
Ayyıldız her yerden görülecek 
Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Akyokuş Tepesi’ne 43 
metre yüksekliği olan 
direğe 120 metrekarelik 
dev Türk Bayrağı dikildi. 
Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, şehrin her yerinden 
görülebilecek bir bayrağın 
Konya’nın büyük bir arzu-
su olduğunu belirterek, 
gelen bu anlamlı talebin 
hayata geçirildiğini söyle-
di. n SAYFA 5’TE

Örnek dolmuş şoförü ödüllendirildi 
Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği (KONESOB) 
Başkanı Muharrem 
Karabacak, 
kamyonetin 
çarpması sonucu 
ağır yaralanan 
motosiklet 
sürücüsüne ilk 
müdahaleyi yaparak 
hayata döndüren 
dolmuş şoförünü 
ödüllendirdi. 
n SAYFA 6’DA

‘Kucaklayıcı 
adaylarımız olacak’

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, 
yaklaşan yerel seçimlere ciddi bir hazırlık sürecinde olduklarını 

dile getirdi. Başkan adaylarını titizlikle belirlediklerini dile 
getiren Karaduman, “Yaptığımız kamuoyu yoklamaları 
neticelendi. Konya’da herkesin teveccüh göstereceği 

adaylarımızı yakında ilan edeceğiz” dedi.  n SAYFA 12’DE

Konya’da 102 bin 
756 Suriyeli yaşıyor

Türkiye’de kayıt altında bulunan 3 milyon 597 bin 
Suriyelinin 559 bin 58’i İstanbul’da yaşıyor. Suriyelilerin 
en yoğun olarak yaşadığı şehirler arasında 102 bin 756 

kişiyle Konya da yer alıyor. n SAYFA 10’DA

03 Mahmud Esad 
Seydişehrî anıldı 04 Meteorolojik hadiseler

çiftçiye iletilecek 11 Savcı ve Komutan 
KTB’yi ziyaret etti

KIŞ GÜNEŞİ DE ÇİLT 
LEKESİ YAPABİLİYOR

54 KİLOMETRELİK 3. KISIM 
İHALE AŞAMASINDA

Zade Vital’le güne sağlıkla merhaba 

Mustafa Kalaycı Çevre Yolu’nu sordu

Cilt lekeleri; özellikle kadınlar için kırışıklık ve yaşla 
ilgili cilt sorunlardan sonra en sık görülen sağlık so-
runlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Cilt lekele-
rinin oluşumunda, akla sadece yaz güneşi ışınlarına 
direkt temas sonucu gelişen lekeler geliyor. Ancak 
kış güneşi de cilt lekesi yapmada büyük rol oynuyor. 
Konuyla ilgili uzmanlar uyarıyor.

Plan Bütçe Komisyonu’nda 
Konya Dış Çevre Yolu’nun 
durumunu soran MHP 
Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı’ya,  54 kilometrelik 
3. kısmında Meram Viyadü-
ğü hariç proje çalışmaları 
tamamlanmış olup Yatırım 
Programına alınması halinde 
ihale edileceği bilgisi verildi.

n HABERİ SAYFA 15’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

Kardeş şehirlerin
işbirliği güçlenecek

Örnek projeyi
yerinde inceledi

İhtiyaç ve isteklere 
anında yanıt!

Bilgi, tecrübeyle 
birleşecek

Selçuklu’nun kardeş şehirlerin-
den biri olan Moritanya’nın Ara-
fat Belediye Başkanı El Hassen 
OuldMohamed ve beraberin-
deki heyet Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı 
ziyaret etti.  Ziyarette iki kardeş 
belediye arasındaki işbirliğini 
güçlendirecek çalışmalar ele 
alındı. n SAYFA 11’DE

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, ‘Kuaförlerde Sıfır Atık’ 
Projesinin işleyişini yerinde 
inceledi. Toru, hem çevre, hem 
ekonomi hem de gelecek için 
böylesine önemli bir projeye 
imza atmış olmanın mutluluğu-
nu yaşadıklarını söyledi. 
n SAYFA 5’TE

Gerçekleştirdiği hizmetleri 
hemşehrilerinin ihtiyaç ve 
talepleri doğrultusunda şekil-
lendiren Karatay Belediyesi, 
Hizmet Masası ve Sosyal Med-
ya hizmetleri ile vatandaşların 
taleplerini anında yanıtlıyor. 
n SAYFA 3’TE

KTO Karatay Üniversitesi ile 
MÜSİAD Konya Şubesi arasın-
da Sektör Danışmalığı Proje-
si’ne yönelik iş birliği protokolü 
imzalandı. Protokol ile öğrenci-
ler, akademik bilgilerinin yanı-
na sektörün beklediği donanım 
ve tecrübeyi de ekleyerek iş 
hayatına adım atmış olacaklar. 
n SAYFA 4’TE
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Kayıplar karsılansın!
İşçi temsilcileri asgari ücrette 

enflasyondan kaynaklı 
kayıpların karşılanması 

gerektiğini ifade ederek, 
2019 yılı için belirlenecek 

olan asgari ücretin en az 2 
bin lira olması gerektiğini 

vurguluyor 

ASGARİ ÜCRET EN AZ 
2 BİN LİRA OLMALI 

İşçi, işveren ve hükümet temsilcile-
rinden oluşan Asgari Ücret Tespit Ko-
misyonu, 2019’da geçerli olacak asgari 
ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 
6 Aralık’ta yapacak. İşçi sendikalarının 
asgari ücretten beklentileri bir hayli 
yüksek. Özellikle enflasyon rakamları-
nın dikkate alınması gerektiğini vurgu-
layan sendikalar, asgari ücretin en az 2 
bin lira olmasını istiyor.

SENDİKALAR ENFLASYON 
FARKINI İSTİYOR

Hizmet- İş Sendikası Konya İl Başkanı 
Vacit Sır, “En azından bu enflasyon far-
kını almak istiyoruz” dedi. Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 
Konya İl Başkanı Abdülkadir Tamak, 
asgari ücretin 2 bin TL üzerinde artış 
olması gerektiğini söyledi. Memur-Sen 
Konya İl Başkanı Nazif Karlıer de asgari 
ücretin 2 bin 500 TL olması gerektiğine 
vurgu yaptı.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Şehir nefessiz kaldı!

TBMM Genel Kurulunda, partisi adına söz alan MHP Konya 
Milletvekili Esin Kara, Konya’da yaşanan çevre sorunlarına 

değindi. Konya’nın hava kirliliği bakımından Türkiye’nin en kirli 
illerinden birisi olduğunu dile getiren Esin Kara, hava kirliliği 

raporlarının da bunu doğruladığına dikkat çekti.
Kirliliğe sebep olan kriterleri de sıralayan Kara, coğrafi 

konum, bina ısınmalarında kömür kullanımı, fırınlarda odun 
ve türevlerinin kullanılması, küçük ve orta ölçekli işletmelerde 

atıkların yakıt olarak kullanılması, motorlu araçlardan çıkan 
gazların etkilerini sıralayıp, önlem almak gerektiğini vurguladı. 

n HABERİ SAYFA 7’DEEsin Kara
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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli ola-
cak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 6 
Aralık’ta yapacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplan-
tıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini 
sunacak. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendi-
ren asgari ücret görüşmeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başlayacak.  
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığında top-

lanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendi-
kaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 
temsil edecek. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri 
talep ve görüşlerini sunacak. İşçi, işveren ve hükümet 
temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nu öncesinde Konya’da faaliyet gösteren işçi sendi-
kalarının başkanları ve Memur- Sen İl Başkanı Nazıf 
Karlıer görüşlerini Yenigün’e aktardı.

VACİT SIR: ASGARİ ÜCRET KESİNLİKLE 2 BİN TL 

ALTINDA OLMAMALI
Ülkemizde son zamanlarda gelişen ekonomik se-

beplerden dolayı enflasyonda hormonal bir yükselme 
olduğuna dikkat çeken Hak-İş’e bağlı Hizmet- İş Sen-
dikası Konya İl Başkanı Vacit Sır, “En azından bu enf-
lasyon farkını almak istiyoruz. Şuanda hükümetin as-
gari ücrette artışı yüzde 25 olarak öngörüyor. Bir kere 
bunu talep ediyoruz. Almak istiyoruz. Gönlümüz bun-
dan tarafa. Bunun yanında refah payı olursa istenilen 
geçim standartlarını yakalamış oluruz.  Yıllardır asga-

ri ücret komisyonunda Hak-İş olarak bulunmuyoruz. 
Öncelikle bizim arzumuz asgari ücret komisyonunda 
Hak-İş’in de taraf olması. Bunu istememizin sebebi 
çalışanlarımızın hak ve menfaatini korunması.  Bunu 
hükümetimizden özellikle talep ediyoruz.  Enflasyon 
farkını hükümetimizde hem asgari ücrete yansıtılma-
sını hem de taşeron iken kadroya geçen çalışanlara 
da yansıtılmasını istiyoruz ki çalışanlarımız kayıplarını 
karşılamış olsun.  Asgari ücret kesinlikle 2 bin TL al-
tında olmamalı. 2 binin üzerinde refah payı ile birlikte 

çalışan kardeşlerimizin enflasyon farkını yaka-
lamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ABDÜLKADİR TAMAK: KOMİSYONDA GEREKEN 
MÜCADELEYİ VERECEĞİZ

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(Türk-İş) Konya İl Başkanı Abdülkadir Tamak, 
asgari ücretin komisyon toplanmadan önce 2 
bin TL olarak belirlenmesi ve komisyonda bu 
rakam üzerinde artış olması gerektiğini belir-
terek, “Türk-İş olarak asgari ücret konusunda 
tarafımız belli. Bizler asgari ücret komisyonu 
toplanmadan askeri ücretin iki bin TL olmasını 
ve ondan sonra komisyonda enflasyon oranında 
değerlendirilmesini istiyoruz.  Asgari ücret ile 
ilgili isteklerimiz ve taleplerimiz Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza ve hükümeti-
mize iletildi. Neticede 6 Aralık Perşembe günü 
ilk toplantısını gerçekleştirecek komisyonda gö-
rüşülecek. Bizler yıllardan beri askeri ücret be-
lirlenirken açlık sınırının baz alınarak belirlen-
mesini istiyoruz. Komisyonda da üyelerimiz için 
gereken mücadeleyi vereceğiz” dedi.

KARLIER: ASGARİ ÜCRET 2 BİN 500 TL OLMALI
Memur-Sen Konya İl Başkanı Nazif Karlıer 

de asgari ücretin 2 bin 500 TL olması gerekti-
ğine vurgu yaparak, “Bizler her zaman Memur- 
Sen olarak asgari ücretin yaşanabilir bir ücret 
olmasını istedik. Diğer mesleklerde bunun üze-
rine ilaveler yapılsın diye. Asgari ücret açlık sı-
nırının altında bir ücret. İnsanlarımız nasıl geçi-
necek bu para ile. Asgari ücretle çalışan bir kişi 
800-1000 TL civarında kira verdikten sonra 3 
veya 4 kişilik bir ailede nasıl geçinecek. Sonuç-
ta toplumsal bir yara çıkarır. Bunun bilinci ile 
asgari ücretin artırılması kanaatindeyiz. Bizim 
beklentimiz ve önerimiz il önce en alt sınırı 2 
bin 500 TL olmalı.  Bu rakamın üzerinden ilave 
katkılar olmalı.  Bu yapılmadığı süreçte toplum-
daki çalışma barışını ve huzuru sağlayamazsı-
nız.  Bunu işverenlere ve hükümetimize salık 
veriyoruz. İnşallah bu düşünceler ile yaparlar.  
Yaşanan ekonomik sıkıntı sürecinde maaşların 
yarısı erimiş vaziyette. Bazı ürünlerde ise yüzde 
50-60-70 yada yüzde 100 artışlar var.  Bunlar-
da göz önüne alınarak askeri ücretin geçinebilir 
rakama getirilmesi gerektiğini özellikle ifade 
ediyoruz. Toplumdaki barışı sağlamalıyız diye 
düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren 

ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden olu-
şan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. 
Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfede-
rasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil 
ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK otu-
ruyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından 
komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de 
ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını 
yine Bakanlıkta yapacak. Bakanlığın belirlediği 
üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en 
az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla 
karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın 
bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul 
ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET BİN 603 LİRA
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 

bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düş-
tüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygu-
lanıyor. 

Apartman görevlileri için ise normal işçi-
lerden farklı olarak gelir ve damga vergileri ke-
silmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak 
hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam 
maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş. 
Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari üc-
ret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 
40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu 
oluşturuyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari 
ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 6 Aralık’ta yapacak. Asgari ücretlinin toplantıdan beklentisi bir hayli yüksek 

Asgaride beklenti yüksek

Vacit Sır  Nazif Karlıer Abdülkadir Tamak
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Dış Çevre Yolu’nda 3. kısım ihale aşamasında

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, Plan 
Bütçe Komisyonu’ndaki görüşme-
lerde Konya’daki bazı ulaştırma 
yatırımlarını ve ulaştırmayla ilgili 
sorunlarla ilgili konuları gündeme 
getirdi. Gündeme getirdiği konular 
içerisinde bulunan Konya Dış Çevre 
Yolu Projesi’nin akıbetini soran Ka-
laycı, projeye 2019 yılında yatırım 
ödeneği verilip verilmeyeceğini sor-
du. Kalaycı, konuyla ilgili kendisine 
verilen bilgileri şöyle paylaştı, “122 
km uzunluğundaki Konya Çevre 
Yolunun sadece 68 kilometrelik 
kesimi Yatırım Programında bulun-
maktadır. Konya Çevre yolu (2x3) 
şeritli olarak Bölünmüş Yol (BY)  

standardında yapılacaktır. Proje 
kapsamında 6 adet tünel (7.525 m) 
ve 14 adet Viyadük (3.540 m) yapı-
lacaktır. 1.Kısım 22 kilometre olup 
Konya-Karaman ve Konya-Ereğli 
yolları arasında bağlantıyı sağlaya-
caktır. Bugüne kadar 22 kilometre-
si Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı 
Bölünmüş Yol olarak tamamlanmış-
tır. 2 adet köprülü kavşak (Karaman 
yolu Ayrımı ve Ereğli Yolu Ayrımı)  
tamamlanmıştır. Sene sonunda tra-
fiğe açılabilecektir. 2.Kısım 46 km 
olup Konya-Ereğli, Konya-Aksaray, 
Konya-Ankara ve Konya-Afyon 
yolları arasında bağlantıyı sağlaya-
caktır. Bu kesimde 2018 yılında 13 
kilometre toprak işleri, 17 kilometre 
sanat yapıları seviyesinde çalışma 

tamamlanmıştır.  3.Kısım 54 km 
olup Konya-Afyon, Konya-Beyşehir, 
Konya-Seydişehir ve Konya-Kara-
man yolları arasında bağlantıyı sağ-
layacaktır. Meram Viyadüğü hariç 
proje çalışmaları tamamlanmış olup 
Yatırım Programına alınması halin-
de ihale edilecektir.”

ILGIN ÜSTGEÇİDİ 2019 YILSONUNA 
TAMAMLANACAK

Konya Ilgın Devlet Hastanesi 
üstgeçidinin ne zaman bitirilerek 
hizmete açılacağını soran Kalaycı, 
aldığı cevap doğrultusunda şunla-
rı paylaştı, “llgın Hastane Köprülü 
Kavşağı 13 açıklıklı olup bugüne 
kadar elevasyon (Köprü ayağı) ve 
başlık kirişleri tamamlanmış, 7 açık-
lığın kirişleri yerine konulmuştur. 

Ilgın Hastane Köprülü Kavşağında 
çalışmalara 2019 yılında devam 
edilecektir. Köprülü kavşağın 2019 
yılı sonunda tamamlanması hedef-
lenmektedir.” Konya’da cep telefo-
nunun çekmediği yerler olduğunu 
bilgisini paylaşan Kalaycı, bu konu-
da bir çalışma yapılıp yapılmadığıyla 
ilgili sorusu üzerine aldığı cevabı ise 
şöyle paylaştı, “Evrensel hizmet fo-
nundan bugüne kadar birçok proje 
gerçekleştirilmiştir. Bu projelerin bir 
kısmı da mobil kapsaması olmayan, 
nüfusu 1-500 arası olan yerlerin 
kapsanmasını sağlamak üzere alt-
yapı kurulmasıdır.  Projenin birinci 
fazında ülkemizin 1.799 adet yerle-
şim yerine GSM haberleşme altya-
pısı kurulmuş ve servise verilmiştir. 

Şu anda yürütülen projemiz ile bu 
yerlere 4.5 G ilavesi yapılmaktadır.  
Projenin ikinci fazında ise nüfusu 
1-500 arasında olan ve mobil kapsa-
ma bulunmayan 1472 yerleşim yeri 
daha mobil kapsama altına alınacak 
ve 4.5 G altyapısı ile mobil genişbant 
internet erişimi hizmeti sunulacak-
tır. Konya özelinde ise birinci fazda 
daha önce kapsanan 16 köyden 11’i 
4.5 G’ye yükseltilmiştir. 3’ünde ise 
kurulumlar devam etmektedir. Ge-
riye kalan 2’si ile ilgili de çalışmalar 
devam etmektedir. Ayrıca yine Kon-
ya’da ikinci faz projemizde 36 köy 
bulunmaktadır. Halihazırda 9’u ser-
vise verilmiş olup 27’si ile ilgili çalış-
malar da devam etmektedir.”
n ONUR KALKAN

Vatandaşların istekleri 
anında yanıt buluyor

Vali Toprak’tan  3. Ana Jet 
Üs Komutanlığı’na ziyaret

 Gerçekleştirdiği hizmetleri 
hemşehrilerinin ihtiyaç ve talep-
leri doğrultusunda şekillendiren 
Karatay Belediyesi, Hizmet Masası 
ve Sosyal Medya hizmetleri ile va-
tandaşların taleplerini anında ya-
nıtlıyor. Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, yerel yönetimin 
verdiği hizmetlerin vatandaşların 
istekleri ve ihtiyaçları doğrultusun-
da gerçekleştirilmesinin önemini 
vurgulayarak; Karatay Belediyesi 
olarak vatandaşlara her zaman 
kapılarının ve gönüllerinin açık ol-
duğunu belirtti.  Başkan Hançerli, 
Hazreti Mevlana’nın diyarı Kara-
tay’a hizmet etmenin gururunu 
yaşadıklarını dile getirerek; Kon-
yalının ve Karataylının her zaman 
hizmetin en iyisine layık oluğunu 
belirtti. Başkan Hançerli gerçekleş-
tirdikleri revizyon imar planları ve 
toplu konut hamleleri, parklar,  pik-
nik alanları ve yollar ile Karatay’ın 
fiziki çehresini değiştirdikleri gibi; 
oluşturdukları karşılıklı saygı ve 
hoşgörü anlayışı ile de Karatay’da 
gönülleri kazanmak ve güler yüzlü 
bir hizmet anlayışı geliştirmek için 

çalıştıklarını söyledi.
  Karataylıların, belediye çalış-

maları ile ilgili isteklerinin anında 
yanıtlanmasının ve çözüm odaklı 
hizmet anlayışı ile problemlerin en 
kısa sürede ve en uygun maliyetle 
çözülmesinin Karatay Belediye-
si’nin hizmet standardı olduğunu 
vurgulayan Başkan Hançerli, va-
tandaşların 0532 323 40 30 nolu 
WhatsApp hattından, sosyal med-
ya hesaplarından anında Karatay 
Belediyesine ulaşmalarının müm-
kün olduğunu söyledi.
n HABER MERKEZİ 

1856’da Seydişehir’de doğan âlim, hukukçu, eğitimci ve yazar Mahmud Esad Seydişehrî, Kon-
ya’da ilk defa Aydınlar Ocağı’nda ilmî, fikrî yönü, kişiliği ve eserleriyle birlikte ele alınarak yâd edildi

Mahmud Esad Seydişehrî
Konya’da ilk defa anıldı

Konya Aydınlar Ocağı’nın 
Selçuklu Salı Sohbetleri’nde,“-
Vefatının 100.Yılında Mahmud 
Esad Seydişehrî” hayatı, bilimsel 
çalışmaları, eğitimci, hukukçu 
kişiliği ve eserleriyle birlikte ele 
alınarak hayırla yâd edildi. 

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin,Mahmud 
EsadEfendi’nin 

bilimsel çalışma yaptığını, 
hukukla uğraştığını, Şeyhülis-
lâm’lık makamına aday olacak 
birikime sahip olduğunu, biyolo-
ji temelli sağlık alanında önemli 
eserler ortaya koyduğunu, fıkıh, 
tefsir ve tarih alanında önemli 
çalışmaları olduğunu belirterek 
“Mahmud Esad Efendi birçok 
bilim dalında önemli çalışmalar 
ortaya koymuş olan ve bilim fel-
sefesini yapabilen bir insandır. 
Tapu kadastronun Türkiye’deki 
kurucusu. Bilimi deruhte etmek-
te zorlanırız, dağılmayalım sözü 
aslında insanoğluna kurulan bir 
tuzaktır. Bütünü anlayabilmek, 
bilim felsefesi yapabilmek için 
en azından bilim adamlarının bir 
kısmının farklı bilim alanların-
da çalışmalar yapıyor olabilmesi 
gerekiyor. Biz bunu kaybettik.” 
dedi. Konya Aydınlar Ocağı’na 
teşekkür eden Prof. Şahin, Mah-
mud Esad Efendi’nin en önemli 
dört-beş eserini sadeleştirmek 
suretiyle günümüz diline kazan-
dıracaklarını da söyledi.
“MEDENİYET OLARAK BATI’DAN 

GERİ DEĞİLİZ”
Firavun medeniyetini kabul 

eden Batı’nın bin yıllık İslâm 
Medeniyeti’ni yok saydığını dile 
getiren Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
“Batı, Müslümanların üretip 
ortaya koyduğu bilgi ve veriye 

hiç atıfta bu-
lunmaz, hele 
ki Endülüs’e 
hiç temasta 
bulunmaz” di-
yerek şu ifade-
lere yer verdi: 
“Nizamülk’ün 
kurduğu Ni-
zamiye Med-
reseleri’ninen 
büyük faydasını 
İslâm dünyası 
300 yıl sonra 
Osmanlı’yla ve 

İstanbul’un fethiyle gördü. Biz 
medeniyet olarak, toplumsal ve 
sosyolojik olarak Batı’dan hiçbir 
zaman geri değiliz. Batı’yı üstün 
ve güçlü kılan elde ettiği tekno-
lojidir. O teknolojiyle de dünyaya 
hakim olmuştur.” 

Konya Halk Kütüphanesi 
Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirilen sohbette âlim Mahmud 
Esad bin Emin Seydişehrî’nine-
ğitimci, ilmî, fikrî, hukukçu ve 
devlet adamlığı gibi çok yönlü 

kişiliği ile eser-
lerini ele alarak 
anlatan Araş-
tırmacı - Yazar 
Bahaddin Kara-
kuş,yedi-sekiz 
tanesi telif ol-
mak üzere farklı 
alanlarda yazdı-
ğı 38 eseri bu-
lunan Mahmud 
Esad’ın Adli-
ye Nazırlığı ve 
Tapu Kadastro 
Bakanı iken çe-

kilen bir fotoğrafını kullanarak 
“Müderris, hâkim, kadıve âlim 
yönü pek bilinmeyen Mahmud 
Esad Efendi, Fıkıh Usûlü, Hadis 
Usûlü ve İslâm tarihi gibi alan-
larda çok nitelikli eserler vermiş 
bir âlim.Bu biraz örtülmüş, geri 
planda kalmış, unutulmuş veya 
unutturulmuş” dedi.
KONYA’DA 530’A YAKIN MEDRESE 

VARDI
1856’da Seydişehir’de doğan 

Mahmud Esad’ın, büyük dede-

sinin Bağdat’ın fethine katılarak 
büyük yararlılıklar gösteren bir 
sülaleden geldiğini söyleyen ya-
zar Bahaddin Karakuş, eğitim 
sürecinin Seydişehir, Konya ve 
İstanbul şeklinde devam ettiğini-
ifade ederek Fatih Camii ve Kül-
liyesi’nde 15 sene Elbasanlı Ab-
dülkerim Efendi’nin Efendi’nin 
derslerine devam ederek mantık, 
kelam, felsefe, hadis, tefsir, fıkıh 
tahsili yaptığını söyledi.

1875’de nüfusu 50 bin olan 
Konya’da, 1900’lü yıllarda 530’a 
yakın medrese olduğunu ifade 
edenKarakuş,o dönemde yakla-
şık 100 kişiye bir medrese düş-
tüğünü belirterek “Mahmud 
Esad Efendi’nin eğitim hayatının 
geçtiği havza olan Konya, o dö-
nemler böylesine bir ilim mer-
keziydi. Kendisiyle gazetecilik 
yaptığı Mehmet Necati Bey ve 
yeğeni eski başbakanlardan Prof. 
Dr. Sadi Irmak, yetişmesinde 
katkı sağladığı akrabalarından-
dır.” dedi. Karakuş, Mahmud 
Esad Efendi ile ilgili olarak şu bil-
gilere yer verdi: “Balkan harbin-
den sonra 1912 yılında hanımla-
ra mahsus serbest dersler kursu 
açıldı. Darülfünun konferans sa-
lonunda dersler riyaziyat, koz-
mografya, fizik, tarih, hıfzıssıhha, 
terbiye idi. Mahmud Esad burada 
muallimlik görevini üstlendi. Ha-
zırladığı Hukuki Aile Kararname-
si, 25 Ekim 1917’de yürürlüğe 
konulmuştur. 18 Mart 1918’de 
kalp krizinden dolayı vefat etti. 
Kabri Fatih haziresindedir.” Ka-
rakuş, sunumuna,  Mahmud 
Esad Efendi’nin şu veciz sözüyle 
son verdi: “Her hakikati söyle-
mek hatadır, lâkin her hakikati 
dinlemek elzemdir.”
n HABER MERKEZİ 

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Konya 3. Ana Jet Üs Ko-
mutanlığını ziyaret ederek incele-
melerde bulundu. Konya 3. Ana 
Jet Üs Komutanlığını ziyaret eden 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak, Garnizon Komutanı Hava Pilot 
Tuğgeneral Fidan Yüksel’den bilgi 
aldı. Ziyarette, Üs Komutanlığı şe-
ref defterini de imzalayan Toprak, 
daha sonra Türk Hava Kuvvetle-
ri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları 
ve SOLOTÜRK ekibini ziyaret etti. 
134. Akrotim Filo Komutanlığında 

görevli pilotlarla bir süre sohbet 
eden Vali Toprak, akıllara durgun-
luk veren gösterilerde sergilemiş 
oldukları üstün gayretlerinden 
dolayı pilotları tebrik ederek, ça-
lışmalarında başarılar diledi. Tür-
kiye’nin ilk kadın filo komutanı ve 
aynı zamanda Türk Yıldızları akro-
basi timinde yer alan Hv. Plt. Bnb. 
Esra Özatay, ziyaretin anısına Vali 
Toprak’a Türk Yıldızları filosundaki 
Northrop F-5 savaş uçağı maketi 
takdim etti.
n HABER MERKEZİ

 Mustafa Kalaycı 

Konya Dış Çevre Yolu’nun 54 kilometrelik 3. kısmında Meram Viyadüğü 
hariç proje çalışmaları tamamlanmış olup Yatırım Programına 

alınması halinde ihale edileceği belirtildi.

Mahmud Esad Seydişehrî

 Prof. Dr. Mustafa Şahin

Mehmet Hançerli

Bahaddin Karakuş
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Bilgin Hukuk Bürosu’nun acı kaybı

Meteorolojik hadiseler çiftçiye iletilecek

Bilgin Hukuk Bürosu Tüm Bü-
rolar Sorumlusu Gül Demir’in ve 
İbrahim Demir, Fatma Demir’in ba-
baları Mehmet Demir ani kalp krizi 
sonucu Hakk’a yürüdü. 

58 yaşında hayatını kaybeden 

merhum Mehmet Demir’in cena-
zesi dün öğle namazına müteakip 
Hacıveyiz Camii’nde kılınan cenaze 
namazı sonrası Üçler Mezarlığı’na 
defnedildi.

Demir ailesini acı günlerinde ak-

rabaları, sevenleri ve dostları yalnız 
bırakmadı. Merhum Mehmet De-
mir’in cenazesi tekbir ve dualarla 
toprağa verilirken, Demir ailesini acı 
günlerinde yalnız bırakmayan se-
venleri aileye taziye dileklerini iletti. 

Merhum Mehmet Demir, 3 çocuk 
babasıydı. Yenigün Gazetesi olarak 
merhum Mehmet Demir’e Allah’tan 
rahmet, sevenlerine baş sağlığı ve 
sabır diliyoruz. 
n METE ALİ MAVİŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
ve TZOB arasında imzalanan proto-
kolle, çiftçilerin ekili ve dikili alanla-
rına zarar verebilecek her türlü kuv-
vetli meteorolojik hadiseyi SMS ile 
önceden haber alması sağlanacak. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 
arasında imzalanan protokolle, çift-
çilerin ekili ve dikili alanlara zarar 
verebilecek her türlü kuvvetli me-
teorolojik hadiseyi SMS ile önceden 
haber alması sağlanacak.

TZOB Genel Merkezi’nde dü-
zenlenen imza törenine, Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
Meteoroloji Genel Müdürü Volkan 
Mutlu Coşkun, Birlik Başkanı Şem-
si Bayraktar ve ilgililer katıldı. Bay-
raktar, törende yaptığı konuşmada, 
bilim insanlarının, 2030 yılından 
sonra doğal afetlerde artış olacağı 
yönünde tespitlerde bulunduklarını 
söyledi.

Bu artışların özellikle Doğu Ak-
deniz havzasında beklendiğini ifade 
eden Bayraktar, son yıllarda üretici-
lerin her türlü afete maruz kaldığı-
nı hatırlattı.  Bayraktar, Meteoroloji 
Genel Müdürlüğünün hava olay-

larının analizleri ve uyarı sistem-
leri konusunda önemli çalışmaları 
olduğuna işaret ederek, “1940 ile 
2008 yılları arasında, yılda yakla-

şık 300 civarında meteorolojik olay 
meydana gelirken, 2008 yılından 
günümüze kadar bu olayların sayısı 
yılda 600-700’ü bulmuş görünüyor. 

Hatta 2015 yılında 768 meteorolojik 
olayla karşılaşmış çiftçimiz. Bunun 
tarımı etkilememesi mümkün de-
ğil.” dedi.  Ülke genelindeki oda baş-
kanlarının bu süreçte tüm çiftçilerin 
yanında olduğunu, sürekli ziyaretler 
gerçekleştirdiğini vurgulayan Bay-
raktar, oluşan zararlar konusunda 
da çalışmaların aksatılmadan ya-
pıldığını ve başta Tarım ve Orman 
Bakanlığı olmak üzere tüm ilgililere 
ulaştırıldığını dile getirdi. Bayrak-
tar, önemli olan hususun zararları 
en aza indirmek olduğunu belirte-
rek, şunları kaydetti:  “Meteorolojik 
bilgi ve tahminleri daha etkin kul-
lanmak suretiyle zararları azaltmak 
mümkün görünüyor. İmzaladığımız 
protokole göre, Meteoroloji Genel 
Müdürlüğümüz meteorolojik bilgi-
leri Birliğimize gönderecek, biz de 
odalarımız marifetiyle 4 milyon 800 
bin üyemize bu verileri ulaştırmış 
olacağız.” Meteoroloji Genel Müdür-
lüğü ile alanda eğitim çalışmaları ya-
pacaklarına dikkati çeken Bayraktar, 
bu eğitimde meteorolojik uyarıların 
ne anlama geldiğinin ve nasıl kulla-
nılacağının öğretileceğini bildirdi.
n AA

Çumra Cuma grubunda 
Konya türküleri dile geldi

On beş gün arayla Konya ve 
Çumra’da toplanan Çumra Cuma 
Grubu, bu sefer Dr. Cenap Şirin’in 
malikânesinde biraraya geldi.  Dr. 
Cenap Şirin, misafirlerine etli su 
böreği ve tatlı ikramında bulunur-
ken içilen çaylarla birlikte bu se-
fer sohbet yerine Konya türküleri 
dile geldi. Kanunda Ersin Eken-
tok, udda Ali Korkal ve sazda Ali 
Rıza Kuloğlu’dan oluşan yarenler 
grubu, Konya Peşrevi’nden sonra 
birbirinden güzel Konya türküleri-
ni çalıp okudular. Türk mûsıkîsin-
dengüzel eserler sunan yarenler 
grubu, finali Konya’nın en sevilen 
türküleriyle yaptı.  Ersin Ekentok, 
her Konya türküsünün bir hikâye-
si olduğunu belirtirken Ali Korkal,  
TRT’de Konya türkülerinin sözle-
rinin değiştirilerek okunduğunu 
dile getirdi ve Konya’ya ait bazı 

türkülerin, “Gesi bağları” diye de-
ğiştirilerek okunduğunu ve başka 
yer ile bölgelere mal edilmek isten-
diğine dikkati çekti.  Saat 23.30’a 
kadar devam eden sazlı sözlü ya-
ren sohbetinde;“Menteşeli, Sille, 
Karanfil, Efendim, Furun Üstünde 
Furun, Candarmalar, Evlerinin 
Önü” türküleri seslendirildi. Sazlı 
sözlü sohbettensonra Cuma Gru-
bu organizatörü Muzaffer Tuluk-
cu tarafından hazırlanan teşekkür 
plaketlerini ise; saz ustası Ali Rıza 
Kuloğlu’na Prof. Dr. Mikail Bay-
ram, kanun ustası Ersin Ekentok’a 
Prof. Dr. Caner Arabacı, udî Ali 
Lorkal’a ise Dr. Canap Şirin takdim 
etti. Tulukcu, Çumra Cuma Gru-
bu’nun kapanış finalinin Apa Bara-
jı’nda sazlı sözlü olarak yapılacağını 
söyledi.
n HABER MERKEZİ

KTO Karatay Üniversitesi ile MÜSİAD Konya Şubesi arasında Sektör Danışmalığı Projesi’ne yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol 
ile öğrenciler, akademik bilgilerinin yanına sektörün beklediği donanım ve tecrübeyi de ekleyerek iş hayatına adım atmış olacaklar

Bilgi, tecrübeyle birleşecek
Konya Ticaret Odası Karatay 

Üniversitesi ile Müstakil Sanayici 
ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 
Konya Şubesi arasında Sektör Da-
nışmalığı Projesi kapsamında iş 
birliği protokolü imzalandı. Öğren-
cilerin derslerde edindikleri teorik 
bilgilerin, sanayi içerisinde uygula-
ma alanında görülmesi, bilgi yanın-
da beceri de kazanarak iş dünyasına 
nitelikli eleman olarak giriş yapması 
hedefi ile yola çıkılan projeden bugü-
ne kadar 300 sektör danışmanı ön-
cülüğünde bin 200’ün üzerinde öğ-
renci yararlandı.Sektör ve iş dünyası 
birlikteliğini güçlendirmek amacıyla 
üniversitede düzenlenen törene 
KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Bekir 
Aydoğan, KTO Karatay Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Mü-
tevelli Heyeti Üyeleri,MÜSİAD Kon-
ya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 
MÜSİAD Lyon Şube Başkanı Adil 
Dönmez, sektör danışmanları, aka-
demisyenler ve öğrenciler katıldı.

“ÜNİVERSİTE-İŞ DÜNYASI 
BÜTÜNLEŞMESİNE VESİLE”

İş dünyası ile üniversiteyi bü-

tünleştirme noktasında çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini aktaran KTO 
Karatay Üniversitesi Mütevelli He-
yeti Başkan Yardımcısı Dr. Bekir 
Aydoğan, “MÜSİAD Konya Şubesi 
ve üniversitemiz arasında gerçek-
leştirilen üniversite-iş dünyası bü-
tünleşmesine de vesile olan Sektör 
Danışmanlığı Projesi protokolünün 
hayırlı olmasını diliyorum. Sektör 
Danışmanlığı Projesi aynı zamanda 
ahilik geleneğinin bir uzantısı nite-
liğindedir. Bugüne kadar bin 227 
öğrenci,300sektör danışmanıaracılı-
ğıyla projeye dahil olmuştur. Proje ile 
öğrenciler hocalarından öğrendikleri 
bilgilerin yanında pratiği de katmak-
ta, öğrenci ve sektör danışmanı ara-
sında usta-çırak ilişkisi oluşmakta, 
böylece köklü gelenek KTO Karatay 
Üniversitesi aracılığıyla nesillerden 
nesillere taşınmaktadır.” dedi.

“KTO KARATAYLILAR 
SEKTÖR DANIŞMALIĞI İLE İŞ 

HAYATINDA BİR ADIM ÖNDELER”
Sektör Danışmanlığı öğrenciye 

vizyon, sektör bilgisi kazandıran, 
öğrencinin ufkunu açan ve sektö-
re hazırlayan bir programdır, di-

yen Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, 
“Sektör Danışmanlığı üniversite-
mize özgü, isim hakkı KTO Kara-
tay Üniversitesi’ne ait bir projedir. 
Sektör nitelikli iş kaynağına ihtiyaç 
duyuyor, bizler de bu kapsamda 
nitelikli insan kaynağını yetiştirme 
noktasında çalışmalar yapıyoruz. 
Sektörün taleplerini merkez alan 

bir üniversiteyiz. Proje ile öğren-
cilerimiz sektörü tanıyarak mezun 
oluyor. Üniversiteden mezun et-
tiğimiz birçok öğrencimiz kendi 
sektöründe çalışacak, bu proje ile 
sektör çalışandan ne bekliyor onu 
okulunu bitirmeden öğrenecek, 
cevabını sektör danışmanından 
alacak. Müfredatımızı da sektör 

danışmanlarımızla istişare sonucu 
şekillendiriyoruz. Öğrencilerimizin 
kariyerlerini yönlendirecek bu pro-
tokolün onların iş hayatına tecrübe 
sahibi bireyler olarak başlamalarına 
yardımcı olacağına inanıyoruz. Ver-
dikleri desteklerden ötürü firmala-
rımıza,MÜSİAD Konya Şube’sine 
teşekkür ediyor, protokolün ülke-

miz, üniversitemiz, öğrencilerimiz 
adına hayırlı olmasını temenni edi-
yorum.” şeklinde konuştu.

“EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ 
BEŞERÎ SERMAYEMİZ”

Sektör Danışmanlığı Projesi biz-
ler için büyük öneme sahip, diyen 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka ise “Ciddi ekonomik 
gelişmeler gösteren ülkemizde ma-
alesef katma değer sorunu yaşan-
maktadır. Bu soruna karşı en büyük 
gücümüz ülkemizde var olan beşerî 
sermaye gücüdür. Beşerî sermayeyi 
aktif hâle getirecek çalışmalar yap-
malı, sanayi-üniversite iş birliklerini 
güçlendirmeliyiz. Bugün imzalanan 
protokol ile üniversitede kazanılan 
bilgi sanayide uygulama imkânına 
dönüşecektir, bu vesile ile KTO Ka-
ratay Üniversitesi’ne teşekkür ede-
rim.” şeklinde konuştu.

Protokol imza töreninin ardından 
katkılarından ötürü sektör danış-
manlarına teşekkür belgeleri takdim 
edildi, öğrenciler ise sektör danışma-
nı firmalar ile fikir alışverişinde bulu-
narak projeye katkı sağladı.
n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Bayram Sade Bekir Aydoğan Ömer Faruk Okka
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Ay yıldız Akyokuş’ta dalgalanmaya başladı
Konya Büyükşehir Belediyesi ta-

rafından Akyokuş Tepesi’ne 43 metre 
yüksekliği olan direğe 120 metrekarelik 
dev Türk Bayrağı dikildi. Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, şehrin her yerinden görülebilecek 
bir bayrağın Konya’nın büyük bir arzusu 
olduğunu belirterek, gelen bu anlamlı 
talebin hayata geçirildiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından, Akyokuş Tepesine dev bir Türk 
Bayrağı dikildi. Şehrin en hâkim tepe-
lerinden olan Akyokuş’un zirvesine 43 
metre yüksekliğinde bayrak direği ya-
pan Büyükşehir Belediyesi, direğe ise 
10 metreye 12 metre büyüklüğünde 
120 metrekarelik bayrak astı. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, şehrin her yerinden görü-
lebilecek bir bayrağın Konya’nın büyük 
bir arzusu olduğunu hatırlatarak, gelen 
bu anlamlı talebin hayata geçirildiğini 

söyledi. 
DALGALANAN ŞANLI BAYRAĞIMIZ VE 

BAĞIMSIZLIĞIMIZDIR
Başkan Altay, “Bağımsızlığımızın en 

temel göstergesi ve aziz şehitlerimizin 
mukaddes hatırası olan al bayrağımıza 
olan sevgimizi göstermenin yanı sıra 
milletimizin al bayrağımıza olan sevgi-
sine katkı sağlamayı arzu ettik. Konyalı 
hemşerilerimizin hem ziyaretlerimiz-
de hem de sosyal medya üzerinden 
böyle yoğun bir talebi vardı. Böylece 
Akyokuş’un zirvesine al bayrağımızı 
dalgalandırmış olduk. Dalgalanan şanlı 
bayrağımızdır ve bağımsızlığımızın en 
temel göstergesidir. Her zaman en zir-
vede olmayı hak eden şanlı bayrağımı-
zın bizlere her daim Çanakkale’yi, İstik-
lal Savaşı’nı, tarihimizi ve yüz binlerce 
aziz şehidimizi hatırlatmasını temenni 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Dünya Çocuk Hakları günü ve 
sonrasında ülke genelinde birçok et-
kinlik düzenleyen Mektebim, “Zor-
balığa Hayır” dedi. İstanbul, Ankara, 
İzmir, Adana, Konya, Kayseri, Sam-
sun Trabzon, Lüleburgaz, Tekirdağ, 
Çanakkale, Afyon, Manisa, Edremit, 
Antalya, Rize, Diyarbakır, Ağrı ve 
Cizre kampüsleri arasında düzen-
lenen “Benim de Haklarım Var! –
Empati”  konulu resim yarışması ile 
Dünya Çocuk Hakları Günü için far-
kındalık oluşturmaya çalışan Mekte-
bim, çocukların kendi haklarıyla ilgili 
bilinçlenmesi ve kendilerini resim 
yoluyla ifade etmelerini amaçlıyor. 

İlkokul ve Ortaokul kademesinde 
toplam 200 eserin katıldığı ve 2 ele-
menin gerçekleştirdiği yarışmada 
12 eser seçildi.  Diyarbakır’dan Ekin 
Dağ, İstanbul Bahçelievler’den Ah-
met Göktürk Sarıkaya, Tekirdağ’dan 
Melek İnci İpek, Cizre’den Medine 
Erzen, Buca’dan Ela Ceylin, Çiğ-
li’den Rengin Küçükçanakçı ve Mert 
Kaleli, Fatsa’dan Azra Zülal Onan, 
Avcılar’dan Ece Doğan, Çorlu’dan 
Melek Bahar Sözen, Samsun’dan 
Nehir Şengezen, Ümraniye’den Ber-
kay Türe’nin eserleri Mektebim’in 
2019 takviminde sergilenecek.
n HABER MERKEZİ

SGK’dan gelir testi
için son gün uyarısı

Yapılandırmada 2. taksit 
ödemesinde son gün!

SGK Konya İl Müdürü Murat 
Mustafa Yavuz, “Gelir testi için 
son gün 30 Kasım 2018 tari-
hi mesai bitimine kadar. Nisan 
ayına kadar hiç gelir testine baş-
vurmamışsanız, aile içinde kişi 
başı geliriniz brüt asgari ücretin 
3’te 1’inden az ise 30 Kasım’ a 
kadar gelir testine başvuru ya-
pın Genel Sağlık Sigortası (GSS) 
prim borcunuz silinsin” dedi.

Konu hakkında yazılı bir 
açıklamada bulunan SGK Kon-
ya İl Müdürü Murat Mustafa 
Yavuz “7143 Sayılı Vergi ve 
Diğer Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına Dair Kanun 
18 Mayıs 2018 tarihinde yü-
rürlüğe girdi. Şimdiye kadar hiç 
gelir testi yaptırmamış ve Gelir 
testi sonucunda ödeme gücü 
olmadığı tespit edilen vatan-
daşlarımızın Genel Sağlık Si-

gortasına ait geçmiş borçlarının 
tamamı silinecektir. 7143 Sayılı 
Kanun ile Nisan 2018 ve önce-
si döneme ait Genel Sağlık Si-
gortası prim borçlarının faizleri 
silinerek, anaparanın 31 Aralık 
2018’e kadar ödenebilme im-
kânı getirilmiştir. Ayrıca vatan-
daşlar geçmiş döneme ait Genel 
Sağlık Sigortası prim borcunun 
olup olmadığına bakılmaksızın 
31 Aralık 2018 tarihine kadar 
sağlık yardımlarından yarar-
lanabilmeleri sağlanmıştır. Bu 
kapsamdaki vatandaşların hak 
kaybına uğramamaları için, 30 
Kasım 2018 tarihine kadar ika-
metlerinin bulunduğu ilçedeki 
Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakıflarına müracaat 
ederek gelir testi yaptırmaları 
gerekmektedir” dedi.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ‘Kuaförlerde Sıfır Atık’ Projesinin işleyişini yerinde inceledi. Toru, hem çevre, hem 
ekonomi hem de gelecek için böylesine önemli bir projeye imza atmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi

Toru, örnek projeyi
yerinde inceledi

Meram Belediyesi tarafından, 
Meslek Odaklı Kaynağında Ayrıştır-
ma Projeleri ‘Kuaförlerde Sıfır Atık’ 
başlığı altında hayata geçirilen proje 
‘Geri Dönüşüm’ alanında büyük ilgi 
gördü. Her meslek dalının birbirin-
den farklı özellikteki dönüşümle-
rini daha en başından ayrıştırmayı 
hedefleyen proje, Türkiye’de bir ilk 
olma özelliğini taşıyor. İlk uygulama 
da kuaför ve berberlerde başladı. 
Projenin tanıtımı geçtiğimiz günler-
de berber ve kuaförlerin katılımı ile 
Dutlu Millet Bahçesi’nde gerçekleş-
tirilmişti. Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, tüm Türkiye’de büyük 
yankı uyandıran Meslek Odaklı Kay-

nağında Ayrıştırma Projeleri kapsa-
mında hayata geçirilen ‘Kuaförlerde 
Sıfır Atık’ projesinin işleyişini yerin-
de incelemek üzere esnafları ziyaret 
etti.
İLKLERİN BELEDİYESİ MERAM’DAN 

YİNE BİR İLK
Ziyarette, Meram Belediyesi’nin 

örnek bir projeye daha imza attı-
ğını belirten kuaför ve berberler, 
kendi meslek alanında çöp sayılan 
ancak çok ciddi ekonomik değeri 
olan özellikle alüminyum ve plastik 
mamüllerin ekonomimize yeniden 
kazandırılmasına katkı sunmaktan 
dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler. 
Meram Belediyesi’nin bugüne kadar 

atıkların geri dönüşümle ekonomi-
mize kazandırılması noktasında bir 
çok başarılı projeye imza attığını 
kaydeden Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru da projenin çevre ve 
ekonomiye sağlayacağı yararların-
dan söz etti. Belediye olarak birçok 
çalışmalarında esnafı ve ekonomi-
yi ön planda tuttuklarını kaydeden 
Başkan Toru sözlerini şöyle sürdür-
dü; “Bu önceliklerimizin yanında 
doğal güzellikleri, tarihi ve kültürü 
ile özenilen bir ilçe olan Meram’ı, 
bu zenginliklere büyük artı değerler 
katarak geleceğe bırakmak en bü-
yük gayemizdir. İşte bu projede bu 
düşüncelerimizin yansımalarından 

biri ve insan, doğa, Meram merkezli 
hizmet anlayışımızın bir tezahürü 
oldu. Sadece bunlarla da kalmıyor 
Meslek Odaklı Atık Toplama ile 
atıkları en başında ayrıştırıyor ve bu 
şekilde ekonomimize de büyük katkı 
sağlıyoruz. Meram’da doğan bu pro-
jenin tüm Türkiye’ye örnek olmasını 
umut ediyoruz.”

Başkan Toru, ziyaretlerinde pro-
jenin işleyişi ile ilgili olarak esnaflarla 
istişarelerde bulundu. Projenin her 
geçen gün gelişeceğini ve yenile-
neceğini söyleyen Başkan Toru, bu 
incelemelerinin ardından çevre es-
naflarla da bir süre sohbet etti.
n HABER MERKEZİ

Konya Genç Mali Müşavirler 
Platformu, 7143 sayılı Vergi ve 
Diğer Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin Kanu-
nun yapılandırma hükümlerine 
ilişkin başvuruların 27 Ağustosta 
sona erdiğini hatırlattı. Platform-
dan yapılan açıklamada, “Kanunun 
kapsamında başvurulan yapılan-
dırmadan yararlanılmaya devam 
edilebilmesi için ilk iki taksitin sü-
resinde ödenmesi gerekiyor. Yapı-
landırılan vergi borçlarının ikinci 
taksit ödemeleri 30 Kasım’da sona 
erecek. Ayrıca taksitli ödemeyi 
tercih edenler için kalan taksitle-
rin tamamının peşin olarak ikinci 
taksit ödeme süresi içinde yani 30 
Kasım’a kadar ödenmesi halinde 
taksitli ödeme seçeneği için uygu-
lanan katsayılar kaldırılmış olacak. 

Hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı üzerin-
den yüzde 50, idari para cezalarının 
aslından yüzde 12,5 indirim yapıla-
cak. Peşin ödeme seçeneğini tercih 
edip 15 Ekim’e kadar ödeme yapa-
mayan vatandaşlar da yapılandır-
dıklarını bu borçlarını 30 Kasım’a 
kadar ödemeleri halinde, hesapla-
nan Yİ-ÜFE tutarı üzerinden yüzde 
50, idari para cezalarının aslında 
yüzde 12,5 indirim uygulanacak. 
Yapılandırmaya ait ödemeler in-
ternet üzerinden yapılabiliyor. Ya-
pılandırılan borçlar www.gib.gov.tr 
adresi üzerinden banka kartı/kredi 
kartı, banka hesabından havale 
yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet 
gösteren bankalara ait kartlar veya 
vergi dairesi vezneleri ile tahsile 
yetkili bankalara nakden veya çekle 
ödenebiliyor” denildi. n İHA

Mektebim Okulları zorbalığa hayır diyor



Kuğulu Mesire alanında bu-
lunan Gürlevik Patladı. Yoğun 
yağışların yaşandığı Seydişehir 
de gürlevik kaynağı patladı. Gür-
levikten akan sular piknik alanını 
sular altında bıraktı. Özellikle son-
bahar ve kış aylarında yaşanan 
yağışlar nedeniyle yer altı suları-
nın seviyesinin yükselmesi nede-
niyle gürlevik coşarken vatandaş-
ların ilgi odağı haline geldi. Yaz 
aylarında sulama anlamında çok 

büyük bir önemi olan ve saniyede 
1.500 litre suyu sonbahar-kış ve 
ilkbahar aylarında Suğla göleti ve 
Çarşamba kanalı vasıtası ile Apa 
barajına gönderen Seydişehir’ in 
simgesi Kuğulu Mesire alanında 
bulunan Gürlevik kaynağı patladı. 
Gürleviğin patlaması ile Kuğulu 
Park’ta bulunan gölet taşarken 
gölette bulunan kuğular ve ör-
dekler piknik alanında yüzmeye 
başladı.  n HABER MERKEZİ

Ereğli’de polis ekiplerince 
durdurulan otomobilde 640 paket 
kaçak sigara ele geçirildi. Edinilen 
bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği 
ekipleri yaptıkları çalışmalar sı-
rasında saat 14.30 sıralarında bir 

otomobil durduruldu. Otomobilde 
yapılan aramalarda çeşitli marka-
larda 640 paket kaçak sigara ele 
geçirildi. Araçta bulunan H.Ç. 
(17) ve H.Ç. (18) ifadeleri alınmak 
üzere emniyete götürüldü.
n İHA
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Olay, akşam saatlerinde mer-
kez Meram ilçesi Sahibiata Mahal-
lesi Mümine Hatun Sokak üzerinde 
bulunan bir iş yerinde meydana 
geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 
Cuma El D. ve oğlu Hasan El D., 
iki ay önce Suriye uyruklu Ahmet 
M. ile kardeşi Abdul El M.’den bin 
200 lira borç para aldı. Akşam sa-
atlerinde Ahmet M. ve Abdul El 
M. kardeşler baba oğul ile telefonla 
konuşarak alacaklarını istedi ancak 

telefonda tartışma yaşandı. Ahmet 
M. ve Abdul El M. kardeşler de bu-
nun ardından paralarını istemek 
için Cuma El D.’nin iş yerine gitti. 
Burada çıkan tartışma kısa süre-
de kavgaya dönüştü. İddiaya göre, 
kavga sırasında Ahmet M. ile Abdul 
El M. yanlarındaki tabancayı iş yeri 
sahibi Cuma El D.’ye doğrultarak 
kasadaki paraları istedi. Kasada bu-
lunan yaklaşık 2 bin lirayı alan iki 
kardeş olay yerinden koşarak uzak-

laştı. İş yerinde çalışanların ihbarı 
üzerine olay yerine polis ekipleri 
sevk edildi. 

İş yeri sahibi Cuma El D. ile 
çalışanlarının ifadesi ve verdikle-
ri eşkaller doğrultusunda çalışma 
başlatan Meram İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü Araştırma Bürosu ekipleri, 
şüphelilerin Hacı Fettah Mahallesi 
Hacı Fettah Camii civarında oldu-
ğunu belirledi. Belirlenen adres ve 
çevresinde başlatılan çalışma sı-

rasında Ahmet M. ile Abdul El M., 
Hacı Fettah Camii’nde yakalandı. 
Gözaltına alınan iki kardeş Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesin-
de sağlık kontrolünden geçirilerek 
ifadesi alınmak üzere emniyete gö-
türüldü. Şahısların ilk ifadesinde, 
“Bize borcunu ödemediği için ko-
nuşmaya gittik. Başka bir zararımız 
olmadı” dediği öğrenildi. Olayla il-
gili soruşturma devam ediyor.
n İHA
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Örnek dolmuş şoförü ödüllendirildi 
Konya Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği (KONESOB) Baş-
kanı Muharrem Karabacak, kam-
yonetin çarpması sonucu ağır 
yaralanan motosiklet sürücüsüne 
ilk müdahaleyi yaparak hayata 
döndüren dolmuş şoförünü ödül-
lendirdi. 

Konya’da, Haziran 2018’de 
Meram İlçesi Hatıp Caddesinde 
yaşanan trafik kazasında kamyo-
netin çarpması sonucu ağır yara-
lanan motosiklet sürücüsü Meh-
met Ali Zercu’ya ilk müdahaleyi 
yaparak hayata döndüren dolmuş 
şoförü Erkan Sütçü, KONESOB 
Başkanı Muharrem Karabacak 
tarafından çeyrek altınla ödüllen-
dirildi. KONESOB Başkanı Mu-
harrem Karabacak’ın makamında 
gerçekleşen görüşmeye kazada 
yaralanan Mehmet Ali Zercu ve 

ailesi de katıldı. 
Uzun Harmanlar Dolmuş 

Durağında dolmuşçuluk yapan 
Erkan Sütçü’ye teşekkür eden 
KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, Konya’da görev ya-
pan dolmuş şoförlerinin her biri-
nin aynı bilinçte olduğunu hatır-
latarak Sütçü’ye teşekkür etti ve 
bu örnek davranışından dolayı 
çeyrek altın hediye etti. Dolmuş 
şoförü Erkan Sütçü’nün kazada 
ilk müdahaleyi yaptığı Mehmet 
Ali Zercu ve ailesi de Sütçü’ye te-
şekkürlerini iletti. 

Görüşmenin sonunda KONE-
SOB Başkanı Muharrem Karaba-
cak, Zercu ailesi, Uzun Harmanlar 
Dolmuş Durağı Başkanı Latif Er-
doğan ve örnek dolmuş şoförü Er-
kan Sütçü ile birlikte günün anısı-
na hatıra fotoğrafı çektirdi.  n İHA

Konya’da 9 aylık bebeğini boğ-
duğunu iddia ettiği erkek arkadaşı 
Ümit Göker’i (34) 7 yerinden bı-
çaklayarak öldüren Azerbaycan 
uyruklu Aysel Eshme’nin (28) tu-
tuklu yargılanmasına devam edil-
di. Psikolojik sorunlarının bulun-
duğunu öne süren Eshme’nin Adli 
Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan gelen 
raporunda; akıl sağlığının yerinde 
olduğu, ceza ehliyetinin tam oldu-
ğu belirtildi.

Olay, 1 Aralık 2017’de, merkez 
Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek 
Mahallesi kampüs girişinde meyda-
na geldi. Barda çalışan Azeri Aysel 
Eshme, eşi sanayi esnafı M.E.’den 
(39) olay tarihinden 2 yıl önce bo-
şandı; ancak çift, birlikte yaşamaya 
devam etti. Çiftin bu birliktelikten 
Emir ismini verdikleri oğulları dün-
yaya geldi. Eshme, olaydan yaklaşık 
2 ay önce, M.E.’yi terk edip, Ümit 
Göker ile yaşamaya başladı. Eshme, 
olaydan 1 gün önce de boşandığı 
eşinden olan 9 aylık Emir’i birlikte 
yaşadığı sevgilisi Göker’e bırakarak, 
çalıştığı bara gitti. Göker de gece 
saatlerinde Emir’i kanepeden düş-
tüğünü ileri sürerek, Selçuk Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’ne götürdü. 
Minik Emir, hayati tehlikesi olduğu 

için yoğun bakım ünitesinde tedavi-
ye alındı. Doktorların, bebeğin sağ-
lık durumundan şüphelenip, has-
tane polisine yaptığı ihbar üzerine 
Ümit Göker, gözaltına alındı. Polis 
merkezindeki sorgusunun ardın-
dan adliyeye sevk edilen Göker, adli 
kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KOVALARKEN BIÇAKLADI
Aysel Eshme, eski eşi M.E. ile 

birlikte olay günü polis merkezine 
giderek, Ümit Göker’in durumu 
hakkında bilgi aldı. İkili, ardından 
oğullarını görmek amacıyla hasta-
neye gitmek için yola çıktı. Bu sıra-
da Göker, Eshme’yi telefonla aradı. 
Görüşmenin ardından Ümit Göker, 
otomobille ikilinin yanına geldi. 
Konuşmak için otomobilden inen 
Göker ile Eshme arasında tartışma 
çıktı. Eshme, çocuğunun bu duru-
ma nasıl geldiğini sorunca Göker 
de bebeğin nefessiz kaldığını söyle-
di. Bunun üzerine Eshme, yanında 
getirdiği bıçakla yaklaşık 50 metre 
kovaladığı Göker’i 7 yerinden bıçak-
layarak, ağır yaraladı. İhbarla gelen 
sağlık görevlilerince ambulansla 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakülte-
si’ne kaldırılan Ümit Göker, yapılan 
tüm müdahalelere rağmen yaşamı-
nı yitirdi.

‘ÇOCUĞUMU BATTANİYEYLE 
BOĞMUŞ’

Olay yerinde polis tarafın-
dan gözaltına alınan Aysel Eshme, 
sağlık kontrolünden geçirildi. Esh-
me, gazetecilerin “Niçin öldürdü-
nüz?” sorusuna gözyaşları içinde 
‘’Çocuğumu battaniyeyle boğmuş. 
Doktorlar nefessiz kaldığını, bey-
nine oksijen gitmediğini söyledi. 
Onun için yaptım. Pişmanım” diye 
yanıt verdi. Aysel Eshme, sevk edil-
diği adliyede çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı. Minik Emir de olaydan 
kısa süre sonra hayatını kaybetti.

CEZA EHLİYETİ TAM
Tutuklu sanık Aysel Eshme hak-

kında, Konya 1’inci Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde, ‘tasarlayarak adam 
öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış 
ömür boyu hapis cezası istemiyle 
dava açıldı. Aysel Eshme, hakim 
karşısına çıkarıldığı duruşmalarda 
akli dengesinin yerinde olmadığını, 
daha önce psikolojik tedavi gördü-
ğünü ve sorunlarının hala devam 
ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine 
mahkeme heyeti, önceki duruşma-
da, Eshme’nin Adli Tıp Kurumu 
Başkanlığı’na gönderilmesini istedi.

Aysel Eshme’nin ağırlaştırılmış 

ömür boyu hapis cezası istemiyle 
yargılanmasına devam edildi. Esh-
me, duruşmaya tutuklu bulundu-
ğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bi-
lişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. 
Mahkeme heyeti, duruşmada, 22 
Ekim’de Adli Tıp Kurumu’nda ya-
pılan muayenenin sonucunun ken-
dilerine ulaştığını belirtti. Raporda, 
‘Cezai sorumluluğunu müessir ve 
kişide şuur ve hareket serbestisini 
ortadan kaldıracak veya azaltacak 
mahiyet ve derecede herhangi bir 
akıl hastalığı ve zeka geriliği sap-
tanmadığı, adli dosya tetkikinde 
sanığın mezkur suçu işlediği sırada 
fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 
idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak 
davranışlarını yönlendirme yetene-
ğini ortadan kaldıracak boyutta bir 
akli arızanın içinde olduğuna dela-
let edecek herhangi bir tıbbi bulgu 
ve belgeye de rastlanmadığı, bu 
duruma göre Aysel Eshme’nin olay 
sırasında cezai sorumluluğunun 
tam olduğu oy birliği ile karar ve-
rilmiştir’ denildi. Aysel Eshme’nin 
akıl sağlının yerinde olduğuna ve 
ceza ehliyetinin bulunduğuna karar 
verilirken, duruşma ertelendi.
n DHA

Konya’da iki grup arasındaki alacak verecek meselesi kavgaya dönüştü. Olayda alacaklarını is-
temek için gittikleri iş yerinden zorla para aldığı iddia edilen iki kardeş, polis tarafından yakalandı

Suriyelilerin alacak
verecek kavgası

Kuğulu Park sular
altında kaldı!

Ereğli’de kaçak 
sigara ele geçirildi 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
30 Kasım 2018 Cuma  • Yıl: 11 • Sayı: 3506

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

S. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Rasim ATALAY

Sanığın oyununu Adli Tıp bozdu!
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Ağaçlık arazi son anda kurtarıldı!
Meram Belediyesi’nce vakıftan 

takas karşılığı alınan, 135 milyon 
liraya satılarak, imara açılma-
sı planlanan, çoğu yeni dikilmiş fi-
danlardan oluşan, yaklaşık 160 bin 
metrekarelik ağaçlık arazi, davalık 
oldu. Meram’da yaşayan avukat 
Tevfik Buğdaycı’nın doğaya zarar 
verilmemesi için açtığı dava sonu-
cu 2’nci İdare Mahkemesi’nce imar 
planının iptaline karar verildi.

Cemiyeti Hayri Vakfı tarafın-
dan merkez Meram ilçesine bağlı 
Köyceğiz Mahallesi’ndeki arsası-
nın bir kısmı, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi kampüsü yapılması 
için bağışlandı. Geri kalan, kentin 
tamamen görülebildiği manzaraya 
sahip, badem ağaçları dikili, enge-
beli arsa da Şükran Mahallesi’nde-
ki 38 dükkan karşılığında Meram 
Belediyesi’ne takasla verildi. Be-
lediye tarafından imara açılma-
sı planlanan, yaklaşık 160 bin met-

rekarelik arsa, 135 milyon liraya 
satılmak üzere ihaleye çıkılırken, 
katılım olmadı. Arsa ve bölgey-
le bağlantısı bulunmayan avukat 
Tevfik Buğdaycı da bu durumdan 
haberdar olunca ihale ve imar 
planı değişikliğinin iptali için dava 
açtı. 2’nci İdare Mahkemesi’nde 
görülen dava için bilirkişi raporu 
hazırlandı.

3’ÜNCÜ DERECE SİT ALANI
Bilirkişi raporunda; arazinin 

daha önce Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’nca ‘Konya- Karaman Çev-
re Düzeni Planı’nda ‘ağaçlandırıla-
cak alan’ olarak belirlendiği; ancak 
sonra ‘kentsel gelişme alanı’na 
dönüştürüldüğü kaydedildi. Arazi 
içinde kuru dere yatağının bulun-
duğu, sağlık tesisi, ortaokul ve ko-
nut alanı gibi fonksiyonların orta 
kısımlarından dere alanının geç-
tiği, dere alanlarından 10 metre 
koruma bandı oluşturulduğunda 

kalan alanların yapılaşmaya uy-
gun olmadığı belirtildi. Bölgenin, 
yerel rüzgar gedavetin doğuş ala-
nı olduğu da kaydedildi. Arazinin 
3’üncü derece sit alanı olduğu ve 
3 katlı yapılacağı, komşu parseller-
de ise 1 kat yapıldığı için planlama 
yöntem ve tekniklerine, şehircilik 
ile planlama esaslarına, plan bü-
tünlüğüne, doğal sit alanı bütünü-
nü olumsuz etkileyeceği ve rant 
elde etme arzusuna hizmet eden 

planın kamu zararına yol açacağı 
için kamu yararına uygun olma-
dığına değinildi. Bunun üzerine 
İdare Mahkemesi tarafından kasım 
ayında imar planının iptaline karar 
verildi.

‘20 YIL SONRA MERAM’DA YEŞİL 
KALMAYACAK’

Arazinin imara açıldığını tesa-
düfen öğrendiğini, doğanın kat-
ledilmemesi için vatandaş olarak 
dava açtığını belirten avukat Tev-

fik Buğdaycı, ‘’Bu arazı Konya’daki 
huzurevinin arkasındaki engebe-
li bir arazi. Vakfın ağaçlandırma 
alanıdır.  Vakıf ağaçların bakımı 
ve çevrenin korunması için işçi 
görevlendirdi. Burası imara açık 
alan değildi. Gedavet rüzgarlarının 
geçtiği bir alandır. Meram’ın ye-
şilliğinin bozulmaması için de bu 
bölgelerde 1 kat yapılaşmaya izin 
verilirken, kenti tamamen görece-
ğiniz manzaraya sahip bu alanda 3 
kat yapılaşma düşünüldü. Tesadü-
fen öğrenip, hukuka aykırı olduğu 
ve doğanında korunması için dava 
açtım” dedi. 

Tevfik Buğdaycı, dava açılan 
2’nci İdare Mahkemesi’nce bilirki-
şi heyetinin raporu doğrultusunda 
imar planının iptal edildiğini be-
lirtti. Buğdaycı, ‘’Ben bir vatandaş 
olarak görevimi yapmanın huzuru 
içerisindeyim. Konya için nere-
de böyle hukuka aykırılık varsa 

mücadele etmeye çalışıyorum. 135 
milyona satacaklardı. Dolayısıyla 
Meram Belediyesi, para kazanmak 
amacıyla Konya’yı katledici işler ya-
pıyor. 20 yıl sonra Meram’da yeşil 
kalmayacak. Davayı kazandıktan 
sonra birçok insan arayıp teşekkür 
etti. Bizim mücadelemiz yemyeşil 
bir Konya için. Zaten Meram’da 
elimizden giderse Konya’da hiçbir 
şey kalmaz. O yüzden Konya’da 
güzel bir şehirde yaşamak için ço-
cuklarımıza miras bırakmak için 
bu davayı açtım. İnşallah bu imar 
planın iptalinden sonra Meram 
Belediyesi rant hesaplarını bıra-
kır ve burayı çok güzel bir şekilde 
ağaçlandırır. Bizler de gelip ağaç 
dikeriz. Yemyeşil bir Konya’da ya-
şamak istiyoruz. Başka da bir şey 
istemiyoruz. Bu karara Meram 
Belediyesi’nin de itiraz etme hakkı 
var’’ diye konuştu. 
n DHA

Çocuklardan Başkan 
Özgüven’e teşekkür

Seydişehir’de afet toplanma
alanları belirlendi

Ereğli Belediyesi’nin Çömlek-
çi Mahallesi’nde yeni yaptığı park 
özellikle çocukları çok mutlu etti. 
Yapılan parkı ziyaret eden Bele-
diye Başkanı Özkan Özgüven’e 
park için teşekkür eden çocukların 
yoğun ilgisi vardı. Onların mutlu-
luğu bizim için çok değerli diyen 
Başkan Özgüven, “Çocuklarımız 
geleceğimizin teminatı, ülkemi-
zin geleceğidir. Onlar için yapılan 
her yatırım gelecek için atılmış en 
büyük adımdır. Göreve geldiğimiz 
günden bu yana çocuklarımıza ve 
gençlerimize yönelik hizmetlerimi-
ze her zaman büyük önem verdik. 
Onların mutluluğuyla mutlu olduk. 
Şehrimizde yapımını tamamladığı-
mız 34 yeni park ile yeşilimize yeşil 
katmanın yanı sıra hemşehrileri-

mize mesire alanları ve en önemlisi 
çocuklarımıza güvenli oyun alanla-
rı oluşturduk. Ereğli’mizi daha de-
ğerli hale getirmek için çeşitli proje 
ve hizmetleri gerçekleştirdik. İlçe-
mizde uzun yıllardır yapılamayan 
hizmetleri yaptık. Alt yapısıyla, üst 
yapısıyla, modern ışıklandırmala-
rıyla, yeşil alanlarıyla, prestij cadde 
ve sokaklarıyla Ereğli’mize çağ at-
lattık” ifadelerini kullandı.

Özgüven, “Çocuklarımızın 
gösterdiği ilgi ve teşekkürleri bi-
zim için çok değerli ve özeldir. Bu 
ilgiden dolayı çok mutlu olduğumu 
ifade etmek istiyorum. Bundan 
sonraki süreçte de Ereğli’mize hak 
ettiği hizmetleri kazandırmaya de-
vam edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, göl ve yeraltı sularının hızla tükenerek Konya havzasının çölleştiğini söyledi. Esin 
Kara, acilen önlemler alınmaz ise Akşehir ve Beyşehir göllerinin sonunun Meke Gölünden farklı olmayacağını kaydetti

Konya çölleşiyor!
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(TBMM) Genel Kurulunda, Çevre 
Kanunu ve bazı kanunlarda değişik-
lik yapılması hakkında kanun tek-
lifinin 11’inci maddesi için verilen 
önerge üzerinde partisi adına söz 
alan MHP Konya Milletvekili Esin 
Kara, Konya’da yaşanan çevre so-
runlarına değindi. 

Konya’nın hava kirliliği bakımın-
dan Türkiye’nin en kirli illerinden 
birisi olduğunu dile getiren Kara, 
başlıca kirlilik sebeplerinin coğrafi 
konum, bina ısınmalarında kömür 
kullanımı, fırınlarda odun ve türev-
lerinin kullanılması, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerde atıkların yakıt 
olarak kullanılması, motorlu araçlar-
dan çıkan gazlar, sanayi firmalarının 
çevre kirliliğiyle ilgili yeterli önlem-
leri alamamaları sayılabileceğini 
vurguladı. 

‘ACİL ÖNLEM ALINMALI’
Esin Kara, başka bir çevre so-

rununun da Konya havzasının çöl-
leşmesi olduğunu belirterek, “İçme 
suyu, tarımsal sulama, endüstriyel 
su temini, rekreasyonel su kulla-
nımları nedeniyle göl ve yer altı su-
larımız hızla tükenmektedir. Türkiye 
çölleşme haritasında en fazla çölleş-
menin yaşandığı bölge Konya Kara-
pınar’dır. Konya Karapınar’da bulu-
nan, doğal sit alanı olarak ilan edilen 
Meke Krater Gölü 2016 yılında ku-
rumuştur. Artık, haritalarımızda 
Meke Gölü diye bir göl bulunmazsa 
yeridir. Beyşehir Gölümüz kirlilik ve 
suyun azalması nedeniyle yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Türki-
ye’nin en büyük tatlı su gölü olan 
Beyşehir Gölü’nün tabanı neojen göl 
tortularıyla doludur. Göl havzasında 
4 ilçe, 47 mahalle ve köyün bulun-
ması, Beyşehir ilçe merkezi hariç 
diğer yerleşim yerlerinin arıtma 
sistemine sahip olmaması, evsel ve 
kanalizasyon atıkların arıtma yap-
madan suya salınması en büyük kir-
lilik nedenlerinden biridir. Diğer bir 

neden ise artan otlanmayla birlikte 
otların suyun tabanında çürütme 
yapması, çürümeden kaynaklanan 
gazların gölün tabanını oksijensiz 
bırakmasıdır. Tarımsal faaliyetlerde 
kullanılan kimyasal gübre ve zirai 
ilaçlar yüzey sularıyla göle ulaş-
makta, gölün kimyasal yapısını boz-
maktadır. İlçedeki 2 bin civarındaki 
balıkçının yılda en az 2 defa ağlarını 
yıkamasından kaynaklanan deterjan 
ve kimyevi atıkların ve teknelerin 
bakımı için kullanılan yağların ve ağ 
mezarlığı hâline gelen gölde ağlarda 
bulunan kurşun maddesinin gölün 
kirlenmesinde payı büyüktür. Göl 
çevresinde bulunan sanayi kuruluş-
larının büyük bir bölümünde arıt-
ma tesisi bulunmamaktadır. Gölde 
elektrik kullanılarak yapılan kaçak 
avlanmalar, balık ve gölde yaşayan 
tüm canlıların neslinin tükenmesine 

sebep olmaktadır. Bu tür avlanmala-
rın önüne geçmek için yeterli tedbir 
ve cezaların artırılması gerekmekte-
dir. Aynı şekilde, kuruma tehlikesi 
Akşehir Gölümüzde yaşanmaktadır. 
Acilen önlemler alınmaz ise Akşehir 
ve Beyşehir göllerimizin sonu da 
Meke Gölünden farklı olmayacaktır. 
Tuz Gölünün geleceği de tehlike al-
tındadır” dedi. 

‘KONYA OVASI, KONYA ÇÖLÜNE 
DÖNMEK ÜZERE’

Toprak kirliliği nedeniyle Kon-
ya Ovasının, Konya çölüne dönmek 
üzere olduğunu ifade eden Millet-
vekili Esin Kara sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Konya’nın diğer bir çevre 
sorunu da toprak kirliliğidir. Şehirde 
toplanan çöpler, evsel katı atıklar, 
sanayi atıkları, hayvansal atıklar, ta-
rımsal mücadele ilaçları ve ölçüsüz 
kullanılan suni gübreler, madencilik 

faaliyetleriyle bozulan araziler top-
rak kirliliğimizin başlıca sebepleridir. 
Bir yandan hava kirliliği, bir yandan 
çölleşme ve erozyon, bir yandan 
gürültü, bir yandan toprak kirliliği; 
Konya Ovası Konya çölüne dönmek 
üzeredir. Farkında mısınız, tüke-
tiyoruz; yeşili tüketiyoruz, ormanı 
tüketiyoruz, suyu tüketiyoruz, ha-
vayı tüketiyoruz. Farkında mısınız, 
bitiriyoruz; yeşili bitiriyoruz, suyu 
bitiriyoruz, hayvanları bitiriyoruz, 
havayı bitiriyoruz. Aslında, gün be 
gün dünyanın sonunu hazırlıyoruz. 
Geliştiriyoruz, evet, teknolojiyi ge-
liştiriyoruz, hayatı kolaylaştırıyoruz, 
sanayiyi geliştiriyoruz. Bütün bun-
ları yaparken ödediğimiz bedelin 
ağırlığının farkında değiliz, kendi 
kıyametimizi kendimiz hazırlıyoruz” 
diye konuştu.
n İHA

Seydişehir Belediyesi, yaşa-
nabilecek doğal afetler ve acil du-
rumlara karşı gerekli tedbirleri alı-
yor. Seydişehir Belediyesi, deprem 
başta olmak üzere olası bir afet 
durumunda, vatandaşların temel 
ihtiyaçlarını giderebilmeleri için 
Pazaryeri, Gaziler ve Şehitler Parkı, 
Necip Fazıl Kısakürek Parkı, Milli 
İrade Meydanı Afet Toplanma Ala-
nı olarak belirledi. Yaşanılabilecek 
olası bir afet sonrasında vatandaş-
ların güvenli bir yerde toplanma 
alanlarının bulunmasının gereklili-
ğinin altını çizen Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, afet ve acil durum-
lar sonrası vatandaşlarda oluşa-

bilecek paniği önlemek amacı ile 
geçici barınma merkezleri hayati 
önem taşımaktadır. Seydişehir Be-
lediyesi olarak ilçe genelinde 4 ayrı 
noktada vatandaşlarımızın topla-
nabileceği fiziksel tehlikesi bulun-
mayan Pazaryeri, Gaziler ve Şe-
hitler Parkı, Necip Fazıl Kısakürek 
Parkı ve Milli İrade Meydanımızı 
vatandaşlarımızın toplanabilecek-
leri alanlar olarak belirledik” dedi. 
Başkan Tutal, afet ve acil durum-
larda vatandaşların can sağlığı ve 
güvenliği için halkın toplanabilece-
ği alanlarda tabela montaj çalışma-
larının devam ettiğini kaydetti.
n HABER MERKEZİ



8 30 KASIM 2018İLAN

VASIFSIZ
BAY

ELEMANLAR
ALINACAKTIR 

DÜZGÜNLER MAK. MET. NAK. SAN
VE TİC. LTD. ŞTİ.
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ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.



30 KASIM 2018 9HABER - İLAN

Odamız Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
 Ruksan Zahide ALKAN 

BÜYÜKBAKKALBAŞI’nın annesi

Nuran ALKAN’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan

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

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın: 907454    www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek 

Mahallesi’nde Satılık 
Kaloriferli, 2+1 ve

3+1 daireler
0531 710 88 76

Ankara’da cazevinden firar eden ve 
sonrasında Aksaray’da 2 ayrı hırsızlık su-
çuna karışan cezaevi firarisi vatandaşın 
ihbarı ile yakalandı. Olay, Ereğli Kapı Ma-
hallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 
bir şahsın hal ve hareketlerinden şüphele-
nen bir vatandaş, durumu polise bildirdi. 
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekip-
leri eşkali verilen şahsı durdurmak istedi. 
Bunun üzerine kaçan şüpheli kısa sürede 

yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 
H.K.’nin (17) GBT sorgusunu yapan polis 
ekipleri, şüphelinin bir süre önce Ankara 
Sincan Açık Cezaevinden firar ettiğini ve 
daha sonra da Aksaray’da 2 ayrı hırsızlık 
suçundan arandığını tespit etti. Gözaltı-
na alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin 
ardından Ankara Sincan Açık Cezaevine 
teslim edildi.
n İHA

Aksaray Valisi Ali Mantı, merkeze 
bağlı köyler ile mahalle muhtarlarının ka-
tılımıyla düzenlenen toplantıda öneri ve 
talepleri dinledi. Muhtarlara hitap eden 
Vali Mantı, kent için elbirliği içerisinde 
gayret göstereceklerini söyledi. Toplan-
tı ile kamu kurumlarının yapmış olduğu 
hizmetlere ilişkin değerlendirme yapmayı 
ve muhtarlarla tanışarak talep ve istek-
lerini dinlemeyi amaçladıklarını belirten 
Mantı, “Hep birlikte, karşılıklı güven esa-
sına dayanan iş birliği çerçevesinde ortak 
aklı kullanarak, Aksarayımıza, köyümüze, 

bulunduğumuz hangi mekan varsa oraya 
doğru iş yapma adına çalışacağız. Sizlerle 
enerjimizi bir araya getirerek daha güzel 
işler yapma çabasındayız. İnanıyorum ki 
tüm dairelerimiz imkanlarını sonuna ka-
dar kullanıyor. En güzel işler yapma adına 
daire amirlerimiz ve çalışanları, gecesini 
gündüzüne katarak iyi niyet çerçevesinde 
çalışıyor.” diye konuştu. Toplantıda söz 
olan muhtarlar köy ve mahallelerinde ya-
şanan sorunlar hakkında öneri ve taleple-
rini dile getirdiler. 
n AA

Hırsızlık suçundan 
aranan firari yakalandı 

Aksaray Valisi Mantı
muhtarları dinledi

Aksaray’da virajı alamayan taş yüklü TIR’ın kupası, ayrılarak yaklaşık 30 met-
relik uçurumdan sulama kanalına düştü. Kazada TIR sürücüsü ağır yaralandı

TIR, kanala uçtu

Aksaray’da virajı alama-
yınca yan yatan TIR’ın kupası, 
dorseden ayrılarak uçurumdan 
sulama kanalına düştü. Kazada 
TIR sürücüsü ağır yaralandı. 

Kaza, sabah saatlerinde 
Aksaray Ihlara Yolu Kireçlik 
mevkisinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, şehir 
merkezi istikametine seyre-
den Uğur M. (37) idaresindeki 
68 HY 344 plakalı dorsesinde 
taş yüklü TIR, şehir merkezi-
ne 5 kilometre kala virajı ala-
mayarak yan yattı. Bu sırada 
yerinden ayrılan TIR’ın kupası 
yoldan çıkarak uçurumdan ka-

yıp yaklaşık 30 metrelik mesa-
feden sulama kanalına düştü. 

Kazayı gören diğer sürü-
cüler durumu hemen polis ve 
sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa 
sürede olay yerine gelen polis 
ekipleri yolda güvenlik önlem-
leri alırken, 112 acil yardım 
ekipleri de kanala düşen ku-
padaki sürücüyü çıkartarak 
ambulansla Aksaray Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldır-
dı. Burada tedavi altına alınan 
yaralının durumunun ağır ol-
duğu öğrenilirken, kazayla il-
gili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Aksaray’da polisin uygula-
ması sırasında dolandırıcılık su-
çundan 2,5 yıl kesinleşmiş hapis 
cezası ortaya çıkan şahıs, kendi-
sini gözaltına almak isteyen iki 
polise vurduktan sonra kaçmak 
isterken yakalandı.

Aksaray’da şüphe üzerine 
durdurulan otomobilde dolandı-
rıcılık suçundan arandığı ortaya 
çıkan şahıs, kendisini gözaltına 
almak isteyen iki polis memuru-
nu darp ettikten sonra kaçmak 
istedi. Polislerin yakalayıp gö-

zaltına aldığı şahıs, gazetecilere 
“Ağabeyim ben bu memurlara 
vurdum, doğrudur” diyerek su-
çunu itiraf etti. 

Olay, Küçük Bölcek Caddesi 
Muhsin Tuğrul Caddesi üzerin-
de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 
rutin yol kontrolü yapan trafik ve 
asayiş ekipleri şüphe üzerine bir 
otomobili durdurdu. Ehliyet ve 
ruhsat sorduğu sürücü Hüse-
yin T.’nin (57) GBT sorgusunu 
yapan polis, şahsın dolandırıcı-
lık suçundan Konya Ağır Ceza 

Mahkemesinden 2.5 yıl kesinleş-
miş hapis cezası olduğunu tespit 
etti. Bunun üzerine şahsı gözal-
tına almak isteyen polis ekipleri, 
şahsın saldırısına uğradı. Trafik 
ve asayiş ekiplerinde görevli po-
lis memurları Özden Y. (26) ve 
Ahmet Ş.’ye (29) vuran şüpheli 
daha sonra kaçmak istedi. Polis-
lerin peşinden koştuğu Hüseyin 
T., yakalandıktan sonra etkisiz 
hale getirilerek gözaltına alındı. 

Sağlık kontrolünden geçi-
rilmek için Aksaray Eğitim ve 

Araştırma Hastanesine getirilen 
Hüseyin T., burada kendini gö-
rüntüleyen gazetecilere suçunu 
itiraf etti. Hüseyin T., hastanede 
“Ağabeyciğim, ben bu memur-
lara vurdum, doğrudur” dedi. 
Gazetecinin “Vurdun mu?” so-
rusuna ise “Vurdum ağabey. 
Evet abim. Bunlar polis değil” 
diye cevap verdi. Darp edilen 
2 polis memuru ise hastanede 
sağlık raporu alarak şüpheliden 
şikayetçi oldu. 
n İHA

Kendisini gözaltına alan 2 polisi darp etti
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Konya’da kayıtlı 102 bin 756 Suriyeli yaşıyor
Türkiye’de kayıt altında bulu-

nan 3 milyon 597 bin Suriyelinin 
559 bin 58’i İstanbul’da yaşıyor. 
İstanbul, böylece ülkedeki her 6,4 
Suriyeliden birine ev sahipliği ya-
pıyor. Suriyelilerin en yoğun olarak 
yaşadığı şehirler arasında 102 bin 
756 kişiyle Konya da yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
Hayat Boyu Öğrenim Genel Mü-
dürlüğü, TBMM İnsan Hakları Ko-
misyonu bünyesinde kurulan Göç 
ve Uyum Alt Komisyonu’na “Tür-
kiye’deki Suriyelilerin Eğitimine” 
ilişkin rapor sundu. Raporda, yer 
alan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü verilerine göre, 
geçen yıl Türkiye’de kayıt altındaki 
Suriyeli sayısı 3 milyon 426 bin 786 
iken bu sayı, 15 Kasım itibarıyla 3 
milyon 597 bin 938’ye ulaştı. Su-
riyelilerin ülke genelinde en fazla 

yaşadığı ilk on il sırasıyla, İstanbul, 
Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Ada-
na, Mersin, Bursa, İzmir, Kilis ve 
Konya oldu. Ülke genelindeki Su-
riyelilerin 559 bin 58’inin yaşadığı 

İstanbul, Türkiye’deki her 6,4 Suri-
yeliden birine ev sahipliği yapıyor. 

İstanbul’u sırasıyla 460 bin 64 
Suriyeli ile Şanlıurfa, 440 bin 89 ile 
Hatay, 413 bin 538 ile Gaziantep, 

227 bin 726 ile Adana, 206 bin 672 
ile Mersin, 160 bin 840 ile Bursa, 
140 bin 403 ile İzmir, 122 bin 657 
ile Kilis ve 102 bin 756 kişiyle ise 
Konya izliyor. Bu iller, ülke gene-
lindeki Suriyeli nüfusun, 2 milyon 
833 bin 803’ünü konuk ediyor.  

Türkiye’de 15 Kasım itibarıyla 
Suriyelilerin yaşadığı ilk 10 ildeki 
nüfusları şöyle:

İl Suriyeli nüfus
İstanbul  559.058
Şanlıurfa 460.064
Hatay 440.089
Gaziantep 413.538
Adana 227.726
Mersin 206.672
Bursa 160.840
İzmir 140.403
Kilis  122.657
Konya 102.756

n AA

Öğrencilerden Yemen
için anlamlı hareket

Eskil’li çocuklar 
ilk kez deniz gördü

Karapınar Osman Hulusi Ateş 
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 
öğrencileri Yemen’e yardım kam-
panyası düzenledi. Öğrenciler, 
Yemen için topladıkları nakdi yar-
dımı PTT aracılığıyla ilgili kurum-
lara gönderdi. Okul müdürü Ali 
Aşkın, burada gazetecilere yaptığı 
açıklamada, öğrencilerinin büyük 
duyarlılık gösterdiğini kaydederek 
teşekkür etti. İhtiyaç sahiplerine 
ulaşabilmek için tüm güçleriyle 
bölgeye yardım ulaştırılmasına 

katkıda bulunduklarını belirten Aş-
kın, “Yemen halkının ihtiyacı olan 
gıda, hijyen paketleri, tıbbi malze-
meler ve içilebilir temiz su yardım-
larının bölgeye ulaştırılması adına 
bu destekler önemli. Okulumuzda 
öğrencilerimiz duyarlılık gösterip 
bu kampanyayı düzenlediler. Ülke 
genelinde yapılacak desteklerle 
Müslüman kardeşlerimizin yanla-
rında olduğumuzu bilmeleri onla-
rın moralini yükseltecektir.” dedi.
n AA

Eskil İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü’nün koordinesinde yürütülen 
“Tuz Gölü Çevresinde Mesleki 
Eğitim ve Sosyal Yaşamı Geliştir-
me” projesi kapsamında öğrenciler 
Antalya’ya giderek ilk kez denizi 
gördü. Eskil İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü İbrahim Kılıçer koordi-
natörlüğündeki proje kapsamında 
ilçe merkez ve köylerinde çeşitli 
spor turnuvalarında dereceye gi-

ren öğrenciler 3 gün boyunca 5 
yıldızlı otelde konaklayarak tarihi 
ve doğal güzellikleri görme imkanı 
buldu. Öğrenciler, Alanya Kale-
si, Damlataş Mağarası, Kızılkule, 
Apollon Tapınağı, Antik Tiyatro, 
Roma Antik Kenti, Manavgat Şe-
lalesi ve Antalya Müzesi’ni gezdi. 
Gezinin ardından öğrenciler Aksa-
ray’a döndü.
n AA

AID Konya Sağlık ve Tıbbi Yardım Derneği üyesi gönüllü doktorlar, Afrin ve İdlib’de kurdukları seyyar klinik ve 3 sağlık 
merkeziyle bölge insanına tıbbı destek sağlıyor. Doktorlar, Suriye’de iki günde 600 savaş mağdurunu tedavi etti

Gönüllü doktorlar
yaraları sarıyor!

AID Konya Sağlık ve Tıbbi Yar-
dım Derneği gönüllüleri, Zeytin 
Dalı Harekatı ile terör örgütü PYD/
PKK’dan temizlenen Afrin ve İd-
lib’de sağlık taraması yapıyor. Afrin 
ve İdlib’de faaliyetlerini sıklaştıran 
AID Konya Sağlık ve Tıbbi Yardım 
Derneği gönüllüleri, mağdurların 
yaşadıkları coğrafyada yaralarını 
sarmaya çalışıyor. Dernek üyesi 50 
doktor ve 150 sağlıkçı, dönüşümlü 
olarak her ay bölgede sağlık tara-
ması faaliyetine katılıyor. Bölgede 
5 kez mağdurlara şifa dağıtan gö-
nüllü ekip, her ay düzenli ziyaret-
lerle sağlık hizmetinde bulunmayı 
hedefliyor. AID Konya Sağlık ve 
Tıbbi Yardım Derneği Başkanı Ne-
cati Özkan, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, 2015’te kurulan der-
nek aracılığıyla Suriye’nin birçok 
bölgesinde hizmet verdiklerini 
söyledi. Dernek bünyesinde dok-
torların yanı sıra diş hekimi, eczacı 
ve sağlık teknisyeninin aralarında 
olduğu yüze yakın kurucuyla mağ-
durların yardımına koştuklarını 
anlatan Özkan, derneğin İHH’nın 
hizmet götürdüğü yerlerde çalışma 
yürüttüğünü vurguladı.

600 HASTA MUAYENE EDİLDİ
Özkan, Suriye’de iç savaşın çık-

tığı günden itibaren bölgeye gönül-

lü doktorların tıbbı yardım ve sağlık 
hizmetinde bulunduğunu belirte-
rek, şunları söyledi: “Bölgeyle ya-
kından ilgileniyoruz. Suriye kana-
yan bir yaramızdır. Geçen hafta 7 
kişilik doktor ekibimiz Afrin’e gitti. 
Aralarında aile hekimi, enfeksiyon 
ve göz hastalıkları uzmanı olan gö-
nüllü arkadaşlarımız, İdlib ve Af-

rin’de Türk ordusunun barışı sağ-
ladığı bölgelerde iki gün gibi kısa 
bir sürede 600 hastayı muayene 
etti ve ilaçlarını temin etti. İhtiyaç 
sahiplerine merhem olmaya çalıştı. 
Yetim çocuklarımıza da sağlık des-
teği veriyoruz. Bu ziyaretlerde bir 
ihtiyaç olduğu tespit edildi. Orada-
ki arkadaşlar da bu hizmete ihtiyaç 

duyulduğunu bildirdi. Planlama 
yapıyoruz, her ay 3-4 hekimden 
oluşan sağlık ekibini bölgeye gön-
dermeyi düşünüyoruz. Orta vadede 
6 aylık bir programımız var. Her ay 
ortalama 500 hastaya bakmayı he-
defliyoruz.”
SAĞLIK GÖNÜLLÜLERİ 3 HASTANE 

KURDU
Hayırseverlerin desteğiyle top-

lanan 400 bin liralık tıbbi malzeme-
nin bölgeye götürüldüğünü ifade 
eden Özkan, “Oradaki hastanelere 
çeşitli yardımlarda bulunuyoruz. 
Diş muayenesi için konteyner sey-
yar klinik kurduk. Dönem dönem 
de buradan gönüllü doktorlarımız 
oraya gidiyor.” Özkan, İdlib’de iki 
sağlık polikliniği ve bir de anne 
çocuk sağlığı takip merkezi olmak 
üzere 3 hastaneyi faaliyete geçir-
diklerini ifade ederek, “Suriyeli 
doktorlar burada istihdam ediliyor. 
Türkiye’nin çeşitli kentlerinden 
gelen gönüllü doktor arkadaşları-
mız Afrin’de sağlık taramalarına 
katılıyor. Buradan aldığımız ilaç-
ları gönderdik. Çadırlarda hijyen 
eksiklilerini gidermek için de 2 bin 
hijyen paketini Suriyeli kardeşle-
rimize ulaştırdık.” açıklamasında 
bulundu.
n AA
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Savcı ve Komutan KTB’yi ziyaret etti
Konya’ya atanan Cumhuriyet 

Başsavcısı Ramazan Solmaz ve İl 
Jandarma Komutanı Tuğgene-
ral Ercan Yaşin, Konya Ticaret 
Borsası (KTB)’ye iade-i ziyarette 
bulundu. Ziyarette KTB Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, 
KTB Meclis Başkanı M. Namık 
Köklüsoy ve yönetim kurulu ha-
zır bulundu.

Borsanın işleyişi hakkında 
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan 
Solmaz ve İl Jandarma Komu-
tanı Tuğgeneral Ercan Yaşin’e 
kısa bir bilgi veren, KTB Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, 
1907 yılında kurulan KTB’nin 
tarıma ve tarımsal ticarete değer 
kattığını söyledi. Çevik, “Konya 
Ticaret Borsası cennet mekan 
Sultan Abdülhamid Han’ın fer-
manıyla kurulan Anadolu’nun 
ilk borsalarındandır. Medine Pa-
zarı anlayışı ile kurulan Konya 
Ticaret Borsası; aldanmanın ve 
aldatmanın önüne geçen, tücca-
rı ve satıcıyı ortak bir platform 
da buluşturan, gerçek piyasa fi-

yatının oluşmasını sağlayan bir 
kurumdur. Dünyadaki borsacılık 
faaliyetlerini ülkemize ve şehri-
mize uyarlamaya; tarımsal tica-
reti belirli standartlara ulaştır-
maya çalışıyoruz. Türkiye’de bir 
ilki gerçekleştirerek, elektronik 
satış salonunu ülkemiz tarımsal 
ticaretinin hizmetine 2011 yılın-
da sundu. Yeni sistem satış salo-
nu, spot işlemlere hız, güven ve 
kalite vurgusuyla yıllık işlem ha-
cimlerine canlılık kazandırmıştır. 
Yeni piyasa yapısını; BorsaKonya 

Tarımsal Ürün ve Emtia İhti-
sas Piyasalarını kurarak hayata 
geçirdik. BorsaKonya, 36 farklı 
şehirden 16.500 üyesi ile Türki-
ye’de lisans almış depoların yüz-
de 56’sı ile anlaşma sağlamıştır. 
Türkiye Elektronik Lisanslı Ürün 
Senedi (ELÜS) pazarının yüzde 
65’ini tek başına bünyesinde 
gerçekleştirerek tarımsal piyasa-
lara kurulduğu 2014 yılından bu 
yana derinlik kazandırmaktadır. 
Konya Ticaret Borsası, ülkemiz 
ve diğer İslam ülkeleri açısın-

dan örnek gösterilmektedir. İs-
lam hukukuna uygun işleyişe 
sahip tarımsal ürün ve emtialar 
üzerine düzenlenmiş finansal pi-
yasalarını ortaya koyan, lisanslı 
depoculuk ve ürün ihtisas bor-
sacılığının gücü ve önemi de göz 
önüne alındığında borsamız et-
kin bir noktadadır” dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ra-
mazan Solmaz, kurumlar arası 
uyumun çok önemli olduğunu 
belirterek, tarımda, sanayide, 
üretimde öncü şehir şehri olan 

Konya’ya hizmet etme adına ge-
rekli işbirliği ve koordinasyonu 
sağlayacaklarını söyledi. Kon-
ya’nın büyük bir tarımsal potan-
siyeli olduğunu, Konya Ticaret 
Borsası’nın da bu noktada etkin 
bir konumda olduğuna dikkat 
çekerek şunları söyledi: “Borsa-
nın bu potansiyeli en iyi şekilde 
değerlendirmeye çalışması ve 
tarımsal ticarette ilklere imza at-
ması öncü bir kuruluş olduğunu 
gösteriyor. Borsa, işleyişi ve ka-
pasitesi ile çok iyi bir yapıda. Bu 

anlamda KTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Çevik nezdinde 
tüm personele başarılı çalışmala-
rı için teşekkür ediyorum ve bu 
başarıların artarak devam etme-
sini diliyorum.”

İl Jandarma Komutanı Tuğ-
general Ercan Yaşin de Kon-
ya’nın tarımsal açıdan önemli 
bir şehir olduğunu belirterek, 
Konya Ticaret Borsası’nın da ge-
rek tarımsal üretimde gerekse 
hayvansal üretimde Konya ve 
ülke ekonomisine değer kattığını 
ifade etti. Bir asrı aşkın hizmet 
veren KTB’nin geldiği nokta iti-
bariyle örnek bir işleyiş sergile-
diğini ifade eden Yaşin, “Borsa 
yönetimine ve çalışanlarına daha 
iyi hizmetleri şehrimize ve ülke-
nize kazandırmaları için başarılar 
diliyorum” ifadelerini kullandı. 

KTB Başkanı Çevik, ziyareti 
anısına Başsavcı Solmaz ve Tuğ-
general Yaşin’e üzerinde, “Lâ 
Galibe İllâllah” yazılı çini işleme 
tablo hediye etti. 
n HABER MERKEZİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve 
Ilgın Halk Eğitim Merkezi iş birliğiy-
le Çiğil Mahallesi’nde açılan “Kitre 
bebek, Çiğil bebeği” kursuna devam 
eden 18 kursiyer, pamuk, kumaş, tel 
ve geven otunun gövdesinden çıkan 
kitreden elde edilen yapıştırıcıyı kul-
lanarak yöresel bebekler üretiyor.

Ev hanımları bu sayede hem 
Halk Eğitim Merkezinde güzel vakit 
geçiriyor, hem aile bütçelerine kat-
kı sağlıyor hem de kaybolmaya yüz 
tutan yöresel kültüre sahip çıkıyor. 
Ilgın Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Özcan Kermen, kitre bebek kursuy-

la ilçenin ve şehrin kültürel yapısını 
gelecek kuşaklara aktarmak istedik-
lerini söyledi.

Kitre bebeklerin Anadolu, köy, 
kırsal alanlar, köy kadınları ve Çiğil 
Mahallesi’ne ait kültürel öğeleri yan-
sıttığını belirten Kermen, şöyle ko-
nuştu: “Biz bu kursumuzu açarken, 
yöresel olmasını ve Anadolu’yu yan-
sıtmasını istedik. Çiğil Mahallemizde 
halen özel günlerde giyilmekte olan 
yöresel kıyafetleri, kitre bebeklerde 
yaşatmak üzere bir kurs açtık. Kitre 
bebeklerimizi bu mahallemizde ge-
lenek haline gelen genç kızların ge-

lin olmadan önce giydikleri kıyafet, 
gelinlikleri ve kayınvalide kıyafeti 
gibi aşama aşama giydikleri kıya-
fetler ile giydirdik. Kitre bebekler, 
kültürümüzü yansıtmanın yanında 
kursiyerlerimizin aile bütçelerine de 
katkı sağlayacak. İlgilerinden dolayı 
kursiyerlerimize teşekkür ederim.”
DOĞAL MALZEMELERLE YAPILIYOR

Kurs öğretmeni Nazike Gündüz, 
ev hanımlarının yaklaşık 2 ay gibi 
kısa bir sürede güzel işler yaptığını 
belirterek, kullanılan malzemele-
rin doğallığının kitre bebeğinin en 
önemli özelliği olduğunu söyledi. 

Doğal malzemeler kullanıldığı için 
kitre bebeklerin sağlıklı olduğunu 
söyleyen Gündüz, “Telin üzerine 
sarılmış peçete, pamuk gibi doğal 
malzemeler kullanıp, kitreyle yapış-
tırarak bebeklerimizi oluşturuyoruz. 
Ayrıca giysileri ve takıları tamamen 
Anadolu kültürüne uygun kıyafetler 
hazırlayarak yapıyoruz. Bir kitre be-
beğin yapımı yaklaşık 10 gün sürü-
yor. Kitre bebek yapımında en ağır 
iş, bizim yapmış olduğumuz Çiğil 
bebekleridir. Çiğil bebekleri 500 ila 
700 liraya alıcı buluyor” diye konuş-
tu.  n AA

Köy okulunda 
Erasmus sevinci

Kulu’da ‘Mevlid-i Nebi 
Haftası’ etkinliği yapıldı

Karapınar ilçesine bağlı Kes-
mez Ortaokulu’nda görev yapan 6 
öğretmen Erasmus projesi kapsa-
mında Hollanda’ya giderek eğitim 
alacak. Kesmez Ortaokulu’nun 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 
Programları Merkezi Başkanlığı 
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 
yürütülen Erasmus+ Bireylerin 
Öğrenme Hareketliliği Okul Eğiti-
mi Personel Faaliyeti kapsamında 
Bilişim Teknolojilerinin Derse En-
tegrasyonu ile “Tüketen Nesilden 
Üreten Nesile” isimli proje kabul 
edildi. Kesmez Ortaokulu Müdürü 
Özden Yalçın, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, bir köy okulunda belli 
bir takım imkansızlıklara rağmen, 
okulun öğretmenleriyle birlikte 
projeyi gerçekleştirmekten mutlu 
oluklarını söyledi.

Yalçın, şöyle devam etti: “Eras-
mus+ Programı kapsamında Av-
rupa Komisyonu tarafından des-
teklenen projemiz 5 binin üzerinde 
başvurudan kabul gören 166 proje 
arasından 91 puan ile 18. sırada 
hibeyi almaya hak kazanmıştır. 
Okulumuz adına çok büyük bir ba-
şarıdır. Öğretmenlerimiz 10 gün-
lük eğitim programı kapsamında 
Web 2.0 araçları, 3D tasarım, 3D 
modelleme, kodlama, STEAM, 
geogebra ile matematik öğretimi, 
akıllı tahtanın sınıf yönetiminde 
kullanılması içerik geliştirme uy-
gulamaları gibi alanlarda eğitim 
alarak mesleki yeterlikleri ile be-
cerilerini artırıp bu eğitim sayesin-
de bilişim teknolojileri yazılım ve 
araçlarını derste daha etkili kulla-
nabileceklerdir.”  n AA

Selçuklu’nun kardeş şehri Moritanya’nın Arafat Belediye Başkanı El Hassen 
Ould Mohamed Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı ziyaret etti

Kardeş Arafat’tan 
Selçuklu’ya ziyaret 

Selçuklu’nun kardeş şehirlerin-
den biri olan Moritanya’nın Arafat 
Belediyesi’nden Belediye Başkanı El 
Hassen Ould Mohamed ve berabe-
rindeki heyet Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı’yı ziyaret 
etti. Selçuklu Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Ali İmran Arıtan, Ali Ziya 
Yalçınkaya ve Selçuklu Belediyesi 
Dış İlişkiler Müdürü Ayhan Gürbü-
zer’in de hazır bulunduğu ziyarette 
iki kardeş belediye arasındaki işbir-
liğini güçlendirecek çalışmalar ele 
alındı. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek, “Ta-
rihi ve inanç birlikteliği olan Selçuklu 
ve Arafat şehirlerimiz 2014 yılında 
imzaladıkları kardeş şehir protoko-
lüyle bu ilişkileri daha da ileri nok-
talara taşımak için adım atmışlardı. 
İmzalanan işbirliği protokolünün 
ardından farklı vesilelerle heyetler 
arası diyaloglar kurulmak suretiyle 
Selçuklu’nun bilgi birikimini kardeş 
belediyemize aktarırken ortak hiz-
metler ve ortak dayanışma projeleri 
için de çalışmalar yürüttük. Bugün 
bir kez daha sizleri Selçuklu’da 

ağırlamaktan duyduğumuz mem-
nuniyeti ifade ederken bu ziyaretin 
kardeşliğimizin daha da gelişmesine 
vesile olmasını diliyorum” dedi. 

Arafat Belediye Başkanı El Has-
sen Ould Mohammed de bir kez 
daha kardeş belediye Selçuklu’da 
olmaktan duydukları mutluluğu ifa-
de ederken, “Selçuklu’da kendimizi 
evimizde gibi hissediyoruz ve sizlere 
kardeş Arafat halkından selam getir-
dik. Şehircilik ve belediyecilik faali-
yetlerini örnek aldığımız Selçuklu’ya 
bugün bir kez daha şükranlarımızı 
sunuyoruz. Biz hem Türkiye’nin 

özelde de Selçuklu’nun kardeşliği-
ni daima yanımızda hissediyoruz. 
Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler de 
kardeşlik hukukumuzu pekiştiriyor. 
İnşallah sizleri de iadeyi ziyaret için 
Arafat’a bekliyoruz. Misafirperverli-
ğiniz için bir kez daha teşekkür edi-
yoruz” diye konuştu. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, ziyaret anısına 
konuk Belediye Başkanı El Hassen 
Ould Mohamed’e Karahanlı Türk-
çesi’yle Kur’an-ı Kerim Meali hediye 
etti.
n HABER MERKEZİ

Kulu’da “Mevlid-i Nebi Haf-
tası” etkinlikleri kapsamında 
program düzenlendi. Tavşançalı 
Atatürk İmam Hatip Ortaokulu 
öğrencileri tarafından, ilçe merke-
zinde bulunan Şeyh Edebali Ana-
dolu Lisesinin konferans salonunda 
düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası 

programında, öğrenciler şiir oku-
du, ilçede görev yapan imam hatip-
ler sema gösterisi yaptı. Programa 
Kulu Belediye Başkan Vekili Meh-
met Karaca, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Sultan Ahmet Kaymak, okul 
müdürleri, öğretmenler, öğrenciler 
ve vatandaşlar katıldı.  n AA

Anadolu kültürünü ev hanımları yaşatıyor



Öcal Kardeşler Oto. 
Ltd.Şti. sahipleri

Ali Osman, Süleyman
ve Mehmet Öcal’ın 

babaları

Hamza Öcal ’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına Allah’tan Sabr-ı 

Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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Partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında Konya ve ülke gündemini değerlendiren Saadet Partisi Konya Mil-
letvekili Abdülkadir Karaduman, adalet kavramına vurgu yaparak, adil olmayan her düzenin muhakkak yıkılacağını söyledi

Adaletsiz asla olmaz!
Saadet Partisi Konya Millet-

vekili Abdülkadir Karaduman, 
partisinin il binasında düzenle-
diği basın toplantısında Konya 
ve ülke gündemini değerlen-
dirdi. Saadet Partisi İl Başkanı 
Hasan Hüseyin Uyar, İl Başkan 
yardımcıları ve yöneticilerinin de 
bulunduğu toplantıda Milletve-
kili Karaduman, gündeme ilişkin 
açıklamalarının ardından gazete-
cilerin sorularını yanıtladı.

Muhalefet partisinin bir vekili 
olarak Konya’nın, Anadolu’nun 
ve Türkiye’nin problemlerini 
gündeme getirerek bunların çö-
zümüne ilişkin çalışmalar yü-
rüttüklerini dile getiren Saadet 
Partisi Konya Milletvekili Abdül-
kadir Karaduman, “Saadet Parti-
si olarak bir yöneticinin üzerine 
yüklenmesi gereken en önemli 
misyonun adalet olduğunu dü-
şünüyoruz. Adaletin olmadığı 
yerde özgürlüğün olmayacağı-
na, özgürlüğün olmadığı yerde 
de kaotik bir yapının söz konusu 
olacağına inanıyoruz. Bu sebep-
le Türkiye’de yöneticilerin adil 
yöneticiler olması gerektiğini 
hep savunduk, savunuyoruz. 
İnancımızın da ortaya koyduğu 
temel bir parametredir adalet. 
Adaletin bu ülke için tesis edil-
mesi, her birimiz için en önemli 
meseledir. Ama bugün gelinen 
noktada kanun hükmünde karar-
namelerle Türkiye farklı bir anla-
yışla yönetilir hale geldi. Gelinen 
noktadaki demokrasi eleştirme 
kültürünü yitirip, iktidarı övmek-
ten başka bir anlam ifade etmez 
hale gelmiştir. Üç kişi biraraya 
gelip mevcut durumu eleştirdiği 
zaman terörist olmakla suçlanır 
hale geldi. Adalet bu değildir” 
diye konuştu. 

LİYAKATA DEĞİL, PARTİCİLİĞE 
BAKILIYOR

Yöneticilerin ehliyet ve li-
yakat sahibi olması gerektiğini 
Saadet Partisi olarak ısrarla vur-
guladıklarını dile getiren Mil-
letvekili Karaduman, “Mevcut 
iktidarın 16 yılının sonunda her 
yıl aldatılmayla, kandırılmayla 
karşı karşıya kalınan bir süreci 
hep birlikte yaşıyoruz. Konya’da 
bugün İş-Kur’a müracaatlarda 
yürütülen süreci herkes biliyor. 
İktidar partisinin il başkanının 
onayı olmadan onlar dahi iş ver-
miyor. Bugün kamu alımlarının 
tamamında iktidar kendisine ya-
kın olan isimleri öne alıp, diğer-
lerini yok sayıyor. Liyakat değil, 
bir parti mensubiyeti kabul görü-
yor. Bu hepimiz açısından üzücü 
bir tablodur. Anadolu insanına 
yapılabilecek en büyük kötülük-
tür” dedi. 
İSTİŞARE KÜLTÜRÜ YOK EDİLDİ

Mevcut iktidarın yaptığı en 

büyük hatalardan birinin de isti-
şare kültürünü yok etmek oldu-
ğuna dikkat çeken Abdülkadir 
Karaduman, “Ortak akıl ne yazık 
ki tek akla devredildi. Kararna-
melerle ülke yönetilir hale geldi. 
Bir kişinin ne kadar iyi olduğunu 
düşünürsek düşünelim, bir kişi-
nin iki dudağı arasındaki cümle-
lerle ülkeyi yönetmek zulümden 
başka bir şey değildir. İstişare-
den maksat, gelen tavsiyelerin 
hepsini dinlemek ve en güzeli-
ne uymaktır. Biz Saadet Partisi 
olarak hak ihlaline uğrayan tüm 
kesimlerin sesi olmak gayreti 
içerisindeyiz. AK Parti’ye bugün 
hukuksuz bir uygulama yapıla-
cak olsa, en sert tavrı yine Saadet 
Partisi olarak biz koyacağız. Çün-
kü biz ilkesel olarak meşru olan 
her yapının yanında mutlaka yer 
alacağımızı, hakkı savunacağı-
mızı deklare ettik ve ediyoruz” 
diye konuştu.

DOLARIN 5,30 OLMASI ZAFER 

DEĞİLDİR!
Ekonomideki son gelişmelere 

de değinen Abdülkadir Karadu-
man, “Dış güçlerden bahsedildi-
ği bir dönemde ekonomi, bizimle 
uzaktan yakından alakası olma-
yan bir yabancıya emanet edildi. 
Sonrasında da bu karardan geri 
dönülmedi. Bugün iktidarın gör-
mediği ama iktidar harici herke-
sin gördüğü ve yaşadığı ekono-
mik krizi yaşıyoruz. Bundan 10 
ay önce 3,5 lira olan dolar son 
10 ayda 7 lirayı görüp 5,30 sevi-
yelerine çekildi. Bunu büyük bir 
zafer gibi anlatmaya çalışıyorlar. 
Ama Türk lirası son 10 ayda do-
lar karşısında yüzde 35 civarın-
da bir değer kaybına uğradı. Bu 
gerçeklik değişmedi. Gelinen 
noktada kamuoyu bunları zaten 
görüyor. Türkiye’de yaşanan bu 
krizin nimeti iktidara, külfeti de 
vatandaşa yazılmaktadır. Nite-
kim geçtiğimiz günlerde yeni 
zamlarla Cumhurbaşkanı’na 75 

bin lira maaş verileceği ilan edi-
lirken, bin 603 lira olan asgari 
ücretle ilgili maaş eleştirisine de 
‘elinize dizinize dursun’ şekliyle 
cevap verilmiştir. Siyasi iktidarın 
yaptığı israfın faturası Anadolu 
insanına ödetilmektedir” ifadele-
rini kullandı.

KONYA’YI KUCAKLAYAN 
ADAYLARIMIZ OLACAK

Bir gazetecinin yerelde ittifak 
arayışlarıyla ilgili sorusu üze-
rine ise Karaduman, Konya’da 
herhangi bir partiyle ittifak dü-
şünmediklerini, yaptıkları ka-
muoyu yoklamaları neticesinde 
Konya’da herkesi kucaklayan, li-
yakat sahibi bir ismi Büyükşehir 
adayı olarak göstereceklerini ifa-
de etti. Karaduman, “Saadet Par-
tisi olarak önemli bir atılımın içe-
risindeyiz. Şu an Konya ile ilgili 
heyecanla çalışıyoruz. İnşallah 
önümüzdeki günlerde Konya açı-
sından da sürpriz bir ismi kamu-
oyuyla paylaşacağız. Biz adam 

kayırmacanın değil, liyakatin 
öncelendiği, kimsenin hakkının 
yenmediği, kamu kurumların-
daki kamu kaynaklarının yetim 
hakkı gibi gözetilip korunduğu 
bir anlayışla, şehirlerin betona 
hapsedilmediği bir mahalli ida-
reler anlayışını yeniden icraya 
koyacağız. Türkiye genelinde 
milli görüş belediyeciliğini hakim 
kılacak bir çalışmanın içerisinde 
olacağız. Konya’da kendi adayı-
mızı çıkaracağız. Hiçbir parti ile 
ittifak yapmak gibi bir niyetimiz 
söz konusu değildir. Kamuoyu-
nun takdirle karşılayacağı, Kon-
yalılar tarafından bilinen, bu işin 
yapılabilirliği noktasında kimse-
nin şüphe duymayacağı bir ismi 
aday olarak göstereceğiz. Bu-
nunla ilgili çalışmalarımız devam 
ediyor. İddiamız, Konya’da ma-
halli idareler seçiminin kazananı 
olmaktır” dedi.

Kendisine yönelik Konya hal-
kı ile biraraya gelmediği yönün-
deki eleştirilerin hatırlatılması 
üzerine Karaduman, “Bu soru 
sıklıkla karşıma çıkıyor. Konya-
lılar ve tüm vatandaşlar biliyor. 
Ben seçim döneminde kendi 
bölgesinde çalışıp, seçim bittik-
ten sonra kendi bölgesine sırtını 
dönen milletvekilleriyle Türkiye 
hiçbir yere varamaz. Ben şu an 
iktidar partisinin milletvekille-
rinden herhangi birinin Kon-
ya’nın sorunlarıyla ilgili çalışma 
yaptığını görsem şahsım adına 
sevineceğim. Evet doğru, seçim 
döneminde Konya’da bulunama-
dım. Zaman zaman gelip gittiğim 
oldu. Ama bundan sonra inşallah 
Konya’da aktif bir şekilde çalış-
malar içerisinde bulunacağız” 
diyerek sözlerini tamamladı. 
n METE ALİ MAVİŞ

Öcal Kardeşler Oto. Ltd.Şti. sahipleri Ali Osman, Süleyman ve Mehmet Öcal'ın babaları Hamza 
Öcal Hakk'a yürüdü. Merhum Öcal dün öğle namazına müteakip dualarla toprağa verildi

Öcal ailesinin acı günü

Öcal Kardeşler Oto. Ltd.Şti. sahipleri Ali Os-
man, Süleyman ve Mehmet Öcal'ın babaları Hamza 
Öcal (74) Hakk'a yürüdü. Merhum Hamza Öcal'ın 
cenazesi dün öğle namazına müteakip Havıceyis 
Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Üçler Me-
zarlığı'na defnedildi. Tekbir ve dualarla omuzlarda 
taşınarak toprağa verilen merhum Hamza Öcal'ın 
cenazesine akrabaları, sevenleri ve dostları katıldı. 
Acı günlerinde sevenlerinin yalnız bırakmadığı Öcal 
ailesi, ayakta durmakta güçlük çekerken, seven-
leri tarafından teselli edildi. Taziyeleri kabul eden 
Öcal ailesi, acı günlerinde yanlarında olan herkese 
teşekkürlerini iletti. 74 yaşında hayatını kaybeden 
merhum Hamza Öcal, 3 erkek 3 kız olmak üzere 6 
çocuk babasıydı. Yenigün Gazetesi olarak merhum 
Hamza Öcal'a Allah'tan rahmet, başta Ali Osman, 
Süleyman ve Mehmet Öcal olmak üzere Öcal aile-
sine baş sağlığı ve sabır diliyoruz.   n MEVLÜT EGİN 

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, il yöneticilerinin de katıldığı basın toplantısında Konya ve ülke gündemini değerlendirdi.
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Süper Amatör Küme’de mücadele eden Meram 
Kara Kartallar teknik direktörü Faysal Bayramoğlu, 
Pazar günü oynanacak Kadınhanı maçı hakkında 
açıklama yaptı.

Doğanhisarspor karşısında aldığı galibiyetle 
moral bulan Meram Kara Kartallar, Kadınhanı Be-
lediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Meram 
Kara Kartallar teknik direktörü Faysal Bayramoğlu 
zorlu mücadele ile ilgili açıklama yaptı. Bayramoğ-
lu güçlü takımlara karşı iyi bir direnç gösterdiklerini 
belirterek, “Kadınhanı ile sezon başında oynadık 
4-4 berabere kalmıştık. Kadınhanı Belediyespor 
maçından korkmuyorum. Futbol oynamak için sa-
hada olan takımdan korkmuyorum. Topa vurup koş-
mayan, geriye yaslanıp, oyunu durdurmaya çalışan 
takımlardan korkuyorum. Bu takımlar bize karşı ters 
geliyor. Kadınhanı ise futbol oynamak için sahaya 
çıkan bir takım bu nedenle bu mücadeleden iyi bir 
sonuçla döneceğimize inanıyorum.” dedi.

MÜCADELECİ BİR GÖRÜNTÜ ÇİZDİK
Bayramoğlu maçın kendileri açısından zor 

olacağını belirterek, “Geriye baktığımızda kaybetti-
ğimiz ve berabere kaldığımız maçlarda Ilgın maçı 
dışında iyi oynayan taraf bizdik. Ilgın maçında kendi 
takımımı tanıyamadım ama diğer maçlarda baskılı 
ve mücadeleci bir görüntü çizdik. Genç olmanın de-
zavantajlarını yaşıyoruz. Kazanabileceğimiz maç-
larda tecrübesizliğimizden dolayı mağlup olduk. 
Doğanhisar galibiyeti morallerimizi yerine getirdi. 

Kadınhanı karşısında alacağımız galibiyet 
inşallah takımın moralini yükseltecek ve 
kalan maçlarda üst sıralara tırmanmamızı 
sağlayacaktır. İlk yarıyı tamamladığımız-
da da oyuncular artık lige adapte olarak 
ikinci yarıda daha iyi olacağına inanıyo-
rum” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Bayramoğlu: Futbol oynamak isteyen
rakiplerden korkmuyorum

Başkan Özaltun’dan 
milli sporcuya tebrik

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Dünya Takımlar 
Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye’ye dünya ikinciliğini kazandı-
ran Beyşehirli milli sporcu Yunus Sarı’nın da yer aldığı milli takım 
sporcularını elde ettiği başarıdan ötürü kutladı. Birleşik Arap Emirlik-
leri’nin Fujairah şehrinde erkekler, kadınlar ve karışık takım olmak 
üzere 3 farklı kategoride düzenlenen Dünya Takımlar Tekvando 
Şampiyonası’nda Türkiye Karışık Takımı dünya ikinciliği derecesini 
elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.  Her kategoride 8 ül-
kenin mücadele verdiği şampiyonada Türkiye Karışık Takımı kad-
rosunda erkeklerde Beyşehirli milli sporcu Yunus Sarı’nın yanısıra 
Hasan Can Lazoğlu, bayanlarda ise Sude Bulut ve İkra Kayır yer 
aldı. Bu dört sporcunun yer aldığı karışık takım Türkiye’ye birincilik 
kazandırabilmek için şampiyonada ter döktü. Türkiye Karışık Takımı 
çeyrek finalde Çin’i, yarı finalde ise Fildişi Sahilleri’ni mağlup ede-
rek adını finale yazdırdı. Finalde Rusya’ya yenilen milli takım dünya 
ikincisi oldu.    n SPOR SERVİSİ

Basketbol Gençler Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Sel-
çuklu Basketbol Genç Takımı bugün 10.hafta maçına çıkacak. Lig-
de henüz galibiyet alamayan mavi beyazlı takım, iç sahada Banvit 
Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Selçuklu Belediyesi Uluslar 
arası Spor Salonu’ndaki maç saat 14.00’de start alacak. Son olarak 
9.hafta maçında TED Ankara Kolejliler ile deplasmanda oynadığı 
mücadelede mağlup olan Selçuklu’nun bugün konuk edeceği Banvit 
Basketbol ligde oynadığı 9 karşılaşmanın tamamını kazandı ve ligin 
ilk sırasında yer aldı.  n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Basket’in 
konuğu Banvit

Geçtiğimiz haftalarda Zahir Renk-
libay başkanlığında göreve gelen 
Konya Anadolu Selçukspor yönetim 
kurulu çalışmalarına başladı. Yeşil 
beyazlı kulüp tarafından başlatılan 
yapılanma çalışmaları çerçevesinde 
scout ekibi oluşturuluyor. Bu çerçeve-
de Konya Anadolu Selçukspor Kulüp 
Başkanı Zahir Renklibay, bir dönem 
Atiker Konyaspor’un formasını da 
giyen eski futbolculardan Hacı Hasan 
Yaşar ile sözleşme imzalandı.

Kulüp Tesisleri’nde gerçekleşti-
rilen törende konuşan Anadolu Sel-
çukspor Kulüp Başkanı Zahir Renkli-
bay, “Anlaşmanın her iki taraf içinde 
hayırlı olmasını diliyorum. Göreve 
geldiğimiz günden bu yana hummalı 
bir çalışma yürütüyoruz. Yönetim Ku-
rulu üyesi arkadaşlarımız ile birlikte 
Konya Anadolu Selçukspor’umuzun 
pilot takım hüviyetini daha etkin bir 
şekilde kullanabilmek için önemli 
adımlar atıyoruz. Atiker Konyaspor’u-
muzun A takımı ve alt yapı takım-
larımız arasında bir köprü vazifesi 

görecek Anadolu Selçukspor’umuzun 
yapılanması çalışmalarında oluştur-
duğumuz scout ekibi içinde çalışacak 
Hacı Hasan Yaşar’a başarılar diliyo-
rum. İnşallah birlikte başarılı çalış-
malar yapacağız” dedi.

BANA GÜVENENLERİ MAHÇUP 
ETMEYECEĞİM

Aldığı görevi layıkıyla yerine ge-
tirmek için çalışacağını kaydeden 
Hacı Hasar Yaşar ise, “Başta Atiker 
Konyaspor Kulüp Başkanımız Hilmi 

Kulluk ve yönetim kurulu olmak üzere 
Kulüp Başkanımız Zahir Renklibay’a 
ve yönetim kuruluna teşekkür edi-
yorum. İnşallah bana güvenenleri 
mahcup etmeyeceğim” ifadelerini 
kullandı.  n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’da yeni ekip çalışmaları başladı

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 14 9 4 1 29 4 25 31
2.MENEMEN BLD. 14 8 5 1 30 19 11 29
3.MANİSA B.Ş.B. 14 7 5 2 24 9 15 26
4.F. KARAGÜMRÜK 14 8 2 4 26 17 9 26
5.ŞANLIURFASPOR 14 7 4 3 18 16 2 25
6.PENDİKSPOR 14 6 5 3 22 17 5 23
7.TARSUS İDMAN Y. 14 6 4 4 24 21 3 22
8.KIRKLARELİSPOR 14 5 3 6 17 18 -1 18
9.SİVAS BELEDİYE 14 5 3 6 15 18 -3 18
10.DARICA G. BİRLİĞİ 14 4 5 5 15 15 0 17
11.KAHRAMANMARAŞ 14 4 5 5 13 14 -1 17
12.ZONGULDAK 14 4 4 6 16 20 -4 16
13.BUGSAŞ SPOR 14 4 3 7 14 25 -11 15
14.ETİMESGUT BLD. 14 3 5 6 13 20 -7 14
15.K.A. SELÇUKSPOR 14 2 7 5 19 25 -6 13
16.FETHİYESPOR 14 1 8 5 11 19 -8 11
17.BANDIRMASPOR 14 2 4 8 15 28 -13 10
18.TOKATSPOR 14 1 4 9 7 23 -16 7

Baba – oğul uçuş!
Konya Hava ve Doğa Sporları Ku-

lübü bünyesinde 5 yıldır lisanslı olarak 
profesyonel yamaç paraşütü uçuşları 
yapan Akif Uğurlu, oğlu Mustafa’nın 
yamaç paraşütü sporuna başlama se-
rüvenini anlattı. 
“EN GENÇ PARAŞÜTÇÜ OLDUĞUNU 

DÜŞÜNÜYORUZ”
Daha sonraki süreçte, oğlunun 

Takkeli Dağ’a gelerek kulüp bünyesin-
de yürütülen temel başlangıç eğitimle-
rine katıldığını belirten Uğurlu, şöyle 
devam etti: “Mustafa bu eğitimlerine 
11 yaşında başladı. Yer çalışmalarını 
da tamamlayarak 12 yaşında tek ba-
şına uçmaya başladı. Oğlum önceleri 
buradaki ekiple vakit geçirmek için 
benim yanımda geliyordu. Daha sonra 
yer çalışmalarına başlayınca yetene-
ğini fark ettik. Ekip arkadaşlarımızla 
profesyonel eğitim vermeye karar 
verdik. Mustafa, bir yıl yer çalışması 
dediğimiz eğitimleri yaptı. Daha son-
ra Takkeli Dağ ve Beyşehir ilçesinden 
yaklaşık 20 kez kısa mesafeli uçuş 

yaptı. Şimdiye kadar en uzun uçuşunu 
Beyşehir’in Manastır mevkisinden 40 
dakika olarak gerçekleştirdi. Şu anda 
güvenli şekilde eğitmeye çalışıyoruz. 
Türkiye’de uçan en genç paraşütçü 
olduğunu düşünüyoruz. İnşallah iler-
leyen dönemlerde çok daha iyi yerlere 
gelecektir.”

Yamaç paraşütünün ürkütücü bir 
spor olmadığını vurgulayan Akif Uğur-
lu, “Yamaç paraşütü, limitleri bilindiği 
takdirde çok güvenli bir spordur. En 
uygun maliyetli hava sporudur. Biz 
gençlerin önünü açmaya çalışıyoruz. 
Onların güvenliği bizim için her şeyden 
önemli.” diye konuştu. 

Uğurlu, 7. sınıfa giden oğlunun 
yamaç paraşütü yapmasının okulda 
derslerini olumsuz etkilemediğini, tam 
tersine derslerinde ilerleme kaydettiği-
ni ifade etti.

“GENÇLERİMİZİN BURADA 
OLMALARI GURUR VERİCİ”

Mustafa’nın annesi ve dedesinin 
ilk başlarda yamaç paraşütüne sıcak 

bakmadığını anlatan Akif Uğurlu, şöyle 
konuştu: “Annesi bizimle dağa geliyor. 
Oğlunun uçuşunu görünce tabii ki gu-
rurlanıyor. Bir taraftan da ‘neden para-
şüt seçti bu oğlan’ diye düşünmeden 
edemiyor. Mustafa, paraşütü, ekiple 
birlikte vakit geçirmeyi çok seviyor. 
Burada 14 yaşında arkadaşı var. Onun-
la birlikte sırayla uçuyorlar. Çocukları-
mızın, gençlerimizin burada olmaları 
gurur verici. Çocuklarımızın sosyalleş-
melerini istiyoruz. Sürekli bilgisayar, 
telefon, internet başında evlere kapan-
malarını istemiyoruz. Gençler buraya 
geliyorlar. Uçsunlar ya da uçmasınlar 
ekiple vakit geçiriyorlar. Ekip ruhunu 
öğreniyorlar. Yaklaşık 50 kişilik bir ku-
lübüz. Birçok arkadaşımızın çocuğuna 
eğitim vermeye çalışıyoruz.”

MUSTAFA UĞURLU: “BABAMIN 
UÇUŞLARINI İZLEMEK İÇİN 

GELİYORDUM”
Mustafa Uğurlu ise 11 yaşında 

yamaç paraşütüyle uçabilmek için ça-
lışmalara başladığını aktardı. Bir yıllık 

çalışmanın ardından uçmaya başladı-
ğını belirten Mustafa, şunları kaydetti: 
“İlk zamanlar babamın uçuşlarını izle-
mek için geliyordum. Daha sonra ‘ben 
de bunu yapmak istiyorum’ dedim. 
Annem ve dedem karşı çıktılar. Ama 
ben yinede ‘uçmak istiyorum’ diyerek 
babamla çıkıyordum. İlk uçtuğumda 
biraz korktum. Ama sonraki uçuşla-
rımda keyif almaya başladım. İnşallah 
ilerleyen zamanlarda kulübüm adına 
hedef yarışmalarına katılarak derece-
ler elde etmek ve milli formayı giymek 
istiyorum.”

Öte yandan, Konya Hava ve Doğa 
Sporları Kulübü Başkan Yardımcı-
sı Mustafa Yaşar Köken, Mustafa 
Uğurlu’nun kulüpte ilk önce diğer 
arkadaşlarına yardım ettiğini anlat-
tı. Mustafa’nın babasından çok etki-
lendiğini vurgulayan Köken, “Şimdiye 
kadar yaklaşık 20 uçuş yaptı. Gayet iyi 
gidiyor. İnşallah ileride çok daha iyi 
olacak.” ifadelerini kullandı.
n AA

Konya’da babasıyla yamaç paraşütü yapan 12 yaşındaki Mustafa Uğurlu, milli takıma girebilmek 
için bin 260 rakımlı Takkeli Dağ’dan atlayış yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Baba Akif Uğurlu, 
yamaç paraşütüne başladığında oğlu Mustafa’nın sürekli kendisini izlemeye geldiğini söyledi



RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BAŞAKŞEHİR FK 13 9 3 1 19 5 14 30
2.KASIMPAŞA 13 8 1 4 29 19 10 25
3.GALATASARAY 13 7 3 3 23 15 8 24
4.BEŞİKTAŞ 13 6 3 4 24 17 7 21
5.EY MALATYASPOR 13 6 3 4 19 13 6 21
6.ANTALYASPOR 13 6 2 5 16 19 -3 20
7.TRABZONSPOR 13 5 4 4 21 19 2 19
8.MKE ANKARAGÜCÜ 13 6 1 6 16 17 -1 19
9.ATİKER KONYASPOR 13 4 6 3 18 15 3 18
10.GÖZTEPE 13 6 0 7 15 16 -1 18
11.BURSASPOR 13 3 7 3 14 13 1 16
12.DG SİVASSPOR 13 3 6 4 15 19 -4 15
13.A. ALANYASPOR 13 5 0 8 11 18 -7 15
14.ERZURUMSPOR 13 3 5 5 11 14 -3 14
15.FENERBAHÇE 13 3 4 6 12 17 -5 13
16.AKHİSARSPOR 13 3 3 7 15 24 -9 12
17.KAYSERİSPOR 13 3 3 7 10 22 -12 12
18.ÇAYKUR RİZESPOR 13 1 6 6 14 20 -6 9

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un Galatasaray ile kar-
şılaştığı maçın ardından başlayan tartışmalar nedeniyle 
TFF’nin maçın hakemleri ile ilgili aldığı karar büyük tepki 
toplamıştı. Bunun üzerine Kulüpler Birliği sert bir açıklama 
yayınlayarak federasyonu uyarmıştı. Galatasaray dışındaki 
bütün kulüplerin imza attığı bildiride en çok dikkat çeken 
madde ise, bugüne kadar Anadolu takımlarına karşı ya-
pılan hakem hatalarında aynı tavrın neden alınmadığını 
sorgulayan madde oldu. Söz konusu maddeyi Kayserispor 
Başkanı Erol Bedir’in eklettiği ortaya çıktı.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Kayserispor Başkanı Erol Be-
dir, yazılı bir açıklama yaparak ortak bildiride Anadolu ku-
lüplerinin sesi olduklarını ifade etti. 

Eroıl Bedir, yazılı açıklamasında, “Genel anlamda 
sporseverlerin, özelde ise futbola ilgi duyan ve bu alan-
da ülkemizdeki gelişmeleri takip eden vatandaşlarımızın 
bildiği gibi süper ligde mücadele eden 17 takımın biri bi-
riyle istişaresi sonucu 28 Kasım 2018 tarihinde bir metin 
hazırlanmış ve basınla paylaşılarak metin içerisinde geçen 
konular kamuoyuna duyurulmuştur. Yayınlanması düşü-
nülen metin taslağı Kayserispor başkanı olarak tarafıma 
gönderildiğinde yazıda olması gereken ve aksi halde biz 
Anadolu kulüplerinin hislerine tercüman olması konusunda 
yetersiz olacağı tespit edilen açıklamaya bazı hususların 
eklenmesi tarafımca talep edilmiş, istişareler sonucu haklı 
isteğimi kabul edilmiş ve bu talep; özellikle Anadolu kulüp-
lerine karşı yapılan çok daha fahiş hakem hataları karşı-

sında Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu defakine benzer 
bir refleks göstermediği ve kararlar alınmadığı herkesin 
malumudur ve; -yıllarca, belli takımların maçlarına veril-
meyen hakemler konusu gündemdeyken son yapılan uygu-
lama sıkıntıyı daha ileri boyutlara taşımıştır- cümleleriyle 
metne eklenmiştir. Hazırlanan ve kamuoyuyla paylaşılan 
açıklamada geçen alışılmadık uygulama ve talihsiz beya-
natlar ise, çifte standart ve tarafsızlığın ihlali gibi sonuçlar 
doğurduğundan dolayı bizim de tenkit ettiğimiz konulardır. 
Özellikle Anadolu kulüplerimizle ilgili hususlar ve bahse 
konu hoş karşılamadığımız uygulamalar, 7-8 Anadolu ku-
lübüyle istişare edilip olurları alınmış ve kulüp isimleriyle 
birlikte metni hazırlayanlara iletilmiştir. Her kulüp kendi 
hak ve hukukunu korumakla mükellef olduğu gibi, aynı 
statüde olduğu (örneğin; Anadolu’da faaliyet gösteren ve 
kuralların yıllarca aleyhlerine işlediği kulüpler) kurumlarda 
dayanışma içerisinde olması da tabiidir. Bu kulüplerimizin 
tamamı, kendi kurumsal haklarını korudukları gibi, özellik-
le hakkaniyet ilkesinin hayata geçmesini arzu etmektedir-
ler. Başkanı olduğum Kayserispor dahil olmak üzere bahse 
konu hiçbir kulübümüz; gerekçesiz bir şekilde büyük bütçeli 
takımın yanında veya karşısında değildir. Lobi ve medya 
gücü kullanılıp, konunun başka yerlere çekilmek suretiyle 
dost-kardeş Anadolu kulüplerinin birlikte hareket edip, yıl-
lardır uğradıkları haksızlıkları dile getirme gayretlerine göl-
ge düşürülmesi de mümkün değildir” görüşünde bulundu.  
 n İHA

Erol Bedir: Anadolu’nun sesi olduk

Spor Toto Süper Lig’in 14. Haftası bugün oynanacak 2 maçla başlayacak. Temsil-
cimiz Atiker Konyaspor evinde Alanyaspor’u ağırlarken ligin dibine demir atan Çaykur 
Rizespor ise Ankaragücü’nü misafir edecek. 

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak mücadeleler ve görev alacak 
hakemler şu şekilde: 

Bugün:  20.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus, 20.00 Atiker 
Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler 

Yarın: 16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy, 16.00 
Antalyaspor - Göztepe: Suat Arslanboğa, 19.00 Kayserispor - Trabzonspor: Mustafa 
Öğretmenoğlu 

2 Aralık Pazar: 16.00 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Palabıyık 
20.00 Beşiktaş - Galatasaray: Cüneyt Çakır 
3 Aralık Pazartesi: 20.00 E. Yeni Malatyaspor - Akhisarspor: Özgür Yankaya 

n SPOR SERVİSİ

14. hafta heyecanı başlıyor

Atiker Konyaspor’un Alanyaspor’u ağırlayacağı günün diğer 
maçında  MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.  Çay-
kur Didi Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem 
Fırat Aydınus yönetecek.  Başkent ekibinde sakatlıkları süren Jo-
hannes Hopf, Erdem Özgenç, Kenan Özer ve Thievy Bifouma’nın 
yanı sıra kart cezalısı Ricardo Faty, Çaykur Rizespor karşısında for-
ma giyemeyecek.  MKE Ankaragücü, ligde geride kalan 13 haftada 
topladığı 19 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor. Rakibi Çaykur 
Rizespor ise 9 puanla son sırada.  n SPOR SERVİSİ

Ankaragücü, Rizespor 
ile karşılaşacak

Belçika, dünya klasmanındaki liderliğini sürdürürken, Türkiye 
bir basamak gerileyerek 39. sırada yer aldı

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39’unculuğa 
düştü. FIFA’nın internet sitesinden açıklanan kasım ayı dünya sı-
ralamasına göre ay-yıldızlılar, bir basamak gerileyerek 39. sıraya 
yerleşti.

Belçika, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Fransa 2’nci, 
Brezilya da 3. sıradaki yerini korudu.  Sudan, 8 basamak birden at-
layarak 127. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Aralık’ta açıklanacak.
n AA

Türkiye, FIFA 
sıralamasında geriledi

Galatasaray-Konyaspor maçının ardından MHK’nın 
maçın hakemlerini hakkında aldığı skandal karar bütün 
kesimlerin tepkisini çekmeye devam ediyor. Yıllardır 
lime lime doğranan Anadolu takımları için harekete 
geçmeyen federasyon söz konusu Galatasaray olunca 
hakemlere ağır yaptırımlar uygulamıştı. 

Bu karara bir tepki de Samet Aybaba’dan geldi. Bur-
saspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Hakemlere, fut-
bola bakışımız çok net. Bunu her yerde açıklıyoruz. Ama 
çoğu insanın net değil. Bence bu doğru alınmış bir karar 
değil. Hakemler hata yapıyor. Siz hatayı hangi formaya 
göre, hangi renge göre, hangi kulübün yöneticisinin ağır-
lığına göre planlarsanız haksız bir durum ortaya çıkar. O 
zaman bizde çıkarız, bizim maçımızda da şu olmuştu, 
niye böyle olmadı, öbürü de der bir karmaşa olur. Ha-
kemlerimiz futbolun içerisindeki çok iyi insanlar. Saha-
daki performansına bakalım. 3-5 sene izleyipte bundan 
hakem olmayacak dediğimiz çok hakem var. Kadro dışı 
dediğiniz şeyi normalde hakem olmayacaklara uygula-
mak lazım. Başka hakemlere şans vermek lazım. Bunlar 
süre gelen şeyler, hatalar. Böyle sorunlar devam ettiği 
sürece bunlar yaşanacak. İki tane hakem arkadaşımızın 
bir maçta yanlış yapmalarından dolayı bu şekilde ceza-
landırmalarını doğru bulmuyorum. Bu süreklilik isteyen 
bir şeydir. Hakem iyidir, kötüdür, formsuzdur başka, iyi 
hakem değildir başka. İyi hakem değile bir kere karar 
verelim. Ben çok maçlar izliyorum. Alt ligden maçları 
izliyorum. Çok iyi hakemler var. O kadar genç oyuncu oy-
natıyoruz. Onlarda genç hakemler çıkartsınlar. Yapılan 
şeyin doğru olmadığına inanıyorum.” 
n İHA

Aybaba: Alınan karar doğru değil

Rakip Alanya!
Galatasaray deplasmanından iyi oyun ve 1 puanla dönen Atiker Kon-

yaspor, ligde iddialı bir konuma gelebilmek için bugün önemli bir 
maça çıkıyor. Anadolu Kartalı evinde Alanyaspor ile karşılaşacak. 

Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek
Spor Toto Süper Lig’de 14. hafta bugün başlıyor. Temsilcimiz Atiker Konyaspor 

haftanın açılış maçında bugün evinde Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Galata-
saray deplasmanından iyi oyun ve 1 puanla dönen Anadolu Kartalı ligde iddialı bir 
konuma gelebilmek için zorlu maçı kazanmak istiyor. Konya Büyükşehir Belediye-
si Stadyumu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak ve hakem Halil Umut 
Meler tarafından yönetilecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve 
Cevdet Kömürcüoğlu yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdülkadir 
Bitigen.

KARTAL YÜKSELİŞE GEÇMEK İSTİYOR
Milli araya Ankaragücü galibiyeti ile giren ve geçen hafta Galatasaray dep-

lasmanında iyi bir mücadele ortaya koyan Atiker Konyaspor bugünkü rakibi Alan-
yaspor’u mağlup ederek yükselişine devam etmek istiyor. 18 puanda bulunan Ana-
dolu Kartalı zorlu maçı kazanırsa üst sıralar için iddialı konuma gelecek. 

ALANYA 5-0 İLE NEFES ALDI
Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un bugünkü maçtaki rakibi Alanyaspor kötü gi-

dişini Sergen Yalçın’ı takımın başına getirerek durdurmuştu. Geçen hafta Kayse-
rispor’u evinde 5-0 ile geçen Akdeniz temsilcisi rahat bir nefes almış ve oldukça 
morallenmişti. Bugünkü maçı kazanarak seri yakalamak isteyen Alanyaspor’un en 
büyük kozu Sergen Yalçın ile kazanılan pozitif hava. 

YEŞİL BEYAZLILARDA HURTADO VE SELİM YOK
Atiker Konyaspor’un bugünkü zorlu maçta iki önemli eksiği bulunuyor. Milli 

takımda sakatlanan ve uzun süredir forma giyemeyen Hurtado takımla çalışmalara 
başlamasına rağmen henüz hazır olmadığı için oynaması beklenmiyor. Ankaragü-
cü maçında sakatlanan Selim Ay da Konyaspor’un bugünkü maçta faydalanama-
yacağı oyunculardan biri.

Konyaspor’un muhtemel 11’i şu şekilde: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat 
Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Traore, Milosevic, Jahovic.

KOCAMAN TARAFTARLA BULUŞUYOR
Öte yandan milli arada Rıza Çalımbay’ın yerine takımın başına getirilen Kon-

yaspor’un efsane teknik direktörü Aykut Kocaman uçun süre sonra taraftarla bulu-
şuyor. Yeşil beyazlı renklere gönül verenlerin Aykut Kocaman’a büyük ilgi göster-
mesi bekleniyor. Geçen sezon Konyaspor’un ligde kalmasında büyük pay sahibi 
olan Sergen Yalçın ise Konyaspor’a rakip olacak. Taraftarın deneyimli hocaya da 
destek vermesi bekleniyor.   n SPOR SERVİSİ 
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CİLT LEKELERİNE KARŞI ÜRÜNLER

Güneşin sadece yazın zararlı 
olduğunu söyleyenler çok yanılırlar. 

Zira kışın farkında olmadan güneş 
ışınlarına maruz kalıyoruz. 
Amerika’da güneşin cilde olan 
zararları konusunda farkındalık 
oldukça yüksek olduğundan kış 
aylarında da güneş koruyucu 
kullanıyorlar.  Güneş, sadece 
gereğinden fazla ve yanlış 
güneşlenme sonucu değil, 
kış aylarında bile cildimizde 
hasar bırakabilir. Özellikle 

karlı günlerde beyazın güneş ışınlarını yansıtması 
sonucu cilt bu ışınlara maruz kalır. Örneğin kayak 
tatiline gidenlerin mutlak surette güneş koruyucu 
kullanmaları gerekir.

Var olan güneş lekelerinden nasıl kurtulabilirim?
Oluşmuş cilt lekelerinizin tedavisi için ise şu 

yöntemlerden yararlanabilirsiniz:
• Doğal yağlar: Cilt lekelerinin renginin açılması 

ve görünürlüğünün azaltılması için geceleri Cold 
Press kayısı çekirdeği yağı uygularken gündüzleri 
lekelerin ilerlemesini engellemek için güneşe 
çıkmadan yarım saat önce bitkisel omega 3 kaynağı 
Cold Press ceviz yağını ince bir tabaka halinde 
uygulayabilirsiniz.

• Kimyasal peeling: Cilt lekelerinin tedavisinde 
etkili bir yöntemdir, fakat yazın değil ekim ayından 
sonra kullanılması önerilmektedir. Aynı zamanda 
bu yöntem açık tenli kişilerde ve yüzeysel güneş 
lekelerinde fayda sağlıyor. 

• PRP, mezoterapi ve lazer: Leke tedavisi için özel 
olarak hazırlanmış PRP ve mezoterapi solüsyonları, 
lazer tedavisi ile birlikte uygulandığında çok daha 
başarılı sonuçlar alınabiliyor.

Referanslar
MATSUDA, Hideaki; NAKAMURA, Shinsuke; 

KUBO, Michinori. Studies of cuticle drugs from natural 
sources. II. Inhibitory effects of Prunus plants on melanin 
biosynthesis. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 1994, 17.10: 
1417-1420.

PILKINGTON, Suzanne M., et al. Omega 3 polyunsaturated 
fatty acids: photoprotective macronutrients. Experimental 
dermatology, 2011, 20.7: 537-543.

Lim Henry W. Fotoğraf Koruma ve Sun Koruyucu Ajanlar. In: 
Wolff K, Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest B, Paller AS, Leffell 
DJ et al, editörler. Fitzpatrick’in Genel Tıp Dermatolojisi. 7. 
baskı. New York, NY: McGraw Hill Tıp; 2008: Bölüm 223.

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü

Değerli okuyucular merha-
ba,

Bebeklerimizin dokunmaya 
kıyamadığımız kadife gibi cilt-
lerinde bazen beklenmedik bir 
renk değişikliği, sertlik gibi bir 
durumla veya doğum lekeleri 
ile karşı karşıya kalabilirsiniz. 
Doğum lekelerinin sebebi 
bilinmiyor, ve halk arasında her 
ne kadar annenin hamilelikteki 
hareketlerinin sonucu olarak 
bilinse de bunun gerçekliği 
yoktur. Lekeler renkli ve damar-
sal olarak ikiye ayrılır.  Genellikle renkli 
lekeler için bir tedavi gerekmez, doğumdan 
sonra yavaş yavaş azalır ve kaybolabilir. 
Fakat bu lekelerin yüzey alanı genişse yanı 
bacakları ya da daha geniş alanları kapla-
yacak şekilde olursa hastalığa işaret ediyor 
olabilir. Bu gibi bir durumda bir uzmana 
başvurmakta gecikilmemeli. 

Bir de doğuştan olan ya da 1 yaşa kadar 
oluşan benler vardır. Doğumsal benler bazı 

kanser hücrelerinin gelişimi 
için potansiyel risk taşır. 
Ancak bu risk, küçük ve 
orta boydaki, düz yüzey-
li, düzgün şekilli benler 
için çok düşük. Fakat ben 
büyükse ve yüzeyi düzgün 
değilse dermatolojik muaye-
ne sonucunda cerrahi kararı 
alınabilir. Küçük, düzgün 
yüzeyli benlerin ise düzenli 
takibi yapılmalıdır. 

Bir de şarap lekesi diye 
bilinen bazı bebekler yüz-

lerinde kırmızı lekeler ile doğarlar. Yüzün 
tek tarafında, göz çevresinde ya da ağız 
çevresinde bu leke görülebilir. Bu lekeler 
bir hastalığın habercisi olabilir, hem beyni 
hem cildi ilgilendiren bir hastalığın belirtisi 
olabilir. Bu gibi bir durumla karşılaştığınız-
da vakit kaybetmeden bir doktora başvur-
mayı ihmal etmemeliyiz. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek 
dileğiyle..

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Değerli Okuyucular,
Bugün size kayısı meyvesinden bahsetmek istiyorum. 

Kendisi kadar çekirdeğinin de değerli olduğu bu meyve 
hakkında söylenecek çok şey var aslında…

Kayısı hemen hemen dünyanın her yerinde 
yetiştiriciliği yapılan bir meyve. Ülkemizde ise 
hepimizin bildiği gibi Malatya yöresinde yetişen 
kayısılar son derece meşhur.

Gülgiller ailesinden olan kayısı düşük kalorili 
olması ve lifli yapısı nedeniyle birçok insan severek tüketiyor kayısıyı. Uzmanlar bu 
meyvenin kurusunu da yaş halini de öneriyor. Son dönemde yapılan araştırmalarda 
ise kayısı kadar çekirdeğinin de insan sağlığına faydaları ortaya çıktı. Soğuk Pres 
yöntemiyle elde edilen kayısı çekirdeği yağı son yıllarda kozmetik alanında özellikle 
de cilt bakım ürünlerinde tercih edilen bir bitkisel yağdır. Aromaterapide de kullanılan 
kayısı çekirdeği yağının popülaritesi her geçen gün artıyor.

Kayısı çekirdeği yağı, haricen nemlendirici, cildi yenileyici ve yumuşatıcı 
etkilerinden dolayı tercih edilen bir bitkisel yağ olarak karşımıza çıkıyor. Melanin 
biyosentezinde rol oynayan tirozinaz enzimini inhibe ederek hiperpigmentasyon 
(ciltteki lekelenme) sorunlarında destek amaçlı kullanılıyor. Akut cilt morluklarında 
tercih edilen kayısı çekirdeği yağı, cildin beyazlatılmasında haricen destek amaçlı 
kullanılıyor.

Önümüzdeki hafta yepyeni bir bitkinin dünyasıyla tanışmak üzere…
Referanslar: Ozcan B, Esen M, Sangun MK, Coleri A, Caliskan M. Effective antibacterial and antioxidant 

properties of methanolic extract of Laurus nobilis seed oil. J Environ Biol. 2010 Sep;31(5):637-41. • Durmaz 
G, Alpaslan M. Antioxidant properties of roasted apricot (Prunus armeniaca L.) kernel Food Chemistry 100 
(2007) 1177–1181. • Hayta M, Alpaslan M. Apricot kernel flour and its use in maintaining health. Flour 
and breads and their fortification in health and disease prevention 2011 pp. 213-221. • Turan S, Topcu A, 
Karabulut I, Vural H, Hayaloglu AA. Fatty acid, triacylglycerol, phytosterol, and tocopherol variations in 
kernel oil of Malatya apricots from Turkey. J Agric Food Chem. 2007 Dec 26;55(26):10787-94. Epub 2007 
Nov 27. • Erdogan-Orhan I, Kartal M. Insights into research on phytochemistry and biological activities of 
Prunus armeniaca L. (apricot). Food Research International 44 (2011) 1238–1243.

Güneş hayat 
kaynağıdır.  Ancak 
gereğinden fazla 
maruz kalmak zarar 
verebilir. Özellikle cildimiz gerekli bakım ve 
koruma sağlanmazsa güneş ışınlarına karşı 
oldukça duyarlıdır. Oluşan güneş hasarı ile 
beraber lekelenmeler görülmeye başlar.

Deri renginin asıl belirleyicisi melanindir. 
Melanin, melanosit adı verilen deri hücreleri 
tarafından sentezlenir. Ultraviyole ışınlara 
maruziyet sonucunda bu hücrelerde melanin 
pigmenti oluşumu artar. Bu durum aslında 
zararlı ışınlara karşı vücudumuzun kendisini 
korumak için bir yanıtıdır. Uzun süreli güneşe 
maruziyetle sonucunda pigment artışı ile 
bronzlaşma oluşurken, farklı faktörlerin de 
eklenmesiyle cilt lekeleri oluşmaya başlar.

Cilt lekelenmelerinin genetik yatkınlık, 
gebelik, hormonlar ve cilt yaşlanması gibi 
birçok nedeni olmakla beraber en önemli etken 
güneş ışınlarına maruziyettir. Bilinenin aksine 
kışın maruz kaldığımız güneş, yaz güneşinden 
daha masum değildir.

Güneş lekelerinden korunmanın en temel 
yolu koruyucu kremlerdir.  Yalnızca yaz 
aylarında değil, kış aylarında da kullanılmalı 
ve gün içinde uygulama tekrarlanmalıdır. 
Öğlen saatlerinde güneşe çıkmamak ve şapka 
kullanmak da cilt lekelerine karşı alternatif 
önlemler olabilir.

Oluşan ve özellikle de uzun zamandır 
bulunan lekelerden kurtulmak zorlu bir süreç 
olabilir. Bu nedenle öncelikli olarak korunmak, 
oluşan lekeler için de mümkün olduğunca doğal 
yöntemler kullanmak tercih edilmelidir.

Cilt sağlığını korumak için mutlaka yeterince 
nemlendirilmesi ve olabildiğince vitamin, 
mineral ve Koenzim Q gibi antioksidanlarla 
içeriden desteklenmesi de fayda sağlayacaktır.

Cildiniz, her mevsimde gerekli özeni hak 
eder.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Kış Geldi; Kış Güneşinin De Cilt
Lekesi Yaptığını Biliyor Muydunuz?

Cilt lekeleri; özellikle kadınlar için kırışıklık ve yaşla ilgili cilt sorunlardan sonra en sık 
görülen sağlık sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Cilt lekelerinin oluşumunda, akla 
sadece yaz güneşi ışınlarına direkt temas sonucu gelişen lekeler geliyor. Ancak kış güneşi de 

cilt lekesi yapmada büyük rol oynuyor. Cilt lekelerine karşı neler yapmalıyız?

• Yaz mevsiminde olunmasa bile güneşten 
korunmanın devam etmesi büyük önem taşır. 
Evden dışarı çıkılmasa da güneş kremi sabah yüz 
temizlendikten hemen sonra sürülüp, öğlen ve 
ikindi vakti tekrar edilmelidir.
 • Gebelik ve doğum kontrol ilaçlarının 
kullanımında, ağda gibi epilasyon işlemlerinden 
sonraki günlerde güneşten sakınmak ve güneş 
koruyucu ürün kullanılmalıdır.

 • Doktorunuzun 
önerdiği Güneş 
koruyucusunu kullanın.
 • Doktorunuza danışarak 
C vitamini takviyeleri ve 
antioksidan farmasötikler kullanın.
 • Deriyi tahriş eden peeling gibi uygulamaların 
yazın değil kışın yapın. Hemen ardından da 
koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin.

https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/kis-gunesi-de-cilt-lekesi-yapiyor/

• Güneş ışınları      • Sir ağda      • Lazer epilasyon
• Bazı akne tedavilerinde kullanılan ilaçlar      • Doğum kontrol ilaçları

• Gebelik      • Hormon tedavileri

Cilt lekelerine neden olan faktörler;

Cilt Lekelerine karşı neler yapılmalı?



Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hat, tezhip, minyatür ve çini dallarında bu yıl 
ikincisi düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nın ödülleri, Hazreti Mev-

lana’yı Anma Uluslararası Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında 7 Aralık’ta 
düzenlenecek törenle verilecek. Yarışmada dereceye giren eserler 7-17 Aralık 

tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi Konyanüma’da sergilenecek

Konya Büyük-
şehir Belediyesi’nin 
ikincisi düzenlediği 
ve hat, tezhip, min-
yatür, çini dallarında 
uluslararası sanat 
camiasında ilgi gö-
ren Uluslararası İs-

lam Sanatları Yarışması’nda dereceye giren 
eserler jüri değerlendirmesi sonucu belli 
oldu.
 YARIŞMAYA BİRBİRİNDEN KIYMETLİ 

ESERLER BAŞVURDU
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, Konya’nın İslam sanat-
ları ve kültürünün en önemli başkentlerin-
den olduğunu belirterek, “Konya Büyükşehir 
Belediyesi olarak 2016’da ilk kez düzenledi-
ğimiz Uluslararası İslam Sanatları Yarışma-
sı’nın ikincisini düzenledik. 

İki yılda bir düzenlediğimiz yarışmaya 
dünyanın farklı ülkelerinden eserler katıldı. 
7 Aralık’ta da Selçuklu Kongre Merkezi’n-
de yapacağımız törenle dereceye girenler 
ödüllendirilecek. Ayrıca 7-17 Aralık tarihleri 
arasında bu yarışmada ve önceki yarışmada 
ödül alan tüm eserlerimiz Konya Büyükşehir 
Belediyesi Konyanüma’da sergilenecek. 
Konyamız böylece çok önemli bir misyonu 
yerine getirmiş olacak” dedi.

SERGİYE TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ
 DAVET EDİYORUZ

Başkan Altay, geleneksel sanatların 
yaşatılması adına düzenledikleri yarışma 
dolayısıyla çok mutlu olduklarını belirterek, 

yarışmada dereceye giren eserlerin ödüllen-
dirileceği törene ve eserlerin sergileneceği 
Konyanüma’ya tüm vatandaşları davet etti. 

YARIŞMANIN JÜRİ ÜYELERİ
Yarışmanın jürisinde bulunan alanında 

uzman Ali Toy, Davut Bektaş, Fatih Özkafa, 
Fatma Özçay, Gülçin Anmaç, Güvenç Gü-
ven, Levent Kum, Nilüfer Kurfeyz ile Ahmet 
Köseoğlu’nun (Konya Büyükşehir Belediye-
si) değerlendirmeleri sonucu dereceye giren 
eserler belirlendi.

HAT SANATINDA DERECEYE
GİREN İSİMLER

Hat dalında Malezya’dan Abdul Baki Bin 
Abu Bakar birinci, Mısır’dan Ahmet Rafat 
Abdulhamid Ahmet ikinci, Suriye’den Mah-
moud Doshou üçüncü oldu. İran’dan Ahmet 
Ali Namazi, Malazya’dan Ahmad Abdul Hadi 
Bin Shamsul ve Mısır’dan Mustafa Akaşa 
Ahmed Veziri mansiyona layık görülürken; 3 
eser de sergileme için seçildi.

TEZHİP’TE DERECEYE GİRENLER
Tezhip dalında yarışmaya İstanbul’dan 

katılan Saliha Çığ birinci, İran’dan Pegah 
Shafiei ikinci olurken, üçüncülüğü ise İstan-
bul’dan katılan Hüsna Kılıç elde etti. Tezhip 
dalında İran’dan Mohammed Hossain Agha-
miri, Özbekistan’dan Şahalım Şahmansurov 
ve İstanbul’dan Vildan Sert mansiyona layık 
görülürken; 4 eser sergilemeye seçildi.
MİNYATÜR’DE DERECEYE GİRENLER

Minyatür dalında yarışmaya Ankara’dan 
katılan Serap Onur Matalon birinci, İstan-
bul’dan Soner Şahin ikinci olurken, yarış-
maya Ankara’dan katılan Figen Kubatoğlu 

ise üçüncü oldu. Ankara’dan Sevim Ergut ve 
İran’dan Rasoul Gandomi’nin eserleri man-
siyona layık görülürken, 3 eser de sergileme 
için seçildi.

ÇİNİ’DE DERECEYE GİRENLER
Çini dalında yarışmaya Konya’dan ka-

tılan Canan Ünal birinci, Kütahya’dan Gül-
seren Öztuğcu ikinci ve yine Kütahya’dan 
Nurettin Çetin üçüncü olurken; Kütahya’dan 
Salih Sarıçam, Kütahya’dan Nezire Güleş ve 
Konya’dan Melahat Büyüksütcü mansiyona 
layık görüldü. 6 eser de sergilemeye seçildi.

ESERLER DAİMÎ OLARAK 
SERGİLENECEK

Birkaç yarışmadan sonra biriken eserler 
uluslararası bir müzede daimî olarak ser-
gilenecek. Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye 
Türkçe, İngilizce, Arapça olarak konya.bel.
tr/islamsanatlari sayfasından ulaşılabiliyor.

ÖDÜLLÜ İSLAM SANATLARI ESERLERİ
 7-17 ARALIK’TA

   KONYANÜMA’DA 

BÜYÜKŞEHİR TİYATROSU

ŞEHRİ SARIYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından 

hazırlanan “Abdülhamit Ateş Çemberi”, “Asım Bir 
Varoluş Mücadelesi” ve “Bir Yunus Hikayesi-Kumdan 
Şehir” adlı oyunlar izleyicilerin beğenisini kazanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Ti-
yatrosu tarafından hazırlanan tiyatro oyun-
ları yoğun ilgi görüyor.

Geçtiğimiz sezon izleyicinin karşısına 
çıkan ve büyük beğeni toplayan oyunlar 
yeni sezonda Selçuklu Kongre Merkezi’n-
de tiyatro severlerle buluşmaya devam 
ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Şe-
hir Tiyatrosu’nun “Abdülhamit Ateş Çem-
beri” adlı oyunu 3 Aralık, “Asım Bir Varo-
luş Mücadelesi” oyunu 10-11 Aralık, “Bir 
Yunus Hikayesi-Kumdan Şehir” oyunu ise 
24-25 Aralık tarihlerinde Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde sanatseverlerle buluşmaya 
devam edecek.

Sanatseverler tiyatro biletlerine; Mev-
lana Kültür Merkezi, Selçuklu Kongre Mer-
kezi, Belediye Yer Altı Çarşısı Kültür A.Ş 
Ofisi, Kültür A.Ş Merkez Ofisi – Konya Tren 
Garı ve online olarak sehirtiyatrosu.konya-
kultur.com adresinden ulaşabiliyor.


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

