
1999 yılında faaliyete giren 
Hizmet Petrol kurulduğu 
günden bu yana Konya 
ekonomisine katkı sağlıyor. 
Hizmet Petrol Aralık ayı 
sonunda Hatunsaray Sarıkız 
mevkiinde 2. şubesi ile 
Konyalılar ile buluşacak. 
Hizmet Petrol Yönetim 
Kurulu Üyesi Hasan 
Yellice, “Hemşerilerimizin 
destekleri ile büyümeye ve 
şehrimizin ekonomisine 
katkı sunmaya devam 
edeceğiz” dedi. 
n SAYFA 2’DE

Hizmet Petrol Sarıkız’a 2. şubeyi açıyor 
MÜSİAD Konya 
Şubesi’nin Cuma 
Konferansları’nın 
konuğu olan Stratejist 
Yazar Haluk Ünaldı, 
şirketler için hayatta 
kalma stratejilerini 
anlattı. Şirketlerin 
canlı organizmalar 
olduğuna değinen 
Ünaldı, kriz 
ortamında durmak 
yerine bir aslandan 
daha hızlı koşmak 
gerektiğini savundu. 
n SAYFA 4’TE

Krizde durmamalı daha hızlı koşmalıyız

Akşehir’(de kavga ettiği 
kardeşinin kayınbiraderi 
Ali Kırkuşu’yu av tüfeğiyle 
vurarak öldüren zanlı 
Turgut G., polis ekiplerin-
de yakalanarak gözaltına 
alındı. Turgut G., polisteki 
ifadesinde tüfeği elinden 
almak isterken yanlışlıkla 
ateş ettiğini ileri sürdü. 
n SAYFA 7’DE

FETÖ’nün hücre evlerine 
düzenlenen operasyonun 
ardından 65 sanık hakkında 
hazırlanan iddianamede, örgüt 
evlerinde kalanlara market 
çekleri verildiği, ihraç edilen 
veya gizlenen örgüt mensupla-
rına ‘maaş’ adı altında ödeme 
yapılarak çözülmenin önlen-
meye çalışıldığı vurgulandı.
 n SAYFA 13’TE

04 Karatay AKİP’le 
eğitimi destekliyor 07 Hemoroid kansere

yol açabilir 10 Herkese engelsiz bir
yaşam sunabiliriz

SELÇUKLU’NUN BAŞKENTİ
OSMANLI’NIN KURUCUSUYUZ

KARATAY GENÇLERİ
KARDEŞLİKTE BULUŞTURDU

SINAVLARINI BİTİREN
YOLLARA DÜŞÜYOR

Araştırmacı Yazar Dıvarcı:

Gençlik projelerle kuşatılıyor

Otogar’da öğrenci yoğunluğu

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nin düzen-
lediği programda Türklerin Mirası Belgeseli’nin 
hikayesini anlatan Araştırmacı Yazar İbrahim Dıvar-
cı, “Bu belgeselin Konya’da yapılması önemlidir. 
Çünkü, Konya, Selçuklu’nun başkenti, Osmanlı’nın 
kurucusudur” diye konuştu.

Karatay belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 
gençleri ‘kardeşlik’ temasıyla buluşturdu. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın ülke yönetiminde gençlere verdiği 
öneme dikkat çekerek, her alanda kendisini geliş-
tirmiş, söz sahibi gençler yetiştirmeyi arzuladıkları-
nı ifade etti.

Resmi bir tatil olmamasına rağmen vize sınavlarının 
bitmesini bahane eden ve memleketine gitmek iste-
yen üniversite öğrencileri şehirler arası otobüs termi-
nalinde yoğunluk oluşturdu. Sınavdan çıkar çıkmaz 
valizini kapıp otogara gelen öğrenciler, memleketle-
rine gitmek için gece-gündüz ayrımı yapmıyor.

n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 11’DE

Şeb-i Arus’ta 
ziyarete açılacak

Ticaret Borsası 
takdir topladı

Gazi uzmana
beratı verildi

650 öğrenci
Konya’yı gezdi

Şems-i Tebrizi Mescidi ve Tür-
besinde restorasyon çalışmala-
rını sürdüren Konya Büyükşehir 
Belediyesi, 745. Vuslat Yıldö-
nümü Etkinlikleri için Konya’ya 
gelecek misafirler için, çalışma 
alanı dışında güvenli ziyaret 
koridoru oluşturarak eseri 7-17 
Aralık tarihleri arasında ziyarete 
açık tutacak.  n SAYFA 3’TE

Tarım Zirvesi için Konya’ya 
gelen Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, KTB’yi de 
ziyaret etti. Elektronik Satış 
Salonu ve ASLİDAŞ’ı gezen 
Bakan Pakdemirli, başarılı 
çalışmaları için Konya Ticaret 
Borsası yönetimine teşekkür 
etti.  n SAYFA 3’TE

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 
devam eden terör operasyon-
larında el yapımı patlayıcının 
(EYP) patlaması sonucunda 
ağır yaralanan Uzman Çavuş 
Hakan Akbulut’a gazilik ma-
dalyası ve beratı düzenlenen 
törenle Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak tarafından veril-
di.  n SAYFA 6’DA

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yük-
sek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumunun (KYK) “Bir Günde 
Bin Yıl Tarih ve Medeniyet 
Gezisi” etkinlikleri kapsamında 
Konya’ya gelen 37 ilden 650 
üniversite öğrencisi, şehrin tari-
hi ve turistik mekanlarını gezdi.  
n SAYFA 13’TE
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Gönlümüzü açacağız
Hz. Mevlana’yı Anma ve Şeb-i Arus Törenleri öncesi Konya esnafı hazırlıklarını sürdürüyor. KONESOB Başkanı 

Muharrem Karabacak, “Konyalı esnafımız hep örnek olmuş, olmaya da devam edecek” dedi
YERLİ VE YABANCI 

MİSAFİRLER GELECEK
Hz. Mevlâna’nın 745. Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma Törenleri çerçeve-
sinde bu yıl yine dolu dolu etkinlikler 
gerçekleşecek. 7-17 Aralık tarihleri ara-
sında ihtifallerle yerli ve yabancı çok 
sayıda davetli Hz. Mevlana’nın ‘Gel’ 
çağrısına kulak verecek ve Konya’ya 
gelecek. KONESOB) Başkanı Muhar-
rem Karabacak, hazırlıklarını sürdür-
düklerini söyledi.

KONYA’NIN TANITIMI 
İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Şeb-i Arus’un Konya için önemli oldu-
ğunun altını çizen Başkan Karabacak, 
“Mevlana Haftası, Vuslat Yıldönümü ve 
Şeb-i Arus etkinlikleri dünyada önem 
arz ediyor. Bizler her yıl şehrimize gelen 
turistleri güler yüzle hoşgörüyle ağırla-
dığımız gibi bu yıl da azami dikkat ve 
memnuniyetle Konya’mızın tanıtımına 
katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

Turlara sıkı denetim
Hz. Mevlâna’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası 
Anma Törenleri çerçevesinde 7-17 Aralık tarihleri 
arasında Konya’ya gelen turlara yönelik denetimleri 
artıracak. Denetimler ile Konya’ya gelen yerli ve 
yabancı turistlerin güvenliği sağlanacak.
Türkiye  Seyahat Acentaları Birliği Konya Bölgesel 
Yürütme Kurulu Başkanı Özdal Karahan, “Kaçak 
faaliyet yapanlara müsaade etmiyoruz. Turların 
seyahat acenteleri ve profesyonel ekipler tarafından 
yapılıp yapılmadığı da kontrol edilmiş olacak” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Akraba kavgası
Kanlı bitti: 1 ölü

FETÖ, çözülmeyi
parayla önlüyor!

Özdal Karahan
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Hz. Mevlana’yı Anma ve Şeb-i Arus Törenleri öncesi Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) 
Başkanı Muharrem Karabacak, Mevlana Haftası ve Şeb-i Arus etkinliklerinin Konya için önemine dikkat çekti

Şeb-i Arus’a hazırız
Hz. Mevlâna’nın 745. Vuslat 

Yıldönümü Uluslararası Anma Tö-
renleri çerçevesinde bu yıl yine dolu 
dolu etkinlikler gerçekleşecek. 7-17 
Aralık tarihleri arasında ihtifallerle 
yerli ve yabancı çok sayıda davetli 
Hz. Mevlana’nın ‘Gel’ çağrısına ku-
lak verecek ve Konya’ya gelecek. 
Her yıl 7 - 17 Aralık tarihleri arasın-
da gerçekleşen Mevlana’yı Anma ve 
Şeb-i Arus Törenleri öncesi Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
(KONESOB) Başkanı Muharrem Ka-
rabacak, Mevlana Haftası ve Şeb-i 
Arus etkinliklerinin Konya için öne-
mine dikkat çekti.

ESNAFLARIMIZ KONYA’NIN 
TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR 
Konyalı esnafların Mevlana 

Haftasına hazır olduğunu ve gelen 
misafirleri en iyi şekilde ağırlayacak-
larını belirten KONESOB Başkanı 
Muharrem Karabacak, “Ünlü Dü-
şünür Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat 
Yıldönümü bilindiği üzere bu yıl, 
‘Selam Vakti’ temasıyla gerçekleşti-
rilecek. Bu vesileyle 7 - 17 Aralık ta-
rihleri arasında Konya’mıza yerli ve 
yabancı binlerce ziyaretçi ve Mevla-
na Aşığı gelecek. KONESOB olarak 
Birliğimize bağlı Oda Başkanlarımız 
ve Odalarımızın değerli yönetim ku-
rulu üyeleriyle yapmış olduğumuz 
istişarelerde Mevlana Haftası’nın 
sorunsuz geçmesi ve esnaflarımızın 
Konya’yı ve Konya’nın tanıtılma-
sı konusunda örnek davranışlarda 
bulunmaları konusunda bilinçlen-
dirmeler yapıyoruz. Özellikle hizmet 
sektöründe faaliyet gösteren esnaf 
ve sanatkarlarımız her yıl olduğu 
gibi bu yılda yerli ve yabancı turistle-
rimize güler yüzle ve ahilik kültürü-
ne örnek teşkil edecek davranışlarda 
bulunarak Konya’mızın tanıtımına 
katkı sağlayacaklardır. Konyalı es-
nafımız hep örnek olmuş, olmaya da 
devam edecek” dedi.

KONYA’YI EN İYİ 
ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ

Mevlana Törenleri ve Şeb-i 
Arus’un Konya için önemli olduğu-
nun altını çizen Başkan Karabacak, 
“Mevlana Haftası, Vuslat Yıldönü-
mü ve Şeb-i Arus etkinlikleri dün-

yada önem arz ediyor. Bizler her yıl 
şehrimize gelen turistleri güler yüzle 
hoşgörüyle ağırladığımız gibi bu yıl 
da azami dikkat ve memnuniyetle 
Konya’mızın tanıtımına katkı sağ-
lamaya devam edeceğiz. Böylelikle 
şehrimize yeni turistlerin gelmesine 
de katkı sağlamış oluruz. Şehrimiz-
de hizmet veren oteller, taksiciler, 
lokantalar, kafeteryalar, hediyelik 
eşya satan esnaflarımız da ne kadar 

önem arz ettiklerinin farkındalar. 
KONESOB olarak Birliğimize bağlı 
Odalarımız, Başkanlarımız ve yöne-
ticilerine de konuyla ilgili bilgilendir-
meleri yaptık ve Mevlana Haftası’na 
hazır olduğumuzu belirttik. Konyalı 
esnaflar olarak Hafta boyunca şehri-
mize gelen yerli ve yabancı turistle-
re Konya’nın misafirperverliğini en 
iyi şekilde göstereceğiz. Böylelikle 
de Konya’yı en iyi şekilde temsil 

edeceğiz. Bu hafta öncesi ve hafta 
süresince Mevlana Müzesi civarında 
yer alan esnaflarımıza ziyaretlerde 
bulunmak suretiyle gerekli tüm des-
teği KONESOB olarak sağlamış ola-
cağız” diye konuştu.

KONYALI ESNAFLAR 
OLARAK ŞEB-İ ARUS’A HAZIRIZ 
Hekimbey Lokum ve Şekerleme 

firma yetkilisi Volkan Acar, Konya-
lı esnaflar olarak Hz. Mevlâna’nın 
745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası 
Anma Törenlerine hazır oldukla-
rını belirterek, “  Hz. Mevlâna’nın 
745. Vuslat Yıldönümü Uluslara-
rası Anma Törenleri çerçevesinde 
Konyamıza 7-17 Aralık tarihleri ara-
sında yerli ve yabancı birçok turist 
gelecek. Bizler de Mevlana Müzesi 
ve Konyalı bir esnaf olarak hazırlık-
larımızı tamamladık. Konya dışın-
dan gelen misafirlerimize Konyamı-
zın tanıtımını sağlayacağız. Bunun 
yanında ülkelerine ve şehirlerine 
dönerken bizlerden alacakları hedi-
yelik eşyalara konusunda yardımcı 
olacağız. Konya dışından gelen yerli 
ve yabancı turistler Konya, semazen 
vb ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. 
Bunun yanında Konya şekerine yo-
ğun ilgi gösteriyorlar. Konyamıza 
şehir dışından gelen misafirlerimize 
Konya esnafı ve Konyalının misa-
firliğini en iyi şekilde göstereceğiz.  
Konya olarak  bereketli bir hafta ge-
çireceğiz.  Tüm esnaf arkadaşlarımı-
za hayırlı işler diliyorum” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

TÜRSAB’dan sıkı denetim
Hz. Mevlâna’nın 745. Vuslat 

Yıldönümü Uluslararası Anma 
Törenleri çerçevesinde7-17 Aralık 
tarihleri arasında ihtifallerle yerli 
ve yabancı çok sayıda davetli Hz. 
Mevlana’nın ‘Gel’ çağrısına kulak 
verecek.  Etkinliklerin huzur içeri-
sinde geçmesi amacı ile TÜRSAB 
Konya Yürütme Kurulu özellikle 
7-17 Aralık tarihlerindeki Mevlana 
törenlerinde denetimleri artıracak.  
Türkiye  Seyahat Acentaları Birliği 
Konya Bölgesel Yürütme Kurulu 
Başkanı Özdal Karahan, Konya’da, 
7-17 Aralık tarihleri arasında dü-
zenlenecek olan ‘Hz. Mevlana’nın 
745’inci Vuslat Yıldönümü ve 
Uluslararası Anma’ törenleri bo-
yunca TÜRSAB olarak denetim-
lerin artacağına dikkat çekerek, 
“TÜRSAB Türkiye genelinde oldu-
ğu gibi bizler de Bölge temsilciliği 
olarak bu yıl en önemli gündemi-
miz denetim. Turlar ile seyahat 
edenlerin güvenliğini ve haklarını 
korumak adına belgesiz tur düzen-
leyenlere karşı sürekli denetimle-
rimiz devam ediyor. Bu tür kaçak 
faaliyet yapanlara müsaade etmi-
yoruz. Bunların gerekli denetimleri 
sürekli yapılmakla birlikte özellikle 

7-17 Aralık tarihlerindeki Mevlana 
törenlerinde denetimlerimiz arta-
cak. Bu denetimlerimiz Turizm İl 
Müdürlüğü görevlileri ve Türkiye 
Rehberler Birliği’nin görevlileri ile 
birlikte gerçekleştiriliyor. Bu saye-
de şehrimize gelecek olan bütün 
turistlerin güvenliğinin ve hakla-
rının korunması adına gerekli ev-
raklar ve rehber denetimleri yapı-
lacak. Turların seyahat acenteleri 
ve profesyonel ekipler tarafından 
yapılıp yapılmadığı da kontrol edil-
miş olacak” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

1999 yılında faaliyete giren Hizmet Petrol kurulduğu günden bu yana Konya ekonomisine katkı sağlıyor. 
Hizmet Petrol Aralık ayı sonunda Hatunsaray Sarı kız mevkiinde 2. şubesi ile Konyalılar ile buluşacak

Hizmet Petrol’den 2. şube
20 yıldır Akçeşme Mahallesinde 

üçler mezarlığının karşında hizmet 
veren Hizmet Petrol Konya’nın en 
çok ziyaret edilen istasyonu konu-
munda bulunuyor. Kaliteli akaryakıtı 
ucuza müşterilerine sunan Hizmet 
Petrol’ün başarısının sırrını Hizmet 
Petrol Yönetim Kurulu Üyesi Hasan 
Yellice anlattı.  Konyalılara da müj-
de veren Yellice Hizmet Petrol’ün 
2. Şubesinin Aralık ayında hizmete 
gireceğini ifade etti.  Hizmet Petrol 
Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yel-
lice Hizmet Petrol olarak 7 gün 24 
saat hizmet verdiklerini ifade ede-
rek, “  İstasyonumuz Konya’mızın 
manevi mimarlarından “Mevlana 
Hazretleri”ne komşu olup Üçler 
Mezarlığı yanındadır. İstasyonu-
muzda Akaryakıt, LPG , Madeni 
Yağlar ve Araç Yıkama gruplarında 
1.Sınıf hizmet veriyoruz.1950 yılın-
da Elektrik-Elektronik sektöründe 
başlayan ticaret hayatımız, 1999 

yılında yarım asırlık bir tecrübeyle 
petrol sektöründe devam ediyoruz.  
Müşteri memnuniyeti ve kaliteden 
asla taviz vermeyen firmamıza Hiz-
met ismini müşterilerimizin verme-
si Hizmet aşkımızın bir göstergesi 
oldu. Hizmet Petrol olarak Konyalı 
hemşerilerimize 7 gün 24 saat 20 

personelimiz ile hizmet vermekte-
yiz. İstasyonumuzda bulunan akar-
yakıtlarımızı TÜPRAŞ rafinesinden 
alıyoruz.  Rafineden yüklü miktarda 
alım yapmamız ve peşin ödeme yap-
mamız sebebi ile rafine bizlere indi-
rim uyguluyor. Bizlerde rafineden 
almış olduğumuz indirimi Konyalı 

hemşerilerimize yansıtıyoruz.  İndi-
rimler ile müşterilerimizin bütçesine 
ciddi bir kolaylık sağlıyoruz. Hizmet 
Petrol olarak başarımızın arkasında 
ürünlerimizi TÜPRAŞ rafinesinden 
almamız. Bunun yanında çalışanla-
rımızın müşterilerimize güler yüzlü 
yaklaşımları ile , her pompamızın 

yanında bulunan ödeme noktaları 
ve pompaların arasındaki mesafenin 
rahat olması tercih nedenleri” ifade-
lerini kullandı. 

2. ŞUBEMİZ İLE 
KONYALILAR İLE BULUŞACAĞIZ 
Konyalı müşterilerin destekleri 

ile Hizmet Petrol’ün bugüne geldi-

ğine dikkat çeken Yellice, “ Hizmet 
Petrol olarak Konyalıların ilgisi kar-
şında onlara iyi bir hizmet vermeyi 
devem ettirebilmek adına Aralık 
ayının sonunda Hatunsaray Yolun-
da Sarıkız Mevkiinde petrolümüzü 
10 bin metrekare alanda inşa ettik. 
Yeni açacağımız şubede de mevcut 
istasyonlarımızdaki hizmetin aynı-
sı vereceğiz. İlerleyen dönemlerde 
dinlenme tesisleri inşa edeceğiz.  
Hizmet Petrol ailesi olarak bugün-
lere Konyalı hemşerilerimizin mar-
kamıza vermiş oldukları destek ile 
geldik. İnşallah bundan sonrada 
Konyalı hemşerilerimizin destekleri 
ile büyümeye ve şehrimizin ekono-
misine katkı sunmaya devam ede-
ceğiz.  Markamızı tercih eden tüm 
müşterilerimize teşekkür ediyorum. 
Markamızı denemeyen tüm Konyalı 
hemşerilerimizi de istasyonumuza 
bekliyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Özdal Karahan

Hasan Yellice
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Şems-i Tebrizi Mescidi Şeb-i Arus haftasında ziyaret edilebilecek
Şems-i Tebrizi Mescidi ve Tür-

besinde restorasyon çalışmalarını 
sürdüren Konya Büyükşehir Be-
lediyesi, 745. Vuslat Yıldönümü 
Etkinlikleri için Konya’ya gelecek 
misafirler için, çalışma alanı dışında 
güvenli ziyaret koridoru oluştura-
rak eseri 7-17 Aralık tarihleri ara-
sında ziyarete açık tutacak.

Konya genelinde tarihi eserleri 
restore ederek gelecek kuşaklara 
aktarma konusunda önemli çalı-
malar yürüten Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Şems-i Tebrizi Mescidi 
ve Türbesi ile hemen yanında bu-
lunan Emir İshak Bey Türbesi’nde 
restorasyon çalışması yapıyor. Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Şems-i Tebrizi 
Mescidi ve Türbesi’nin 13. yüzyılda 
yapıldığının bilindiğini belirterek, 
bu önemli eserin yanında bulunan 

Emir İshak Bey Türbesi ile birlikte 
gelecek nesillere aktarılması için 
çalıştıklarını söyledi. 

Büyükşehir Belediyesi olarak 
bugüne kadar Konya genelinde çok 
sayıda ecdat yadigarı eseri restore 

ettiklerini kaydeden Başkan Altay, 
“Medeniyetimizin önemli bir mirası 
olan, hem Konya için hem de Haz-

reti Mevlana için büyük önemi olan 
Şems-i Tebrizi için yaptırılan mes-
cid ve türbede yoğun bir çalışma 

sürdürülüyor. Yapının raspası, dış 
duvar taşlarının derzinin açılması 
yapıldı. Daha sonra da iç ve dış du-
varlara enjeksiyon gerçekleştirildi. 
Çatı elden geçirilerek kurşunları 
yeniden yapıldı. Şu anda da kalem 
işleri devam ediyor. Şems-i Tebrizi 
Mescidi ve Türbesi ile hemen yan-
larında bulunan Emir İshak Bey 
Türbesi’nin restorasyonu toplam-
da 1,5 milyon liraya mal olacak. 
Çalışmayı 2019’un yaz aylarında 
tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 7-17 
Aralık tarihleri arasında gerçekleş-
tirilecek Hazreti Mevlana’nın 745. 
Vuslat Yıldönümü Uluslararası 
Anma Törenleri esnasında inşaat 
alanı dışında güvenli ziyaret ko-
ridoru oluşturarak eserin ziyaret 
edilmesine imkan sağlayacak.
n HABER MERKEZİ

Diyarbakır’da genç girişimci iş 
adamları Ferhat Efe, Yakup Arslan, 
Muhammet Çakırca bir araya gele-
rek, Türk mutfağının adını yaşatan 
ve Konya’ya has olan etli ekmek 
lokantasını Diyarbakır’da hizmete 
açtı. Diyarbakır’da ilk olma özelliği 
olan etli ekmek lokantası dualarla 
açıldı. 

Konya ve civarına özgü, kıyma-
lı pideye benzeyen yiyecek olan etli 
ekmek artık Diyarbakırlılar tara-
fından da tadılacak. Diyarbakır’da 
bir araya gelen üç genç girişimci 
‘Mevlana Etli Ekmek Lokantası’ adı-
nı verdikleri iş yerini açarak Diyar-
bakırlılara hizmet etmeye başladı. 
Genç girişimciler Ferhat Efe, Yakup 
Arslan ve Muhammet Çakırca, Di-
yarbakır’a Konya ile özdeşleşen etli 
ekmeği sunmak adına böyle bir gi-
rişimde bulunduklarını belirterek, 
tüm Diyarbakırlıları işletmelerine 
beklediklerini söyledi. Adliye Sarayı 
karşısında faaliyet gösteren işletme-
nin açılışına Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, AK 

Parti Diyarbakır Milletvekilleri Meh-
met Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebu-
bekir Bal, eski Tarım Bakanı Kutbet-
tin Arzu, Karakoç Group Yönetim 
Kurulu Başkanı iş adamı Zülküf Ka-
rakoç, AK Parti Hani Belediye Baş-
kan aday adayı iş adamı Ali İhsan 
Elbey, Bismil İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Aydın Ak, STK’lar, dernek ve 
oda başkanları, siyasiler, işadamları, 
esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Konya’dan özel olarak getirilen 3 

aşçının yaptığı lezzetli yemekler da-
vetlilere ikram edildi. Konya’nın sille 
taşından yapılan fırında usta eller-
de hazırlanarak pişen etli ekmekler 
davetliler tarafından adeta kapışıldı. 
Diyarbakır’a farklı lezzetlerin tadı-
lacağı böylesi bir mekan açtıkları 
için girişimcilere teşekkür eden AK 
Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet 
Mehdi Eker, hayırlı olsun temenni-
sinde bulundu. Eker, “Kentimizde 
böylesi güzel bir mekanın açılması 

bizleri mutlu ediyor. Cenab-ı Allah 
utandırmasın hayırlara vesile olsun. 
Konya’ya has meşhur etli ekmeğinin 
Diyarbakır’da servis edilmesi sevin-
diricidir. Hem böylesi bir mekanda 
35 personelinde çalışması Diyarba-
kır istihdamına da yönelik faydalıdır. 
Genç girişimci mekan sahiplerine 
teşekkür ederim” dedi. 

Diyarbakır’da her türden lezze-
tin yer aldığını ancak Konya’ya has 
lezzetlerin eksik olduğunu ve bu 
sebepten böyle bir mekan kurmak 
istediklerini belirten genç girişim-
ciler Ferhat Efe, Yakup Arslan ve 
Muhammet Çakırca, “Diyarbakır’da 
böyle bir mekanın eksik olduğunu 
gördük, arkadaşlarımızla Konya yö-
resinin meşhur Mevlana etli ekmek 
lokantasını açma gereğini duyduk 
ve bu işletmemizi kurduk. 1 metre 
20 santim ve 1 metre 30 santim 
ölçülerinde hazırlanan etli ekmek-
lerimizi müşterilerimizin hizmetine 
sunduk. Ürünümüz çok hafif ve fi-
yatlarımızda çok caziptir” ifadelerini 
kullandı. n İHA

Engelliler için büyük
reformlara imza atıldı

Başarılı iş kadınları
Külliye davetinde buluştu

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
dolayısıyla mesaj yayımladı. AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
“Dünya Engelliler Günü” dolayı-
sıyla yayımladığı mesajında; “Hızla 
büyüyen, çalışkan ve dinamik bir 
nüfusa sahip olan ülkemizin, bir 
dünya gerçeği engelli nüfus oranı 
da mevcuttur.

Engelli vatandaşlarımızın sos-
yal hayatta birçok ihtiyacı çözüm 
beklerken AK Parti iktidarları dö-
neminde çok büyük reformlar ya-
pıldı” dedi. İl Başkanı Hasan Angı 
mesajında şunları söyledi; “İhmal 
edilen ve görmezden gelinen en-
gelli vatandaşlarımızın sosyal ya-
şamdaki ihtiyaçlarını önemseyen 
AK Parti hükümetleri, toplumda 
yer alma hakkını önemseyerek 
kanuni yasal düzenlemeler yapa-
rak ihmal edilmişliğin önüne geç-
ti. Sosyal devlet ilkesini baz alan 

AK Parti engellilerimizin çağdaş 
ülkelerdeki gibi sosyal hizmet ve 
güvenceye kavuşmasını sağladı. 
Özürlüler kanunu ile birlikte en-
gellilerimizin iş hayatında daha 
etkin yer almalarını sağladık ve 
özel sektörlerde özürlü istihdamını 
teşvik edici hatta zorlayıcı kanun-
lar çıkardık. Önce insan politikasını 
önemseyerek, eşit haklara sahip 
olması gereken engellilerimizi de 
topluma kazandırdık. Dünya En-
gelliler Günü vesilesiyle bütün 
toplumumuzu, bu alanda daha so-
rumlu davranmaya, daha yüksek 
bir hassasiyet göstermeye ve özür-
lülük sorununun çözümüne katkı-
da bulunmaya davet ediyoruz. Bu 
düşüncelerle Dünya Engelliler Gü-
nü’nün engelli vatandaşlarımız ve 
tüm dünyadaki engelliler için ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum” 
ifadelerine yer verdi.
n HABER MERKEZİ

Tarım Zirvesi için Konya’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KTB’yi de ziyaret etti. Elektronik Satış 
Salonu ve ASLİDAŞ’ı gezen Bakan Pakdemirli, başarılı çalışmaları için Konya Ticaret Borsası yönetimine teşekkür etti

Pakdemirli’den 
Borsa’ya takdir

Konya’da düzenlenen Tarım 
Zirvesi’ne katılan Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli, programın 
ardından Konya Ticaret Borsası (KT-
B)’yi ziyaret etti. Ziyarette KTB Mec-
lis Başkanı M. Namık Köklüsoy ve 
KTB Meclis Üyeleri hazır bulundu. 
Vali Cüneyit Orhan Toprak, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, TMO Genel Müdürü 
Ahmet Güldal, AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK 
Parti İl Başkanı Hasan Angı, millet-
vekilleri, tarım paydaşları ve çiftçile-
rin de katıldığı ziyarette KTB Meclis 
Başkanı M. Namık Köklüsoy, heyete 
Borsa’nın faaliyetleri ve Türkiye’nin 
ilk elektronik satış salonunu hakkın-
da bilgi verdi.

Konya Ticaret Borsası’nın ger-
çekleştirdiği yeniliklerle tarıma ve 
tarımsal ticarete değer kattığını 
belirten Köklüsoy, üretici ve alıcıyı 
ortak bir platform da buluşturan, 
gerçek piyasa fiyatının oluşmasını 
sağlayan bir kurum olduklarını söy-
ledi. Dünyadaki tarımsal faaliyetleri 
yakından takip ederek çalışmalar 

gerçekleştirdiklerini ve tarımsal tica-
reti belli bir standarda kavuşturma-
ya çalıştıklarını ifade eden Köklüsoy, 
şunları söyledi: “Bir ilke imza atarak 
2011 yılında Elektronik Satış Salo-
nunu hizmete açtık. Satışlara güven, 
hız ve fiyatlara gerçeklik kazandıran 
elektronik satışın ne kadar doğru 
bir yatırım olduğu görüldü. Kurmuş 
olduğumuz BorsaKonya Tarımsal 
Ürün ve Emtia İhtisas Piyasaları ile 
Türkiye’de yeni piyasa yapısını oluş-
turduk. Türkiye Elektronik Ürün 
Senedi (ELÜS) pazarının yarısını tek 
başına bünyesinde gerçekleştirmek-
tedir. Konya Ticaret Borsası ülkemiz 
ve diğer İslam ülkeleri açısından, 
İslam hukukuna uygun işleyişe sa-
hiptir. Bir asırdan fazlaca bir süredir 
tarıma ve tarımsal ticarete değer 
katmaktadır. Tarımsal ürün ve em-
tialar üzerine düzenlenmiş finansal 
piyasalar açısından etkin bir nokta-
dadır.”

KTB Genel Sekreteri Esat Bilici 
ise Borsa’nın işleyişi, spot satış, plat-
form satışı ve vadeli işlem piyasaları 
hakkında Bakan Pakdemirli’ye ay-

rıntılı bir sunum yaptı.
Borsa binasındaki Elektronik Sa-

tış Salonu’nda inceleme yapan Ba-
kan Pakdemirli, ardından KTB bün-
yesindeki Anadolu Selçuklu Lisans 
Depo Anonim Şirketi (ASLİDAŞ) 
tarafından hayata geçirilen 100 bin 
ton kapasiteli lisanslı depoda da in-
celeme de bulundu.

Borsa yönetimi olarak stratejik 
planlarının en önemlilerinden birinin 
lisanslı depoculuk olduğunu aktaran 
KTB Meclis Başkanı M. Namık Kök-
lüsoy, şunları söyledi: “ Türkiye’de 
tek bir alanda en kapasiteli depo 
olan Anadolu Selçuklu Lisans Depo 
tesislerimizi 2014 yılında Türk tarı-
mının hizmetine açtık. ASLİDAŞ’ın 
100 bin ton kapasitesi ve yıllık 350 
bin ton ürün işlemi vardır. Buraya 
gelen ürünlerin Elektronik Ürün Se-
net Satışı olarak borsalarımızda sa-
tışı da gerçekleştirilmektedir. Borsa 
olarak, Konya’da lisanslı depoculuk 
faaliyetlerimizi ihtiyaç görülen yeni 
yerlerdeki yatırımlarla birlikte 300 
bin ton kapasiteye çıkartacağız.”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli, başarılı çalışmaları için 
Konya Ticaret Borsası yönetimine 
teşekkür etti. Konya Ticaret Bor-
sası’nın tarımsal ticarette vizyoner 
çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade 
eden Pakdemirli, “Konya’da olmak-
tan çok mutluyum. Konya gerçekten 
örnek gösterilecek bir şehir. Konya 
Ticaret Borsası bu anlamda yaptı-
ğı hizmetlerle şehre değer katıyor. 
KTB, elektronik satış salonu, lisanslı 
depoculuk, platform borsacılığı, va-
deli işlemleri başarılı bir şekilde ger-
çekleştiren kurum. Üretici ile alıcı 
arasında önemli bir fonksiyonu ye-
rine getiriyor. Çiftçinin ürettiği ürün 
borsaya gelerek değer bulmakta, 
alıcı ile satıcı arasında yaşanabile-
cek haksız kazanç ortadan kaldırıl-
maktadır. Böylece tarımsal ticarete 
fırsatlar ve istikrar getirmektedir” 
ifadelerini kullandı.

Ziyaret, KTB Meclis Başkanı M. 
Namık Köklüsoy’un Tarım ve Or-
man Bakanı Bekir Pakdemirli’ye 
üzerinde, “Lâ Galibe İllâllah” yazılı 
çini işleme tablo hediyesi ile sona 
erdi. n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin teknoloji sektö-
ründe kadın istihdamını artırmak, 
teknoloji üreten ülke olmak ve 
yerli insan kaynağıyla fark yaratan 
nesiller yetiştirmek vizyonuyla 
hayata geçirilen “Geleceği Yazan 
Kadınlar” projesi tanıtım toplantı-
sına Konya’dan da İşkadını Aysun 
Nurullahoğlu ve Zehra Ceylan 
katıldı. Emine Erdoğan’ın ev sa-
hipliğinde, Beştepe Millet Kültür 
ve Kongre Merkezi’nde gerçekle-
şen toplantıda; Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, Millî Eğitim Ba-
kanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Genç 

Girişimciler Kurulu Başkanı Ali 
Sabancı da hazır bulundu. Top-
lantıya Konya’dan davet edilme-
nin onur ve gururunu yaşadıkla-
rını söyleyen TÜRKONFED Üyesi 
ve KİKAD Yönetim Kurulu Üyesi 
İşkadını Aysun Nurullahoğlu, 
“Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın 
Emine Erdoğan’ın ev sahipliğin-
de gerçekleştirilen proje tanıtım 
toplantısı oldukça verimli geçti. 
‘Geleceği Yazan Kadınlar’ proje-
si de özellikle kadın istihdamını 
artırmak ve yerli üretimi teşvik 
etmek adına büyük önem arz edi-
yor. Konya’dan da bizlerin bu top-
lantıda bulunması şehrimiz adına 
gurur verici” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya’nın etliekmeği şimdi de Diyarbakır’da
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Karatay AKİP’le eğitimi destekliyor
 Geçtiğimiz eğitim öğretim yı-

lında imzalanan 11 ve 12. sınıflara 
yönelik AKİP projesi desteği ile üni-
versite sınavına hazırlanan öğren-
ciler; 2018 YKS’de (Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı) ilk 100 Binde 10 
öğrenci ile dereceye girdi. Ardından 
ortaokul öğrencilerine yönelik im-
zalanan protokol ile de öğrenciler 
Liselere Giriş Sınavına hazırlanıyor.  
İmzalanan 3. AKİP protokolü ile de 
3. ve 4. Sınıf öğrencilerine okuma 
alışkanlığı kazandırmak ve onları ki-
tap okumaya teşvik etmek için 7500 
kitap Karatay Belediyesi tarafından 
temin edilerek İlçe Milli Eğtim Mü-
dürlüğüne teslim edildi. Bu kitaplar-
la 3. ve 4. Sınıf öğrencileri arasında 
düzenlenecek okuma yarışmaları ile 
dereceye giren öğrencilere çeşitli 
hediyeler verilecek. Ayrıca okullara 
akıl ve zeka oyunları da hediye edi-

lecek.  3. ve 4. Sınıf öğrencilerine 
yönelik AKİP protokolün imza töre-
nine Karatay Kaymakamı Abdullah 
Selim Parlar, Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli, Karatay İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyük-
manav katıldı. Karatay Kaymakamı 
Abdullah Selim Parlar, AKİP pro-

jesinin Lise ve Ortaokul düzeyinde 
başarı ile uygulandığını belirterek; 
imzalanan protokol ile ilkokul 3. ve 
4. Sınıf seviyesinde de aynı başarı-
nın yakalanacağına inancının tam 
olduğunu vurguladı. Kaymakam 
Parlar, projeye verdiği büyük destek 
nedeniyle Karatay Belediye Başkanı 

Mehmet Hançerli’ye teşekkür ede-
rek; projenin fiziki alt yapısının yanı 
sıra öğretmenlerin de fedakarca 
çalışmaları ile büyüyüp gelişeceği-
ne inancının tam olduğunu belirtti. 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli öğrencilere küçük yaşta 
okuma alışkanlığı kazandırmanın 

önemine değinerek gerçekleştirilen 
projenin çok güzel bir teşvik olduğu-
nu belirtti. Başkan Hançerli, göreve 
geldikleri 2004 yılından bu güne 
eğitime her zaman büyük önem 
verdiklerini belirterek; Karatay’a 27 
okul, 5 kapalı spor salonu, 27 suni 
çim saha kazandırmanın mutlulu-

ğunu yaşadıklarını ifade etti. AKİP 
projesinin hayırlı olması temenni-
sinde bulunan Başkan Hançerli, 
projede görev alacak öğretmenlere 
ve öğrencilere başarılar diledi. 

 Karatay İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Ömer Büyükmanav AKİP proje-
sinin eğitime büyük katkılar sağladı-
ğını belirterek; Karatay Kaymakamı 
Abdullah Selim Parlar’a ve Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançer-
li’ye AKİP projesine verdikleri des-
tek için teşekkür etti.

Tören, Karatay Kaymakamı Ab-
dullah Selim Parlar, Karatay Beledi-
ye Başkanı Mehmet Hançerli, Kara-
tay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer 
Büyükmanav’ın Akademik Kaliteyi 
İyileştirme Projesi protokolünü ve 
okullara akıl ve zeka oyunları hediye 
edilmesi protokolünü imzalaması ile 
devam etti. n HABER MERKEZİ

Her yıl 200 üniversiteden 50 
bin öğrencinin başvurduğu, 5 aşa-
mada gerçekleştirilen ve mülakatlar 
sonucu öğrencilerin projeleriyle yer 
aldığı, YGA Zirvesi 1 Aralık 2018’de 
Zorlu PSM’de düzenlenecek.  Ulus-
lararası sivil toplum örgütü olan 
Young Guru Academy tarafından 
organize edilenYGA Zirvesi’nde,ka-
tılım kabulü alan 2000 üniversite 
öğrencisi ile birlikte 500 lise öğ-
rencisi arasındaMektebim M-Lead 
Öğrenci Konseyi öğrencileride yer 
alacak.Zirveye Mektebim Batıkent 
Kampüsünden Şevval Elifnaz Köse, 
Çorlu Kampüsünden Asude Bü-
yükbaş, Beylikdüzü Kampüsünden 
Helin Su Karatürk, Bahçeşehir Kam-

püsünden İrem Yücel, Bursa Kam-
püsünden Pelin Bahadır projeleriyle 
katılım gösterecek. Gelecek nesillere 
daha iyi bir dünya bırakmayı hayal 
eden gençlerin, bu hayalini gerçek-
leştirmek ve geleceğin liderlerini 
keşfederek yetiştirmeyi amaçlayan 
YGA Zirvesi Danışma Kurulunda,-
Koç Holding Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili Ali Koç, Prof. Dr. Aziz 
Sancar, Coca Cola International For-
merPresident Ahmet Bozer, Aselsan 
Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gür-
gün, Tüsiad Başkanı Erol Bilecek, 
TurkcellCIO’su Kaan Terzioğlu, TAV 
CIO’su Sani Şener gibi değerli isim-
ler yer alıyor. 
n HABER MERKEZİ

Gençler Karatay’da kardeşlik 
temasıyla biraraya geldi

 Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi Gençlik Meclisi’nin düzenledi-
ği etkinlikte gençler ‘KARDEŞLİK’ 
temasıyla bir araya geldi

Celalleddin Karatay Gençlik 
Merkezinde gerçekleştirilen ‘Kara-
tay Gençlik Buluşması’na; Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançer-
li, Karatay Belediyesi Kent Konseyi 
Başkanı Yusuf Güden, Karatay Be-
lediyesi Kent Konseyi Kadın Mecli-
si, Karatay Belediyesi Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet 
Aydemir, AK Parti Karatay İlçe 
Gençlik Kolları Başkanı Muham-
met Fatih Sert, Büyükşehir, Sel-
çuklu, Meram Gençlik Meclisi Baş-
kanları, Genç STK’ların temsilcileri 
katıldı. 

GENÇLERİ KUŞATAN 
PROJELER KARATAY’DA 

Konyalı gençleri bir araya geti-
ren program Şehitler için okunan 
Kur’an tilavetiyle başladı. Karatay 
Belediyesi Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi’nin düzenlediği ‘Gençler 
Karatay’da Buluşuyor’ progra-
mında konuşan Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli; Kent 
Konseyi Gençlik Meclisi’nin kurul-
duğu günden itibaren gençleri ku-
şatan projelerle sahada olduğunu 
söyledi. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ülke yönetimin-
de gençlerin söz sahibi olmasını 
istediğini belirten Başkan Hançer-
li Cumhurbaşkanımızın gençlere 
verdiği öneme dikkat çekerek; 
Karatay’da eğitimden, spora, sos-
yal hayattan, istihdama kadar her 
alanda gençlerin desteklendiğini 
kaydetti. 

KARATAY GENÇLER İÇİN CAZİBE 
MERKEZİ HALİNE GELDİ

Başkan Hançerli; modern bir 
eğitim kompleksiyle gençlere yö-
nelik her imkanı sağlamak için 
çalıştıklarını söyleyerek; Celaled-
din Karatay Gençlik Merkezi’nde 
gençlerin en iyi şartlarda eğitim 
alabilmeleri ve vakitlerini faydalı 
bir şekilde değerlendirebilmeleri 
için derslikler, müzik atölyesi, bilgi-
sayar laboratuvarı, kafeteryası, kü-
tüphanesi, internet-bilişim köşesi, 
fitness-aerobik salonu, etüt salonu 
gibi etkinlik alanlarının bulundu-
ğunu belirtti. Başkan Hançerli; Ka-
ratay’ın gençler için cazibe merkezi 
haline geldiğini kaydetti. Karatay 
Kent Konseyi Gençlik Meclisinin 
çalışmalarına hız kesmeden de-
vam ettiğine vurgu yapan Başkan 
Mehmet Hançerli; “Gelecek hesabı 
olan ülkeler gençliği iyi yetiştirirler. 
Gençliğin iyi yetişmesi demek, her 

bakımdan güçlü olması demektir. 
Bunun yolu iyi bir eğitimden geçer. 
Biz de bu mantıkla hareket ederek; 
gençliğimizin her daim yanında-
yız” dedi. 

“BAŞARILI PROJELERİ 
HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Karatay Kent Konseyi’nin Kon-
ya’da aktif olarak çalıştığını ve ba-
şarılı projeleri hayata geçirdiğini 
söyleyen Karatay Kent Konseyi 
Başkanı Yusuf Güden; “Gelecek 
için sağlıklı bireyler yetiştirmeyi 
hedefleyen Gençlik Meclisimiz, 
düzenlediği her etkinlikle gençle-
rin ilgisini çekmeyi ve onlara kat-
kıda bulunmayı sürdürüyor” dedi. 
Gençlik konusunda böyle faydalı 
bir toplantının Karatay’da geçek-
leştirilmesinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Yusuf Güden, 
“Karatay Belediyesi eğitime ve 
gençliğe büyük önem veriyor. Tür-
kiye’nin geleceğine yön verecek 
olan gençlerimizin doğru bilgilerle 
donatılması, yeteneklerinin ge-
liştirilmesi ve takım ruhu halinde 
geleceğe odaklanmalarını önem-
siyoruz.” Dedi. Güden; gençlere 
verdiği destekten dolayı Başkan 
Mehmet Hançerli’ye teşekkür etti.

 KONYALI GENÇLER KARDEŞLİK 
TEMASIYLA BULUŞTU

Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi Gençlik Meclisi Başkanı 
Mehmet Aydemir ise; ‘Kardeşlik’ 
temasıyla buluşmalarına vesile 
olan Başkan Hançerli’ye teşekkür 
ederek konuşmasına başladı. Ay-
demir; gençlerin milli ve manevi 
değerlerine sahip olacak şekilde 
yetiştirilmesi gayesiyle hareket 
ettiklerini vurgulayarak, gelecek 
nesillere iyinin, doğrunun ve gü-
zelliğin temsil edildiği bir toplum 
bırakmak için çalışmaların devam 
edeceğini kaydetti.

SERT’TEN BAŞKAN 
HANÇERLİ’YE TEŞEKKÜR

Karatay Kent Konseyi Genç-
lik Meclisi Kurucu Başkanı ve AK 
Parti Karatay İlçe Gençlik Kolları 
Başkanı Muhammet Fatih Sert ise; 
Karatay Belediyesi Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi’nin kendisinde ayrı 
bir yeri olduğunu belirterek; genç-
lere önem verdiklerini ve gençliğin 
her alanda etkin rol oynaması ge-
rektiğine inandıklarını ifade etti. 
Sert; gençlerin yapacağı faaliyetleri 
ve gerçekleştirmek istedikleri pro-
jeleri her zaman destekleyecek-
lerini belirterek Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli’ye des-
teklerinden dolayı teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

MÜSİAD Konya Şubesi’nde konuşan Stratejist - Yazar Haluk Ünaldı, “Herhangi bir kriz 
veya tehlike karşısında durmamalı ve bir aslandan daha da hızlı koşmalısınız” dedi

‘Kriz durumunda aslandan 
daha hızlı koşmalısınız’

MÜSİAD Konya Şubesi tarafın-
dan düzenlenen konferansa Strate-
jist - Yazar Haluk Ünaldı konuk oldu. 
Şirketler için hayatta kalma strateji-
lerinin anlatıldığı konferansa MÜSİ-
AD Konya şube üyeleri ile çok sayı-
da davetli katıldı.  Konferansın açılış 
konuşmasını yapan MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 
“1993 yılından itibaren düzenle-
nen MÜSİAD EXPO’nun 17’incisi-
ni geçtiğimiz hafta gerçekleştirdik. 
Fuarımızda “Ticaret Diplomasisi” 
vizyonuyla küresel ölçekte teşkilat-
lanmayı sürdüren MÜSİAD’ın, 87 
ülkede 217 farklı noktadaki üyeleri-
mizin ürünleri sergilendi. MÜSİAD 
EXPO, üyelerimizin dış dünyaya 
açılmaları açısından da son derece 
önemlidir. Ekim ayı ihracat rakam-
ları ekonomi de yaşanan gelişmelere 
rağmen bizleri sevindirmiştir. Ekim 
ayında Konya’da 163,1 milyon dolar 
değerinde bir ihracat gerçekleşti-
rilmiştir.  İhracat değeri bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 19,3’lik 
artış yaşanmıştır. İthalatta ise ciddi 
bir daralma söz konusudur.  

MÜSİAD Konya olarak, üyeleri-
mizin ihracatına katkı sağlamak için 
önümüzdeki hafta içerisinde Azer-
baycan ve Gürcistan’a yönelik bir iş 
seyahati düzenliyoruz. 15 kişilik bir 
iş adamı heyetiyle birlikte Azerbay-
can ve Gürcistan’a gerçekleştirece-
ğimiz temaslarda Konya’mızın ticari 
hacmini artırmak ve ülkemizin eko-
nomisine katkı sağlayabilmek için 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.  
Başkan Okka’nın ardından sözü 
alan Stratejist - Yazar Haluk Ünaldı, 
“Şirketler, canlı bir organizmalardır. 
Şirketler, doğarlar, gelişirler ve en 
sonunda ölürler. Canlıların organiz-
malarını hareket ettiren en kritik 
organ beyindir. Şirketlerin beyni 
ise patronlardır. Patronlar, esasın-
da şirketlerin bilinçaltıdır. Şirketler, 
kriz veya tehlikeyle karşı karşıya 
kaldığı zaman, başarıyla çıkmalıyım 
diyen tek kişi patrondur. Şirketiniz 
uyurken bile sizin bilinçaltınızda 
çalışmaktadır. Çünkü şirketlerinizin 
ayakta kalabilmesi için burada bir 
şeyler öğrenmeye çalışmaktasınız. 
Herhangi bir kriz veya tehlike kar-
şısında durmamalı ve bir aslandan 
daha da hızlı koşmalısınız. Elinizde 

nakit bulundurmalı, sabit giderleri-
nizi düşürmeli ve ihracatınızı daha 
da artırmalısınız. Üzülerek söylü-
yorum ki, son günlerde birçok şir-
ket konkordato ilan ediyor. Ancak; 
IBM’nin kurucusu Thomas Wat-
son’un dediği gibi ‘şirketlerin sorun-
ları kötü günlerde değil, iyi günlere 
aittir. Bu nedenle şirketlerimizin bir-
çoğunun sorunu; iyi günlerdeki kötü 
yönetimdir. Kriz de bu kötü yöneti-
min ‘turnosal kağıdır’dır. Bir krizin 
nedenini geride bıraktığımız kötü 
yönetimde arayacağız. 

Şirketlerinizi büyütmek, sağ-
lıklı bir şekilde yaşatmak ve sizden 

sonra da sürdürülebilir olması için 
çalışmalısınız. Bunu yaparken de 
finansal tabloları sağlıklı bir şekilde 
takip etmelisiniz. Eğer, finansal tab-
loları iyi bir şekilde analiz edemez-
seniz şirketleriniz için tehlike çanları 
çalmaya başlamıştır. Hiçbir krizden 
etkilenmek istemiyorsanız finansal 
tablolarınızı çok etkin bir şekilde 
okuyabilmeniz gerekmektedir. Fa-
kat bunu yapamıyorsanız işiniz ol-
dukça zordur. Mali analizi öğrenme-
li, bütçelerinizi kesin olarak ayırmalı 
ve kurumsal kaynak planlamasını 
çok iyi yapmalısınız.  Bir fakülteyi 
başarıyla bitirdiniz ve dünya kadar 

kitap okudunuz. Kurduğunuz şirket 
için hiçbir etkinliğiniz olmadı. Bir 
işi yapmayı iyi bilmek, o iş ile ilgili 
şirketi de iyi yönetebilmek anla-
mına gelmez. Esasen sorunumuz 
budur. Çinli yöneticiler, kendileri-
ni yönetim konusunda bilgilerinin 
eksik olduğunu kabul ediyor ve 
bu eksiklerini kapatmak için çalış-
maktadırlar. Bizler yönetimi iyi bir 
şekilde uygulamalıyız. Kesinlikle 
bisiklet ehliyeti ile tır kullanmaya 
çalışmamalıyız.  Dünyadaki bütün 
şirketler, rekabetin daha düşük ol-
duğu 1980’li yıllara kadar üretim 
odaklı kurulmuştur. Üretirler ve 
daha sonra bunu satmaya çalışırlar. 
Son bir kaç yıldır, rekabetin inanıl-
maz şekilde artmasıyla birlikte arz 
talep dengeleri değişmiş ve oyunun 
kuralları da buna bağlı olarak değiş-
miştir. Üretim becerisi artık yerini 
pazarlama becerisine bıraktı. Dün-
yadaki bütün şirketler pazar odaklı 
hale gelmeye çalışıyor. Şirketler 
artık pazarlama departmanı etrafın-
da kuruluyor. Üretirsiniz, sonra bu 
ürünü satmaya çalışırsınız. Artık bu 
da yanlış bir kavramdır. Bir ürünü 
önce pazarlamalı ve sonra üretme-
lisiniz. Şirketinizin ayakta kalmasını 
ve şirketinizin kurumsallaşmasını 
istiyorsanız, yönetim kurulu strate-
jilerini iyi belirlemeli ve icra kurulu 
operasyon ekibinizi kurmalısınız” 
dedi.  Konferansın sonunda MÜSİ-
AD Konya Şube Başkanı Ömer Fa-
ruk Okka, Stratejist - Yazar Haluk 
Ünaldı’ya hediye taktim etti.
n HABER MERKEZİ

Mektebim, YGA Zirvesi’nde liderliğini sürdürdü

MÜSİAD Konya Şubesi’nde Stratejist - Yazar Haluk Ünaldı 
şirketler için hayatta kalma stratejilerini anlattı.
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Sağlık alanında bilimsel çalışmalar yapılıyor
KTO Karatay Üniversitesi Sağ-

lık Bilimleri Yüksekokulu, Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
ve PESAD iş birliği ile “Travma 
ve Hastane Öncesi Görüntüleme 
Sempozyumu” gerçekleştirildi. 

XV. Paramedik Eğitim Koor-
dinasyon Kurulu Toplantısı’nı da 
kapsayan ve 3 gün sürecek sem-
pozyumda Türkiye’de ilk defa has-
tane öncesi görüntüleme teknikle-
rine yönelik kurs da verilecek. 

KTO Karatay Üniversitesi Sağ-
lık Bilimleri Yüksekokulu, Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
veParamedik Eğitiminde Stan-
dardizasyon ve Akreditasyon 
Derneği’nin (PESAD) katkıları ile 
“Travma ve Hastane Öncesi Gö-
rüntüleme Sempozyumu”düzen-
lendi. Konya Ticaret Odası Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleşen ve 

Türkiye’de ilk defa hastane öncesi 
görüntüleme tekniklerine yönelik 
kursun da verileceği sempozyuma 
katılım oldukça yoğundu. Parame-
dik alanında birçok uzman ve aka-
demisyeni bir araya getiren ve XV. 
Paramatik Eğitim Koordinasyon 
Kurulu Toplantısı’nı da kapsayan 
sempozyum 2 Aralık Pazar tarihin-
de sona erecek.

HEKİMLER DIŞINDA İLAÇ 
UYGULAMASI YAPABİLEN TEK 

MESLEK GRUBU PARAMEDİKLER
“Travma ve Hastane Öncesi 

Görüntüleme Sempozyumu”nda 
konuşan Sağlık Bilimleri Yükse-
kokulu Müdürü Prof. Dr. Birol Öz-
kalpparamedik eğitiminin önemine 
vurgu yaparak, lisans düzeyinde 
eğitim konusunda dünyada çe-

şitli çalışmalar yapıldığını aktardı. 
Özkalp, paramediklerin hekimler 
dışında ilaç uygulaması yapabilen 
tek meslek grubu olduğunu be-
lirtti. Sempozyumun alana katkılar 
sağlaması temennisi ile konuşma-
larına başlayan PESAD Başkanı Dr. 
Öğretim Üyesi Semra Çelikli “Tür-
kiye’de hastane öncesi acil sağlık 
hizmetlerinin kalitesinin yüksel-
tilmesine katkı sağlamak adına 
kurulan PESAD, ilk ve acil yardım 
programlarının eğitimle ilgili prob-
lemlerini çözmek adına, eğitimde 
standardizasyonu sağlayacak çalış-
maları ile alana katkılar sunmayı 
amaçlamaktadır.” diye konuştu.

Konya Acil Sağlık Hizmetleri 
Başkanı Dr. Ahmet Ergin KTO Ka-
ratay Üniversitesi’nin sağlık alanın-
da nitelikli bilimsel çalışmalar ger-
çekleştirdiğini belirtti.

 “Hastane Öncesi Tramvalı 
Hastanın Transportu” konusunda 
katılımcılara sunum yapan Para-
medik Hasan Basri Kızıldağ, “Has-
tane öncesi tıp alanında istenilen 
düzeyi yakalamak amacıyla çalış-
malar yapmaktayız. Gerçekleşti-
rilen sempozyum ile de geleceğin 
meslek temsilcileri ile akademik 
bilgi birikimine sahip insanlar bulu-

şarak, tecrübelerini aktarma fırsatı 
bulmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden 
akademisyen ve paramediklerin 
sunumları ile katkı sağladığı ve 3 
gün sürecek olan sempozyumun, 
hastane öncesi görüntüleme tek-
nikleri konusuna yeni bir bakış açısı 
kazandırması hedefleniyor.
n HABER MERKEZİ

İyi Parti İl Başkanı Gökhan 
Tozoğlu, gündeme dair açıklama-
larda bulundu. İyi Parti’nin 40 ki-
şilik Meclis Gurubunda toplumun 
sorunlarına yönelik çözümler için 
çaba sarfettiğini dile getiren To-
zoğlu, bu girişimlerini AK Parti ve 
MHP tarafından engellenerek so-
nuçsuz kaldığını iddia etti.  “Baş-
ta emeklilikte yaşa takılan vatan-
daşlarımız olmak üzere, 3600 ek 
gösterge bekleyen kamu görevli-
lerimiz, asgari ücretlilerimiz ve iş 
bulamayan yeni mezun kardeşleri-
mizin dertleri ile dertlenen yegâne 
siyasal hareketin, İyi Parti olduğu-
nu bu vesile ile tüm Türkiye gör-
müştür” diyen Tozoğlu, sözlerine 
şöyle devam etti,  “İyi Parti, salt 
bir muhalefet partisi olarak hare-
ket etmemekte, iktidara alternatif 
yegane siyasal organizasyon oldu-
ğunu ortaya koymaktadır. 31 Mart 
seçimleri bu nedenle Türkiye’de 
ortak aklın, vicdanın ve hizmet 

temelli siyaset ortamını sunabil-
menin fırsatıdır. Bu ortamda, İyi 
Parti’nin üstlendiği misyonun far-
kında olarak yürüttüğümüz müca-
dele, her türlü tartışmadan uzak-
tır. İyi Parti bu seçimlerden yüz akı 
ile çıkacak ve ülkemizin dört bir 
yanında gelecekten ümidini kes-
miş vatandaşlarımıza umut ışığı 
olacaktır. Bu hassasiyetlerle hare-
ket etmekteyiz. Türkiye İyi olursa, 
mazlum milletler de İyi olacaktır. 
Türkiye İyi olursa, İslâm dünyası 
ve Türk dünyası da iyi olacaktır. 
Bu nedenle sorumluluğumuz bü-
yük ve yükümüz ağırdır. Bu bilinç 
ve hassasiyetle bugün itibarıyla 
başlayan aday adaylık müracaat 
sürecinde, partimizden aday aday-
lığı iradesini gösterecek tüm aday-
larımıza çalışmalarında başarılar 
diliyorum. Kazananın İyi Parti ve 
nihayetinde ülkemiz olacağı bir se-
çim diliyorum.”
n HABER MERKEZİ 

‘Maddiyatı ön plana tutan 
insan topluma yabancılaşıyor’

Tüm Eğitim Yardımlaşma 
Araştırma Derneği (TEYAD) nin 
Cuma sohbetlerinde NEÜ İlahiyat 
Fakültesi Kelam  Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof.Dr. İbrahim Coşkun 
“İslam’da Dünya- Ahiret Dengesi 
ve Seküler Çağda İnsanın Kendine 
Yabancılaşması” üzerinde durdu. 
Coşkun: “Kur’an- ı Kerim’i asrın 
idrakına söyletmeliyiz. Zeki öğren-
cilerimizi özel  yetiştirerek asrın 
problemlerine çözüm bulabiliriz. 
Maddiyatı ön planda tutan, sekü-
lerleşen insanlık kendisine ve top-
luma gittikçe yabancılaşmaktadır.” 
dedi. Ömer Lütfi Ersöz’ün Cengiz 
Numanoğlu’ndan “Farkında mı-
sın?” isimli şiirini okumasından 
sonra Prof. Dr. İbrahim Coşkun, 
peygamberimzin mesajını insanlı-
ğa ulaştırmanın en büyük görevi-
miz olduğunu, dünya-ahiret den-
gesini kurmamız gerektiğini, eğer 
bu denge kurulmazsa dünyadan el 
etek çeken veya ahiret yokmuş gibi 
davranan insanların ortaya çıktığı-
nı belirtti.

DÜNYA-AHİRET DENGESİ
Coşkun, “İnsanın yaratılış ga-

yesi üzerinde durduktan sonra 
“Dünya-ahiret dengesi kurulma-
dığı zaman sekülerleşen insanlık 
kendisine yabancılaşıyor. Peygam-
berimiz insanlara tebliğe başladı-
ğında ahireti inkâr eden putperest 
bir toplumla karşı karşıyaydı. Zor 
durumda kaldıklarında Allah’a 
şirk koşan inanışı yıkmak amacıyla 
peygamberimiz ortaya çıktı. Sanki 
hiç hesaba çekilmeyecek gibi bir 
hayat tarzı düşünülüyor.”dedi.

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞIN KODLARI
Deizmi savunanlar  isteklerini 

yerine getirirken hiçbir sınır tanı-
mıyorlar. Hudeybiye Antlaşma-
sı’nda metinde “besmele” yazıl-
masına Müşrik Süheyl Bin Amr’ın  
karşı çıkma sebepleri üzerinde 
duran Coşkun “ Müşrikler Allah’ın 

sıfatlarını kabul etmiyerek hiçbir 
şeye karışmayan Allah istiyorlar-
dı. Mekkeli müşrikler de Hz. Pey-
gamber’e karşı esasen bu sebep-
le karşı çıkmışlardı. Yaşadığımız 
çağın kodlarını iyi öğrenmeliyiz.” 
SeyyidKutub’un 20. yüzyıl insa-
nının cehaletinin İslâmiyet öncesi 
cehaletten daha yoğun olduğuna 
vurgu yaptığını ve gençlere niçin 
haramlardan uzak durmaları ge-
rektiğini hikmetleriyle anlatmamız 
gerektiğini söyledi.

AHLÂKÎ VE DİNÎ 
DEĞERLERE SAVAŞ AÇANLAR
Karl Marks’tan Nietzsche’ye 

kadar insanların ahlâkî değerle-
re yöneldikçe ruhsal dengelerini 
bozduğunu belirtenler üzerinde 
düşünmemizi isteyen Coşkun, 
bunların hem din hem de ahlâktan 
uzaklaşmak gerektiğini söyledik-
lerini, amaçlarının Allah ile bağı 
koparmak olduğunu, Hz. İbrahim 
örneğinde olduğu gibi Allah’a yö-
nelmek gerektiğini belirtti.  İslâm 
tarihinde Maveraünnehir’den İs-
panya’ya kadar geniş bir coğrafya-
ya yayılan İslamiyet’in  Haçlı Se-
ferleri ve Moğol istilasıyla birlikte 
İslâm dünyasında  marjinal grupla-
rın güçlenmesiyle dengenin bozul-
duğunu ifade edip “ Hint Mistisiz-
mi, Hristiyan ruhbanlığı tasavvufa 
yerleşerek tasavvufta bozulmalara 
yol açmıştır. Tasavvuf bazılarının 
ifade ettiği gibi red edilecek bir 
konu değildir. Allah’ı iyi tanımamız 
gerekir. Kur’an ve Sünnet’in ruhu-
na aykırı düşüncelerden uzaklaş-
malıyız. Dünya ahiret dengesinin 
bozulduğunu görmemiz gerekir.” 
dedi. Program sonunda TEYAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Oğuz ve Başkan Yardımcısı Ali 
Selvi tarafından Prof. Dr. İbrahim 
Coşkun’a günün anısına hediye 
takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

TYB Konya Şubesi’nde konuşan İbrahim Dıvarcı,  “Konya Selçuklunun başkentidir ve Osmanlının kurucu şehridir. Bunu 
Konya’dan başkası başaramazdı” diyerek “Türklerin Mirası Belgeseli’nin Konya’da yapılmasının önemini vurguladı

‘Selçuklu Başkenti Konya
Osmanlı’nın kurucu şehri’

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 
Konya Şubesi, Konya Büyükşehir 
Belediyesinin katkılarıyla bu yılın 33. 
programını gerçekleştirdi. Büyükşe-
hir Belediyesi Kılıçarslan Salonu’nda 
gerçekleştirilen programda İbrahim 
Dıvarcı, “Türklerin Mirası Belgeseli” 
konusunu anlattı. 

5000 yıllık bir geçmişe sahip 
olan Türkleri yok saymanın dün-
ya tarihini yok saymak olacağını, 
buna rağmen Batının hâlen ısrar-
la Türk demekten imtina ettiğini 
dile getiren Dıvarcı, şunları söyledi, 
“Türklerin Mirası Belgeseli üzerine” 
başlığı altında bir konferans verdi.  
2004 yılında bu fikri ortaya attığın-
da Konya’da bulunan sivil toplum 
kuruluşları tarafından büyük destek 
gördüklerini, özellikle Aydınlar Oca-
ğı, Yazarlar Birliği ve Konya Fikir ve 
Sanat Adamları Derneği tarafından 
projenin heyecanla karşılandığını 
söyleyen İbrahim Dıvarcı, “Proje-
nin olgunlaşması için uzun soluklu 
bir çalışma yapmak zorunda kaldık. 
Projeyi elle tutulur hale getirdikten 
sonra Cumhurbaşkanlığı fonundan 
faydalanmak için müracaat ettik. Bu 
müracaat sırasında Konya Millet-
vekilimiz Ahmet Sorgun’un büyük 
desteğini gördük. Sayın vekilimiz 
bütün aşamalarda bizimle birlikte 
koşturdu. Sonunda Cumhurbaş-
kanlığı Fonundan destek almayı hak 
eden 30 proje arasında yer almayı 
başardık. 

Proje Türklerin Tarih Sahnesi-
ne çıkması ile başlayıp 1308 yılına 
kadar olan süreyi içerecek şekilde 
planlandı. Yaptığımız araştırmada 
yaklaşık 45 ülkede bu döneme ait 
eserlerin bulunduğunu veya ser-
gilendiğini tespit ettik. Ancak bazı 
ön yargılar bizim yavaş ilerleme-
mize vesile oldu. Mesela bir müze-
de sergilenen bir çini parçası veya 
her hangi bir tarihi eserin altında 
11.yy. İran yazısını görüyoruz. Hal-
buki bu devirde İran’da hüküm 
süren Selçuklu hanedanı. Ama ön 

yargı bunun yazılmasını engelliyor, 
Türk, Selçuklu, Osmanlı gibi isim-
leri yazmaktan kaçınıyorlar.” Türk 
Milletinin dünya medeniyetinin ku-
rucu unsurlarından birisi olduğunu, 
çalışmalarında bunu gün yüzüne 
çıkarmaya çalıştıklarını belirten Dı-
varcı, “Kurganlar, daha İran ile ta-
nışmadan bu gün Türkmenistan’da 
kalan bölgelerde inşa edilen cami-
ler ve diğer eserler Türk mimari ve 
medeniyetinin en güzel örnekleridir. 
Sakalar, İskitler, Hunlar, Avarlar, 
Göktürkler ve diğer Türk Devletleri 
bu kültüre katkılar yapmışlardır. Biz 
bunları hazırladığımız bu çalışma ile 
16 cilt halinde bütün dünyaya du-
yurmaya çalışıyoruz. Ama bu defa 
diğerlerinden farkımız olaya batılı 
gözle bakmıyor olmamız. Kendi tari-
himize kendi gözümüzle bakıyoruz, 
kendimizi yazıyoruz. Cumhurbaş-
kanlığı himayesinde gerçekleştirilen 
bu çalışmaya Vakıfbank, Türk Hava 
Yolları, Selçuk Üniversitesi, Konya 
Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk-
lu Belediyesi destek vermektedir. 
Bu iş neden Konya’ya kaldı diye bir 
soru aklınıza gelebilir. Cevap olarak 
‘Konya Selçuklunun başkentidir ve 

Osmanlının kurucu şehridir. Bunu 
Konya’dan başkası başaramazdı’ 
derim. Bu işi şöhret olmak için değil 
görev addederek yapmak önemli. 
Bu ruh da Konya’da var. Bunu ba-
şaracağız, inanıyorum ve azimliyiz” 
şeklinde konuştu. Konuşma son-
rasında günün anısına Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve 
Halkla İlişkiler Daire başkanı Ahmet 
Köseoğlu ve Prof. Dr. Haşim Karpuz 
tarafından İbrahim Dıvarcı’ya katı-
lım belgesi takdim edildi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘İyi Parti, vatandaşımıza umut ışığı olacak’

Prof. Dr. Birol Özkalpparamedik Semra Çelikli Hasan Basri Kızıldağ

İbrahim Dıvarcı
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Kansere yenik düşen 
genç polis toprağa verildi

Yakalandığı akciğer kanseri-
ne yenik düşerek hayatını kaybe-
den 25 yaşındaki polis memuru 
Mehmet Duysak memleketi Ak-
saray’da törenle son yolculuğuna 
uğurlandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlü-
ğü kadrosunda görev yaparken 
biranda rahatsızlanan ve akciğer 
kanseri teşhisiyle tedavi altına 
alınan genç polis memuru Meh-
met Duysak (25), Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine sevk 
edildi. Burada bir süredir tedavi 
gören Duysak yakalandığı aman-
sız hastalık sonucu hayatını kay-

betti. Genç yaşta hayatını kaybe-
den evli ve üç çocuk babası olan 
polis memuru Mehmet Duysak 
memleketi olan Aksaray’ın Eskil 
ilçesine bağlı Kapıtaş köyünde 
tören düzenlendi. Polis memuru 
Duysak’ın cenazesi cuma nama-
zını müteakip kılınan namazın 
ardından köy mezarlığında dua-
larla defnedildi. 

Polis memuru Mehmet Duy-
sak’ın eşine Eskil Kaymakamı 
Kübra Alioğlu tarafından Türk 
Bayrağı verilirken, yakınları bü-
yük üzüntü yaşadı.
n İHA

Mardin’in Nusaybin ilçesinde devam eden terör operasyonlarında el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması 
sonucunda ağır yaralanan Uzman Çavuş Hakan Akbulut’a gazilik madalyası ve beratı verildi

Gazi uzmana
beratı verildi

Jandarma Özel Harekat men-
subu olarak görev yaptığı sırada 
Mardin’in Nusaybin ilçesinde de-
vam eden terör operasyonlarında 
el yapımı patlayıcının patlaması 
sonucunda ağır yaralanan Jan-
darma Uzman Çavuş Hakan Ak-
bulut, GATA’da bir süre tedavi 
gördükten sonra yeniden dön-
düğü birliğinde görev yaparken 
“TSK’da görev yapamaz” raporu 
verilince mesleğinden ayrılmak 
zorunda kaldı. Hakan Akbulut’a, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu’nun talimatıyla gazilik unvanı 
ve haklarının verilmesinin sonra-
sında gazilik madalyası ve beratı 
düzenlenen törenle Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak tarafından 
verildi. 

‘VATAN SİZE 
GERÇEKTEN MİNNETTAR’

Beyşehir Belediyesi Sosyal 
Tesislerinden Taşköprü Aile Çay 
Bahçesinde düzenlenen tören-
de konuşan Vali Cüneyit Orhan 
Toprak, Türk milletinin asker bir 
millet olduğunu, gazi ve şehit ol-
maktan bir saniye bile korkmayıp 
geri durmayacağını, gerektiğinde 
vazife için canını vermekten de 
çekinmeyeceğini ifade etti. Vali 
Toprak, bunun tüm Türk mille-
tinin en büyük hasletlerinden bi-
risi olduğuna işaret ederek, “İşte 
bunun ispatlarından birisi de ya-
nımda duran Hakan kardeşimdir. 
Kendisi bu arama çalışmaları es-
nasında EYP’ye maruz kaldı, gazi 
olarak hayatına devam ediyor. 
İşlemlerindeki birkaç eksiklikten 
dolayı geç kalan bir hakkını dev-
letimizin, yine aynı şekilde biz-
lerin el koymasıyla çok kısa sü-
rede prosedür tamamlandı. Ben 
buradan da bu vesileyle halen 
görevleri başında olan kahraman 
güvenlik güçlerimize, korucuları-
mız da dahil olmak üzere hepsine 
şükran ve minnet duygularımı 
iletiyorum. Hakkari’de görev ya-
parken de, buradaki Türkiye’nin 
geri kalanına mesaj gönderirdim 
sık sık, buradan da o kardeşlerime 
mesaj gönderiyorum. Buradaki 
Türkiye’nin bütün köşelerindeki 
80 milyon vatandaşımızın kalbi 
onlarla beraber atıyor, hepsi size 
minnettar. Ülkemizde selamet, 
huzur, asayiş, her yönden ilerle-
me kaydedebiliyorsak, ülkemiz 
dünya ülkeleri arasında sayılacak 

noktaya geldiyse, işte bu canla-
rını ve uzuvlarını veren şehitlik 
ve gazilik mertebesine yükselen 
bu aziz kardeşlerimizin sayesin-
de olmaktadır. Birinci derecede 
bu işin kahramanı onlardır. Başta 
yanımda bulunan gazimiz olmak 
üzere diğer gazilerimiz, şehit 
babalarımızdır. Ben bu vesileyle 
kardeşimize bu beratını, hakkını 
teslim ederken, başta cumhuri-
yetimizin kurucusu Mustafa Ke-
mal Atatürk olmak üzere ve silah 
arkadaşları, gerek ülke savunma-
sında, gerek terörle mücadelede 
şehit olan aziz kardeşlerimizin, 
büyüklerimizin, küçüklerimizin 
önünde şükran ve minnetle eği-
liyorum, onları rahmetle anıyo-
rum. Şu anda görevi başında olan 
kahraman Mehmetçiklerimize ve 
güvenlik kuvvetlerimize de say-
gılarımı iletiyorum ve hepsini Al-
lah’a emanet ediyorum” şeklinde 
konuştu. 

Gazi Uzman Çavuş Hakan Ak-
bulut’a belediyede iş imkanı da 
sağlayan Beyşehir Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun ise, “Şükürler 
olsun ki, burada sizlerle birlikte 
olup, sizlere hitap edebiliyorsak 
bu bizleri gerek Güneydoğuda, 
gerek Türkiye’nin farklı noktala-

rında bizler için mücadele eden 
kolluk kuvvetlerimizin sayesinde-
dir” dedi. 

Akbulut’u gazi olduğunda ge-
rek GATA’taki tedavi sürecinde, 
gerekse Beyşehir’e geldiğinde 
evinde ziyaret ettiklerini dile geti-
ren Başkan Özaltun, “Gerek şehit 
ailelerimiz olsun, gerekse gazi-
lerimiz olsun, her zaman onların 
yanında ve destekçisi olmaya hep 
devam ettik. Şehit ve gazi der-
neklerimiz bizlerden ne talep et-
tiyse onların bu isteklerini yerine 
getirmeye özen gösterdik. Bun-
dan sonra da yerine getirmeye 
yine devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı. 

Beyşehir Kaymakamı Yusuf 
Özdemir ise konuşmasında, Türk 
devletinin çok büyük bir devlet, 
Türk milletinin ise çok büyük bir 
millet olduğunu ifade etti. Özde-
mir, Gazi Uzman Çavuş Akbulut’a 
vatan uğruna yaptığı mücade-
leden dolayı teşekkür ederken, 
anne ve babasına da şükran duy-
gularını dile getirdi. Türkiye Harp 
Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Ye-
timleri Beyşehir Temsilcisi Ra-
sık Can da, Uzman Çavuş Hakan 
Akbulut’a sahip çıkılarak gazilik 
unvanının verilmesinde emeği 

geçen herkese teşekkür etti. 
Konuşmaların ardından Vali 

Toprak, Uzman Çavuş Akbulut’a, 
“Seni de tebrik ediyorum. Mem-
leket için hayatını hiçe sayarak 
büyük kahramanlıklar sergiledin 
ve gazilik unvanını hak ettin. İn-
şallah bundan sonraki hayatında 
annenle, babanla, ailenle, çocuk-
larınla mutlu huzurlu bir hayat 
devam ettirirsin. Allah razı olsun 
sizlerden” diyerek gazilik madal-
yasını ve beratını verdi. Ardından 
Akbulut’a Jandarma Genel Ko-
mutanlığı hizmet belgesi ve pla-
keti de takdim edildi. 

Programa, Konya Valisi Cü-
neyit Orhan Toprak, Konya İl 
Jandarma Komutanı Tuğgeneral 
Ercan Yaşin, İl Emniyet Müdürü 
Şükrü Yaman, Beyşehir Kayma-
kamı Yusuf Özdemir, Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
Türkiye Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri Beyşehir 
Temsilcisi Rasık Can katıldı. Vali 
Toprak ve beraberindekiler, bu-
radaki törenin sona ermesinin 
ardından Türkiye Harp Malulü 
Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimle-
ri Beyşehir Temsilciliğini ziyaret 
etti.
n İHA

TIR’ında kaçak sigara, iç çamaşırında uyuşturucu elegeçirildi
Aksaray’da plakasını boya-

yarak doğu illerinden batı illeri-
ne kaçak sigara sevkiyatı yapan 
TIR sürücüsü polis ekiplerince 
yakalandı. 51 bin paket gümrük 
kaçağı sigarayla yakalanan sü-
rücünün iç çamaşırında da esrar 
ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, 
Aksaray - Adana Karayolu üze-
rinde rutin yol kontrolü yapan İl 
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mücadele 
(KOM) Şubesi ekipleri, plakasının 
boyandığını fark ettiği Eyüp Ali D. 
idaresindeki 63 L 1700 plakalı tırı 
durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sor-

duğu sürücünün tedirgin hal ve 
hareketlerinden de şüphelenen 
KOM ekipleri tırda geniş çaplı 
arama yaptı. Yapılan aramada 
TIR’ın dorsesinde 48 çuval halin-
de 51 bin paket gümrük kaçağı 
sigara ele geçirildi. Sürücünün 
üzerinde arama yapan polis ekip-
leri, sürücünün iç çamaşırında 40 
gram gelen esrar, 1 gram me-
tamfetamin ve 2 adet zıvana tabir 
edilen esrar maddesi ele geçirdi. 
Gözaltına alınan sürücü sorgulan-
mak üzere emniyete götürüldü. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA
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Plakasız modifiyeli araca 2 bin 808 lira ceza
Aksaray’da plakasız, sigortasız, 

helezon yayları kesik ve abartı eg-
zozla trafiğe çıkan araç sürücüsüne 
2 bin 808 TL para cezası kesilerek 
otomobil trafikten men edildi. Olay, 
Hacılar Harmanı Mahallesi Otogar 
arkasında yaşandı. Edinilen bilgiye 
göre, bir aracın plakasız bir şekilde 
drift attığı ihbarını alan polis ekip-
leri kısa sürede olay yerine giderek 
plakasız otomobili yakaladı. Araç 
üzerinde inceleme yapan polis 

ekipleri aracın sigortasız, plakasız, 
helezon yaylarının kesik ve abartı 
egzozlu olduğunu tespit etti. Bu-
nun üzerine işlemlere başlayan 
polis ekipleri sürücü E.Ç.’ye (20) 3 
ayrı maddeden işlem yaparak top-
lamında 2 bin 808 TL para cezası 
kesti. Trafiğe çıkışa uygun olmayan 
otomobil, polis ekiplerince trafikten 
men edilerek çekici yardımıyla oto-
parka çekildi.
n İHA

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. 
Onur Cumbul, hemoroid diye ra-
hatsızlığını geçiştirip ileri dönem-
de kendilerine gelen hastalarda 
kanserle karşılaşabildiklerini, bu 
tür rahatsızlıkların ihmal edilme-
mesi gerektiğini söyledi. 

Konya Hospital Genel Cerra-
hi Uzmanı Op. Dr. Onur Cum-
bul, makat bölgesi hastalıklarının 
gruplara ayrıldığını, çeşitli tedavi 
yöntemleri olduğunu, en popüler 
tedavinin dikişsiz ve kanamasız 
lazer yöntemi olduğunu kaydetti. 
Op. Dr. Cumbul, “İç hemoroidler 
derecesine, sınıfına göre dörde 
ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci de-
rece hemoroidlerde ilaç tedavisi 
ve günlük diyet egzersizleri uygu-
lamaktayız. Bu hastaların mutla-
ka kabız kalmaması gerekmekte. 
Onun haricinde biz bu hastaları 
sıcak oturma banyoları öneririz 
ve ciddi anlamda fayda görmek-
tedirler. Üç ve dördüncü derece 
hemoroidlerde tedavi yöntemimiz 
tamamen değişmektedir. Bu has-
talarda ameliyat uygulanmaktadır. 
Klasik cerrahi ameliyat yöntemleri 
uygulanabildiği gibi günümüzde 
popüler olan ve hastanemizde de 

uyguladığımız lazer ameliyatlar 
uygulanabilmektedir. Lazer yön-
teminin avantajı hem ağrı yönün-

den hasta daha az ağrı hisseder 
hem de dikişsiz ve kanamasız bir 
yöntemdir. Lazerle o bölgedeki 

toplardamarı yakıyoruz” dedi. 
‘MAKAT BÖLGESİ 

RAHATSIZLIĞINI GEÇİŞTİRMEYİN’
‘Hemoroidim var’ diyerek mu-

ayeneye gelen hastaların çoğun-
da, makat bölgesinde çatlak ya 
da yırtık ile karşılaştıklarını ifade 
eden Op. Dr. Onur Cumbul, bu 
tür rahatsızlıkları olanların ihmal 
etmeden doktora başvurmasını 
önerdi. Dr. Cumbul şöyle konuştu: 
“İyi yapılan bir muayene ile has-
tada fissür dediğimiz çatlak, yırtık 
tanısı konulmaktadır. Bu fissürün 
tedavisinde erken evrede ilaç te-
davisi uygulanırken, ilerleyen saf-
halarda mutlaka ameliyat etme-
miz gerekiyor. 

Ameliyat harici farklı yöntem 
olarak botoks uygulaması günü-
müzde popüler hale gelmiştir. Bu 
hastalarda mutlaka kabız kalma-
maları ve sıcak oturma banyosu 
önerimiz onlarda da mevcuttur. 
Makat bölgesindeki şikayetler ih-
mal edilmemesi gereken hasta-
lıklardır. Rahatsızlığını hemoroid 
diye geçiştirilip ileri dönemlerde 
bize müracaat eden bazı hastalar-
da kanserle karşılaşabiliyoruz.” 
n İHA

Beton mikserinin çarptığı 
yaşlı adam ağır yaralandı

Aksaray’da beton mikserinin 
çarptığı yaşlı adam ağır yaralan-
dı. Kaza, Çiftlik Mahallesi 6340 
Sokak’ta meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, N.Y. (53) idaresindeki 
42 FNC 21 plakalı beton mikseri, 
Şerafettin Bostancı’yı (79) fark et-
meyerek çarptı. Yaşlı adam kaza-
da ağır yaralanırken, olay yerine 

gelen 112 acil yardım ekipleri ya-
ralıyı ambulansla Aksaray Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. 
Tedavi altına alınan yaşlı adamın 
sağlık durumunun ağır olduğu 
öğrenilirken, mikser sürücüsü ise 
gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikat 
başlatıldı.
n İHA

Otomobil, TIR’a çarptı,
2 kişi hayatını kaybetti

Ereğli’de otomobilin TIR’ın 
dorsesine çarpması sonucu mey-
dana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 
kişi yaralandı. Kaza, Ereğli-Aksa-
ray karayolunun 67’nci kilometresi 
Zengen Mahallesi mevkiinde mey-
dana geldi. İddiaya göde Doğukan 
Gökalp (19) idaresindeki 51 LC 
074 plakalı otomobil, sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetme-
si sonucu önünde seyreden 31 YJ 
615 plakalı Serkan Bakıcı idaresin-

deki TIR’ın dorsesine çarptı. Kaza 
sonrası olay yerine polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 
yapılan müdahale sonrası otomobil 
sürücübü Doğukan Gökalp’in ve 
araçta yolcu olarak bulunan Leyla 
Çınar’ın hayatını kaybettiğini tes-
pit etti. Aynı araçtaki Yaşar Ali Ay-
doğan (20) ise yaralı olarak Ereğli 
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ka-
zayla ilgili başlatılan soruşturma 
sürüyor. n DHA

Beyşehir’de trafik 
kazası: 1 yaralı 

Beyşehir’de otomobille çarpı-
şan motosikletin sürücüsü yara-
landı. Kaza, Evsat Mahallesi Mer-
kez Çarşı Camisi önünde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. 
idaresindeki 42 H 1919 plakalı 
otomobil, cami önüne geldiğinde 

H.F.S’nin (16) kullandığı plakasız 
motosikletle çarpıştı. Kazada ya-
ralanan sürücü belgesi olmayan 
motosiklet sürücüsü H.F.S. kaldı-
rıldığı Beyşehir Devlet Hastanesin-
de tedavi altına alındı. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Akşehir ilçesinde, Turgut G. (25), kavga ettiği kardeşinin kayınbiraderi Ali Kırkuşu’yu (28) av tüfeğiyle 
vurarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Turgut G., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı

Kavgada kardeşinin
kayınbiraderini öldürdü

Akşehir’de Ali Kırkuşu’nun 
(28) öldürülmesi ile ilgili gözaltı-
na alınan kız kardeşinin eşi Tur-
gut Gençoğlu (25) ve kardeşi Sü-
leyman Gençoğlu (22) çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı.

Turgut Gençoğlu poliste ver-
diği ifadesinde, “Ali’nin yeni aldı-
ğı tüfeği inceliyordum. Bana, ‘tü-
fek dolu dikkat et’ dedi. Ali tüfeği 
elimden almaya çalışırken tüfek 
ateş aldı ve Ali vuruldu’ dediği 
öğrenildi.

Olay, Yeni Mahalle Mustafa 
Kemal Paşa Bulvarı’ndaki Ali Kır-
kuşu’ya ait evde meydana geldi. 
Turgut Gençoğlu, kardeşi Süley-
man Gençoğlu ile birlikte kayın-
biraderi Kırkuşu’nun evine gitti. 
Burada henüz belirlenemeyen 
nedenle tüfekle vuralarak ağır 
yaralanan Kırkuşu, kayınbiraderi 
Turgut onun ağabeyi Süleyman 
Gençoğlu tarafından Akşehir 
Devlet Hastanesi’ne bırakıldı. Ali 
Kırkuşu, burada yapılan tüm mü-
dahalelere rağmen kurtarılama-
yarak hayatını kaybetti.

TÜFEĞİ ELİMDEN 
ALMAK İSTERKEN OLDU

Ali Kırkuşu’nu hastaneye bı-

raktıktan sonra kaçan ağabey 
ve kardeşi Akşehir İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne giderek teslim 
oldu. Kırkuşunu vuran Turgut 
Gençoğlu polisteki sorgusunda 
kayınbiraderinin evine çay içmek 

için gittiklerini belirterek şunları 
söyledi: “Ali’nin yeni aldığı tüfe-
ği inceliyordum. Ali bana, ‘tüfek 
dolu dikkat et’ dedi. 

Ali tüfeği elimden almaya ça-
lışırken tüfek ateş aldı ve Ali vu-

ruldu.’dediği öğrenildi. Polisteki 
işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edilen ağabey ve kardeşi 
çıkarıldıkları mahkemece tutuk-
landı.
n DHA

‘Hemoroid kansere yolaçabilir’
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VASIFSIZ
BAY

ELEMANLAR
ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK+YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 
51 58
Personel sıkıntınıza 
çözüm üretiyor,
ihtiyacınız olan
eleman talebinizi
gerekli tüm 
bölgelere 
ulaştırıyoruz.

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

Fabrikamızın 
alüminyum 

döküm bölümüne 
yetiştirilmek üzere 

vasıflı, vasıfsız
25 – 35  yaş arası  5 
personel alınacaktır.   

MAAŞ: 1.750 + SGK + AGİ + Servis + Yemek
Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 

birimine şahsen yapılacaktır.

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

0332 239 19 08

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜNDE;
Lise, Yüksek Okul veya Üniversite Mezunu Bilgisayar Programlarında Tecrübeli Bay/Bayan 
Personel Alınacaktır.

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE;
Paketlemeci olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

DEPO BÖLÜMÜNDE; 
Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE;
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEMDE çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.

GÜVENLİK BÖLÜMÜNDE; 
3 vardiyalı sistemde çalışacak, Sertifikalı veya Sertifikasız bay güvenlik elamanı alınacaktır.

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler
0531 710 88 76
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Altay: Bir gün hepimiz engelli olabiliriz!
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, her-
kesin engelli konuma düşünebile-
ceği bilinciyle bu konuda toplumsal 
duyarlılığın artması için elinden 
geleni yapması gerektiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü mü-
nasebetiyle yayımladığı mesajında 
engellilerin gününü kutlayarak, 
herkesin potansiyel bir engelli ol-
duğuna dikkat çekti. Başkan Altay, 
“Ülkemiz, özellikle son 16 yıllık sü-
rede her alanda büyük bir gelişim 
yaşarken engelli kardeşlerimizin 

sorunlarının çözüme kavuşturul-
ması konusunda da önemli bir dö-
nüşüme sahne oldu. Geçmişte eve 
mahkum olan engelli kardeşlerimiz 
artık toplumun her alanında ba-
şarıyla yer alıyor, zorlukları aşarak 
örnek çalışmalara imza atıyor. Kon-
yamızda da engelli kardeşlerimizin 
şehirde rahatça yaşayabilmeleri 
için özellikle Engelsiz Kent projesi 
kapsamında örnek çalışmalar ha-
yata geçirildi. Şehir merkezindeki 
kaldırımlar engelli kardeşlerimizin 
kullanımına uygun hale getirilir-
ken toplu ulaşım araçları engelsiz 
otobüs ve tramvaylarla yenilendi. 

Belediyemiz Türkiye’ye örnek olan 
Engelsiz Mekanlar projesi başta 
olmak üzere; evde bakım ve evde 
kuaförlük hizmetleri, Sosyal Kart, 
Sanatla Engelsiz Hayat, Engelsiz 
Mehter Takımı, yüzde 40 ve üzeri 
engelli öğrencilere ilkokul birinci 
sınıftan lise sona kadar eğitim yar-
dımı gibi çok sayıda proje, araç ve 
cihaz desteği ile engellilere destek 
vermeyi sürdürüyor. Bu dünyada 
her birimizin engelli konuma düşü-
nebileceği bilinciyle bu konuda top-
lumsal duyarlılığın daha da artması 
için elinden geleni yapması gereki-
yor. Hiçbir engellinin durumunun 

kendi seçimi olmadığını bilerek, 
bu kardeşlerimizin haklarını kulla-
nabilmelerini, imkanlardan fayda-
lanabilmelerini temin etmeli, bu 
doğrultuda ilgili kurumlara yardım-
cı olmalı, destek vermeliyiz. Dünya 
Engelliler Günü\’nde düzenlenen 
etkinliklerin engelli kardeşlerimin 
sorunları konusunda toplumumu-
zun her kesiminde hassasiyetin 
artmasına vesile olmasını temenni 
ediyor; engelleri azim ve inançla 
aşmayı başaran bütün engelli kar-
deşlerimizin Dünya Engelliler Gü-
nü’nü tebrik ediyorum” dedi.
n İHA

Engellilerin sorunlarına kalıcı 
çözümler üretmek ve onların ha-
yatlarını kolaylaştırmak adına Tür-
kiye’nin önemli adımlar attığını 
hatırlatan Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, “Gerek yerelde gerek-
se genelde maddi manevi her açı-
dan alınan tedbirler sayesinde artık 
engelli vatandaşlarımız da geleceğe 
umutla bakıyorlar” diye konuştu.  

Meram belediye Başkanı Fat-
ma Toru, 3 Aralık Engelliler Günü 
ile ilgili olarak bir mesaj yayınladı. 
Fatma Toru Mesajında şu görüşlere 
yer verdi; Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu, tüm dünyada engellilerin 
hatırlanması, toplumun konuya 
daha duyarlı olması amacıyla, aldığı 

bir kararla 3 Aralık’ı Dünya Engel-
liler Günü olarak ilan etmiştir. Bu 
vesile ile engelli vatandaşlarımızın 
sorunlarını ve çözüm yollarını bir 
kez daha gündeme taşıma fırsatı 
buluyoruz. Bu gün sayesindeki en 
büyük kazanımımız onların yeni-
den hatırlanması. Çünkü engelli 
arkadaşlarımızın en büyük engeli 
esasında kendilerine karşı duyarsız 
davranışlardır. Toplumsal bazda 
bu anlayışın yanında gerek yerelde 
gerek merkezi yönetimlerin sanki 
engelli vatandaşlarımız hiç yokmuş 
ve yaşamıyormuş gibi onlarca yıl-
dır sürdürdükleri anlayış artık tari-
he gömülmüştür. Artık Türkiye’de 
“Toplumsal hayat içerisinde, en-

gellilerin hayatın her alanında kim-
seye muhtaç olmadan hayatlarını 
sürdürebilmeleri  temel bir insani 
haktır” anlayışı hakimdir. Engelli 
vatandaşları eve hapseden, hayata 
küstüren anlayış son yıllarda yıkıl-
maya başlamış, onların hayatımızın 
her alanına katılmalarını sağlamak 
birinci önceliğimiz olmuştur. Bu 
anlayış sayesinde artık, engelli va-
tandaşlarımız da geleceğe umutla 
bakıyorlar. Bizler, bu vatandaşları-
mızı hayata dahil ettiğimizde tam 
anlamıyla mutlu, huzurlu ve refah 
seviyesini yakalamış bir ülke ola-
bileceğimizin farkındayız.  Son 16 
yıl içinde onların maddi manevi 
sorunlarına getirilen çözümlerin 

yanında bizde Meram Belediyesi 
olarak, her alanda ve her aşamada 
engelli vatandaşlarımızın yanında 
olmaya gayret gösterdik. Onların 
eğitimlerine verdiğimiz destekten, 
Meram Millet Kıraathanesinde on-
lar için oluşturduğumuz özel alan 
ve kütüphaneye, onların hayata 
karışması için geliştirdiğimiz başta 
‘Engelsiz Hayat’ olmak üzere tüm 
projelerden onlara verdiğimiz des-
teklere kadar her alanda onların 
yanında olduk. Bundan sonra da 
olmaya devam edeceğiz. Bu vesile 
ile tüm engelli vatandaşlarımızın ve 
onların ailelerinin gününü en içten 
dileklerimle kutluyorum.” 
n HABER MERKEZİ

Başkan Mehmet Tutal
engellilerin gününü kutladı

‘Gayretle çalışıyoruz,
engelleri aşıyoruz’

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü münasebeti ile bir 
mesaj yayınladı. En büyük enge-
lin sevgisizlik olduğunu kaydeden 
Başkan Tutal mesajında şu ifadele-
re yer verdi.” Ruhumuzdaki engel-
li kaldırarak bu konuya çok hassas 
yaklaşmalı ve engelli kardeşlerimiz 
için her daim düşünce içerisinde 
olmalıyız. Unutmamamız gereken 
bir şey daha var ki o da hepimizin 
birer engelli adayı olduğudur. Her 
sağlıklı vatandaş, her an için engel-
li olabilir. En ufak bir ihmal, hata ve 
kaza neticesi engellilik durumuyla 
karşı karşıya kalabiliriz. Engellile-
rimizle birlikte yaşadığımızı unut-
mamalıyız. Onların haklarını her 
yerde korumak ve girişimlerinde 
onlara destek olup, hayatın daha 
da içinde olmalarını sağlamak, 
onlara karşı üzerimize düşen gö-
revdir.  Cenab-ı Allah’ın “Muhak-
kak sizi biraz korku, biraz açlık ve 
mallardan, canlardan, ürünlerden 

biraz eksiltmekle deneriz, sabre-
denleri müjdele.” ayetini iyi idrak 
etmeliyiz. Engellerin, zorlukların 
birer ceza, birer felaket değil aksi-
ne birer imtihan olduğunu bilmeli, 
keder ve üzüntü yerine ecri ve mü-
kafatı için şükretmeliyiz. Engelli bi-
reyleri anlamalı, karşılaşabilecek-
leri sorunları fark ederek onların 
yanında olabilmeliyiz. Huzurlu ve 
güvenli bir toplum oluşturulması-
nın yolu, engelli vatandaşlarımızın 
da toplumun ayrılmaz birer parçası 
haline getirilmesi ile mümkündür. 
Asıl engellerin bireylerin kafa-
sı içinde olduğunu unutmamalı, 
umutsuzluğun ve kederin insanın 
kendi tercihi olduğunu bilmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle baş-
ta bünyemizde görev alan engelli 
personellerimiz ve engelli hem-
şehrilerim olmak üzere tüm engelli 
bireylerin 3 Aralık Dünya Engelli-
ler Günü’nü kutlar, sağlık ve esen-
likler dilerim” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven 3 Aralık Dünya Engel-
liler Günü vesilesiyle bir mesaj 
yayımladı. İnsana verilen değerin 
en belirgin yansıması engellilere 
verilen değer ve onlara sağlanan 
kolaylıklardır diyen Başkan Özgü-
ven: “Ülkemizde insanların sorun-
suz yaşaması, bir arada yaşama 
kültürünün gelişmesine bağlıdır. 
Engelli olan vatandaşlarımızla bir 
arada yaşamanın en temel özelliği 
de onların önüne engel koymadan, 
tıpkı engelsiz olan insanlarımız gibi 
kolayca hayatını idame etmeleri-
ni ve topluma kazandırılmalarını 
sağlamaktır. Engelli haklarını; hu-
kukuyla, eğitimiyle ve istihdamıyla 
bir bütün olarak ele almak gerekir. 
Engelli vatandaşlarımıza tanınan 
haklar bir bağış, bir iyilik değil, on-
ların insan olmalarından kaynakla-
nan doğal haklarıdır. Onlara insan-
ca yaşatacak ortamlar hazırlamak, 
üretici olarak topluma kazandır-
mak bizlerin en önemli sorumlu-

luklarındandır. Unutulmamalıdır 
ki her birey birer engelli adayıdır” 
ifadelerini kullandı.  

 Özgüven, “Belediye olarak 
engelli vatandaşlarımıza önem ve-
riyor ve onların rahat yaşam sür-
meleri için çalışıyoruz. Yine onlar 
için düzenlediğimiz gezilerle ülke-
mizin farklı şehirlerini görmelerini 
sağlıyoruz. Down Sendromlu va-
tandaşlarımıza tahsis ettiğimiz ve 
onların işlettiği Down Kafe ile hem 
sosyalleşmelerine hem de özgüven 
kazanabilmelerine destek oluyo-
ruz. Maddi imkanı olmayan engelli 
vatandaşlarımıza akülü araba ve 
tekerlekli sandalye dağıtımı yapa-
rak onların yanlarında oluyoruz. 
Ayrıca topluma kazandırmak için 
engelli bireylerimizin istihdamını 
gerçekleştiriyoruz. Bu duygu ve 
düşüncelerle 3 Aralık Dünya En-
gelliler Günü’nün farkındalık oluş-
turmasını ve hayırlara vesile olma-
sını dilerim” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle yayımladığı 
mesajında, “Engelli dostu projeleri hayata geçirmeyi büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi

Herşey engelsiz
bir yaşam için!

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, 3 Aralık Dünya 
Engeller Günü nedeniyle bir mesaj 
yayınladı. Selçuklu Belediyesinin en-
gelli dostu bir belediye olduğu vur-
gusunu yapan Başkan Pekyatırmacı, 
“Günümüz belediyecilik anlayışı ile 
sosyal sorumluluğu ön planda tutan, 
engellilerimizin de her türlü ihtiya-
cına cevap verecek projeler uygulu-
yoruz” dedi. 

‘SOBE İLE SOSYAL 
SORUMLULUK PROJESİNİ EN İYİ 
ŞEKİLDE YERİNE GETİRİYORUZ’
Türkiye’ye örnek, şehrin ilk ve 

en büyük Otizm Merkezi olan Sel-
çuklu Otizmli Bireyler Eğitim Mer-
kezi’ni (SOBE) hayata geçirdiklerini 
ifade eden Başkan Pekyatırmacı, 
“İçerisinde spor tesisleri, toplantı sa-
lonları, çocuklarımızın el becerilerini 
geliştirebilecekleri alanlar, yüzme 
havuzları, spor salonları olan komp-
leks otizmli çocuklarımız ve aileleri-
nin yaşamlarını kolaylaştıracak bir 
yaşam alanı oldu. Gerek hüküme-
timiz gerekse belediyelerimizin bu 
konuda gösterdikleri özverili gayret-
ler artarak devam ediyor. Bütün bu 
çalışmalardaki tek amacımız en kıy-
metli varlığımız olan çocuklarımızın 
mutluluğu için” diye konuştu. 

‘SEDEP KAPSAMINDA 
FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ’ 

Her yıl eğitim öğretim dönemi 
içinde SEDEP kapsamında engelli-
ler adına farkındalık oluşturmak için 
çeşitli aktiviteler düzenlediklerini 
ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “İl-
çemizin farklı okullarımızdan gelen 
gönüllü öğrencilerimiz ile (SEDEP) 
kapsamında “Yalnız Değilsiniz” 
etkinliğinde hastane sınıfları, özel 
eğitim sınıfları, evde eğitim gören 
öğrenciler ve huzurevi sakinlerimiz-
le bir araya geliyoruz. Böylece onlara 

yalnız olmadıklarını hissettirirken 
engelli insanların farkındalığının art-
tırılmasını amaçlıyor, birlikte güzel 
etkinliklere de imza atıyoruz” şek-
linde konuştu. 

‘ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN 
HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ’
Selçuklu Belediyesi olarak en-

gelli vatandaşların yaşamını kolay-
laştırmak için her türlü adımı attıkla-
rını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, 
“Hayata geçirdiğimiz tüm hizmet-
lerde engelli hemşehrilerimizi de 
düşünerek planlama yapıyoruz. His-
sedilebilir uyarı ve takip zemin ürün-

lerimiz ile belediye hizmet binamızı 
görme engelliler için daha erişilebilir 
hale getirdik. ‘Tüm Engelleri Kaldı-
rıyoruz’ sloganı ile yola çıkan Engelli 
Taşıma Aracı, tekerlekli sandalye ile 
yaşayan engelliler için yapılan özel 
aparat ile yükleme ve taşıma yapı-
yoruz. Bunun yanında görme engel-
li, zihinsel engelli, spastik engelli ve 
işitme engelliler engelli taşıma aracı 
ile evlerinden alınıyor ve istedikleri 
yere bırakılıyor. Daha sonra burada 
işini tamamlayan engelliler evleri-
ne geri götürülüyor. Ayrıca Selçuk-
lu’nun 10 farklı noktasına engelli 

vatandaşlarımızın akülü araçlarını 
şarj edebilmeleri amacıyla Engelli 
Şarj İstasyonu kazandırdık. Bu çalış-
maların yanı sıra ilçemizde yaşayan 
engelli kardeşlerimizin tekerlekli 
sandalyelerinin bakımı belediyemiz 
tarafından gerçekleştiriliyor. Sel-
çuklu’da engelli hemşehrilerimizin 
hayatını kolaylaştırmayı büyük bir 
sorumluluk olarak görüyor, onların 
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler-
de bulunmalarını sağlamak amacıy-
la çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

‘Engellilerimiz de geleceğe umutla bakıyor’



3 ARALIK 2018 11HABER 

Gazeteci

Yıldız DURAK’ın
 

babası

Kemal 
BEYAZIT’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Gazeteci Yıldız Durak’ın babası Kemal Beyazıt 88 yaşında vefat etti. Durak ve 
Beyazıt ailesini acı günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı 

Gazeteci Yıldız Durak’ın
babası hayatını kaybetti

Gazeteci Yıldız Durak’ın babası 
Kemal Beyazıt 88 yaşında vefat etti.  
Merhum Kemal Beyazıt cenazesi 
Cumartesi günü İkindi namazına 
müteakip Parsana Büyük Camiinde 
kılınan cenaze namazının ardından 
Musalla Mezarlığına defnedildi. Tek-
bir ve dualarla omuzlanarak taşına-
rak toprağa verilen merhum Kemal 
Beyazıt cenazesine sevenleri, dostla-
rı ve Gazeteci Yıldız Durak’ın mes-
lektaşları katıldı.  Taziyeleri kabul 
eden Beyazıt ailesi ve Gazeteci Yıl-
dız Durak acı günlerinde yanlarında 
olan herkese teşekkür ederek, tazi-
yeleri kabul etti. 88 yaşında hayatını 
kaybeden merhum Kemal Beyazıt 2 
kız 1erkek çocuk babasıydı. Yenigün 

Gazetesi olarak merhum Kemal Be-
yazıt’a Allah’tan rahmet ,başta mes-
lektaşımız Yıldız Durak olmak üzere 

Beyazıt  ailesine ve sevenlerine baş-
sağlığı dileriz. 
n MEVLÜT EGİN

Geçtiğimiz hafta, İSEDAK 34. Ba-
kanlar Toplantısı 26-29 Kasım 2018 
tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti ve 
birçok konuda İslam İşbirliği Teşkilatı 
üyeleri kapsamında, uluslararası ticare-
tin birçok meseleleri tartışıldı ve sonuç 
bildirgesi yayımlandı. 

AMA ÖNCESİNDE İSEDAK NEDİR? 
İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik 

ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSE-
DAK), İslam dünyasının en önemli 
çok taraflı ekonomik ve ticari işbirliği 
platformudur. İSEDAK kuruluş amacına bağlı olarak, 
kendi sitesinde;  “İslam ümmetinin ortak kalkınma 
sorunlarını ele almak ve bu sorunlara çözüm bulmak 
amacıyla hizmet veren merkezi bir Forum niteliğin-
dedir.” Şeklinde kendini tanımlamaktadır. Buradaki 
“Ümmet” kavramı özellikle ulus devlet modelinin be-
nimsendiği günümüzde, ülke ve millet çıkarlarından 
bağımsız olarak ümmet kavramı ile düşünüldüğünde 
ayrı bir önem arz etmektedir. Ümmet kavramını ise, 
ileride detaylarına gireceğim “birlik ve dirlik” alt başlığı 
ile önerilerde bulunacağım kısım için anahtar kelime 
olarak düşünebiliriz.  

İslam İşbirliği Teşkilatını dört Daimi Komitesi’n-
den biri olan İSEDAK, 1981 yılında Mekke/Taif’te 
düzenlenen Üçüncü İslam Zirve Konferansı’nda ku-
rulmuştur. 1984 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı’nın Başkan olarak seçilmesi ve aynı yıl  
bakanlar düzeyinde ilk toplantının gerçekleştirilmesiy-
le birlikte Fas Krallığı’nın Kazablanka kentinde düzen-
lenen Dördüncü İslam Zirve Konferansı’nda işlerlik 
kazanmıştır. İSEDAK’ın, dört kıtaya yayılmış toplam 
57 Üye Ülkenin yanı sıra 5 de Gözlemcisi bulunmak-
tadır. Ama bu çalışmalar üye ülkelerin tam birlik ola-
mamasından maalesef dünya ölçeğinde yeterli etki 
alanı bulamamakta ve çalışmalar forum niteliğinden 
bir sonraki aşamaya geçememektedir. 

O ZAMAN “BİRLİK VE DİRLİK” 
Maalesef İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri  (57 

Tane ülke) kendi arasında siyasi meseleler dahil olmak 
üzere ticari meselelerde de henüz bir birlik olabilmiş 
değil. Düz bir mantıkla değerlendirdiğimizde ise, be-
raber alacakları stratejik karar ve modellerle de kendi 
bünyesinde oluşturacağı birçok ekonomik güç ile si-
yasi gücü dünya ölçeğinde yerleştirebilir. Dolayısıyla 
birçok hegenomik güce karşı dik bir duruşu da üm-
met olarak rahatlıkla sergileyebilir.  Bahsettiğim konu-
yu sadece ticari bağlamda sınırlandırmak ve İSEDAK 
bazlı değerlendirmek istiyorum. 

ÖNERİLERİM 
SWİFT formatına alternatif olarak İslam Ülkele-

rinin arasında oluşturacağı uluslararası para transfer 
modelini oluşturan bir modelin kurgulanması (Malum 
biliyorsunuz şu an için Amerika’nın İran üzerindeki 
ambargodaki en büyük tehdit unsuru dünya ticaretin-
deki SWİFT formatı ve para transferleri ile bankacılık 
faaliyetlerindeki baskı unsuru) 

Cumhurbaşkanımızın değindiği üye ülkeler ara-

sındaki yerel paralar ile ticaretini yaygın-
laştırma düşüncesi kısa vade de olumlu 
sonuçların oluşmasına katkı verme ihti-
mali olsa da, ülkelerin (57 üye ülke) ken-
di kararları ve inisiyatifleri ile uygulacak-
larından etki alanının çok geniş olacağını 
zannetmiyorum. Peki ya ne yapılmalı? 
Nasıl ki AB kendi içerisinde EURO gibi 
bir para birimini alternatif olarak çıkardı 
ise, İslam İşbirliği Teşkilatı’da İSEDAK 
kapsamında yeni bir para birimini tesis 
etmek ve bazı malların ticaretinde (pet-

rol ve doğalgaz gibi) bu para birimi ile ticaret yapma 
zorunluluğu ve fiyatı belirleme yetkisinin verilmesidir.

Sadece bu iki unsur tesis edilebilirse dünya öl-
çeğindeki hegemon güçlerin yerleri ve konumlarının 
yerle bir olacağından hiç şüphem yok. Belki şu an için 
söylediklerim biraz hayal gibi gelse de 57 adet ülke, 
ulus devlet çıkarlarından sıyrılıp, anahtar kelimeye 
doğru yol alırsa, bence hiç ama hiçte zor değil. Yani 
demem o ki, İslam İşbirliği Teşkilatının ve bu kurulu-
şa üye olan ülkelerin  “sözde olanı öze geçirebilmesi 
lazım”. Unutmayalım ki İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleş-
miş Milletlerden sonraki en büyük uluslararası kuruluş. 

Peki, İSEDAK şu an için önemli çalışmalara imza 
atmıyor mu? Elbette ki atıyor özellikle dış ticaret bağla-
mında yaptığı çalışmalar övgüyü fazlasıyla hak ediyor. 

İSEDAK’IN ULULSARARASI TİCARET 
BAĞLAMINDAKİ ÇALIŞMALARI 

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi devletler arasında 
Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) ile “İslam İşbirliği 
Teşkilatı-içi ticaretin arttırılması” anlamında sistem ve 
model oluşturma çalışması var. Bu Sistemin temeli, 
üç anlaşmaya dayanmaktadır: Çerçeve Anlaşması, 
Tercihli Tarife Protokolü (PRETAS) ve Menşe Kuralla-
rı. Bu konular özellikle günümüz uluslararası ticaretin-
de ayrı bir önem arz etmektedir. Bu kapsamda üye ül-
keler arasındaki eşitliği sağlamak için model; “En Çok 
Gözetilen Ulus Kaydı”, (üye ülkelere eşit muamele), 
“En Az Gelişmiş Ülkelere özel muamele” gibi ilkelere 
yer vermesi ve yalnızca İKT Üyesi Ülkelerden oluşan 
bölgesel grupların tek bir temsille TPS-OIC ticaret mü-
zakerelerine katılmasını sağlamasıdır. Ayrıca İSEDAK 
bünyesinde uluslararası tahkim çalışmalarının da de-
vam ettiğini söylemek lazım 

DEĞİNMEDEN OLMAZ 
İhracat rekorlara doymuyor. Geçen hafta açık-

lanan TİM verilerine göre, Kasım ayı ihracatı geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artışla 15,5 mil-
yar dolar oldu. Böylelikle tüm zamanların en yüksek 
Kasım ayı ihracatına ulaşılırken, aylık bazda en yüksek 
üçüncü ihracat rakamına erişildi. Kasım ayında ihracat 
sadece değer bazında değil, miktar bazında da arttı. 
Kasım ayı ihracat miktarı 2017 yılının Kasım ayına 
göre yüzde 26,6 artışla 12,2 milyon tona yükseldi. Ay-
rıca 2018 Kasım ayı şimdiye kadar miktar bazında en 
çok ihracat gerçekleştirilen ikinci ay oldu.

SONUÇ: “Dirlik için birlik lazım, birlik olmazsan 
dirlik neyine lazım”

İSEDAK 

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Konya’da vize sınavlarını bitiren üniversite öğrencilerinin memleketlerine gitmek için yaptıkları yol-
culuk nedeniyle otogarlarda yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğun bir hafta daha sürmesi bekleniyor

Sınavlarını bitiren
yollara düşüyor

Resmi bir tatil olmamasına rağmen 
vize sınavlarının bitmesini bahane eden 
ve memleketine gitmek isteyen üniver-
site öğrencileri şehirler arası otobüs ter-
minalinde yoğunluk oluşturdu. Sınavdan 
çıkar çıkmaz valizini kapıp otogara gelen 
öğrenciler, memleketlerine gitmek için 
gece-gündüz ayrımı yapmıyor. Bazı öğ-
renciler uyumak için gece yolculuğunu, 
bazı öğrenciler de gündüz yolculuğunu 
tercih ediyor. Yoğun bir dönem geçir-
diklerini ifade eden öğrenciler, kafa din-
lemek için memleketlerine gitmeye ih-
tiyacı olduklarını dile getirdi. Öğrenciler 
en çok özledikleri şeyin ise annelerinin 
yemekleri olduğunu söyledi. Yaklaşık bir 
hafta tatil yapacaklarını ifade eden öğ-
renciler, bu süre içerisinde en çok anne 
yemeği yiyecekleri için mutlu olduklarını 
kaydetti. Başka şehirlerde okuyan ve sı-
navları erken biten ve tatilini yapan bazı 
öğrenciler ise pazartesi okuluna dönmek 
üzere yola çıktı. 
‘NORMAL BİR GÜNDEN YÜZDE 60 DAHA 
FAZLA BİR ÖĞRENCİ YOĞUNLUĞU OLDU’

40 yıldır turizm işiyle ilgilenen ve bir 
turizm firmasının işletme müdürü olan 
Mithat Oruç, Konya’da yaklaşık 150 bin 
öğrenci olduğunu ve öğrencilerin velini-
metleri olduğunu söyledi. Eylül itibariyle 
okulların açıldığını belirten Oruç, “Öğ-
renciler Ekim’in sonuna kadar ter dök-
tüler. Bir tarafa çıkamadılar, kapandılar. 
Bu arada tabii ailelerini özlediler. Vize 
sınavlarını veren öğrenci arkadaşlarımız 

1 hafta da olsa ailelerini görmek için se-
yahatleri başladı. Hareketlilik perşembe 
akşamı başladı. Pazara kadar, bugün de 
çok yoğun. İlave servisler yaptık. Öğren-
ci arkadaşlar mağdur olmasınlar. Normal 
servisler kadar ilave de yaptık. Biz şirket 
olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. 
Öğrencilerin yerlerine rahat bir şekilde 
ulaşabilmeleri adına gerekli ilaveler ya-
pılmıştır. Toplamda 150-160 bin öğren-
cinin yüzde 70’i gittiyse, ortalama olarak 
normal bir günden yüzde 60 daha fazla 
bir öğrenci yoğunluğu oldu” şeklinde ko-
nuştu. 

YOĞUNLUĞUN BİR HAFTA DAHA 

SÜRMESİ BEKLENİYOR 
Kendisinin de üç çocuğunun okudu-

ğunu dile getiren Oruç, “Öğrencinin ne 
demek olduğunu biliyorum. Allah ailele-
rine sabır versin. Öğrencilerimizin yolu 
açık olsun, aydınlık olsun. Kendilerine 
başarılar diliyorum. Öğrenci velinime-
timizdir. Her türlü, her şekilde kolaylık 
göstermek durumundayız, zorundayız 
daha doğrusu. Gerekli olan şeyleri de 
yapıyoruz” dedi. Otogardaki öğrenci 
yoğunluğunun şehir dışında okuyan ve 
kentte dönecek olan öğrencilerin olma-
sıyla yoğunluğun bir hafta daha sürmesi 
bekleniyor. n İHA
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Otomotiv ihracatında yıl bitmeden rekor geldi
Türk otomotiv sektörünün ihra-

catı, kasım ayında geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 5 artarak 2 milyar 
769 milyon dolar oldu. Uludağ Oto-
motiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 
(OİB) verilerine göre, kasım ayında 
yüzde 5’lik artış ile 2 milyar 769 mil-
yon dolar ihracat gerçekleştiren oto-
motiv sektörü, bugüne kadarki en 
yüksek kasım ayı ihracatına ulaştı. 

Otomotiv, ocak-kasım dönemin-
de de yüzde 12 artışla 29,1 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylece 
geçen yıla ait 28,5 milyar dolarlık 
ihracat rekorunu, bu yılın bitmesi-
ne bir ay kala geride bıraktı ve yıllık 
bazda ihracat rekorunu tazeledi. En-
düstri, kasım ayında Türkiye ihraca-
tında yine ilk sırada yer alırken, top-
lam ihracattan aldığı pay da yüzde 
18 oldu. 

Kasımda binek otomobiller ve 
yan sanayi ihracatı geçen yılla he-
men hemen aynı gerçekleşirken, 
otobüs-minibüs-midibüs ve çekiciler 
ihracatı da çift haneli arttı. AB ülke-
lerine ihracat artışı yüzde 8 olurken, 
Afrika ülkelerine ihracat da yüzde 

33 yükseldi.  11 aylık dönemde bi-
nek otomobiller ihracatı yüzde 6 
artarken, otomotiv yan sanayi ihra-
catı, eşya taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlar ve otobüs-minibüs-midibüs 
ihracatı da çift haneli artış gösterdi. 

OTOMOTİV YAN SANAYİ VE BİNEK 
OTOMOBİLLERDE ARTIŞA DEVAM 

Ürün grupları bazında bakıldı-
ğında, otomotiv yan sanayi ihracatı 
kasımda yüzde 1 artarak 915 mil-
yon dolar olurken, binek otomobil 
ihracatı yüzde 2 artışla 1 milyar 101 
milyon dolar, eşya taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 5 aza-
lışla 448 milyon dolar ve otobüs-mi-
nibüs-midibüs ihracatı da yüzde 29 
artışla 175 milyon dolar olarak ger-
çekleşti. 

Otomotiv yan sanayinde en bü-
yük pazar olan Almanya’ya ihracat 
yüzde 1 azalırken, yine önemli pa-
zarlardan Fransa ve İtalya’ya yüzde 
7’şer, Romanya’ya yüzde 19 düşüş 
yaşandı. Buna karşılık ABD’ye yüz-
de 13, Cezayir’e yüzde 277, Fas’a 
yüzde 28, Hollanda ve Slovenya’ya 
yüzde 16’şar artış kaydedildi.  Bi-

nek otomobillerde en büyük pazar 
olan İtalya’ya ihracat 19 azalırken, 
ABD’ye yüzde 32, Fas’a yüzde 38, 
İsrail’e yüzde 77 düşüş oldu. Buna 
karşılık Birleşik Krallık’a yüzde 22, 
Almanya’ya yüzde 17, İspanya ve 
Slovenya’ya yüzde 48’er, Hollan-
da’ya da yüzde 20 artış yaşandı.  
Eşya taşımaya mahsus motorlu ta-
şıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke 
olan Birleşik Krallık’a yönelik ihracat 
yüzde 24 düşerken, önemli pazar-
lardan İtalya’ya yüzde 24, Fransa’ya 
yüzde 18, ABD’ye yüzde 22, İspan-
ya’ya yüzde 30 düşüş, buna karşılık 

Slovenya’ya yüzde 57, İrlanda’ya 
yüzde 151, Danimarka’ya yüzde 75, 
Belçika’ya yüzde 19 artış kaydedil-
di.  Otobüs-minibüs-midibüs ürün 
grubunda ise en büyük pazar olan 
Almanya’ya yüzde 6 düşüş görülür-
ken, bu ürün grubunda Romanya’ya 
yüzde 434, İtalya’ya yüzde 25 yine 
Yunanistan, Portekiz ve İsrail’e de 
çok yüksek oranlı artışlar oldu. 

ALMANYA’YA İHRACAT 
YÜZDE 9 ARTTI 

Ülke bazında bakıldığında en bü-
yük pazar olan Almanya’ya ihracat 
kasımda yüzde 9 artışla 410 milyon 

dolar oldu. Kasım ayında Fransa’ya 
ihracat ise yüzde 3 azalarak 256 
milyon dolar, İtalya’ya da yüzde 13 
azalarak 246 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. 

Yine önemli pazarlardan İspan-
ya’ya yüzde 25, Slovenya’ya yüzde 
43, Romanya’ya yüzde 35, Hol-
landa’ya yüzde 14, Danimarka’ya 
yüzde 133 ihracat artışı yaşanırken, 
ABD’ye yüzde 22, İsrail’e yüzde 50, 
İran’a ihracatta yüzde 88 düşüş kay-
dedildi.  İspanya’ya yönelik artışta 
binek otomobiller ihracatının yüzde 
48 artması, Slovenya’ya artışta eşya 
taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 
ihracatının yüzde 57, binek otomo-
biller ihracatının yüzde 48 artması 
etkili oldu.  İtalya’ya yönelik düşüş-
te ise binek otomobiller ihracatının 
yüzde 19, eşya taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 24 
gerilemesi, ABD’ye yönelik düşüşte 
de binek otomobiller ihracatının yüz-
de 32 azalması etki yaptı. 

AB ÜLKELERİNE İHRACAT 
YÜZDE 8 ARTTI 

Ülke grubu bazında en büyük 

pazar olan ve toplam ihracattan yüz-
de 78 pay alan Avrupa Birliği ülke-
lerine kasım ayı ihracatı yüzde 8 ar-
tışla 2 milyar 158 milyon dolar oldu. 
Alternatif pazarlar arasındaki Afrika 
ülkelerine yüzde 33 ihracat artışı ya-
şanırken, Orta Doğu ülkelerine ise 
yüzde 35 geriledi.  Ocak-kasım dö-
neminde gerçekleşen otomotiv ihra-
catında ise binek otomobiller ihracatı 
yüzde 6 artışla 11 milyar 446 milyon 
dolar olurken, toplam otomotiv ihra-
catından aldığı pay da yüzde 39 ola-
rak gerçekleşti. Aynı dönemde oto-
motiv yan sanayi ihracatı yüzde 14, 
eşya taşımaya mahsus motorlu ta-
şıtlar ihracatı yüzde 12, otobüs-mi-
nibüs-midibüs ihracatı da yüzde 11 
artış gösterdi.  Açıklamada görüşle-
rine yer verilen OİB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Baran Çelik, “Otomotiv 
endüstrisinin bu yılı, hedeflenen 31 
milyar doların da üzerinde bir ihra-
cat rakamıyla kapatmasını bekliyo-
ruz. Böylece yıllık bazda üst üste 13. 
kez ihracat lideri olarak başarımızı 
taçlandıracağız.” ifadesini kullandı.
n AA

Türkiye’de yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altının gram 
fiyatı, 29 Kasım’da 202,2 lira ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gördü

Gram altın 4 ayın en 
düşük seviyesini gördü

Türkiye’de yatırımcıların en çok 
tercih ettiği yatırım araçlarından biri 
olan altının gram fiyatı, 29 Kasım’da 
202,2 lira ile yaklaşık 4 ayın en dü-
şük seviyesini gördü. Gram altın bu 
yıl dolar kurundaki sert hareketlerin 
etkisiyle dalgalı bir seyir izlerken, 
13 Ağustos’ta tüm zamanların zir-
vesi olan 280,8 lirayı gördü. Dolar 
kurundaki değer kayıplarının etki-
siyle bu seviyelerde tutunamayan 
gram altının fiyatı, düşüş trendine 
girerken 29 Kasım’da 202,2 liraya, 7 
Ağustos’tan bu yana en düşük sevi-
yesini gördü. Aylık bazda bakıldığın-
da değer kaybını üst üste 3’üncü aya 
taşıyan gram altın, kasım ayını yüz-
de 5,8 değer kaybıyla 205,3 liradan 
tamamladı. Altının gram fiyatı eylül-
de yüzde 8,2, ekimde ise yüzde 5,9 
gerilemişti. Son üç aylık performan-
sına bakıldığında gram altının yatı-
rımcısına yüzde 18,7 kaybettirdiği, 
ocak-kasım döneminde ise yaklaşık 
yüzde 30 kazandırdığı görüldü.
GRAM ALTINDAKİ DÜŞÜŞTE TL’DEKİ 

GÜÇLENME ÖN PLANDA
Konuya ilişkin AA muhabiri-

ne değerlendirmede bulunan A1 
Capital Araştırma Uzmanı Vahap 
Taştan, gram altındaki düşüşte 
TL’deki güçlenmenin etkisinin ön 
planda olduğunu kaydetti. Dolar/
TL beklentisini son gelişmeler 
ışığında revize ettiklerinin bilgi-
sini veren Taştan, “Bu revizede 

değişen ana senaryomuz iyileşen 
ve gerileyen enflasyon beklentile-
ri oldu. Enflasyon beklentilerinin 
iyileşmesinde ise hem alınan ön-
lemler fakat büyük ölçüde petrol 
fiyatlarındaki düşüşün yaratacağı 
etkiyi göz önünde bulundurduk. 
Yıl sonu için de dolar/TL bek-

lentilerimizi aşağı çekmemizden 
dolayı gram altın için 210 TL se-
viyesinin altını olağan görüyoruz 
ve kısa vadede hedef olarak 200 
TL’leri normal karşılayabiliriz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ 
DEVAM EDERSE 191-183 LİRA 

SEVİYELERİ GÖRÜLEBİLİR
GCM Menkul Kıymetler Araş-

tırma Uzmanı Enver Erkan da 
altının ons fiyatının yükselmesi-
ne karşın dolar kurundaki gerile-
menin gram altın fiyatının değer 
kaybetmesini sağladığını söyledi. 
Gram altın 198,5-203 lira bölge-
sinin üzerinde kalması durumun-
da 215 TL başta olmak üzere ana 
dirençlere doğru gidebileceğini 
ifade eden Erkan, “Bu dirençler 
öncesinde 205,50 ve 210 TL se-
viyelerini izlemeye devam edebi-
liriz. Son dönemde etkin olan dü-
şüş hareketinin devamı halinde 
ise 191 TL başta olmak üzere 183 
TL ve altına doğru gerilemeler 
görülebilir.” diye konuştu. 
n AA

MÜSİAD Hindistan’da temsilcilik açtı

Diltaş Eğitim Kurumları’ndan özel destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD), Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın he-
def olarak belirlediği 5 ülkeden biri 
olan Hindistan’da temsilcilik açılışı 
gerçekleştirdi. MÜSİAD’dan yapılan 
açıklamada görüşlerine yer verilen, 
MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma 
Başkanı İbrahim Uyar, Hindistan’da 
birçok dinin yaşandığını ve 20’ye 
yakın farklı dilin konuşulduğunu 
belirtti. Uyar, Hindistan’ın Asya kı-
tasında Çin ile birlikte, iki önemli 
kültür ve medeniyet havzasını teşkil 
ettiğini, dünyanın en kalabalık ikinci 
ülkesi olduğunu ve ülke nüfusunun 
yüzde 15’inin ise Müslüman oldu-
ğunu kaydetti.

Türkiye ile Hindistan’ın kadim 

bağlara sahip olduğunu ifade eden 
Uyar, MÜSİAD Hindistan temsilci-
liğinin iki ülke ilişkilerine çok büyük 
katkılar sağlayacağını belirtti.

Türkiye-Hindistan arasında 
yıldan yıla artan bir ticaret hacmi 
olduğunu belirten Uyar, iki ülke 
arasındaki iş birliğinin derinleşip, çe-
şitlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Taraflar arasındaki mevcut ikili 
ekonomik iş birliğinde ciddi denge-
sizliklerin bulunduğunu kaydeden 

Uyar, Türkiye ve Hindistan arasın-
daki potansiyelin olması gerekenin 
çok altında olduğunu ifade etti. Tür-
kiye’nin Hindistan’a olan ihracatın-
da yüzde 16,4 artış gözlendiğini ve 
760 milyon dolara ulaştığının altını 
çizen Uyar, Hindistan’da ithalatın 6 
milyar doların üzerine çıktığını ve 
arada Türkiye’nin aleyhine çok bü-
yük bir dengesizliğin olduğunu be-
lirtti.

Uyar, “Aradaki açığın dengelen-

mesi çok önemli. MÜSİAD Hindis-
tan temsilciliğinin en büyük amacı 
bu dengesizliğin azaltılması olacak.” 
ifadesini kullandı.

Hindistan’da büyüyen orta sınıf 
ve artan iç pazar talebi ile Hindistan 
pazarının Türkiye için hem ihracatta 
hem de ithalatta büyük fırsatlar sun-
duğunu belirten Uyar, “Hindistan’ı 
1,3 milyar nüfuslu yoksul bir ülke 
olarak değil, ciddi bir satın alma gü-
cüne sahip 200-300 milyon tüketi-
cinin yaşadığı, istikrarlı bir makro-e-
konomik yapıya sahip ve gümrük 
vergileri ile miktar kısıtlamalarının 
her geçen gün azaldığı bir pazar 
olarak görmek daha sağlıklı bir yak-
laşım olacak.” değerlendirmesinde 
bulundu. n AA

Diltaş Eğitim Kurumları tara-
fından özel gereksinimli öğrencile-
re destek olmak amacıyla yapılan 
etkinlikler sürüyor. Bu kapsamda 
yapılan çalışmalarla ilgili Diltaş Eği-
tim Kurumları tarafından yapılan 
açıklamada, engellilerin her zaman 
yanında oldukları bildirildi. Pek çok 
çalışmaya imza attıklarını ve bu ko-
nudaki desteklerinin süreceğinin ifa-
de edildiği açıklamada şu görüşlere 
yer verildi, “Rehber öğretmenlerimi-
zin öncülüğünde okul idarecilerimiz, 
öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz 
ve velilerimiz yapılan çalışmalara 
can-ı gönülden iştirak etti. Kozağaç 
Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği 

Özel Eğitim ve Uygulama Okulu için 
başlattığımız kampanyaya büyük bir 
katılım gösteren öğrenci ve velile-
rimiz sayesinde kardeşlerimizin bir 

kısım ihtiyaçlarını giderdik.  Ayrıca 
ziyaretimizde öğrencilerimiz kendi 
emekleriyle hazırladıkları çiçekleri 
oradaki arkadaşlarına takdim etti. 

5. Sınıf öğrencilerimizden oluşan bir 
grup ise Fatma Menekşe Özel Eği-
tim Uygulama Okulu’na bir ziyaret 
gerçekleştirerek hep birlikte hoşça 
vakit geçirdi. Diltaşlıların hediye 
ettiği akvaryum kardeşlerimizi çok 
mutlu etti. Kardeşlerimiz de Diltaşlı-
lara sürpriz yaparak okulumuzda ye-
tiştirmek üzere lale soğanları verdi. 
İlköğretim okullarımızda öğrencile-
rimiz, engelli kardeşlerimizin mutlu 
bir hayat sürmelerine imkan tanıya-
cak her türlü ihtiyacın fark edilmesi 
için pankartlar hazırladı, bilgilendir-
me broşürleri dağıttı ve konuşmalar 
yaptı.”
n HARUN YILMAZ

‘’Bir hayalim 
var’’demişti Martin 
Luther King

Bütün dünya 
hayal etmeyi, slo-
gan haline getirdik.

Hayal kurabil-
mek elbette çok 
güzel bir yetenek.  
Hayali hedefe dö-
nüştürebilmek ayrı 
bir meziyet. 

Bir fikrim var diyebilmek de 
çok özel bir kabiliyet. Hepimi-
zin fikirleri oldukça ,bu fikirler 
projelere dönüştürülebildikçe 
zenginleşiriz.

Fikir sahibi olmak, insanın 
niyetinin de olduğunun göster-
gesi.  Fikirlerin projelendirilme-
si niyetin duaya dönüşmesi. 

Amel projenin uygulama 
aşaması. Onun ısrarla uygu-
lamaya çalışmak, kararlı bir 
şekilde takip etmek, icraatın 
gerçekleşmesinin yakın olması 
demek. Hedefe yaklaşmak de-
mek.

Şimdilerde benim bir pro-
jem var diyenden geçilmiyor.

Seçimlerin  yaklaştığı şu 
günlerde benim projelerim var 
diyenden geçilmiyor.

Hangi projeler?
Liste liste yazmışlar.
Seçim beyanlarına dönüş-

türmüşler.
Çarşaf çarşaf, madde mad-

de.
Projem var derken;
Aklına gelen fikir mi?
Hayale dönüşen bir niyet 

mi? 
Detaylandırılmış, yani fizibi-

litesi yapılmış mı?
Hangi aşamada olduğu belli 

değil.
Belki bir yerden duymuş, 

belki bir kitaptan okumuş, belki 
de başka  birisinden kopya.

Kendisinin kabiliyetine, 
memleketin potansiyeline uy-
gun mu belli değil.

Derlemiş bir şeyler.
Parayla, güçle, siyasi ma-

nevralarla bir şekilde yetkiyi ele 
aldı diyelim. Yani insanların ni-
yetini algısını,iyi niyetini suiisti-
mal etti yetkiyi aldı. Ya sonrası. 
Sorumluluğun gerekleri neler?

Memleketimizin  dört bir ya-
nında neler oluyor? İlinde, ilçe-
sinde beldesinde yüzlerce hayal 
kırıklığı, boşa geçmiş zaman, 
har vurup harman savrulmuş, 
israf edilmiş bir sürü kaynak. 
Memleket millet deneme yanıl-
ma tahtası olmuş.

Peki ne olmalı?
Öncelikle bir fikrin proje ola-

bilmesi için, onun fizibilitesinin 
çok iyi yapılması lazım.

Teknik olarak gerçekleştiri-
lebilirliği,

Finans olarak yapılabilirliği,
Toplum tarafından talep 

edilebilirliği,
İnsanlar tarafından uygun 

maliyetle kullanılabilirliğinin 

çok iyi hesap edil-
mesi gerekiyor.

Sonra;
Sosyal ve eko-

nomik olarak top-
luma katkısı çok iyi 
öngörülmeli, katma 
değeri çok iyi hesap 
edilmeli.

Mesela bir şehre 
ek bir mahalle ku-
rulacaksa, bir imar 

yapılacaksa;
O mahallede yaşayan in-

sanların ruhsal yapısı nasıl et-
kilenecek?

İnsanlar böyle bir proje ile 
gelişme eğilimine sahip olabi-
lecek mi?

Toplumsal gelişme olumlu 
mu etkilenecek?

İnsanların bilinç düzeyi na-
sıl etkilenecek?

İnsanların keşif yönüne kat-
kı sağlayabilecek mi?

Bireysel ve toplumsal başa-
rılar ne yönde gelişecek?

İnsanların paylaşım özellik-
leri olumlu etkilenecek mi?

Çocuklar, gençler geleceğe 
daha ümit var bakabilecek mi?

Ruhsal ve fiziksel engeller 
aşılabilecek mi?

Doğayla barışık bir top-
lum olabilecek miyiz? Doğaya 
olumlu katkı sağlayan yönü-
müz gelişecek mi?

Girişimcilik ruhumuz, sa-
nat, zanaat, eğitim gibi toplum-
sal  yönlerimiz zenginleşebile-
cek mi?

Bütün bunların hesabının iyi 
yapılması, araştırılması gerekir. 
Çoğunluğun cevabı olumlu ise, 
bu projeye başlangıçta toplum 
sahip olur. Tabii ki toplumla 
paylaşılarak böyle bir etüt yapı-
labilirse.

Bunları kim yapacak mı de-
diniz?

Zor mu?
Hayalperestlik  ürünü sor-

gulamalar mı? Dediniz?
Sanki bizde bunları kimse 

yapmaz der gibisiniz!
Bizden adam olmaz mı?
Sanki öğrenilmiş çaresizlik 

denizde balık gibiyiz.
Bir tanemiz bile bu iş böyle 

olursa başarı kazanılabilir diye 
kalben inanıyor ise bu gerçek-
leşir.

Ben buna bütün kalbimle 
inanıyorum. İnanmalıyız. Eğer 
inan insanlar olarak yanımıza 
bir kişi daha bulabilirsek iddi-
amız yüzde yüz kuvvetlenmiş 
olmaz mı?

Eğer insanlar bize projeler 
getiriyorsa lütfen soralım nasıl? 
Ne ile? Hangi insan kaynağı , 
hangi ekip ile gerçekleştirecek?

Projede ne kadar kararlı  ve 
samimiler?

Yoksa fizibilitesiz projelerle 
gözlerimiz boyanır, geleceğimiz 
çalınır, biz kendimize ihanet 
eden bir vaadin piyonu olmak-
tan kurtulamayız.

FİZİBİLİTESİZ PROJELER

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da altının ons fiyatının yükselmesine 
karşın dolar kurundaki gerilemenin gram altın fiyatının değer kaybetmesini sağladığını söyledi.
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KYK yurtlarında kalan 650 öğrenci Konya’da

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yük-
sek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku-
rumunun (KYK) “Bir Günde Bin Yıl 
Tarih ve Medeniyet Gezisi” etkin-
likleri kapsamında Konya’ya gelen 
37 ilden 650 üniversite öğrencisi, 
şehrin tarihi ve turistik mekanlarını 
gezdi.

Mevlana Müzesi ve Kelebekler 

Vadisi’ni ziyaret eden öğrenciler, 
mekanlar hakkında yetkililerden 
bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. 
KYK Eğitim Dairesi Başkanı Oktay 
Mahşer, Mevlana Meydanı’nda 
basın mensuplarına yaptığı açıkla-
mada, “Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu olarak 780 yurdumuzda 

650 binden fazla öğrencimizi misa-
fir ediyoruz. Aziz milletimizin dev-
letimize emanet ettiği gençleri ge-
leceğe hazırlamak için devletimiz 
ve hükümetimiz her türlü imkanı 
seferber ediyor.” dedi.

KYK yurtlarında düzenlenen 
eğitim, sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetlere en çok katılım sağlayan 

öğrenciler arasından kura yoluyla 
seçilenlerin “Bir Günde Bin Yıl Ta-
rih ve Medeniyet Gezisi”ne katıldı-
ğını belirten Mahşer, Türkiye’nin 
tarih ve medeniyet mirasıyla genç-
leri buluşturmayı çok önemli bir 
görev olarak gördüklerini söyledi.

Sadece yurt içi değil yurt dışı 
gezileri de düzenlediklerini dile 

getiren Mahşer, “Şimdiye kadar 
çok sayıda ülkeye gezi düzenledik. 
Geçen yıl gençlerimizi Balkanlara 
ve Kudüs’e götürdük. Allah nasip 
ederse yıl sonunda da Özbekistan 
ziyaretimiz olacak.” diye konuştu.

Öğrenciler ise Konya’da bu-
lunmaktan ve organizasyona katıl-
maktan mutlu olduklarını ifade etti. 

Gezi kapsamında Şems-i Tebrizi 
Türbesi, Şerafettin Camisi, İplikçi 
Camisi, Alaaddin Tepesi, Aziziye 
Camisi, Kelebekler Vadisi ve İstik-
lal Harbi Şehitleri Abidesi’ni ziyaret 
eden öğrenciler, Mevlana Kültür 
Merkezi’nde izleyecekleri sema 
gösterisinin ardından Konya’dan 
ayrılacak. n AA

Seydişehir Harp Malülü Gazi-
ler, Şehit Dul ve Yetimler Derne-
ği üyeleri, her ayın ilk cumartesi 
günü düzenledikleri etkinlikte bir 
araya geldi.  Seydişehir’de her ayın 
ilk cumartesi günü tekrarlanan Şe-
hit Aileleri ve Gaziler Buluşması, 
ilçe protokolünün de katalımıyla 
Seydişehir Harp Malülü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimler Derneği bi-

nasında yapıldı.
Türkiye Harp Malulü Gaziler 

Şehit ve Dul Yetimler Derneği 
Konya Şube Başkanı Süleyman 
Ege, etkinlikte yaptığı konuşma-
da, Konya ve Seydişehir’in en fazla 
şehit veren yerlerden olduğunu 
söyledi. Şehit ailelerinin kendile-
rine bırakılmış birer emanet, gazi-
lerin ise kutsal değerleri olduğunu 

ifade eden Ege, şunları kaydetti: 
“Onlarla gurur duyuyoruz. Dernek 
olarak şehit aileleri ve gazilerimi-
zin bütün dertleri ile dertleniyoruz. 
Sayın Kaymakamım ve Belediye 
Başkanımız şehit aileleri ve gazi-
lerle sürekli ilgileniyorlar. Bunun 
farkındayız. Değerli protokolümü-
ze destek ve hizmetlerinden dolayı 
teşekkür ederim.” 

Etkinliğe, Seydişehir Kayma-
kamı Aydın Erdoğan, Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, Yalıhüyük 
Belediye Başkanı Hasan Koçer, 
Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, 
Seydişehir İlçe Jandarma Komu-
tanı Teğmen Salih Yahya Koca ve 
AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı 
Mustafa Konuner de katıldı.
n AA

Başkan Tutal’dan İŞKUR 
çalışanlarına teşekkür

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, İŞKUR tarafından 
Toplum Yararına Destek Programı 
kapsamında Seydişehir Belediye-
sinde görevlendirilen ve çalışma 
süreleri tamamlanan İŞKUR per-
soneline teşekkür etti. 

İnsanın yaşamında vefa ol-
duğunu kaydeden Başkan Tu-
tal, bahar döneminde çalışmaya 
başlayan ve ciddi anlamda katma 
değeri bulunan İŞKUR çalışanları 
ile bir araya geldi. 6 ay boyunca 
Seydişehir Belediyesi çalışmala-
rına verdikleri katkılardan dolayı 
çalışanlara teşekkür eden Başkan 
Tutal, “Hükümetimiz İŞKUR ka-
nalı ile toplum yararına çalışma adı 
altında ihtiyacı olan ailelere destek 
olmak amacı ile böyle bir çalışma 
başlattı. Belediyelerde bu kapsam-
dan yararlanarak sizleri bünyesi-
ne aldı. Allah razı olsun sizlerden. 
Yerine göre verilen her görevde 
çalıştınız. Park ve bahçelerimizde 
sizlerin emeği çok. Belediyemize 
çok büyük katkınız oldu. Beraberce 
Seydişehir’e çok ciddi manada kat-
ma değerimiz oldu” dedi. 

Seydişehir’de ciddi anlamda 
çalışmalar olduğunu belirten Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal, “Ter-
mal sosyal tesislerimizden tutun-
da, park ve bahçeler olmak üzere 
16 bölgemizde çalışma var. 31 
günde biz 31 mahallemize sizlerle 
birlikte park yeri hazırladık. Şehir 
merkezimizde biz 46 park yaptık. 

Bu parklarımızda dışarıdan kimse-
yi çalıştırmadık. Hep sizlerin deste-
ği ve çalışmasını aldık. Yani sizler 
yaptınız. Seydişehir’e bu dönemde 
son 15 yılda yapılamayan bir de-
ğişiklik yaptık. Belediye Başkanı 
olarak belki buna biz önderlik yap-
tık. Ama burada emek harcayan, 
gayret gösteren sizlersiniz. Sizlerin 
sayesinde, sizlerin desteği ve duası 
ile başarılı olduk, hizmetler ürettik. 
Fakat süreç doldu. Arzu ederdik ki 
kış döneminde de devam edelim. 
Fakat kurallar ve kanunlar var. Biz-
de bu duruma göre hareket etmek 
zorundayız. İnşallah önümüzdeki 
yıl tekrar çalışırız. Sizlerin tecrü-
besinden faydalanırız. Ben yapmış 
olduğunuz çalışmalardan, destek 
ve hizmetlerden dolayı hepinize 
teşekkür ediyorum. Daha güzel 
günlerde, daha iyi hizmetlerle in-
şallah çalışmalarımıza devam ede-
riz. Elinize, kolunuza, yüreğinize 
sağlık. Hakkınızı Helal edin” diye 
konuştu. 

İŞKUR personelli de Başkan 
Tutal’a teşekkür ederek, “Allah 
Devletimizden belediyemizden 
razı olsun 6 aylık süreç çok güzel 
geçti. Siz ve amirlerimiz bize işçi 
değil kardeş muamelesi yaptınız. 
Her zaman ziyaret ederek çalış-
malarımızda destek verdiniz. Baş-
kanım biz her zaman yanınızda ve 
arkanızdayız. Allah yolunuzu açık 
etsin” diyerek vedalaştı.
n İHA

FETÖ’nün örgüt evlerinde kalanlara market çekleri verildiği, ihraç edilen veya gizlenen örgüt 
mensuplarına ‘maaş’ adı altında ödeme yapılarak çözülmenin önlenmeye çalışıldığı vurgulandı

Çözülmeyi parayla
önlemeye çalışıyorlar

Konya’da Fetullahçı Terör Ör-
gütü/Paralel Devlet Yapılanma-
sı’nın (FETÖ/PDY) “gaybubet evi” 
olarak adlandırılan hücre evlerine 
düzenlenen operasyonun ardından 
65 sanık hakkında hazırlanan iddi-
anamede, örgüt evlerinde kalanlara 
market çekleri verildiği, ihraç edi-
len veya gizlenen örgüt mensup-
larına “maaş” adı altında ödeme 
yapılarak çözülmenin önlenmeye 
çalışıldığı vurgulandı.

Konya Cumhuriyet Savcısı İb-
rahim Köstekci tarafından hazır-
lanan 361 sayfalık iddianamede, 
yeni yapılanmada FETÖ/PDY’ye ait 
öğrenci evlerinin neredeyse tüm 
finansmanını sağlayan terör örgü-
tünün bu evlerde kalanların arala-
rında topladığı paradan eksik kalan 
kısımları tamamladığı anlatıldı.

Söz konusu evlerde kalanlara 
“market çekleri” verildiği belirtilen 
iddianamede, “Örgüt tarafından 
sağlanan büyük marketlere ait 50, 
100, 250 liralık hediye çeklerinin 

öğrenci evlerine getirildiği, bu çek-
lerle alışveriş yapmalarının sağlan-
dığının anlaşıldığı, buradan hare-
ketle örgütün halen finans ayağının 
olduğu değerlendirilmiştir.” ifade-
lerine yer verildi.

İddianamede, örgüt içinde gö-
revlendirilen kişilere ulaştırılan 
nakit paranın, “eyalet imamı” veya 
“eyalet talebe mesulü” aracılığıyla 
“bölge talebe mesullerine”, oradan 
da öğrenci evlerine veya örgütle il-
gili haklarında soruşturma yürütü-
len kişilerin ailelerine gönderildiği, 
paranın nakit olarak sirkülasyonda 
olduğu belirtildi.

Bunların yanı sıra örgüt içinde 
sorumluluk alanlara “maaş” adı 
altında ödemenin yapıldığı ayrı bir 
para sirkülasyonu daha bulundu-
ğunun anlaşıldığına işaret edilen 
iddianamede, şunlar kaydedildi: 
“Aktif görev yapan örgüt üyele-
rinin, cezaevlerinden çıkan ya da 
tahliye edilen örgüt mensuplarını 
genellikle dikkati çekmemesi için 

ailece ziyaret ettikleri, hakkında 
işlem yapılan şahısların ailelerine 
gerekirse maddi destek sağlandı-
ğı, ayrıca bu ailelerin çocuklarına 
diğer örgüt mensupları tarafından 
ücretsiz ders verildiği ve bu şekilde 
aileden işlem gören şahsın ve diğer 
aile bireylerinin örgütsel bağının 
kopmaması için çalışmalar yapıldığı 
tespit edilmiştir.”

Tespitle alakalı olarak, şüpheli 
beyanları da aktarılan iddianamede 
bir FETÖ mensubunun, “Evlerde 
kalmasa dahi çalışma durumu ol-
mayan, örgüt içinde mağdur oldu-
ğu düşünülen, ihraç olmuş, örgüt 
evlerinde gizlenenler gibi üyelere 
düzenli olarak her ay maaş veri-
liyordu. Örgüt içinde bu duruma 
‘maaş’ terimi kullanılır. Evli ya da 
bekar olmasına göre maaş miktarı 
farklı olmaktadır. Ben bekarlar ka-
tegorisinde olduğumdan bin 200 
lira alıyordum, evlilere bin 500 lira 
para ödendiğini biliyorum.” ifadele-
rine yer verildi.

PARA ELDEN TRANSFER EDİLİYOR
Örgütün olabildiğince gizliliğe 

riayete önem verdiği anlatılan id-
dianamede, şu değerlendirmelerde 
bulunuldu: “Örgütün öğrenci evleri 
ile temasını ‘bölge talebe mesulle-
ri’ aracılığı ile sağladığı, evde kalan 
öğrencilerle üst yöneticilerin temas 
sağlamadığı ve öğrenciler tara-
fından üst kademede görev alan 
sorumluların tanınmadığı anlaşıl-
mıştır. Yeni dönemde, ‘bölge talebe 
mesulleri’nin öğrenci evlerinde bu-
lunan kişilerin maddi ihtiyaçları ol-
duğunda bağlı bulundukları ‘eyalet 
talebe mesulü’ne rapor hazırladığı, 
alınan paraları sorumlu oldukları 
öğrenci evlerine getirdikleri anla-
şılmıştır. Harcaması için verilen pa-
raların, örgütte kim tarafından top-
landığı anlaşılamamış ancak tüm 
para sirkülasyonunun herhangi bir 
banka veya finans kurumu olmak-
sızın elden transferinin gerçekleşti-
rildiği tespit edilmiştir.”
n AA

Şehit aileleri ve gaziler, cumartesi buluşması yaptı
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Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 31. kez karşılaşacak
Fenerbahçe, Süper Lig’in 14. haftasında 

bugün sahasında Kasımpaşa ile oynayacak. 
İki takım bu mücadeleyle birlikte 31. kez kar-
şı karşıya gelmiş olacak. Kasımpaşa Teknik 
Direktörü Mustafa Denizli ise Fenerbahçe’ye 
karşı çıktığı son 10 maçın 8’ini kaybetti. 

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında 
Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de başla-
yacak maçta evinde Kasımpaşa ile karşı-
laşacak. İki takım arasında bugüne kadar 
oynanan 30 karşılaşmanın 24’ünü Fener-
bahçe kazanırken, Kasımpaşa ise sadece 
3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Geriye kalan 3 
müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. 

FENERBAHÇE, 
YABANCILARLA KAYBEDİYOR 

Fenerbahçe’nin Süper Lig tarihinde 
Kasımpaşa’ya puan kaybettiği altı maçın 

beşinde, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü 
yabancıydı. Fenerbahçe’nin başında ligde 
Kasımpaşa’ya puan kaybeden tek yerli tek-
nik direktör ise 2012 yılında 2-0’lık skorla 
mağlup olan Aykut Kocaman oldu. 

SARI-LACİVERTLİLER 
GOL SAYILARINDA ÖNDE 

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 
Süper Lig’de oynadığı müsabakalarda gol 
sayılarında üstün durumda. Kasımpaşa, 
Fenerbahçe ile ligde oynadığı son 8 maçın 
4’ünde rakibine gol atamazken, diğer 4 mü-
sabakada sadece 5 gol kaydetti. Fenerbah-
çe ise buna karşılık Kasımpaşa ağlarına 22 
gol bıraktı. Toplamda Kasımpaşa’nın Süper 
Lig tarihinde en fazla gol yediği rakibi de 73 
golle Fenerbahçe. 

DENİZLİ, 10 MAÇIN 8’İNİ KAYBETTİ 

Mustafa Denizli, çeşitli takımların başın-
da ligde teknik direktör olarak Fenerbahçe 
ile karşılaştığı son 10 maçın 8’inden mağ-
lubiyetle ayrılırken, 2 maçta da galibiyet 
aldı. Denizli’nin Fenerbahçe deplasmanın-
da elde ettiği son galibiyet, Aralık 1990’da 
Galatasaray’ın başındayken 2-1’lik skorla 
gelmişti. Denizli’nin 1990’daki galibiyetinde 
Fenerbahçe’nin başında yine bir Hollandalı 
teknik direktör olan Guus Hiddink vardı. 

MİCHAEL FREY OYUNA ETKİ EDİYOR 
Fenerbahçe’de son haftalarda gösterdi-

ği performansla yeni transfer Michael Frey 
ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertli formayla çık-
tığı ilk 7 resmi maçta gol katkısı yapamayan 
Frey, son 6 karşılaşmada ise 5 gol, 1 asist 
ile oynadı. 

SAKAT VE CEZALILAR 

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile oynaya-
cağı maç öncesinde bir çok oyuncu sakat 
veya cezalı durumda bulunuyor. Sarı-la-
civertlilerde Oğuz Kağan Güçtekin, Ferdi 
Kadıoğlu, Andre Ayew, Tolga Ciğerci ve 
Alper Potuk’un sakatlıkları devam ederken, 
Jailson ve Roberto Soldado da cezaları se-
bebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Ka-
naryada Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatıf 
Chahechouhe ise kadro dışı bulunuyor. 

DÜDÜK YAŞAR KEMAL UĞURLU’NUN 
Bugün, Ülker Stadyumu Fenerbahçe 

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oyna-
nacak Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşma-
sında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük ça-
lacak. Kemal Yılmaz ve Erdinç Sezertam’ın 
yardımcı olacağı mücadelenin 4. hakemi 
ise Arda Kardeşler. n İHA

Kayserispor 
13 gol yedi

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasını 12 puanla geride 
bırakan Kayserispor, kalesini gole kapatamıyor. 

Son 4 maçında puan alamayan Kayserispor, kalesin-
de de 13 gol görerek mağlup oldu. Son olarak ligde Si-
vasspor’u sahasında 2-0 yenerek hanesine puan yazdıran 
Kayserispor, sonrasında oynadığı 4 maçta sadece 1 gol 
atarken 13 gol gördü. Ligde oldukça sıkıntılı günler geçi-
ren Kayserispor, ligin 11. haftasında deplasmanda Anka-
ragücü’ne 3-1 mağlup oldu. Sonrasında 12. haftada sa-
hasında Galatasaray’a 3-0 yenilen Kayserispor, ligin 13. 
haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 5-0 yenil-
mişti. Sarı Kırmızılılar, son oynadığı Trabzonspor maçını 
da 2 golle yenik tamamladı ve 4 haftadır puana hasret 
kaldı. Kayserispor, bu sezon geride kalan 14 haftada 9 
maçta gol atamadı. Kayserispor, ligde bu sezon oynadığı 
Bursaspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Konyaspor, Be-
şiktaş, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Alanyaspor ve 
Trabzonspor maçlarında gol sevinci yaşayamadı.  n İHA

Medipol Başakşehir 
ara vermeden çalıştı

Spor Toto Süper Lig’de dün konuk ettiği Demir Grup 
Sivasspor’a yenilen lider Medipol Başakşehir, Ziraat 
Türkiye Kupası’nda 5 Aralık Çarşamba günü Adana De-
mirspor’la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına 
ara vermeden başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yö-
netiminde, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın 
yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antren-
manda, Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyen 
futbolcuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer 
oyuncuların pas ile pres çalışmasıyla başladığı antren-
manı, dar alan oyunu ve şut çalışmasıyla tamamladığı 
kaydedildi. Antrenmanda, sakatlığı bulunan Alparslan 
Erdem’in fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını 
sürdürdüğü aktarıldı. Turuncu-lacivertliler, bir günlük izi-
nin ardından 4 Aralık Salı günü gerçekleştireceği idmanla 
Adana Demirspor müsabakasının hazırlıklarını tamamla-
yacak. n AA

A Milli Takım’ın 
rakipleri belli oldu
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Ele-

meleri kura çekimi, İrlanda’nın başkenti Dublin’de yapıl-
dı. Çekilişe 3. torbadan giren A Milli Futbol Takımı, ilk 
kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı şampiyonaya katı-
labilmek için H Grubu’nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, 
Moldova ve Andorra ile mücadele edecek. Dublin Kongre 
Merkezi’ndeki kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, başkan vekili Ali Dü-
rüst, genel sekreter Kadir Kardaş, A Milli Takım Teknik 
Direktörü Mircea Lucescu, Milli Takımlar Müdürü Hüse-
yin Coşkun ve Milli Takımlar İletişim Koordinatörü Tür-
ker Tozar katıldı. TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı 
ise UEFA Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla organizasyonda 
yer aldı. 55 milli takımın 10 grupta yarışacağı elemeler-
de 5 grupta beşer, 5 grupta da altışar takım yer alıyor. 
Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, turnuvaya katılma 
hakkı kazanacak. Son 4 ekip ise UEFA Uluslar Ligi play-
off maçlarının ardından belirlenecek. 12 Haziran-12 
Temmuz 2020 tarihlerinde oynanacak 16. Avrupa Futbol 
Şampiyonası’nın kura çekimi, 1 Aralık 2019’da gerçek-
leşecek. Finallerde 24 takım, dörderli 6 gruba ayrılacak.
n AA

Malatyaspor, Akhisarspor karşısında puan arayacak
Spor Toto Süper Ligin 14’üncü hafta-

sında bugün saat 20.00’de sahasında Ak-
hisarspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni 
Malatyaspor, 3 puan hesapları yapıyor. 
Sarı-kırmızılılar sahasında oynayacağı 
kritik karşılaşmayı kazanarak, hem Ka-
sımpaşa mağlubiyetini unutturmak hem 
de çıkışını sürdürmek istiyor. 

Süper Lig’de 13’üncü haftada İstanbul 
deplasmanında Kasımpaşa’ya 3-0 mağ-
lup olan Yeni Malatyaspor’da teknik he-
yet ve futbolcular tamamen Akhisarspor 
maçına konsantre oldu. İstanbul’da farklı 
kaybeden sarı-kırmızılılar seyircisinin 
desteğiyle Akhisarspor maçını kazanıp, 
yeniden çıkış yakalamanın hesaplarını 
yapıyor.  Malatya ekibi, ligde geride kalan 
13 haftada 21 puan topladı. Puan tablo-
sunda haftayı beşinci sırada tamamlayan 
sarı kırmızılılar, Kasımpaşa deplasma-
nında bu sezon ki 4’üncü mağlubiyetini 
aldı. Sarı-kırmızılılar, 13 karşılaşmada 
rakip ağları 19 kez havalandırırken, kale-
sinde ise 13 gol gördü. 

Yeni Malatyaspor, son 5 Süper Lig 

maçında ise 3 galibiyet 2’de mağlubiyet 
aldı. Ligin 9’uncu haftasında deplasman-
da MKE Ankaragücü’ne 1-0’lık skorla 

mağlup olan sarı kırmızılılar, 10’uncu haf-
tada sahasında Galatasaray’ı 2-0 mağlup 
etmeyi başardı. Ligin 11’inci haftasında 

deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 1-‘la 
geçen Malatya ekibi, 12’nci haftada ise 
sahasında Trabzonspor’u 5-0’lık skorla 
mağlup etti. Sarı kırmızılılar, 13’üncü 
haftada ise deplasmanda Kasımpaşa’ya 
3-0’lık skorla mağlup oldu. 

AKHİSARSPOR KÜME DÜŞME 
HATTINDAN ÇIKMAK İSTİYOR 

Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig’de 
hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda gös-
terdiği performansla dikkat çeken Akhi-
sarspor için ise işler pekte iyi gitmiyor. 
Geride kalan sezon hem Ziraat Türkiye 
Kupası hem de Süper Kupa’yı müzesine 
götüren Akigolar, bu sezon Süper Lig’de 
dipten kurtulma mücadelesi veriyor. Sü-
per Lig’de geride kalan 13 haftada 3 ga-
libiyet, 3 beraberlik, 7’de mağlubiyet alan 
Akhisarspor, 12 puanla 16’ıncı sırada yer 
alıyor. Yeşil siyahlılar, ligde 13 haftalık 
bölümde rakip ağları 15 kez havalanadı-
rırken, kalesinde ise 24 gol gördü. Akhi-
sarspor, son 5 Süper Lig maçında 3 gali-
biyet, 1 beraberlik, 1’de mağlubiyet aldı. 
n İHA

Kartal iyi yolda!
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup eden Atiker Konyaspor’da futbolcular maçı 
değerlendirdi. Jahovic, güzel bir galibiyet aldıklarını söylerken, Ferhat Öztorun da her şeyin daha güzel olacağını 

söyledi. Traore ise taraftara dikkat çekerek, “İnanılmaz bir atmosfer vardı” ifadelerini kullandı

Süper Lig’in 14. haftasında saha-
sında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u 
2-0 mağlup ederek puanını 21’e çıkartan 
Atiker Konyaspor’da Adis Jahovic, Ferhat 
Öztorun ve Abdou Razack Traore karşılaş-
ma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 
Zor bir maç olduğunu belirten ve Aytemiz 
Alanyaspor’un kendini sahada güçlü bir 
takım olarak gösterdiğini dile getiren Adis 
Jahovic, “Özellikle bizi geçen seneden bi-
len Sergen Hoca ile beraber bir çıkış yaka-
lamışlardı. Ama iyi mücadele ettik ve güzel 
bir galibiyet aldık. Taraftarlarımıza ve gel-
diği günden bu yana bize pozitif bir enerji 
veren Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman 

ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Önemli 
bir 3 puan aldık. Şimdi önümüzdeki maç 
için enerjimizi toplamak ve iyi hazırlanmak 
lazım” dedi. 

“TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİ 
BİZE HER ZAMAN EKSTRA GÜÇ 

VE MOTİVASYON VERİYOR” 
Yeşil-beyazlı oyuncu Ferhat Öztorun ise 

Aytemiz Alanyaspor’un maça sıkı başlaya-
cağını bildiklerini dile getirerek, “Buna kar-
şılık vermeliydik, direnç koymalıydık. İler-
leyen bölümlerde oyunun bize döneceğini 
tahmin ediyorduk. Nitekim öyle de oldu. 
İkinci golü bulduktan sonra rahatladık. İyi 
mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Daha 

eksiklerimiz var ama takım oyununu oyna-
mak için çok iyi mücadele ediyoruz. Bunu 
oturttuğumuz zaman her şey daha güzel 
olacak diye düşünüyorum. Önümüzde yine 
çok önemli bir maçımız var. Çok iyi çalışıp 
o maçtan da çok iyi bir sonuç elde etmek 
istiyoruz. Taraftarlarımız içeride de deplas-
manda da bizi sonuna kadar destekliyor. 
Gerçekten çok iyiler. Onların destekleri bize 
ekstra güç ve motivasyon veriyor. Bizim de 
tek isteğimiz onları her zaman galibiyetler-
le mutlu edebilmek” ifadelerini kullandı. 

“KAZANMAK GERÇEKTEN 
GÜZEL VE MUTLULUK VERİCİ” 

Abdou Razack Traore de taraftarları-

nın önünde Aykut Kocaman ile beraber 
galibiyet almanın çok güzel ve mutluluk 
verici bir şey olduğunu söyledi. Traore, 
“İnanılmaz bir atmosfer vardı. 

Onlara bizi bir kez daha yalnız bı-
rakmadıkları için teşekkür etmek isti-
yorum. Her maçı ayrı ayrı düşünüyor ve 
her maça ayrı bir şekilde odaklanıyoruz. 
Tabii ki uzun süre sahalardan ayrı kal-
dıktan sonra geri dönebilmek çok güzel. 
Maksimum seviyeme ulaşmak için çalı-
şıyorum. 

Ve bu yolda olduğum içinde çok 
mutluyum” diye konuştu. 
n SPOR SERVİSİ
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Selçuklu Basketbol’da maddi kriz kendini gösteriyor!
Türkiye Basketbol Ligi temsil-

cimiz Selçuklu Basketbol Takımı, 
8.hafta maçında ligin son sırasında 
bulunan ve bu haftaya kadar galibi-
yet alamayan Bandırma Kırmızı’ya 
konuk oldu. Maddi olarak büyük 
sorun yaşayan ve destek alamayan 
mavi beyazlı takım, rakibine 78-70 
mağlup oldu. Lige büyük umutlarla 
başlayan ve mücadeleci bir takım 
ortaya çıkarak Selçuklu Basketbol, 
maddi sorun yaşarak zor günler ge-
çiriyor. Alacaklarının sadece küçük 
bir bölümünü alabilen oyuncular, 
Bandırma Kırmızı karşısında etki-
siz bir oyun ortaya koydu. Moralsiz 
olan oyuncular performansı sahaya 
da yansıdı. 

SELÇUKLU DESTEK BEKLİYOR

Geçtiğimiz sezon kurulan ve 
bu sezon başında adını Selçuklu 
Basketbol olarak değiştiren kulüp, 
maddi sorunlar ile boğuşuyor. Mavi 
beyazlı ekipte oyunculara ödemeler 
yapılamadı. Çok az miktarda ücret 
almalarına rağmen mücadeleci bir 
oyun ortaya koyan ve 7 maçtan 5’ini 
kazanan Selçuklu Basketbol’da 
oyuncular da pes etmiş durumda. 
Konya ekibi, ligin 8.hafta maçında 
Bandırma Kırmızı’ya 78-70 yenildi. 
Balıkesir ekibi, ligde ilk galibiyetini 
aldı. Selçuklu, üçüncü kez mağlup 
olurken, haftayı 5.sırada kapattı. 
Selçuklu Basketbol’da oyunculara 
ödemelerin yapılamaması duru-
munda kötü gidişatın sürmesi bek-
leniyor.  n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör’ün 
lideri Akşehirspor!

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta önemli bir çıkış ya-
kalayan Konya ekibi Akşehirspor, 11.hafta sonunda lider-
lik koltuğuna oturdu. Ligde 11.hafta maçında iç sahada 
Anadolu Üniversitesi’ni 1-0 mağlup eden kırmızı beyaz-
lılar, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor’un Karaman Beledi-
yespor ile berabere kalması ise ligin zirvesine yerleşti. 
Akşehirspor 25 puan ile lider olurken, Kırıkkale ekibi 24 
puanda kaldı. Aynı grupta bulunan diğer Konya ekiple-
rinden Sarayönü Belediyespor, Ankara DSİ Spor ile 1-1 
berabere kalırken, Karapınar Belediyespor deplasmanda 
Keçiören Belediyesi Bağlum Spor’a 4-1 mağlup oldu. 
Akşehirspor, ligin 12.hafta maçında ikinci olan Kırıkkale 
Büyük Anadolu Spor’a konuk olacak. Kırmızı beyazlılar bu 
maçtan puanla dönmesi halinde büyük bir avantaj sağla-
yacak.  n SPOR SERVİSİ

Voleybolda 
büyük çöküş

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’de mücadele eden 
Konya takımlarının kötü gidişatı sürüyor. Ligde 10.haf-
ta maçlarının oynanmasına rağmen Konya Büyükşehir 
Belediyesi henüz galibiyet alamadı. Seydişehir Bele-
diye Sanayispor ise sadece 1 kez kazanabildi. 10.hafta 
maçlarında Konya Büyükşehir Belediyesi iç sahada TFL 
Altekma’ya 3-0 mağlup olurken, Seydişehir Belediye 
Sanayispor kendi sahasında Bursa Büyükşehir Belediye-
si’ne 3-0 yenildi. Son sırada yer alan Konya takımları bu 
haftayı da galibiyet alamadan kapattı.  n SPOR SERVİSİ

Otizmli öğrencilerin Konyaspor sevgisi
Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu (3.ka-

deme ) otizm sınıfı öğrencileri her gün eğitim 
aldıkları sıra ve masaları Konyaspor’un renk-
lerine boyayarak okulda oldukları her anda 
Konyaspor sevgilerini gittikçe arttırıyor. Etkinlik 
hakkında bilgi veren Karatay Özel Eğitim İş Uy-
gulama Merkezi (Okulu) Özel Eğitim Öğretmeni 
İsmail Tuna, “Okulumuz Karatay Özel Eğitim 
Uygulama Okulu (3.kademe ) otizm sınıfı öğ-
rencileri her gün eğitim aldıkları sıra ve masa-
ları Konyaspor’un renklerine boyayarak okulda 
oldukları her anda Konyaspor sevgilerini gös-
termek istediler. Bizler de öğrencilerimizin bu 
isteklerini geri çevirmedik ve günlük olarak 
kullandıkları sıraları Yeşil- Beyaz’a boyamaları 
konusunda yardımcı olduk. Otizmli öğrencileri-
mizin Konyaspor sevgisi bir başka. Öğrencileri-
mizin sıralarını yeşil beyaz’a boyamasında yar-
dımcı olan okul idaremize ve öğretmenlerimize 
teşekkür ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü’nde farkındalığımızın artacağı, sevgiyle 
kucaklaşacağımız nice günlerimizin olması di-
leğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Özüne dönüyor!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 15.hafta maçında Darıca Gençlerbirli-

ği’ne konuk oldu. Yeni hocası Alper Avcı ile çıkışa geçen yeşil beyazlılar, deplasmandan 3 puan 
ile döndü. Yavru Kartal, 1-0 kazandığı maçın ardından puanını 16’ya yükseltti

Teknik Direktör Alper Avcı’nın yeniden 
takıma kazandırılması ile çıkışa geçen Kon-
ya Anadolu Selçukspor, 15.hafta maçında 
Darıca Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı 
karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz 
geçilirken, ikinci yarının uzatma dakikala-
rında yeşil beyazlı temsilcimiz Samet Bulut 
ile bir gol bularak 3 puana uzanan taraf oldu. 
Maçın ardından açıklamalarda bulunan 
Konya Anadolu Selçukspor Teknik Direktörü 
Alper Avcı, ligin ikinci yarısında daha iyi ola-
caklarını ifade etti.

BU GALİBİYET MORAL OLDU
Konya Anadolu Selçukspor’da Teknik 

Direktör Alper Avcı yaptığı açıklamada bu 
galibiyet ile moral kazandıklarını belirtti. 
Avcı açıklamasında, “Öncelikle futbol adına 

çok kötü bir zeminde oynandık. Bu bizi çok 
etkiledi. O yüzden oyunun ilk bölümünde is-
tediğimiz pas trafiğini yakalayamadık ve tam 
anlamıyla istediğimiz oyunu sahaya yansıta-
madık. Taktiksek anlamında baktığımızda ilk 
yarı için özellikle oyunun savunma yönünü 
yapmaya çalıştık. Topa çok fazla sahip ola-
madık. Özellikle ikinci bölgede pas yapama-
dık ve top bizde kalmadı.  İlk yarı için olumlu 
görünen taraf doğru savunma hamleleri 
yapmamızdı. İkinci yarıda orta sahada topun 
bizde kalması, pas sayımızın artması ve ön 
taraftaki hareketlilik sayesinde pozisyonlar 
bulduk. Oyunun son 30 dakikasında ikinci 
bölgeden üçüncü bölgeye hızlı geçip pas sa-
yısını artırarak öne geçme fırsatları bulduk. 
Elbette son dakikada da olsa hak ettiğimiz 

oyunun karşılığı olan golü bulduk. Bu gol ve 
galibiyet moral oldu” şeklinde konuştu.

KONYASPOR’A OYUNCU VERECEĞİZ
Ligin ikinci yarısında daha iyi olacakla-

rını ve genç oyuncuların kendilerinden söz 
ettireceğine değinen Mustafa Alper Avcı, 
“Geldiğimiz günden bu yana belli bir me-
safe kat ettik. Daha yapacağımız çok şey 
var. Ama en önemlisi oyuncu grubumuzun 
oyunu sahiplenmesi, hedefe inanması. Bu 
durum ligin ikinci yarısı için bize pozitif ener-
ji veriyor. İnanıyorum ki ligin ikinci yarısında 
bu oyucu grubu kendisinden çokça söz etti-
recek. Ve hedefimiz olan Atiker Konyaspor 
takımına sezon sonunda yine oyuncu vere-
ceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BLD. 15 9 5 1 32 20 12 32
2.TUZLASPOR 14 9 4 1 29 4 25 31
3.MANİSA B.Ş.B. 15 8 5 2 26 9 17 29
4.F. KARAGÜMRÜK 15 8 3 4 27 18 9 27
5.ŞANLIURFASPOR 14 7 4 3 18 16 2 25
6.PENDİKSPOR 14 6 5 3 22 17 5 23
7.TARSUS İDMAN Y. 15 6 5 4 25 22 3 23
8.SİVAS BELEDİYE 15 5 4 6 17 20 -3 19
9.KIRKLARELİSPOR 14 5 3 6 17 18 -1 18
10.DARICA G. BİRLİĞİ 15 4 5 6 15 16 -1 17
11.KAHRAMANMARAŞ 15 4 5 6 13 16 -3 17
12.ETİMESGUT BLD. 15 4 5 6 15 20 -5 17
13.ZONGULDAK 14 4 4 6 16 20 -4 16
14.K. A. SELÇUKSPOR 15 3 7 5 20 25 -5 16
15.BUGSAŞ SPOR 15 4 4 7 16 27 -11 16
16.FETHİYESPOR 15 1 8 6 11 21 -10 11
17.BANDIRMASPOR 15 2 4 9 16 30 -14 10
18.TOKATSPOR 14 1 4 9 7 23 -16 7

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 KARESİ SPOR 8 8 0 823 702 0 0 16
2 ORMANSPOR 8 8 0 634 562 0 0 16
3 DÜZCE BELEDİYE 8 6 2 625 590 2 10 14
4 BURSASPOR 8 6 2 652 608 1 -10 14
5 SELÇUKLU BASKETBOL 8 5 3 620 614 0 0 13
6 AKHİSAR BELEDİYE 8 4 4 625 587 4 -2 12
7 YENİ MAMAK SPOR 8 4 4 645 616 3 14 12
8 İTÜ BB 8 4 4 668 693 3 -14 12
9 MANİSA B.Ş.B. 8 4 4 616 597 2 3 12
10 PETKİM SPOR 8 3 5 633 638 0 0 11
11 ARTVİN BELEDİYE 8 3 5 648 692 0 0 11
12 FİNAL SPOR 8 2 6 660 695 3 19 10
13 ANKARA DSİ 8 2 6 602 642 3 -19 10
14 EDİRNE SPOR 8 2 6 647 708 2 5 10
15 YALOVA BELEDİYE 8 2 6 665 719 1 -26 10
16 BANDIRMA KIRMIZI 8 1 7 614 714 0 0 9

Stad:  Darıca İlçe
Hakemler: Yakup Özhan, Onur İçyer, Ahmet 
Deveci
Darıca Gençlerbirliği: Ahmet Önal, Kemal 
Tokak, Raşit Sevindir, Bünyamin Karataş, Aziz 
Kızılgün (53’ Ramazan Özcan)  Servan Taştan, 
Kerem Kaya, Uğur Daşdemir, Eren Tokat (75’ 
Mehmet Yeniler) Tuncay Fındıkçı, Görkem 
Güven (81’ Ahmet Kutluer)
Konya Anadolu Selçukspor: Alp Tutar, Kadir 
Kaan Özdemir, Maksut Taşkıran, Recep Metin, 
Alpay Cin, Sinan Özkara, Sertan Yiğenoğlu (46’ 
Vedat Saygı) Emre Torun (74’ Samet Bulut) 
Ayberk Altan, Alpay Koldaş, Emre Can Atilla (66’ 
Burak Saban)
Sarı Kartlar: 15’ Sinan Özkara, 62’ Ayberk Altan 
(Konya Anadolu Selçukspor), 73’ Kerem Kaya 
(Darıca Gençlerbirliği)
Gol: 90’ Samet Bulut (Konya Anadolu 
Selçukspor)

0-1



RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR FK 12 8 3 1 17 5 12 27
2.GALATASARAY 12 7 2 3 22 14 8 23
3.KASIMPAŞA 12 7 1 4 26 19 7 22
4.YENİ MALATYASPOR 12 6 3 3 19 10 9 21
5.ANTALYASPOR 12 6 2 4 16 18 -2 20
6.MKE ANKARAGÜCÜ 12 6 1 5 15 13 2 19
7.BEŞİKTAŞ 12 5 3 4 20 16 4 18
8.GÖZTEPE 12 6 0 6 15 14 1 18
9.ATİKER KONYASPOR 12 4 5 3 17 14 3 17
10.TRABZONSPOR 12 4 4 4 19 18 1 16
11.SİVASSPOR 12 3 5 4 14 18 -4 14
12.BURSASPOR 12 2 7 3 10 11 -1 13
13.FENERBAHÇE 12 3 4 5 11 15 -4 13
14.AKHİSARSPOR 12 3 3 6 13 20 -7 12
15.KAYSERİSPOR 12 3 3 6 10 17 -7 12
16.A. ALANYASPOR 12 4 0 8 6 18 -12 12
17.ERZURUMSPOR 12 2 5 5 10 14 -4 11
18.Ç. RİZESPOR 12 1 5 6 13 19 -6 8

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Kocaman etkisi!
Alanyaspor’u evinde 2-0 ile geçen Atiker Konyaspor’da keyifler yerinde. Aykut 

Kocaman’ın gelişinin ardından oynanan futboldan ve alınan sonuçlardan memnun 
olan camia, gözünü Trabzonspor maçına çevirdi. Yeşil beyazlılar zorlu maçta 

Trabzonspor’u yenmeyi başarırsa zirve yürüyüşünde dev bir adım atacak
Spor Toto Süper Lig’in 14. Haftasın-

da evinde Alanyaspor’u 2-0 mağlup eden 
Atiker Konyaspor’da keyifler yerinde. 
Milli arada takımın başına Aykut Koca-
man’ı getiren Anadolu Kartalı’nda, cami-
ada oluşan pozitif havanın sonuçlara da 
yansımasının sevinci yaşanıyor. 

Galatasaray deplasmanından iyi 
oyun ve 1 puanla dönen yeşil beyazlılar, 
Alanyaspor’u da pozisyon vermeden yen-
meyi başarmıştı. 

Şimdi de gözler Cumartesi günü 
oynanacak Trabzonspor maçında. Kon-
yaspor bu zorlu deplasmandan 3 puanla 
dönmesi durumunda zirve yolunda dev 
bir adım daha atacak.

4 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Alanyaspor’u 2-0 ile geçen Kon-

yaspor 4 maçtır kaybetmiyor. Milli ara 
öncesinde Sivasspor ve Ankaragücü ile 
karşılaşan Konyaspor, Sivas deplasma-
nından 1 puanla dönmeyi başarırken, 
Ankaragücü’nü mağlup ederek puansız 
göndermişti. Aykut Kocaman ile birlikte 
yeni bir hava yakalayan Anadolu Kartalı, 
Galatasaray’ı elinden kaçırırken, Alanya 
galibiyeti ile olumlu havayı pekiştirdi. 
Trabzonspor maçı ile yenilmezlik serisini 
sürdürmeyi planlayan Konyaspor’un bek-
lentisi en az 1 puan. 

TRABZONSPOR FORMDA
Sezona istikrarsız bir başlangıç ya-

pan rakip Trabzonspor ise son haftalarda 
yakaladığı yüksek form grafiği ile dikkat 
çekiyor. İlk dönemde Galatasaray ve Ka-

sımpaşa gibi ligin zorlu ekiplerini farklı 
yenmeyi başaran Karadeniz ekibi, favori 
göründüğü karşılaşmalarda ise puan 
kaybetmişti. Son olarak Yeni Malat-
yaspor deplasmanında 5-0’lık ağır mağ-
lubiyet bordo mavililer krizi aştı ve yükse-
lişe geçti. Son iki haftada Fenerbahçe ve 
Kayserispor maçlarından 6 puanın yanı 
sıra iyi bir performans sergileyen Trab-

zonspor bu formunu Konyaspor karşısın-
da da sürdürmek isteyecek.

YÖNETİM MEMNUN
Rıza Çalımbay’ın görevden alınma-

sının ardından takımı Aykut Kocaman’a 
emanet eden Konyaspor yönetimi oy-
nanan futboldan, alınan sonuçlardan ve 
camianın içinde bulunduğu pozitif atmos-
ferden memnun. Rıza Çalımbay’ın gön-

derilme kararı İstanbul basını tarafından 
eleştirilen ve büyük risk aldığı ifade edi-
len yönetim kurulu, Kocaman hamlesinin 
tutması nedeniyle oldukça keyifli. Göreve 
geldiklerinden beri başarılı yönetim tarzı 
ile taraftarın gönlünde taht kuran Hilmi 
Kulluk yönetimi geleceğe umutla bakı-
yor. 
n SPOR SERVİSİ
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