunan Başkan 
Donald Trump, görevdeki ilk yılında 
özellikle Ortadoğu’da ABD’nin “mü-
dahaleci politikalarını” devam ettirdi. 
Trump’ın seçim kampanyasında en 
dikkat çekici söylemlerden biri Başkan 
olması durumunda “ABD’nin diğer 
ülkelerin iç işlerine karışmayacağını” 
dile getirmesi ve ardından “ABD’nin 
ülke kurma dönemi hızla sonlandırıla-
cak” ifadesini kullanmasıydı. Fakat ilk 
senesini Beyaz Saray’daki koltuğunu 
korumaya çalışarak geçiren Trump, 
dış politikadaki ilk yılını ise eski Baş-
kan Barack Obama’nın bıraktıklarını 
devam ettirerek geçirdi.

SURİYE’DE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG’YE 
DESTEK SÜRÜYOR

Trump, Suriye’de Beşşar Esed 
rejiminin Nisan 2017’de İdlib’in Han 
Şeyhun beldesinde düzenlediği kim-
yasal silah saldırısı sonucu aralarında 
çocukların da bulunduğu 70’ten fazla 
sivilin hayatını kaybetmesi üzerine 
Suriye rejimine karşı sınırlı hava ha-
rekatı emri verdi ve ABD’nin Akde-

niz’de konuşlu gemilerinden fırlatılan 
Tomahawk füzeleriyle Suriye rejimi-
ne ait Şayrat Hava Üssü’nü vurdu. 
Bu gelişme sonrasında Esed’in de 
Suriye’de ABD hedeflerinden biri ola-
bileceği gündeme geldi. Fakat Trump 
daha sonra SDG ismini kullanan terör 
örgütü YPG/PKK’ya destek vermeyi 
sürdürerek Obama politikalarını izle-
di.

Birkaç hafta önce yayımlanan ve 
Trump’ın ilk yılını anlatan “Ateş ve 
Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçin-

den” adlı kitapta da bahsedildiği üze-
re Trump’ın Suriye’de Esed’i vurması 
ABD’nin dış politika adımı değil, kızı 
Ivanka Trump’ın baskısı sonucu ger-
çekleşti. Kitabı kaleme alan Michael 
Wolff, Trump’ın Esed üslerini vurma 
kararına eski strateji başdanışmanı 
Steve Bannon’ın itiraz ettiğini fakat 
kızı Ivanka’nın kendisine Esed’in 
kimyasal silah saldırısında hayatını 
kaybeden çocukların fotoğraflarını 
göstermesi üzerine çok etkilendiğini 
ve bunun ardından askeri adım kara-

rını aldığını yazmıştı. ABD’nin DEAŞ 
sonrası bölgedeki teröristlere dağıttığı 
silahları nasıl toplayacağı ve bu grup-
ların Suriye’de nasıl bir rol oynayacağı 
2017’de tartışma konusu oldu. ABD 
ise SDG (YPG/PKK) komutasında fa-
aliyet gösterecek 30 bin kişilik sözde 
“Suriye Sınır Güvenliği Gücü” oluş-
turma kararı aldı.

TRUMP DIŞ POLİTİKADAKİ EN 
SÜRPRİZ ADIMINI FİLİSTİN’DE ATTI

Trump yönetimi, Ortadoğu’da en 
“sürpriz” adımı ise Filistin konusunda 
attı.

Donald Trump göreve geldikten 
sonra yaptığı ilk yurt dışı ziyaretle-
rinden birini İsrail’e gerçekleştirdi ve 
bu ziyaret kapsamında işgal altındaki 
Batı Şeria’nın Beytullahim kentine 
geçerek Filistin Devlet Başkanı Mah-
mud Abbas ile bir araya geldi. Trump 
her ne kadar Abbas’la yaptığı görüş-
meden sonra “Barışın sağlanması ko-
nusunda kararlıyım. Abbas ve Netan-
yahu’yla kalıcı bir barışa kavuşmak 
üzere çalışmayı umuyorum” dese de 
daha sonra attığı adımların bölgede 
daha kalıcı hasara yol açtığı görüldü. 
n AA

Pentagon’dan ‘Suriye’ 
konusunda geri adım!

Arakanlılar Myanmar’a 
geri dönüşten endişeli

ABD Savunma Bakanlığı (Pen-
tagon), Suriye’de SDG ismini kul-
lanan terör örgütü PYD/PKK’ya 
kurdurmayı planladıkları “Sınır Gü-
venliği Gücü”nün “yeni bir ordu” 
veya “konvansiyonel sınır muhafız 
gücü” olmadığını iddia etti. Pen-
tagon sözcülerinden Eric Pahon, 
AA muhabirine gönderdiği yazılı 
açıklamasında, “ABD, Suriye’de 
yerel güvenlik güçlerini eğitmeye 
devam ediyor. Eğitim, toplumları 
yıkıma uğramış mültecilerin evle-
rine dönmeleri için güvenliği artır-
mak üzere tasarlanmıştır. DEAŞ’ın 
aynı zamanda yönetimsiz ve kur-
tarılmış olan yerlerde tekrar ortaya 
çıkmaması için gereklidir. Bu yeni 
bir ‘ordu’ veya ‘konvansiyonel sı-
nır muhafız gücü’ değildir.” ifade-
lerini kullandı. Söz konusu gücün 
ve verilecek eğitimin DEAŞ karşıtı 
kampanyanın amaçlarına uygun 
olduğunu savunan Pahon, eğitilen 
güçlerin istikrar çalışmalarını kolay-
laştıracağını ve Birleşmiş Milletler 
(BM) öncülüğündeki Cenevre Sü-
recine destek sağlayacak koşulları 
oluşturacağını öne sürdü. Suriye’de 
DEAŞ karşıtı operasyonların bitme-
diğini belirten Pahon, şöyle devam 
etti: “Bu güvenlik güçleri içeride 

DEAŞ savaşçılarının Suriye’den ka-
çışını engellemeye ve kurtarılmış 
bölgelerdeki yerel güvenliği sağla-
maya odaklıdır. Bu güçler yerel hal-
kı koruyacak ve Cenevre’de Suriye 
iç savaşının uzun dönemde çözü-
münü beklerken DEAŞ’ın ABD’ye, 
müttefik ve ortaklarına karşı yeni 
saldırı gerçekleştirmelerini engelle-
yecek.” Türkiye’nin güvenlikle ilgili 
kaygılarının farkında olduklarına de-
ğinen Pahon “Türkiye’nin güvenlik 
endişeleri meşrudur. DEAŞ’ı yen-
mek üzere Suriye’deki çabalarımız 
konusunda Türkiye ile tamamen 
şeffaf olacağız ve terörle mücadele 
çabalarında NATO müttefikimizin 
yanında duracağız.” değerlendir-
mesinde bulundu.
PENTAGON KOALİSYON İLE ÇELİŞTİ

Koalisyon daha önce 30 bin kişi-
yi bulacak yapılanmanın adını “Sınır 
Güvenliği Gücü” olarak açıklamış-
tı ancak Pentagon’un bu isimden 
geri adım atması dikkati çekti. ABD 
öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalis-
yonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, 
“Koalisyon yeni ‘Suriye Sınır Gü-
venliği Gücü’ kurmak üzere (PYD/
PKK’nın paravanı) SDG ile ortak ça-
lışmaktadır.” demişti.
n AA

Dünyanın dört bir yanında faa-
liyet gösteren Arakanlı Müslüman-
ları temsil eden 21 örgütün ortak 
açıklamasında, Arakan eyaletinde 
Myanmar askerlerinin aşırılıkçıla-
rın ve diğerlerinin soykırıma va-
ran barbarlığına tanıklık eden bu 
mültecilerin Myanmar’a nasıl geri 
gönderileceğinin soru işareti ol-
duğu vurgulandı. Myanmar hükü-
metinin ve ordusunun Rohinyalara 
karşı tutumunda bir değişiklik ol-
madığına işaret edilen açıklamada, 
“Hala Rohinyaları Bangladeş’ten 
gelen ‘Bengalli yabancılar’ olarak 
tanımlıyorlar ve Rohingyalar hala 
Arakan’da süregelen şiddet nede-
niyle Bangladeş’e girmeye devam 
ediyor.” ifadesi kullanıldı. Arakanlı 
mültecilerin hoşgörü ortamı oluş-
turulmadan Myanmar’a geri dön-
mek istemediği vurgulanan açık-
lamada, bu kişilerin Bangladeş’teki 
kamplardan evleri yerine Myan-
mar’daki barınma merkezlerine 
nakledilmesinin kabul edilemeye-

ceği belirtildi.
Myanmar’a geri dönmeden 

önce Arakanlı Müslüman mülteci-
lerin can ve mal güvenliğinin temin 
edilmesinin önemine değinilen 
açıklamada, BM Mülteciler Yüksek 
Komiserliğinin (BMMYK) tüm bu 
sürece dahil olması, mültecilerin 
BM’nin tanıdığı “Rohingya” kimlik-
lerini üstlenmelerine izin verilmesi, 
geri dönüşün tamamen gönüllülük 
esasına dayanması, BM barış gücü 
gözetiminde geri dönen mültecile-
rin kendi evlerinde ve mülklerine 
yerleşmesi gerektiği kaydedildi. 
Açıklamada ayrıca Rohingyaların 
can güvenliği için geçici bir önlem 
olarak Arakan eyaletinin kuzeyinde 
askerden arındırılmış BM güvenlik 
alanları yaratılabileceği, Myanmar 
hükümetinin tüm hak ve özgürlük-
leri teminat altına alarak bu kişilere 
Myanmar vatandaşlığı verilmesini 
sağlaması ve Rohingya etnik kim-
liğini tanıması gerektiği bildirildi.
n AA

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkan Yardımcısı Abdurrahman Musta-
fa, Afrin operasyonuna ilişkin, “Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi biz yine Türkiye ile iş birliğine hazırız.” dedi

‘İşbirliğine hazırız’
Suriye Muhalif ve Devrimci Güç-

ler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkan 
Yardımcısı Abdurrahman Mustafa, 
Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK 
tehdidinin sonlandırılması için Tür-
kiye’den yardım beklediklerini, Fı-
rat Kalkanı Harekatında olduğu gibi 
Türk askerine destek vermeye hazır 
olduklarını söyledi. Mustafa, yaptığı 
değerlendirmede, PYD/PKK tarafın-
dan işgal edilen Suriye’nin Afrin böl-
gesinin en kısa zamanda kurtarılması 
gerektiğine işaret etti. “Türkiye’nin 
bu bölücü örgüte karşı planlarını des-
tekliyoruz.” diyen Mustafa, şunları 
kaydetti: “İşgal altındaki bu bölgele-
rin daha önce kurtarılması lazımdı. 
Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi biz yine 
Türkiye ile iş birliğine hazırız. DEAŞ’ı 
ortadan kaldırdığı gibi Afrin ve diğer 
bölgelerde de bu örgütü de ortadan 
kaldırması için Türkiye’ye yardım 
öneriyoruz.”

ABD’NİN SÖZDE ORDU PLANI
Mustafa, ABD’nin SDG ismini 

kullanan PYD/PKK’lılardan oluştura-
cağı sözde orduya da değinerek şöyle 
konuştu: “Bize göre ABD’nin duruşu 
devrimin başından net. Washington 
sadece Suriye’nin kuzeyine yoğun-
laşıyor. Proje bu bölgede DEAŞ’ın 
varlığı, daha sonra buraların sözde 
SDG tarafından işgaliyle uygulanma-
ya başlandı.” “Biz SMDK olarak Su-
riye içinde mezhep ya da ırk temelli 
her oluşumun karşısındayız.” ifade-
sini kullanan Mustafa, muhaliflerin 
oluşturduğu geçici hükümetin ulusal 
ordu hazırlığı yaptığını anımsattı.

Mustafa, “Çekirdeği Fırat Kalkanı 
gruplarından oluşturulan, geçici hü-
kümete bağlı ulusal bir ordu kuruyo-
ruz. Bu orduyu geliştirmek istiyoruz 
ki gelecekte Suriye ordusunun çekir-
değini oluştursun.” dedi.

BÖLÜCÜ PROJE
Mustafa, ABD’nin projesinin SM-

DK’nin siyasetiyle özellikle bölünme 
konusunda çatıştığını dile getirerek 
SMDK’nin Suriye’nin birliğinden 
yana olduğunu vurguladı. SMDK’nin 
ABD desteğiyle Suriye’yi bölmek için 
hareket eden PYD/PKK’nın eylemle-
rini yakından takip ettiğini belirten 
Mustafa, “Uluslararası Af Örgütü ve 
diğer uluslararası örgütlerin ABD 
destekli bu yapının işgal ettiği yer-
lerde zorla göç ve demografik yapıyı 
değiştirmeye yönelik uygulamalarına 
dair belgeleri var.” diye konuştu.

TERÖRÜN TERÖRLE SAVAŞI
Abdurrahman Mustafa, ABD’nin 

Rusya ya da rejimin uygulamalarına 
önem vermediğini, askeri ve siyasi 
konuları Moskova’ya bıraktığını söy-
leyerek “Sadece bir terör örgütünü 
başka bir terör örgütüne karşı des-
tekleyerek terörün terörle savaşına 
odaklanıyor.” değerlendirmesinde 
bulundu. Teröre karşı Özgür Suriye 
Ordusunun desteklenmesinin daha 
doğru bir adım olacağını dile getiren 
Mustafa, “ÖSO’yu destekleyerek Su-
riye’nin birliğini koruyabilirdik. Ancak 
ABD terör örgütüne destek sunuyor 

ve bölme projeleri var.” 
ifadesini kullandı.

ZORLA SİLAH
 ALTINA ALMA

Mustafa, ABD’nin 
terör örgütü PYD/
PKK’dan 30 bin kişilik 
bir güç kurması konu-
sunda, “Ellerinde böyle 
bir sayı yok ancak bölge-
deki insanları zorla PYD 
saflarına katıyorlar. Bu 
şekilde bu gücü oluştu-
racaklar. Bu, vatandaş-
ların isteğiyle olmuyor 
ve ihlaller söz konusu.” 
dedi. Mustafa sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Mese-
le DEAŞ ise bu örgüt za-
ten bitti. O zaman ‘sınır 

güvenliği gücü’ kurmanın amacı ne? 
Neyi kimden koruyacak? Bu güç ilk 
önce Suriye’nin gelecekteki birliğini 
ve istikrarını tehdit ediyor. İkinci ola-
rak komşu ülkenin, Türkiye’nin gü-
venliğini tehdit ediyor. Ayrıca bunu 
reddediyoruz. SMDK’nin siyaseti 
Türkiye’nin siyasetiyle uyumlu çün-
kü Türkiye de Suriye’nin bölünmesi-
ne karşı.”

KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ
SMDK ÇATISI ALTINDA

SDG ismini kullanan PYD/
PKK’nın “Kürtlerle bir ilgisinin olma-
dığının” altını çizen Mustafa, Kürtle-
rin temsilcisinin Suriye Kürt Ulusal 
Konseyi (ENKS) olduğunu söyledi. 
Mustafa, ENKS’nin SMDK çatısı altın-
da yer aldığına dikkati çekti. Bölgede 
“teröristlerden ordu kurulmasının” 
daha çok kan akıtılmasına neden ola-
cağını belirten Mustafa, SMDK’nin 
Birleşmiş Milletlere PYD’yi terör lis-
tesine alması için talep sunduğunu 
hatırlattı. ABD öncülüğündeki DEAŞ 
karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay 
Ryan Dillon, Suriye’de SDG ismi-

ni kullanan terör örgütü PYD/PKK 
mensuplarından oluşan ve 30 bin 
kişiyi bulacak “sınır güvenliği gücü” 
kuracaklarını açıklamıştı. Sözde ordu 
hazırlıklarını ilk olarak AA, 9 Ocak’ta-
ki haberiyle duyurmuştu. ABD Dışiş-
leri Bakanı Rex Tillerson, dün akşam 
saatlerinde yaptığı açıklamada ise 
“Türkiye’ye bir açıklama borcumuz 
var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş 
ve yanlış tanımlanmış bir durum ve 
bazı kişiler yanlış konuşmuş. Her-
hangi bir sınır güvenlik gücü kur-
muyoruz.” demişti. ABD yönetimi, 
Suriye’de SDG adını kullanan terör 
örgütü PYD/PKK’yı müttefiki olarak 
niteliyor ve Münbiç’teki unsurları 
SDG gücü olarak kabul ediyor. Esed 
rejimi, Temmuz 2012’de Afrin’i ça-
tışmadan PYD/PKK’ya devretti. İlçe, 
örgütün iç savaş boyunca en fazla 
yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi 
yükseltileri nedeniyle Kilis’in merkezi 
ve Hatay’ın önemli bölümü Afrin’deki 
örgütün ateş menzilinde kalıyor. Ör-
güt uzun yıllardır Amanos Dağları’nı 
Suriye’den Türkiye’ye sızmak için 
kullanıyor. PYD/PKK, Suriye’nin ku-
zeybatısından Akdeniz’e çıkmak için 
de Afrin’e bel bağlıyor. Terör örgütü, 
Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib 
çatışmasızlık bölgesini de tehdit edi-
yor. Türkiye, Fırat Kalkanı Hareka-
tı’yla terör örgütü DEAŞ’ı sınırından 
uzaklaştırıp, PYD/PKK’nın işgalini 
sınır hattı boyuna yaymasının önüne 
geçtikten sonra hedefin Afrin olduğu-
nu açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, önceki gün yap-
tığı açıklamada, “TSK, en kısa sürede 
Afrin ve Münbiç meselesini Allah’ın 
izniyle halledecektir. Hazırlıklarımız 
tamamlanmıştır harekat her an baş-
layabilir.” demişti. Türkiye-Suriye sı-
nırının yüzde 65’i PYD/PKK’nın işgali 
altında bulunuyor.
n AA

Ortadoğu’da Trump’ın karnesi kötü!

SMDK Başkan Yardımcısı Abdurrahman Mustafa



ÖZCAN PLASTİK 
TÜRKİYE’NİN MARKASI

1994 yılında kurulan ve büyük 
bir ivmeyle sürekli çıtasını yükselten 
Özcan Plastik, PVC, kapı ve pencere 
sektöründe Türkiye’de ilkler arasına 
girerek Konya’nın gurur haline geldi. 
Pakpen bayiliği ile başlayan ve 2016 
yılında sektörün dünya markası Re-
hau ile de işbirliği içine girerek ürün 
yelpazesini daha da artıran Özcan 
Plastik, kaliteli konutların 1 numaralı 
gözü haline geldi. 250 metrekare ka-
palı alanıyla üretimine başlayan Öz-
can Plastik, şu anda 4 üretim tesisi ile 
toplamda 28 bin metrekarelik alanıy-
la 150 kişiye istihdam sağlıyor. 

TÜRKİYE’NİN DIŞARIYA 
AÇILAN YÜZÜ OLACAK

2007 yılında girdiği İstanbul pa-
zarının firmalarına büyük katkılar 
sağladığını belirten Özcan Plastik Yö-
netim Kurulu Başkanı Ömer Nazım 
Özcan, İstanbul’da gördükleri fiyat 
odaklı değil kaliteli odaklı iş anlayışı-
nı Konya’ya da getirdiklerini söyledi. 
Pencere sistemlerinin oldukça önemli 
olduğunu ifade eden Özcan, bu an-
lamda sektörün çok çabuk geliştiğini 
ve yenilendiğinin bilgisini verdi. Öz-
can Plastik’in hedeflerini sürekli bü-
yüttüğünü de anlatan Özcan, “2018 
yılındaki hedeflerimiz arasında; 4. Bir 
üretim hattı kurarak, farklı bir isim-
le, ihracat yapmayı düşünüyoruz. Bu 
firma tamamen ihracata yönelecek” 
dedi. 

Sizi tanıyabilir miyiz? Ömer Nazım 
Özcan kimdir?

1974 Altınekin doğumluyum. SÜ 
İşletme mezunuyum. Yönetim ve Or-
ganizasyon alanında da yüksek lisans 
yaptım. PVC ve kapı ve pencere işini 
üniversite hayatını tamamladıktan 
sonra baba mesleği olarak başladım. 
1994 yılında rahmetli babamın kur-
muş olduğu Özcan Plastik’e biz de 
dahil oldu. Kardeşim Nazım Özcan’la 
birlikte şirketimizi yürütüyoruz.  Müs-
takil Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MÜSİAD)  Konya Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesiyim. Konya Ticaret Oda-
sı (KTO) Meclis Üyesi. Kardeşim Barış 
Özcan KONTİMDER’de Başkan Yar-
dımcısı. STK’larda da aktif olarak yer 
alıyoruz.  

Özcan Plastik, kurulduğu günden bu 
yana önemli bir gelişim gösterdi ve 
Türkiye’de sektörünün önde gelen 
firması haline geldi. Bu gelişim 
sürecinden bahseder misiniz? 

1994 yılında babamız Mehmet 
Özcan tarafından kurulan firmamız, 
Meram sanayinde 250 metreka-
re kapalı alanda imalat yapıyordu. 
1999 yılında babam rahmetli olduk-
tan sonra kardeşim Barış Özcan’la 
birlikte şirketimiz faaliyetine devam 
etti. 1999-2000 yıllarında ekonomik 
sıkıntılardan sonra biraz daha stabil 
çalışmaya başladık. 2002 yıllarında 
toplu konut sektörüne girdik. Daha 
çok kooperatiflere iş yaparak üretim 
kapasitemizi 2’ye çıkardık. 2004 yıl-
larında şehir dışına açıldık. Özellikle 
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) projele-

rinde bir çok şehirde iş yaptık. TOKİ 
konutlarına yapmış olduğumuz işler 
bizim üretim kapasitemizi, iş bitirme 
yeteneğimizi ve satın alma gücümü-
zü artırdı. Bundan sonra artık kendi-
mize yeni pazarlar aramaya başladık. 
2007 yılının başlarında İstanbul paza-
rına girdik. 2006 yılında Konya’da 2. 
fabrikamızı kurduk. Makinelerimizi 
yeniledik. 2007’den sonra İstanbul’da 
da butik bir yer açtık. 2008’de İstan-
bul’da üretim tesisi kurduk. Pakpen’le 

başlamıştık biz bu işe. 2016 yılı itibari 
ile dünyanın en büyük firması olan 
Rehau ile de işbirliği içerisine girdik. 
Biz Rehau ile daha nitelikli, ithal ürün 
isteyen, kimsede olmayan ürün ben 
de olsun diyen müşterilerimize yöne-
lik ürünlerimiz var. Rehau ile birlikte 
ithal marka ürün satan Konya’daki 

tek firma biziz.
Özcan Plastik’in üretim kapasitesi 

nedir? Kaç kişiye istihdam 
sağlıyorsunuz?

Üretim kapasitemiz 1 günde 200 
pencerenin altına düşmüyor. Yani he-
men hemen 12 katlı bir binanın pen-
ceresini bir günde üretiyoruz. Üretim 
ve montaj ekibimiz olmak üzere 150 
personelimiz var. Bir bu kadar da dı-
şardan faydalandığımız montaj ekibi-
miz var. Özcan Plastik Türkiye’deki 

en büyük 2 firmadan biri. Biz sürekli 
kendimizi yeniliyoruz. Yeni yatırımlar 
yaparak üretim standartlarımız de-
ğiştiriyoruz. Detay çözme konusunda 
ekibimiz var. Ciddi manada teknik 
destek verecek altyapımız var. İyi bir 
montaj ekibimiz var. 

Özcan Plastik ne tür ürünler üretiyor? 

Kalite ve yenilikçi yüzünüz hakkında 
bilgi verir misiniz?

Özcan Plastik, PVS esaslı kapı ve 
pencere yapıyor. 1994’ten beri biz 
Pakpen’in ana bayisiyiz. Sadece pen-
cere yapmıyoruz sistem satıyoruz. 
Kasası, montajı, camı tamamının 
birleştiği pencere sistemini satıyoruz. 
Eskiden yalıtım çok önemli değildi. 
Artık öyle değil. Yeni nesil pencere-
lerde insanların ihtiyaç duyduğu her 
şeye karşılık verecek sistemler var. 
Mekanı daraltmayan sistemler var, 
havalandırmayı daha iyi sağlayan sis-
temler var, akıllı sistemler var, güneşi 
içeriye almayan cam sistemler var, 
içerinin sıcağını dışarıya vermeyen 
sistemler var, montaj hatasından kay-
naklanan yalıtım bandı sistemleri var. 
Ürün yelpazeleri oldukça geniş. 
Günümüzde kapı ve pencere sistemleri 
artık önemli hale geldi. Bu nedenle artık 
kalite  ön plana çıkıyor. Siz bu konuda 

neler söylemek istersiniz? 
Pencere bir evin gözü, kulağı. Bir 

ısı kaybı bunun yüzde 30’u mutlaka 
penceredendir. Bunu geçmenin yolu 
ise komple bir sistem satın almak. 
Bütçeye ve isteğinize göre pencere 
sistemleri var. Pencere sizi mutlu da 
edebilir, dünyanızı da karartabilir. 
Soğuk alan bir pencere sizi mutlu 
etmez. Pencere basit gibi görünüyor 
ama insan için göz, kulak nasıl önem-
liyse, pencere de bir ev için o kadar 
önemli. Bizim İstanbul’da görmüş ol-
duğumuz müşteri profili Konya’da da 
oturmaya başladı. 
Özcan Plastik olarak ihracat noktasında 

ne durumdasınız? Bu konuda 
hedefleriniz var mı? 

Biz şimdiye kadar çok fazla ihra-
cat yapamadık. Yurt dışı pazarına hi-
tap edebilecek bir kapasiteye sahibiz. 
Üretim kalitesine sahibiz. Ama yurt 
dışına hizmet veremedik. 2018 yılın-
daki hedeflerimiz arasında; 4. Bir üre-
tim hattı kurarak, farklı bir isimle, ih-
racat yapmayı düşünüyoruz. Bu firma 
tamamen ihracata yönelecek. Ayrı bir 
firma olacak.   n ABDULLAH AKİF SOLAK
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Pencere bir evin gözü, kulağı. Bir ısı kaybı bunun yüzde 30’u 
mutlaka penceredendir. Bunu geçmenin yolu ise komple bir 

sistem satın almak. Bütçeye ve isteğinize göre pencere sistemle-
ri var. Pencere sizi mutlu da edebilir, dünyanızı da karartabilir.”

“

PVC, pencere ve kapı sektöründe Türkiye’nin önemli bir markası olan Özcan Plastik, hedeflerini büyüt-
tü. Kuracağı yeni üretim tesisi ile ihracat yaparak, sektörde Türkiye’nin dışarıya açılan penceresi olacak

Türkiye’nin dışa 
açılan penceresi

 Ömer Nazım Özcan



UEFA’nın yayımladığı 2016 yılı bütçe 
raporunda, Avrupa futbolundaki takımlar ve 
ülkelerin; gelirleri, giderleri, borçları, forma 
satışları, kulüp yatırımları ve sponsorları 
doğrultusunda ekonomik durumları yer 
aldı. Rapora göre, Avrupa’da 2016 yılında 
birçok kulübün net borç miktarı düşüş göste-
rirken Türkiye’de ise yüzde 3 artışla toplam 
683 milyon avroya çıktı. Türkiye, Avrupa fut-
bolunda net borç miktarı en yüksek üçüncü 
ülke durumunda yer aldı. İngiltere’de net 
kulüp borçları 2016 yılında yüzde 10 düşüş 
ile toplam gelirlerin içinde yüzde 31 oranın-
da kalırken, Türkiye’de yaşanan artış sonra-
sında net borç oranı, toplam gelirlerin yüzde 
93’ünü oluşturdu. 

EN BORÇLU TÜRK KULÜBÜ
 GALATASARAY

Avrupa’da 2016 yılı itibarıyla en fazla 
borcu olan ilk 20 kulüp içinde 3 Türk takı-
mı yer aldı. Galatasaray 203 milyon avro 
ile 11’inci, Fenerbahçe 150 milyon avro 
ile 17’nci, Beşiktaş ise 142 milyon avro 
ile 18’inci sıradan listeye girdi. Galatasa-
ray, Avrupa kulüplerinin faaliyet karları sı-
ralamasında ise yüzde 19 artışla 30 milyon 
avroya çıkarak listede 18. sırada yer aldı.

FİNANSAL FAİR PLAY BORCU AZALTTI
Raporda, Finansal Fair Play kuralla-

rının devreye girmesinin ardından Avrupa 
kulüplerinin borç oranında önemli oranda 
düşüş yaşandığı da görüldü. Avrupa’da ku-
lüp borçları, Finansal Fair Play kurallarının 
devreye girdiği 2011 yılından önce gelirlerin 
yüzde 65’ini oluştururken, bu oran 2015’te 
yüzde 40’a, 2016 ise yüzde 35 seviyesine 
geriledi. Rapora göre, Avrupa’da kulüplerin 
stat, antrenman sahası ve sabit yatırımlara 
ödediği toplam miktar ilk kez 1 milyar avro-
nun üzerine çıktı.

TÜRKİYE, EN PAHALI 
FORMA SATIŞINDA 15’İNCİ

Süper Lig takımları, satışa çıkarılan 
forma fiyatlarının yüksekliği sıralamasında 
ortalama 51 avro ile 15’inci sırada yer aldı. 
Türkiye’de formasını en pahalıya satan ta-

kım 75 avro ile Galatasaray olurken, en ucuz 
fiyatlı formalar ise 25 avro ile Bursaspor ve 
Göztepe tarafından satıldı. Avrupa’da 2017 
yaz döneminde transfer harcamaları 5,6 
milyar avroya çıktı. Türk takımları 95 milyon 
avro transfer harcaması yaparken, transfer-
lerden ise 80 milyon avro gelir elde etti.

TÜRKİYE, GELİRLERDE 6. SIRADA
Avrupa futbolunda en çok gelir elde 

eden ülkeler sıralamasında ise Türkiye, 734 
milyon avro ile 6’ncı sıranın sahibi oldu. 
Avrupa’da en fazla gelire sahip 30 kulübün 
yer aldığı sıralamada ise Galatasaray 159 
milyon avro ile 27’nci, Fenerbahçe ise 149 
milyon avro ile 29. sırada yer aldı.

Avrupa’da televizyon yayın gelirleri 

sıralamasında İngiltere, 2,2 milyar avro 
ile ilk sırada yer alırken, Türkiye ise 286 
milyon avro ile yine 6’ncı oldu. Türkiye’de 
kulüplerin tüm gelirleri içinde televizyon 
yayın gelirlerinin oranı, yüzde 39’u buldu. 
UEFA organizasyonlarından aldıkları gelir-
lere göre Türk takımları 70 milyon avro ile 
7. sıranın sahibi oldu.  Bu alanda Galata-
saray, 34 milyon avro ile ilk 20 kulüp lis-
tesine 19’uncu sıradan giren Türkiye’den 
tek takım oldu. Avrupa’da sponsor ve ticari 
gelirler sıralamasında da Türkiye, yüzde 
27 artışla 242 milyon avro ile 7. sırada yer 
aldı. Türkiye’de kulüplerin sponsor ve tica-
ri gelirleri, toplam gelirlerin yüzde 33’lük 
kısmını oluşturdu.  n AA
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Mehmet Sepil: Hayalimiz her sene Avrupa’da oynamak
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, 

futbolda umduklarının ötesinde güzel 
bir başarı yakaladıklarını anlattı. Baş-
kan Sepil, hayalimde her sene Avrupa 
kupasında oynayacak Göztepe olduğu-
nu açıkladı.

İzmir’deki bir restoranda gazete-
cilerle bir araya gelen Göztepe Baş-
kanı Mehmet Sepil, Süper Lig’deki ilk 
sezonlarında tüm gelişmelerin pozitif 
olduğunu dile getirdi. İzmir’in Süper 
Lig’de uzun yıllardır temsilcisi olma-
dığını hatırlatan Sepil, bazı dezavan-
tajlarının olduğunu, bunlardan birinin 
İzmir’deki stat problemi olduğunu ifade 
etti. Bornova Stadı’nı yuvaları olarak 
kabul ettiklerini belirten Sepil, ancak 
ne gelir getirme olarak ne de ambiyans 
olarak yeterli olmadığını belirterek, 
“Sezon başında, önümüzdeki 2 seneyi 
iyi değerlendirmemiz gerektiğini dü-
şündük. 

Öncelikle ligde tutunabilmek, ikinci 
olarak da daha sonra Göztepe’nin iske-
letini oluşturmamız gerekiyor diye dü-

şündük. 30 puan çok büyük başarı, çok 
zor lig. İlk haftaları zor olan bir ligde ba-
şarılı bir ilk yarı geçirdik. İyi başladık, 
duraksama oldu ama sonunu tekrar iyi 
getirdik. Futbolda umduğumuzun öte-
sinde güzel bir başarı yakaladık” dedi.
‘İNŞALLAH AYAĞIMIZA DOKUNMAZ’

Futboldaki başarı dışında gelecek-
leri için çok önemli olan stat ve akademi 
kuruluşu için çok önemli adımlar attık-
larının kaydeden Sepil, stat inşaatının 
çok iyi şekilde devam ettiğini, stadın 
gelecek sezonun ortasına yetişmesinin 
ise zor olduğunu söyledi. Teknik Direk-
tör Tamer Tuna ile birlikteliklerinin çok 
uzun süre devam etmesini planladıkla-
rını anlatan Başkan Sepil, “İlk devrede 
yakaladığımız başarı beklenmeyen bir 
başarıydı, hızlı yakaladık, inşallah aya-
ğımıza dolanmaz. Biz Tamer hoca ile 
yıllar boyu çalışmak istiyoruz.

 Bunu kontrat haline de getiririz, 
onda bir sorun götürmüyorum. Ha-
yalimde her sene Avrupa kupasında 
oynayacak Göztepe var” diye konuştu. 

TUNA: İKİNCİ YARIDA 9-10 GALİBİYET 
TAHMİN EDİYORUZ

Her teknik direktörün bir puan he-
defi olduğunu ifade eden Göztepe Tek-
nik Direktörü Tamer Tuna da “Sezon 
başı 20-30 puan arasındaki hedef ger-
çekçi bir hedefti. İkinci yarıda 9-10 gali-
biyet tahmin ediyoruz ama olmayabilir 
de. Son haftalarda düşme hattındaki ta-
kımların, Avrupa’yı zorlayan takımların 
performansları faklı olabiliyor. İlk yarıyı 
14 puanda bitiren takımlar bile ligde iyi 
pozisyon almak için çalışıyorlar. Biz bu 
yılın ve gelecek sezonun yapılanmasıy-
la ilgili bir plan içine girdik” dedi.

Göztepe’yi iyi günlerin beklediğini 
dile getiren Tuna, ilk devrede ligi 1 ile 
15. sıra arasında bitirmek istediklerini 
ve bunu başardıklarını, ikinci yarıda 
da hedeflerinin bu olduğunu kaydetti. 
Tuna, kadrolarına dahil ettikleri Andre 
Poko’nun ardından bir oyuncu ile daha 
görüşmelerin devam ettiğini, bunun dı-
şında 1 ismi daha transfer edebilecek-
lerini sözlerine ekledi.  n İHA

En borçlusu Türkiye
Türkiye FIFA’da 

bir sıra yükselebildi

Malatyaspor’da 
kamp sona erdi

Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyon-
ları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 41’inciliğe yükseldi. 
FIFA’nın internet sitesinden açıklanan ocak ayı dünya sırala-
masına göre, ay-yıldızlılar, bir basamak yükselerek 41. sıraya 
yerleşti. FIFA Dünya Kupası’nın son şampiyonu Almanya, ge-
çen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Brezilya 2’nci, Portekiz de 
3. sıradaki yerini korudu. Kuveyt, 15 basamak birden atlaya-
rak 174. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu. Bir 
sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Şubat’ta açıklanacak.  n AA

Devre arası kamp çalışmalarını 15 gündür yoğun bir şekil-
de Antalya Belekte sürdüren Malatya temsilcisi, Süper Lig’in 
18. haftasında oynayacağı Osmanlı maç için bugün Ankara’ya 
geçecek. 

Kamp boyunca güç depolayan sarı kırmızılılar, ikinci yarı 
hazırlıkları çerçevesinde 3 de özel karşılaşma oynadı. Takımın 
kamp çalışmalarının yanında, yönetim kurulu da ikinci yarı 
öncesi daha güçlü bir kadro oluşturmak için transferde yoğun 
bir mesai harcadı. Adil Gevrek başkanlığındaki yönetim, ara 
transferde Elazığspor’dan Berk Yıldız, Mersin İdmanyurdu’n-
dan Gökhan Akkan ve Düzyurtspor’dan Mustafa Eskihellaç’ı 
kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı yönetimin transferde henüz 
taraftarının beklentisine cevap verecek oyuncuları kadrosuna 
katmaması ise eleştirilere neden oldu. Teknik Direktör Erol 
Bulut’un kamp süresince sıklıkla tekrarladığı ‘oyuncu istiyo-
rum’ açıklamaları da yönetim cephesinde karşılığını pek bul-
madı.  n İHA

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ziya Ünsal, Sü-
per Lig’in 18. haftasında yarın sahalarında Gençlerbirliği ile 
yapacakları maça ilişkin, “Taraftarımızın önünde ligin ikinci 
yarısının ilk maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz.” dedi. 
Ünsal, yaptığı açıklamada, devre arasını iyi değerlendirdik-
lerini, diğer taraftan ise transfer çalışmalarını sürdürdüklerini 
söyledi. Bu sezon hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirten 
Ünsal, “Biliyorsunuz biz yönetime geleli çok olmadı. Zor bir 
süreçten geçen takımın başına geldik. Bunu bilerek geldik ve 
bu durumdan çıkartacağımıza inandık. Kırmızı-mavili renklere 
sevdalı bütün Karabüklülerin de desteğiyle zor günleri geride 
bırakacağız. Antalya’da 12 günlük bir kamp yaptık ve verimli 
olduğu inancındayız. İlk maçımızı Gençlerbirliği ile yapacağız. 
Taraftarımızın önünde ligin ikinci yarısının ilk maçından galibi-
yetle ayrılmak istiyoruz. Bunu başaracak kalitemiz var.” diye 
konuştu.  n AA

Kardemir Karabükspor 
3 puanla başlamak istiyor

Antalyaspor’un ligdeki hedefi ilk 10
Antalyaspor Teknik Direktörü 

Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor’da 
kısa ve uzun vadeli planları oldu-
ğunu belirterek, bu sene ligi ilk 10 
içinde bitirmek istediklerini vurgula-
dı. Hamzaoğlu, gidecek ve gelecek 
oyuncular hakkında açıklamalar 
yaptı

Sezona ilk 5 hedefiyle başlayan 
ve yaptığı Nasri, Menez transferle-
riyle bir kez daha adından söz ettiren 
Antalyaspor’da, Teknik Direktör Rıza 
Çalımbay ile ilk 5 haftanın sonunda 
kötü gidişat nedeniyle yollar ayrıl-
dı. Daha sonra Brezilyalı Leonardo 
Arajo ile anlaşan kırmızı beyazlılar-
da, ilk yarının bitimine 3 hafta kala 
kötü sonuçlar devam edince dene-
yimli hocanın istifası geldi. Kalan 
son iki maçını yardımcı antrenörlerle 
tamamlayan Antalyaspor’da, Kulüp 
Başkanı Ali Şafak Öztürk’te istifa etti. 
Bu zor şartlar altında Türk futbolunun 

yükselen değerlerinden deneyimli 
teknik direktör Hamza Hamzaoğlu 
ile kırmızı-beyazlı takım anlaşmaya 
vardı. İkinci yarı hazırlıklarını Atilla 
Vehbi Konuk Tesisleri’nde devam 
eden Antalyaspor’da Teknik Direktör 
Hamza Hamzaoğlu açıklamalarda 
bulundu.

“ETO’O İLE HER 
ANTRENÖR ÇALIŞMAK İSTER”

Eto’o’nun kendilerini heyecan-
landıran bir dünya yıldızı olduğunu 
dile getiren Hamzaoğlu, “Her ant-
renör, her kulüp Eto’o gibi bir yıldızı 
bünyesinde barındırmak ister. Biz 
de Eto’o ile çalışmak istiyoruz. Bu-
rada sadece bizim istememiz bir 
şey değiştirmez. Eto’o’nun da burayı 
istemesi gerekir. Tabii ki Eto’o’ya 
teklifler var. Bu teklifleri değerlendi-
recektir. Burada oyuncuların düşün-
cesi önemlidir. Hem kulübün hem 
oyuncunun menfaatleri göz önünde 

bulundurularak en doğru karar ve-
rilir. Kalırlarsa da takımımıza en iyi 
katkıyı sağlayacaklardır” dedi.

“LİGDE İLK 10 HEDEFİ”
Maksimum iki transfer yapacak-

larının altını çizen Hamza Hamzaoğ-
lu, “Büyük hedefleri kovalamayaca-
ğız. Ligi ilk 10’un içinde bitirmek için 
çalışacağız. Olası sakatlık, cezalı du-
rumunda eksik kalmamak için oyun-
cu alabiliriz. O da giden oyuncuları-
mız olduğu için. Antalyaspor’da hem 
kısa hem uzun vadeli planlarımız 
var. Potansiyeli olan bir camiayız. 
Bu seneki kısa vadeli planımız ligi 
ilk 10 içinde bitirmek. Önümüzdeki 
yıllarda yüksekleri hedefleyen, ya-
vaş yavaş hedefine doğru varan ve 
orada kalıcı olmayı hedefleyen bir 
takım olacağız. Bize inananlara, gü-
venenlere karşı mahcup olmaz ve bu 
hedefleri gerçekleştiririz” dedi.
n İHA

UEFA, 2016 yılı verilerine göre Türkiye’nin Avrupa futbolunda net borç miktarı en yüksek üçüncü ülke ol-
duğunu ve ilk 20’de üç Türk takımının yer aldığını duyurdu. Galatasaray 203 milyon avro ile 11’inci, Fe-

nerbahçe 150 milyon avro ile 17’nci, Beşiktaş ise 142 milyon avro ile 18’inci sıradan listeye girdi
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Şampiyon güllecinin 
hedefi olimpiyatlar

Üç yıl önce başladığı disk ve gülle atmada 
Türkiye şampiyonlukları bulunan 14 yaşındaki 
Lütfi Demir, Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil 
etmek istiyor. Beden eğitimi öğretmeninin 
yeteneğini fark ederek atletizme yönlendir-
mesiyle atıcılığa başlayan Lütfi, son 2 yılda 
16 yaş altı kategorisinde 12 Türkiye şampi-
yonluğu elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tara-
fından belirlenen 50 metre barajını da iki kez 
aşan genç sporcu, Türkiye’yi olimpiyatlarda 
temsil etmeyi hedefliyor.

Lütfi Demir, yaptığı açıklamada, atıcılığın 
zor ve disiplinli çalışma gerektiren bir spor 
olduğunu söyledi. Bu spora başladığı ilk yıl 
derece alamadığını aktaran Lütfi, “Başlar-
da 27 metreye atabiliyordum. Çalışarak bunu 

artırdım. Türkiye şampiyonalarına katılmaya 
başladım. TAF tarafından belirlenen 50 metre 
barajını 50,10 ve 52,90 ile aştım.” dedi.

“UKRAYNALI GERD KANTER’İ 
ÖRNEK ALIYORUM”

Büyük başarılar için çok çalışması gerek-
tiğinin bilincinde olduğunu dile getiren Lütfi 
Demir, şunları kaydetti: “Bir gün antrenman 
yapmazsanız geriye düşüyorsunuz. Diğer 
sporlarda devam etmeseniz bile kendinizi çok 
çabuk toparlayabilirsiniz. Hiç aksatmadan 
yapmanız gerek. 12 Türkiye şampiyonluğum 
var. En iyi derecelerim 52,90 ve 58,65. Bun-
dan sonraki hedefim milli olup, olimpiyatlara 
katılmak. Bu branşta Ukraynalı Gerd Kanter’i 
örnek alıyorum. İlk başladığım zamanlarda 
ailem derslerime engel olacağını düşündüğü 

için karşı çıktı. Ben sporu da okulu da bir ara-
da götürdüm. Her sene takdirname aldım.”

“İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ 
YIL MİLLİ TAKIMDA OLACAK”

Antrenör Aynur Erdoğan da Lütfi’nin çok 
yetenekli olduğuna dikkati çekerek, şu ifa-
deleri kullandı: “Üç yıl önce küçüklerde top 
fırlatmada 85 metreyle rekor kırdı. Çok yete-
nekli olduğunu görünce disk ve gülle atmaya 
yönlendirdik. Kısa zamanda 16 yaş altı kate-
gorisinde 12 Türkiye şampiyonluğu elde etti. 
Disk atmada barajın üstünde atış yaptı. Gülle 
atmada da baraj 12,90 ama Lütfi 4 kiloda 15 
metre atıyor. Çok azimli ve çalışkan. Kar, kış, 
çamur demeden düzenli olarak antrenmanla-
rına devam etti. İnşallah önümüzdeki yıl milli 
takımda olacak.”   n AA

‘Seri istiyoruz’
Türkiye Basketbol 1. Lig temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, bu hafta evinde Düzce Belediyespor’u konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi 
açıklamalarda bulunan mavi beyazlı takımın genç oyuncusu Mertcan Solkol, Düzce maçını kazanarak seri yakalamak istediklerini belirtti

Türkiye Basketbol Liginde mücadele eden 
temsilcimiz Selçuklu Belediyesi Basketbol 
Pazar günü sahasında Düzce Belediyespor’u 
ağırlayacak. Selçuklu Belediyesi Uluslararası 
Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 
16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı Yücel Çi-
lingir, Erhan Gürsel, Tolga Edis hakem üçlüsü 
yönetecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda 
Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent’i 
mağlup ederek moral bulan mavi-beyazlılar, 
Düzce Belediyespor’u da mağlup ederek ga-
libiyet serisi yakalamaya çalışacak. Karşılaş-
manın hazırlıklarını günde çift antrenmanla 
sürdüren Selçuklu Kartalları, karşılaşma 
öncesi son antrenmanını yarın gerçekleştire-
cek. Ligde şu ana kadar oynadığı 18 maçta 
12 galibiyet, 6 mağlubiyet alan temsilcimiz 
averajla 5.sırada yer alıyor. Konuk ekip Düzce 
Belediyespor ise ligde 9 galibiyet, 9 mağlu-
biyet ile 10.sırada yer alıyor. Selçuklu Bele-
diyespor’da karşılaşma öncesi eksik oyuncu 
bulunmuyor.

‘DAHA İYİ KONSANTRE OLDUK’
Selçuklu Belediyesi Basketbol takımının 

genç oyuncularından Mertcan Solkol, Samsun 
Büyükşehir Belediyesi Anakent ve Pazar günü 
oynanacak Düzce Belediyespor maçlarını de-
ğerlendirdi. Mertcan, “Samsun Büyükşehir 
Belediyesi Anakent ile oynadığımız maçta çok 
iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. Bütün 
takım çok istekliydi. İki maçtır kaybetmenin 
verdiği stres vardı ama biz bu stresi avantaja 
dönüştürdük. Daha iyi konsantre olduk. Dep-
lasmanda kazanmak önemliydi. Samsun’dan 
galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz” dedi. 

‘SALONUN DOLU OLMASI 
BİZİ MOTİVE EDİYOR’

Düzce Belediyespor ile oynanacak maçın 
zorlu geçeceğini belirten Mertcan, “Düzce 
Belediyespor ters bir rakip. Geçen hafta li-
gin iyi takımlarından Bahçeşehir’i mağlup 
ettiler. Ancak bizde seyircimizin desteğiyle 
kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyo-
ruz. Salonun dolu olmasını bizi ayrıca motive 
ediyor. Ne kadar çok seyirci olursa iç saha-
da ki avantajımız o kadar artıyor. Bursaspor 
maçında tribünleri dolduran ve destek veren 
taraftarlarımızın aldığımız galibiyette payı bü-
yüktü. Umarım bu hafta da tamamen dolu bir 
salonda güzel bir galibiyet alırız” ifadelerini 
kullandı. n SPOR SERVİSİ

Fatih Özboyacı’dan 
Ömer Ersöz’e ziyaret

Konyasporlu oyuncuya 
milli davet geldi

Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Fatih Özboyacı, Konya Genç-
lik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ü ziyaret etti. 
Gençlik ve Spor Komisyon Üyeleri İl Başkan Yardımcısı Fatih 
Özboyacı, Yönetim Kurul Üyeleri Vesile Aldur ve Bilal Ukdem, 
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ü zi-
yaret ederek Konya’da gerçekleştirilen ve yapılması planlanan 
gençlik ve spor faaliyetleri hakkında görüştü. Ziyaret çektirilen 
hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
n SPOR SERVİSİ

Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un U14 takımı oyuncusu 
Ahmet Karademir U14 Milli Takım aday kadrosuna davet 
edildi. U14 Milli Takımı’nın hazırlık kampı aday kadrosu belli 
oldu.U14 Milli Takımı’nın 22-26 Ocak 2018 tarihleri arasında 
Antalya’da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosunda bir de 
Konyasporlu oyuncu yer aldı. U14 Milliler, 22 Ocak 2018 Pa-
zartesi günü Antalya’nın Manavgat ilçesindeki The Sense De 
Luxe Hotel’de saat 19.00’da biraraya gelecek.
n SPOR SERVİSİ

Ligin ikinci yarısında oynanacak olan Pendikspor maçı 
hazırlıkları için Antalya’da bulunan TFF 2. Lig temsilcimiz 
Konya Anadolu Selçukspor’da kamp bugün sona eriyor. An-
talya’da bugün son hazırlıklarını yapacak olan yeşil beyazlı 
temsilimiz antrenmanın ardından İstanbul’a hareket edecek. 
Yavru Kartal, burada kampa girerek maç saatini bekleyecek. 
Konya Anadolu Selçukspor, 18.hafta maçında Pendikspor ile 
yarın saat 13.30’da Pendik İlçe Stadyumu’nda karşı karşıya 
gelecek.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu, bugün 
İstanbul’a gidiyorSatranç şampiyonasında Konyalı sporcular da yarışacak

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tara-
fından düzenlenen Türkiye Küçükler, Yıldızlar 
ve Emektarlar Şampiyonaları, Antalya’da 
yapılacak. Yapılacak şampiyonada Konyalı 
sporcular da madalya mücadelesi verecek.

TSF’den yapılan yazılı açıklamada, Tür-
kiye’nin 81 ilinden 2 bin 870 sporcunun katı-
lımıyla 21-26 Ocak tarihlerinde gerçekleştiri-
lecek şampiyonalarda, ailelerin de katılımıyla 
7 bin kişilik dev bir spor şöleni yaşanacağı 
belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen fede-
rasyon başkanı Gülkız Tulay, şampiyonanın 
dünyanın en geniş katılımlı satranç şampiyo-
nası olarak tarihe geçeceğini aktararak, yeni 
bir rekoru daha Türkiye’ye taşıyacaklarını vur-
guladı.

Altyapıya yapılan doğru hamlelerin sat-
ranç sporuna olan ilgiyi ve başarıyı artırdığının 
altını çizen Tulay, şunları kaydetti: “Şampiyo-
naya, 2016 yılında 5 bin, 2017 yılında 6 bin 
kişi katılmıştı. Bu yıl 7 bin kişiye ulaştık. Her 
yıl kendi katılım rekorumuzu kırıyoruz. Türkiye 
buluşmasına sahne olacak şampiyonalarımız, 
ülkemizde satranç sporuna gösterilen ilginin 

de göstergesi. Dünya Satranç Federasyonu 
(FIDE) ve Avrupa Satranç Birliği (ECU), 800 
bini aşan lisanslı sporcu sayımız ile diğer ül-
kelere örnek oluşturduğumuzu, dünya çapın-
da rekor katılıma imza atan şampiyonalarımızı 
takdirle izlediklerini ifade ediyorlar. Satrançta 
dünyanın en güçlü 5 ülkesi arasına girdik. Son 
5 yılda dünya listesine adını yazdıran 5 genç 
büyükustamızla ‘Genç Büyükustalar Ülkesi’ 
olarak anılmaya başladık. Satranç sevgisiyle 
büyüyen ve dünyada hamleleri hayranlıkla 
izlenen Türk satrancı, önümüzdeki yıllarda 
tarihi başarılara imza atmayı sürdürecek. Türk 
satrancı büyüdükçe Türkiye kazanıyor.”

HER YAŞTAN SPORCU HAMLE YAPACAK
Şampiyona, 21 Ocak Pazar günü Antalya 

Rixos Sungate Otel’de düzenlenecek tören-
le başlayacak. Türkiye Küçükler Şampiyo-
nası’nda 7-12 yaş kategorisinde 2 bin 130, 
Türkiye Yıldızlar Şampiyonası’nda 13-18 
yaş kategorisinde 657 ve Türkiye Emektarlar 
Şampiyonası’nda 83 sporcu şampiyonluk için 
yarışacak. 9 turluk çekişmeli mücadelelerin 
ardından şampiyonalar, 26 Ocak Cuma günü 
kapanış töreni ile sona erecek.   n AA

S Takım O G M A Y Puan
1 TÜRK TELEKOM 18 17 1 1498 1289 35
2 AFYON BELEDİYESİ 18 15 3 1510 1376 33
3 BURSASPOR 18 13 5 1493 1351 31
4 ANTALYASPOR 18 12 6 1429 1385 30
5 SELÇUKLU BELEDİYESİ 18 12 6 1415 1380 30
6 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 18 10 8 1419 1430 28
7 BANDIRMA KIRMIZI 18 10 8 1410 1439 28
8 KARESİ SPOR 18 10 8 1430 1430 28
9 BAKIRKÖY BASKET 18 9 9 1398 1394 27
10 DÜZCE BELEDİYE 18 9 9 1376 1395 27
11 OGM ORMANSPOR 18 8 10 1314 1328 26
12 AKHİSAR BELEDİYE 18 8 10 1371 1393 26
13 TED ANKARA KOLEJLİLER 18 6 12 1356 1411 24
14 İSTANBULSPOR 18 6 12 1414 1467 24
15 ANKARA DSİ 18 5 13 1295 1403 23
16 SAMSUN ANAKENT 18 4 14 1352 1454 22
17 YALOVA BELEDİYE 18 4 14 1465 1521 22
18 PETKİM SPOR 18 4 14 1309 1408 22



RPS

Riad Bajic Medipol Başakşehir’de
Medipol Başakşe-

hir’in Udinese’de forma 
giyen Boşnak futbolcu Ri-
jad Bajic’i sezon sonuna 
kadar kiraladığı iddia edil-
di. Medipol Başakşehir’de 
ara transfer hareketliliği 
sürüyor. Turuncu-lacivert-
li ekibin bir dönem Atiker 
Konyaspor forması giymiş 
olan Rijad Bajic’i sezon 
sonuna kadar kiralık ola-
rak renklerine bağladığı 
iddia edildi. Atiker Kon-
yaspor’da görev yaptığı 2 
sezonda başarılı bir grafik 
çizen genç oyuncu, ye-
şil-beyazlılardan ayrıldık-
tan sonra İtalya Serie A 
ekiplerinden Udinese’ye 
transfer olmuştu. 23 ya-
şındaki forvet oyuncusu bu 
sezon İtalyan ekibi Udine-
se’de 6 maçta forma giydi.
n İHA

Konyaspor’un maçını Kalkavan yönetecek
Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak 

olan mücadelelerde düdük çalacak hakem-
ler belli oldu. Konyaspor’un iç sahada Trab-
zonspor ile oynayacağı karşılaşmayı Mete 
Kalkavan yönetecek.

Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak 
maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. 
Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet si-
tesinden yapılan açıklamaya göre 18. haftada 
görev yapacak hakemler şu şekilde: Bugün 
20.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar 
Kemal Uğurlu. Yarın 13.30 Kardemir Kara-
bükspor - Gençlerbirliği: Ali Palabıyık, 16.00 
Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat 
Aydınus

19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Ümit Öztürk. 
21 Ocak Pazar 13.30 Demir Grup Sivasspor - 
Teleset Mobilya Akhisarspor: Hüseyin Göçek, 
13.30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: Mete 
Kalkavan, 16.00 Bursaspor - Medipol Başak-
şehir: Bülent Yıldırım, 19.00 Antalyaspor - Be-
şiktaş: Halis Özkahya. 22 Ocak Pazartesi 20.00 
Kayserispor - Galatasaray: Cüneyt Çakır.
n İHA

‘Shakhtar maçı tarihtir’
Konyaspor’un altyapısından yeti-

şen ve 8 sezondur formasını terleten 
başarılı futbolcu Selim Ay, açıklama-
larda bulundu. Her sene yükselen bir 
Konyaspor olduğunu belirten Ay, “Ta-
kım olarak duraklama veya bocalama 
yaşayabiliriz. Üç kulvarda yarışıyorduk 
ve çok yıprandık. O yıpranmadan önce 
ligin başında güzel bir hava yakala-
mıştık ve taraftar cezası aldık. Bu du-
rum bizi olumsuz etkiledi. A takımda 
8. sezonum. Her zaman birliktelik ve 
beraberlikle geldik. Taraftar bizim en 
büyük itici gücümüz. Olmamaları bizi 
etkiledi. Onların desteğini her zaman 
hissettik. İnşallah şu anki bulunduğu-
muz durumdan yukarı çıkarız. Herkese 
keyif veren bir futbol izleteceğiz” diye 
konuştu.

“AVRUPA MÜSABAKALARINDA 
OYNAMAK FARKLI BİR DUYGU”
Avrupa müsabakalarında oynama-

nın farklı bir duygu olduğunu söyleyen 
Selim Ay, “Altyapıdayken bunların 
hayalini kuruyorduk. Ben hiçbir zaman 
yılmadım. Çalışmayla ilgili bir sıkıntım 
olmadı. Hırsımdan ve isteğimden taviz 
vermedim. Oynamadığım zamanlar 
oldu ama aynı şekilde devam ettim. 
Altyapıdan çıkan bir çocuk olarak daha 
çok hissediyorsun. Bazen duygu pro-
fesyonelliğin önüne geçiyor. Bu elimde 
olan bir şey değil. Altyapıdan çıkıp bu-
rada yetiştim ve burayı kendi evim gibi 
görüyorum. Hepsi bizim için rüya gibiy-
di. İlk içeride oynadığımız Shakhtar Do-
netsk maçı tarihtir. O maçta kulübedey-
ken gözlerim doldu. Geldiğimiz konum 
beni etkiledi. Transfer yasaklarından 
dolayı inişli çıkışı bir grafik çiziyorduk. 
Transfer yasağından sonra hep ileriye 

giden bilinçli adım atan Konyaspor 
oldu. Bununda meyvesini aldık. Çok 
yukarıyı gördüğün zaman insanların 
beklentisi hep yukarıda oluyor. Bunun 
için elimizden geleni yapıyoruz” şek-
linde konuştu.
“HIRSIMDAN HİÇ TAVİZ VERMEDİM”

Hiçbir zaman hırsından taviz ver-
mediğini dile getiren 26 yaşındaki fut-
bolcu, “Her zaman oynamayı istedim. 
Kırıldım ve üzüldüğüm anlar oldu. Ça-
lışmamın karşılığını alıyorum. Maçın 
adamı seçildiğim için çok mutluydum. 
Tam sahaya çıkarken gözlerim doldu. 
Şimdi şuan bile anlatırken farklı hisse-
diyorum. Kendimi ispatlama maçımdı. 

Sahaya çıkarken etrafıma baktım. Kap-
tan çıktığım bir müsabaka. Gerçekten 
gözlerim doldu o zaman. Nereden ne-
reye. Bazı maçlarda daha fazla motive 
olabiliyorsun. İleride çocuklarıma her-
kese anlatıp gösterebileceğim bir maç 
oldu” açıklamasını yaptı.
“İKİ KULVARDA DEVAM EDECEĞİZ”

Hem lig hem de Ziraat Türkiye Ku-
pası’nda yollarına devam edeceklerini 
vurgulayan Selim Ay, “Kendimizin far-
kındayız. Puan sıralaması olarak kötü 
durumdayız ama sahada doğru olanları 
yapmaya çalışıyoruz. Şanssız gol ye-
diğimiz talihsiz bir sezon geçiriyoruz. 
Bizim de yaptığımız yanlışlar var. Bunu 

nasıl daha iyiye çevirebiliriz onu düşün-
memiz lazım. İki sene UEFA’ya katılmış 
ve iki kupa almış bir Konyaspor var. Her 
yaşadığımızdan tecrübe ediniyoruz. 
Kupada da ilerleyeceğiz. Hedefimiz 
final. Saha içinde birlik beraberliğimiz 
çok iyi. Bildiğimiz doğruyu aynı şekilde 
devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

“ELEŞTİRİLERE HİÇBİR ZAMAN 
CEVAP VERMEDİM”

Sosyal medyada olan eleştirile-
re cevap vermediğini dile getiren Ay, 
“Hata yaptığım maçlarda çok tepki 
aldım. Hata yaptığımız maçlar olacak. 
Özüm neyse onu her zaman yansıt-
maya çalışıyorum. Takım içerisinde 

eğlenceli biriyim. Sahaya çıktığımız 
zaman, takım arkadaşlarım da bilir, 
hırsım farklıdır. Ama maç bittikten son-
ra benim kadar da konuşan yoktur. Her-
kesin yapısı farklı. Ben sadece içimden 
gelen doğallığı yansıtıyorum. Saha içi 
saha dışı eleştirilebilirim” diye konuş-
tu.  n İHA

Konyaspor’un başarılı futbolcusu Selim Ay, UEFA Avrupa Ligi maçlarında oynamanın kendisi için farklı bir duygu olduğunu ifade ederek, “İlk içeride oynadığımız 
Shakhtar Donetsk maçı tarihtir. O müsabakada kulübedeyken gözlerim doldu” dedi. Selim ayrıca, her zaman sahada doğru olmanı yapmaya çalıştıklarını belirtti 
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