
Son sürat seçime!
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ve 
MHP Genel Başkanı 

Devlet Bahçeli’nin 
görüşmesinden 

erken seçim çıktı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

kararın Türkiye’nin 
bekası için zorunlu olarak 

alındığını vurguladı

SEÇİMLER 24 HAZİRAN’DA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
‘Erken seçim’ çıkışının ardından Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nde Bahçeli’yi 
kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, kritik görüşme sonucunda 
açıklama yaptı. İkili görüşmenin olduk-
ça verimli geçtiğini belirten Erdoğan, 
erken seçim konusunda mutabık kaldık-
larını bildirerek Cumhurbaşkanlığı ve 
Milletvekili seçimlerinin 24 Haziran’da 
yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

SEÇİM TARTIŞMASI BİRAN ÖNCE BİTMELİ
Türkiye’nin içinde bulunduğu duru-
mun ve bölgedeki gelişmelerin erken 
seçimi zorunlu kıldığını vurgulayan Er-
doğan, “Suriye’deki gelişmelerin hız-
landığı, makroekonomik dengelerden 
büyük yatırımlara kadar her konuda çok 
önemli kararlar vermemiz gereken bir 
dönemde seçim konusunu ülkemizin 
gündeminden biran önce çıkarmamız 
şarttır” değerlendirmesinde bulundu.  
n HABERİ SAYFA 15’TE
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MEDAŞ’TA 63 ESER 
GÖRÜCÜYE ÇIKTI 

MEDAŞ Sanat Galerisi’nde Karma Resim Sergisi 
açıldı. 63 eserin yer aldığı sergi 30 Nisan tarihine kadar 
gezilebilecek. MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, 

“Sanatı desteklemekten dolayı kıvançlıyız” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

BEYŞEHİR ÜRETİMİYLE
DİKKAT ÇEKİYOR 

Turizm Haftası kapsamında Konya İl Kültür Turizm 
Müdürlüğü ve Beyşehir Belediyesinin ortak organizas-
yonu ile Beyşehir’e gezi düzenlendi. Gezide Beyşehir’in 

tarihi ve doğal yerleri tanıtıldı, Beyşehir’in üreten bir 
ilçe olduğu vurgulandı. n HABERİ SAYFA 13’TE

MEKPAN PANEL’DEN 
‘BİZ BİRİZ’ MESAJI 

Mekpan Panel tarafından Antalya’da düzenlenen 1. 
Bayi Toplantısında “Bu Çatının Altında Bir’iz” sloga-

nıyla ülkemizin birlik ve beraberliğinin önemi üzerinde 
durularak, birlik mesajı verildi. n HABERİ SAYFA 7’DE

Meram’da sanat
şöleni yaşanıyor

Meram Geleneksel El Sanatları ve Zanaatkarlar Buluş-
ması’nın açılışı törenle gerçekleşti. Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, “Köklü, kadim bir milletin ev-

latları olarak; sanatkârlarımızla ve zanaatkârlarımızla 
gurur duymaktayız” dedi. n SAYFA 11’DE

Tarımı destekleyen
projeler kazanacak

Altınbaşak Tarım Şehirleri Yarışmasının ödül 
töreni düzenlenecek. Yarışmaya katılan projelerde 
tarımsal hayatın canlandırılması, tarımsal kimliğin 

korunması gibi amaçlar aranacak. n SAYFA 5’TE

03 Türkiye nüfusunun 
yüzde 28’i çocuk 05 Doğu Guta’ya 

‘Dost Eli’ değiyor 07 Dış Ticarette Yeni 
Rota: Özbekistan

TARMAKBİR’de 
genel kurul yapıldı

TARMAKBİR, 29. Olağan Genel 
Kurulu gerçekleştirildi. Tek lis-
tenin oylandığı Genel Kurul’da 
Konyalı üretici Şenol Önal 
güven tazeledi. n SAYFA 4’TE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’nin yaptığı yarım saatlik kritik görüşmeden erken seçim çıktı. 

‘Türk insanına müteşekkiriz’
Mithat’ın Düşü isimli belgeselin gösterimi için 
Konya’ya gelen Bangladeş Halk Cumhuriyeti 
Büyükelçisi M. Allama Sıddıki, Türkiye-
Bangladeş ilişkileri noktasında önemli 
açıklamalarda bulundu.
Türkiye’nin Arakan ve Suriye’de gerçekleştirdiği 
yardım faaliyetlerine dikkat çeken 
Sıddıki, “Türkiye insanlığa hizmet etmenin en 
muhteşem örneğini göstermiştir. Türk insanına 
müteşekkiriz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 16’DA



MEDAŞ Sanat Galerisi’nde Karma Resim Sergisi açıldı. 63 eserin yer aldığı sergi 30 Nisan tarihine kadar 
gezilebilecek. MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, “Sanatı desteklemekten dolayı kıvançlıyız” dedi 

MEDAŞ’tan sanata destek
Uzun bir aranın ardından ME-

DAŞ Sanat Galerisi, “Karma Resim 
Sergisi”  ile kapılarını açtı. MEDAŞ 
Sanat Galerisi’nde üç üniversiteden 
öğretim görevlilerinin eserlerinin 
yer aldığı karma resim sergisi açıldı. 
Konya’da faaliyet gösteren Selçuk 
Üniversitesi, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi ve Karatay Üniversitesi 
öğretim görevlilerinin eserlerinin yer 
aldığı karma resim sergisinin açılışı 
MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmaz-
baş ve davetlilerin katılımı ile açıldı. 
TÜM SANATÇILARIMIZI GALERİMİZE 
KATKI SUNMAYA DAVET EDİYORUM 

MEDAŞ Genel Müdürü Erol 
Uçmazbaş, “MEDAŞ olarak sanatı 
desteklemekten dolayı kıvançlıyız. 
Uzun bir aradan sonra galerimizin 
açılışını tekrar yapıyoruz. Bu açılışa 
da üç üniversitemizin çok değerli 
hocalarıyla yapıyoruz. Hocalarımıza 
galerimize verdikleri desteklerden 
dolayı çok teşekkür ediyorum. İn-
şallah bundan sonra Konyamıza, 
bölgemize sanatsal anlamda da fazla 
şeyler yapmayı planlıyoruz ve bölge-
mizdeki tüm sanatçıları da bu gale-
rimize destek vermeye davet ediyo-
rum. Karma resim sergimize katılan 

herkese teşekkür ediyorum” ifadele-
rini kullandı.MEDAŞ Sanat Galerisi 
Eda Doğru da, “Sanat galerimizin 
uzun bir zamanın ardından Konyalı 
sanatseverlerimiz ile  buluşmasın-
da MEDAŞ adına gurur duyuyoruz. 
Buradaki sanat eserlerini sanatse-
verlerimiz ile buluşturduğumuzdan 
oldukça mutluyuz. Sergimizde  gös-
teren Selçuk Üniversitesi, Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi ve Karatay 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte-
si’nden 11 öğretim elemanlarımızın 
eserleri yer alıyor. Toplamda 63 tane 
eserimiz var” dedi. Sergide sergi-
lenen Prof. Dr. Canan Deliduman, 
Prof. Dr. Melek Gökay, Prof. Dr. Hü-
seyin Elmas, Dr. Öğr. Üyesi Hatice 
Kübra Özalp,Dr. Öğr.Üyesi Ahmet 
Türe, Doç. Dr. Oğuz Yurttadur, Doç. 
Dr. Mutluhan Taş, Doç. Dr. Nesli-
han Kıyar, Dr. Öğr.Üyesi Mehmet 
Ali Genç, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali 
Genç, Dr. Öğr. Üyesi Ekin Deveci ve 
Dr. Öğr.Üyesi Ayşe Okur’un eserle-
rinden oluşan  MEDAŞ Sanat Gale-
risinde 63 eserin yer aldığı karma 
resim sergisi 30 Nisan tarihine kadar 
gezilebilecek. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

MEDAŞ Sanat Galerisi’nde üç üniversiteden öğretim görevlilerinin
 eserlerinin yer aldığı karma resim sergisi açıldı.

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 3 Şaban 1439  -  Rûmî: 6 Nisan 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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    Gece Gündüz
Konya                  10°C   26°C

Karaman               8°C 24°C 

Aksaray                 9°C  24°C

Ankara                10°C 22°C
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (AD-
NKS) sonuçları içerisindeki çocuk ista-
tistiklerini açıkladı. Buna göre; 2017 yıl 
sonu itibariyle Türkiye nüfusu 80 mil-
yon 810 bin 525 iken, bunun 22 milyon 
883 bin 288’ini çocuk nüfus oluşturdu. 
Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 
yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 
yılında toplam nüfusun yüzde 48,5’ini 
oluştururken, bu oran 1990 yılında 
yüzde 41,8 ve 2017 yılında yüzde 28,3 
oldu. Dünya nüfusunun 2017 yılında 
yüzde 30,2’sini çocuk nüfus oluşturdu. 
En yüksek çocuk nüfus oranına sahip 
ilk üç ülke sırasıyla; yüzde 55,8 ile Nijer, 
yüzde 55,1 ile Uganda ve yüzde 54,8 ile 
Mali oldu. Türkiye yüzde 28,3 ile 167 
ülke arasında en fazla çocuk nüfusa sa-
hip 97’nci ülke oldu. ADNKS sonuçla-
rına göre; illere göre çocuk nüfus oranı 
incelendiğinde, 2017 yılında en yüksek 
çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüz-
de 46,7 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini 
yüzde 45,2 ile Şırnak ve yüzde 43,7 ile 
Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranı en düşük 
olan üç il ise sırasıyla yüzde 17,2 ile 
Tunceli, yüzde 18,4 ile Edirne ve yüzde 
19 ile Kırklareli oldu. ADNKS 2017 yılı 
sonuçlarına göre; yeni doğan bebekle-
re konulan en popüler erkek isimleri, 
Yusuf, Eymen ve Ömer, en popüler kız 
isimleri ise Zeynep, Elif ve Defne oldu. 
Son 17 yılda doğan çocuklara verilen en 
popüler erkek isimlerinin Yusuf, Musta-
fa, Mehmet; en popüler kız isimlerinin 
ise Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu gö-
rüldü.

ÇOCUK BAĞIMLILIK ORANI
YÜZDE 34,7 OLDU

Bir ülkede 15-64 yaş grubundaki 
çalışma çağındaki her 100 kişinin, bak-
makla yükümlü olduğu 0-14 ile 65 ve 
üzeri yaş grubundaki kişi sayısı olarak 
tanımlanan yaş bağımlılık oranı, AD-
NKS sonuçlarına göre; 2017 yılında 
yüzde 47,2 oldu. Yaş grubu 15-64 olan 
her 100 kişinin, bakmakla yükümlü 
olduğu 0-14 yaş grubundaki çocuk sa-
yısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı 
ise yüzde 34,7 olarak gerçekleşti. Nüfus 
projeksiyonlarına göre, çocuk bağımlılık 
oranının 2023 yılında yüzde 33,5, 2050 
yılında yüzde 28,7 ve 2080 yılında 
yüzde 26,7’ye gerileyeceği öngörüldü. 
Ölüm nedeni istatistiklerine göre; 1-17 
yaş grubunda en fazla çocuk ölümleri, 
dışsal yaralanma ve zehirlenmeler ne-
deniyle gerçekleşti. Söz konusu nedenle 
hayatını kaybeden, 1-17 yaş grubunda-
ki çocuk ölüm sayısı 2015 yılında 2 bin 
82 iken, 2016 yılında bin 942 kişiye 
düştü. Sinir sistemi ve duyu organları 
hastalıkları ise 1-17 yaş grubundaki ço-
cuklarda ikinci en yüksek ölüm nedeni 
oldu. Bu yaş grubunda 2015 yılında 
989 çocuk, 2016 yılında ise bin 60 ço-
cuk sinir sistemi ve duyu organları has-
talıkları nedeniyle hayatını kaybetti.

TRAFİK KAZASI 7 BİN 300 CAN ALDI
Karayolu trafik kaza istatistiklerine 

göre; 2016 yılında gerçekleşen trafik 
kazalarının yüzde 15,7’si ölüm ya da 
yaralanma ile sonuçlandı. Bu kazalarda 
toplam 7 bin 300 kişi yaşamını yitirir-
ken bunlardan 760’ını çocuklar oluştur-
du. Yaşamını yitiren çocukların yaş gru-
bu dağılımına bakıldığında, gerçekleşen 
çocuk ölümlerinin yüzde 44,6’sının 0-9 
yaş grubunda, yüzde 20,9’unun 10-14 
yaş grubunda ve yüzde 34,5’inin ise 15-
17 yaş grubunda olduğu görüldü.
n EMİNE ÖZDEMİR 

Türkiye
nüfusunun 
yüzde 28’i çocuk

Allah rızası için kışın vatandaşlara çorba ikram ederek gönüllere taht kuran Lokman Yıldız, ha-
vaların ısınmasıyla başladığı limonata, su ve ayran ikramıyla hayır duası almaya devam ediyor

Kışın çorba, yazın limonata
Kış aylarında, eşinin yaptığı 150 

kişilik çorbayı haftanın 3 günü sa-
bah saatlerinde Dr. Ali Kemal Bel-
viranlı Doğum ve Çocuk Hastanesi 
önünde vatandaşlara ikram eden 
55 yaşındaki Lokman Yıldız, şimdi 
de limonata, ayran ve su ikramına 
başladı. “Yaşım 55, ömrümün 15 
yılını çık, 40 sene bu dünya için ça-
lıştım. Bundan sonra da öbür tarafa, 
Allah rızası için çalışalım” anlayışıy-
la tüm Türkiye’nin takdirini topla-
yan Yıldız, kış aylarında ikram ettiği 

sıcak çorbayla vatandaşların içini 
ısıtıyordu. Sosyal medyada yapılan 
paylaşımlarla gündeme gelen ve 
daha sonra tüm Türkiye’nin ilgisini 
çeken Yıldız, havaların ısındığı bu-
günlerde vatandaşları serinletecek 
ikramlarına başladı. 

LİMONATA, AYRAN, SU
Çorba ikramıyla gündeme gelen 

Yıldız, gazetecilere verdiği röportaj-
da kış aylarında sıcak çorba, yaz ay-
larında da soğuk limonata ikramın-
da bulunduğunu, bundan dolayı da 

kendisine yazın “limonatacı” kışın 
“çorbacı dayı” denildiğini anlatmış-
tı. İlkbahar ayıyla birlikte havaların 
ısınmasıyla ‘limonatacı dayı’ ola-
rak ikramlarına devam eden Yıldız, 
Konya Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi önünde vatandaşlara bedava 
limonata, ayran ve su ikramında 
bulunuyor.  Yaptığı ikramlarla va-
tandaşların içini serinleten Yıldız, 
örnek davranışıyla bir çok kişinin 
hayır duasını almaya devam ediyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Kışın sıcak çorba ikram eden Lokman Yıldız, yazın da limona-
ta, ayran ve su ikramında bulunarak gönüllere taht kuruyor. 
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Bangladeş Halk Cumhuriyeti Bü-
yükelçisi M. Allama Sıddıki, “Arakan 
konusunda Türkiye’nin ileri gelenlerine 
ve Türk halkına teşekkür ederiz” dedi. 
Bangladeşli Gazeteci ve Yönetmen 
Şehriar Kabir’in Mevlevilik ilgili hazır-
ladığı Mithat’ın Düşü isimli belgeselin 
gösterimi için Konya’ya gelen Bangla-
deş Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi M. 
Allama Sıddıki, Türkiye-Bangladeş iliş-
kileri noktasında önemli açıklamalarda 
bulundu. 

BUNLAR İNFAZ DEĞİLDİ, BUNLAR 
ADALETİN YERİNE GETİRİLMESİYDİ
“Bangladeş ve Türkiye karakte-

ristik olarak iki kardeş ülkedir. Biz her 
zaman Türkiye ile iyi ilişkilere sahip ol-
duk” diyen Büyükelçi Sıddıki, birkaç yıl 
önce Bangladeş’te yaşanan idamlarla 
ilgili Türkiye’nin gösterdiği tepkiye ve 
sonrasında yaşanan gelişmeleri değer-
lendirdi. 

Sıddıki, “Üç dört yıl kadar önce iliş-
kilerimizde iniş çıkışlar oldu, şimdi bu 
safha geride kaldığı için çok mutluyuz.
İletişim eksikliği veya yanlış anlamalar 
uygun bir şekilde anlatıldı ve Türki-
ye’nin önde gelenleri ve dost halkı du-
rumumuzu daha iyi anladılar.  Bunlar, 
uzun süren hukuk sürecinin sonuçla-
rıydı. Bangladeş’in yargılama işlemle-
rine göre, bu kişiler, şahıslar, bireyler 
1971yılındaki bağımsızlık savaşımız 
sırasında işlenen insanlık suçların fail-
leriydi.Bu kişilerin bazıları adaletin önü-
ne çıkarıldıve mahkeme kararına göre 
asıldılar. Bildiğiniz üzere 1971 yılında 
Bangladeş’te 3 milyon insan hayatlarını 
feda etti, o zamanki Pakistan’ın işgalci 
güçlerinin ellerinde 3 milyon insan öl-
dürüldü. Aslında onlar ve onların Bang-
ladeşli yerel işbirlikçileri, Bangladeş’te 
ki toplu katliamların sorumlularıdır, 
kundaklamaların, nefretin ve kadınla-
ra tecavüzün sorumlularıdır. Bu yüz-
den, sizin idam edilmiş kişiler olarak 
adlandırdığınız bu bireyler aslındabu 
barbarca davranışların sorumlularıdır. 
Bizim uzun süredir beklenen adalet ko-
nusunu çözüme kavuşturmaktan başka 
bir yolumuz yoktu. Ulusumuzun Atası 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rah-
man, 1973 yılında Bangladeş’in Başba-
kanı olduğu dönemde süreci başlatmış-

tı, onun hükümeti süreci başlatmıştı. 
Özel bir mahkeme kurulmuştu ve Mec-
lis’te özel bir yasa çıkarılmıştı. Süreç 
başlamıştı ve bazı hükümler mahkeme 
tarafından o zamanda verilmişti. Maa-
lesef, Ağustos 1975’te Ulusun Atasının 
öldürülmesinden sonra bu süreç dur-
duruldu, yalnızca durdurulmadı, Bang-
ladeş’in gündeminden kaldırıldı. Fakat 
adalet aramak, adalete olan talep her 
zaman vardı, çünkü yakınlarını, sev-
diklerini kaybedenler vardı. Bu sebeple 
bunlar infaz değildi, bunlar adaletin ye-
rine getirilmesiydi. İnfazları yapanların 
hukukun önüne çıkarılmasıydı” dedi. 

TÜRK İNSANINA MÜTEŞEKKİRİZ
Türkiye’nin Arakan’a gösterdiği il-

giye de teşekkür eden Sıddıki, şunları 
söyledi: “Öncelikle, Arakan konusunda 
Türkiye’nin ileri gelenlerine ve Türk 
halkına teşekkür ederiz. Özellikle Cum-
hurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’a, Başbakan Sayın Binali Yıldırım’a 
ve hükümetine teşekkür ederiz. Onlar 
Myanmar’da acı çeken ve Bangladeş’e 
sığınan azınlıklar olan Rohinga Müslü-
manları konusunda çok iyiliksever ve 
yardımseverdi. Myanmar yetkilileri-
nin yaptıkları bu mezalime karşı sesini 
yükselten ilk ülke Türkiye oldu. Türkiye 
bizim yanımızda durdu, halen de ya-
nımızda duruyor.  Türk insanına mü-
teşekkiriz.  Ve biliyoruz ki Türkiye’nin 
kendisi de benzer bir olay yaşadı. Tür-
kiye 3 milyondan fazla Suriyeli sığın-
macıya sığınak bahşetti. Sığınmacıların 
idaresi konusunda, Bangladeş ve Tür-
kiye aynı kayıkta, aynı durumda.  Her 
iki ülkede benzer deneyimler yaşadı ve 
birbirine destek verdi. Bangladeş aynı 
zamanda bazı uluslararası toplumdan 
benzer destekler buldu. Birleşmiş Mil-
letler, İngiltere, Danimarka, İtalya, Hin-
distan ve birazda Japonya yardım etti. 
Mülteciler konusunda bu ülkeler ve 
bazı diğer ülkeler, uluslararası kuruluş-
lar yanımızda durdu. Başbakan Sheikh 
Hasina’nın hükümeti büyük bir yiğitlik 
ve cesaretle bu zorluğu göğüsledi, bu 
bizim için çok ciddi bir zorluktu.  Lakin 
Başbakan Sheikh Hasina bu zorluğa 
karşı geldi ve sığınacak bir yere, güven-
liğe ve yiyeceğe muhtaç olan bu insan-
ları kabul etti.  Uluslararası toplum ve 

Türkiye Başbakan Sheikh Hasina’nın 
bu kararının cesurca bir davranış oldu-
ğunu kabul etti ve bu Bangladeş’e diğer 
ülkeler arasında özel bir yer kazandırdı. 
Onları destekleyebildiğimiz için çok gu-
rur duyuyoruz.”

FETÖ OKULLARI BANGLADEŞLİ YEREL
 YÖNETİCİLERE DEVRİDİLDİ 

Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz 
hain darbe girişiminin ardından Bang-
ladeş’teki Fetullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ) okullarının durumu hakkında 
da ise Büyükelçi Sıddıki şu bilgileri ver-
di: “Aslında bu okullar başka küçük bir 
sorun yarattı ama şimdi bu konunun 
çözüldüğünü söylemekten mutluluk 
duyuyorum. Bangladeş hükümeti bu 
okulların idaresini Bangladeşli yerel 
yöneticilerin eline verdi. Bu okullarda-
ki eski bütün kurullar yerlerini Bang-
ladeşli ve toplumda sorumluluk sahibi 
üyelerden oluşan yeni kurullara bıraktı. 
Bunlar artık eski FETÖ okulları veya 
Gülen okulları değil ve Türk Hükümeti 
de bunu çok takdir etti.”
İKİ ÜLKE ARASI TİCARET HACMİ YILLIK 

1.1, 1.2 MİLYAR DOLAR
İki ülke arasındaki ekonomik iliş-

kilerin de yıllık 1.1, 1.2 milyar dolar ol-
duğunu belirten Sıddıki, ticari ilişkilerin 
artması için çalışmaları sürdürdüklerini 

söyledi. Sıddıki, “Bangladeş ile Türkiye 
arasındaki ticari ilişki çok büyük değil 
ama kayda değer, yıllık 1.1 / 1.2 milyar 
dolar ticaret hacmi var. Türkiye 300 
milyon dolar tutarında ürün ihraç eder-
ken,  Bangladeş yaklaşık 800 milyon 
dolar tutarında ürün ihraç ediyor. Biz 
Büyükelçilik olarak ticari ilişkilere bü-
yük önem veriyoruz.  Son bir-iki yılda 
Türkiye’nin farklı şehirlerinde 14 küçük 
çaplı ve birde büyük çaplı seminer-
ler gerçekleştirdik. Bu yıl 24-25 Nisan 
2018 tarihlerinde Bangladeş ve Türkiye 
arasında 5. Karma Ekonomik Komisyon 
toplantısını gerçekleştirmeyi planlıyo-
ruz.  KEK toplantısının bir yan etkinliği 
olarak Ankara ve İstanbul’da 20 den 
fazla Bangladeşli iş adamında katılacağı 
iki ticari seminer düzenleyeceğiz” diye 
konuştu. 

TÜM MÜSLÜMANLAR OLARAK 
TÜRKİYE’YE YARDIM ETTİK 

Önemli bir tarihsel değerlendirme-
de bulunan Sıddıki, Türkiye’nin Milli 
Mücadele yıllarında Hindistan’daki 
tüm halkların yardımda bulunduğunu 
söyledi. Büyükelçi Sıddıki, “Türkiye ile 
Pakistan halkları arasındaki özel iliş-
kinin bir sebebi de Türkiye’nin Kurtu-
luş Savaşı sırasında verilen destektir. 
Bu konuda düzeltme yapmak isterim, 

1922 ve 1923 yıllarında Hindistan alt 
kıtasında yaşayan bütün Müslümanlar 
Türkiye’nin kurtuluş savaşını destekle-
miştir. Sadece bugünkü Pakistan değil. 
O tarihlerde ne Pakistan vardı nede 
Bangladeş. Bir tek ülke vardı o da Hin-
distan ve Hindistan alt kıtasında yaşa-
yan bütün Müslümanlar o zamanlarda 
bağımsız ve güçlü bir Türkiye görmek 
istiyorlardı. Ve bu bağlamda Bengal 
Müslümanları da, şimdiki Bangladeş, 
Türkiye’nin Kurtuluş Savaşını destek-
lemiştir. Aslında bütün Türk insanları 
tarafından bunun bilinmesi gerekiyor. 
Türk halkı ile Pakistan halkı arasındaki 
bu çok özel ilişki Türk halkı ve Bang-
ladeş halkı arasındaki ilişkinin de bir 
parçası olmalıdır. Buna Hindistan’da 
yaşayan Müslüman toplum da dâhildir. 
Bu ilişkinin gücü bütün toplumlara aynı 
şekilde yansımalıdır. Bu sadece belli bir 
ülke ile Türkiye arasında değil, Güney 
Asya’nın Müslüman halkları ile Türkiye 
arasında ki ilişkidir. Değişik ortamlarda 
pek çok kez Türk arkadaşlarım bana 
veya bize 1922-1923 yıllarında Bengal 
Müslümanlarının yaptığı katkıları mut-
lulukla hatırladıklarını söylediler” diye 
konuştu. 
TÜRKİYE İNSANLIĞA HİZMET ETMENİN 

EN MUHTEŞEM ÖRNEĞİ
Türkiye’nin Suriye politikalarını da 

değinen Sıddıki, “Bangladeş bir savaş 
sonucunda ortaya çıkmıştır. Bangladeş 
barış seven bir ülkedir. Bağımsızlığımız 
için büyük bedel ödedik. 20 yüzyılda 
hiçbir ülke bizim yaşadığımız şekilde 
bir ıstırap yaşamamıştır. Örnek vermek 
gerekirse bizim çektiğimiz acı ve ıstırap 
Vietnam’ın çektiklerinden çok daha 
fazladır. Biz ödenebilecek en yüksek 
bedeli ödedik, bundan dolayı Ulusun 
Atası Banghabandhu Sheikh Mujibur 
Rahman her zaman Bangladeş’in barışı 
destekleyen bir ülke olması gerektiği 
felsefesini, politikasını benimsemiş ve 
öğretmiştir. Biz savaşın ne kadar çirkin 
ne kadar acımasız olduğunu biliyoruz. 
Biz her zaman dünyanın her yerinde 
barış olması taraftarıyız. Bizim politika-
mız budur. Biz Suriye meselesinin ba-
rışçı bir çözüme kavuşmasını istiyoruz. 
Suriye şu anda huzurlu değil, barışçı 
bir çözüm derken diplomatik anlamda 

olmalı, savaş ile değil. Aynı zamanda 
Türkiye ülke bütünlüğünü koruma, 
halkını teröristlerin çirkin saldırıların-
dan koruma hakkına da sahiptir. Bu ayrı 
bir mesele.  Biz aynı zamanda 3 milyon 
mülteciye sığınma sağladığı için Türki-
ye’yi takdir ediyoruz.  Türkiye insanlığa 
hizmet etmenin en muhteşem örneğini 
göstermiştir” ifadelerini kullandı. 

SYLHET ŞEHRİ İLE KONYA
 KARDEŞ ŞEHİRLER

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Bü-
yükelçisi M. Allama Sıddıki, Konya’yla 
ilgili düşüncelerini ise şöyle aktardı: 
“Konya barışın, takvanın ve Mevlana 
Celaleddin Rumi’nin şehridir. Ben ki-
şisel olarak bu şehre büyük ilgi duyu-
yorum ve Konyalıların yabancıları nasıl 
sıcak ve içtenlikle kabul ettiklerini, kar-
şıladıklarını yakinen biliyorum. Konya-
lılar çok barışsever, huzurlu ve halim 
selim insanlar ve her zaman yabancıları 
kabul ediyorlar. Bu arada Bangladeş’in 
Sylhet şehri ile Konya’nın kardeş şehir-
ler olduklarını belirtmek isterim.”

TÜRKİYE İLE KARDEŞLİK BAĞINI 
KUVVETLENDİRİYORUZ 

Sıddıki, kültürel ilişkiler konusunda 
da köprüler kurmaya çalıştıklarını ifade 
ederek şunları kaydetti: “Büyükelçilik 
şu ana kadar iki kitap yayınladı. Geçen 
yıl 176 sayfalık Bangladeş’i tanıtan bir 
kitap ve bu yıl Ulusun Atası Bangaban-
dhu Sheikh Mujibur Rahman’ın otobi-
yografisini yayınladı. Önümüzdeki bir 
yıl yıl içinde Türkçe iki kitap daha ya-
yınlayacağız. Bunun yanı sıra ulusal fes-
tivallerimiz sırasında Ankara ve İstan-
bul’da pek çok program düzenliyoruz. 
Bugün İstanbul Başkonsolosluğumuz 
Bangladeş yeni yılını kutlamak üzere 
bir program düzenliyor. Aynı programı 
biz 28 Nisan 2018 de Ankara’da yapa-
cağız. Bugün Bangladeşli ünlü yazar, 
gazeteci ve yapımcı ShahriarKabir’in 
filminde de izlediğiniz gibi Bangladeş 
ve Türkiye arasında liberal İslam ve 
tasavvuf anlayışından kaynaklanan gö-
rünmez bir kardeşlik bağı var. Her iki 
ülkenin insanları da liberal İslamı se-
viyor, sufi ve barışçı İslamı seviyor. Bu 
yıl Sema dervişlerinden oluşan bir grup 
Bangladeş’i ziyaret edecek.”
n HASAN AYHAN 

14 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da 
Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde 
yapılan 29. Olağan TARMAKBiR Genel 
Kurulunda Divan Başkanlığını Ziya Al-
tınöz (Altınöz Tarım Makinaları, Söke), 
Divan Kurulu Üyeliklerini Hüseyin Koç 
(Özyeşilyurt Tarım Makinaları, Konya) 
ve Ahmet Özer (Köylü Tarım Makina-
ları, Konya) yaptı. 

Yaklaşık 40 TARMAKBiR Üyesinin 
ve davetlilerin hazır bulunduğu Genel 
Kurul, 28. Dönem Yönetim Kurulu Baş-
kanı Konyalı Üretici Şenol Önal’ın açılış 
konuşmasıyla başladı. 

Açılış konuşmasında Şenol Önal 
“1978 yılında resmen kurulup ilk ge-
nel kurulunu yapan Birliğimiz, bugün 
çok önemli bir noktaya gelmiş du-
rumdadır. Sadece tarımın değil, Türk 
makine sektörünün de öncü ve güçlü 
bir kuruluşu olan TARMAKBiR, ulusal 
ve uluslararası platformlardaki temsil 
görevlerine her geçen yıl yeni bir de-
ğer kazandırmaktadır. Sektörümüzün 
küresel çaptaki çatı örgütü Agrievolu-
tion ve Avrupa Birliği CEMA’dan son-
ra, Asya-Pasifik bölgesini temsil eden 
ReCAMA (Asya-Pasifik Ülkeleri Tarım 
Makinaları Birlikleri Bölge Konseyi) 
üyeliğimiz ile Birliğimiz, Avrupa’dan 
Asya- Pasifik bölgesine kadar tarımsal 

mekanizasyon sektöründe dünya ça-
pında var olan 3 Birliğe birden üye olan 
tek ülke birliği olma şerefine erişmiş-
tir.” dedi. Önal, “Bizler Yönetim Kurulu 
Üyeleri olarak, Birliğimiz için maddi ve 
manevi tüm ilgimizi hiçbir şahsi menfa-
at gözetmeden sunduk ve bize verilen 
göreve layık olmaya gayret ettik. Yeni 
seçilecek Yönetim ve Denetim kad-
rolarını, sektörü daha ileri götürecek 
yeni görevler beklemektedir. Bu göre-
vi sürdürürken, desteğini esirgemeyen 
değerli üyelerimize, huzurunuzda bir 
kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

YÖNETİME KONYA’DAN 3 İSİM GİRDİ
Buna göre, 29. dönem Yönetim 

Kurulu şu isimlerden oluştu; Şenol 
Önal Agriönal Dış Tic Ltd. Şti (Konya) 
Yönetim Kurulu Başkanı, Gökhan Bay-
ramoğlu Başak Traktör Tarım Ziraat ve 
İş Mak. San. Tic. A.Ş. (Sakarya)  Başkan 
V.,  Zeynep Erkunt Armağan, Erkunt 
Traktör Sanayi A.Ş. (Ankara) (T) Sekre-
ter Üye, Ahmet Küçükbacak, Harmak 
Ziraat Mak. San. Tic. Ltd. Şti. (Konya) 
Sayman Üye, Güven Çetin, Fimaks 
Makina Gıda ve Tarım Ürünleri San. 
Tic. A.Ş. (Bursa), Bülent Duman, Özdö-
ken Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş. 
(Konya), Hüseyin Finiş, Tınaz Tarım ve 
Sanayi Makinaları Tic. ve San. A.Ş. (Ba-
lıkesir), Ahmet Kurt, Kurtsan Tarım En-
düstri Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti. 
(İstanbul), Mümtaz Özalp (Alpler Ziraat 
Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) (Aydın), 
Sefa Özdemir, Hatunsaraylı Tarım Ma-
kinaları San. ve Tic. A.Ş. (Konya), Bilgin 
Türkay (Türkay Tarım Makinaları San. 
ve Tic. Ltd. Şti.) (İzmir), M. Kaan Uy-
guntüzel, Azim Ziraat Aletleri Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. (Aydın), 13. Halil Uğur, 
Uğurtar Tarım Alet ve Makinaları San. 
Tic. Ltd. Şti. (Bursa)
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Türkiye’nin Arakan ve Suriye’de gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerine dikkat çeken Bangladeş Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi 
M. Allama Sıddıki, “Türkiye insanlığa hizmet etmenin en muhteşem örneğini göstermiştir. Türk insanına müteşekkiriz” dedi 

‘Türkiye insanlığın muhteşem örneği’

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi M. Allama Sıddıki, Yenigün Gazetesi’ne iki 
ülke arasındaki ilişkilerle ilgili açıklamada bulundu. 

TARMAKBİR, 29. Olağan Genel Kurulu, 14 Nisan 2018 Cumartesi 
Günü Ankara’da Yapıldı. Tek listenin oylandığı Genel Kurul’un ardından 
toplanan Yönetim Kurulu, başkanlığa Konyalı üretici Şenol Önal’ı seçti

TARMAKBİR’de Şenol 
Önal güven tazeledi

Şenol Önal
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Ülkü Ocakları’nda gençler yarışıyor Tasarım yarışmasında Selçuk başarısı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür 
Vakfı tarafından gerçekleştirilen 
Türkiye geneli bilgi yarışmasının 
3. Bölge Elemeleri Konya’da yapıl-
dı. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür 
Vakfı tarafından gerçekleştirilen 
Türkiye geneli bilgi yarışmasının 
3. Bölge Elemeleri Ülkü Ocakları 
Konya İl Başkanlığı’nın ev sahipli-
ğinde gerçekleştirildi. Ülkü Ocak-
ları Eğitim ve Kültür Vakfı Konya, 
Antalya, Mersin, Burdur, Isparta, 
Eskişehir, Karaman ve Ankara il 

temsilciliklerinin katıldığı yarış-
mada, her ilden 3’er kişilik yarış-
macılar ter döktü. Yapılan bilgi 
yarışmasının galibi Ülkü Ocakları 
Ankara İl Başkanlığı ekibi oldu. 
Yarışmadan birincilikle ayrılan 
Ülkü Ocakları Ankara İl Başkan-
lığı gurubu tebrik edilerek hatıra 
fotoğrafı çekinildi. Bölge elemele-
rinin tamamlanmasının ardından 
yarışmanın finallerinin yapılarak, 
dereceye giren illere hediyeler ve-
rileceği belirtildi. n HABER MERKEZİ

Merkezi İtalya’da olan ve 
dünyanın tasarım trendlerini 
takip eden dünyanın en büyük 
ve geniş kapsamlı uluslarara-
sı tasarım yarışması “A Design 
AwardsandCompetition” orga-
nizasyonuna 2017-2018 döne-
minde 100 ülkeden, 99 ayrı ka-
tegoride tasarım katıldı. Selçuk 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-

kültesi Endüstri Ürünleri Tasarı-
mı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Mehmet Lütfi Hidayetoğlu 
ile Öğretim Üyesi Süha Süzen 
1 Silver, 2 Bronz olmak üzere 
3 ödüle layık görüldü. Tasarım 
Oscarları olarak nitelenen ya-
rışmadaDoç. Dr. Mehmet Lütfi 
Hidayetoğlu, “Muqarnas” tasa-
rımı ile Yapı Malzemeleri, İnşaat 

Bileşenleri, Yapı ve Sistem Tasa-
rımı kategorisinde silver ödüle, 
“Lines” tasarımı ile Aydınlatma 
Ürünleri ve Projeleri Tasarımı 
kategorisinde bronze ödüle layık 
görüldü.Öğretim Üyesi Süha Sü-
zen,”NestChess Set” tasarımı ile 
Oyuncak, Oyun ve Hobi Ürünleri 
kategorisinde bronze ödül aldı.
n HABER MERKEZİ

Dost Eli Derneği; Suriye ordu-
sunun acımasız katliamlarına karşı 
direnen Doğu Guta halkını yalnız 
bırakmıyor.   Doğu Guta halkının 
yaşadığı zulme dikkat çeken Dost 
Eli Derneği Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Seçer; “Doğu Guta’da 
5 yıldır binlerce kişi abluka altında 
yaşam mücadelesi verdi. Öyle ki; 
Esed rejimi kimyasal silah dahil ol-
mak üzere sığınak delici bombalar 
ve havan toplarıyla tüm gücünü 
kullanarak sivilleri katletti. Rejim 
tarafından uygulanan abluka nedeni 
ile son 1yıldır bölgeye tıbbi malzeme 

ve yeterli gıda girişi yapılamadı.  Be-
bekler, çocuklar, hastalar ve yaşlılar 
yeterli beslenemedikleri ve tedavi 
edilemedikleri için can verdi. Birço-
ğu çocuk ve ileri evre kanser hastası 
olan Doğu Gutalı çok sayıda masum 
açlık ve ilaçsızlık yüzünden dünya-
nın gözü önünde yaşamını yitirdi.

İnsan hak ve hukukuna aykırı bu 
zulüm ve katliamlar nedeni ile yüz-
lercesi acil durumda olan binlerce 
sivil tahliye edilmek için beklemeye 
başladı. Yapılan anlaşmalar sonu-
cu güvenli bölge olarak belirlenen 
merkezlere Guta halkının tahliyesi 

başladığından beri Dost Eli Derneği 
bütün imkânlarını seferber ederek 
mazlum halka yardım ulaştırıyor” 
dedi. 

Bölgeye gönderilen yardım-
lar hakkında da bilgi veren Başkan 
Mehmet Seçer; “ Yaşadıkları top-
raklardan göçe zorlanan binlerce 
insan geçici barınma merkezlerinin 
dolması nedeniyle başta okul ve ca-
miler olmak üzere sığınabilecek uy-
gun mekânlara yerleştiriliyor. Gutalı 
mültecilere yine o bölgelere daha 
önce yerleşen mülteciler sahip çıkı-
yor. Kısıtlı imkânlarını, evlerini sahip 

oldukları sınırlı gıdayı zor durumda 
olan kardeşleriyle paylaşıyor. Sade-
ce üzerlerindeki kıyafetlerle yollara 
düşen bu kardeşlerimizin gıda başta 
olmak üzere her şeye ihtiyaçları var. 
Dış kıyafetten iç çamaşırına yata-
cakları minderden üzerlerine örte-
cekleri battaniye ye kadar acil birçok 
ihtiyacı olan bu kardeşlerimiz için 
seferber olduk. Acil ihtiyaçların yük-
lendiği yardım TIR’larını birbiri ar-
dına bölgeye ulaştırıyoruz” diyerek 
133 acil yardım TIR’ınında bölgeye 
gönderildiğini ve yardımların devam 
edeceğini belirtti.  n HABER MERKEZİ

‘FETÖ bir cemaat 
değil istihbarat örgütü’

Seydişehir Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen Seydişehir 2.Ki-
tap Günlerinin konuğu  Güvenlik 
Uzmanı Mete Yarar 15 Temmuz 
Darbe Girişimi ve Afrin Harekatı 
hakkında açıklamalarda bulundu. 
Yarar, Türkiye’nin bölgede terörle 
mücadele ettiğini ancak yedi dü-
velle de bir savaş içinde olduğuna 
vurgu yaptı. Şaban Cengiz Kültür 
Merkezinde düzenlenen konferan-
sa Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa 
Konurer, İlçe Müftüsü Kemal De-
mirel, Kamu Kurum ve Kuruluş-
larının müdürleri, STK Başkanları, 
vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. 
15 Temmuz darbe girişimi ile il-
gili mahrem bilgilere ulaşıldığını 
kaydeden Yarar; zaman zaman  
FETÖ’de bulunanlar ve konunun 
içerisinde olanlar teker teker yurt-
dışından ve yurtiçinden alınıyorlar. 
O eski gizlilikleri kalmadı.Mahrem 
bilgilerine ulaşıldı. 40 yıl gizlenmiş  
bir örgütün sizce 1,5 veya 2 yılda 
temizlenebilmesi mümkün mü? 
Sayın Cumhurbaşkanı ile aynı dü-
şüncedeyim, temizlemek sürdüğü 
kadar sürer. Bu adamlarla ne ka-
dar uğraşılması gerekiyorsa o ka-
dar uğraşılmalı.250 şehidin bizim 
üzerimizde vebali var. Bu konuda 
mücadele edilmeli. Bu konuda da 
en önemli görev öğretmenlerimize 
düşüyor. Gençlerimizi bu konuda 
yetiştirebilecek en iyi öğretmele-
rimiz” dedi. FETÖ’nün bir cemaat 
değil, istihbarat örgütü olduğunu 
belirten Yarar, vatandaşlar ve öğ-
rencilerden gelen Afrin Harekatı, 
Fırat Kalkanı ve diğer konularda 
sorulan soruları da cevapladı.

Program sonunda 15 Temmuz 
Milli İrade Meydanına geçerek 
okurlarıyla buluşan Mete Yarar ; 
okumaya yatırım aslında beledi-
yecilik hizmeti gibi görünmeyebi-
lir ama bence tam tersi Alt yapıya 
ne kadar önem veriyorsak, aslında 
üst yapıya yani zihinlere de ondan 

daha fazla önem vermek zorunda-
yız. Okumak bir alışkanlık. Bence 
doğru bir şey yapıyorsunuz zaten 
eğitimcisiniz. Kitaba yatırım yapı-
yorsunuz. 10 yıl sonra gençlerin 
dimağlarını açacak bir yol açıyor-
sunuz. Ben sizi  tebrik ediyorum 
Başkanım.  İnşallah Allah muaffak 
eder sizi ” şeklinde konuştu. İlk 3 
yıl fiziki alana ağırlık verdik diyen 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal” 
daha sonraki yıllarda okullarımıza 
ve gençlerimize yönelik çalışma-
larımızı yoğunlaştırdık. Belirli bir 
yaşa gelmiş olan insanların fikir-
sel değişimlerinin artık zor oldu-
ğunu ve kalıplaştığını görüyoruz.  
Gençlerimizin tarihlerini, milli ve 
manevi değerlerini öğrenebilmesi 
açısından mutlaka kitap okuma-
sı gerektiğini düşünüyorum. Ben 
kitaptan aldığım zevki ve kalıcılığı 
internetten alamıyorum. Mutlaka 
kurşun kalem veya normal kalem 
okuduğum kitapların arasında bu-
lunur. Özet olarak aradan birkaç 
yıl geçtikten sonra konu ile ilgili 
kafamda bir belirsizlik oluşmuş ise, 
kitabı elime aldığım zaman altını 
çizmiş olduğum yerlere baktığım 
an  o kitabi yeniden okumuş gibi 
oluyorum. İnsanca yaşamanın te-
mel ekseni sosyal tesisleri yaptığı-
nız kadar, sosyal tesisleri koruya-
cak gençler yetiştirmenin yolu bu 
tür kültürel faaliyetlerden geçiyor. 
Dolayısı ile Türkiye de sosyal be-
lediyecilik AK Parti belediyeciliği 
ile yerleşti. Bizim ilk dönemimiz  
olması nedeniyle önce  altyapı ile 
alakalı sonrasında ise sosyal bele-
diyeciliğe ağırlık verdik. Gençleri-
mize yönelik çalışmalarımız aralık-
sız sürüyor” dedi.

Program sonunda Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, Güvenlik 
Uzmanı Mete Yarar’a  hediye tak-
dim etti. Mete Yarar ise Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal’a imzalı bir 
kitabını hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Altınbaşak Tarım Şehirleri Yarışmasının ödül töreni düzenlenecek. Yarışmaya katılan pro-
jelerde tarımsal hayatın canlandırılması, tarımsal kimliğin korunması gibi amaçlar aranacak

Tarımı destekleyen
projeler kazanacak

Konya Büyükşehir Belediye-
si öncülüğünde kurulmakta olan 
Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği 
tarafından düzenlenen “Altınba-
şak” Tarım Şehirleri Yarışmasının 
ödül töreni düzenleniyor.  

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın 
gelişiminde tarımın çok önemli bir 
rolü olduğunu belirterek, dünyada-
ki önemli tarım şehirleriyle kurulan 
temaslar sonucunda bir birliğin 
kurulmasının, hem teknoloji alış-
verişi açısından hem deneyim ve 
bilgi kültürü aktarımı açısından çok 
faydalı olacağının ortaya çıktığını 
söyledi. Uluslararası Tarım Şehirleri 
Birliği’nin kuruluş amaçları doğrul-
tusunda bu yıl birincisi düzenlenen 
yarışma ile tarımsal alanda sosyal, 
ekonomik ve çevresel sürdürülebi-
lir kalkınmayı destekleyen proje ve 
uygulamaların ödüllendirileceğini 
kaydeden Başkan Akyürek, yarış-
maya katılan projelerde tarımsal 
hayatın canlandırılması, tarımsal 
altyapının iyileştirilmesi, tarıma 
dayalı ekonominin güçlendirilme-
si ve tarımsal kimliğin korunması 
gibi amaçlar arandığını; uygulanan 
projelerin ve örnek uygulamaların 
tanıtılmasının hedeflendiğini dile 
getirdi. 

ÖDÜL TÖRENİ 19 NİSAN 
PERŞEMBE GÜNÜ 

“Altınbaşak” başlığını taşıyan 
yarışmaya “Türkiye’de Tarımın En-
leri” ve “En İyi Proje”ler başlığında 
Büyükşehir Belediyelerince uygu-
lanmış veya uygulanmakta olan 28 
projenin katıldığını vurgulayan Baş-

kan Akyürek, jüri tarafından yapılan 
değerlendirme sonucunda derece-
ye giren 19 Büyükşehirin projeleri-
ne ödüllerinin 19 Nisan Perşembe 
günü saat 09.30’de Bayır Diamond 
Otel’de düzenlenecek programla 
verileceğini ifade etti. 

Uluslararası Tarım Şehirleri Bir-

liği’nin kurucu üyeleri başta Konya 
Büyükşehir Belediyesi olmak üzere; 
Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, 
Gaziantep, İstanbul, Kahraman-
maraş, Kocaeli, Ordu, Sakarya, 
Samsun ve Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediyesi. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından geçtiğimiz yıl 

düzenlenen Uluslararası Tarım Şe-
hirleri Toplantısı’na katılarak sonuç 
bildirgesine imza atan Azerbaycan, 
Afganistan, Bosna Hersek, Filistin, 
Irak, Kenya, Sudan, Tacikistan ve 
Ukrayna’dan şehirler de birliğe üye 
olacaklarını taahhüt ettiler.
n HABER MERKEZİ

Doğu Guta’ya ‘Dost Eli’ değiyor

 “Altınbaşak” başlığını taşıyan yarışmaya “Türkiye’de Tarımın Enleri” ve “En İyi Proje”ler başlığında Büyükşehir Belediyelerince 
uygulanmış veya uygulanmakta olan 28 proje katılacak.
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Ekmeğini yediği 
iş yerini korudu

Konya’da akaryakıt istasyo-
nundan aracına yakıt alıp, elin-
de silahla çalışanları gasbeden 
silahlı kişi, bir iş yeri çalışanı 
tarafından etkisiz hale getirilip 
jandarmaya teslim edildi.

Sarayönü ilçesi Ladik Mahal-
lesi’nde bulunan bir akaryakıt 
istasyonuna gelen Mehmet G. 
(25), aracına 100 liralık yakıt 
aldı. Araçta bulunan tabanca-
yı, akaryakıt istasyonu çalışanı 
Ramazan Akil’e doğrultan Meh-
met G, paraları istedi. Cebindeki 
paraları veren Akil, daha fazlası 
için kasaya gitmeleri gerektiğini 
söyledi. Kasanın bulunduğu bö-
lüme girdikleri sırada Mehmet 
G’nin dalgınlığından faydalanan 
Akil, yaşanan arbede sırasında 
tabancayı aldı, diğer çalışanların 
yardımıyla gaspçıyı etkisiz hale 
getirdi.  Elindeki tabancanın 
kurusıkı olduğu belirlenen Meh-

met G, olay yerine gelen jandar-
ma ekiplerine teslim edildi. 

Ramazan Akil, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, iş yeri sahi-
binin geceleri istasyonu kendile-
rine emanet ettiğini belirterek, 
“Silahı bana doğrulttuğunda 
ailem, çocuğum geldi aklıma 
ama bize emanet edilen, ekme-
ğini yediğim iş yerimi korudum. 
Başkalarına teslim etmemek için 
gerekeni yaptım.” diye konuştu. 
Ramazan Akil’in iş yeri sahibi 
tarafından bir maaş ikramiye ile 
ödüllendirildiği öğrenildi.  Öte 
yandan olay anı iş yerinin gü-
venlik kameralarınca kaydedildi.  
Görüntülerde, otomobille gelen 
Mehmet G”nin tabancayı Rama-
zan Akil”e doğrultması, paraları 
alması, birlikte kasanın bölüme 
doğru ilerlemeleri ve aralarında 
yaşanan arbede yer alıyor.
n AA

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında, ara-
sında Konya’nın da bulunduğu 8 ilde 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Konya’da 10 Ocak 2018 tari-
hinde meydana gelen trafik kaza-
sında ağır yaralanan 28 haftalık 
hamile Güneş Özdemir ile sezar-
yenle dünyaya getirilen ve ismi Er-
gün Mert konulan bebekten güzel 
haber var.  Aynı kazada eşini, 1.5 
yaşındaki oğlunu ve kayınvalidesini 
kaybeden 27 yaşındaki acılı anne 
Güneş Özdemir 28 haftalık hamile 
olarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Hastanesi’ne getirildiğinde 
durumu oldukça kötüydü.  Beyin 
kanaması geçirmiş olan ve yoğun 
bakımda tedavi altına alınan anne-
nin bebeği ise 28 haftalık olarak se-
zaryenle dünyaya gelmişti. Bebeğe 
trafik kazasında ölen babası ve kar-
deşinin isimleri verildi. Prematüre 
olarak hayata tutunmaya çalışan 
“Ergün Mert” bebek Selçuk Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan 
Yoğun Bakım Ünitesi’nde o günden 
bu yana tedavi altındaydı. 

Ağır bir travma geçiren anne ve 
bebeğinden ise güzel haber bu haf-
ta geldi. Anne Güneş Özdemir daha 

önce şifa ile taburcu edilmişti. Geç-
tiğimiz gün de Ergün Mert bebek 
oldukça sağlıklı bir şekilde Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane-
si’nden şifa ile taburcu oldu. 

HEM ANNE HEM BEBEĞİ SAĞLIKLI
Anne Güneş Özdemir kazadan 

hemen sonra yatırıldığı Selçuk Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Yoğun Bakımı’ndan 2 Şubat 2018 
tarihinde şifa ile taburcu edildi. 

Güneş Özdemir’in durumuyla ilgili 
bilgi veren Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Anesteziyoloji ve Rea-
nimasyon Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Jale Bengi Çelik, “Oldukça 
kötü bir tablo ile hastanemize gelen 
Güneş Özdemir son olarak bilinci 
açık ve sağlıklı bir şekilde şifa ile 
taburcu edildi.” dedi.  Bebeğin son 
durumuyla ilgili bilgi veren Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Neona-

toloji Bilim Dalı Yenidoğan Yoğun 
Bakım Ünitesi Başkanı Prof. Dr. 
Hanifi Soylu da, “Yenidoğan Yoğun 
Bakım’da uzun süre tedavisi süren 
bebek Ergün Mert’i de sağlıklı bir 
şekilde taburcu etmiş olmanın se-
vincini yaşıyoruz. Bundan sonraki 
hayatlarında hem anneye hem be-
beğe sağlıklı ve huzurlu bir ömür 
temenni ediyoruz” ifadelerini kul-
landı. 

BİR AİLEYİ YIKAN KAZA
Bir aileyi yıkan kaza, 10 Ocak 

2018 Çarşamba günü saat 12.00 
sıralarında Konya- Afyonkarahisar 
Karayolu’nun 40’ıncı kilometresin-
de meydana gelmişti. Kaza sonucu, 
sürücü Ergün Özdemir ile otomo-
bilde bulunan annesi Rahime Öz-
demir (56) ve 1.5 yaşındaki oğlu 
Mevlüt Mert Özdemir olay yerinde 
yaşamlarını yitirdi. Ağır yaralanan 
hamile Güneş Özdemir, çağrılan 
ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak 
tedavi altına alınmıştı.
n HABER MERKEZİ

FETÖ’nün hava kuvvetleri
yapılanmasına operasyon

Ankara merkezli 8 ilde, Fe-
tullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/
PDY) “Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığı yapılanması”na yönelik 
soruşturma kapsamında hakla-
rında gözaltı kararı verilen 25 
şüpheliden 18’i yakalandı. Anka-
ra Cumhuriyet Başsavcılığından 
yapılan açıklamaya göre, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı bünye-
sindeki FETÖ mensubu askerlere 
yönelik soruşturma kapsamında, 
telefonuna ByLock yüklediği ve 
deşifre olmamak için kontörlü ve 
ankesörlü telefonlar kullandığı 
belirlenen 16’sı albay, 9’u yarbay 
25 kişi hakkında gözaltı kararı 
verildi. Ankara Emniyet Müdür-
lüğü Organize Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekiplerince Ankara, İstan-
bul, Eskişehir, Amasya, Konya, 
Kayseri, Muğla ve Bursa’da yapı-
lan eş zamanlı düzenlenen ope-
rasyonlarda şüphelilerden 18’i 
gözaltına alındı.

FETÖ ile irtibatları tespit edi-
len ve haklarında idari işlem de 
yürütülen şüphelilerden 7’sinin 
pilot, 10’unun KHK ile ihraç edi-
len eski TSK personeli olduğu, 
bir kısmının da geçici olarak gö-
revden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
DARBENİN PLANLANDIĞI VİLLADA 

YEMEKLERİ SİVİL İMAM BİNİŞ 
YAPIYORMUŞ

Öte yandan FETÖ davaları 
da devam ediyor. Bu kapsam-
da Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki 
darbe girişiminin planlamasının 
yapıldığı Ankara Çayyolu’nda-
ki villada toplantılara katıldığını 
belirten ve darbe girişiminden 
sonra itirafçı olan “Şapka” kod 
adlı gizli tanık eski albay Hakan 

Bıyık, FETÖ’nün sivil imamların-
dan Harun Biniş’in villanın genel 
işlerinden sorumlu olduğunu bil-
dirdi. Darbe girişiminden sonra 
itirafçı olan ve gizli tanık “Şap-
ka” kod adıyla ifade veren eski 
Foça Jandarma Komando Eği-
tim Komutanlığı kurmay başkan 
vekili albay Bıyık, Akıncı Üssü 
davasının sivil sanıkları Harun 
Biniş ve Nurettin Oruç ile ilgili 
beyanlarını, yargılandığı İzmir 
2. Ağır Ceza Mahkemesine gön-
derdi. AA’nın ulaştığı ifadelerde 

Bıyık, darbe toplantısının yapıl-
dığı Ankara Çayyolu’ndaki villa-
da “Hakan” kod adıyla tanıdığı 
kişiyi sözde yurtta sulh konseyi 
üyelerinden eski tuğgeneral Ali 
Osman Gürcan ile birlikte gördü-
ğünü anlattı.

Kendisinin “Hakan” kod adlı 
kişi ile irtibatına da değinen Bı-
yık, “Hakan kod isimli sivil ima-
mın Nurettin Oruç olduğunu ve 
jandarma sivil imamı olduğunu 
beyan ediyorum.” ifadelerini kul-
landı. Oruç, 3 Ağustos 2017’de 

yargılandığı Akıncı Üssü dava-
sında, 15 Temmuz’da Akıncı 
Üssü bölgesine gelmesinin sebe-
binin “hayvan belgeseli çekmek” 
olduğunu iddia etmişti. Bıyık, 
evin genel işlerinden sorumlu 
kişinin ise Ankara 4. Ağır Ceza 
Mahkemesinde görülen Akıncı 
Üssü davasının sanıklarından si-
vil imam Harun Biniş olduğunu 
kaydetti. Hakan Bıyık, “Villada 
yemek yapan, evin genel işlerin-
den sorumlu olan, at kuyruklu 
saçlı, gözlüklü, ince yapılı şahıs, 
Harun Biniş isimli kişidir.” ifade-
lerini kullandı.

BIYIK’IN İTİRAFLARI
İtirafçı Bıyık, daha önce sanık 

ve gizli tanık sıfatıyla farklı mah-
kemelerde verdiği beyanlarda, 
darbe toplantılarının yapıldığı 
belirtilen villada firari Adil Ök-
süz ile birlikte Mehmet Parti-
göç, Gökhan Şahin Sönmezateş, 
Ömer Faruk Harmancık, Bilal 
Akyüz ve Barış Avalan’ı da gör-
düğünü söylemişti. Kendisinden 
sorumlu olan FETÖ üyesinin kod 
adının Cihan olduğu ve telefonu-
na ByLock programını Cihan kod 
adlı FETÖ’cünün yüklediği itira-
fında bulunan Bıyık, darbe top-
lantılarının yapıldığı Çayyolu’n-
daki villaya da Cihan ile birlikte 
gittiklerini belirtmişti. Ankara 
17. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 
Şubat’ta tanık olarak beyanları 
alınan eski albay Bıyık, söz konu-
su villadan ayrılmak istediğinde 
bunu Harun Biniş’e söylediğini 
belirterek şu ifadeleri kullanmış-
tı: “Tek başına evden ayrılamı-
yorduk. Eve geliş gidişi ayarlayan 
araçlar vardı. Biniş, benim evden 
çıkmamı sağladı. Daha sonra da 
Ankara’dan ayrıldım.”  n AA

Trajedi güzel habere dönüştü

Konya’da bir vatandaş tarafından yaralı 
halde bulunan ibibik kuşu, tedavisi yapıl-
mak üzere koruma altına alındı.  Edinilen 
bilgiye göre, Konya’da eski garaj mev-
kisinde duyarlı bir vatandaş tarafından 
yaralı olarak bulunan ibibik kuşu zabıta 
ekiplerine teslim edildi. Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı Konya Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri 
tarafından zabıtadan alınan yaralı kuş, te-
davi edilmek üzere Konya’daki Hayvanat 
Bahçesine teslim edildi. 
n İHA

Doğada yaralı halde bulunan ‘Şahin’ Kara-
tay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Rehabili-
tasyon Merkezinde tedavisi tamamlandık-
tan sonra doğaya salınarak özgürlüğüne 
kanat çırpacak. Orman Su İşleri 8. Bölge 
Müdürlüğü ekipleri tarafından kanadından 
yaralı olarak bulunarak tedavi edilmek 
üzere Karatay Belediyesi Hayvanat Bah-
çesi’ne getirilen şahin Karatay Belediyesi 
Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner He-
kimleri tarafından gerçekleştirilen başarılı 
operasyonlar sayesinde tekrar uçmaya 
hazırlanıyor. Karatay Belediyesi tarafından 
2018 yılının ilk 4 ayında 28 vahşi hayva-
nın tedavileri gerçekleştirildi.
n HABER MERKEZİ

Yaralı kuşa 
sahip çıktılar

Karatay’dan yaralı
şahine tedavi 

Kadınhanı ilçesinde bir besi çiftliğinden 28 küçükbaş 
hayvan çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Alınan 
bilgiye göre, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
Kolukısa Mahallesi’nde Nevzat Çarıkçı’ya ait çiftlikten 
küçükbaş hayvanların çalındığı ihbarı üzerine çalışma 
başlattı.  Jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisi S.G’yi Ko-

lukısa Mahallesi’nde, A.F.D’yi ise Atlantı Mahallesi’nde 
koyunlarla birlikte yakaladı. Şüphelilerin, daha önce de 
aynı suçtan sabıkalı oldukları belirlendi.  A.F.D’nin sor-
gusunun devam ettiği, S.G’nin ise çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandığı öğrenildi.  Öte yandan jandarma ekipleri ta-
rafından, 28 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi. n AA

28 küçükbaş hayvan çaldılar!

Darbe girişiminden sonra itirafçı olan gizli tanık eski albay Bıyık, darbenin planlandı-
ğı Ankara Çayyolu’ndaki villada yaşananlara ilişkin “Villada yemek yapan, evin 

genel işlerinden sorumlu olan şahıs, Harun Biniş isimli kişidir” dedi.
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Dış Ticarette Yeni Rota: Özbekistan
Genç MÜSİAD Konya Şu-

besi tarafından gerçekleştiri-
len, “Anadolu Liderlik Modeli” 
projesi eğitim programları de-
vam ediyor. Eğitim programları 
kapsamında “Dış ticarette yeni 
Rota: Özbekistan” konusu ma-
saya yatırıldı.  MÜSİAD Konya 
Şubesi Brifing salonunda ger-
çekleştirilen programda konu-
şan Karabük Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Nodirkhon Hasanov, 
Özbekistan’ın tarihi anlattı. Öz-
bekistan’ın zengin bir tarihi geç-
mişe sahip olduğunu kaydeden 
Prof. Dr. Hasanov, “Özbekis-
tan, Türkiye için hem manevi 
hem de maddi açıdan oldukça 
önemlidir. Vizelerin geçtiğimiz 
dönemlerde kaldırıldığı Özbe-

kistan’da Türk mallarına talep 
oldukça fazladır. Özbekistan 
halkının yüzde 99’u Türk malı-
nı tercih etmektedir. Buda sizin 
için bir avantajdır” dedi.  

Karabük Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Öğretim Üye-
si Dr. Saidbek Boltabayev ise 
Türkiye–Özbekistan arasındaki 
ticari ilişkileri anlattı. Dr. Bolta-
bayev “1991 yılında bağımsız 
olan Özbekistan’ı ilk tanıyan 
ülke Türkiye’dir. 1992 yılında 
iki ülke arasındaki diplomatik 
ilişkiler başlamıştır. 2017 yılın-
da Türkiye ile Özbekistan ara-
sında 25 anlaşma imzalandı. 
Bu antlaşmaların birçoğu ticari 
alandadır. MÜSİAD EXPO’ya 
Özbekistan’dan hem devlet ve 
hem de iş adamlarından oluşan 

heyet katılım sağlayacak. Ticari 
anlamda ikili ilişkiler devam et-
mektedir. Özbekistan Hükümeti 
MÜSİAD’ın bu çalışmalarını tak-
dir etmektedir. 

Özbekistan, dünya bankası-
nın raporlarına göre son 5 yıl-
da küresel, finansal ve iktisadi 
alanda gelişen 5 ülkeden birisi-
dir. 2017 yılında Türkiye, yüzde 
5,9 payla Özbekistan’ın dış tica-
ret hacmini en çok artıran ülke 
oldu. Özbekistan’a ayrı bir önem 
veren Türk iş adamları, 1 milyar 
dolardan fazla yatırım yapmış-
tır. Türkiye, Özbekistan’a ma-
kine, elektronik eşya, mobilya, 
aydınlatma cihazları, prefabrik 
yapılar, motorlu kara taşıtları, 
tekstil, gıda ve tüketim ürünleri 
ihraç ediyor. Özbekistan’da 26 

yıldır siyasi ve ekonomik kriz 
yaşanmamıştır. Zengin doğal 
kaynakları ve enerji avantajları 
bulunmaktadır. Özbekistan’da 
ürettiğiniz bir ürünü Rusya baş-
ta olmak üzere bütün bağımsız 
devletler topluluğuna gümrük-
süz gönderebilirsiniz. Özbekis-
tan’da yatırım yapmak isteyen 
iş adamlarına Devlet her tür-
lü desteği vermektedir” dedi.  
Programın sonunda MÜSİAD 
Konya Şubesi Gençlik Kurulu 
Başkanı Kadir Başaran, Kara-
bük Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nodirkhon Hasanov ve Karabük 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Dr. Saidbek Bol-
tabayev’e hediye takdim etti. 
n HABER MERKEZİ

Konya Ereğli Musiki Derne-
ği’nin Oğuz Ata Sosyal Tesislerin-
de gerçekleşen 2.Olağan Genel 
Kurulunda mevcut başkan Nuray 
Peker güven tazeledi. Başkan Peker 
yapmış olduğu konuşmada dernek 
olarak bugüne kadar Türk Sanat 
Müziği ve Türk Halk Müziği temalı 
8 konsere gerçekleştirdik.Bundan 
sonra da  Ereğli’mize sanatsal fa-
aliyetlerle yeni projelerle hizmet 
vermeye devam edeceğiz. Dernek 
çalışmalarında bizden desteğini 
esirgemeyen Belediye Başkanımız 
Özkan Özgüven  başta olmak üze-
re tüm gönül dostlarımıza teşekkür 
ediyor ve sanata gönül veren her-
kesi Derneğimize davet ediyoruz. 
dedi.

Tek listeyle gerçekleşen seçim-
de güven tazeleyen Başkan Nuray 
Peker’in yeni yönetimi şu isimler-

den oluştu.
YÖNETİM ASİL

Başkan :Nuray Peker
Başkan Yrd.:Hakan İpek 
Sayman:Bilal Bozdağ
Sekreter:Mukadder Ucarer
Üye :Emine Akay

YÖNETİM YEDEK
Necip Ünal
Erhan Kör
Gizem Kasa
Nimet Burcu Elmacı
Durmuş Özkul   

DENETLEME ASİL
Tevhide Kesik
Hikmet Topak
Niyazi Akca

DENETLEME YEDEK
Murat Erdoğan 
Fatmanur Polat
Ramazan Dönmez

n HABER MERKEZİ

KADEM’den Başkan
Özgüven’e ziyaret

Meram Diltaş’ta
tiyatro heyecanı

Kadın ve Demokrasi Derneği 
(KADEM)’in Konya şubesi Başkan 
ve Yönetim Kurulu Ereğli Bele-
diye Başkanı Özkan Özgüven’i 
makamında ziyaret etti. Kadınlara 
yönelik hizmetleri için Özgüven’e 
teşekkür ederiz diyen KADEM 
üyeleri, özellikle kadınlara yönelik 
çalışmalarını takip ettiklerini ve ba-
şarılarından dolayı Belediye Başka-
nı Özkan Özgüven’i tebrik ettikle-
rini belirttiler.  Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başkan 
Özgüven: “Kadınlarımız toplumun 
yapı taşlarıdır. Kadın eli değen her 
şey değer kazanır. Atalarımızın da 
belirttiği gibi “her başarılı erkeğin 
ardında bir kadın vardır”. Beledi-
ye olarak Kadınlarımızı önemsiyor 
onlara özel çalışmalar yapıyoruz. 

Kadın Girişimciler Derneği’ne 
verdiğimiz katkılarla el emeği göz 
nuru ile ürettiklerine değer kazan-
dırarak aile ekonomilerine katkı 
sunmalarını sağlıyoruz. Bunun 
yanı sıra kadınlarımıza yönelik 
Konya Kültür Gezileri tertipleyerek 
Konya’mızın tarihi güzelliklerini 
görme imkanı sunuyoruz. Ayrıca 
Hanımlar Semt Lokallerimizle bir-
likteliklerini sağlayarak vakit geçi-
rebilecekleri, eğitim alabilecekleri 
yerler oluşturuyoruz. Bu kapsam-
da KADEM üyelerimizle de proje 
ve eğitimlerde birlikte hareket 
edeceğiz. Nazik ziyaretlerinden 
dolayı KADEM Başkan ve Yönetim 
Kurulu’na teşekkür eder, başarıla-
rının devamını dilerim” dedi.
n HABER MERKEZİ

Mekpan Panel tarafından Antalya’da düzenlenen 1. Bayi Toplantısında “Bu Çatının Altında 
Bir’iz” sloganıyla ülkemizin birlik ve beraberliğinin önemi üzerinde durularak, birlik mesajı verildi

Mekpan Panel’den 
‘biz biriz’ mesajı 

Mekpan Metal Panel Sanayi ve Ti-
caret Ltd. Şti. Antalya Belek’teki Reg-
num Carya Golf ve SPA Resort otel’de 
düzenlediği 1. Bayi Toplantısına Mek-
pan Panel firmasından Yönetim Kurulu 
Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, Fab-
rika Müdürü Salih Emre Ünübol, Satış 
Müdürü Halil Karagöz, Üretim Planla-
ma Sorumlusu Erşen Bay, Satış Sorum-
luları Uğur Karakurt ile Köksal Tarhan 
ve firmanın yurtiçi ve yurtdışından pek 
çok bayisi katıldı.  Tüm şehitlerimiz 
için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasının ardından konuşan Mek-
pan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Ce-
lalettin Hakan Katırcı; “Ülkemizin bir-
lik ve beraberliği bizler için önemlidir” 
diyerek konuşmasına şöyle devam etti: 
“İlk kez düzenlediğimiz 1. Bayi Toplan-
tımızda ülkemizin birlik beraberliğinin 
önemine dair, Bu çatının altında Bir’iz 
sloganıyla siz değerli bayilerimizle be-
raber olduk. Allah ülkemizin birliğini 
ve dirliğini daima muhafaza etsin. 
Bugün burada sizlerle birlikte ilk bayi 
toplantımızı gerçekleştirmenin mutlu-
luğu içindeyiz. Sözlerime başlamadan 
önce ülkemizin ve milletimizin bekası 
için kahramanca mücadele veren tüm 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakın-
larına ve milletimize başsağlığı dilerim. 
Askerlerimizin de Allah yardımcısı ol-
sun. Bu Çatının Altında Bir’iz- diyerek 
başladığımız bu ilk bayi toplantımızda 
doğudan batıya, güneyden kuzeye et 
ile tırnak olduğumuz bu coğrafyada çö-

züm ortaklarımız ile birlikte çok değerli 
yollar kat ettik. Bu uğurda emeği geçen 
tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyo-
rum. Biraz kendimizden bahsedeyim. 
1945 yılında dedem Hasan Katırcı’nın 
soğuk demir işleyerek açtığı işletmeyle 
yapı-inşaat sektörüne giriş hikayemiz 
başlıyor. Burada dedem Hasan Katır-
cı’yı rahmetle anmak istiyorum; mekâ-
nı cennet olsun. 1960 yılında babam 
Mehmet Katırcı, dedemin yanında 
çırak olarak başladığı iş dünyasındaki 
uzun soluklu mücadelesi inşaat sek-
töründe devam etti. Çeşitli yerlerde 
konut ve iş merkezleri inşa etti. 2011 
yılında da emekli oldu. Kendisine uzun 
ömürler dilerken, bizlere ve sektöre 
verdiği desteklerden dolayı buradan 
teşekkür ediyorum. Ben ise inşaat işle-
rinin yanında 2002 ve 2009 yılları ara-
sında tarım ve hayvancılık sektörüyle 
uğraştım. 2010 yılında yapı sektörüne 
girme kararı aldım. 2011 yılında en-
düstriyel mimaride önemli bir yalıtım 
ve yapı malzemesi olan sandviç panel 
üretimine başlayarak Mekpan Panel ’i 
kurduk. Mekpan Panel olarak 36 bin 
metre kare açık alan, 8 bin metre kare 
kapalı alanda üretimlerimiz devam 
ediyor. Yurtiçi ve yurt dışından olmak 
üzere 35 bayiimizle ülkemizin sandviç 
panel ihtiyacının yüzde 7’sini karşılar 
duruma geldik. Sahip olduğumuz üre-
tim teknolojisi sayesinde Türkiye’de 
tek hatla, en verimli ve kaliteli üretimi 
yapmaktayız. 50 kişiye doğrudan istih-

dam sağlamaktayız. Siz değerli çözüm 
ortaklarımız sayesinde de yüzlerce ki-
şiye istihdam sağlıyoruz. Bu Çatının 
Altında Bir’iz- diyerek devam ettiğimiz 
bu yolda, ülkemize ve milletimize sağ-
layacağımız katma değer bizler için bir 
çeşit sosyal sorumluluktur” dedi.     

İLKELİ TİCARET, CENTİLMEN 
REKABET ANLAYIŞINDAYIZ

Mekpan Panel Fabrika Müdürü 
Salih Emre Ünübol’da konuşmasında 
Mekpan Panel olarak İlkeli Ticaret ve 
Centilmen Rekabet anlayışıyla hareket 
ettiklerini belirterek; “İlkeli ticaret ve 
centilmen rekabet- anlayışıyla hareket 
eden Mekpan Panel olarak bütün çalış-
malarımızın merkezinde insanı esas al-
dık. Ticaretin ahlaki değerler ile birlikte 
de yapılabileceğine inandık. Başarının 
takım çalışmasıyla geleceğine inana-
rak bu günlere geldik.  Mekpan Panel 
‘in geleceğine inanıyoruz. Sizlerin de 
mensup olduğu bu büyük ailenin gü-
cüne inanıyoruz. Ülkemizin geleceğine 
güveniyoruz. Hep birlikte bu amaç uğ-
runda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” 

30’DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Mekpan Panel Satış Müdürü Halil 
Karagöz de, Mekpan Panel ’in 30’dan 
fazla ülkeye ihracat yaptığını anla-
tarak; “Değerli iş ortaklarımız, Mek-
pan Panel Bayii Toplantısı ‘na hepiniz 
hoş geldiniz. Mekpan Panel yurt içi 
ve yurt dışı pazarında hatırı sayılır bir 
marka değerine ulaşmıştır. Yurtiçi ve 

yurtdışında 35 bayiimiz olup,  yurtdışı 
pazarında 30’dan fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda ülke 
ekonomisine de döviz kazandırarak 
katkı sağlıyoruz. Her geçen gün üretim 
kapasitemizi arttırarak, büyümeyi ba-
şardık. Bu başarı hepimizin başarısıdır. 
Firmam adına hepinize teşekkür ediyo-
rum. Değişken piyasa şartları ve artan 
rekabet ortamı hepimizin işlerini gün 
geçtikçe zorlaştırmaktadır. Bu şartlar 
altında siz değerli bayilerimizin daha 
rekabetçi olabilmesi için alternatif bir 
tahsilat sistemi oluşturduk. Bu sistem 
satın alımlarınızda kur riskini ortadan 
kaldıran, fiyat avantajı sağlayan, farklı 
taksit ve son kullanıcıya alternatif öde-
me şekli sunan bir sistemdir. Bu çatının 
altında bir’iz, biz bir aileyiz- diyerek, 
tekrar hepinize teşekkür eder, konakla-
manız süresince hoş vakit geçirmenizi 
dilerim” diye konuştu.   Konuşmaların 
ardından Milli Sporcu ve Dünya Bilar-
do Şampiyonu Semih Saygıner, bayile-
re hayat ve başarı hikayesini anlatarak, 
özel bir bilardo şovu yaptı. Şovda kulla-
nılan bilardo masası bayiler tarafından 
Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başka-
nı Celalettin Hakan Katırcı ’ya hediye 
edildi. Semih Saygıner ve Celalettin 
Hakan Katırcı birlikte bilardo oynadılar. 

İki gün süren Mekpan Panel Bayi 
Toplantısı, gala yemeği ve en çok satış 
yapan bayilere verilen ödüllerle sona 
erdi. 
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Meram Diltaş İlköğretim 
Okulları öğretmenleri ve öğren-
cilerinden oluşan tiyatro ekibi, 
çok kısa bir zaman diliminde ça-
lışarak “Güven Polis Karakolu” 
adlı tiyatro oyununu Diltaş’ın 
“Geleneksel Tiyatro Günleri”nde 
sahneledi. Diltaş Sosyal Tesisleri 
konferans salonunda sergilenen 
tiyatro oyununu okul idarecileri, 
öğrenciler ve veliler izledi. Meram 
Diltaş İlköğretim Okulları Müdürü 
Mustafa Bekmezci gösteri sonun-
da yaptığı açıklamada, “Kurumu-
muzda her yıl geleneksel olarak 

sergilenen tiyatro gösterilerinde 
öğrencilerimiz sahne alır ama bu 
defa rolleri öğretmenleriyle pay-
laşarak muhteşem bir oyun ser-
gilediler. Bir bütünlük içerisinde 
özveriyle çalışan öğretmen ve 
öğrenci birlikteliğinin en güzel 
örneğini veren eğitimcilerimizi 
ve öğrencilerimizi kutluyorum” 
dedi. İzleyenler tarafından büyük 
bir beğeni toplayan ve ayakta al-
kışlanan oyun, ilerleyen günlerde 
öğrencilerimiz için bir kez daha 
sahnelenecek.
n HABER MERKEZİ

Başkan Nuray Peker güven tazeledi

Genç MÜSİAD Konya Şubesi’nde Eğitim programları kapsamında “Dış 
ticarette yeni Rota: Özbekistan” konusu masaya yatırıldı. 
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Fabrikamızın aşağıdaki bölümüleri 
için personel alınacaktır.

* MOBİLYA USTALARI
* DÖŞEME USTALARI

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

Fabrikamız Konya Organize Sanayi 
Bölgesi İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

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

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

0332 239 19 08
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 CNC İşleme Merkezlerinde ve CNC 
Torna Tezgahlarında Operatör Olarak 
çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası Eleman-
lar 

 21-30 Yaş Arası Güvenlik Görevlisi
 21-30 Yaş Arası Testere ve Flex İle 

Çalışmak Üzere Elemanlar,
 21-30 Yaş Arası Alüminyum Enjeksi-

yon Makinelerinde Çalışmak Üzere Ele-
manlar,

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
 Bay Yemekhane Personeli Alınacak-

tır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

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

     ALINACAKTIR.

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

ELEMAN ARANIYOR

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

•  TORNACI
•  MONTAJCI
•  DEPO SORUMLUSU
•  VASIFLI, VASIFSIZ  

ELEMANLAR ALINACAKTIR.
Başvuracak adayların aşağıdaki adrese 
şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

VANA ÜRETİMİ YAPAN FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

•  KAYNAKÇI 
OLARAK 

ÇALIŞTIRILACAK
ELEMANLARA 

İHTİYACIMIZ VARDIR.
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0 533 032 05 52 veya

0 332 503 01 00

ELEMAN
ARANIYOR
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ZAYİ
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümünden aldığım  diplomamı ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nden aldığım Pedagojik Formasyon belgemi 
kaybettim hükümsüzdür.

Havva SAV
Öğrenci No: 132405094

Z-339

SATILIK
DAİRELER
Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 

daireler
0531 710 

88 76
ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.
Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

ELEMAN
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak 
üzere vasıfsız 

işçi alınacaktır.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* 35 YAŞINI AŞMAMIŞ
* EKSANTRİK PRES
 KULANABİLEN ELEMAN 
* VE VASIFSIZ ELEMANLAR

alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

TTT DÖVME OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Büyükkayacık Mah. 3 Organize
Sanayi Bölgesi 15. Sokak No: 5 Selcuklu/KONYA

Tel :  0 332 345 28 59 - 0322 239 00 75

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;
İYİ DERECEDE SOLIDWORKS 

KULLANABİLEN

l TEKNİK RESSAM
l DİK İŞLEM CNC 

CAD-CAM OPERATÖRÜ
alınacaktır.

SRC MAKİNA
Büsan Özel Org. San. Böl. Fevzi Çakmak Mah.

10645 Sokak No:24 
• Tel: 342 18 30

Uluslararası Filistin ve Kudüse Destek Sendikalar Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ku-
düs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararını 50 ülkede işçilerin katılımıyla protesto edecek

Kudüs için meydana inecekler
Memur-Sen ve Hak-İş Konfe-

derasyonunun geçen yıl İstanbul’da 
düzenlediği “Kudüs için hep birlik-
te, el ele” programında, 30 ülkeden 
sendika temsilcisi tarafından Ulus-
lararası Filistin ve Kudüse Destek 
Sendikalar Birliği kuruldu. Hak-İş 
Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın, 
250 delegenin imzasıyla başkanlığa 
seçildiği Birlik, ABD’nin İsrail Büyü-
kelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını 
50 ülkede işçilerin katılımıyla pro-
testo ederek, dünya kamuoyunun 
dikkatini Kudüs’e çekmeyi planlıyor. 
Arslan, yaptığı açıklamada, Filistin 
ve Kudüs’e destek veren çok sayıda 
sivil toplum örgütü olduğunu hatır-
lattı.

Çeşitli ülkelerdeki sendikaları, 
Kudüs ve Filistin davası etrafında bir 
araya getirdiklerini anlatan Arslan, 
“Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa ko-
nusunda bütün dünyayı bilgilendir-
mek, olup bitenleri kamuoyuna doğ-
ru şekilde duyurmak ve Kudüs’ün 
işgalini kamuoyunu anlatmak için 
çalışıyoruz. ABD’nin büyükelçiliğini 
Kudüs’e taşımasına karşı mücadele 
içerisindeyiz. Bunu önlemeye çalışı-
yoruz.” diye konuştu.

İŞÇİ MEYDANA İNECEK

Arslan, 11 Mayıs’ta bu amaçla 
Tunus’ta toplanacaklarını belirterek, 
şöyle devam etti:

“Tunus’taki toplantımıza, da-
vet ettiğimiz 50’ye yakın ülkeden 
sendikacı arkadaşımız katılacak. 
Tüm dünyadaki emekçiler, ABD ve 
İsrail’e tepki göstermenin yanı sıra 
büyükelçiliğin taşınmasını protes-
to edecek. Ülkemizde de çeşitli et-
kinlikler gerçekleştireceğiz. Kudüs, 
Filistinlilerindir ve başkentidir. Mu-

kaddes bir şehirdir. Müslümanların 
ilk kıblesidir. İşgalin sona ermesi için 
mücadelemizi sürdüreceğiz. Me-
mur-Sen ve Hak-İş olarak duyarlılık 
oluşturmayı hedefliyoruz. Sonba-
harda il başkanları toplantımızı Ku-
düs’te yapacağız. Oraya ziyaretleri 
teşvik ediyoruz. Filistin’deki geri dö-
nüş mücadelesindeki kardeşlerimize 
desteğimiz devam ediyor. Büyük bir 
direniş var ve bunun artarak devam 
etmesini istiyoruz. İsrail’in işgalini 

geçersiz kılmak için bunlara ihtiya-
cımız var.”
 İŞÇİLERE MESCİD-İ AKSA’YI TANITAN 

HARİTA DAĞITILACAK 
Filistin’deki zulmü sona erdir-

mek için çalışmaların süreceğine 
işaret eden Arslan, “Diğer yandan 
Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı insan-
lığa, Müslümanlara tanıtmak istiyo-

ruz. Mescid-i Aksa ile ilgili bazı bilgi 
eksiklikleri var. Üyelerimiz için Mes-
cid-i Aksa’nın gerçek şeklinin, me-
kanlarının haritasını çıkarıyoruz, da-
ğıtacağız. Teşkilatlarımızda Mescid-i 
Aksa ile mesafeyi ölçüp pano dağı-
tacağız. 81 ilde temsilciliklerimizde 
Mescid-i Aksa ile bulunduğunuz 
mekan arasındaki mesafe bilinsin is-

tiyoruz. Aslında ‘gönlümüz Mescid-i 
Aksa’da atmaktadır’ demek üzere 
bir yöntem geliştirdik. Kudüs’ü ve 
Filistin davasını ülkemizde, dünya-
da doğru şekilde anlatmak adına bir 
görevimiz var. Sorumluluğumuzu 
yerine getirmek için mücadeleye de-
vam edeceğiz.” değerlendirmesinde 
bulundu.  n AA
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Meram Belediyesi ve Beyoğlu 
Belediyesi’nin işbirliğiyle düzenle-
nen Meram Geleneksel El Sanat-
ları ve Zanaatkarlar Buluşması’nın 
açılışı törenle gerçekleşti. 10 gün 
sürecek etkinlikler kapsamında 
tarihten bugünümüze farklı el sa-
natları, usta zanaatkarlar tarafın-
dan icra edildi.

Konya Olgunlaşma Enstitü-
sü bahçesinde gerçekleşen açılış 
programına AK Parti Konya İl Baş-
kanı Hasan Angı, Sivas Belediye 
Başkanı Sami Aydın, Meram Bele-
diye Başkanı Fatma Toru, AK Parti 
İl Teşkilatı yöneticileri, AK Parti 
Meram İlçe Teşkilatı yöneticileri, 
Kültür ve Turizm İl Müdürü Ab-
düssettar Yarar, Tapu ve Kadast-
ro V. Bölge Müdür Vekili Kenan 
Çiftçi, Beyoğlu Belediyesi Halkla 
İlişkiler Müdürü Mehmet Çiğdem, 
Yazma Eserler Kütüphanesi Bölge 
Müdürü Bekir Şahin, Konya Ol-
gunlaşma Enstitüsü Müdürü Emel 
Tosun Akmeşe, Konya Muhtarlar 
Derneği Başkanı Celal Duran, Me-
ram Muhtarlar Derneği Başkanı 
Ali Ermiş, meclis üyeleri, muhtar-
lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Programda ilk olarak Konya 
Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 
düzenlenen Selçuklu temalı sahne 
sunumu gerçekleştirildi. 

Meram Belediyesi olarak ge-
leneksel el sanatlarının tanıtımına 
katkı sağlamaktan mutluluk duy-
duklarını belirten Meram Beledi-
ye Başkanı Fatma Toru, “Bizler; 
köklü, kadim bir milletin evlatları 
olarak; sanatkârlarımızla ve zana-
atkârlarımızla gurur duymaktayız.  
Onların eserleri; ecdadımızın sa-
nat tecrübelerinin, yaşam biçim-
lerinin ve duygularının günümüze 
yansımalarıdır. Göz nuruyla, el 
emeğiyle ince bir zekânın ve sanat 
anlayışının aktarılması, kültürel 
zenginliğimizi yansıtması açısın-
dan oldukça önemlidir. Kimliğine, 
tarihi hafızasına, değerlerine, kül-
türüne sahip çıkamayan milletler 
küresel güçlerin avı ve sömürgesi 
olmuşlar, tarih sahnesinden silin-
mişlerdir” dedi. 

Başkan Toru, pek çoğu tekno-
lojik gelişmeye paralel olarak bazı 
meslek grupları kaybolmaya yüz 
tutmuşsa da, onların yerine ika-
me edilenler, eskilerin geleneğini 
de sürdürdüğünü ifade ederken 
“Bu da bizim en büyük kazancımız 
olarak gözükmektedir. Meram Be-
lediyesi olarak geleneksel el sanat-
larımıza sahip çıkarken en büyük 
amacımız; onları teşvik etmenin 
yanı sıra eserlerini teşhir etmek 
ve geleneksel el sanatlarımızın 
günümüzdeki gelişmelerini de or-
taya koymaktır. Onlar, ülkemizin 
önemli bir kesimini temsil ederken 
aynı zamanda ekonominin de can 

damarıdırlar. Gerek üretimleriyle 
ve gerekse sanatın gücünü kulla-
narak onlar, geleceğe, gelenekle-
rimizi miras bırakmaktadırlar. Bu 
vesileyle sizleri, geleneksel el sa-
natlarımızla ve zanaatkârlarımızla 
buluşturmanın, hayal dünyanızın 
olduğu kadar kültürel zenginliği-
nize de yeni kapılar açacağından 
hiç şüphemiz yoktur.” şeklinde 
konuştu. Başkan Toru, konuşma-
sının sonunda önümüzdeki gün-
lerde Meramlı’nın yaşantısını ko-
laylaştıracak yeni tesislerin açılışını 
gerçekleştireceklerini müjdeledi. 

“SANAT ESERLERİNİN 
İCRASINI YENİ NESİLİN DE 

GÖRMESİ ÖNEMLİ”
Sıcak bir havada sıcak bir et-

kinlik olduğunu belirten AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, Sel-
çuklu temalı sahne sunumu dola-
yısıyla Konya Olgunlaşma Ensti-
tüsü’nü tebrik ederken, “Beyoğlu 
Belediyesi tarafından organize edi-
len sanat etkinliklerini gerçekleşti-
ren sanatçılarımızın Konyamız’da 
misafir edilmesi önemli. Zanaat-
karların eserlerini nasıl icra ettiğini 
yeni nesilin de görmesi oldukça 
önemli. Değerli Meram Belediye 

Başkanımız ve ekibinin çalışma-
larıyla Beyoğlu Belediyesi’nden 
Mehmet Çiğdem kardeşimizin 
gayretleriyle bu etkinlik gerçekleş-
tirildi. Ben tüm zanaatkarlarımıza 
“Hoşgeldiniz” diyorum. Özellikle 
ulaşımın kolay olduğu, gündüz ve 
akşam saatlerinde herkesin ulaşa-
bildiği bir mekanda bu etkinlikleri 
görmüş olacağız. Başta zanaatkar-
larımız olmak üzere, Meram Be-
lediye Başkanımıza, Olgunlaşma 
Enstitüsü Müdürümüze ve emeği 
geçen tüm kardeşlerimize teşek-
kür ediyorum.” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından pro-
tokol üyeleri ve katılımcılar, alan-
daki stantlarda bulunan ahşap 
oyuncak, dokuma, lületaş, bakır 
dövme, deri işleme, cam üfleme, 
baston, sedef kakma, Mardin tel-
kari, yemeni gibi sanatların icra 
edildiği tezgahları ziyaret ederek 
zanaatkarlardan bilgi aldı.  28 Ni-
san’a kadara sürecek olan etkinlik-
leri vatandaşlar saat 10:00-22:00 
saatleri arasında Konya Olgunlaş-
ma Enstitüsü bahçesinde ziyaret 
edebilecekler.
n HABER MERKEZİ 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Selçuklu İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, 2929 Ada, 37 Parsel,1.kat 14 Bağımsız 
Bölüm numaralı mesken nitelikli taşınmaz; Kuzey ve doğu cepheli, brüt 145 m2, net 125 m2 alanlıdır. 
Mesken, antre, salon, üç oda, mutfak, banyo, lavabo ve wc ile 1 balkondan oluşmaktadır. Kuru alanlar 
laminat, ıslak alanları seramik kaplıdır. Balkon tabanı seramik kaplama ve cam balkon yapılıdır.Duvar 
yüzeyleri dekoratif kağıt kaplama, antre, salon ve odalar asma tavanlıdır.Giriş kapısı çelik, diğer iç 
kapılar ahşap, pencereleri ahşap görünümlü PVC ve ısı camlıdır. Mutfak ankastre yapılıdır. Banyo, 
lavabo ve wc duvarları tavana kadar dekoratif seramik kaplıdır. Banyoda lavabo, duşakabin ve klozet 
bulunmaktadır. Mesken merkezi sistem doğalgaz kaloriferlidir. Elektrik, su ve doğalgaz tesisatları 
vardır.
Adresi : Şeker Mahallesi, Şefik Can Caddesi, Berra Sitesi, No: 65/3 Selçuklu/Konya
Yüzölçümü : 125 m2
Arsa Payı : 54000/2102000
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında, mesken sahası içerisinde yer almaktadır. İmar
   parametreleri maxTAKS:0,25 ve E:2,10 olarak belirtilmiştir. Parsel imar
   uygulaması görmüş olup imar parseli konumundadır.
Kıymeti : 290.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 25/07/2018 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 28/08/2018 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYI B BLOK ZEMİN KAT NO:Z18 YENİ MEZAT 
   SALONU - KARATAY KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada 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 2017/101 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
NOT: İlanımız aynı zamanda taşınmaz maliklerine Tebligat yapılamaması halinde ilanen tebligat 
mahiyetindedir.

Basın 787606 - www.bik.gov.tr

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU
2017/101 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Meram Geleneksel El Sanatları ve Zanaatkarlar Buluşması’nın açılışı tö-
renle gerçekleşti. 10 gün sürecek etkinliklerde farklı el sanatları yer alacak 

Meram’da sanat şöleni
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Şehit  ailelerini unutmuyorlar Ereğli Belediyesi hizmette sahada

 Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi Kadın Meclisi, Karatay’daki şe-
hit ailelerine ziyaretlerini sürdürü-
yor. Meclis, şehit eşi olan Esengül 
Alkış’ı ziyaret ederek manevi des-
tekte bulundu. Karatay Belediyesi 
Kent Konseyi Kadın Meclisi, sosyal 
belediyecilik kapsamında Kara-
tay’ın farklı mahallelerini ziyaret 
ederek vatandaşlara manevi yön-
den destek olmaya devam ediyor. 

Bu amaçla; 2002 yılında Tunceli’de 
bölücü terör örgütü ile yaşanan ça-
tışmada   şehit olan Jandarma Er 
Selçuk Alkış’ın eşi; 2 çocuk annesi 
Esengül Alkış’ı ziyaret ederek unu-
tulmadıklarını ve Karatay Beledi-
yesi olarak her zaman yanlarında 
olduklarını belirtti. Meclis Başkanı 
Aynur Avşar, ‘’Acıyı yaşayan bilir. 
Ancak Rabbim her şeyin sabrını 
veriyor. Şehadet çok yüksek, onur 

duyulacak ve herkese nasip olma-
yan bir makam. Rabbim kalanlara 
hayırlı ömürler versin. Bizler Kara-
tay Belediyesi  Kadın Meclisi olarak 
elimizden geldiğince şehit ailele-
rimizin yanınızdayız.’’dedi.  Ziya-
retlerin kendileri için çok önemli 
ve memnuniyet verici olduğunu 
vurgulayan Esengül Alkış Kadın 
Meclisi’ne ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür etti.  n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi farklı ma-
hallelerde toplamda 17 ekiple ça-
lışmalarını sürdürüyor.  Hizmet 
noktasında tüm birimlerimizle 
sahadayız diyen Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven: “Belediye olarak 
vatandaşlarımıza daha iyi hizmet 
edebilmek adına toplamda 17 eki-
bimizle yoğun olarak çalışıyoruz. 

Her şey daha güzel bir Ereğli için. 
Hemşehrilerimizin talepleri ve ih-
tiyaçlar doğrultusunda çalışmaları-
mız devam ediyor. Her mahallemi-
ze eşit şartlarda hizmet ulaştırmak 
için tüm ekiplerimiz canla başla ça-
lışıyor. Daha iyi hizmet etme pren-
sibimizle 2018 yılının planlamasını 
yaptık. Bu planlamalar ile Ereğ-

li’mizi hak ettiği hizmetlerle buluş-
turmaya devam edeceğiz. Bu nok-
tada hemşehrilerimizin bize olan 
güveni ve desteğini yadsıyamayız. 
Onların bize olan yaklaşımları bizi 
daha da çok kamçılıyor. Bizlere 
desteklerini esirgemeyen tüm va-
tandaşlarımıza teşekkür ederim” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

Ereğli’de, şehit Uzman Çavuş 
Emre Dut’un ailesine Şehadet Bel-
gesi verildi. 

30 Mart 2018 tarihinde Siirt’in 
Eruh ilçesi kırsalında yol yapım 
inşaatının güvenliğini sağlarken 
PKK’lı teröristler tarafından yapılan 
saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıl-
dığı hastanede şehit düşen Uzman 
Çavuş Emre Dut’un ailesine Şeha-
det Belgesi verildi. Şehadet Belgesi 
İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran 
ve İl Jandarma Komutanı Albay İs-
met Cansaran tarafından baba Mus-
tafa Dut’a takdim edildi. Programda 
Şehit Uzman Çavuş Emre Dut’un 
ailesinin yanı sıra İl Jandarma Ko-
mutan Yardımcısı Albay Ali Osman 
Yüca, İlçe Jandarma Komutanı Bin-
başı Osman Koşar, Ereğli Cezaevi 
Komutanı Üsteğmen Ali Fidan ve 
diğer askeri yetkililerde yer aldı.
n İHA

Özel Lokman Hekim’den
tiyatro etkinliği

TMSDER Konya
temsilciliği açıldı

Özel Lokman Hekim sağlık 
meslek lisesi Öğrencilerinin Konya  
Devlet Tiyatrosunda sahneledikle-
ri Çark adlı oyun izleyicilerden tam 
not aldı. Öğrenci velileri ve halkın 
ücretsiz izlediği oyuna gösteren 
ilgiye teşekkür eden Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ali İhsan Kaya bu tür 
sanatsal etkinlikleri sürdürecek-
lerini söyledi. Okul Müdürü Os-
man Kabalak ise öğrencileri per-
formansları nedeniyle tebrik etti. 
Oyunda, yurt dışında tahsil görüp 
yurda dönen fabrikatör bir baba-
nın oğlu Salih’in yaşadığı değişim 
ve dönüşüm anlatılıyor: “Mahmut 
çok zengin bir fabrikatördür oğlu 
Salih’in yurt dışına okuması için 
göndermiştir. Tüm hayali Salih’in 
iyi bir eğitim alması ve ülkesine 
dönüp işlerin başına geçmesidir. 

Evde bir heyecanla Salih’in dönüşü 
beklenir. Salih yurt dışından döner 
ama artık eski Salih değildir kültü-
rünü unutmuş eğitimini bırakmış 
sorumluluklarından vazgeçmiş 
boş ve bohem bir hayat yaşamaya 
başlamıştır. Eski saygısı değerle-
ri yoktur artık. Salih’in babası bu 
durumuma daha fazla dayana-
maz ve vefat eder Salih babasının 
ölümü ardında fabrikanın başına 
geçer Babasının ölümüne kadar 
olan sürede Salih’in yaşadıkları 
onu olgunlaştırmıştır.” Oyun,  aile 
baskısının mutsuz çocuklar doğur-
duğunu, ailelerin gençlerden bek-
lentileri bir taraftan da asimile olan 
gençliğin geldiği noktayı eleştirel 
bir dille; çark oyunu ile dengeli bir 
şekilde gözler önüne seriyor.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Makam Şoförleri Der-
neği (TMSDER) Konya İl Tem-
silciliği Yusuf Köker’in temsilcisi 
olduğu yeni temsilciliğin açılışı 
yapıldı. Açılışa TMSDER Yönetim 
kurulu başkanı Halil İbrahim Yıl-
maz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Konya makam şoförlerinin geniş 
katılımıyla yapıldı. Başkan Yılmaz 
burada yaptığı konuşmada birlik 
beraberlik vurgusu yaptı. Ayrıca 
Yılmaz, İstanbul’da yapılan üni-
versite eğitimlerinden bahsetti ve 
aynı eğitimi Konya’da yapma sözü 
verdi. Yılmaz sözlerine şöyle de-
vam etti, “22 aydır faaliyet göste-
ren derneğimiz, çok kısa zamanda 
2 üniversite eğitimi, 6 temsilcilik, 
15 ten fazla şehirde brifing veren,  
25 in üstünde makam şoförüne iş 
istihdamı sağlayan, siyasetçi ve iş 
adamlarına derneğimizi anlatan ve 

üye sayısını her geçen gün arttıran 
yüzde 60 devlet kurumu yüzde 40 
özel sektör makam şoföründen olu-
şan bir kurumuz. Türkiye’de mes-
leki çalışmalar yapan tek dernek 
olma özelliğine sahibiz.” TMSDER 
Konya  İl Temsilcisi Yusuf Köker ise 
konuşmasında, “1 yıldır Konya’da 
faaliyet gösteriyoruz, önümüzde-
ki dönemde daha aktif  çalışma-
lar yapacaklarını bununla alakalı 
İstanbul’dan destek alarak ulusal 
programlarla sizlere en iyi hizmeti 
sunacağız dedi, ayrıca Köker sade-
ce Konya değil tüm çevre illerinde 
temsilciliğimizin sınırlarında oldu-
ğunu oradan arkadaşlarında destek 
vermeye hazır olduklarını belirtti 
artık Türkiye olma yolunda tüm 
makam şoförlerini temsilciliğimize 
bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Mitral kapağında şiddetli yetmezlik bulunan iki hasta NEÜ Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde aynı gün gerçekleştirilen ameliyatların ardından sağlıklarına kavuştu

Meram Tıp’ta iki 
önemli başarı

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hasta-
nesinde mitral kapağında şiddetli 
yetmezlik bulunan iki hasta aynı 
gün gerçekleştirilen ameliyatların 
ardından sağlıklarına kavuştu. Me-
ram Tıp Fakültesi Kalp ve Damar 
Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Niyazi Görmüş, kalp kapağı 
hastalıklarında erken dönemde tec-
rübeli merkezlerde yapılan onarım 
ameliyatlarının başarılı olduğunu 
söyleyerek herhangi bir kalp rahat-
sızlığından şüphe edenlerin en yakın 
zamanda donanımlı bir sağlık ku-
ruluşuna başvurmaları gerektiğini 
ifade etti.  Mitral kapağında şiddetli 
yetmezlik nedeniyle ameliyat edilen 
60 yaşındaki Arafa Sarı, böyle bir 
rahatsızlığının farkında olmadığını 
ve hacca gitmek için yaptırdığı kont-
rollerde fark edildiğini söyledi.  Tet-
kiklerinde mitral kapağında şiddetli 
yetmezlik saptanan 70 yaşındaki 
Nuh Söbüçovalı ise, bu tür hastalık-
ların ihmal edilmemesi gerektiğini 
belirterek, “Belirli aralıklarla check 
up yaptırırım. İzmit’te yaptırdığım 
son kontrolde kalp kapağında sorun 
olduğunu tahmin ettiler. Tam dona-
nımlı bir merkez olmadığı için tam 
bir şey söyleyemediler ve ben de bu-
raya başvurdum. Ameliyat olduk ve 
şimdi de taburcu olmayı bekliyoruz” 
dedi. Kalp kapağı onarılarak sağlı-
ğına kavuşan Sarı ve Söbüçovalı, 
ameliyatlarını gerçekleştiren doktor-
lara ve ekibe teşekkürlerini ilettiler.

KALP KAPAĞI ONARILAN 
HASTALAR KAN SULANDIRICI 

İLAÇ KULLANMIYOR 
Mitral kapak hastalığının sık gö-

rüldüğünü kaydeden NEÜ Meram 
Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerra-
hisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Niyazi Görmüş, “Bu hastalıkta ka-
pakta ya darlık ya da yetmezlik olu-

yor. Aynı gün ameliyat ettiğimiz biri 
70 diğeri 60 yaşında olan hastaları-
mızda yetmezlik dediğimiz kaçaklar 
vardı ve biz onlara onarım yaptık. 
Bunun önemli olmasının sebebi, 
bu hastalar kan sulandırıcı ilaç kul-
lanmayacaklar ve ilerleyen hayat-
larında mekanik veya biyolojik bir 
kapağın problemleriyle uğraşma-
yacaklar çünkü kendi kapakları var. 
Yaptığımız sıradan değil komplike 
bir kapak onarımı. Tabi bu ameli-

yatlar riskli ameliyatlardır ve onarım 
yaparken kapakta daralma meydana 
getirebilirsiniz. Burada önemli olan 
bir diğer husus, hastalar ameliyat 
masasındayken kalbi çalıştırdıktan 
sonra mutlaka eko yapıp onarımın 
başarılı olduğunu ve yetmezlik ya da 
daralma olmadığını tespit etmeniz 
gerekiyor. Tüm bunları yapmak do-
nanımlı bir merkez ve tecrübeli bir 
ekip ister. Meram Tıp Fakültesi Kalp 
ve Damar Hastalıkları Uygulama 

ve Araştırma Merkezimiz var ve bu 
merkezin amacı bu tip olaylara anın-
da ekip olarak müdahale etmek.” 
diye konuştu. 

ERKEN VE DOĞRU TEŞHİS İLE 
TECRÜBELİ MERKEZDE TEDAVİ 

OLMAK ÖNEMLİ
Aynı gün içinde komplike iki 

kapak onarımı ameliyatının yapıla-
rak güzel sonuçlar elde edilmesinin 
ender görülen bir durum olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Görmüş, “Has-
talarımıza tavsiyemiz, mutlaka iyi 
bir merkezde kapak onarımlarını 
yaptırmaları. Kuruluşumuzdan iti-
baren 7 bin 450, son 3 senede bin 
500 açık kalp ameliyatı yapmış ve 
yine son 3 sene içinde 50’den fazla 
kalp kapak onarımı ameliyatı yapmış 
ve başarılı sonuçlar elde etmiş bir 
merkez olarak hastalarımızı buraya 
erken dönemde bekliyoruz. Hastala-
rın kapak onarımları geciktikçe has-
taların zararına oluyor. Hastalar ne 
zaman ameliyat olalım dediklerinde, 
hemen yapılmasını öneriyoruz. Geç 
kalındığında özellikle sağ ve sol kalp 
yetmezliği geliştiği zaman hastalara 
başarılı kalp onarımı yapıyorsunuz 
ama hastaların kalbinin gücü kalma-
dığı için bu sefer başka problemler 
ortaya çıkıyor ve süreç uzuyor.” şek-
linde konuştu.

BELİRTİLER NELERDİR?
Prof. Dr. Niyazi Görmüş son 

olarak, çarpıntı, nefes darlıkları, ön-
ceden 3 kat çıkabiliyorken şimdi 1 
kat çıkıldığında nefeste daralma ol-
ması, ritim bozukluğu hissedilmesi, 
göğüste sıkışmayla uyanılması, ge-
celeri rahat nefes alamama, küçük 
yükleri taşımakta güçlük çekme, 
yemek yerken daralma gibi belirti-
ler yaşandığında vatandaşların en 
yakın zamanda donanımlı bir sağlık 
merkezine başvurmaları gerektiğini 
söyledi.   n HABER MERKEZİ

Şehit Dut’un ailesine Şehadet Belgesi verildi

60 yaşındaki Arafa Sarı ve 70 yaşındaki Nuh Söbüçovalı,
 Meram Tıp’ta yapılan ameliyat ile yeniden sağlıklarına kavuştular.



19 NİSAN 2018 13HABER

Konya İl Kültür Turizm Müdürlüğü 
tarafından Turizm Haftası kapsamında 
Beyşehir’e gezi düzenlendi. Beyşehir 
Belediyesi’nin de destek verdiği Bey-
şehir gezisi programına Beyşehir Be-
lediye Başkanı Murat Özaltun, Kültür 
ve Turizm Konya İl Müdür Yardımcısı 
Mehmet Yündem, Basın Yayın Enfor-
masyon (BYEGM) Konya İl Müdürü Ab-
durrahman Fidancı ve basın mensupla-
rı katıldı. Gezide İlçenin tarihi ve turistik 
mekânlarını gezilerek bilgiler alındı. 
Konuşmalarını gerçekleştiren Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun “Tür-
kiye genelinde en fazla sosyal aktivite 
yapan belediye de Beyşehir Belediye-
sidir” diyerek 4 yıl içerisinde çözülmesi 
güç olan bir çok projeyi hayata geçirdik-
lerini ifade etti. Kültür ve Turizm Konya 
İl Müdür Yardımcısı Mehmet Yündem 
ise, “Tüm Türkiye genelinde de yüzde 
55-60 oranında bir turist artışı söz ko-
nusu” diyerek Beyşehir’in, Konya turiz-
mi üzerinde önemli bir rol üstlendiğini 
vurguladı. 

BEYŞEHİR, MİLLİ VE YERLİ SİLAHIN 
ÜRETİLDİĞİ BİR İLÇE HALİNE GELDİ
4 dönemdir çözülmesi güç olan bir-

çok projeyi gerçekleştirdiklerini belirten 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, sözlerine şu şekilde devam etti: “4 
yıldan itibaren yapılmış olan yatırımları 
bir orkestra şefi göreviyle yönetmeye 
devam ediyoruz. Çözülmesi güç olan 
birçok projeyi bu dönem içerisinde 
hizmete sunduk. Büyükşehir yasası ile 
birlikte 12 mahalle iken 67 mahalleye 
yükseldik. Bu sürece başlarken geçmiş-
ten gelen çözülmesi zor olan hizmetler 
yumağı vardı. Vaat etmiş olduğumuz 
bütün hizmetleri 4 yıl bittikten sonra 
yerine getirmiş olduk. Göreve gelme-
den önce Konya-Beyşehir ve Beyşe-
hir-Antalya yolunu konuşuyorduk. 
Beyşehir’de yapılması gereken Adliye 
Binası, Hastane Binası, Emniyet Binası 
ve parklar olmak üzere hepsi konuşu-
luyordu. Bugüne geldiğimiz zaman 
Beyşehir Devlet Hastanemiz faaliyete 
geçmiş durumda. Hastanemize gelen 
hastalarımızın özellikle ifadesi otel kon-
forunda bir hastane oluyor. Hastane 
karşısında da 36 yataklı hasta konuk evi 
inşaatımızı yaptık. 1070 kişilik kültür 
ve yaşam merkezinin inşaatını da yap-
tık. Nisan ayı itibariyle 22 etkinliğimiz 
vatandaşlarımız ile buluşacak. Rekor 
düzeyde sosyal faaliyetler gerçekleştiri-
yoruz. Türkiye genelinde en fazla sos-
yal aktivite yapan belediye de Beyşehir 
Belediyesidir. Üzümlü’de, Huğlu’da 
kapalı spor salonları inşa ettik. Amacı-
mız daha güzel ve yaşanabilir şehirde 
Beyşehir’imizi tanıtmaktır. Milli ve yerli 
tartışmasının olduğu bir dönemde de 
Beyşehir, milli ve yerli silahın üretildiği 
bir ilçe haline geldi. MPT 76’nın gövde-
sinin ve diğer aksamlarının yapıldığı bir 
ilçeyiz. Bu noktada bize destek veren 
Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’a, Başbakanımıza, Bakan-
larımıza, Milletvekillerimize teşekkür 
ediyoruz.“

BEYŞEHİR GÖLÜNDEKİ 
SU MİKTARI YÜKSELDİ

Beyşehir Gölündeki bulunan suyun 
doluluk oranı ile ilgili sorumuzu yanıtla-
yan Başkan Özaltun,   su doluluk oran-
ları ile ilgili herhangi bir sorunun ol-
madığını dile getirerek, “Geçen seneki 
yağan karı bu sene görmedik. Hal böyle 
olunca da son yağışlarla birlikte göldeki 
su seviyesinde bir miktar yükselmeler 
oldu. Su miktarında şuanda herhan-
gi bir problemimiz yok.  Önümüzdeki 
günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’ndan buraya Milletvekilimiz Mehmet 
Babaoğlu ile birlikte bir grup gelecek. 
Gölün zemin temizliği noktasında tıpkı 
Ankara’da ki gibi zemin temizliği gibi 
temizlik arzu ediyoruz” ifadelerini kul-
landı. 

İLÇELERDE EN BÜYÜK PROJE VE 
YATIRIM KALEMLERİNDEN BİRİSİ 
BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ 

Özaltun, Sağlık Bakanlığının Türki-
ye’de ilçeler bazında hayata geçirdiği en 
büyük proje ve yatırım kalemlerinden 
birisi olan Beyşehir Devlet Hastanesi 
gezerek hastalara ‘geçmiş olsun’ dilek-
lerini iletti. Ayrıca hastane ile ilgili açık-
lamalarda da bulunan Özaltun, “36 ya-
taklı hasta konuk evi inşaatımızı yaptık 
ve hemşerilerimizin hizmetine sunduk. 
İlçeler bazında en büyük yatırım kale-
mi olan hastanemiz, yapıldı ve hizmete 
sunuldu. Hastalarımız hastanemizin 
hizmetinden oldukça memnun” dedi. 
Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi 
Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu ise hasta-
nenin 215 yatak kapasitesine sahip ol-
duğunu dile getirerek, “Hastanemizde 
5 Mart tarihinden itibaren hizmet ver-
meye başladık. Hastanemiz yeni gelen 
hekimlerimiz ile çok büyük bir güç ka-
zandı. 215 yatak kapasitesine sahibiz. 
Hastanemize çevre ilçelerden de bir 
çok hasta geliyor” diye konuştu. 
“34 YILDIR GÖREMEDİĞİMİZ AVRUPALI 

TURİSTLERİ GÖRMEYE BAŞLADIK”
Geçen seneye oranla Türkiye ge-

nelinde turist sayısında yüzde 60 ci-
varında artış olduğunu belirten Kültür 
ve Turizm Konya İl Müdür Yardımcısı 
Mehmet Yündem, “Turizm haftası 
münasebetiyle, geleneksel olacak olan 
turumuzu bu yıl, basın mensubu arka-
daşlarımızla Beyşehir’e yaptık. Hiçbir 
turizmcinin öngörmediği bir ziyaretçi 
artışıyla karşı karşıyayız. Bunun sebep-
lerini konuştuk. Tüm Türkiye genelinde 
de yüzde 55-60 oranında bir turist ar-
tışı sözkonusu. 34 yıldır göremediğimiz 
Avrupalı turistleri görmeye başladık. 
Çin bu artışta birinci sırada. Geçen se-
neye göre, son üç ay içerisindeki artış 
oranı yüzde 57-58 civarında. Turizm-
de geldiğimiz bu noktayı istişare ettik. 
Beyşehir’in de sahip olduğu değerlerin 
yükseldiği ve insanların bu tür yerlere 
alaka göstermeye başladığı bir dönem-
deyiz. Yani tabiatla alakalı, yürüyüşün-
den diğer aktivitelere kadar doğayla 
alakalı turizm dalları yükseliyor. Tabi 
kayıt altına alıp bu konuda bir sayı 
vermek çok mümkün olmuyor, çünkü 
bunu profesyoneller yapıyor.Beyşehir 
bölgesinde çok güzel yürüyüş turları 
yapıldığını biliyorum.Çünkü, çok gü-
zel yürüyüş güzergahları mevcut. Bu 
da son dönemde muazzam yükselen 
bir trend haline geldi. Bu bakımdan 
önümüzdeki yıllarda Beyşehir’de böyle 
güzel hoşnutluklarla karşılaşırsak hiç 
şaşırmayalım diyorum” diye konuştu. 
BYEGM Konya İl Müdürü Abdurrah-

man Fidancı da, “Kültür ve Turizm İl 
Müdürlüğümüze bu basın gezisini or-
ganize ettikleri için, Beyşehir Belediye 
Başkanımıza ise bu programa eşlik ede-
rek vermiş olduğu destekler sebebiyle 
teşekkür ediyorum. Beyşehir’de başka-
nımız daha önce de Konyalı basın men-
suplarını bu güzel ilçemizde ağırlamıştı. 
Benzer programlarımız inşallah devam 
edecek” dedi. 

KONYA BÖLGESİNDE İLK RENKLİ 
MOZAİĞE RASTLANDI

Yunuslar Mozaiği Konya merkeze 
60, Beyşehir ilçe merkezine 30 kilomet-
re uzaklıkta. Yunuslar Mahallesinde yer 
alan bölgede daha önceden bir kaçak 
kazı yapılmış. Bunun ardından Müze 
Müdürlüğü tarafından yapılan araştır-
ma ile kazının yapıldığı bölgeler tespit 
edilmiştir ve yaklaşık 3 tane kaçak kazı 
çukuruna rastlanmıştır. Müzeler Mü-
dürlüğü tarafından yapılan kurtarma 
kazısının ilk senesinde mozaik tabanlı 
oda bulunmuştur. Merkezdeki odanın 
etrafında bulunan mozaik, 3 tane renkli 
bordur ile yer yer balık figürleri ile de 
bezenmiştir. 2 tane sahne işlenirken 1 
tanesinde yani giriş kapısı olan bölgede 
aslan ile figür yer almaktadır. Mozaikte 
genellikle hayvan figürlerine yer veril-
miş. Buraya Bizans’ın 600’ncü yılına 
tarihlendirilen bir villa da denilebiliyor.  
Bölgede ki alan İl Kültür Turizm Mü-
dürlüğü ve Müze Müdürlüğü tarafın-
dan koruma altına alınmıştır. 

ANADOLU’NUN EN GÜZEL CAMİİ
Eşrefoğlu Camii, Beyşehir Gö-

lü’nün 100 metre kuzeyinde, Eşre-
foğlu Mahallesi’nde yer alıyor. Camii, 
1299 yılında bir türbe, kervansaray ve 
hamam ile bir külliye şeklinde, Eşre-
foğlu Emir Süleyman Bey tarafından 
yaptırılmış. Yapı, genel olarak Selçuk-
lu geleneğini devam ettirmektedir. 
Kuzey-güney doğrultusunda uzanan 
yapının harim kısmı, mihrap duvarına 
dik 7 sahın oluşturacak şekilde ahşap 
direklerle tanzim edilmiş. Orta sahın 
yan sahınlardan daha geniş tutulmuş-
tur. Tavanın ortasında aydınlık feneri 
olarak da adlandırılan hem iç mekâna 
ışık verdiği, hem de zemindeki havuza 
dolan kar sayesinde ahşap aksamın ih-
tiyaç duyduğu nemi sağladığı düşünü-
len bir boşluk yer almaktadır. Mihrap 
önü kubbesi Türk mimari geleneğini 
yansıtır. Çini mozaik mihrap ve künde-
kari tekniğinde yapılmış minber cami-
nin önemli süsleme unsurları. Camiyi, 
ünik kılan özelliği ise büyük ölçüde 
özgün olan ahşap aksamı ve bu yüzey-

lerin üzerinde örneklerinin en başarılısı 
ve gösterişlisi olan kalem işleridir. 2017 
yılında Beyşehir Belediyesi ve Müze 
Müdürlüğü tarafından yapılan ortak 
çalışmalar sonucu Cami’nin güneyinde 
ve göl kenarında yer alan bölgede Bey-
şehir Eşrefoğlu Beyliği’ne ait sur duvarı 
kalıntıları tespit edilmiştir. 

EFLATUNPINAR BÖLGESİNDE 
KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI 

TAMAMLANDI
Eflatunpınar Hitit Su Anıtı böl-

gesinde ki kamulaştırma işlemleri ta-
mamlandı. Bölgeyle ilgili güzel bir proje 
düşünülüyor. Eflatunpınar dünyada 
Hititler adına söylenilebilecek tek eser 
olarak yer alıyor. Su Anıtı, Hititlerden 
günümüze gelebilen, ayakta olan ve 
halen işlevini devam ettiren eserler 
arasında yer alıyor. Buranın en büyük 
özelliği hava, su ve toprağın en güzel 
şekilde anlatılabilmesini işlemiş olmala-
rı. Bereketi sembolize eden figürler yer 
alıyor. Eflatun Pınar, bütün Anadolu’ya 
yayılmış bulunan eski Anadolu stilin-
deki, yani ‘Hitit sanatı taklidi’ tarzdaki 
anıtlardan biri. Kuzeye dönük yapılan 
eserin batı tarafında, yerden bir kay-
nak suyu fışkırıyor ve önün kesilen su 
küçük gölü meydana getiriyor. Gölün 
üzerinde 14 lahit boyundan oluşan bir 
cephe yükseliyor. Anıt, kült yeri özelliği 
taşımakta ve bir süre burada yaşadığı-
na inanılan ünlü Eflatun’dan dolayı bu 
adı aldığı sanılmaktadır. 

ANADOLU’YU DÜKKÂNINDA TOPLADI
Beyşehir’de “Ah Anadolu ah” yazılı 

dükkân içerisine Anadolu’yu toplayan 
Mehmet Erdoğan, 45 yıldır Türkiye’nin 
dört bir yanından antika ürünleri top-
layarak satışını gerçekleştiriyor. Diriliş 
Ertuğrul gibi önemli dizilere ürün veren 
Erdoğan, aynı zamanda ünlü sanatçı-
ların antika durağı oluyor. Meslekle il-
gili bilgiler veren ve hikâyesi hakkında 
kısaca bahseden Erdoğan, “45 yıldır 
Türkiye dört bir yanını gezerek antika 
ürünleri topluyorum. Ömrümün yettiği 
kadar tarihi burada toplamaya devam 
edeceğim. Çocuklarıma da vasiyetim 
“ben ölürsem mezarımı dükkânın önü-
ne kazın” oldu. Benim dükkânımdan 
yaklaşık 10 tane müze çıkar. Bütün 
ürünlerime özen gösteriyorum. Onlara 
severek bakıyorum. İşyerimde 10 tane 
işçi çalışıyor. Bunların her biri benim 
dükkâna gelmemi istemez. Çünkü ben 
bütün ürünlerin yerini değiştiririm” 
dedi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Turizm Haftası kapsamında Konya İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Beyşehir Belediyesinin ortak organizasyonu ile Beyşehir’e 
gezi düzenlendi. Gezide Beyşehir’in tarihi ve doğal yerleri tanıtıldı, Beyşehir’in üreten bir ilçe olduğu vurgulandı

Beyşehir hem üretiyor
hem de tarih kokuyor

Turizm Haftası kapsamında Beyşehir’e gezi düzenlendi. Basın mensuplarına yönelik gezide, Beyşehir’in
 tarihi ve turistik mekanları gezildi, ilçedeki yatırımlar hakkında bilgiler verildi.
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Girişimciler, öğrencilere tecrübelerini anlattı
KTO Karatay Üniversitesi Gi-

rişimci Liderler Topluluğu “Bir 
Hikayem Var” etkinliği adı altında 
ülkenin girişimci liderlerini üni-
versite öğrencileriyle buluşturdu. 
Farklı sektörlerden başarılı girişim-
cilerin katıldığı programda girişim-
cilik konusunda istekli öğrencilerin, 
bu alandaki deneyimli isimlerle bir 
araya getirmesi ve tecrübe paylaşı-
mı amaçlandı. KTO Karatay Üniver-
sitesinde düzenlenen 2 gün süren 
genç girişimcilere yönelik eğitim 
ve sunumların yapıldığı etkinlikte, 
gençleri girişimciliğe yöneltecek 
çalışmalar anlatılırken girişimcilik 
konusunda başarıya imza atmış 
olan isimler gençlerle deneyimleri-
ni paylaştı. Bir ülkenin gelişmişlik 
seviyesinin girişimcilikte göster-
diği başarıyla ölçümlenebildiğini 
aktaran KTO Karatay Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay 
Ünüsan, “Ülkemizde girişimcilik fa-
aliyeti göstermek isteyen her insa-
na kapılar açılıyor. Üniversite olarak 
bizler de girişimci öğrencilerimiz 
destekliyoruz. Girişimcilerin eko-

nominin içerisinde aktif olarak rol 
alması, ekonomik büyüme ve kal-
kınma için ayrıcalıklı öneme sahip” 
dedi. Etkinlik kapsamında üniver-
site öğrencilerine tecrübelerini ak-
taran Türk Hava Yolları (THY) Ku-

rumsal İnovasyon Müdürü Ahmet 
Faruk Tuna ise, iş modelinde ino-
vasyonun önemine değindi. Ahmet 
Faruk Tuna, “THY dünyada rekabe-
tin en yoğun yaşandığı hava ulaşımı 
sektöründe ulaştığı etkin pozisyonu 

korumak adına inovasyona verdiği 
ağırlığı gün geçtikçe arttırıyor. Ye-
nilikçi olmayan firmalar zamanla 
yok oluyor. İnovasyon bu noktada 
hayati önem taşıyor” diye konuştu. 
Etkinliklerin ikinci gününde ise in-

sansı robot üretimi gerçekleştiren 
firmalardan biri olan Akınsoft’un 
Kurumsal İletişim Müdürü Türker 
Canan ve Mekanik Sistem Müdü-
rü Emre Çağ, öğrencilerle buluştu. 
Türker Canan “Yüksek teknoloji 
alanındaki çalışmalarımız, öncelikli 
olarak bulunduğumuz coğrafyada 
yaşayan insanların kalkınmasını 
sağlayacak sonra da insanlığa değer 
götürecek niteliktedir” dedi. 

Üniversite öğrencilerinin yoğun 
ilgi gösterdiği etkinlikte sosyal med-
yada Nalet Bebe olarak da bilinen 
Ömer Başdoğan katılımcılara eğ-
lenceli dakikalar yaşattı. İki gün sü-
ren ve sürpriz yarışmaların olduğu 
etkinliklere Elis Yılmaz, Ömer Ekin-
ci, Sabri Gülel, Midyeci Ahmet, Alp 
Onur, Yunus Derebağ gibi alanında 
başarılı girişimciler katıldı.
n İHA

Kulu Cihanbeyli Yardımlaşma Kültür ve Çevre Derneği tarafından düzenlenen Şehitlere Vefa Progra-
mı’nda Konya’daki şehit aileleri biraraya geldi. Programda birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı

‘Milletimizin yanında durduk
durmaya da devam edeceğiz’

Konya Şehit Aileleri Derneği 
ile Kulu-Cihanbeyli Yardımlaşma 
Kültür ve Çevre Derneği tarafından 
Şehitlere Şükran Programı düzen-
lendi. Şehitlerin anıldığı ve onlar 
için duaların edildiği programda 
birlik ve dayanışma vurgusu ya-
pıldı. Grand Hotel’de düzenlenen 
programa KTO Karatay Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay 
Ünüsan, Selçuklu Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Hasan Görgülü, Konya 
Şehit Aileleri Derneği Başkanı Re-
cep Pekdemir, Kulu Cihanbeyli Yar-
dımlaşma Kültür ve Çevre Derneği 
Başkanı Ramazan Yaşar, dernek 
üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve 
şehit aileleri katıldı.

Kulu Cihanbeyli Yardımlaşma 
Kültür ve Çevre Derneği Başkanı 
Ramazan Yaşar, “Kulu- Cihanbeyli 
Yardımlaşma Derneği 2003 yılında 
vatansever, ezan ve bayrak aşığı 
bir grup genç tarafından kurulmuş-
tur. Kurucu başkanı olarak 15 yıldır 
yürüttüğüm bu görev içinde, mil-
letimizin faydasına olduğuna inan-
dığımız birçok sosyal ve kültürel 
programa imza attık. Mevzunun va-
tan,ezan,bayrak, millet olduğu hiç-
bir çalışmadan dün kaçmadık, bu-
gün de geri durmayacağız. 40 yıldır 
üzerimize saldıkları terör belasıyla 
mücadele eden devletimizin ve mil-
letimizin yanında durduk, durmaya 
da devam edeceğiz. Cennet Türki-
ye’mizin huzur ve refahı için dernek 
olarak her çalışmaya yapmaya, her 
görevi ifa etmeye hazırız” ifadelerini 
kullandı. 

ŞEHİTLERİMİZİN MİRASINI 
KORUMAK BOYNUMUZUN BORCU 

Şehitleri anmak ve onlara şük-
ranlarını sunmak için bir araya gel-
diklerini ifade eden Yaşar, “Bugün 
şehitlerimizi anmak, onlara şükran-
larımızı sunmak için bir aradayız. 
İşte o şehitler için Allah Kur’an-Ke-
rim’de şöyle buyuruyor “ Allah yo-
lunda öldürenlere sakın ölüler san-
ma. Bilakis onlar diridirler, Rableri 
katında Allah’ın, lütfundan kendi-
lerine verdiği nimetlerin sevincini 
yaşayarak rızklandırmaktadırlar. Ar-
kalarından kendilerine ulaşamayan 
(henüz şehit olmamış) kimselere de 
hiçbir korku olmayacağına ve on-
ların üzülmeyeceklerine sevinirler. 
Allah’ın bu lütfuna , bu teveccühü-

ne mazhar olmuş şehitlerimizi an-
mak,onlara şükranlarımızı sunma 
için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 
Şehitlerimizin bıraktığı maddi ve 
manevi mirası korumak ve yaşat-
mak devletimizin ve milletimizin 
olduğu gibi  birey olarak bizim de 
boynumuzun borcudur. Bu bilinç ve 
kararlılıkla burada toplandık. Onlar 
bu vatan için canlarını verdiler, onla-
rın bıraktığı ailelerin yanında olmak 
bizim en büyük vazifemizdir” dedi.

ŞEHİT AİLESİ OLMAKTAN 
GURURLUYUZ

Konya Şehit Aileleri Derneği 
Başkanı Recep Pekdemir de, şehit 
babası olmaktan gurur duyduğunu 

ifade ederek, “Onlar bu vatanın ev-
latlarıydı. Onların da hayalleri vardı. 
Onların ailelerinin de hayalleri vardı. 
Biz şehit ailesi olmaktan gurur du-
yuyoruz. Ya terörist babası olsaydım. 
Nereye bakardım?” diye konuştu. 
Ölümün kaçınılmaz olduğunu akta-
ran Pekdemir, “Ölüm Allah’ın emri, 
Ölüm var ama Allah herkese şerefli 
ölüm nasip etsin. Allah yolunda ver-
diğimiz ilk şehidimizden son şehi-
dimize kadar Allah hepsine rahmet 
eylesin. Üzülmeyin analar, babalar. 
Biz şehit aileleri olarak ağzımızdan 
hep ‘Vatan sağ olsun’ lafı çıktı. kı-
yamete kadar da bunu söylemeye 
devam edeceğiz” dedi.

ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ 
HATIRALARINA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Konya Şehit Aileleri Derneği 
Başkanı Recep Pekdemir ömürlerin 
sonuna kadar , şehit evlatlarının aziz 
hatıralarına sahip çıkacaklarını ifade 
ederek, “ Vatanın sağ olması için,a-
yakta durması için , evlatlarımız , 
bir gül bahçesine girer gibi koştular 
şahadete.Mekanları cennet olsun 
bütün şehit evlatlarımızın .En fazla 
şehit cenazesinin geldiği şehirlerden 
birisidir Konya. Konya aynı zamanda 
şehitler diyarıdır. Ömrümüzün so-
nuna kadar, şehit evlatlarımızın aziz 
hatırlarına sahip çıkacağız” ifadeleri-
ni kullandı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Künyesi; Ebu 
Süheyl Abdullah b. 
Süheyl b. Amr el-Â-
mirî (ö. 12/633) olup, 
Meşhur Ebu Cendel’in 
ağabeyidir. Müslüman 
olduktan sonra ikinci 
Habeşistan Hicret’ine 
katıldı. Habeşistan dö-
nüşü, babası Süheyl’in 
dininden dönmesi için 
baskı yapması üzerine İslâmiyet’ten 
dönmüş gibi davrandı. Bedir Sava-
şı’na müşriklerin tarafında babasıyla 
birlikte katıldı, fakat savaş başlama-
dan önce bir fırsatını bularak Müslü-
manların safına geçti.

Bedir’den itibaren Hz. Peygam-
ber’le birlikte bütün savaşlara katıldı; 
Hudeybiye Antlaşması şahitlerinden 
oldu. Mekke fethinde babası için Hz. 
Peygamber’den eman aldı, böylece 
onun Müslüman olmasına vesile 
oldu. Yemâme’de yalancı peygam-
ber Müseylime ile yapılan savaşta 
otuz sekiz yaşında iken şehit oldu.

ADÎ b. HÂTİM et-TÂÎ(R.A.)
Tay kabilesinin reisi olan meşhur 

sahabedir. EbuTarif Adî b. Hatim b. 
Abdullah et-Tai (ö. 67/686)künyesi 
ile tanınır.

Müslüman olmadan önce mu-
taassıp bir Hristiyan ve amansız bir 
İslâm düşmanı idi. Hz. Peygamber, 
Tay kabilesi üzerine Hz. Ali kuman-
dasında bir seriyye sevk edince İslâm 
kuvvetlerine karşı koyamadı ve aile-
siyle birlikte HristiyanArapların bu-
lunduğu Suriye sınırına doğru kaçtı. 
Müslümanlar, aralarında kız kardeşi 
Seffâne’nin de bulunduğu pek çok 
kişiyi esir alarak Medine’ye getirdiler. 
Seffâne Hz. Peygamber’in huzuruna 
çıkıp Müslüman olduğunu söyledi; 
Hz. Peygamber de onu sadece azat 
etmekle kalmayıp elbise, yiyecek, 
at ve harçlık vererek Şam’a kardeşi 
Adî’nin yanına gönderdi. Seffâne ’ye 
yapılan bu muameleden memnun 
olan Adî, kız kardeşinin de içinde bu-
lunduğu bir heyetle Medine’ye geldi. 

Resûlullah’la yaptığı 
görüşme sonunda hic-
retin yedinci veya doku-
zuncu (628, 630) yılın-
da İslâmiyet’i kabul etti. 
Müslüman olduğunda 
yaşı elliyi geçmişti.

Adî b. Hâtim’in 
kabile reisliği Hz. Pey-
gamber devrinde de 
devam etti. Başarılı 

çalışmalarıyla kabilesinin tamamen 
Müslüman olmasını ve devlete karşı 
görevlerini eksiksiz yerine getirme-
sini sağladı. Böylece, kabilesine ait 
vergileri devlete tam ödemekle meş-
hur bir sahabe vasfını kazandı. Arap 
kabilelerinden birçoğunun İslâm’dan 
döndüğü ve devlete başkaldırdığı 
Hz. Ebu Bekir’in hilâfeti döneminde 
kabilesine hâkim olarak en küçük 
bir kıpırdanışa dahi fırsat vermediği 
gibi, vergilerini de eksiksiz ödemeye 
devam etmelerini sağladı. Hz. Ebu 
Bekir devrinde Hâlid b. Velid kuman-
dasında Suriye seferine, Hz. Ömer 
zamanında da Irak’ın fethine ve Ka-
disiyye Muharebesi’ne katıldı. Ce-
mel ve Sıffîn vakalarında Hz. Ali’nin 
safında yer aldı. Müslümanlığı kabul 
etmesine vesile olduğu için Hz. Ali’ye 
karşı ayrı bir sevgisi ve bağlılığı vardı. 
Cemel Vakasında bir gözünü ve oğlu 
Muhammed’i kaybetti. Diğer oğlunu 
da Haricîler öldürdü. Irak’ın fethin-
den sonra Kûfe’ye yerleşti ve orada 
vefat etti.

Uzun ömürlü sahabelerden biri 
olan Adî, babası Hatim et-Tâî gibi 
cömert bir insandı. Uzun süren ka-
bile reisliğinin kazandırdığı tecrübe-
ler onda sağlam ve köklü bir devlet 
adamlığı karakteri oluşturmuştu. 
Hz. Ömer’in vefakâr ve Salih bir in-
san olarak tavsif ettiği Adî b. Hatim, 
altmışaltı hadis rivayet etmiş, bun-
lardan yedisi Sahîh-i Buhari’de, elli 
yedisi de Ahmed b. Hanbel’in Müs-
ned’inde yer almıştır.

KAYNAK: TÜRKİYE DİYANET 
VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:76
ABDULLAH b. SÜHEYL(R.A.)

Karapınar’da askeri tatbikat 
sırasında havada patlayan mühim-
matın parçaları Karaman’a bağlı 
Hamidiye köyü yakınlarında ekili 
araziye düştü. Edinilen bilgiye göre, 
Karaman’a bağlı Hamidiye köyün-
de tarlada çalıştıkları sırada patla-
ma duyan vatandaşlar, helikopter 
düştüğünü düşünerek durumu he-
men askeri yetkililere haber verdi. 
Olay yerine gelen jandarma ekibi 
mühimmatın düştüğü ekili arazide 
güvenlik tedbiri aldı. Daha sonra 
bölgeye askeri helikopterle askeri 
yetkililer geldi. Ekili alana düşen 

mühimmatın parçaları askerler ta-
rafından tek tek toplandı. Askerler, 
toplanan parçaları alarak helikop-
terle bölgeden ayrıldı. 

Olayı gören köylüler ise, “Bir 
anda havada büyük bir patlama 
oldu. Ne olduğunu bizde anlama-
dık. Durumu hemen jandarmaya 
haber verdik. Daha sonra askeri 
helikopter geldi” dedi. Yetkililer 
de, önemli bir durumu olamadığını 
Konya’nın Karapınar ilçesinde de-
vam eden askeri tatbikat nedeniyle 
helikopterin geldiğini ifade etti.
n İHA

Tatbikatta mühimmat
havada parçalandı

haber@konyayenigun.com
TEFİK EFE

Konya Şehit Aileleri Derneği ile Kulu-Cihanbeyli Yardımlaşma Kültür ve Çevre Derneği tarafından Şehitlere Şükran Programı düzenlendi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kritik bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim konu-
sunda mutabık kalındığını belirterek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 24 Haziran’da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı 

24 Haziran’da seçim var
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi (TBM-
M)’de partisinin grup toplantısında, 
cumhurbaşkanı ve milletvekili genel 
seçiminin 26 Ağustos’ta yapılma-
sı önerisinde bulunmuştu. Bahçeli, 
konuşmasında, “26 Ağustos 2018 
Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile 
Büyük Taarruzumuzun yıl dönüm-
lerinde, Türk milletinin yeni bir zafer 
ruhuyla sandığa gidip hem cumhur-
başkanı hem de milletvekili genel 
seçiminde Türkiye düşmanlarına 
hak ettikleri dersi vermesi en makul, 
en mantıklı, en akılcı, en demokratik 
yoldur” ifadesini kullanmıştı. Bahçe-
li’nin erken seçim önerisinin günde-
me bomba gibi düşmesinin ardın-
dan gözler Cumhurbaşkanı ve AK 
Parti Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a çevrilmişti. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, partisinin gurup top-
lantısında konuyla ilgili net bir yanıt 
vermedi. Ancak Erdoğan, Bahçeli ile 
daha önce planlanan bir görüşme-
si olduğunu hatırlatarak, konunun 
yapılacak bu görüşmede gündeme 
geleceğini söylemişti. 

KRİTİK GÖRÜŞME 
YARIM SAAT SÜRDÜ

Yaşanan bu gelişmelerin ardın-
dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
bahsettiği kritik görüşme dün ger-
çekleştirildi. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’yi saat 13:30’da Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. 
Basına kapalı yapılan görüşme ya-
rım saat sürdü. Görüşmenin sona 
ermesiyle birlikte hem Cumhurbaş-
kanı Erdoğan hem de MHP Genel 
Başkanı Bahçeli, kurmaylarıyla gö-
rüşme yaptı. 

KARARI CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN AÇIKLADI

Yapılan görüşme sonucunda 
çıkan kararı Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla yap-
tığı toplantının ardından açıkladı. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçe-
li ile oldukça verimli bir görüşme 
gerçekleştirdiklerini belirten Erdo-
ğan, Bahçeli ile daha önce de fark-
lı konularda defalarca görüşmeler 
yaptıklarını hatırlattı. Yarım saatlik 
görüşmenin de oldukça geniş bir 
yelpazede gerçekleştirildiğini ifade 
eden Erdoğan, sözlerine şöyle de-
vam etti, “Bu çerçevede Bahçeli’nin 
Salı günü ki gurup toplantısında ifa-
de ettiği milletvekili ve Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinin erkene alınması 
ile ilgili teklifini de değerlendirme 
fırsatı bulduk. 15 Temmuz FETÖ 
Darbe girişiminin başarısızlığa uğ-
ratılması birçok alanda olduğu gibi 
siyasette de yeni bir dönemin de-
vamıdır. Milletimizin darbe gecesi 
gösterdiği kahramanlık asla unu-
tulmayacaktır. Ardından 29 gece 
boyunca tutulan demokrasi nöbet-
leri milletimizin istiklaline ve istik-
baline sahip çıkma iradesinin bir 
sembolü olmuştur. 7 Ağustos 2016 

tarihinde Yenikapı’da yaptığımız ve 
milyonlarca vatandaşımızın katıl-
dığı o büyük miting ise milletimi-
zin biz siyasetçilere verdiği mesajı 
açıkça ortaya koymuştur. Nitekim 
16 Nisan halkoylamasına giden sü-
reçte milletimizin önümüzü açtığı 
ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanı 
olarak hem şahsımın hem de par-
timin uzun zamandır dile getirdiği 
yönetim sistemi değişikliğini yine 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçe-
li’nin ön açması ve desteğiyle, 16 
Nisan’da hayata geçirme imkanı 
bulduk. Buna göre anayasa değişik-
liğinin Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemi ile ilgili hükümleri yapılacak 
ilk seçimlerden sonra yürürlüğe 
girecektir. Dolayısı ile Türkiye hala 
16 Nisan’dan sonra artık eski diye 
ifade edebileceğimiz sistemle yöne-
tilmektedir. Cumhurbaşkanı ile hü-
kümetin uyumlu çalışması sayesin-
de ciddi bir sorun yaşanmıyor gibi 
gözükse de, eski sistemin hastalık-

ları attığımız her adımda karşımıza 
çıkabiliyor. Buna rağmen bizim ter-
cihimiz hep milletimize verdiğimiz 
taahhüde uygun şekilde 2019 Ka-
sım’ındaki seçimlere kadar dişimizi 
sıkmaktan yana olmuştur. Ancak 
gerek Suriye’de yürüttüğümüz sı-
nır ötesi operasyonlar, gerek Suriye 
ve Irak merkezli olarak bölgemizde 
yaşanan tarihi önemdeki hadiseler 
Türkiye’nin biran önce belirsizlikleri 
açmasını zorunlu hale getirmiştir. 
Ülkemizin geleceğine yönelik karar-
ların daha güçlü şekilde alınabilmesi 
ve uygulanabilmesi için yeni yöne-
tim sistemine geçiş giderek aciliyet 
kesvetmeye başlamıştır. Bahçeli’nin 
yaptığı çağrıyı bu gerçekleri de göz 
önünde bulundurarak yetkili kurul-
larımızla enine boyuna müzakere 
ettik. Sonuçta ülkemizin karşı kar-
şıya bulunduğu fotoğraftan hare-
ketle, erken seçim teklifine olumlu 
yaklaşmamız gerektiği konusunda 
arkadaşlarımızla görüş birliğine 
vardık. Bir kez daha tekrarlayacak 
olursak, Türkiye’nin önündeki iç ve 
dış gündemin yoğunluğu erken se-
çim kararının açıklanmasıyla ortaya 
çıkacak belirsizliğin, biran önce or-
tadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor. 
Suriye’deki gelişmelerin hızlandığı, 
makroekonomik dengelerden bü-
yük yatırımlara kadar her konuda 
çok önemli kararlar vermemiz gere-
ken bir dönemde seçim konusunu 
ülkemizin gündeminden biran önce 
çıkarmamız şarttır. Bunun için önü-
müzdeki seçimlere ittifak içinde gir-
me konusunda mutabık olduğumuz 
Bahçeli ile de yaptığımız istişareler 
neticesinde seçimlerin 24 Haziran 
2018 pazar günü yapılmasına karar 
verdik. AK Parti ve Milliyetçi Hare-
ket Partisi Meclis Gurupları olarak 
konuyla ilgili yasal süreçleri hemen 
başlatıyoruz. Ayrıca Yüksek Seçim 
Kurulu da seçim hazırlıklarına şüp-
hesiz ki derhal başlayacaktır.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Başkanlar, Selçuklu’da toplandı  

‘Önemli yazarlar, kapasitemizi geliştirir’

Türk Dünyası Belediyeler Birli-
ği(TDBB) Nisan Ayı Yönetim Kurulu 
Toplantısı, Selçuklu Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde Konya’da yapıldı. 
28 ülkeden 1126 üyesi bulunan 
Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin 
(TDBB) Nisan Ayı Yönetim Kurulu 
toplantısı, Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ın ev sahipliğin-
de yapıldı. 

TDBB Yönetim Kurulu Başkanı 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Baş-
kanı İbrahim Karaosmanoğlu baş-
kanlık ettiği toplantıya TDBB Genel 
Sekreteri Fahri Solak, TDBB Yürüt-
me Kurulu üyeleri Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilecik 
Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bolu 
Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 
Düzce Belediye Başkanı Dursun 
Ay, Kartepe Belediye Başkanı Hü-
seyin Üzülmez, Kastamonu Beledi-
ye Başkanı Tahsin Babaş, Keçiören 
Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kıbrıs 
Güzelyurt Belediye Başkanı Mah-
mut Özçınar, Sancaktepe Belediye 
Başkanı İsmail Erdem, Şahinbey Be-
lediye Başkanı Mehmet Tahmazoğ-
lu, Tataristan Nijnekamsk Belediye 
Başkanı Aydar Metşin, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can ve Zey-
tinburnu Belediye Başkanı Murat 
Aydın katıldı. 

TDBB Genel Sekreteri Fahri 
Solak’ın 21Mart - 18 Nisan 2018 

tarihleri arasında gerçekleştirilen 
faaliyetler ve gündem hakkında bilgi 
vermesiyle başlayan toplantıda gün-
dem konuları görüşüldü. 

BAŞKANLAR SELÇUKLU’NUN 
HİZMETLERİNİ GEZDİLER 

Türk Dünyası Belediyeler Birliği 
(TDBB) Nisan Ayı Yönetim Kurulu 
Toplantısı için Konya’da bulunan 

TDBB Yönetim Kurulu Başkanı Ko-
caeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu ve bera-
berindeki heyet Selçuklu Belediyesi 
tarafından şehre kazandırılan Sille 
ve Sille Baraj Parkı başta olmak üze-
re  Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 
Selçuklu Kongre Merkezi ve Selçuk-
lu Otizmli Bireyler Eğitim Merke-

zi’ni ziyaret ettiler. Gezilerde heye-
te Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay da eşlik etti. Başkan 
Altay belediye çalışmaları hakkında 
heyet üyelerine bilgiler verdi. Heyet, 
gezisinin ikinci kısmında Mevlana 
Müzesi ve Tarihi Bedesten Çarşısını 
da ziyaret etti.
n HABER MERKEZİ

Karapınar’da “Anadolu Mektebi Yazar Okuma-
ları” paneli gerçekleştirildi. Anadolu Mektebi Yazar 
Okumaları Yürütme Kurulu Başkanı ve eski Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, 
Kültür Merkezi’ndeki programda etkinliğin gönüllü 
bir hareket olduğunu söyledi.

Proje kapsamında klasik yazarların eserlerini oku-
maya çalıştıklarını ifade eden Güçlü, şöyle konuştu:

“Lise ve üniversite öğrencilerinin önemli yazarla-
rın eserlerini okuyabilmelerini sağlamak için yol gös-
termeliyiz. Önemli yazarlar, kapasitemizi geliştirir ve 
tüm hayatımızda onların görüşlerinden yararlanırız. 
İdealist biri olabilmek için okuyoruz. Büyük hedefle-
rimiz için, kendimizi geliştirmek için okuyoruz. Oku-
yan insan değerli olur. Kültürel değer olarak kendini 
yetiştiren insan birçok alanda belirleyici olur.” Panele 
İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim 
Müdür Vekili Arif Yayla, AK Parti İlçe Başkanı Nadi 
Tartan, öğretmen ve öğrenciler katıldı. n AA

Kıymetli dostlar, 
sizlerle yine Yenigün 
gazetemizin bu köşesin-
de yazılarımızla birlikte 
olacağız. Uzun zamandır 
sizlerden uzak kalmıştık. 
Fakat bizim yazma aşk 
ve heyecanımız Mustafa 
Arslan bey’in teklifleriyle 
birleşince sizlerle tekrar 
buluşma imkânına ka-
vuştuk. Mutluyuz.

Sosyal ve kültürel ko-
nular başta olmak üzere Müslümanların 
dertlerine, dine, ahlaka, kültüre, sanata, 
dair her ne varsa bildiğimiz ve kalemi-
mizin gücünün yettiği kadar yazmaya 
çalışacağız. Okumak ve yazmak kutsal 
bir görev… Okur-yazar olmak ulvi bir 
dava… Biz de bu kutsal davanın müte-
vazı bir neferiyiz.

Şu dünya üzerinde herkesin bir 
davası, bir amacı, bir hedefi, bir hayat 
felsefesi, bir amacı var. Bizim de ama-
cımız insanlara faydalı olmak, insanları 
aydınlatmak… Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (sav): “İnsanların en hayır-
lısı, insanlara en faydalı olanıdır”. Buyur-
muyor mu?

Sözlerin en güzeli Allah (cc) sözü, 
yolların en güzeli, Allah Rasulü (sav)’in 
yoludur. Cenab-ı Hak bizi bu Hak yoldan 
ayırmasın. Bu yolda ayaklarımızı sabit 
kılsın. Yolunda çalışan, gayret eden kul-
larından eylesin. Amin.

Dünya üzerinde Müslümanlar ezi-
yetler çekerken küffara karşı yek vücut 
olarak mücadele ve mücahede etmek 
her mü’minin asli görevidir. Herkes bu 
davada gücü yettiği kadar çalışmak, zul-
mü azaltmak ve durdurmakla mükel-
leftir. Vahşi Batı zulümde sınır tanıma-
maktadır. Elde ettiği teknik güçle İslam 
dünyasını kana bulamaktan çekinme-
mektedir. Lafa geldi mi Hümanizm, 
İnsan, hayvan vesaire sevgisinde de 
birinciliği kimseye kaptırmamaktadırlar. 
Algı operasyonları, göz boyama seans-
ları, medya sektörünü en üst düzeyde 
kullanmaktadırlar…

Öyleyse zulmü(karanlığı, kötülü-
ğü) nurla(aydınlıkla, iyilikle) bertaraf 
etmemiz, ama anlamıyorlarsa anladık-
ları dilden(güç kullanarak) konuşarak 
anlatmamız lazım… Çünkü onların en 
iyi anladıkları dil güçtür, kuvvettir. Ame-
rika’sı da, Avrupa’sı da, Rus’u da, Çin’i 
de, İsrail’i de güçten anlar. O zaman bize 
düşen vazife gece-gündüz çalışarak en 
güzel icatları yapmak, onların yaptıkları 
silahlardan daha üstününü yapmak, 
onların geliştirdikleri teknolojilerden 
daha ileri teknolojileri geliştirmektir.

Aslında bütün semavi dinler insan 

sevgisini öğütler. Fakat 
Batı dünyası tahrif edil-
miş dinleri dolayısıyla her 
öldürdüğü Müslüman 
için sevap kazanacağını 
düşünür ve bunu insan-
larına telkin eder. Cemil 
Meriç;

- Semavî kitapların 
emri: “öldürmeyecek-
sin”. Hristiyan Avrupa, en 
sefil çıkarları için dünya-
nın bütün Mandarenlerini 

öldürdü ve öldürmeye hazır. Goethe: 
“ya örs olacaksın ya çekiç” diyor. Şark, 
Sadi’den Gandhi’ye kadar aksi kanaatte: 
“Yemin ederim ki, dünyanın bütün top-
rakları bir tek insanın kanını akıtmaya 
değmez.” Kim haklı?

Aslında Küffar dünya hayatının 
gelip geçiciliğini bir fark edebilse, vahşi 
hayvan değil insan olsa, hayatı sade-
ce dünyadan ibaret zannetmese işler 
düzelecek… O zaman ne Suriyeli bir 
çocuğun burnu kanayacak, ne insan-
lar azgın dalgalarda boğulacak, ne de 
Afganistan’da Hafızlığa çalışan çocuk-
lar bombalanıp şehit edilecek... Ne 
Konvansiyonel silahlar ne de Nükleer 
bombalar… 

Vahşi Batı ne zaman Müslümanlar 
uyanır ve güçlenirse o zaman adam 
olur.Başka yolu yok…

Cemil Meriç yine diyor ki;
-Üç kıtaya hâkim olmuş bir mede-

niyetin, dünyaya adâlet, kardeşlik dağıt-
mış bir ülkenin; 

hiçbir zıpçıktı uygarlığı taklide ihti-
yacı yoktur... Yani kendimiz olmamız 
gerekiyor.

Avrupa materyalizmine rağmen 
Hristiyandır. Hristiyanlık Doğu ismi 
anılır anılmaz şahlanıverir. İşçisi de, 
Marksist’i de, Hristiyandır hep Avrupa-
lının. Durup  dururken Hristiyan değildir 
belki. Ama Hristiyan bir devletle Müslü-
man bir devlet arasında bir tercih yap-
mak gerekince safkan Hristiyandır. 

Önce kaybolan hafızamızı yeniden 
inşa etmek zorundayız. Kimiz, neyiz, 
nasıl bir tarihin çocuklarıyız? 

Bütün Kuran’ları yaksak, bütün 
camileri yıksak, Avrupalının gözünde 
Osmanlı’yız. 

Osmanlı, yani İslâm. 
Karanlık, tehlikeli bir düşman… 
Olimpos Dağının çocukları, 
Hira Dağı’nın evlatlarını 
hep bu gözle gördüler. 
Birlik, Birlik, Birlik… Çalışma, Çalış-

ma, Çalışma….
Sefer bizden, Zafer Allah’tan..
Daha fazla söze hacet var mı?
Selam ve hürmetlerimle…

VİRA BİSMİLLAH…

Kamu Başdenetçi-
si Şeref Malkoç, Selçuk 
Üniversitesi Süleyman 
Demirel Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen 
“İnsan Hakları ve 
Ombudsmanlık” kon-
feransına konuşmacı 
olarak katıldı. 

Konferansı, Cum-
hurbaşkanı Başdanış-
manı Ayşe Türkme-
noğlu, Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Ka-
ğan Karabulut, Prof. Dr. Mehmet 
Okka, Kadın, Aile ve Toplum Hiz-
metleri Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kamile 
Marakoğlu, sivil toplum kuruluş 
temsilcileri, dekanlar ve öğrenciler 
dinledi. Programın açılış konuşma-
sını gerçekleştiren Kadın, Aile ve 
Toplum Hizmetleri Uygulama ve 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
“Selçuk Üniversitesi’nde kadın 
akademisyen sayısı yüzde 37’ler-
de, öğrenci sayısı olarak da yüzde 
49,5’larda bu durumdan dolayı 
büyük bir mutluluk duyduğumuzu 
ifade etmek istiyorum. Çünkü Kon-
ya’mız ve üniversitemiz bir güven 
şehridir” diye konuştu. İnsan hak-
ları ve hukukunun önemine vurgu 
yapan Rektör Şahin, “Hak ve hu-
kukun din ve imanla ilişkisi yok do-
ğuştan verilen bir özelliktir. Bunu 
korumak insanlığın vazifesidir, 
boynunun borcudur bu münase-
betle ülkemizde Kamu Denetçiliği 
Kurumu’nun gelişiyor olması ve 
böyle bir kurumun kuruculuğu-
nun deneyimli hukukçu olan Şeref 
Malkoç’un yapmış olması ayrı bir 
şanstır” dedi. 

Türkiye’de kadın haklarıyla 
ilgili önemli gelişmelerinin yaşan-
dığını ifade eden Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu 
da şunları kaydetti: “2010 yılın-
da Anayasamıza kadınlara pozitif 

ayrımcılıkla ilgili bir 
madde koyduk. Bu 
çok önemlidir. Tabii ki 
bizler cinsiyet üstünlü-
ğü değil, kadınların da 
insan haklarında iste-
nilen seviyeye getiril-
mesini istedik. Kadının 
yerel yönetimlerde ka-
rar verici mekanizma-
larda yer almaları için 
Sayın Cumhurbaşka-

nımızın önemli destekleri ve teşvi-
ki oldu. Yerel yönetimde çok daha 
kadın görebileceğimiz günler de 
gelecek.”  Malkoç, Kamu Denet-
çiliği Kurumunun (KDK) 2012’de 
kurulduğunu, 2013’ten itibaren 
de vatandaşlardan gelen şikâyet-
leri incelemeye başladığını söyledi. 
İdarenin eylem ve işlemlerinin, 
insan haklarına dayalı hakkaniyet 
anlayışı içerisinde dikkatlice ince-
lendiğini aktaran Malkoç, vatan-
daş ile idare arasındaki uyuşmaz-
lıkları dostane şekilde ve uzlaşıyla 
çözüme kavuşturduklarını ifade 
etti. Malkoç, vatandaşın avukat-
lığını üstlendiklerini söyleyerek, 
“Kamu kurumlarına danışmanlık 
yapıyoruz. Dostane çözüme önem 
veriyoruz. Türkiye’de önceden in-
sanlar haksızlığa uğradıklarında, 
‘git ver mahkemeye’ deniliyordu. 
Mahkemeler de 4-5 yıl sürerdi. 
Şimdi mahkeme dışı alternatif 
çözüm yolları üretildi. Ceza dava-
larıyla ilgili uzlaşma kültürü geliş-
tirildi. Türkiye’de 200 binin üze-
rinde dava uzlaştırmayla çözüldü. 
Yeni olduğu için eksikliği var. Ana-
dolu’yu gezdiğimizde, barolardan 
şikâyetler geliyor. Avukat arkadaş-
larımız, ‘belki savcı dava açacak, 
vatandaş bize vekâlet verecek, bi-
zim ekmeğimize mani oluyorsu-
nuz’ diye esprili şikâyetlerde bulu-
nuyorlar. Ben de avukat olduğum 
için rahatlıkla söylüyorum. Ama 
güzel bir şey uzlaşmak” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Vatandaşın avukatıyız,
dostane çözüm üretiyoruz’

    m-aciyan@hotmail.com
MUHAMMED ACIYAN

KÖŞE TAŞI

Şeref Malkoç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
yaptığı kritik görüşme sonucunda erken seçim kararı alındı.
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Aliyev yemin ederek görevine başladı Yarım asırlık Castro devri sona eriyor
Azerbaycan’da 11 Nisan’daki 

seçimde oyların yüzde 86,02’sini 
alarak dördüncü kez cumhurbaş-
kanı seçilen İlham Aliyev, yemin 
ederek görevine başladı. Azerbay-
can’da 11 Nisan’daki seçimde oy-
ların yüzde 86,02’sini alarak dör-
düncü kez cumhurbaşkanı seçilen 
İlham Aliyev için Milli Meclis’te 
yemin töreni düzenlendi. Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Ferhat Abdul-
layev, törende yaptığı konuşmada 
Merkezi Seçim Komitesi tarafın-
dan açıklanan seçim sonuçlarının 
Anayasa Mahkemesi tarafından 
onaylandığı ve Aliyev’in bugün-
den itibaren resmen cumhurbaş-
kanı olduğunu belirtti. Daha sonra 
kürsüye davet edilen Aliyev, ana-
yasa üzerine el basarak “Cumhur-
başkanlığım süresince anayasaya 
bağlı kalacağıma, devletin ba-
ğımsızlığı ve toprak bütünlüğünü 
koruyacağıma, halkıma liyakatle 

hizmet edeceğime yemin ederim.” 
dedi. Milli marşın okunmasının 
ardından Kur’an-ı Kerim’e el ba-
san Aliyev, “Azerbaycan halkının 
yüzyıllardır oluşturduğu milli ve 
manevi değerlere ve geleneklere 
sadık kalacağım, onları her zaman 

yücelteceğim.” ifadelerini tekrarla-
dı. Cumhurbaşkanı Aliyev, yemi-
nin ardından bayrağı öptü. Törene 
bakanlar, devlet komiteleri baş-
kanları, milletvekilleri ve yabancı 
ülkelerin temsilcileri katıldı.
n AA

Küba’da yarım asra yakın bir 
sürenin ardından ilk kez devlet 
başkanlığında Castro adı olma-
yacak. Küba Devrimi’nin lideri 
Fidel Castro’dan devlet başkanlı-
ğını devralan Raul Castro görevini 
Devlet Başkanı Yardımcısı Miguel 
Diaz-Canel’e devredecek. Yarın 
toplanacak ulusal meclisin, ikinci 5 
yıllık başkanlık döneminin sonun-
da görevini bırakacağını açıklayan 
Raul Castro’nun yerine Diaz-Ca-
nel’i başkanlığa seçmesi bekle-
niyor. Görev değişimiyle birlikte, 
Küba Cumhuriyeti’nin kurulduğu 
1959 yılından bu yana ilk kez dev-
let başkanlığı makamında Castro 
soyadını taşımayan biri oturmuş 
olacak. 57 yaşındaki Diaz-Canel’in 
devlet başkanı olması ayrıca ül-
kenin kurucu kadroları içinde yer 
almayan, devrim döneminde ye-
tişmiş kuşaktan bir ismin ilk kez 
başa geçmesi anlamına geliyor. 

Öte yandan 86 yaşındaki Castro, 
devlet başkanlığı görevini bıraksa 
da ülkeyi yöneten Komünist Par-
tinin başında kalacak. Dolayısıyla 
görev değişimi Castro’nun tama-
men iktidardan çekilmesi anlamı-
na gelmiyor.

Fidel Castro da 2008 yılında 
sağlık nedenleriyle devlet başkan-
lığı görevini kardeşine devretmiş, 
ancak Komünist Parti liderliğini 
sürdürmüştü. Castro, 2016 yılında 
90 yaşında vefat etmişti.
n AA

Suriye’deki Beşşar Esed rejimi, 
Rusya ve İran’ın desteğiyle ülkenin 
yüzde 58’ine hakim oldu. Muhalifle-
rin alanı yaklaşık yüzde 12’ye geriler-
ken, ABD destekli terör örgütü YPG/
PKK ülkenin dörtte birini işgal edi-
yor. Mart 2011’de başlayan iç sava-
şın kaderi, İran ve Rusya’nın rejime, 
ABD’nin de terör örgütü YPG/PKK’ya 
verdiği destekle değişti. Muhalifle-
rin başta İdlib olmak üzere 2015’te 
birçok stratejik noktada ilerlemesi 
üzerine, Rusya, 30 Eylül’de iç sava-
şa doğrudan müdahale etti. Rejim, 
Rusya’nın hava, İran güçlerinin kara 
desteğiyle muhaliflere karşı birçok 
cephede operasyon başlattı. Bu ta-
rihten sonra iç savaşın gidişatı rejim 
lehine değişti.  Terör örgütü YPG/PKK 
ise Ocak 2014’te DEAŞ ile mücadele 
bahanesiyle başlayan ABD desteğiyle 
2 yılda ülkenin dörtte birini işgal etti. 
YPG/PKK’nın işgal alanı, Türkiye’nin 
Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’den çı-
karılmasının ardından, 45 bin 967 
kilometrekareye gerilese de örgüt 
hala ülkenin dörtte birini işgal ediyor. 
Ekim 2017’de DEAŞ Rakka ve Dey-
rizor’dan çıkarıldı. O dönemden bu 
yana DEAŞ’a karşı operasyon düzen-
lenmiyor. Halihazırda DEAŞ, Hase-

ke’de Irak sınırının bir kısmına hakim 
Şedadi kırsalı, Humus’un doğu kırsa-
lı, Şam ve Kuneytra’da belli noktalar-
da varlığını sürdürüyor. AA’nın harita 
alan ölçümlerine göre, DEAŞ’ın işgal 
alanları ülkenin 9 bin 784 kilomet-
rekaresine, ülke topraklarının yüzde 
5,28’ine denk geliyor.

REJİM ÜLKENİN YARISINDAN 
FAZLASINI KONTROL EDİYOR
Son dönemde rejim, 5 yıldır sıkı 

abluka ve yoğun saldırılara tabi tuttu-
ğu Doğu Guta’yı ele geçirdi. 2016’nın 
sonunda Halep’i de aynı yöntemle 
ele geçiren rejim, şimdi de kuşatma 
altındaki Kuzey Humus’a yöneldi. 
Halihazırda rejim 107 bin 803 kilo-

metrekare ile ülkenin yüzde 58’ini 
kontrol ediyor.

MUHALİFLER ÜLKENİN 
SEKİZDE BİRİNE HAKİM

ABD, Rusya ve İran’ın müda-
halesi ile kontrol alanları gerileyen 
muhalifler ise 21 bin 745 kilometre-
kareyi, yani ülkenin yüzde 11,73’ünü 
kontrol ediyor. Türkiye’nin Hatay ili-
nin karşısındaki Suriye topraklarına 
denk düşen İdlib, Mayıs 2015’ten bu 
yana muhaliflerin kalesi konumunda. 
İdlib’de hakim muhalif ve bazı rejim 
karşıtı silahlı gruplar, ilin doğusun-
da, Halep’in kuzeybatı kırsalında da 
varlık gösteriyor. Humus ilinde ise 
muhalifler, rejim ve destekçilerinin 

5 yıldır ablukada tuttuğu kuzey kısmı 
kontrol ediyor. Buradaki muhalifler, 
son 4 gündür rejimin yoğun saldırıları 
ile mücadele içinde. Ülkenin güne-
yindeki Dera ilinin merkezinin bü-
yük kısmı ve Ürdün sınırındaki kırsal 
bölge ile Kuneytra ilinin bir kısmında 
muhalifler varlığını koruyor. Suriye-I-
rak-Ürdün sınırındaki Tanif bölgesin-
de de muhalifler, İran destekli yaban-
cı terörist grupların yönelttiği tehdide 
karşı varlık mücadelesi veriyor.

Şam’ın Doğu Guta bölgesinde 5 
yıldır abluka ve yoğun saldırılara di-
renen muhalifler, geçen ay Rusya ile 
varılan anlaşma gereği bölgeden çe-
kilmek zorunda kaldı. Şam’ın kuzey-
doğusundaki Doğu Kalamun halen 
muhaliflerin elinde.

ZEYTİN DALI HAREKATI MUHALİF 
BÖLGELERİ BİRLEŞTİRDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve 
Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) 20 
Ocak’ta başlattığı Zeytin Dalı Hare-
katı ile YPG/PKK’nın Afrin’den çıka-
rılması, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi 
ile Türkiye sınırındaki İdlib’i birleş-
tirdi. Böylece, muhalifler Suriye’nin 
kuzeyinde toplam 3 bin 894 kilomet-
rekarelik bir alan kazandı.
n AA

Filistinli tutuklular 
ailelerini göremiyor

Doğu Guta’da halk
ölüme mahkum!

İsrail hapishanelerindeki Filis-
tinli tutuklular, cezaevinde yıllarını 
ailelerini görmeden geçiriyor. İsra-
il, Filistinli tutukluları sadece öz-
gürlüklerinden yoksun bırakmıyor, 
aileleriyle görüş haklarını da asgari 
düzeye indirerek onları âdeta zi-
yaret yasağına mahkûm ediyor. 
İsrail’in geçen yıl şubat ayında Batı 
Şeria’ya geçişi sırasında gözaltına 
aldığı Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 
Gazze Şeridi’ndeki çalışanı Filistinli 
Muhammed Murteca da ailesiyle 
görüş hakkı kısıtlananlardan sa-
dece biri. Murteca’nın 13 yaşın-
daki büyük oğlu Ahmed, 14 aydır 
tutuklu olan babasını bir kez bile 
ziyaret edemedi. Annesinin birlik-
te ziyaret için yaptığı 5 başvuru da 
İsrail idaresi tarafından reddedildi. 
İsrail’in 2006 yılında tutukladığı 
Macid Ebul Kumbuz ise biri 1,5 di-
ğeri o sırada henüz doğmamış iki 
çocuğunu ancak hapse girdikten 
7 yıl sonra gördü. Bebek bıraktığı 
oğlu, ilkokula başladıktan sonra 
babasıyla tanıştı. Macid’in annesi 
Faize, 19 yıl hapis cezasına çarptı-
rılan oğlunun, çocuklarını karşısın-

da büyümüş hâlde bulunca büyük 
şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

Filistinli Şukriye Vadi de 2 yıl-
dır İsrail hapishanesinde tutuklu 
bulunan oğlu Ömer’i ziyaret et-
meyi beklediğini belirtti. Vadi, 26 
yaşındaki oğlunun 2013’te yaralı 
bir şekilde gözaltına alındığını, gö-
zaltına alındığı sırada kalbine yakın 
bir bölgeden kurşunla yaralandığı-
nı bunun akciğerlerinde hasara ne-
den olduğunu anlattı. Oğlunun te-
davi görmesi ve ameliyat edilmesi 
gerektiğine dikkati çeken Vadi, ha-
pishanede yalnızca acılarını dindir-
mek için ağrı kesiciler verdiklerini 
söyledi. İki yıldır ziyaret edemediği 
oğlunun hayatından endişe ettiğini 
aktaran Filistinli anne, tedavi edil-
memesi nedeniyle sağlık durumu-
nun her geçen gün kötüleştiğini 
dile getirdi. Filistinli tutuklularla 
ilgilenen Vaid Derneği Basın Ofisi 
Müdürü Muntasır Naug, İsrail’in 
tutukluların aileleriyle görüşmesini 
engelleme politikasının tehlikeli bir 
durum olduğunu belirterek, bu-
nun tutuklular ve aileleri üzerinde 
olumsuz psikolojik etkiler bıraktığı-
nı ifade etti.   n AA

Suriye’de Beşşar Esed rejimi 
ve destekçileri tarafından yaklaşık 
7 yıldır kuşatma altında tutulan, 
havadan ve karadan bombardı-
manlarla harabeye dönen Doğu 
Guta’da, aralarında çocukların da 
bulunduğu çok sayıda kişi hayatını 
kaybetti, bir o kadarı da yaralandı 
veya sakat kaldı. Esed rejiminin 
adeta taş üstünde taş bırakmadı-
ğı kentte, imkansızlıklara rağmen 
mesleklerini yapan doktorlar, hal-
kın acılarını hafifletmek ve yara-

larını sarmak için çaba gösterdi. 
Rusya’nın garantörlüğünde varı-
lan tahliye anlaşması gereği Doğu 
Guta’dan tahliye olduktan sonra 
Türkiye’ye sığınan doktorlar yaşa-
dıkları acı dolu günleri unutmakta 
zorlanıyor. Ağız, diş ve çene cerra-
hı İsmail Salhani, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Doğu Guta’da 
halkın ablukadan dolayı her türlü 
insani ihtiyaçtan mahrum yaşa-
mak zorunda kaldığını söyledi.
n AA

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD kontrolünde bulunan bölgeler, yabancı teröristler ve sözde 
siyasi ittifak halindeki sol partilerin illegal silahlı yapılarının eğitim kamplarıyla terör yuvası işlevi görüyor

Sol terör örgütleri
Suriye’de yuvalandı

Halkların Birleşik Devrim Hare-
keti (HBDH) içerisinde yer alan ve 
Türkiye’de legal görünümlü siyasi 
partileri bulunan terör örgütleri, 
Suriye’nin kuzeyinin birçok bölge-
sinde üyelerine terör eğitimi veri-
yor. AA’nın edindiği bilgilere göre, 
terör örgütü PKK tarafından kuru-
lan Halkların Birleşik Devrim Hare-
keti (HBDH) ile birlikte Türkiye’de 
de legal siyasi uzantıları veya illegal 
olarak faaliyette bulunan yasadışı 
sol terör örgütleri için Suriye’nin 
kuzeyi terör yuvasına dönüştü.  Te-
rör örgütü PKK/PYD’nin Suriye’de 
Esed rejiminden devraldığı ve ABD 
ile yapılan ittifak sonucunda alınan 
yerlerde sözde kantonların ilan 
edilmesinin ardından Türkiye’de 
terör faaliyetleri yürüten sözde bazı 
siyasi parti ve derneklerin uzantısı 
olan yasadışı sol terör örgütleri ile 
PKK arasında Kandil’de bulunan 
kamplarda terör iş birliğine yönelik 
bir dizi toplantı gerçekleştirildi. Bu 
toplantılar sonucunda terör örgü-
tü PKK’nın yöneticilerinden Duran 
Kalkan öncülüğünde 12 Mart 2016 
tarihinde yapılan toplantıda Halk-
ların Birleşik Devrim Hareketi’nin 
(HBDH) kurulduğu açıklandı.

Terör örgütü HBDH içerisinde; 
Marksist Leninist Komünist Parti 
(MLKP), Türkiye Komünist Parti/
Marksist–Leninist Konferans (TKP/
ML), Marksist Leninist Silahlı Pro-
paganda Birlikleri (MLSPB), Maoist 
Komünist Partisi (MKP), Türkiye 
Komünist Emek Partisi/Leninist 
(TKEP/L), Türkiye İhtilalci Komü-
nist Birliği (TİKB), Devrimci Ko-
münarlar Birliği (DKP), Devrimci 
Karargah (DK) Proleter Devrimciler 

Koordinasyonu bulunuyor.
ÖRGÜTTE ABD ÇATLAĞI

Sözde “güç ve eylem birliği” 
kararı ile başlayan bu ortaklaşma-
da PKK/PYD’nin Suriye’de birçok 
bölgede ABD ile ittifak kurması 
üzerine ayrılıklar başladı. Terör ör-
gütü TKP/ML , 2016’nın ekim ayı 
başlarında yayınladığı bir bildiriyle 
“Marksist Leninist Maoist devrim 
anlayışlarına, ilke ve ideolojilerine 
uymaması” gerekçesiyle HBDH te-
rör oluşumundan ayrıldığını duyur-
du. Bu ittifak nedeniyle hala örgüt 
içerisinde yer alan bazı yasadışı sol 
örgütler ise kendi içerisinde bu tar-
tışmayı yürütüyor.
SDG İÇERİSİNDE DE YER ALIYORLAR

Suriye’deki yasadışı sol terör ör-
gütleri bölgede; 2014 yılında kuru-

lan Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) 
ve 2015 yılında kurulan Enternas-
yonalist Özgürlük Taburu (EÖT) adı 
altında faaliyetlerine devam ediyor. 
EÖT içerisinde Suriye’ye yasadışı 
sol örgütler vasıtası ile getirilen ya-
bancı ülke vatandaşı teröristler de 
yer alıyor. Söz konusu oluşumların 
kamplarındaki bütün ihtiyaçları ise 
terör örgütü PKK/PYD tarafından 
karşılanırken, bu örgütler Suri-
ye’nin kuzeyini aynı zamanda si-
lahlı çatışma deneyimi kazanmak 
için kullanıyor.

Terör örgütü imajından kurtul-
mak için ABD’li yetkililer tarafın-
dan terör örgütü PKK güdümün-
de kurulan yapay bir oluşum olan 
sözde Suriye Demokratik Güçleri 
(SDG) içerisinde yasadışı sol silahlı 

terör örgütleri de yer alıyor.
SURİYE’DE TERÖR KAMPLARI
Yasadışı silahlı sol terör örgüt-

lerinin, terör kampları ise Suri-
ye’nin Türkiye sınırına yakın olan 
Rasulayn (Serekaniye), Kobani ve 
Kamışlı bölgelerinde yoğunlaşıyor. 
Bu kampların yanı sıra sol silahlı te-
rör örgütleri, PKK/PYD’nin Kobani, 
Menbiç, Kamışlı ve Zeytin Dalı Ha-
rekatı öncesinde Afrin’de bulunan 
kamplarında ise kendileri için ay-
rılan özel alanlarda üyelerine başta 
silah kullanımı olmak üzere bomba 
ve suikast konularında pratik eği-
timler alıyor. 

Kamplarda başta ABD, İngilte-
re, Kanada, Almanya, Hollanda ve 
Uzakdoğu ülke vatandaşları, terör 
örgütü PKK/PYD ve onun sözde 
kadın yapılanması YPJ saflarına 
katılarak, çeşitli eğitimlerden geçi-
riliyor. Bu uluslararası teröristlerin 
bazıları çatışmalarda öldürülürken, 
bazıları ise aldıkları eğitimlerin ar-
dından ülkelerine dönerek, terör 
faaliyetlerinde bulunuyor. Bu an-
lamıyla Suriye’nin kuzeyi küresel 
anlamda terör eğitim yuvasına dö-
nüşmüş durumda.

Kamplar, yasa dışı silahlı sol ör-
gütlerin Türkiye’deki silahlı örgüt-
lenmeleri için bir eğitim sahası hali-
ne getirildi. Yüzlerce terörist DEAŞ 
ile savaşmak bahanesiyle bu bölge-
lere gelerek eğitim aldı. Bu terörist-
lerin büyük bir bölümü Türkiye’nin 
Suriye’de icra ettiği operasyonlarda 
etkisiz hale getirilirken Türkiye’ye 
eylem yapmak için gelen teröristler 
de güvenlik güçleri tarafından etki-
siz hale getiriliyor.
n AA

Esed, kontrol alanını genişletti

Terör örgütü PKK tarafından kurulan Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) ile 
birlikte Türkiye’de de legal siyasi uzantıları veya illegal olarak faaliyette bulunan 

yasadışı sol terör örgütleri için Suriye’nin kuzeyi terör yuvasına dönüştü. 
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Milli takımlar, 
Fenerbahçe, Ka-
rabükspor, Bur-
saspor ve son 
olarak Konya 
Anadolu Selçuks-
por… Yavru Kar-
tal’ın genç ama 
tecrübeli ismi İb-
rahim Serdar Ay-
dın, Yeşil Beyaz 
Konya Dergisi’nin 
konuğu oldu. 
1996 doğumlu 
yetenekli oyuncu, 
yaş ortalama-
sı düşük olduğu 
için ilk haftalarda 
tecrübe sorunu 
yaşadıklarını an-
cak sonrasında 
toparlanarak iyi 
sonuçlar alma-
ya başladıklarını 
belirterek ekle-
di;  Eğer lig biraz 
daha uzun olsaydı 
şampiyonluğa 
doğru giderdik!

Atiker Konyaspor’un pilot takımı 
Konya Anadolu Selçukspor’un sezon 
başında Bursaspor’un opsiyonlu olarak 
kiraladığı yıldız oyuncu İbrahim Serdar 
Aydın, genç yaşına rağmen çok tec-
rübeli bir isim. Aydın, 21 yaşına kadar 
milli takımın alt kategorilerinde 60’ın 
üzerinde maça çıktı. Bununla da yetin-
meyen orta saha oyuncusu, Fenerbahçe, 
Karabükspor, Bursaspor gibi takımlarda 
forma giydi. Yeni sezonda da Konya’da 
kalmak isteyen genç yeteneğin hedefi ise 
Atiker Konyaspor…

EN BÜYÜK HEVESİ FUTBOL
Futbola çok küçük yaşta başladım. Kü-

çüklüğümde futbola çok büyük bir hevesim 
vardı. 2005 yılında Fenerbahçe’nin altya-
pısında oynamaya başladım. Fenerbahçe 
altyapısında güzel başarıları yaşadım. O 
dönem bizim 1996 jenerasyonumuz çok 
başarılıydı. Milli takımda da başarılar ya-
kaladım. U-15’te Avrupa şampiyonu olduk. 
Daha sonra Dünya Şampiyonası’nda 5. ol-
duk. O turnuvada Dünya Şampiyonası’nda 
gol krallığı da yaşamıştım. Ayrıca Fenerbah-
çe altyapısında A2 takımında şampiyonluk 
sevinci de yaşadım. Ersun Yanal zamanında 
Fenerbahçe A takımında da 2 maça çıktım. 
Altyapısında yetiştiğim bir takımda 18 yaşın-
da A takım ile maça çıkmam benim için çok 
gurur vericiydi. Hayallerime o an ulaştığımı 
hissetmiştim. Ama daha sonra Karabüks-
por’a kiralandım. 

OYNAYINCA DOĞRU KARAR
 VERDİĞİMİ ANLADIM

Tolunay hoca o dönem Karabükspor’u 
çalıştırıyordu ve beni çok istemişti. Karabüks-
por’da şanssız bir sakatlık geçirdim ve uzun bir 
dönem sakat kaldım. O sakatlığı yaşamasay-
dım her şey benim için farklı olabilirdi. Kira-
lıktan sonra Fenerbahçe’ye döndüğümde Vitor 
Pereira beni düşünmediğini söyledi. Ardından 
Fenerbahçe’nin Ozan Tufan transferinde takas 
ile Bursaspor’a gönderildim. Daha sonra Bur-
saspor ile 3 hafta A takım ile antrenmanlara 
çıktım. Daha fazla forma şansı bulmak için 
ben de alt ligde yer alan Yeşil Bursa’ya trans-
ferimi istedim. Fenerbahçe ve Karabük’ten 
sonra bir anda kendimi 3. ligde bulduğumda 
biraz sersemledim tabi. Ama daha sonra be-
nim için en doğru kararın bu olduğunu anla-
dım. Ve oynamaya başladığımda da ne kadar 
doğru bir karar verdiğimi anlamıştım. 

HİÇ DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM
Ben 13 yaşımda Fenerbahçe altyapısın-

da oynarken Alper hoca da alt yapıda hocalık 
yapıyordu. Oradan bir tanışmamız vardı. Bu 
sezon başında bir gün Bursaspor’dayken ben 
ayrılmak istediğimi söyledim. Transfer süre-
cinde kafamda birçok soru vardı. Ardından 
Konya Anadolu Selçukspor’dan teklif vardı. 
Ve teknik direktörünün Alper hoca olduğunu 
bildiğim için hiç düşünmeden teklifi kabul 
ettim. Konya’nın da güzel bir şehir olduğunu 
biliyordum. Ve geldiğim için hiç pişman de-
ğilim.

LİG UZUN OLSAYDI…
Ben takıma biraz geç katıldım. Rakiple-

rimizin oyuncuları tecrübeli ve biraz da artık 
yaşını doldurmuş insanlar. Gurbetçi oyun-
cular ve genç oyunculardan oluşan bir ta-
kım olduğumuz için ilk başta ülke futbolunu 
tanıma açısından biraz zamana ihtiyacımız 
oldu. Ben ve birçok arkadaşım takıma yeni 
gelmişti. Birbirimize bir uyum sürecimiz 
oldu. Daha sonra biz takım olduğumuzda 
da galibiyet serileri gelmeye başladı. Eğer 
lig biraz daha uzun olsaydı şampiyonluğa 
doğru gidebileceğimizi düşünüyorum.

SAKARYA MAÇINDA HEM 3 PUAN
HEM ÖZGÜVEN KAZANDIK

Ligin ilk yarısındaki Sakaryaspor 
maçı bizim özgüvenimiz açısından çok 
önemliydi. 8 maçlık bir kazanamama 
serimiz vardı. Bu seriyi Sakaryaspor kar-
şısında bitirmek ve Silivrispor deplas-
manında son dakika golü ile kazanmak 
özgüvenimizi yerine getirdi.

UYUM SÜRECİNİ HEMEN ATLATTIK
Gurbetçi arkadaşlarımız için bu-

rada oynamak daha zor. Onlar biraz 

daha yabancı kalıyorlar. Ama takımdaki diğer 
arkadaşlarım hiç kimseye yabancılık hissettir-
miyorlar. Arkadaşlık ortamı burada çok güzel 
bu sayede gurbetçi oyuncularımızın uyum sü-
recini çok çabuk atlatabiliyorlar. 

HOCAMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ
Alper hoca’yı ilk duyduğumda maddi ma-

nevi hiçbir şey konuşmadan Konya Anadolu 
Selçukspor’un transfer teklifini kabul ettim. 
Alper hoca için buraya geldim. Her şey çok iyi 
gidiyor. Biz, Play – Off’a kalarak Alper hocamı-
zı da mutlu etmek istiyoruz. 

KONYA’DA KALMAK İSTİYORUM
Benim hedeflerim her zaman yüksek oldu. 

Bursaspor’da istediğim değeri görmediğim 
için ayrıldım. Şu anda opsiyonlu sözleşmem 
bulunuyor. Bu opsiyonun kullanılmasını istiyo-
rum. Konya’da mutluyum. Şehri, teknik ekibi 
ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Şimdilik he-
defim burada kalmak. Bursaspor’da 1 senelik 
sözleşmem bulunuyor. Ben kalmak isterim 
ama işin Bursaspor tarafı var. O yüzden trans-
fer konusunda net bir şey söyleyemeyeceğim.

EN BÜYÜK TECRÜBEYİ MİLLİ 
TAKIMDA KAZANDIM

Genç yaşta Milli Takım’da 60 maç oyna-
dım. Bu milli maçlar bana çok tecrübe kazan-
dırdı. Fenerbahçe ve Karabükspor’da oyna-
mak da benim için mutluluk vericiydi. Bir gün 
daha iyi yerlerde olmak istiyorum. Hedeflerim 
daha yüksek. Şu anda hedefim yaşım gereği 
Ümit Milli Takım’da oynamak. Ama bunun için 
kendimi daha çok göstermeye ihtiyacım var. 

KONYA’DA YABANCILIK ÇEKMİYORUM
Konya’yı ben çok sevdim. Ben yurtdışına 

gittiğimde bile İstanbul’u, evimi çok özleyen 
biriyim. Ama burada hiç yabancılık hissetmi-
yorum. Ailem buraya geldiği zaman beraber 
geziyoruz. Mevlana’yı gezmeyi çok seviyo-
rum. Ayrıca buradaki tesisler de çok güzel. 
Tesisleri de çok sevdim.

BURADA AİLE ORTAMI VAR
Bizim takımdaki arkadaşlık ortamımız 

gerçekten çok güzel. Gurbetçi arkadaşlarımız 
da var. Hep beraber sürekli gülüyoruz. Burada 

hiçbir sıkıntı yaşamadım. İlk geldiğim günden 
beri hiç yabancılık hissetmedim. Bir aile orta-
mı var burada.

ARKADAŞLARIMLA VAKİT GEÇİRİYORUM
Biz arkadaşlarla sürekli gezmeye gidi-

yoruz. Bizim 4-5 kişilik bir oyun grubumuz 
var. Beraber CS GO oynamaya gideriz. Onun 
dışında sinemaya gideriz. Yemek yeriz. Arka-
daşlarımla sürekli vakit geçiriyoruz ve zaman 
burada çok iyi geçiyor.

MERDİVENLERİ TEK TEK ÇIKMALIYIM
Ben küçüklüğümden beri Lampard’ı ve 

Gerard’ı izleyerek büyüdüm. Bir gün İngiltere 
liginde oynamak benim en büyük hayalimdi. 
Ama asıl hedefim Avrupa’da oynamak. İspan-
ya, Almanya gibi liglerde de oynamayı çok 
isterim. Ama merdivenleri teker teker çıkmam 
gerekiyor. Önce Konya’da başarılı olmak isti-
yorum. Daha sonra inşallah hedeflerime ulaş-
maya çalışacağım.  n MUHAMMED SAYDAM

LİG BİRAZ DAHA UZUN OLSA 
ŞAMPİYONLUĞA GİDERDİK!
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Akşehir Spor Kulübü bünyesinde fa-
aliyet gösteren olimpik okçuluk takımı, 
antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenör 
Aziz Başyiğit nezaretinde çalışmalarını 
sürdüren takım sporcuları yapılacak olan 
şampiyonalara katılmak için iddialı bir 
şekilde hazırlanıyor. Okçuluk takımının 
Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu’nda 
yapılan antrenmanı Akşehir Spor Kulüp 
Başkanı Yahya Yıldız ile Yönetim Kurulu 
üyeleri Eyüp Yılmaz ve Mehmet Korku-
suz’da izledi. 

‘GENÇLERİMİZ KÖTÜ 
ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURSUN’

Akşehir Spor’un sadece futbol da de-
ğil çeşitli spor branşlarında da faaliyetini 
sürdürdüğüne değinen Kulüp Başkanı 
Yakup Yıldız, “Akşehir Spor Kulübü ola-
rak 9 Branşta faaliyet yürütmekteyiz. Bu 
faaliyetlerden bir tanesi de olimpik okçu-
luktur. Takım antrenörü Aziz Başyiğit ön-
derliğinde yarışmalara hazırlanan minik 

gençlerimiz 29 sporcumuzla bu faaliyeti 
sürdürmekte. Akşehir Spor olarak sade-
ce futbolda değil Basketbol, Voleybol, 
Atletizm, Güreş, Okçuluk, Satranç, Yüz-
me ve Halk Oyunları gibi spor dallarında 
da faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Futbol 
takımlarımız U17-U19 kategorilerinde 
mücadelesini sürdürüyor ayrıca U13 ka-
tegorisine de bu hafta katılacağız. Ak-
şehir Spor Kulübü olarak açtığımız Spor 
akademisi kapsamında spor yapmak 
isteyen tüm gençlerimizi Akşehir Spor 
kulübüne davet ediyoruz. Ayrıca talep 
olması halinde diğer branşları da açmak 
istediğimizi belirterek, gençlerimizin boş 
zamanlarını kahvelerde, sokaklarda, ya 
da kötü alışkanlıklarla değil spor yaparak 
değerlendirmelerini istiyoruz” dedi. 

‘DESTEK VEREN HERKESE 
TEŞEKKÜRLER’

Halk Oyunları ekibi olarak Konya’da 
geçtiğimiz günlerde yapılan yarışmada 

il birincisi olduklarını söyleyen Yahya 
Yıldız, “Halk Oyunları ekibimiz; Zon-
guldak’ta yapılacak olan bölgesel ya-
rışmalara katılacaklar. Kendilerine bu 
yarışmada başarılar diliyorum. Satranç 
branşında da 29 Nisan’da Konya’daki 
yarışmaya katılacak olan kulüp sporcu-
larımıza şimdiden başarılar diliyorum. 
Bir sezon boyunca tüm faaliyetlerimizde 

bize yardım ve desteklerini esirgemeyen 
Akşehir Belediye Başkanımız Salih Ak-
kaya’ya, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor 
Müdürü Eyüp Yılmaz’a ve tüm yönetim 
kurulu üyesi arkadaşlarım İbrahim Ön-
cel, Ünal Çelik ve Mehmet Korkusuz’a 
teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuş-
tu.   n İHA

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, 
Antalyasporlu taraftarlara cinsel or-
ganını işaret ettiği iddia edilen Atiker 
Konyasporlu Eto’o hakkında soruşturma 
başlattığı iddia edildi. Temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’un forvet oyuncusu Samuel 
Eto’o’nun, Antalyaspor karşılaşmasın-
da sahaya sahte dolar atarak kendisini 
protesto eden taraftarlara cinsel organını 
gösterdiği iddiasına ilişkin TFF’nin ince-
leme başlattığı iddia edildi. İddia Antal-
yaspor cephesinden geldi. Antalyaspor 
Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, kırmızı be-
yazlı yönetim olarak gerçekleştirdikleri 
toplantıda Eto’o’nun bu davranışı sonrası 
kulübün atacağı adımların görüşüldüğü-
nü anlattı.
“EKSTRA GİRİŞİMİMİZ OLMAYACAK”

Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut’un 
TFF yetkilileri ile görüştüğünü aktaran 
Arıcı, “Başkanımız Cihan Bulut TFF ile 
iletişime geçti. TFF yetkilileri Eto’o’nun 
görüntüsünü izlemiş. Onlar da işlem 
başlatmış. Biz bu nedenle ek bir girişim 

yapmıyoruz. TFF’de süreç başlamış, gö-
rüntü izlenmiş ve karar verecek. TFF’nin 
kararını bekleme kararı aldık. Ekstra bir 
girişimimiz olmayacak. PFDK’ya gide-
cek mi gidilmeyecek mi bekleyeceğiz. 
TFF’nin vereceği karar sonrası yeniden 
değerlendireceğiz” diye konuştu.
“NOUMA’NIN HAREKETİNE BENZİYOR”

Eto’o’nun yaptığı davranışın geçmiş-
te de Pascal Nouma’nın yaptığı harekete 
benzediğini anımsatan Arıcı, “Eto’o’nun 
hareketinin en net örneği Nouma olayı 
var. Orada verilen ceza belli. Bizim Eto’o 
konusunda beklentimiz de o yönde. Bunu 
yorumlayan kişilerin yorumu da önemli. 
TFF’nin kararını bekleyeceğiz. Bu iyi ni-
yetle yorumlanabilir ama bizim yönetim 
olarak düşüncemiz kasıtlı olarak yapıldı-
ğı. Daha önceki örneklerde 5-6 maç ceza 
alıyordu. PFDK’ya sevk edilip edilmeye-
ceğini, nasıl karar çıkacağını bekleyece-
ğiz ve sonrasında biz de ona göre karar 
verip adım atacağız” dedi.

ANTALYASPOR’DA ETO’O ACISI

Devre arasında Konyaspor’a transfer 
olan Samuel Eto’o Antalyaspor’un günde-
minden düşmüyor. Maç öncesi Eto’o’nun 
Antalyasporlu bazı futbolculara şike teklif 
ettiği iddiasıyla gülünç duruma düşen 
Antalyaspor yönetimi, şimdi de Eto’o’ya 
federasyondan ceza aldırabilmek için 
uğraşıyor. Antalyaspor basın sözcüsü Ci-
han Arcı’nın açıklamaları bitmek bilme-
yen Eto’o acısı olarak değerlendirilirken, 
TFF’nin bu saçma yaygaraya prim verip 
vermeyeceği merakla bekleniyor.
KONYASPOR HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Atiker Konyaspor ile oynadıkları maç 
öncesi ve sonrasında eski oyuncuları 
Samuel Eto’o ile ilgili anlamsız suçla-
malarda bulunan Antalyaspor yönetimi 
hakkında nihayet harekete geçildi. Kon-
yaspor yönetimi Antalyaspor’u etik kuru-
luna şikayet etti. Konuyla ilgili açıklama 
yapan Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet 
Baydar, dosyanın  TFF’ye iletileceğini 
ifade etti. Baydar, “Antalyasporlu yöne-
ticilerin geçtiğimiz hafta içinde futbol-

cumuz Samuel Eto’o odaklı başlattıkları 
karalama ve iftara kampanyasını detay-
larıyla hazırladığımız bir dosyayla TFF 
nezdinde Etik Kurulu’na şikayet ediyoruz. 
Dosyamızı gün içinde Türkiye Futbol Fe-
derasyonu’na ileteceğiz.

Antalyasporlu yöneticilerin belgesiz 
ve mesnetsiz açıklamalarıyla hem kulü-
bümüz hem de futbolcumuz zan altında 
bırakılmıştır. Kesin bilgi olmadan sadece 
duyum üzerine karalama kampanyasına 
kalkışanlarla ilgili federasyonumuzun 
ve ilgili kurullarının örnek teşkil edecek 
bir karar almasını bekliyoruz. Sorumsuz 
yöneticilerin, daha fazla taraftarı tribüne 
çekmek için bilerek ve isteyerek başlat-
tıkları bu çirkin kampanyanın cezasız 
kalmayacağına inanıyoruz. Kulüpler ve 
futbolcular duyumlar üzerine bu şekilde 
karalanmamalı, töhmet altında bırakıl-
mamalı. Şikayetimizin ciddiye alınacağı-
nı ve bütün detaylarıyla incelenip sonuç-
larının kamuoyu ile paylaşılmasını talep 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.
n YUNUS ALTINBEYAZ

Atiker Konyaspor’un Antalyaspor ile oynadığı lig maçının öncesinde ve sonrasında orta-
mı sürekli geren Antalyaspor yönetiminin Samuel Eto’o acısı bitmedi. Son olarak yıldız 

oyuncu, Antalyaspor maçında taraftarlara cinsel organını işaret ettiği gerekçesi ile soruş-
turma başlatıldığı iddia edildi. Konyaspor yönetimi, konu ile ilgili hızla harekete geçti

Eto’o acısı bitmedi!

Ümit Kadın Judo Milli Takımı, Trabzon’da 
kamp yapacak. Judo Milli Takımı’nın kadro-
sunda bir de Konyalı sporcu yer alıyor. Aleyna 
Adak, milli takımda Konya’yı temsil edecek. 
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açık-
lamaya göre milliler, 25 Nisan-3 Mayıs tarih-
lerinde Trabzon’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık 
Merkezi’nde (TOHM) hazırlık kampı gerçek-
leştirecek. 18 sporcunun yer alacağı kampta 
şu isimler bulunuyor: Özlem Yıldız, İlknur Aşçı 
(Trabzon), Ceren Kanyılmaz, Şilan Bitgin (Ma-
nisa), Gülşah Ayan, Ayşenur Budak (Kocaeli), 
Sıla Korkmaz, Şeydanur Aydın (Balıkesir), 
Hanife Özcan, Beyza Kılınç (İstanbul), Kübra 
Konuk, Aleyna Adak (Konya), Sevda Taşlı, Ecre 
Alayıldız (Düzce), Sevcan Yılmaz (Bartın), Ser-
dem Daharlı (Samsun), Hatice Vandemir (Ay-
dın), Aslı Turan (Ankara).
n AA

Judo Milli Takımı’nda bir Konyalı sporcu

Akşehir Spor Olimpik Okçuluk Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Final 
müsabakalarında Konyalı sporcular 3 al-
tın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam-
da 7 madalya kazandı. Spor Genel Müdür-
lüğü tarafından organize edilen Anadolu 
Yıldızlar Ligi projesi kapsamında 2017-
2018 sezonu Analig Tekvando Final Mü-
sabakaları 13-15 Nisan 2018 tarihleri ara-
sında Samsun’da yapıldı. Müsabakalar 
sonucunda Konya Takımı kızlarda üçüncü, 
erkek takımı ise beşinci olurken dereceye 
giren sporcular şu şekilde oluştu; 37 kilo 
İkra Batmaz, 47 kilo SelenayGüçlüefe ve 
55 kilo Gizem Nur Coşkun birinci, 41 kilo 
Melek Kaya ve 45 kilo Abdullah Dönmez 
ikinci,  44 kilo İkra Batmaz ve +59 kilo Ez-
heran Nur Saçar üçüncü oldu.
n SPOR SERVİSİ

Analig’de Konya 7 madalya kazandı

Türkiye Halter Federasyonu 2018 faaliyet programında yer 
alan Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası 11-15 Nisan 
2018 tarihinde Ağrı’da yapıldı. Ağrı Kapalı Spor Salonu’nda 
Türkiye’nin her bölgesinden 29 ilden 68 kulüp 258 erkek ve 169 
kadın, toplamda 427 sporcunun katılımı ile yapılan Gençler Ku-
lüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nda Kuyulusebil Halter İhti-
sas Spor Kulübü sporcularından Nida Karasakal 48 kiloda ikinci, 
Senanur Coşkun ise 53 kiloda üçüncü oldu.
n SPOR SERVİSİ  

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 
32.hafta maçında Karşıyaka ile iç sahada karşı karşıya gele-
cek. Bandırmaspor maçının ardından iki günlük izin yapan yeşil 
beyazlı takımda izin sona erdi. Konya Anadolu Selçukspor, dün 
yeniden bir araya gelerek bu maçın hazırlıklarına başladı. Pazar 
günü oynanacak olan maç için tam kadro çalışan Yavru Kartal, 
karşılaşmayı kazanarak ligi bitirebileceği en üst sırada bitirmek 
istiyor. Konya Anadolu Selçukspor’un bu haftaki rakibi Karşıya-
ka’nın önceki haftalarda ligden düşmesi kesinleşmişti.
n SPOR SERVİSİ

Halterde Konya’ya 
iki derece geldi

Yavru Kartal’da 
hazırlıklar başladı

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GÜMÜŞHANESPOR 31 18 6 7 51 25 26 60
2.ŞANLIURFASPOR 31 18 4 9 50 31 19 58
3.ALTAY 31 16 9 6 53 30 23 57
4.SAKARYASPOR 31 16 9 6 51 34 17 57
5.BANDIRMASPOR 31 16 7 8 48 32 16 55
6.BUGSAŞ SPOR 31 15 8 8 50 30 20 53
7.HACETTEPE SPOR 31 14 11 6 45 27 18 53
8.ANADOLU SELÇUK 31 13 9 9 44 42 2 48
9.NİĞDE BELEDİYE 31 13 6 12 40 40 0 45
10.KIRKLARELİSPOR 31 10 8 13 37 46 -9 38
11.PENDİKSPOR 31 9 9 13 33 43 -10 36
12.ZONGULDAK 31 9 9 13 24 35 -11 36
13.KAHRAMANMARAŞ 31 8 11 12 35 49 -14 35
14.KARAGÜMRÜK 31 10 4 17 30 44 -14 34
15.FETHİYESPOR 31 7 11 13 35 47 -12 32
16.NAZİLLİ BELEDİYE 31 5 8 18 28 54 -26 23
17.KARŞIYAKA 31 6 9 16 30 44 -14 21
18.SİLİVRİSPOR 31 2 10 19 22 53 -31 16



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 29 19 3 7 65 30 35 60
2.BEŞİKTAŞ 17 8 4 56 24 32 59 50
3.M. BAŞAKŞEHİR 29 18 5 6 49 29 20 59
4.FENERBAHÇE 29 16 9 4 58 31 27 57
5.TRABZONSPOR 29 12 10 7 53 42 11 46
6.KAYSERİSPOR 29 12 8 9 39 43 -4 44
7.GÖZTEPE 29 12 7 10 42 47 -5 43
8.DG SİVASSPOR 29 12 5 12 38 45 -7 41
9.KASIMPAŞA 29 11 7 11 46 46 0 40
10.EY MALATYASPOR 29 10 8 11 34 38 -4 38
11.ANTALYASPOR 29 9 8 12 35 48 -13 35
12.TM AKHİSARSPOR 29 9 7 13 38 48 -10 34
13.BURSASPOR 29 9 6 14 35 40 -5 33
14.A. ALANYASPOR 29 9 5 15 45 50 -5 32
15.GENÇLERBİRLİĞİ 29 7 9 13 35 46 -11 30
16.ATİKER KONYASPOR 29 7 8 14 31 36 -5 29
17.OSMANLISPOR FK 29 7 8 14 41 50 -9 29
18.K. KARABÜKSPOR 29 3 3 23 19 66 -47 12

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Atiker Konyaspor’un iç sahada oynadığı Yeni Malatyaspor 
ve Kayserispor maçlarından elde edilen bilet satış gelirleri iki 
vakfa eşit olarak bağışlandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Konyaspor Kulübü, “Bilindiği üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
sınır dışında başlattığı Afrin Operasyonu’na destek olmak için 
yönetim kurulumuz bir karar almış ve Süper Lig’de oynayacağı-
mız E.Y Malatyaspor ile Kayserispor maçlarının elektronik bilet 
satış gelirlerinin Mehmetçik Vakfı ile Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı’na bağışlayacağını açıklamıştı. İki maçın bi-
let satış gelirleri dün ilgili vakıfların hesabına yatırıldı. 

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Mehmetçiğimize 
destek olmak adına başlatmış olduğumuz kampanyaya yönetim 
kurulu üyelerimizin yanı sıra Passolig de hizmet bedeli almaya-
rak iştirak etti. Selçuklu Motorlu Araçlar İç ve Dış  Ticaret, Sigor-
ta Center Osman Öztürk ve Mehmet Ali Ece isimli taraftarımız 
nakdi yardımda bulunarak hem taraftarlarımızın iç sahada Atiker 
Konyaspor’umuzu izlemesine destek oldular hem de gözbebeği-
miz Mehmetçiklerimize bağışta bulundular.

Kampanyaya destek olan herkese camiamız adına teşekkür 
ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
n SPOR SERVİSİ

Bilet gelirleri 
vakıflara bağışlandı Sezonun 

sonuna doğru 
yaklaşırken 
ligin altının 
da üstünün 
de kızıştığı bu 
dönemlerde 
adeta hepimiz 
birere mate-
matik pro-
fesörü olma 
yolunda ilerliyoruz. Hesap-
ların tutmadığı, haftaların 
birbirinden bağımsız olarak 
cereyan ettiği son haftalar 
ciddi anlamda kalp krizine yol 
açacağa benziyor.

Tüm bu kızışmış ligin 
geneline baktığımızda bizleri 
ilgilendiren ise Konyaspor’un 
ligde kalma hesaplarına des-
tek olmak. Bu bağlamda 
geçtiğimiz hafta Antalyaspor 
deplasmanına basın camiası 
olarak güzel bir çıkartma yap-
tık. Hepimizin ortak isteği üç 
puandı ancak bir puan ile geri 
döndük. Baktığımız zaman is-
tediğimiz bir skor ile döneme-
dik ama hiç yoktan iyi olduğu 
kanaatindeyim.

***
Deplasmanda maç iz-

lemenin keyifli olduğunu 
her fırsatta söylerim. Hele ki 
heyecan seviyesi üst seviye-

lerde olursa emin 
olun tadından yen-
mez. Ancak Antal-
yaspor deplasmanı 
heyecandan çok 
Antalyalıların kendi 
arasında yaşadığı 
gerilim filmi tadında 
geçti. Maç öncesin-
de birbiri ile kavga 
eden taraftarlar, tri-

bünler boş olmasına rağmen 
görevliler ile bilet kavgasına 
tutuşan holiganlar derken 
ortaklık ciddi anlamda gerilim 
panayırı gibiydi. 

Maçın içerisinde de dışın-
da da sanki yabancı bir takım 
ile mücadele ediyor havasına 
giren Antalyaspor taraftarı 
zaman zaman kendi arasın-
da kopsa da son dakikalarda 
stadyumu terk eden kendi 
taraftarlarına ise bağırmayı 
ihmal etmediler. Her fırsatta 
“Konya kümeye” diye bağıran 
taraftarların acısı ise düşmeye 
kendilerini Konyaspor’dan 
daha yakın hissetmelerinden 
kaynaklıydı. Ha keza maç 
sonunda protokol tribünü 
önünde hesap kitaba tutuşan 
taraftarların ortak görüşü ise; 
‘alıp alacağımız puan bu’ de-
mek oldu.

***
Kendi penceremizden 

olaylara bakmamız gerekirse 
ciddi anlamda üç puanı hak 
ettiğimiz bir maçtan bir puan 
ile döndük. Aslında Sergen 
hocanın geldiği zaman yaptı-
ğı hesaplama tam anlamı ile 
böyleydi ancak planları bozan 
Gençlerbirliği’nin Galatasa-
ray galibiyeti oldu. Ancak bu 
durumu Atiker Konyaspor’un 
kısa zamanda lehine çevirece-
ğinden hiç şüphem yok. 

Baktığınız zaman rakip-
lerimizin zorlu fikstürü Kon-
yaspor’un kalan maçlarını ka-
zanması doğrultusunda ligde 
tutacaktır. Hele ki ligin altın-
daki takımların oyunlarına ba-
kıp Konyaspor’un futbolunu 
izlediğimiz zaman kesinlikle 
düşecek takımlar arasında 
olmayı hak etmiyoruz. Sizin 
tutkunuz bizim gücümüz di-
yen taraftar ise bu takımı hak 
ettiği noktaya kesinlikle taşı-
yacaktır.

Son olarak ligin sonuna 
dair görüşüm ise Karabüks-
por’un ardından Antalyaspor 
ve Osmanlıspor’un düşeceği 
yönünde…

BİZ BURAYI HAKETMİYORUZ!

spor@konyayenigun.com
SAMİ KAYALAR

RPS
TARAFTARA ÇAĞRI!
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde kalmak için Kasımpaşa maçını mutlaka kazanmak zorunda olduklarını ve 
bunun için taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Sergen Yalçın ayrıca düşme barajının 37-38 civarında olacağını belirtti

Taraftarın Kayserispor ve D.G. 
Sivasspor maçlarında takımı-

mıza destek anlamında ne 
kadar itici bir güç olduğu-
nu herkesin gördüğünü 
belirten Atiker Kon-
yaspor Teknik Direktörü 
Sergen Yalçın, Kasım-
paşa maçında onların 
her zamankinden daha 
fazla desteğine ihtiyaç 
duyduklarını söyledi.
ZOR BİR POZİSYONDA 

GÖREVE 
BAŞLADIK

Gö-
re-

ve gelmelerinin üzerinden 5 maç geç-
tiğini ve her geçen hafta Konyaspor’un 
oyun, mücadele ve mental anlamda bir 
önceki maçın üzerine koyarak yoluna 
devam ettiğini ifade eden Sergen Yalçın, 
“5 maçtır takımla birlikteyiz. Geldiğimde 
de bu sürecin sıkıntılı geçeceğini belirt-
miştim. Çünkü çok zor bir pozisyonda 
göreve başladık. Hepimizin isteği de 
ligin bitiminde Atiker Konyaspor’un lig-
de kalması. Oyuncularımızla beraber 
burada çok ciddi bir fedakarlıkta bulunu-
yoruz. Oynadığımız maçlarda oyuncular 
ellerinden gelenin en iyisini, hatta daha 
fazlasını yapmaya çalışıyorlar. Çok gay-
retli bir oyuncu grubumuz var ve bundan 
çok memnunuz. Oyuncularımızın oyun 
içerisindeki davranışlarından, müca-
delelerinden, istek ve arzularından çok 
memnunuz” diye konuştu.

PUAN HER ZAMAN PUANDIR
Golsüz berabere tamamlanan Antal-

yaspor karşılaşmasını da değerlendiren 
Sergen Yalçın, “Oyunu oynayan ve sa-
hada üretme adına çok pozitif olan taraf 
bizdik. Ama maalesef üçüncü bölgede 
üretkenlikte biraz sıkıntı yaşadık. Yine 
de 4-5 pozisyonumuz var. Atabilir ve 
kazanabilirdik. Ama son paslarda 
ve vuruşlarda yaşadığımız sıkıntı 
skorun 0-0 kalmasına neden oldu. 
Oyunun tamamına baktığımız za-
man, özellikle ikinci yarı rakibe 
hiç pozisyon vermedik. Kazana-
bilirdik. Ama puan her zaman 
puandır diye düşünüyoruz” diye 
konuştu.

TARAFTARA 
İHTİYACIMIZ OLACAK
Sezonun son 5 haftasına 

girildiğini ve bu hafta sonu 
sahalarında Kasımpaşa ile 
oynayacaklarını hatırlatan 
Sergen Yalçın, “Biz bu 
maça çok önem veriyo-

ruz. İçeride oynayacağımız 
maçları zaten kazanmak zo-
rundayız. Bu maçta en çok 
ihtiyacımız olan şey taraf-
tarımız. Onların desteğine 
her zamankinden daha 

fazla ihtiyacımız var. Yani taraftarlarımı-
zın bu hafta tamamıyla tribünde olması 
gerekiyor. Çünkü onlar takımımız için 
çok büyük itici bir güç. Taraftarlarımızın 
desteğiyle takımımız çok fazla mücadele 
edebiliyor; daha çok üretken olabiliyor. 
Bunu daha önce oynadığımız Kayse-
rispor ve D.G. Sivasspor maçlarında da 
gördük. Kazanmak için her şeyini ortaya 
koyan bir oyuncu grubumuz var. İnşallah 
bu hafta tribün desteğimiz çok daha fazla 
olursa ve dolu tribünler önünde oynar-
sak bizim için iyi bir oyun olabilir diye 
düşünüyorum. Oyuncularımız özellikle o 
itici güç ile birlikte çok daha iyi bir per-
formans ortaya koyabilirler. O yüzden bu 
hafta taraftarımıza çok fazla ihtiyacımız 
olacak” şeklinde görüş belirtti.

 DURUMU LEHİMİZE ÇEVİREBİLİRİZ
Sergen Yalçın, “Genel anlamda 

bakıldığında şu andaki pozisyonumuz 
çok kötü değil” derken sözlerine şöy-
le devam etti: “Başladığımızda küme 
düşme grubunun altındaydık. Şimdi 
şanslar eşit. O pozisyonda bulunan 5-6 
takım var. Kimse için avantajlı bir durum 
yok. 1-2-3 puan fark var ama bu fikstü-
re baktığımızda çok avantajlı bir durum 
gibi görünmüyor. Kalan müsabakalarda 
bu durumu lehimize çevirebiliriz. Bunu 
yapmak içinde kazanmak lazım. Maçları 
kazandığımız zaman işler daha kolay ola-
cak. Belli bir puan gerçeği var. Bunu ya-
kalayabilirsek bizim için iyi bir final olur 
diye düşünüyorum. Hep birlikte taraftarı-
mızla, oyuncularımızla, yönetimimizle, 
teknik ekibimizle şu andaki birlik bera-
berliğimiz gayet güzel. İnşallah bunu da 
sonuca yansıtırız…”

 BU PROFESYONEL BİR İŞ
Antalyaspor taraftarlarının Samuel 

Eto’o ya gösterdikleri tepkinin sorulması 
üzerine Sergen Yalçın, “Bu Türkiye’de 
sürekli herkesin başına gelen bir durum. 
Eto’o kariyeri çok yukarıda olan üst düzey 
bir oyuncu. Rusya Dünya Kupası tanıtı-
mı için Eto’o yu çağırıyor. Demek ki bu 
da iyi bir oyuncu olduğunun göstergesi. 
Bence oyunculara saygı duymak lazım. 
Türk olsun yabancı olsun çocuklar çıkıyor 
ve ellerinden gelen mücadeleyi yapıyor-

lar. Bir gün burada oynarlar, başka bir 
gün başka bir takımda oynarlar. Bu pro-
fesyonel bir iş. Her oyuncu bir yerlerde 
tabiki de mücadele edecek. Sonuçta bu 
iş oyuncuların geçim kaynağı. Yapılanlar 
bana göre sağlıksız bir tepkiydi. Gerek 
yoktu. Çünkü kendisi Antalyaspor’a uzun 
süre hizmet etmiş bir oyuncu. Önemli ba-
şarılar sağlamış ve onlar içinde önemli 
bir oyuncuydu. Bana göre gereksiz bir 
davranış oldu. Ama çok da eleştiri boyutu 
bana düşmez” görüşlerini aktardı.

DÜŞME HATTI 37-38’İ GEÇMEZ
Sergen Yalçın, bir basın mensubu-

nun ‘Kalan 5 haftada maçları göz önüne 
aldığınızda puan olarak belli bir hedefi-
niz var mı?’ sorusuna “Biz fikstürleri ta-
kip ettiğimiz için kim ne puan alır ?, kim 
kaybeder ?, kim kazanır ? bunları düşü-
nüyoruz. Ama kimin kimi yeneceği çok 
da belli olmuyor.  Aşağıdaki herkes çok 
mücadele ediyor. Yukarıda bir şampi-
yonluk yarışı var. Bu sene çok enteresan 
bir lig oluyor. Herkesin bir hedefi var. Bu 
hedefler doğrultusunda herkes çok büyük 
çabalar sarfediyor. Ama ben küme düş-
me hattının 37-38 puanı geçeceğini tah-
min etmiyorum. Maksimum bu puanlar 
küme düşme hattı için yeterli görünüyor. 
İşte bu hafta oynayacağımız Kasımpaşa 
A.Ş. maçı da bizim için puan ritüelinde 
belirleyici bir maç olacak. O yüzden bu 
maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. 
Bu kazanmak içinde taraftarımıza çok 
ihtiyacımız var. Bu hafta özellikle tarafta-
rımızın tribünleri doldurması gerekiyor. 
Yani takıma mutlaka itici güç olması ve 
motive etmesi gerekiyor. Oyuncularımız 
da çıkıp ellerinden gelenin fazlasını ya-
pacaklardır. Çünkü şu anda fizik güç ola-
rak, oyun anlayışı olarak, mental olarak 
takımımız iyi durumda. Çocuklar ellerin-
den gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor-
lar. Bizde bu durumdan çok memnunuz. 
Bu haftaki maç bizim içinde puan olarak 
belirleyici bir kriter olacak. Ona göre bir 
puan cetveli kovalayacağız. Aşağı tarafta 
her şey olabilir. Çünkü hiç kimsenin maç 
kazanma garantisi yok. Çünkü herkes çı-
kıp mücadele ediyor” cevabını verdi.
n SPOR SERVİSİ




	Yenigun1
	Yenigun2
	Yenigun3
	Yenigun4
	Yenigun5
	Yenigun6
	Yenigun7
	Yenigun8
	Yenigun9
	Yenigun10
	Yenigun11
	Yenigun12
	Yenigun13
	Yenigun14
	Yenigun15
	Yenigun16
	Yenigun17
	Yenigun18
	Yenigun19
	Yenigun20

