
Lüle taşı ekmek kapısı oldu Şehit Metin Düzgün’e vefa
Konya’da düzenlenen Geleneksel 
El Sanatları Fuarı’nda stant açan 
lüle taşı sanatçısı Ahmet Şen, çocuk 
yaşlardayken okul harçlığını çıkarmak 
için öğrendiği sanatını şimdi Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın da destekleriyle 
tüm dünyaya tanıtıyor. Şen, “Köyde 
yapacağım hiçbir iş yoktu. Köyde 
kalıp ya hamallık gibi bir iş yapacak-
tık ya da bir şeyler öğrenecektik. Ben 
de bu işi yapmayı seçtim” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

2016 yılında bombalı terör saldırısında 
şehit olan Polis Memuru Metin Düz-
gün’ün hatırası, şehitlik tazminatının 
tamamıyla, ailesi tarafından yaptırılan 
ve şehidin isminin verildiği Kur’an 
kursunda yaşatılacak. Açılışta konuşan 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 
şehit ailesinin çok hayırlı bir işe imza 
attığını belirterek, “Böyle vatansever 
insanlarımız oldukça bizim bileğimizi 
dünyada kimse bükemez” dedi.
n HABERİ SAYFA 12’DE 

Hırsızlar uyutmadı! 

Küçükbaş hayvan hırsızlığına karıştığı iddiasıyla bir kişinin ölümü 
2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili 6 zanlıdan biri 
tutuklandı. Mahalle halkı, hırsızlar yüzünden geceleri uyuyamaz 

hale geldiklerini söyledi. n SAYFA 6’DA

Afrin’e 4 TIR yardım

Terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından insani yardım ihtiya-
cı artan Suriye’nin Afrin bölgesine AYDER Anadolu İnsani Yardım 
Derneği tarafından 4 TIR dolusu yardım gönderildi. n SAYFA 11’DE

04 BBP 3 ilçe adayını 
daha açıkladı 06 Şehit Yalçın’ın ismi 

parkta yaşatılacak 10 Taburcu olduğu 
hastaneyi yeşertecek

SARAYÖNÜ’NDE 
HİZMETLER SÜRECEK

ÖNCELİKLİ HEDF 
TALEPLERİ BELİRLEMEK

YAŞANABİLİR VE 
ÜRETEN SELÇUKLU

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay:

Kavuş, çalışmalarını sürdürüyor

Özcan, projelerini anlattı  

Cumhur İttifakı’na güçlü destek isteyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Büyükşehir 
Belediyesi olarak Sarayönü İlçemize 96 milyon lira 
yatırım gerçekleştirdik. Yaptığımız hizmetler gele-
cekte yapacaklarımızın garantisidir” dedi.

Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Meram 
Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, “Göreve 
geldiğimizde, ilk yapacağımız işlerden biri; mahal-
lelerimizde anket çalışmaları yaparak, hemşerileri-
mizin öncelikli taleplerini belirlemek olacak” dedi.

Önemli projelerinin olduğunu ve bu projeleri 3 
ana başlıkta topladıklarını dile getiren Saadet Par-
tisi Selçuklu Belediye Başkan Adayı Kenan Özcan  
“Yaşanabilir Selçuklu, üretebilen Selçuklu, Selçuk-
lu’da spor” başlığı altında topladıkları projelerle 
Selçuklu’da iddialı olduklarını söyledi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 2’DE

Can İnşaat’tan 
Arslan’a ziyaret

Şehre değer 
katacaklar

Mali müşavirlere 
yeşil pasaport!

Kur’an-ı Kerim 
buluşturuyor

Can İnşaat Genel Müdürü 
Remzi Can, Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Can, Anadolu Gazete 
Sahipleri Temsilciliği’ne ye-
niden seçilen Yenigün Gaze-
tesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Selçuklu Kongre Merkezi Satış 
Müdürü Murat Güzel, önemli 
faaliyetlere ev sahipliği yaptık-
larını söyledi. Yeni program-
larla şehre değer katacaklarını 
belirten Güzel, “Görüşmelerini 
gerçekleştirdiğimiz uluslar ve 
uluslar arası kongre, toplantılar 
ve etkinlikler var” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Serbest Muhasebeci Mali Mü-
şavirlik ve Yeminli Mali Müşavir-
lik Kanunu ile bazı kanunlarda 
değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) Başkan-
lığına sunuldu. Teklif yasalaşırsa 
mali müşavirler ve eşlerine yeşil 
pasaport verilecek. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Hacı Hasanbaşı Kur’an Kursu’n-
da 7’den 70’e yüzlerce insan 
Kur’an öğrenme aşkıyla akşam 
kursunda bir araya geliyor. Kurs 
Yöneticisi Abdülkerim Yılmaz, 
“Kursumuzun kapıları herkese 
açık” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE
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Rehineyi kurtarmak isteyen polis memuru Aksoy, şehit düştü

Canını
ortaya koydu!
Uşak’ın Banaz ilçesinde, daha önce birlikte yaşadığı kadını 
rehin alan bir kişi, polisi şehit etti. Şahıs, polis tarafından 

etkisiz hale getirildi. Şehidin Konya’nın Doğanhisar 
nüfusuna kayıtlı Mehmet Aksoy olduğu öğrenildi.
Şehidin Doğanhisar’daki baba ocağına ateş düştü. 

Şehidin cenazesi dün Uşak’ta yapılan törenle memleketi 
Konya’ya getirilirken, şehidin cenazesi bugün Doğanhisar 
İlçesi Ayaslar Mahallesi Yukarı Camiinde  kılınacak öğle 

ve cenaze  namazına müteakip Ayaslar  Mezarlığında  
defnedilecek.  n HABERİ SAYFA 7’DE

Bu sorun bitecek
Konya’nın önemli sorunlarından biri olan dilenen veya satış yapan çocuklara ilişkin yeni bir çalışma başlatılacak. Konya 

Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, bu sorunu Ramazan ayına kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi
RAMAZAN AYINA 
KADAR BİTECEK

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ra-
mazan Solmaz, trafik ışıklarında 
bekleyen dilenci veya satıcı ço-
cuklarla ilgili sorunu değerlendirdi. 
Solmaz, “Konya sokaklarında çocuk 
dilenciler ve satıcılar sorunu var. Bu 
konuya ilişkin yeni projeler yürüte-
ceğiz. Özellikle zabıta ekiplerimizle 
birlikte yürüteceğimiz yeni çalışma-
larla, önümüzdeki Ramazan ayına 
kadar bu sorunu bitirmeyi hedefli-
yoruz” dedi.

KONYA GÜVENLİ 
BİR ŞEHİR

Başsavcı Solmaz, birçok ilde görev 
yaptığını ancak Konya’nın önemli 
bir avantaja sahip olduğuna da dik-
kat çekti. Solmaz, “Konya güvenli bir 
şehir. İller bazında işlenen suç oran-
larına baktığımız zaman Konya’nın 
bu anlamda çok iyi bir durumda ol-
duğunu görebiliyoruz. Biz bu oran-
ların daha da düşürülebilmesi için 
elimizden gayreti göstereceğiz” 
ifadelerini kullandı. 
n HABERİ SAYFA 10’DA Ramazan Solmaz
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Selçuklu Kongre Merkezi hedef büyüttü
Anadolu’nun dünyaya açılan ka-

pısı Selçuklu Kongre Merkezi Satış 
Müdürü Murat Güzel Yenigün Ga-
zetesine ziyarette bulundu. Ziyarette 
Yenigün Gazetesi Halkla İlişkiler So-
rumlusu Harun Yılmaz ve Yenigün 
Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Abdullah Akif Solak Selçuklu Kongre 
Merkezi Satış Müdürü Murat Güzel’i 
ağırladı. Selçuklu Kongre Merkezi 
hakkında bilgi veren Güzel, “ Anado-
lu’nun dünyaya açılan kapısı Selçuk-
lu Kongre Merkezi 35 bin metrekare 
kullanım alanına sahiptir. 14 salon-
dan oluşan SKM’nin 45 kişiden iki 
bin kişiye kadar kapasiteli salonları 
verimli bir ortam sağlamaktadır. İki 
farklı kapasitede oditoryum salon-
ları, 1400 metrekare balo salonu ve 
11 adet farklı boyutlarda toplantı sa-
lonlarından oluşan kongre merkezi 
muhteşem mimarisi ile gözlere hitap 
ediyor. Etkinlik ve organizasyonların 
eşsiz bir deneyimle gerçekleşme-
si için tasarlanan Selçuklu Kongre 
Merkezi, 10 bin metrekare fuaye 
alanı ile, 4 ayrı kattan oluşmakta 
ve 950 araçlık açık otoparkı ile hiz-
met vermektedir. Selçuklu Kongre 
Merkezi en son teknolojik altyapı 
donanımına sahiptir. 11 aylık süreç 
içerisinde 190 tane etkinlik, toplan-
tı ve kongre sahiplik yaptık.  Bunun 
yanında görüşmelerini gerçekleş-
tirdiğimiz uluslar ve uluslar arası 

kongre, toplantılar ve etkinlikler 
var.  Yaklaşık olarak 160 bin misa-
firimizi Selçuklu Kongre Merkezinde 
ağırladık.  Selçuklu Kongre Merkezi 
olarak Konya’nın tanıtımına ve eko-
nomisine katkı sağlıyoruz.  Kongre 
Merkezimizin tanıtımı için yurtiçi 
ve yurtdışında bağlantılar kurnaya 
çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem-
de Tıp kongresi ve Kitap Fuarı ile 
Konyalılarla buluşacağız.  Konyalı-
ları güzel etkinliklerle ve projelerle 

buluşturacağız.  Konya2ya kongre 
kazandırmak amacı ile yoğun gayret 
içerisindeyiz. Selçuklu Kongre Mer-
kezi olarak görüştüğümüz büyük 
tiyatrolar ve sanatçılar var. İnşallah 
bu isimleri Konyalı sanatseverlerle 
buluşturacağız.  Selçuklu Kongre 
Merkezine Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Şehir Tiyatrolarının gelmesi 
ile birlikte Kongre Merkezimize ayrı 
bir değer kattı. Selçuklu Kongre 
Merkezinde gerçekleşen etkinliklere 

Konyalı hemşerilerimizin gösterdik-
leri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür 
ediyoruz”  ifadelerini kullandı. Ziya-
retten duydukları memnuniyeti dile 
getiren Yenigün Gazetesi Halkla 
İlişkiler Sorumlusu Harun Yılmaz 
ve Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Abdullah Akif Solak 
Selçuklu Kongre Merkezi Satış Mü-
dürü Murat Güzel teşekkür ederek, 
çalışmalarında başarılar dilediler.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Can İnşaat’tan 
Arslan’a ziyaret

Can İnşaat Genel Müdürü 
Remzi Can, Yönetim Kurulu Üyesi 
Ali Can, Anadolu Gazete Sahiple-
ri Temsilciliği’ne yeniden seçilen 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan’a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. Konyalı 
bir isimin bu göreve gelmesinden 
dolayı gurur duyduklarını ifade 
eden Remzi Can, “Mustafa bey 
uzun süredir bu görevi layıkıyla 

yürütmekte. Kendisi gibi değerli 
bir dostumuzun böylesine stratejik 
bir görevde olması bizleri gurur-
landırıyor. Kendisine başarılar di-
liyoruz. Tekrar hayırlı olsun” dedi. 
Ziyaretten memnun kaldığını ifade 
eden Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan da, 
Remzi Can ve Ali Can’a çalışmala-
rında başarılar diledi. 
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

‘Beyşehir’de 67 mahalleye
eşit hizmet verilecek’

AK Parti Beyşehir Belediye 
Başkan Adayı Üzeyir Yaşar, görev 
verilmesi halinde Beyşehir’de 67 
mahalleye hizmet vereceklerini 
söyledi. İlçede seçim çalışmalarını 
sürdüren Yaşar, ilçe merkezindeki 
esnafları ziyaret ederek seçimler-
de destek istedi. Daha sonra ilçeye 
bağlı Bayındır Mahallesi’ne giden 
Yaşar, kahvehanelerde mahalle sa-
kinleri ile bir araya gelirken kendi-
sine AK Parti İlçe Başkanı Mustafa 
Şenol ve partililer eşlik etti. Yaşara 
burada yaptığı konuşmada, “31 
Mart’ta belediye başkanı seçilmesi 
halinde ilçenin 67 mahallesine de 
dokunan hizmetlere imza atacak-
larını belirterek, “İlçemizde 7’den 
77’ye herkese, her kesime inşallah 

güzel hizmetler götüreceğiz.” dedi. 
Yaşar konuşmasının devamında, 
“Eğer seçilirsem, ilçemizin diğer 
merkez ve dış mahalleleri gibi Ba-
yındır’a da en iyi şekilde hizmet 
etmenin gayretini göstereceğim.” 
diye konuştu. n AA

Saadet Partisi Selçuklu Belediye Başkan Adayı Kenan Özcan  “Yaşanabilir Selçuklu, üretebilen Selçuklu, 
Selçuklu’da spor” başlığı altında topladıkları projelerle Selçuklu’da iddialı olduklarını söyledi

Hedef; yaşanabilir Selçuklu!
Saadet Partisi Selçuklu İlçe Baş-

kanı ve Selçuklu Belediye Meclisi 
Üye Adayı İbrahim Ceylan, Saadet 
Partisi Selçuklu Belediye Başkan 
Adayı Kenan Özcan ve Saadet Par-
tisi Selçuklu İlçe Yönetim Kurulu 
Üyeleri Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ı zi-
yaret etti. 31 Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri için saha çalışmalarını sür-
dürdüklerini belirten heyet, çalışma-
ları hakkında bilgi verdi. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan, çalışmala-
rında başarılar diledi. 
YAŞANABİLİR VE ÜRETEN SELÇUKLU

Saadet Partisi Selçuklu Belediye 
Başkan Adayı Kenan Özcan, yap-
tıkları çalışmalar ve projeleri hak-
kında değerlendirmelerde bulundu. 
Önemli projelerinin olduğunu ve bu 
projeleri 3 ana başlıkta topladıkları-
nı dile getiren Özcan, bu projelerle 
yaşanabilir bir Selçuklu hedefledik-
lerini söyledi. “Yaşanabilir Selçuk-
lu, üretebilen Selçuklu, Selçuklu’da 
spor için yola çıktık” diyen Özcan, 
projelerini şöyle anlattı, “Selçuklu’da 
emlak vergisi büyük yük getiriyor. 
Biz bu emlak vergisinde yüzde 25-
55 arasında indirim yapmayı plan-
lıyoruz. Biz şuandaki belediyecilik 
anlayışının israfa yönelik olduğunu 
düşünüyoruz. Biz israfı ve reklam 
belediyeciliğine son vereceğiz.  Biz 
hizmette bulunduğumuz sürece 
benim resimlerimi reklam tabelala-
rında görmeyeceğiz. Bir diğer konu 
hava kirliliği. Selçuklu’da hava kirli-
liği diğer ilçelere göre daha az ama 
bu kirlilik giderek artıyor. Bunun en 
büyük müsebbibi çarpık kentleşme, 
dikey mimari. Bütün hakim rüzgar-
ların dikey mimari ile engelledik. 
Rüzgar sirkülasyonu bitmiş durum-
da. Biz bu amaçla yatay mimariye 
yöneleceğiz. 4 katı geçmeyecek, 
bahçe kültürünü yaşatacak, çocuk-
larımızın bahçelerde rahatça oyna-
yabileceği projeler üreteceğiz. Ucuz 
konutlar üreteceğiz. Özellikle dar 

gelirli vatandaşlarımızın alabileceği, 
ulaşabileceği konutlar üreteceğiz. 
Selçuklu’da belediyenin kendi ya-
pacağı işlerde taşeron kullanımına 
son vereceğiz. Biliyorsunuz şuanda 
Büyükşehir Belediyesi 4. borçlu be-
lediye bu durum ilçelere de yansımış 
durumda. Bunun için biz hizmet ya-
parken bu durumu göz önüne alarak 
hizmetler yapacağız. Önce kendimiz 
üretelim sonra hizmet yapalım. Sı-
navsız personel almayacağız. Sı-
navdan sonra mülakat olayını kaldı-
racağız. Biz belediyeye bir personel 
alacaksak o kişinin siyasi görüşüne 
bakmayacağız, o kişinin becerisi-
ne bakacağız. Kerpiç köy projemiz 
var, kerpiç evlerden oluşturacağı-
mız, eski Konya konaklarını andıran 
bahçeli güzel alanlar oluşturacağız. 
Bunun için Selçuklu’da birkaç bölge 
seçtik kendimize, inşallah seçilirsek 
bu projeyi hayata geçireceğiz. Kon-
ya’da parklar var, bahçeler var ama 
bunlar çay bahçesi tarzında. Biz bu 
alanları daha doğal tasarlayacağız. 
insanlar ormana gittim diyebilecek. 
bunun için Selçuklu’nun nüfusu 650 
bin, 650 bin fidan dikeceğiz. Ve her 
doğan çocuk için bir fidan dikeceğiz. 
Böylece nüfus arttıkça ağaçlar da ar-
tacak. Selçuklu’da otopark, trafik so-
runu hatsafhada. Biz şehirde balansı 
kaybettik. Sanayileri bir tarafa topla-
dık. Bunları dağıtmamız gerekiyor. 
Böylece yeni yerleşim alanları oluşa-

cak ve buralardan sanayilere giden 
trafik yoğunluğunu atacağız. Tram-
vayın ben Adliye bölgesine gitmesi-
ne karşıyım. Önceliğimiz Karaman 
Yolu’ndan 3.4. Organize Sanayi Böl-
gesine yine Fetih Caddesi’nden yine 
sanayi bölgelerine bir tramvay hattı 
olmalıydı. Böylece sanayi servislerini 
de bitirerek trafiği rahatlatabilirdik. 
Biz bu konularda gerekli hassasiyeti 
göstereceğiz. Yapılan güzeldir ama 
sorun halletmeye yönelik işler yapıl-
madı. Yeraltına asansörlü otoparklar 
yapacağız. Hem az yer kaplayaca-
ğız hem daha rahat park etme im-
kanı sağlayacağız. Biz bunu Konya 
sanayisine yaptıracağız bu durum 
sanayiyi de geliştirecek. İnsanların 
birbirlerini kaynaştırmaya yönelik 
faaliyetlerde bulunacağız. Üreten 

Selçuklu ile üretimin içinde olacağız. 
Tarımın ve hayvancılığın sorunla-
rına hakimim. Onların bir numaralı 
sorunu ürünlerinin para etmemesi. 
Biz Selçuklu’nun köylerinde üretim 
yapanlar için modern kesimhane 
yapıp üreticiden hayvanlarını alaca-
ğız, paralarını nakit vereceğiz. Böy-
lece üreticiye kar ettireceğiz. Selçuk-
lu’nun çeşitli noktalarına noktalar 
oluşturup vatandaşlarımıza uygun 
fiyatlarda bu ürünleri buluştura-
cağız. Uluslararası daimi fuar alanı 
oluşturacağız. Konya’da fuar alanı 
yok mu var. Ama bu fuar alanında 
marka olan Tarım Fuarı var. Biz bu 
fuar alanını yılın her günü açık hale 
getirip, her sektörün temsilcilerinin 
olduğu, uzman kişilerin istihdam 
edildiği bir alan haline getireceğiz. 

Her kesimden insanın kendini bu-
labileceği kitap kafeler oluşturmak 
istiyoruz. Yine Konya’nın doğal gü-
zelliklerine gidilecek şekilde doğa 
gezileri düzenlemek istiyoruz. Kreş 
dediğimiz okul öncesi alanları oluş-
turacağız. Cüzi miktardaki rakamlar-
la çalışan anneler çocuklarını burala-
ra bırakabilecek. Bazı mahallelerde 
düğün salonları yok, bu eksiği kapa-
tacağız. İlçeye lunapark kazandıra-
cağız ama alışılmış lunaparklardan 
olmayacak. İçinde dev akvaryumun 
olduğu, dünyaya mal olmuş bir pi-
ramit manzarası, buzdan maketlerin 
olduğu her kesimden insanın geze-
bileceği bir lunapark yapmak istiyo-
ruz. İstişareye açık olacağız. Herhan-
gi bir proje konusunda şehrimizdeki 
üniversitelerle görüşüp projeler iste-
yeceğiz. Beraberce bu şehrin sorun-
larını çözeceğiz. Vatandaşlarımıza 
bu projeleri anlatında heyecanlanı-
yor bu projelere ehemmiyet gösteri-
yor. İnşallah seçiliriz ve bu projeleri 
hayata geçiririz.”

MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİ 
YENİDEN HAKİM KILINACAK

Saadet Partisi Selçuklu İlçe Baş-
kanı ve Selçuklu Belediye Meclisi 
Üye Adayı İbrahim Ceylan da, se-
çime giden süreçte yaptıkları faali-
yetleri anlattı. Hem Konya’da hem 
de Türkiye genelinde Milli Görüş 
belediyeciliğinin damga vurduğunu 
ve bu manada araziyi bildiklerini dile 

getiren İbrahim Ceylan, “Vatandaşla 
biraraya geldiğimiz zaman belli başlı 
sorunlardan bahsediyorlar. Bunlar 
içerisinde Selçuklu’da emlak vergi-
lerinin yüksek olması, bazı bölgeler-
de ulaşım sorunlarının yaşanması, 
trafikte genel anlamda sorunların 
yaşanması öne çıkıyor. Halkın tepki-
lerinden bir tanesi de israf konusu. 
Bunlarla ilgili çok sayıda projemiz 
var. Bunları başkanımız açıklayacak. 
Ama ben şu kadarını söyleyeyim, 
göreve geldiğimizde yapacağımız ilk 
iş vergileri en az yüzde 50 oranında 
düşürmek olacak. Bunun yanında 
sosyal projelerle trafiği rahatlatmaya 
çalışacağız. Günün belli saatlerinde 
Selçuklu ve diğer ilçeler arasında iş 
ve ikamet ortamlarının farklı olma-
sından dolayı trafik akışında yoğun-
luk yaşanıyor. Bunu önleyebilmek 
adına ucuz sosyal konut projeleri 
üreteceğiz” dedi. 

SAADET PARTİSİ 
KİMSEYLE İTTİFAK YAPMADI!
giden süreçte Saadet Partisi’nin 

adının birkaç partiyle birlikte anı-
lıyor olmasından büyük rahatsızlık 
duyduklarını da vurgulayan İbrahim 
Ceylan, “Bununla ilgili aslında en üst 
makamda bulunan Saadet Partimi-
zin Genel Başkanı Sayın Temel Kara-
mollaoğlu son noktayı koydu. Saadet 
Partisi’nin Türkiye’nin 81 vilayetin-
de en ücra köşelerde bile teşkilatının 
olduğunu vurgulayarak, hiçbir par-
tiyle yerel seçim ittifakı yapmaya-
cağımızı birinci ağızdan dile getirdi. 
Buna rağmen Saadet Partisi’nin bazı 
partilerle ittifak halinde seçime gi-
deceği sürekli dillendiriliyor. Biz de 
buradan tekraren dile getiriyoruz. 
Saadet Partisi bu seçimde kimseyle 
ittifak yapmadı, yapmayacak. Hele 
hele terör örgütü PKK ile doğrudan 
ya da dolaylı bağı bulunduğu belir-
tilen bir partiyle Saadet Partisi’nin 
adının anılması hem parti teşkilat-
larımızda hem de bu partiye gönül 
vermiş insanlarda büyük rahatsızlık 
oluşturuyor” ifadelerini kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK-RASİM ATALAY

Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı Selçuklu Kongre Merkezi Satış Müdürü Murat Güzel Yenigün Gazetesine ziyarette bulundu.

Saadet Partisi Selçuklu İlçe Başkanı ve Selçuklu Belediye Meclisi Üye Adayı İbrahim Ceylan, Saadet Partisi Selçuklu Belediye Başkan Adayı Kenan Özcan ve Saadet Partisi 
Selçuklu İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ı ziyaret etti. 

Kenan Özcan İbrahim Ceylan
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Mali müşavirlere yeşil pasaport hakkı geliyor
Serbest Muhasebeci Mali Mü-

şavirlik ve Yeminli Mali Müşavir-
lik Kanunu ile bazı kanunlarda 
değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi (TBMM) Başkanlığına 
sunuldu. Teklif yasalaşırsa mali 
müşavirler ve eşlerine yeşil pasa-
port verilecek. 

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Mustafa Ka-
laycı ile MHP Konya Milletvekili 
Esin Kara’nın ortaklaşa hazırladı-
ğı kanun teklifi TBMM Başkanlı-
ğı’na sunuldu. Kanun teklifinde, 
mali müşavirlerin tahsil edeme-
dikleri gelirlerinin Katma Değer 
Vergisini (KDV) ödemek zorunda 
kaldığını belirtilerek, KDV’ye 1/9 
tevkifat oranı getirilmesi, beyan-
namenin verilmesine 5 gün kala 

ile beyannamenin verilme günü 
arasındaki zamanda meslek 
mensubunun doğum yapması, 
ağır hastalık ameliyat ya da ken-
disinin veya 1.dereceden akra-
basının vefatı durumlarında be-
yanname verme süresinin 5 gün, 
ödeme süresinin ise beyanı takip 
eden 2.gün olmasını talep edildi. 

YEŞİL PASAPORT 
HAKKI TANINMASI 

9 maddeden oluşan kanun 
teklifinde mali müşavirler ve 
eşlerine yeşil pasaport verilme-
si istenerek, “Ticaretin sınırı-
nın olmadığı ekonomik süreçte 
meslek mensuplarının yabancı 
meslektaşları ile rekabet edebil-
meleri için yeşil pasaport hakkı 
tanınması önemlidir. 5682 sayılı 
yasanın 14.maddenin A fıkrasına 
yapılacak bir ek madde bu soru-

nu çözecektir” denildi. 
Geçici verginin kaldırılması, 

beyan ve ödemede daha uygun 
bir süre verilmesi, yeni işye-
ri açacak meslek mensuplarına 
KOSGEB desteğinin de yer al-
dığı kanun gerekçesinde, “1999 
yılında geçici vergi sistemimi-
ze dahil olmuştur. Ancak Şubat 
ayında verilen 4.Geçici Vergi 
ile ardından Martta verilen Ge-
lir Vergisi, Nisan Ayında veri-
len Kurumlar Vergisi ile Meslek 
Mensupları beş ay süren bir iş 
yükünün altında ezilmektedir. 
4.Geçiçi Verginin kaldırılması bu 
sorunu çözecektir. Yine mesle-
ğe giriş aşamasına kadar birçok 
mali yükün altında kalan yeni 
meslek mensuplarına büro açımı 
sırasında KOSGEB’le verilecek 
destekle yeni meslek mensup-

ları rahatlatılacaktır. 5604 Sayılı 
Mali Tatil İhdas Edilmesi Hak-
kındaki Kanun meslek mensup-
larına bir tatil imkanı sunmamış-
tır. Beyannameler yine aynı ay 
içerinde verilmekte sadece 1 ya 
da 2 gün beyan süresi uzamak-
tadır. Bu bir tatil değildir. Meslek 
mensuplarına beyan ve ödeme-
de daha uygun bir sürenin tayin 
edilmesi meslek mensuplarının 
moral ve motivasyonunu yüksel-
tecek, iş verimini arttırılacaktır. 
3568 Sayılı kanuna göre, faaliyet 
gösteren meslek mensubu iş ve 
ticaret mahkemelerinin görev 
olanına giren uyuşmazlıklarda 
arabuluculuk yapabilmesi en 
tabi haklarıdır. Bu sayede hukuki 
işlemlerde her koşulda tasarruf 
sağlanacaktır” denildi.
n İHA

Seydişehir’de Kardelen Anaoku-
lu öğrencileri, “Eko Okullar” prog-
ramı kapsamında “Geleceğini Çöpe 
Atma” sloganıyla poşet kullanımının 
azaltılması konusunda farkındalık 
oluşturmaya çalışıyor.

Okulun minik öğrencileri, ziya-
ret ettikleri kurumlarda poşet kul-
lanımının dünyaya verdiği zararlara 
dikkati çekerek, bez çanta hediye 
etti. Okul Müdürü Dilek Kara, yap-
tığı açıklamada, Eko Okullar prog-
ramının okullarda çevre bilinci ve 
sürdürülebilir kalkınma eğitimi için 
uygulanan bir program olduğunu 
söyledi.

Bu programda öğrencilerin hem 
çevresel konularda bilgi edindikleri-
ni hem de aileleri, sivil toplum kuru-
luşları ve yerel yönetimleri çevresel 
konularda bilinçlendirmede etkin 
rol aldıklarını belirten Kara, şunları 

kaydetti: “Velilerimizin desteğiyle, 
doğayı kirleten poşet kullanımının 
önüne geçerek, bez çanta kullanımı-
na dikkati çekmek istedik. Ailelerin 
katılımı ile öğrencilerimiz, atık mal-
zemelerden bez çantalar hazırladı. 
Öğrencilerimiz ile başta Seydişehir 
Kaymakamlığı olmak üzere Seydişe-
hir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Emni-
yet Müdürlüğü ve Polis Karakolunu 
ziyaret ederek, öğrenci ve velilerimi-
zin el emekleri ile hazırlamış olduk-
ları çantaları hediye ettik. Gösterdik-
leri ilgi ve öğrencilerimize verdikleri 
hediyeler için başta Seydişehir Kay-
makamımız Aydın Erdoğan olmak 
üzere, Belediye Başkanımız Mehmet 
Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 
Tahir Kibar ve Nüfus Müdürümüz 
Cemil Işılak’a teşekkür ediyoruz.”
n AA

Tarihi DDY depolarında
ilk nikahlar kıyıldı

Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven DDY 2. Etap Par-
kı’nda restore edilen ve Nikah 
Salonu olarak faaliyete geçen ta-
rihi depoda ilk olarak 5 çiftin ni-
kah akdini gerçekleştirdi. Resmi 
açılışın 17.02.2019 Pazar günü 
saat: 16.30’da Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı Murat Kurum Bey’in 
katılımlarıyla gerçekleşeceğini 
belirten Başkan Özgüven açılış 
programına tüm Ereğlilileri da-
vet etti.

Aile kavramının önemine 
dikkat çeken Başkan Özgüven: 
“Aile toplumumuzun en küçük 
yapı taşlarından bir tanesidir. 
Özellikle gençlerimizi sağlıklı 
aile bağları kurarak memleke-
timize, ülkemize hayırlı nesiller 
yetiştirmeleri çok önemlidir. Be-
lediye Başkanı olarak bu önemli 
gayede, ilk adımlarında vatan-
daşlarımızın yanında olmak ve 
nikahlarının kıyılmasında me-
deni kanunun verdiği yetki ile 
dahil olmak bizim için büyük bir 
mutluluk kaynağıdır. Binamız 

Sultan Abdulhamid Han döne-
minden bu yana süre gelen ve 
Hicaz Demir Yolu üzerinde tren 
vagonlarının bakım ve onarımı-
nın gerçekleştirildiği tarihi bir 
binadır. Anıtlar Yüksek Kuru-
lu’ndan aldığımız yetki ile bu 
tarihi depomuzu restore ederek 
Nikah Salonu olarak şehrimize 
kazandırmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bu vesileyle ilk olma 
özelliği taşıyan 5 çiftimizin nikah 
akdinin gerçekleştirdik. Çiftleri-
mize mutlu ve huzurlu bir hayat 
sürmelerini ve bir yastıkla ko-
camalarını dilerim” ifadelerini 
kullandı.

Özgüven, “Nikah Salonumu-
zun resmi açılışını 17.02.2019 
Pazar günü saat: 16.30’da Çev-
re ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum Bey’in katılımlarıyla 
gerçekleştireceğiz. Açılış prog-
ramımıza tüm hemşehrilerimizi 
bekliyor, nikah salonumuzun 
Ereğli’mize hayırlı olmasını Rab-
bimden niyaz ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Cumhur İttifakı’na güçlü destek isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak 
Sarayönü İlçemize 96 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Yaptığımız hizmetler gelecekte yapacaklarımızın garantisidir” dedi

Yaptığımız hizmetler
yapılacakların garantisi

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı ve AK Parti Konya Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Uğur İbra-
him Altay, 31 Mart seçimleri ön-
cesi gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri 
kapsamında Sarayönü’nde vatan-
daşlarla buluştu. AK Parti Konya İl 
Başkanvekili Hasan Çiftçi ile birlikte 
ilçe esnaflarını ziyaretler ederek va-
tandaşlarla görüşen Başkan Altay, 
daha sonra Sarayönü İlçe Seçim 
Koordinasyon Merkezi’nin açılışını 
gerçekleştirdi. 

SARAYÖNÜ’NE BÜYÜKŞEHİR’DEN 
96 MİLYON LİRA YATIRIM

Sarayönü’nün son 5 yılda Kon-
ya’da en çok çehresi değişen ilçe-
lerden biri olduğunu belirterek, 
yatırımları anlatan Başkan Altay, 
özellikle TOKİ’lerin yapılmasıyla 
birlikte yeniden farklı bir heyeca-
nın oluştuğunu dile getirdi. Başkan 
Altay, “Sarayönü İlçemiz inşallah 
organize sanayi bölgesiyle birlikte 
istihdamda önemli bir merkez ola-
cak. Bu hizmetleri yaparken hem 
Büyükşehir Belediyemiz hem de Sa-
rayönü Belediyemiz ortak akılla, isti-
şareyle birlikte hareket ettik. Sade-
ce Sarayönü ilçemizde Büyükşehir 
Belediyesi olarak 5 yılda 96 milyon 
lira yatırım gerçekleştirdik. Hepiniz 
biliyorsunuz prestij caddeler, şehir 
konakları, okullar, alt yapı projelerini 

hep birlikte yürüttük. Bu başarının 
bir nedeni var. Çünkü AK Partili bir 
ilçe belediyesi, AK Partili bir Bü-
yükşehir Belediyesi birlikte hareket 
ediyorlar. Sarayönülülerin bunu 
bozmayacağına eminiz. Sizden en 
yüksek desteği alarak Sarayönü’n-
den ayrılmak istiyoruz. Geçmişte 
yaptığımız yatırımlar, hizmetler 
gelecekte yapacaklarımızın garan-
tisidir. Nafiz Bey, en koordineli, en 
uyumlu çalıştığımız belediye baş-
kanlarından birisi. Biliyorsunuz ben 
Selçuklu Belediye Başkanlığı yaptım 

9 sene. Sarayönü bizim komşumuz. 
Bu yüzden Sarayönü’nden daha faz-
la destek bekliyoruz” dedi.

BURADA VERECEĞİMİZ DESTEK 
AMERİKA’DAN SES GETİRECEK
AK Parti Konya İl Başkanvekili 

Hasan Çiftçi, 31 Mart seçimlerinin 
sadece bir yerel seçimden ibaret 
olmadığına dikkat çekerek, vatan-
daşları Cumhur İttifakı’na destek 
olmaya çağırdı. Çiftçi, “Burada ve-
receğimiz destek sadece Sarayö-
nü’nde bir belediye başkanına vere-
ceğiniz bir destek değildir” diyerek 

başladığı konuşmasına şöyle devam 
etti: “Hem Milliyetçi Hareket Par-
tisi’nin gönüldaşları, hem AK Par-
tili kardeşlerimin vereceği destek, 
sadece Nafiz Solak’a verilecek bir 
destek değildir. Artık birilerinin kar-
şısında el ovuşturan bir ülke değiliz. 
Artık biz alnı ak, başı dik bir ülkeyiz. 
Elhamdülillah ülkemizin başında 
dimdik duran bir Cumhurbaşkanına 
sahibiz. Bizim burada vereceğimiz 
bu destek, Amerika’dan ses getire-
cek, Pensilvanya’dan, İsrail’den ses 
getirecek. Onlar üzülecekler.”

SARAYÖNÜNÜ 
KALKINDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ 

Sarayönü Belediye Başkanı ve 
AK Parti Sarayönü Belediye Başkan 
Adayı Nafiz Solak da göreve geldiği 
tarihten bu yana ortak akılla Sara-
yönü ilçesine birçok önemli projeyi 
kazandırdıklarını ifade ederek, “Sa-
rayönümüzü kalkındırdık, kalkındır-
maya devam edeceğiz” diye konuş-
tu.

AK Parti Sarayönü İlçe Başkanı 
Adnan Tayyiboğlu ve MHP Sara-
yönü İlçe Başkanı Mehmet Kozan 
da yerel seçimlerin şehirlerin ve 
ülkenin yükselişinin seçimi olacağı-
nı, Cumhur İttifakı’nın tarihin altın 
sayfalarında yerini bulacağını ifade 
ettiler.
n HABER MERKEZİ

‘Geleceğini çöpe atma’ projesine miniklerden destek
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Kur’an için akşamları buluşuyorlar
Hacı Hasanbaşı Kur’an Kur-

su’nda 7’den 70’e yüzlerce insan 
Kur’an öğrenme aşkıyla akşam 
kursunda bir araya geliyor. Kurs 
Yöneticisi Abdülkerim Yılmaz, 
“Kursumuzun kapıları herkese 
açık” dedi.

Karatay ilçesinde bulunan 
Hacı Hasanbaşı Kur’an Kursu’nda 
7’den 70’e birçok insan Kur’an’ı 
Kerim’i öğrenmek için akşam 
kursunda bir araya geliyor. Fark-
lı meslek gruplarından yüzlerce 
vatandaşın akşam saatlerinde 
eğitim için kurslarında buluştu-
ğunu dile getiren Hacı Hasanbaşı 
Kur’an Kursu Yöneticisi Abdülke-
rim Yılmaz, “Öğretmen, memur, 
esnaf, işçi gibi birçok meslek 
grubundan vatandaşımızın ortak 
noktaları Kuran’ı Kerim’i öğren-

me aşkı oldu. Gündüz iş mesai-
sinde olanlar akşamları Kur’an-ı 
Kerimi öğrenmek için kursumuz-
da buluşuyor. 7’den 70’e herkese 
açık olan kursumuzda ücretsiz 
olarak eğitim vermekteyiz. Al-i 
İmran Suresi’nin 104. Ayetinde 
de geçtiği gibi “İçinizden hayra 

çağıran, iyiliği emredip kötülüğü 
meneden bir topluluk bulunsun. 
İşte onlar kurtuluşa erenlerdir” 
şeklinde hareket ediyoruz. Hacı 
Hasanbaşı Kur’an Kursu “Alo 
Kur’an Öğrenmek İstiyorum” 
projesi kapsamında; 2018–2019 
eğitim ve öğretim yılında erkek-

lere yönelik akşam kursları salı ve 
cuma günleri 19.30- 22.45 saat-
leri arasında 17 sınıfta 17 öğretici 
ve 3 vaizle yaklaşık 400 kursi-
yerimize Kur’an-ı Kerim ve dini 
bilgiler eğitim vermekteyiz. Hacı 
Hasanbaşı Kur’an Kursu progra-
mı gündüzleri erkek ve hanımla-

ra, akşamları ise sadece erkeklere 
hizmet vermektedir. Geçtiğimiz 
günlerde kursumuzu ziyaret eden 
İl Müftümüz Sayın Ahmet Poça-
noğlu hocamız kursiyerlerimiz ile 
sohbet edip “Alo Kur’an Öğren-
mek İstiyorum” projesi hakkında 
bilgi aldı. Kayıtlarımız artarak de-

vam etmektedir. Kursumuza ka-
yıt olmak isteyen vatandaşlarımız 
her gün 09.00 ila 17.00 saatleri 
arasında başvuruda bulunabilir. 
Ayrıca bize 0332 351 45 30 nolu 
telefondan ulaşabilirsiniz” ifade-
lerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

BBP 3 ilçe adayını daha açıkladı
Büyük Birlik Partisi, 31 Mart 

2019’da yapılacak olan yerel se-
çimleri öncesinde adaylarını kamu-
oyu ile paylaşmaya devam ediyor. 
BBP’nin Selçuklu, Karatay ve Boz-
kır adayları düzenlenen program ile 
tanıtıldı.

Büyük Birlik Partisi, 31 Mart 
2019’da yapılacak olan yerel se-
çimleri öncesinde adaylarını kamu-
oyu ile paylaşmaya devam ediyor. 
BBP Konya İl Başkanı Osman Seç-
gin, il Teşkilatında düzenlediği ba-
sın toplantısı ile Selçuklu, Karatay 
ve Bozkır adaylarını kamuoyu ile 
paylaştı. Aday tanıtım toplantısın-
da konuşan BBP Konya İl Başkanı 
Osman Seçgin, “Her seçim önce-
si olduğu gibi 31 Mart seçimleri 
öncesi de toplumu germek üzere 
söylemler sertleşti. Bu güne ka-
dar gerilimlerin ve kutuplaşmanın 
ülkemiz ve milletimize bir şey ka-
zandırmayacağını söyledik. Büyük 
Birlik Partisi olarak her zaman ya-
pıcı, yol gösterici bir tavır sergile-
dik. Maalesef gerilimden beslenen 
iktidar ve muhalefet  seçim yak-
laştıkça söylemlerini sertleştirerek 
toplumu kutuplaştırmaya ve kon-
solide etmeye çalışıyorlar. Buna 
birim vermemeliyiz. Şehit Genel 
Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
değimi ile’ Bu seçimler geçecek. 
Sel gider kum kalır. Seçimlerden 
sonra bizler akraba olarak, komşu 
olarak yine birlikte olmak zorunda-
yız”. Dolayısıyla biz bir yerel seçi-
me gidiyoruz. Savaşa gitmiyoruz. 

Bu gerilimden milletimiz kaybe-
der, ülkemiz kaybeder. Bundan 
dolayı sağduyunun hakim olduğu 
bir seçim süreci diliyorum. Büyük 
Birlik Partisi olarak Konya’da her 
seçim çevresinde kendi adayımız 
ve amblemimizle seçimlere katılı-

yoruz. BBP Konya olarak Bozkır’da 
belediye başkan adayımız 2004-
2009 yılları arasında Bozkır’da Be-
lediye Başkanlığı yapmış Mehmet 
Akif Ülker Bozkır Belediye Başkan 
Adayımız. Yine  Selçuklu Belediye 
Başkan Adayımız Av. Nursel Ak-

gün ile seçimlere katılacağız. Ka-
ratay Belediye Başkan Adayımız 
ise Av. Kazım Birtane’dir. 31 Mart 
seçimlerinde Konyalı hemşerileri-
mizden dua ve destek bekliyoruz” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Koltuk için değil 
hizmet için varım!

Aşkan mahalle muhtarlığı 
için adaylığını açıklayan ev kadını 
Ulviye Çuhadar seçim çalışmala-
rı aralıksız devam ediyor. Ulviye 
Çuhadar seçim çalışmalarında en 
büyük desteği mahalle sakinleri 
olan kadınlar destek oluyor.  Kol-
tuk için değil hizmet için  31 Mart 
idari seçimlerinde Aşkan Mahal-
lesi Muhtar adayı olduğunu ifade 
eden Ulviye Çuhadar,  mahallere  
yaptığı açıklamada, “Aşkan mahal-
lemizin güzel insanları, biliyorum 
ki siz dürüst, şeffaf, sözüne sadık 
vaatlerini yerine getiren  yerine 
getirmeyeceği şeyleri vadetmeyen 
vatandaşların hakkını yemeyen  
yedirmeyen daima haktan ve hal-
kından yana tavır koyan her zaman 
ve her ortamda kendisinden hesap 
sorulmasını  isteyebilecek  kadar 
alnı açık cesur geçmişi temiz kişi-
likli  yetenekli girişimci işinin ehli 
bir muhtar istiyorsunuz. Bütün 

bunları  bilen ve kabul eden  bir kişi 
olarak göreve talibim. seçtiğiniz 
taktirde bende muhtarınız olarak 
sizlere layık olmaya çalışacağım. 
Siz değerli mahalle sakinlerimizle 
el ele gönül gönüle vererek  çalış-
mamız  gereken her kapıyı çalacak 
ve mahallemizi her konuda örnek 
bir mahalle yapabilmek için gayret 
sarf edeceğiz. İnsanların yüzleri-
nin, gözlerinin rengi farklı olsa da 
göz yaşlarının rengi hep aynıdır. 
Göz yaşları ile yoğrulan dünya-
da göz yaşı olmayan mutlu huzur 
dolu ve aydınlık yarınların için el 
ele gönül gönüle Aşkan mahallesi 
için güzel günler diliyor, hepinizin 
desteğini bekliyorum” ifadelerini 
kullandı. Aşkan Mahallesi Muhtar 
Adayı Ulviye Çuhadar’ın azaları şu 
isimlerden oluşuyor; Halil İbrahim 
Dökme, Fatih Çavaş, Aysel Dağlı, 
Fevzi Bircan.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, “Göreve geldiğimizde, ilk yapacağımız 
işlerden biri; mahallelerimizde anket çalışmaları yaparak, hemşerilerimizin öncelikli taleplerini belirlemek olacak” dedi

‘Ortak akıl ortak karar!’
AK Parti Meram Belediye Baş-

kan Adayı Mustafa Kavuş, seçim 
çalışmalarını sürdürüyor. Esnaf ve 
mahalle ziyaretlerinde vatandaşları 
dinleyen Kavuş, “Göreve geldiği-
mizde, ilk yapacağımız işlerden biri; 
mahallelerimizde anket çalışmaları 
yaparak, hemşerilerimizin öncelikli 
taleplerini belirlemek olacak. Alınan 
bu talepleri zaman kaybetmeden 
çözüme kavuşturarak işe başlamak 
istiyoruz. Sonrasında ise Meram’ın 
kronikleşmiş sorunlarının çözümü 
için çalışmalarımız olacak” dedi. Ka-
vuş amaçlarının Cumhurbaşkanı ve 
AK Parti Genel Başkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ile simgeleşen ‘AK Parti 
Belediyeciliği’ anlayışını, ‘Gönül Be-
lediyeciliği’ ile birleştirerek Meram’a 
Meramlılara hizmet etmek olduğu-
nu söyledi. Kavuş, ‘Ortak Akıl Ortak 
Karar’ ilkesiyle Meram’ı Meramlılar 
ile hep birlikte yönetmek istedikleri-
ni belirtti.

AK Parti Meram Belediye Baş-
kan Adayı Mustafa Kavuş, seçim 
çalışmaları kapsamındamahalle 
ve esnaf ziyaretlerine devam edi-
yor. AK Parti Meram İlçe Teşkilat 
mensuplarıyla birlikte 40’a yakın 
mahalleye ziyaret gerçekleştiren 
Kavuş, amaçlarının Meramlıların 
gönüllerine girmek olduğunu ifade 
etti. Ziyaretlerde Meramlı hemşeri-
lerinin kendilerine gösterdiği ilgiden 
memnun olduklarını ifade eden Ka-
vuş, Meram’ı bugünden yarını imar 

etmenin sorumluluğu ile göze ve 
gönüllere hitap edecek bir kimliğe 
kavuşturmak istediklerini söyledi.

‘Ortak Akıl Ortak Karar’ ilkesiyle 
Meram’ı Meramlılar ile hep birlikte 
yönetmek istediklerini belirten Mus-
tafa Kavuş, “Biz bu yola çıkarken, 
milletimizin, hemşerilerimizin dua-
larıyla çıktık. Ziyaretlerimizde hem-
şehrilerimizinvermiş olduğu destek 
ile yolumuza emin adımlarla iler-
liyoruz. Bu destek gücümüze güç, 
çalışmalarımıza sinerji katıyor. Bu 
yola çıkarken evinizde bir ağabey, 
ailenizde bir akraba, mahallenizde 
bir komşu, en özeli de içinizden biri 
olabilmek için önce kendime sonra 
tüm Meramlı kardeşlerime söz ver-

dim. İnşallah azim, gayret, birlik ve 
beraberlik içerisinde çalışarak, ka-
zananın Meramımız olmasını istiyo-
rum” dedi.

Amaçlarının Cumhurbaşkanı 
ve AK Parti Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile simgeleşen ‘AK 
Parti Belediyeciliği’ anlayışını, ‘Gö-
nül Belediyeciliği’ ile birleştirerek 
Meram’a Meramlılara hizmet etmek 
olduğunu ifade eden Mustafa Ka-
vuş, “Hayal ürünü olmayan gerçek 
projelerle vatandaşın karşısına çık-
mak istiyoruz. Göreve geldiğimizde, 
ilk yapacağımız işlerden biri; tüm 
mahallelerimizde o bölgede yaşa-
yaninsanlarımızla anket çalışmaları 
yaparak hemşerilerimizin öncelikli 

taleplerini belirlemek olacak. Bu ta-
lepleri öncelik sırasına göre zaman 
kaybetmeden yapılabilecek olanları 
biran önce yerine getirerek çözüme 
kavuşturmak istiyoruz. Sonrasında 
ise Meram’ın kronikleşmiş sorun-
larının çözümü için çalışmalarımız 
olacak” diye konuştu.

Kavuş, “Teşkilat üyelerimiz ana 
kademe, kadın ve gençlik kolları, 
mahalle temsilcilerimiz ile el ele, 
omuz omuza, mahalle mahalle, cad-
de cadde, sokak sokak gece gündüz 
demeden 31 Mart akşamına kadar 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
Meramlı hemşerilerimizin gönülleri-
ni fethetmeye kararlıyız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ulviye Çuhadar



516 ŞUBAT 2019HABER 

SÜ Tıp, Genel Cerrahi Ana Bilin Dalı’nda akredite edildi
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakülte-

si Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nın 
Tıpta Uzmanlık Eğitim Programı, 
Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Ku-
rulu Eğitim Kurumları ve Prog-
ramları Değerlendirme Komisyonu 
(EKPDK) tarafından akredite edildi. 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Beyhekim Konferans salonunda 
gerçekleşen programa; Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, Türk Cerrahi Derneği Yeter-
lik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Meh-
met Faik Özçelik ile ikinci Başkan 
Prof. Dr. Neşet Köksal, Tıp Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, 
dekan yardımcıları, akademisyen-
ler ve öğrenciler katıldı.  Daha önce 
Türk Cerrahi Derneği Yönetim 
Kurulunda 6 yıl görev aldığını belir-
ten Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
“Akreditasyon kurulumuz dernek 
yönetiminde bağımsız olarak cer-

rahi kliniklerini akreditasyonun 
gerçekleşen bir kuruldur ve eğiti-
min Türkiye genelinde standardize 
edilmesi için çaba göstermektedir. 
Bundan sonraki süreçte uluslarara-
sı akreditasyon süreci başlayacak. 
Ülkemizdeki diğer klinikler ve mes-
leki derneklerle irtibat halindeyiz. 
Hem kliniğimiz hem cerrahi eği-
timimizi geliştirmek üzere sürekli 

çaba ve gayret içerisinde olduk. Bu 
gayretimiz bundan sonrada devam 
edecektir. Akreditasyon sürecinde; 
kliniğimizi, eğitimi, sınav sistemini 
sürecini baştan aşağı düzenmiş ol-
duk. Bu eğitim süreci daha çok ge-
nel adıyla uzmanlık eğitim sürecini 
kapsamaktadır. Ancak tabii bu olay 
öğrenci eğitimine akademisyen ve 
öğrencilerin akademik çalışmaları-

na da yansımaktadır” diye konuştu. 
Selçuk Üniversitesinin Akredi-

tasyon alan nadir klinikler arasında 
yer aldığını belirten Rektör Şahin, 
ilk 20 klinik içerisinde yer almaktan 
mutluluk duyduğunu söyleyerek 
emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Türk Cerrahi Derneği Yeterlik 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Faik Özçelik, “Dünya’da yeterlilik-

ler, kalite belirlenmesi için yapılan 
şeylerdir, kurumun eğitim ver-
mesindeki yeterliliğini biz belge 
ile belirliyoruz. Aynı şekilde dok-
torlarında yeterlilik belgeleri var. 
Buradaki belgeleme ikisi bir arada 
oluyor fakat Dünya’daki durum şu, 
kaliteyi belirlemek için en önde ge-
len husus hekimlerin kendi yeter-
lilikleridir. Günümüzde yeterlilik 
sınavlarının önüne geçen kurum, 
eş yetkilendirmesidir. Burada en 
önemli olan nokta kurumun ak-
redite olmasıdır. Akredite değeri 
taşıyan bir kurum, bütün eğitsel, 
akademik ve hasta bakımı ile il-
gili görevleri belirlenen ölçülerde 
yapıyor anlamına gelir. Bunların 
olmadığı bir klinikte ne hasta sağ-
lığı istenilen normlarda olacaktır 
ne eğitim o normlara yaklaşabile-
cektir” diye konuştu.  Selçuk Üni-
versitesinin akreditasyon olmak 

için Türk Cerrahi Derneği Yeterlik 
Kurulu Eğitim Kurumları ve Prog-
ramları Değerlendirme Komisyonu 
müracaatını değerlendiren Prof. 
Dr. Neşet Köksal, “Müracaat etmek 
ciddi anlamda özgüven ister çünkü 
eş yetkilendirme kriterlerine bak-
tığımız zaman ciddi kriterler var. 
Müracaat ederek aslında uzman 
eğitimindeki kaliteyi ve artışı ka-
bullenerek ve bir yola çıkıyorsunuz. 
Gerçekten Selçuk Üniversitesi Ge-
nel Cerrahi Kliniğini, Rektör Mus-
tafa Şahin nezdinde kutluyorum” 
dedi.  Programın sonunda Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mus-
tafa Şahin, Türk Cerrahi Yeterlik 
Kurulu, Kurum Uzmanlık Eğitimi 
Yeterlik Belgesini, Türk Cerrahi 
Derneği Yeterlik Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Faik Özçelik ve 
2. Başkanı Prof. Dr. Neşet Köksal’ın 
elinden aldı. n İHA

Altınekin halkı sabah 
namazında buluşuyor

Altınekin ilçesinde örnek bir 
projeye imza atılarak sabah namazı 
buluşmalarına başlanıldı. Altınekin 
İlçe Müftüsü Bünyamin Uysal’ın 
Altınekin ilçesi genelinde Cuma 
Sabahı Buluşmaları’nın ilki Dede-
ler Mahallesi’nde bulunan Dedeler 
Merkez Camii’nde gerçekleştiril-
di. Öncesinde yapılan duyurularla 
mahalle halkı Cuma sabahında 
sabah namazını kılmak için De-
deler Merkez Camii’ne davet edil-
di. Sabah namazının kılınmasının 
ardından Altınekin İlçe Müftüsü 

Bünyamin Uysal tarafından cema-
ate dini sohbet verildi. Vaaz prog-
ramının ardından ise cami içerisine 
serilen sofralar üzerinde cemaatle 
birlikte kahvaltı yapıldı. Altınekin 
İlçe Müftüsü Bünyamin Uysal, 
“Bugün projemiz kapsamında ilk 
uygulamamızı gerçekleştirmiş bu-
lunuyoruz. Her Cuma sabahında 
Altınekin ilçemizin tamamını kap-
sayacak şekilde bir camide sabah 
namazı buluşması gerçekleştirece-
ğiz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Özel Türmak öğrencileri
şiir dinletisi programı yaptı

Özel Türmak Ortaokulu öğ-
rencileri Şiir Dinletisi programı 
gerçekleştirdi. Konuyla ilgili ola-
rak Özel Türmak Ortaokulu Türk-
çe Öğretmeni Fatih Demir, Özel 
Türmak Ortaokulu 5. ve 6. sınıf 
öğrencilerimiz ile birlikte Şiir Din-
letisi programı gerçekleştirdik. 
Amacımız,  öğrencilerimizin Türk 
edebiyatında derin izler bırakan 
şiirleri ve şairleri tanıyıp tanıtma-
sıdır. Öğrencilerimizin kendilerini 

sanatsal anlamda ifade etme bece-
rilerini ön plana çıkarabilmesidir. 
Şiirin insanda yarattığı, duygu, dü-
şünce ve hislerin daha da anlaşılır 
hale gelmesi için edebiyatın önde 
gelen şairlerinin dizelerine yer ve-
rilmiştir. Öğrencilerin büyük ilgi ile 
dinleyip zevk aldığı bir şiir prog-
ramı olduğunu ifade eden Demir; 
“Emeği geçen herkese teşekkür-
lerimi sunarım” diyerek sözlerine 
son verdi. n HABER MERKEZİ

Geçimini lüle taşı işleyerek sağlayan Ahmet Şen, çocuk yaşta okul harçlığını çıkarmak 
için başladığı mesleğini Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile gittiği ülkelerde tanıtıyor

Harçlığını çıkaracaktı
dünyaya tanıtır oldu

Konya’da düzenlenen Gelenek-
sel El Sanatları Fuarı’nda stant açan 
lüle taşı sanatçısı Ahmet Şen, çocuk 
yaşlardayken okul harçlığını çıkar-
mak için öğrendiği sanatını şimdi 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da 
destekleriyle tüm dünyaya tanıttığı-
nı söyledi. 

Köylerinin yakınındaki Beyaz Al-
tın köyünde bir atölyede 12 yaşında 
mesleğe başlayan, daha sonra kendi 
atölyesini açan 62 yaşındaki Ahmet 
Şen, 50 yıldır sanatını sürdürüyor. 
Konya’da geleneksel el sanatlarının 
sergilendiği fuara katılan Şen, çırak 
olarak başladığı lüle taşı işlemeciliği-
ni 50 yıldır devam ettirmesini mes-
leğine olan sevgisi ve ilgisine bağ-
ladığını söyledi.  Ahmet usta, zevk 
alarak yaptığı bu işten büyük paralar 
kazanmadığını ancak ailesinin ge-
çimini sağladığını belirterek şöyle 
konuştu: “Fakir bir ailenin çocuğuy-
dum. Yazları okul tatil olduğunda 
köyümüzün yakınındaki Beyaz Altın 
köyünde lüle taşı atölyesinde çalışa-
rak harçlığımı çıkarmaya başladım. 
Atölyelerin olduğu yere sabah er-
kenden 5 kilometre yürüyerek gidi-
yordum. Köyde yapacağım hiçbir iş 
yoktu. Köyde kalıp ya hamallık gibi 
bir iş yapacaktık ya da bir şeyler öğ-
renecektik. Ben de bu işi yapmayı 
seçtim.”

Aynı zamanda Kültür ve Turizm 
Bakanlığı sanatçısı da olduğunu dile 
getiren Şen, “Kültür Bakanlığımız 
sayesinde Yunanistan, Bulgaristan, 
Avusturya, Rusya, Kırgızistan, Çin 
gibi birçok ülkeye davet üzerine gi-
derek hem Türkiye’yi hem de sana-

tımı tanıttım. Gittiğim ülkelerde in-
sanlar çok ilgi gösterdi. Böyle bir taş 
işlemeciliğini ilk kez görüyorlardı.” 
diye konuştu.

‘YETERİNCE TANITAMAMIŞIZ’
Şen, Türkiye’de lüle taşından 

yapılan ürünlere ilginin fazla oldu-
ğunu fakat halen yurt dışında ye-
terince tanıtılmadığını ifade ederek 
şunları söyledi: “Bu sanatı yeterince 
tanıtamamışız. Biz hem tanıtmak 
hem de geçimimizi sağlamak ama-
cıyla çalışıyoruz. Lüle taşı nedir diye 
sorsan, çoğu kişi bilmiyor. ‘Beyaz 

altın’, ‘deniz köpüğü’ ve ‘Eskişehir 
taşı’ da denir. Lüle taşından birçok 
figür yapmak mümkün. Bu taş o ka-
dar güzel ki ne istersen yapabilirsin, 
üzerinde çalıştıkça harikalar çıkara-
bilirsin. Artık o sizin kabiliyetinize 
kalmış bir şey. Ben daha çok Os-
manlı figürleri üzerine çalışıyorum. 
Lüle taşı tespih, pipo, ağızlık yapı-
mının yanı sıra bilezik, kolye gibi 
takı ürünleri, kalem, satranç takımı 
yapımında, ayrıca ilaç, kimya, oto-
motiv, elektrik ve uzay sanayisinde 
kullanılmaktadır.”

Sevmeden yapılan hiçbir işte 
başarılı olunamayacağına dikkati 
çeken Şen, şunları kaydetti: “Dün-
yaya yeniden gelme şansım olsa 
yine bu işi yaparım. Severek yapı-
yorum ancak ailemde benden baş-
ka yapan yok. Gece bile rüyalarıma 
giriyor bu meslek. Herhangi bir 
figür aklıma düştüğü zaman onu 
kafamdan atamıyorum. Gece bile 
olsa hemen kalkıp atölyeye gidiyor, 
kafamdaki figürün kaba işçiliğini 
yapıyorum.” 
n AA
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Akşehir’de polis ekiplerinin yap-
tığı uyuşturucu baskınında 180 fişek 
satışa hazır eroin, 20 gram da paket-
lenmemiş eroin ele geçirildi. Olayla 
ilgili olarak baba ve iki kızı gözaltına 
alınırken mahkemeye sevk edilen 
şahıslardan ikisi tutuklandı. 

Edinilen bilgiye göre, daha önce 
fiziki takibi yapılan C.G.’nin (56) 
dün akşam alınan arama izninin 
ardından Akşehir İlçe Emniyet Mü-

dürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekip-
lerince, Yeni Mahalle’de bulunan 
evine baskın yapıldı. Evde yapılan 
aramada ev içinde bulunan Ü.G. 
(21) ve H.E.G.’nin (13) üzerinde 180 
fişek, satışa hazır eroin ele geçiril-
di. Ayrıca evdeki aramada 20 gram 
paketlenmemiş toz eroin bulundu. 
Ayrıca uyuşturucu parası olduğu 
tahmin edilen bin 800 lira paraya da 
el konuldu. Emniyet ekiplerince gö-

zaltına alınan şahıslar adliyeye sevk 
edildi. Şüphelilerden baba C.G. ve 
kızı Ü.G., çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklanırken 13 yaşındaki H.E.G. 
ise serbest bırakıldı.

EREĞLİ’DE UYUŞTURUCUDAN 
5 KİŞİYE GÖZALTI

Ereğli’de yapılan uygulamalarda 
uyuşturucu ile yakalanan 5 şüphe-
li gözaltına alındı. Edinilen bilgiye 
göre, dün gece saatlerinde Ereğli 

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 
ilçe genelinde yol, park, bahçe, met-
ruk binalar gibi alanlarda uygulama 
yapıldı. Uygulamalarda, 5 şahıs gö-
zaltına alınırken 42 gram esrar ve 
7 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerin-
ce suç ve suçlularla etkin bir şekilde 
mücadelenin devam edeceği belir-
tildi.
n İHA

Otomobil duvara çarptı: 
1 kişi yaralandı

Kulu’da otomobilin duvara 
çarpması sonucu bir kişi yaralandı. 
Kaza, saat 07.30 sıralarında Kulu 
ilçesinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 42 M 0713 plakalı 
araç sürücüsü Ş.A. (33) otomo-
bilinin direksiyon hakimiyetini 
kaybederek duvara çarptı. Çarp-
manın etkisiyle otomobilin baga-

jında bulunan LPG tankı yerinden 
çıkarken sürücüsü ise yaralandı. 
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay 
yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk 
müdahalesinin ardından sürücü 
Ş.A. ambulansla Kulu Devlet Has-
tanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Kaza ile ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Park halindeki araçların
lastikleri kesildi!

Karaman’da park halindeki 6 
aracın lastikleri kimliği belirlene-
meyen kişi ya da kişilerce kesildi.  
Valide Sultan Mahallesi 231. So-
kak, İnsanlık Parkı yanına araçla-
rını gece park eden vatandaşlar, 
sabah geldiklerinde araçlarının las-
tiklerinin kesilmiş olduğunu gör-
dü.  Olay yerine gelen polis ekip-
leri, yaptıkları incelemede 6 aracın 

lastiklerinin kesici ve delici aletlerle 
patlatıldığını, bazı araçların da ay-
nalarının kırıldığını tespit etti. Ha-
ber verilmesi üzerine İl Emniyet 
Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme 
Şubesi ekipleri, araçların üzerinde 
parmak izi çalışması yaptı. Araç 
sahipleri İl Emniyet Müdürlüğü’ne 
giderek şikayetçi oldu.
n AA

Küçükbaş hayvan hırsızlığına karıştığı iddiasıyla bir kişinin ölümü 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayla 
ilgili 6 zanlıdan biri tutuklandı. Mahalle halkı, hırsızlar yüzünden geceleri uyuyamaz hale geldiklerini söyledi

‘Hırsızlar yüzünden
uyuyamaz olmuştuk!’

Konya’da küçükbaş hayvan hır-
sızlığına karıştıkları iddiasıyla ateş 
açılan bir kişinin ölümü, 2 kişinin 
de yaralanmasıyla sonuçlanan ola-
ya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 
biri tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıy-
la serbest bırakıldı.

Merkez Selçuklu ilçesi Akpınar 
Mahallesi’nde yaşanan olayla ilgili 
gözaltına alınan Abdullah K. ile ba-
bası Tahsin K, Ahmet B, Recep Ö, 
Seyfettin ve Dursun Ç’nin jandar-
madaki işlemleri tamamlandı. Zanlı-
lar geniş güvenlik önlemleri altında 
adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alındıktan 
sonra nöbetçi mahkemeye sevk edi-
len şüphelilerden, av tüfeğini ateşle-
diği iddia edilen Abdullah K. tutuk-
landı, diğerleri adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. Öte yandan olayın 
yaşandığı Akpınar Mahallesi’nde ya-
şayan yaklaşık 200 kişilik grup, adli-
ye binası yakınlarında toplandı.

Burada mahalle sakinleri adına 
gazetecilere açıklama yapan muhtar 

Mustafa Kayahan, farklı zamanlarda 
mahalleden 16 hayvan çalındığını 
belirterek, “Son dönemdeki hırsızlık 
olayları nedeniyle vatandaşlarımız 
geceleri uyumuyordu. Mağdur du-
rumdaydık. Şimdi de bu olay yaşan-
dı.” dedi.

Merkez Selçuklu ilçesi Akpınar 
Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan 
Abdullah K. (26), son 3 ayda ahırın-
daki 13 küçükbaş hayvanının çalın-
ması üzerine babasıyla sırayla nöbet 
tutmaya başlamış, dün sabaha karşı 
tanımadığı 3 kişinin otomobille ahı-
ra yaklaştığını gören Abdullah K’nin 
tüfekle ateş açması sonucu Emre U. 
(28), Emre A. (22) ve Ömer A. (28) 
ağır yaralanmış, yaralılardan Emre 
U. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Abdullah K, ihbar üzerine olay 
yerine gelen jandarma ekiplerine 
teslim olmuş, ölen Emre U’nun, 
uyuşturucu ticareti yapmak ve hır-
sızlık suçundan 4 sabıka kaydının 
olduğu öğrenilmişti.
n AA

Baba ve iki kızına uyuşturucu operasyonu

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Şehit polis İsmail Yalçın’ın ismi parkta yaşatılacak
Beyşehir’de bir parka Konya’da 

görevi esnasında şehit düşen polis 
memuru İsmail Yalçın’ın ismi ve-
rildi. Beyşehir Belediyesi, 26 Eylül 
2018 günü Konya il merkezinde 
yunus timlerinde görev yaparken 
şüpheli bir aracı yakalama çalışma-
ları esnasında geçirdiği trafik kaza-
sı sonucu yaralı olarak kaldırıldığı 
hastanede şehit düşen Beyşehir 
İlçe Emniyet Müdürlüğünde de 2 
buçuk yıla yakın süreyle görev ya-
pan polis memuru İsmail Yalçın’ın 
adını yaşatmak için ismini ilçe mer-
kezinde bulunan bir parka verdi. 

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun yaptığı açıklamada, 
Vuslat Parkı’nda geride kalan 2018 
yılının sonunda yapımını tamamla-
yarak hizmete sundukları yeni ço-
cuk oyun parkına Konya’da görevi 
esnasında şehit düşen polis memu-
ru İsmail Yalçın’ın ismini verdikle-

rini söyledi. Başkan Özaltun, Bey-
şehir Belediyesi Meclisi tarafından 
bir süre önce alınan meclis kararını 
uygulamaya geçirdiklerini, Beyşe-
hir İlçe Emniyet Müdürlüğünde 7 
Ekim 2013-22 Şubat 2016 tarihle-
ri arasında Şehir İçi Trafik Büro ve 
Polis Merkezi Amirlikleri bünyesin-
de görev yaptıktan sonra Konya il 
merkezine atanan polis memuru 
İsmail Yalçın’ın şehit düşmesi son-

rasında adının yaşatılması için ismi-
ni yeni düzenledikleri çocuk oyun 
parkına verdiklerini belirterek, “Bu 
karardan dolayı belediye meclis 
üyelerimize teşekkür ediyorum. 
Milletçe önemli günlerden geçiyo-
ruz. Zaman zaman güvenlik güçle-
rimizden yurdun değişik yerlerinde 
mesai yaparken, görevleri dolayı-
sıyla şehit düşenler oluyor, gazile-
rimiz oluyor. Tüm şehitlerimizi bu 

anlamda rahmetle yad ederken, 
gazilerimize ise acil şifalar diliyo-
ruz. Şehitlerimizi her zaman yüre-
ğimizde taşıyoruz. Yattıkları yerler-
de rahat etsinler inşallah. Onların 
anne-babaları, eşleri ve çocukları 
bizlerin emanetimizdir. Onların, 
başımızın üzerlerinde yerleri var-
dır. Şehit polis memuru kardeşimiz 
İsmail Yalçın da, Konya’da görevi 
esnasında şehit düşen bir güvenlik 

mensubumuzdu. 2018 yılının son 
haftalarında kendisini görevi ba-
şında iken geçirdiği talihsiz bir kaza 
neticesinde kaybettik ve ebediyete 
uğurladık. Görevi esnasında şehit 
düşen, beyin ölümünün gerçek-
leşmesi üzerine bağışlanan organ-
larıyla 3 kişiye hayat veren Yunus 
timi ekibinden şehit polis memuru 
kardeşimizin ismini, ilçemizin en 
güzel parkına verdik. İnşallah adı-

nı burada sonsuza dek yaşatacağız. 
Göl kıyısındaki yeni parkımızın ismi 
bundan böyle Şehit Polis İsmail 
Yalçın Parkı olmuştur. Bu münase-
betle şehit polis memuru kardeşi-
mize bir kez daha Allah’tan rahmet 
dilerken, başta ailesi ve Emniyet 
Teşkilatımız olmak üzere Türk Mil-
letine başsağlığı dileğimizi tekrarlı-
yoruz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ
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Uşak’ın Banaz ilçesinde, daha önce birlikte yaşadığı kadını rehin alan bir kişi, polisi şehit etti. Şahıs, polis tara-
fından etkisiz hale getirildi. Şehidin Konya’nın Doğanhisar nüfusuna kayıtlı Mehmet Aksoy olduğu öğrenildi

Rehineci, Konyalı
polisi şehit etti!

Alınan bilgilere göre, Banaz 
ilçesi Dilek Mahallesi’nde bir 
adamın balkondan tırmanarak 
iki kadının yaşadığı eve girdiği 
ihbarı üzerine olay yerine Banaz 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 
sevk edildi. Olay yerine gelen po-
lis ekibine, eve giren Çetin K. av 
tüfeğiyle ateş açtı. 2 çocuk babası 
polis memuru Mehmet Aksoy ya-
ralandı. Zanlı evde bulunan Gülay 
A. isimli kadını da yaraladı. Uşak 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
sevk edilen yaralı polis Mehmet 
Aksoy şehit oldu. Hafif yaralı Gü-
lay A. da tedavi altına alındı. Çetin 
K. polis tarafından etkisiz hale ge-
tirildi. Zanlının daha önce de eve 
4 kez zorla girdiği ve uzaklaştırma 
cezası aldığı belirtildi. 

Uşak’taki rehine olayında yaşa-
nan silahlı çatışmada göğsünden 
vurulan polis memuru şehit olur-
ken, çatışmanın yaşandığı binanın 
yöneticisi yaşanılan korku dolu an-
ları İhlas Haber Ajansı (İHA) mu-
habirine anlattı. 

Edinilen bilgilere göre, Ba-
naz ilçesi Dilek Mahallesi’nde bir 
apartman dairesinin ikinci katında 
yaşanan olayda eğlence mekanla-
rında çalıştığı öğrenilen Gülay A. 
isimli kadının evine eskiden birlik-
te yaşadığı öğrenilen Çetin Kaplan 
isimli bir şahıs balkondan tırma-
narak içeri girdi. Evde yaşanan 
arbede üzerine komşular durumu 
polise bildirdi. Olay yerine gelen 
Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri ikamete girmek isterken 
Kaplan, Gülay A.’yı yanında bulu-
nan pompalı tüfekle rehin alarak 
polis memurlarına ateş açtı. Açı-
lan ateşte polis memuru Mehmet 
Aksoy (37) göğsünden vurularak 
ağır yaralandı. Aksoy’un yanında 
bulunan diğer polis memuru ça-
tışmada Kaplan’a vurarak etkisiz 

hale getirdi. 
Ağır yaralanan polis memuru, 

ambulansla Uşak Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesine sevk edilirken 
yapılan tüm müdahalelere rağ-
men kurtarılamayarak şehit oldu. 
Aksoy’u şehit eden Kaplan’ın daha 

önceden de Gülay A.’yı rahatsız 
ederek gözaltına alındığı ve uzak-
laştırma kararı olduğu öğrenildi. 
4 sefer gözaltına alınan Kaplan’ın 
savcılık tarafından serbest bırakıl-
dığı iddia edildi. 

‘SİLAH VE BAĞRIŞMA 
SESLERİNİ DUYUNCA OLAYA 

MÜDAHALE EDEMEDİK’ 
Olayın ardından yaşanan kor-

ku dolu anları anlatan bina yöne-
ticisi Fethi Demirtaş, olayın saba-
hın erken saatlerinde yaşandığını 
kaydetti. Silah seslerini duyunca 
polis memurlarının evin kapısının 
önünde olduğunu gördüklerini 
söyledi. Demirtaş, “Silah ve bağ-
rışma seslerini duyunca olaya mü-
dahale edemedik. Daha sonra aşa-
ğı indiğimizde arkadaşlardan polis 
memurumuzun ve diğer şahsın 
vurulduğunu öğrendik. Sonrasın-
da ise polisimizin şehit olduğunu 
öğrendik, yaşanan olaydan dolayı 
üzgünüz” dedi. 

ŞEHİT POLİS İÇİN UŞAK’TA
 CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Olayda şehit düşen ve 2 çocuk 

babası olduğu öğrenilen Mehmet 

Aksoy’un Konya ili Doğanhisar 
ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğ-
renildi. Şehidin otopsi işlemlerinin 
ardından Uşak İl Emniyet Mü-
dürlüğünde bugün ikindi namazı 
sonrası düzenlenecek resmi tören 
sonrası ebediyete uğurlanmak için 
memleketi Konya’ya gönderildi. 

KONYA VALİLİĞİ’DEN AÇIKLAMA
Öte yandan rehineci tarafından 

şehit edilen Konyalı polis memu-
ru Mehmet Aksoy’la ilgili Konya 
Valiliği’nden yapılan açıklamada, 
“Uşak İli, Banaz İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü kadrosunda görevli Po-
lis Memuru Mehmet AKSOY, 15 
Şubat 2019 günü saat: 07.00 sı-
ralarında, görevini ifa ettiği sıra-
da çıkan çatışma sonucunda şehit 
olmuştur.. Şehidimize Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine başsağlığı 
ve sabr-ı cemil dileriz” denildi.  Şe-
hit Polis Memuru Mehmet Aksoy 
cenazesi  bugün Doğanhisar İlçesi 
Ayaslar Mahallesi Yukarı Camiin-
de  kılınacak öğle ve cenaze  na-
mazına müteakip Ayaslar  Mezar-
lığına defnedilecek. 
n İHA

Sezaryenden sonra 
normal doğuma döndü

Konya’da, 5 yıldır evli olan 
Muhammet (30) ve Nagihan Ayşe 
Boşnak (26) çiftçinin ilk çocukları 
2016 yılında gittikleri hastanede 
doktorlarının risk olabileceğini de-
ğerlendirmesinin ardından sezar-
yenle dünyaya geldi. Erkek olan ilk 
çocuğa İbrahim ismi verildi. Çiftin 
evliliklerinin 5. yılında ev hanımı 
olan ve yüksek öğrenimine devam 
eden anne Nagihan Boşnak ikinci 
çocuklarına hamile kaldı. Çift ikinci 
çocuklarının normal doğum olarak 
dünyaya gelmesi için Medicana 
Konya Hastanesine başvurdu. Ge-
rekli egzersizlerin ve kontrollerin 
ardından Nagihan Ayşe Boşnak 
ikinci çocuğunu suda normal do-
ğum yaparak dünyaya getirdi. 
Boşnak çifti sağlıklı olarak dünyaya 
gelen ve kız olan ikinci çocuklarına 
ise Şebnem ismini verdi. 

İkinci çocuğunu suda yaptığı 
normal doğumla dünyaya getiren 
anne Nagihan Ayşe Boşnak, “Se-
zaryenden sonra normal doğum 
yapmak ameliyattan çıktığımdan 
itibaren bende bir hedef haline 
geldi. Çünkü bir şeylerin normal 
yolla olması gerçekten hem çocuk 
açısından hem anne açısından en 
iyisi olduğunu çıkar çıkmaz an-
ladım. Allah’a şükür bugün bize 
de nasip oldu sezaryenden sonra 
normal, doğal bir doğum yapmak. 
Heyecan verici. Ne hissettim? Ta-
mamlandığımı hissettim anne ola-
rak. Yenilendiğimi hissettim, te-
mizlendiğimi hissettim. Çocuğum 
için de aynı şekilde en sağlıklısını, 
en iyisini dileyerek bu sonuca var-
dığımda çok mutlu oldum, mem-
nun oldum. İlk doğumumda bunu 
yaşayamamıştım maalesef. Se-
zaryende fazlasıyla müdahaleli bir 
doğum olduğu için bunları yaşaya-
mamıştım, Allah’a şükür yaşadık” 
ifadelerini kullandı. 

‘İLK DOĞUMLARINA
 SAHİP ÇIKSINLAR’

Nagihan Ayşe Boşnak, annele-
re seslenerek “Öncelikle en önemli 
tavsiyem ilk doğumlarına sahip 
çıksınlar. Onu kaybettiğinizde çok 
daha iyi anlıyorsunuz bunun değe-
rini. Biz Sezaryen Sonrası Vajinal 
Doğum (SSVD) anneleri olarak, 
bunu çok ciddi şekilde yaşadığımız 
için bunun için çokça eğitimler alı-
yoruz. Ebelerimizle görüşüyoruz, 
doktorlarımızla görüşüyoruz. Eg-

zersizlerimizi tam yapıyoruz. Nefes 
egzersizleri, günlük egzersiz, yürü-
yüşlerimiz. Bunun acısını çektiği-
miz için sezaryen hani özellikle de 
gereksiz yere yapılan sezaryenden 
bahsediyorum, gerekli olan için ta-
bii ki bir şey diyemiyoruz. Bunlara 
çokça dikkat ettik ve Allah’a şükür 
başardık. Kendilerine de ben bun-
ları tavsiye ediyorum. Özellikle ilk 
doğumlarına sahip çıksınlar. Eğer 
bir sıkıntı olur da sezaryen olursa 
da sezaryen hani her zaman se-
zaryen demek değildir” şeklinde 
konuştu. 

 ‘BİR KERE SEZARYEN HER 
DAİM SEZARYEN DEMEK DEĞİL’

Doğumu gerçekleştiren Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. 
Dr. Rengin Karataylı ise “Gebe-
mizin ikinci doğumunda sezaryen 
sonrası doğum hem de suda do-
ğum olarak birlikteydik. Çok güzel 
anlara şahitlik ettik. Mutlulukla-
rına ortak olduk. Elimizden gelen 
desteği de verdik. Bu yolda karı 
koca eğitimlerini aldılar. Sorum-
luluklarını bizimle paylaştılar. Biz 
de sonsuz desteğimizi esirgeme-
dik. Neyse ki sonuçta mutlu sonla 
bebeğimize kavuştuk. Annemiz 
sağlıklı, bebeğimiz sağlıklı. Bizler 
de iyiyiz. Herkese bu yolda eğitim 
almasını ve bu yolda elinden gele-
ni yapmasını tavsiye ederim. Daha 
önceden geçirmiş olduğu rahimde 
bir kese hattı olduğu için burada 
bir iyileşme dokusu var. Rahim 
doğum esnasında kasıldığı için bu 
kesilen yerin açılma ihtimali var. 
İç dikişlerin açılması olarak tabir 
edilir halk arasında. Yalnız bu bin 
doğumun üçünde görülen bir du-
rum. İdeali 5 sene geçmiş olması 
gerekiyor sezaryen aralıklarında 
ama gebemizde de 3 sene araya 
biz bu doğumu gerçekleştirdik. Ta-
bii hastayla biz bu riskleri paylaşı-
yoruz. Kendileri de zaten eğitimini 
alarak, bu riskleri bilerek bize baş-
vuruyorlar. Bizimle sorumluluğu 
paylaşıyorlar. Sırt sırta, omuz omu-
za dikkatli bir takiple bu doğumları 
yaptırıyoruz. Bir kere sezaryen her 
daim sezaryen demek değil. Ko-
şullar sağlanıyorsa, hasta uygunsa, 
doktoruyla hasta arasındaki güven 
ilişkisi sağlanmışsa neden olma-
sın? Sorumlulukları alıp bu yola 
birlikte çıkmak lazım” şeklinde ko-
nuştu. n İHA

Uygulama işe yaradı, cep telefonu kullanımı azaldı
Kulu’daki okullarda öğrencilerin 

cep telefonu kullanımının yasaklan-
ması ve yasağa uymayan öğrenci 
velisine Kabahatler Kanununun il-
gili maddesi gereğince 320 TL ceza 
uygulanacak olması öğrencilerin 
okula telefon getirmesinin önüne 
geçti. Kulu Kaymakamı Ali Edip 
Budan, yasak kararının ardından 
okullarda incelemelerde bulunarak 
öğrencilerle bir araya geldi, tavsi-
yelerde bulundu. Kulu Kaymakamı 
Ali Edip Budan, geçtiğimiz günlerde 
okullarda cep telefonu kullanımının 
yasaklanması ve yasağa uymayan 
öğrenci velilerine Kabahatler Ka-
nunundan ceza uygulanmasıyla 
ilgili bir talimat yayınladı. Yasak 
kararının ardından telefonların bı-
rakılması için okullarda bulunan 
dolaplar boş kaldı. Öğrenciler ya-
sağa uyarken, veliler de memnuni-
yetlerini dile getirdi. Kaymakam Ali 
Edip Budan, telefon yasağının ar-
dından Kulu Düden Anadolu Lisesi 
ve Kulu Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinde incelemelerde buluna-
rak, öğrenciler ve öğretmenlerle bir 
araya geldi, tavsiyelerde bulundu. 
Öğrencilere hitap eden Kaymakam 
Budan, “Sizi bu kadar eğitimden 
alıkoyacak etken varken biz özellikle 
okullara telefon getirilmesini yasak-
ladık. Biliyorsunuz, haberiniz var 

değil mi? Telefonlarınızı evimizde 
bırakıyoruz. Öğretmenimize ve işi-
mize, işimiz ne idi öğrencilik ki in-
şallah iyi bir üniversite iyi bir okul, 
iyi bir meslek sonra da devletimize, 
milletimize, annelerinize, babaları-
nıza iyi bir evlat ve vatandaş olası-
nız. Bizim tek istediğimiz bu sizlerin 
daha iyi bir geleceğe sahip olması. 
Biz bunun için çalışıyoruz” dedi. 

‘ÇOK OLUMLU TEPKİLER, 
TEŞEKKÜRLER ALIYORUZ’

Okulda incelemelerde bulu-

narak öğrencilerin telefonlarını bı-
rakması için yapılan dolabın kapa-
ğındaki “Telefonlarınızı kapalı bir 
şekilde bırakabilirsiniz” yazısını da 
çıkartan Kaymakam Budan, “Okul-
larımıza önceden telefon getirebili-
yorduk Artık bu yazıya gerek kalma-
dı. Okul idaremiz daha önce bizim 
yasak kararımızla okullarda telefon 
getirilebiliyordu ancak telefonlar 
için bölmeli dolap yapılmış. Halbu-
ki okulumuzda 500 öğrencimiz var. 
Dolayısıyla 500 öğrencinin hepsinin 

de telefon getirdiği düşünülürse bu 
da yetmeyecek. Dolayısıyla getiril-
dikten sonra da buraya bırakıp bı-
rakmadığını, üzerindeyse kullanıp 
kullanmadığını takip etme şansımız 
olmadığı için biz bunu okula girişini 
yasakladık. Hem velilerimiz başta 
olmak üzere öğretmen ve idareci-
lerimizden de çok olumlu tepkiler, 
teşekkürler alıyoruz. Anladık ki ha-
kikaten bu bizler için, okul idareleri 
için, belki çocuklarımıza bu anlam-
da söz dinletmekte zorlanan veli-

lerimiz için kararımız çok anlamlı 
ve faydalı oldu. Amacımız okuldaki 
eğitim ve öğretime çocuklarımızın 
odaklanmasıdır. Dolayısıyla bunun 
en iyi algısı velilerimizdedir” şeklin-
de konuştu. 

Üniversite sınavına hazırlandık-
larını belirten bir öğrenci de “Öğ-
renci olarak çok memnunum. Çok 
güzel bir uygulama. Bütün Türki-
ye’nin 81 ilinde de olmasını isterim. 
Derslerimiz verimli geçiyor, üniver-
siteye hazırlanıyoruz” dedi.  Okulda 

Kaymakam Budan ile karşılaşan öğ-
renci velisi Bayram Özçorumlu da 
zaman zaman okula öğretmenlerin 
yanına geldiğini belirterek, “Hoca-
larımızın yanına geliyorum, bazen 
oturuyorduk. Öğrenciler saniyede 
gidip geliyorlar. Telefona çözüm bu-
lamıyorlar. Bence çok güzel bir tes-
pit” şeklinde konuştu. 

Bunun üzerine Kaymakam Bu-
dan, “Öğrenci velilerimizden çok 
olumlu tepkiler aldık. Zaten telefon-
la evde bir vakit geçiriyorlar. İletişim 
ihtiyacını kaldı ki sizin çocuğunuza 
ulaşma gibi bir sorun kesinlikle yok. 
Yani muhakkak müdür beyin, öğret-
menin telefonu vardır. Hangi çocu-
ğumuzun velisine ulaşmak ihtiyacı 
doğduğunda da her bir öğretme-
nimin telefonu, müdürün, okulun 
bizatihi sabit telefonunu muhakkak 
kullanabilirler” diye konuştu. 

Kulu Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Müdürü Orhan Çöp ise okul-
larda telefonun yasaklanmasının 
kendileri açısından güzel bir geliş-
me olduğunu dile getirerek, “Öğ-
rencilerimiz okula telefonla geldik-
lerinde derslerden çok kendilerini 
telefona veriyorlar. Bu telefonla ilgi-
lenmeleri okulda olumsuz sonuçlar 
da doğuruyor ister istemez” ifadele-
rini kullandı.
n İHA
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde Satılık 
Kaloriferli, 2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNADA ve CNC İŞLEME MERKEZİNDE,

*  SİLİNDİRİK TAŞLAMA MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK 

DENEYİMLİ ELEMANLAR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 

Tel :  0 332 345 28 59 
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 Programcılık Seviye-
sinde CNC Operatörleri 
ve CNC Programcıları,

    18-28 Yaş Arası;
0 Gaz Altı Kaynakçıları,
0 Pres Tezgah İşçileri,
0 Testere ve Taşlama

İşçileri Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde çalıştırılmak üzere;
İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER
alınacaktır

444 5 158
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

- En az lise mezunu
- Depo stok takibi yapacak
- Gerekli ölçü aletlerini kullanabilecek

- Yeterli tecrübeye sahip
- Takım çalışmasına yatkın
- Askerliğini tamamlamış

Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

DEPO STOK VE KALİTE 
KONTROL SORUMLUSU

alınacaktır
Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.

Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/Konya
Tel: +90 332 239 23 39

‘Hüsamettin Çelebi’ye hizmet için adayım!’
Hüsamettin Çelebi Mahallesi Muhtar 

Adayı İbrahim Büyükadam, seçilmesi du-
rumunda spor salonu, ihtiyarlar konağı, 
muhtar konağı ve yeni pazar yeri projelerini 
hizmete sunabilmek için mesai harcayaca-
ğını ifade etti.

Hüsamettin Çelebi Mahallesi Muhtar 
Adayı İbrahim Büyükadam, “Mahallemize 
İhtiyarlar Konağı, Muhtar Konağı, gençle-
rimiz için spor tesisi, modern bir pazar yeri 
de gerekiyor. Seçilmemiz durumunda bu 
projeleri gerçekleştirebilmek için mücadele 
edeceğim. Emekli bir adamım, boş vaktim 
çok. Vaktimi mahallelime hizmet edebilmek 
için geçirmek istiyorum. Özellikle gençleri-
mizin kötü alışkanlıklardan uzaklaşabilmek 
için, boş zamanlarını değerlendirebileceği, 
enerjilerini atabileceği bir spor salonu şart 
oldu. Gençlerimiz, diğer mahalledeki spor 
salonlarına gitmek zorunda kalıyor. Onla-
rın da doluluk oranı fazla... Bundan önceki 
muhtarımıza da teşekkür ediyorum. Muh-
tarlık bir bayrak yarışı, mahallelimiz tevec-
cüh ederse 31 Mart günü görevi devralma-
ya hazırım” dedi. Çeşmelisebil kasabasında 
1960 yılında doğan İbrahim Büyükadam, 
evli ve 3 çocuk babası. Sebil Terzi’de işlet-
me sahibi olan Büyükadam, muhtar olması 
durumunda vaktinin büyük bölümünü ma-
halleliye hizmet için harcayacağını ifade etti.
n HABER MERKEZİ
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Başsavcı Solmaz’dan Cemiyet’e ziyaret
Konya Cumhuriyet Başsav-

cısı Ramazan Solmaz, Gaze-
teciler Cemiyeti Başkanı Sefa 
Özdemir ve Yönetim Kurulu’nu 
ziyaret ederek, Konya basınının 
çalışmaları hakkında bilgi aldı. 
Konya Cumhuriyet Başsavcısı 
Ramazan Solmaz, Konya Gaze-
teciler Cemiyeti’ni ziyaret ede-
rek Yönetim Kurulu Başkanı 
Sefa Özdemir ve Yönetim Kuru-
lu üyeleri ile uzun süre sohbet 
etti. Solmaz, Sefa Özdemir’den 
Cemiyet ve Konya basınının ça-
lışmaları hakkında bilgi alan ve 
Konya basının önemli bir yere 
sahip olduğunu söyleyen Sol-
maz, “Konya gazete ve televiz-
yonları, şehrimiz için önemli bir 
yere sahip. 

Özellikle Konya basını içeri-
sinde birbirine bağlı. Birbirine 

sahip çıkan bir gazetecilik anla-
yışı var” dedi.

Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Sefa Özdemir ise konuş-
masında Konya basınının sorun-
ları hakkında bilgi verirken, “Ye-
rel basın özellikle son günlerde 
en sıkıntılı günlerini yaşıyor. Biz-
ler gazete sahibi arkadaşlarımı-
zın ve çalışan meslektaşlarımızın 
sorunlarının çözümü için elimiz-
den geleni yapıyoruz. 

Yerel basının maddi yönden 
daha rahat bir ortama kavuşma-
sı için mutlaka resmi ilanlar ile 
desteklenmeli. 

Bu bağlamda icra / iflas ilan-
larının da hangi ilçedeyse orada 
yayınlanmasını ya da Konya’da 
yayınlanmasını özellikle arzu 
ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Taburcu olduğu hastaneyi yeşertecek

Seydişehir Devlet Hastane-
si’nde 10 gündür tedavi gören 
80 yaşındaki Adil Bilen, taburcu 
edilince hastanenin çevresine 
300 badem tohumu ekti. Hasta-
nenin penceresinden baktığında, 
çevrenin ağaçsız olmasına üzü-
len Bilen, oğlu Süleyman Bilen’e 
çıktıklarında çevreye ağaç dikmek 
istediğini söyledi. Tedavi süreci-
nin ardından taburcu edilen Bi-
len’in ilk işi, oğlunun da desteği 
ile hastanenin çevresine 300 ba-
dem tohumu ekmek oldu.

Adil Bilen, gazetecilere yap-
tığı açıklamada, ağaç dikmeyi 
çok sevdiğini belirterek, “Emekli 
olduktan sonra benim işim ağaç 
dikmek oldu. Çünkü dünyada en 
değerli şeylerden biri ağaç. Bu 
badem ağaçları büyüyünce göl-
gesinde insanlar barınır. Çiçeğini 
arılar alır. Meyvesinden de herkes 
yararlanır. Hastanenin çevresi-
ni güzelleştirmek, aynı zamanda 
çağlasından, bademinden insan-
ların yararlanmasını sağlamak 
amacıyla oğlumla beraber 300’e 
yakın badem diktik. İnşallah bun-
lar 4 sene sonra boy verirler.” 
diye konuştu. Süleyman Bilen de 
babasının yaşadığı Karacaören 

mahallesine de birçok ağaç dikti-
ğini anlattı.

Dikilen ağaçların bakımının 
da önemli olduğunu, insanların 
bu konuda bilinçli olması gerek-

tiğini anlatan Bilen, “Babam eski 
hastanenin çevresine de 150’ye 
yakın ağaç dikmişti. Şimdi de yeni 
hastanenin çevresine badem ek-
tik. Bakımı yapılacağı için buraları 

ağaçlandırmak daha faydalı olur 
düşüncesiyle bu gönüllü çalış-
mayı seve seve yapıyoruz.” diye 
konuştu. 
n AA

Konya’nın önemli sorunlarından biri olan dilenen veya satış yapan çocuklara ilişkin yeni bir çalışma başlatılacak. Konya 
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, bu sorunu Ramazan ayına kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi

Ramazan’a kadar bitecek!
Konya genelinde bulunan trafik 

ışıklarında dilenen veya cam silmek, 
peçete, ıslak mendil gibi ürünler sat-
mak amacıyla araçların önüne atılan 
çocuklar hem canlarını tehlikeye 
atıyor hem de trafik kazası riskini 
artırıyor. Bu sorunun çözülebilmesi 
için konu sık sık gündeme geliyor. 
Başta Büyükşehir Belediyesi ve ilçe 
belediyelerine bağlı zabıta ekipleri 
ile emniyet güçleri, bu sorunun çö-
zümüne yönelik denetimler yapıyor, 
vatandaşları uyarıyor. Ancak şehrin 
toplumsal ve sosyolojik yapısına uy-
mayan bu sorun, hala tam anlamıyla 
çözülebilmiş değil. Konya’da geçtiği-
miz yıl Temmuz ayında atanan Kon-
ya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan 
Solmaz, bu soruna yönelik çözüm 
için yeni çalışmalar yürütecekleri-
ni kaydetti. Solmaz, özellikle zabıta 
ekipleri ve kolluk kuvvetleri ile birlik-
te yapacakları çalışmayla kısa sürede 
bu sorunu çözme gayretinde olduk-
larını söyledi. 

RAMAZAN’A KADAR ÇÖZÜLECEK 
Konya genelinde trafik ışıklarında 

dilenerek veya mendil, su gibi ürün-
ler satmak suretiyle hem canlarını 

hem de trafik akışını tehlikeye sokan 
çocuklarla ilgili Konya’da çeşitli ça-
lışmalar yürütülüyor. Özellikle son 
yıllarda artan bu soruna ilişkin Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Da-
iresi Başkanlığı ve Konya İl Emniyet 
Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik 
Şube Müdürlüğü, bu çocuklara para 
verilerek dilenciliğe teşvik edilmeme-
si konusunda vatandaşların uyarıl-
dığı çeşitli çalışmalar yürütülüyordu. 
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Rama-
zan Solmaz, bu çalışmalara ek ola-
rak sorunun çözümüne yönelik yeni 
bir çalışmanın sinyalini verdi. Sol-
maz yaptığı açıklamada, Konya’nın 

yardımsever bir şehir olduğunu bu 
anlamda Türkiye’deki iller arasında 
Konya’da yardım faaliyeti yürüten 
dernek ve vakıfların sayıca yüksek 
olduğunu bildirdi. Bu durumun gü-
zel bir örnek olduğunu ifade eden 
Solmaz, “Konya’da yardımlaşma ve 
dayanışma faaliyetleri güzel bir se-
viyede. Ancak buna rağmen, göreve 
başladığımız günden buyana Konya 
sokaklarında çocuk dilenciler ve sa-
tıcılar sorunu var. Bu konuya ilişkin 
yeni projeler yürüteceğiz. Özellikle 
zabıta ekiplerimizle birlikte yürütece-
ğimiz yeni çalışmalarla, önümüzdeki 
Ramazan ayına kadar bu sorunu bi-

tirmeyi hedefliyoruz” dedi. 
KONYA GÜVENLİ BİR ŞEHİR

Başsavcı Solmaz, birçok ilde gö-
rev yaptığını ancak Konya’nın önemli 
bir avantaja sahip olduğuna da dikkat 
çekti. Konuya açıklık getiren Solmaz, 
“Konya güvenli bir şehir. İller bazın-
da işlenen suç oranlarına baktığımız 
zaman Konya’nın bu anlamda çok iyi 
bir durumda olduğunu görebiliyoruz. 
Biz bu oranların daha da düşürülebil-
mesi için elimizden gayreti göstere-
ceğiz” ifadelerini kullandı. 

BU SORUNUN 
ÇÖZÜLMESİ ORTAK KANAAT 

Trafik ışıklarında veya kavşaklar-

da bekleyerek dilenen veya bir şeyler 
satan çocuklara ilişkin yapılacak çö-
zümler, toplum tarafından da destek 
buluyor. 

Çünkü bu çocukların zor hava 
koşullarına rağmen saatlerce dilen-
meleri veya satış yapmaları, onların 
eğitim görmelerini de engelliyor. 
Bu da çocukların toplumdan uzak-
laşmasına veya kişisel gelişimlerini 
tamamlamalarından kaynaklı farklı 
sorunları beraberinde getiriyor. Bu 
nedenle sorunun çözülmesiyle ço-
cukların topluma kazandırılmasının 
önü açılacak.  
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Türkiye’nin elekt-
rik üretmek için 
dışardan petrol ve 
doğalgaz almadığını, 
ısıtmada kullanılan 
doğalgazın yerini, 
Toryumdan üretilen 
elektriğin aldığını dü-
şünelim.

Dünyada yaygın 
bir rezerve sahip olan 
toryum, son yıllarda 
geleceğin yakıtı olarak belirtiliyor. 
Türkiye, geleceğin  yakıtı olarak 
dillendirilen toryumda dünyanın 
ikinci rezervine sahip. Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) 
Avrupa Nükleer Araştırma Mer-
kezi (CERN) Bilim Komitesi Üyesi 
Prof. Dr. Saleh Sultansoy, Tür-
kiye’nin toryum rezervinin Dün-
ya’da birinci sırada olduğunu id-
dia ederek, “Eskişehir’deki bilinen 
rezervler bin yıl boyunca Türki-
ye’nin elektrik enerjisini karşılaya-
bilir” dedi. 

İşte o zaman, Türkiye’nin ba-
şına büyük bir devlet kuşunun 
konduğunu anlarız. Önümüzdeki 
10-15 yıl içinde Türkiye’nin talihi 
tersine dönebilir. Önü açılabilir.

Uranyuma dayalı nükleer 
enerji üretimine, hidrolik ener-
ji için baraj yapılmasına, termik 
santrallere karşı çıkan, ancak 
Türkiye’nin enerji gereksinimi 
için olumlu öneride bulunamayan 
çevreci örgütlere, doğaseverlere, 
sivil toplum örgütlerine ve harabe 
severlere de müjde! Şimdi elle-
rinde Toryum kozu var. Yürüyüş, 
açlık grevi yapmalarına artık gerek 
kalmayabilir.

Büyük bir servetin üzerinde 
oturuyoruz, küçük bir bilimsel 
yatırımla Toryumla enerji üretme 
alanının dünya devleri arasına 
girebiliriz. Kesinlikle patlama teh-

likesi yok. Çernobil 
benzeri bir felaketin 
tekrarlanması müm-
kün değil. Reaktörün 
fişini çektiğinizde her 
türlü işlem duruyor. 
Doğa kirlenmiyor, 
minimum atıklar da 
uzun ömürlü değil.

Rahmetli  Prof. 
Dr. Engin Arık, Tür-
kiye için sonsuz bir 

enerji kaynağı anlamına gelen 
Toryum ‘un, Türkiye’ye bir ser-
vet kazandırabileceğine de dikkat 
çekerek, “Enerji üretimi açısından 
1 ton Toryum en az l milyon varil 
petrole eşdeğer” olduğunu belirt-
miş.

Nükleer Enerji Santrallerinde 
Uranyum yerine kullanılabilecek 
olan Toryumun 21. yüzyılın en 
stratejik maddesi olacağını  ve  
Türkiye’nin  Dünya  Toryum re-
zervlerinde 1.sırada bulunduğunu 
belirten Prof. Dr. Arık’a göre;  

“Eğer Toryum kullanıma so-
kulabilirse Türkiye elektrik üret-
mek için petrol ya da doğalgaz 
satın almak zorunda kalmayacak. 
Isınma ihtiyacımız için yer al-
tındaki yaklaşık 800 bin  tonluk  
Toryum  ile  ürettiğimiz  elektriği 
kullanabiliriz.”

Türkiye’ nin Toryum rezervi 
800 bin ton olduğuna göre, bu 
en azından 800 milyar ton pe tro-
le karşılık geliyor. Bu da yaklaşık 
120 trilyon dolar eder.’ 

Yani ABD’nin 2001 yılı milli 
gelirinin tam 12 katına eşdeğer.

Servetin üzerinde oturuyoruz 
ama bu servetin farkında değiliz. 
Türkiye enerji açığını tortum ma-
deni ile kapatabilir. Yeter ki buna 
inansın, bilimsel ve teknik altyapı 
için ciddi atımlalar atılsın. 

Baki selamlar.

TORYUM MADENİ TÜRKİYE’NİN
ENERJİ AÇIĞINI KAPATIR

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA

Ramazan Solmaz
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İnebahtı başarısı Hıristiyanlara 
hiçbir kar getirmedi. Hıristiyanlar ka-
zandıkları bu zaferin şerefine heykeller 
dikmekle meşgulken, bizzat Selim Ha-
nın emriyle hummalı bir çalışma içine 
giren Osmanlı tersaneleri, 1571-72 
kışı içinde İnebahtı’da kaybettiğinden 
daha büyük bir donanma vücuda ge-
tirdi. Müezzinzade’nin eliyle kaptan-ı 
deryalığa getirilen Kılıç Ali Paşa, 13 
Haziran 1572’de büyük bir donan-
mayla İstanbul’dan ayrıldı. İnebahtı’da 
galip gelmelerine rağmen, donanmala-
rı çok yıpranmış ve bir hayli de asker 
kaybetmiş olan müttefikler, kendilerini 
toparlayıp galibiyetin meyvelerini topla-
mak niyetindeyken bu müthiş Osmanlı 
donanmasının Akdeniz’de görünmesi, 
büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Mütte-
fik donanması, Osmanlı donanmasının 
karşısına çıkmaya cesaret edemedi. 
İttifaktan ayrılan Venedik, Fransa aracı-
lığıyla barış istedi. 7 Mart 1573’te im-
zaladığı antlaşma ile Kıbrıs’ın Osmanlı 
Devletine ait olduğunu kabul etti. Ka-
nuni devrinden beri vermekte olduğu 
yıllık 500 duka haraç, 1500 dukaya çı-
karıldı. Ayrıca Kıbrıs Seferinin tazminatı 
olarak üç senede ödenmek üzere üç 
yüz bin duka altını vermeyi taahhüt etti.

Kıbrıs’ın fethinden sonra Kırım Ha-
nına bir miktar asker ve top gönderen 
Selim Han, 1569’da Astırahan Seferi 
başarısızlığını telâfi etmek ve daha fazla 
genişlememeleri için gözdağı vermek 
üzere Rusya içlerine bir sefer düzen-
lenmesini emretti. Nitekim 1571 baha-

rında harekete geçen Devlet Giray Han, 
120.000 kişilik süvariden meydana ge-
len ordusu ile Rusya üzerine yürüdü. 
Çok süratli hareket eden Devlet Giray, 
yaptığı muharebelerde Rus ordularını 
on binlerce zayiat verdirerek dağıttı ve 
Moskova’ya girdi. 150.000 esirle Kı-
rım’a dönen Devlet Giray Han, bu zaferi 
üzerine Taht-alan lakabıyla anıldı. Ertesi 
yıl tekrar sefere çıkan Devlet Giray Han, 
Oka Nehrine kadar uzandı. Bu başarı-
ları üzerine İkinci Selim Han, murassa 
kılıcı, hil’at ve name-i hümayun gönde-
rerek Devlet Giray’ı tebrik etti. Çar, Os-
manlı Devletine bağlı Kırım Hanlığıyla, 
yılda 60.000 altın vergi vermeyi kabul 
ederek barış yaptı.

1574 yılında Boğdan Voyvodası 
Loan cel Cumplit isyan ederek, Le-
histan’ın da yardımıyla Tuna’nın batı 
kıyısındaki İbrail, Dinyester’in güney 
kıyısındaki Bender ve Dinyester boyun-
daki Akkerman gibi mühim kaleleri ele 
geçirdi. Üzerine gönderilen ve küçük 
Türk birlikleriyle desteklenmiş olan 
Eflak Voyvodasını yendi. Bunun üze-
rine Selim Han, Üçüncü Vezir Ahmed 
Paşa ve Kırım Hanı Adil Giray’ı isyanı 
bastırmakla görevlendirdi. Kısa za-
manda bölgeye giden Ahmed Paşa ve 
Adil Giray Han, Tuna’nın güneyinde üç 
gün süren kanlı muharebeler sonunda, 
asileri ve onlara yardım eden Lehistan 
kuvvetlerini imha ettiler (9 Haziran 
1574). Asi Voyvoda da yakalanarak 
cezalandırıldı ve yerine Petru Şiopul 
tayin edildi.

İkinci Selim Hanın 
ilgilendiği işlerden biri 
de Tunus meselesiydi. 
İspanya’nın Tunus’tan 
bir türlü elini çekme-
mesi bu devletle harp 
halinin devam etmesine 
sebep oluyordu. Os-
manlı donanması, Kıbrıs 
Seferine çıktığı sırada, 
Cezayir beylerbeyi olan 
Uluç (Kılıç) Ali Paşa da 
Tunus üzerine yürümüş ve 30.000 ki-
şilik kuvvetle karşısına çıkan Hafsi Sul-
tanı Mevlay Hamid’i yenip, ikinci defa 
fethetmişti. Fakat kendi yanında fazla 
bir kuvvet bulunmadığı gibi, bu arada 
Kıbrıs Seferine katılma emri de aldığın-
dan, Tunus’a Ramazan Beyi bırakarak 
donanmasıyla birlikte Kıbrıs Seferine 
katılmıştı.

Kaptan-ı deryanın bölgeden uzak-
laşmasından sonra, İspanya Kralı Don 
Juan büyük bir donanmayla Tunus 
üzerine yürüdü. Direndiği takdirde 
İspanyolların sivil halka karşı katliama 
girişeceklerini anlayan Ramazan Bey, 
Kayrevana çekildi ve bu suretle Tu-
nus bir kere daha İspanyolların eline 
geçmiş oldu (Ekim 1573). Don Juan, 
Tunus hükümdarlığını kendi taraftarı 
Mevlay Muhammed’e verip bir miktar 
da asker bırakıp İspanya’ya döndü.

Cezayir ve Trablus-
garb Osmanlı Devletinin 
elinde olduğu halde, iki-
sinin ortasında bulunan 
ve stratejik ehemmiyeti 
büyük olan Tunus’un, İs-
panyol hakimiyeti altında 
halka zulüm eden kukla 
bir hükümet elinde olma-
sı, Akdeniz’de hakimiyeti 
elinde bulunduran Türk 
donanması için tehlikeydi. 

Bu sebeple İkinci Selim Han, Tunus 
işinin kökünden halledilmesi için emir 
verdi. Kaptanı derya Kılıç Ali Paşa, ya-
nında kara ordusu serdarı Koca Sinan 
Paşa olduğu halde Tunus’a hareket etti 
(15 Mayıs 1574). Navarin üzerinden 
Sicilya sularına geçen donanma, Mes-
sina havalisini de vurduktan sonra, 
Tunus üzerine yürüdü. İki yüz ellinin 
üzerinde harp gemisi ve kırk-elli bin 
civarında askerden meydana gelen 
muhteşem Osmanlı donanması, Tu-
nus önlerine gelir gelmez derhal Halk-
ul-Vad Kalesi yakınına çıkarma yaptı. 
Koca Sinan Paşa kendisi Halk-ul-Vad’ı 
kuşatırken, Trablusgarb Beylerbeyi 
Mustafa Paşa ile eski Tunus Beylerbe-
yi Haydar Paşayı Tunus Gölü ile şehir 
arasında bulunan Bastiyon Kalesini 
fethe memur etti.

Tunus’un yıllardan beri İspanyollar 

tarafından tahkim edilerek hiçbir suret-
le zaptedilemez diye öğündükleri Halk-
ul-Vad, Osmanlı ordusuna ancak otuz 
üç gün mukavemet etti. 24 Ağustosta 
kale fethedilip Mevlay Muhammed’le 
kale komutanı Don Pietro Cerrera esir 
edilerek İstanbul’a gönderildi.

13 Eylülde Bastion Kalesinin de fet-
hiyle Tunus tamamen ele geçti. Tunus, 
aynen Cezayir ve Trablusgarb gibi bir 
eyalet hâline getirildi ve beylerbeyliğine 
Ramazan Paşa tayin edildi. Böylece 
Tunus’ta üç asırdan fazla sürecek olan 
Osmanlı idaresi başladı. Tunus mese-
lesinin halledilmesinden yaklaşık bir 
ay sonra; Osmanlı Devletiyle Almanya 
arasında Zigetvar Seferinden sonra 
17 Şubat 1568’de yapılan antlaşma, 4 
Aralık 1574’te yenilenerek, sekiz sene 
uzatıldı. Bu antlaşmadan hemen son-
ra rahatsızlanan İkinci Selim Han, 15 
Aralık 1574’te vefat etti. Mimar Sinan’a 
Ayasofya Camii avlusunda yaptırdığı 
türbeye defnedildi.

İkinci Selim Han, uzuna yakın orta 
boylu, açık alınlı, ela gözlü ve sarışın-
dı. Avcılık ve yay çekmede fevkalade 
maharetli olup, zamanında ondan 
daha kuvvetli yay çeken yoktu. Babası 
Kanuni Sultan Süleyman devrinde bir-
çok savaşa katılmakla beraber, tahta 
geçtikten sonra sefere çıkmadı. Çünkü 
devrindeki seferler umumiyetle büyük 
deniz seferleri olup bu seferlere de pa-
dişahın kumanda etmesi adet değildi. 
Tecrübeli ve bilgili bir vezir olan Sokul-
lu Mehmed Paşayı hükümet işlerinde 

tamamen serbest bırakmakla beraber, 
lüzumlu gördüğü birkaç meselede 
duruma müdahale etmiştir. Alimlere 
büyük hürmet göstermiş, çok sevdiği 
büyük alim Ebussu’ud Efendiyi vefatı-
na kadar meşihat (şeyhülislamlık) ma-
kamında tutmuştur. Cülus bahşişinin 
ilmiye sınıfına da verilmesi adetini ilk 
defa İkinci Selim Han çıkarmıştır.

İkinci Selim, Kanuni Sultan Süley-
man Hanın bütün şehzadeleri gibi çok 
iyi tahsil görmüştü. Divan sahibi değerli 
bir şairdi. Selim ve Selimi mahlaslarıy-
la yazdığı şiirler çok beğenilmektedir. 
Yahya Kemal’in; “Bir beyti bir de cami-i 
ma’muru var” diye övdüğü;

Biz bülbül-i muhrık dem-i şekva-yı 
firakiz

Ateş kesilir geçse saba gülşenimiz 
den beyti, bütün Türk şiirinin en güzel 
beyitlerinden biri sayılmaktadır. İkinci 
Selim aynı zamanda imarcı bir padi-
şahtır. Kısa süren saltanat döneminde 
Türk ve dünya sanatının şaheseri sayı-
lan Edirne Selimiye Camii’ni inşa ettir-
miştir. Tamire muhtaç olan Ayasofya 
Camiini yaptırdığı istinad duvarlarıyla 
tahkim ettirerek günümüze kadar gel-
mesini sağladığı gibi, iki minare ekle-
miş, yanına iki de medrese yaptırarak 
külliye hâline getirmiştir. Bunlardan 
başka Mekke-i mükerremenin su yol-
larının tamiri, Mescid-i Haram’ın mer-
mer kubbelerle tezyini, Lefkoşe Selimi-
ye Camii, Aziz Efendi tekkesi, Navarin 
limanına hâkim bir mevkiye yaptırdığı 
kule, hayratı arasındadır.
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31 Mart yerel seçimlerin yak-
laşması ile birlikte mahallelerine 
hizmet etmek isteyen muhtar aday-
ları adaylıklarını mahalle sakinleri ile 
paylaşıyor.  İş kadını Aliye Kaya’da 
31 Mart 2019 tarihinde gerçek-
leşecek olan Mahalli İdareler Se-
çimlerinde Yazır Mahallesi Muhtar 
adaylığını açıkladı. Yazır’a Mahalle 
Muhtarlığını açıklayan Aliye Kaya 
çalışmalarına aralıksız devam edi-
yor. Yazır Mahallesi Muhtar Adayı 
olması halinde Yazır Mahallesinde 
kültür ve sanat faaliyetlerine ağırlık 
vereceğine dikkat çeken Aliye Kaya, 
“ 31 Mart Mahalli İdareler Seçim-
lerinde kadınların her alanda gös-
termiş olduğu başarıyı, muhtarlık 
alanında göstermek amacı ile Yazır 
Mahallesi Muhtar Adayı oldum. Ma-
halleme muhtar seçilmem halinde 
mahallemim sorunları ile dertleşe-
cek, sorunların çözümü noktasında 
el birliği gerçekleştireceğiz. Göreve 
geldiğim takdirde mahalle sakin-

lerim arasında iletişimliğin önüne 
geçeceğim.  Yazır mahallesinde 
kültürel ve sosyal faaliyetlere ağırlık 
vereceğim. Mahallemizde bulunan 
başıboş köpekler için kurumlar ve 
belediyeler ile işbirliği yaparak çö-
züm bulacağım. Yazır Mahallesinde 
oturan kadınların el emeği göz nuru 
ürünleri sergileyebileceği, bunları 
satarak gelir edeceği kermes orga-
nizasyonlarına ağırlık vereceğim. 
Yazır günü, Yazır festivali gibi et-
kinliklere öncülük edeceğim. Yazır 
mahallesini hak ettiği hizmete ka-
vuşturacağım. 31 Mart seçimlerine 
kadar Sıkmadık el, çalmadık kapı 
bırakmayacağım. ‘Ben’ değil, ‘biz’ 
anlayışı ile hareket edeceğiz. Kad-
rom bilgili, etkin ve çalışkan insan-
lardan oluşuyor. Seçmenlerimizin 
bunu göz önünde bulundurmasını 
istiyorum. İnşallah mahallemiz için 
olumlu çalışmalar yapacağız” ifade-
lerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından insani yardım ihtiyacı artan Suriye’nin Afrin 
bölgesine AYDER Anadolu İnsani Yardım Derneği tarafından 4 TIR dolusu yardım gönderildi

AYDER’den Afrin’e 
4 TIR insani yardım

2018 yılı başında Zeytin Dalı 
Harekatı’yla terör örgütlerinden te-
mizlenen Suriye’nin Afrin bölgesin-
de hayat normale dönmeye devam 
ediyor. Savaş öncesinde 100 bin 
olan Afrin nüfusu, bölgedeki terör 
örgütünün temizlenmesiyle göç 
alarak nüfus 400 bine ulaştı. Göç-
lerle birlikte bölgede barınma, gıda 
ve sağlık ihtiyaçları da arttı. Bun-
dan dolayı AYDER Anadolu İnsani 
Yardım Derneği  buraya sığınmış 
yetimlerin  dulların ve mazlum in-
sanların çağrısına sessiz kalmayarak 
bölgeye bir yardım çalışmadı başlat-
tı. Konyalı bağışçılarında desteğiyle 
bir TIR dolusu insani yardım malze-
melerini bölgeye ulaştırdı. AYDER 
yönetim kurulu üyeleri ve bağışçıları 
bölgede  4  gün süren bir çalışmayla 
gelen yardımların dağıtımlarını ger-
çekleştirdi.

Bölgeye giden yardımları bizzat 
ulaştıran AYDER Yönetim Kurulu 
Başkanı İhsan Erdim şu açıklama-
larda bulundu, “Bölgeye gönder-
diğimiz yardım TIR’ımızda soba 
(borularıyla beraber) ,gıda kolisi, 
elbise, ayakkabı, ilaç, battaniye ve 
kuru gıda malzemeler bulunuyor-
du. Bu ay içinde 2 tır 2019 başından 
itibaren 4 TIR’ını bölgeye yolladık. 
Önümüzdeki günlerde TIR’larımızı 
yollamaya devam edeceğiz..

Bölge edindiği izlenimleri akta-
ran ERDİM : Başta Afrin olmak üze-
re Cinderes ve Türkiye sınırına yakın 
Suriye’deki çadır kentleri ziyaret et-

tik.  Bölgede insanlardan şu nidaları 
dinledik. Afrin ve Cinderes bölgesi 
diğer bölgelere göre nispeten daha 
iyi fakat her an bir saldırı durumu 

söz konusu . Tekrar muhacir olma 
durumu söz konusu şu anda her 
ne kadar can güvenliğimiz olsa da 
herhangi bir  ilaç ,gıda, battaniye, 

soba ve ev eşyası ihtiyacı hat safha-
da. Türkiye’den başka hiçbir yerden 
yardım gelmiyor. Allah için yardım-
larınızı esirgemeyin diyorlar.

Bölgeye Suriye’nin güneyinden 
hicret eden aileler sadece sırtların-
da bir ceket ile gelebildiler, hiçbir 
şeylerinin alınmasına izin verilme-
di. Yakın zamanda Hama ‘dan 100 
ün  üzerinde aile bölgeye geldi . Biz 
AYDER olarak bu ailelere bölgede 
35 daireden oluşan  bir apartman 
bloku kiraladık. Her dairede 4 oda 
var her odayı bir aileye vererek yak-
laşık 140 ailenin sığabileceği bir yer 
tahsis ettik. Bu apartman maalesef 
bölge şartlarından dolayı  fiziki ola-
rak çok yetersiz durumda. Bunun 
için 2. el de olsa öncelikli olarak halı 
,battaniye ve soba ihtiyacı var. Bölge 
halkının Konyalı hayırseverlerden 
beklentisi bu yönde.

Son olarak sözlerini tamamla-
yan ERDİM: Gördüğümüz kadarıyla 
savaş bitmiş değil belki sıcak çatış-
malar eskiye göre azaldı ama yokluk 
sıkıntı gıda, ilaç, barınma, sağlık sı-
kıntısı eğitim problemleri  hala ar-
tarak devam ediyor. AYDER kurul-
duğu günden bu yana zalime karşı 
mazlumun yanında olma duruşunu 
Konya halkının desteğiyle burada 
da sürdürdü. Yapılan yardımlardan 
dolayı Allah Konya halkından razı 
olsun. Biz AYDER olarak yapılan ha-
yırlarda köprü görevini sürdürmeye 
devam edeceğiz.”
n HABER MERKEZİ

Seçim çalışmalarına hız verdi

Yaban hayvanlarında 
ilkyardım anlatıldı

Selçuk Üniversitesi Öğrenci 
Toplulukları Koordinatörlüğü ve 
IVSA Konya Topluluğu tarafından 
düzenlenen “Yaban Hayvanların-
da İlkyardım” konferansı Selçuk 
Üniversitesi Süleyman Demirel 
Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Programa Selçuk Üniversitesi Ka-
dınhanı Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Prof. Dr. Uğur Uslu, Veteriner 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Kamil Beşoluk, Veteriner Hekim 
Ahmet Emre Kütükçü ve çok sayı-
da öğrenci katıldı. Selçuk Üniver-
sitesi Kadınhanı Meslek Yükseko-
kulu Müdürü Prof. Dr. Uğur Uslu, 
geleceğin veteriner hekimlerinin 
Türkiye’nin gelişimi ve kalkın-
ması için her alanda olduğu gibi 
yaban hayatı koruma alanında da 
ilerlemeler kaydedebileceklerini 
söyledi. Türkiye’nin coğrafi ko-
numu nedeniyle Dünya açısından 
ekosistem çeşitliliğinin en yüksek 
ülkelerden biri olduğunu dile geti-
ren Prof. Dr. Uğur Uslu, biyoçeşit-
lilik açısından yeryüzündeki 34 sı-
cak noktadan üçünün Türkiye’de 
olduğunu kaydederek, “Asya, 
Avrupa ve Afrika’ya komşu olan 
ülkemiz, doğal yaşam alanlarının 
çeşitliliği sayesinde birçok yabani 
hayvan türüne ev sahipliği yapı-
yor. Öyle ki kara ağaçkakanlar-
dan, toya kadar 450’ye yakın kuş 
tür; Akdeniz fokundan, kaya uyu-
runa kadar 140’ı aşkın memeli 
türü ve Fırat kaplumbağasından 
Wagner engereğine kadar 200’e 
yakın amfibiyen ve sürüngen türü 
Türkiye’de barınıyor. Bu türlerden 
bazıları yalnızca Dünya’nın önem-
li kuş göçü güzergâhlarından biri 
olan ülkemizde yaşarken, her yıl 
200’den fazla tür ya Türkiye üze-
rinden göç ediyor ya da kışlamak 
için Türkiye’ye geliyor” dedi. 

261 TÜR, TEHTİD ALTINDA
Türkiye coğrafyasının sahip ol-

duğu yaşam alanlarının, coğrafi çe-
şitliliğiyle yerleşik ve göçmen bir-
çok türe barınma, üreme ve yaşam 
alanı sağladığını söyleyen Prof. Dr. 
Uslu, “Tehdit altında bulunan 261 
tür ile Türkiye, Avrupa’da İspan-
ya’dan sonra tehdit altındaki tür 

sayısının en yüksek olduğu ikinci 
ülke konumunda. Bu durum ise 
bizler için doğaya geri kazandırılan 
her türü, her bireyi oldukça önemli 
kılıyor. Çalışkan, zeki, ileriyi gören 
ve kendini her daim geliştiren ne-
sillerimizin yetişmesinde bu tarz 
etkinliklere daha fazla ihtiyaç du-
yulmaktadır ” diye konuştu. 

Veteriner Hekim Ahmet 
Emre Kütükçü, söz konusu ya-
ban hayvanlarıysa veterinerlere 
büyük görevler düştüğünün al-
tını çizdi. Yaban hayvanlarının 
türünü tanıma ve ona göre dav-
ranılması gerektiğini belirten Ve-
teriner Hekim Kütükçü, en hafif 
kuşun ‘Sinek Kuşu’, en ağır ku-
şunsa ‘ Toy’ olduğunu belirterek, 
en çok yaşayanınsa 40 yıllık bir 
süreyle ‘Kuzgun’ olduğunu kay-
detti. Kuşların hafif bir iskeletinin 
olduğunu ve kuyruk omurlarının 
kaynamış olduğunu belirten Ve-
teriner Hekim Kütükçü, tüylerin 
kuşlar için hayati önem taşıdığı-
nı, ayrıca hayvanı tutarken tüy 
kaybına sebep olunmaması ge-
rektiğini vurguladı. Hayvanların 
ilk müdahalesinde tür ve türe 
özgü özellikleri tespit etmek ge-
rektiğini dile getiren Veteriner 
Hekim Kütükçü, “Olay yerine za-
manında ulaşın. Tüm ekipmanla-
rınızı alın. İş bölümü yapın. Ya-
nınızda gereksiz kişiler olmasın. 
İnsanların ve kendi güvenliğiniz 
önceliğiniz olsun” dedi.

Program sonunda toplu fotoğ-
raf çekilerek, plaket takdiminde 
bulunuldu. n HABER MERKEZİ
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Doğtaş Kelebek’ten yüzde 30 büyüme hedefi
Doğtaş Kelebek Mobilya, 209.069.767 

TL değerindeki mevcut sermayesini 
60.000.000 TL artırarak 269.069.767 
TL’ye çıkarma kararı aldı. Şirket sermayesi-
ni güçlendirmek için aldığı kararı Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’nda duyurdu. 350 
mağazasıyla Türkiye’de mobilya sektörü-
ne yön veren Doğanlar Yatırım Holding 
CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Da-
vut Doğan sermaye artırımıyla ilgili yaptığı 
açıklamada “Doğtaş ve Kelebek mobilya 
olarak sermayemizi güçlendirmek istiyor-
duk. Özellikle bu dönemde Doğanlar aile-
si olarak, sektördeki fırsatları da görerek, 
küçük yatırımcılarımızı mağdur etmeden, 
bedelli hisse satışı yerine, imtiyazlı hisse alı-
mını tercih ettik. Şirketten hisse alımını Do-
ğanlar ailesi olarak yaptık. Bu karar, Doğtaş 
Kelebek bünyesindeki markaların gücüne 
ve Türkiye ekonomisine duyduğumuz gü-
veni teyit etmektedir’’ ifadelerine yer verdi.

Sermaye artırımının şirketin bir dünya 

markası olma yolundaki avantajını daha 
da güçlendireceğini belirten Davut Doğan, 
“Sermaye artırımıyla Doğtaş Kelebek’in 
halihazırda kuvvetli olan finansal yapısını 
daha da kuvvetlendirmek, gelecek dönem-
de büyümenin sürdürülebilir kararlıkla de-
vamlılığını sağlamak en büyük hedefimiz” 
diye konuştu.

Hedeflerini, 2019’da yüzde 30 ortala-
ma büyüme ve sıfır gider artışı olarak plan-
ladıklarını belirten Davut Doğan; “2018 bi-
zim için kayıp bir yıl oldu. Sektörümüzdeki 
gibi maalesef 2018’de büyüme sağlayama-
dık. Ancak, 2019 bizim için önemli bir yıl 
olacak. Şirketimizde hem organizasyonda 
yeniden yapılanmaya gittik, hem de yüksek 
faizli ve kısa vadeli kredilerimizi, uzun va-
deli Eximbank kredilerine çevirerek, mali-
yet azaltması gerçekleştirdik. İhracatta ise 
atılım bekliyoruz. 2019 bizim için yeni bir 
atılım yılı olacak” dedi.
n HABER MERKEZİ

2016 yılında bombalı terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Metin Düzgün’ün hatırası, şehitlik 
tazminatının tamamıyla, ailesi tarafından yaptırılan ve şehidin isminin verildiği Kur’an kursunda yaşatılacak

Şehidin adı Kur’an 
kursunda yaşatılacak

2016 yılında İstanbul Beşik-
taş’taki bombalı terör saldırısın-
da şehit olan Polis Memuru Metin 
Düzgün’ün hatırası, şehitlik tazmi-
natının tamamıyla, ailesi tarafından 
yaptırılan ve şehidin isminin verildi-
ği Kur’an kursunda yaşatılacak. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Konyalı şe-
hit polis memuru Metin Düzgün’ün 
ailesi tarafından oğullarının adına 
yaptırılan Kur’an kursunun açılışına 
katıldı. 

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
bulunan İbrahim Hakkı Konyalı Ca-
mii’nin altında hizmet verecek Şehit 
Metin Düzgün Erkek Kur’an Kur-
su’nun açılışı Konya protokolünün 
katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış 
törenine; Konya Valisi Cüneyit Or-
han Toprak, 3. Ana Jet Üs ve Gar-
nizon Komutanı Tümgeneral Fidan 
Yüksel, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya 
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral 
Ercan Yaşin, Hava Savunma Okulu 
ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğ-
general Hasan Kaymaz, AK Parti İl 
Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
il müdürleri, sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri ve şehit yakınları katıldı. 

Açılışta konuşan Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak, şehit ailesi-
nin çok hayırlı bir işe imza attığını 
belirterek, “Böyle vatansever in-
sanlarımız oldukça bizim bileğimizi 

dünyada kimse bükemez. Kuran-ı 
Kerim’in öğretileceği, anlaşılacağı 
ve hayatımızın rehberi olan Allah 
kelamının tam manasıyla anlaşılıp 
hayatımıza tatbik edeceğimiz bir 
kursu açma şerefine nail oluyoruz. 
Bütün şehitlerimize de rahmet dili-
yorum” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, “Cumhur-
başkanımızın son Konya ziyaretinde 
Harun amcamız oğlu adına yap-
tırdığı Kuran kursunun açılmasını 
rica etmişti. Sayın Cumhurbaşka-
nımız da bize açılışı geciktirmeden 
yapmamız talimatını verdi. Biz de 
şu an o talimatı yerine getiriyoruz. 
Şehidimize Allah’tan rahmet diliyo-
ruz. Şehidin ailesine böyle bir Kur’an 
kursunu hizmete açtığı için teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. 

Şehidin babası Harun Düzgün 
de, Kur’an kursunu şehit olan oğlu-
nun ve tüm şehitlerin adına açtık-
larını söyleyerek, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği 
geçen herkese teşekkür etti. 

Konuşmaların ardından Kur’an 
kursu, yapılan duayla hizmete açıl-
dı. Daha sonra protokol mensupları 
Kur’an kursunu gezerek Kur’an eği-
timi alan minik öğrencilerle sohbet 
etti.  Polis Memuru Metin Düzgün, 
2016 yılında İstanbul Beşiktaş’taki 
teröristler tarafından düzenlenen 
bombalı saldırıda şehit olmuştu.
n HABER MERKEZİ

‘Vatandaşlarımızı ilaçsız bırakmak istemiyoruz’
Bazı ziyaret ve açılış program-

ları için kente gelen Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, Karabük Valisi Fuat 
Gürel’i ziyaret etti.

Gürel’den çalışmaları hakkında 
bilgiler alan Koca, daha sonra kay-
makamlar, belediye başkanları ve il 
müdürleriyle basına kapalı toplantı 
yaptı.

Bir gazetecinin ilaç zamları ve 
stokları yönündeki sorusuna Koca, 
şöyle yanıt verdi:

“Özellikle her yıl şubat ayının 
tebliğ gereği 15’inde açıklanması, 
19’undan sonra yürürlüğe girmesi 
gereken bir fiyat güncelleme yapıl-
ması gerekiyor. Sektörle bir araya 
gelinerek bununla ilgili daha önce 
her yıl yüzde 70 olarak, (avro orta-
lama kuru) çarpılarak elde edilen 
bir değerdi. Biz sektörle konuşarak 
bundan sonraki yıllar sadece bu yıla 
özel değil, bu yüzde 70’i, yüzde 60 
çarpan olarak kabul edip, bunun 
tebliği yayımlandı. Zannediyorum 
önümüzdeki salı günü itibarıyla da 
tebliğ gereği yeni düzenleme devre-

ye giriyor olmuş olacak. Bu süreçte 
bunu fırsata çevirmek isteyen üre-
tici, depocu ve eczacıların olduğunu 
biz sahada müşahede ettik. Bununla 
ilgili sahada 900 denetim elemanı-
mız halen aktif devam ediyor. Bu-
nun dışında 41 ilaca da fiyat düzen-
lemesi de yaptık. Biz vatandaşımızı 
asla ilaçsız bırakmak istemiyoruz. 
Bu anlamda fırsatçılık yapanlara hiç-
bir şekilde göz açtırmak istemiyoruz. 
Bununla ilgili önümüzdeki günlerde 

de bu denetimin devam edeceğini 
ve bu anlamda sorun yaşanabilece-
ğini düşünmüyorum. Buna rağmen 
sorun yaşama durumunda olan va-
tandaşımız olduğunda mutlaka bi-
zimle irtibatta olmaları gerektiğini, 
bununla ilgili gereğin mutlaka yapı-
lacağını söyleyebilirim.” 

YUNANİSTAN’DAKİ H1N1 VİRÜSÜ
Yunanistan’da H1N1 virüsünün 

sebep olduğu grip salgınının Tür-
kiye’yi etkileyip etkilemeyeceği yö-

nündeki soru üzerine Koca, “Bizde 
bu anlamda normal mevsimsel grip 
salgını dışında özel bir salgın duru-
munun olmadığını ve halk arasında 
domuz gribi ve benzeri adlandırma-
larla yapılan grip salgınının şu an ol-
madığını ve bununla ilgili de tedbir-
lerin alındığını söyleyebilirim.” dedi. 

Bakan Koca, daha sonra Kara-
bük Eğitim ve Araştırma Hastanesi-
ne geçerek incelemelerde bulundu, 
hastaları ziyaret etti. n AA

Son günlerde Türki-
ye  gündemine  bir Türk 
Ozanı olan ve bu anlamda 
kıymetli eserleri bulunan 
Abdurehim Heyit’in öldüğü 
iddiaları ile tekrar düşen Çin 
ve politikaları bu haftada 
ki yazımızın içeriği olacak-
tır. Bu bağlamda Çin ve 
Çin’in dış  politikasına da 
değineceğimiz yazımızda 
Çin’in yalnızca ekonomik 
yükselişinin gündemi meş-
gul etmesinin yanında dış 
politika üretiminde ki temel parametreleri 
ve küresel güç olma iddiasında yumuşak 
güç politikaları üretme çabalarına ve bunun 
yanında Çin’in insan ve insanlık adına bu 
bağlamda bir şey vaat edip edemediğine 
değineceğiz.

Son otuz yılda nefes kesen bir ekono-
mik büyüme ve askeri harcama ile dünya 
da ABD’nin hegemon pozisyonuna göz 
diktiği sinyalleri veren ve birçok uzman 
tarafından da politik ekonomi bağlamında 
bunun çok uzak olmadığının söylendiği 
bir tablo da Çin’in dikkatleri üzerine çektiği 
söylenebilir. Özellikle  içinde bulunduğu-
muz zaman diliminde dünyadaki siyasi güç 
dağılımının çok kutupluluğa doğru kaydığı-
na her geçen gün biraz daha tanık olurken 
bu söylemlerin daha da önem kazandığını 
ve irdelenmesi gerektiğini görmekteyiz. 
Bu minvalde  Çin’in kriz döneminde dahi 
dünya ticaret hacmi içindeki payı artarak 
yüzde 10 seviyelerini aştığını da söylemek 
önemli bir tespit olacaktır. Çin’in özellikle 
son otuz yıldaki yüksek ekonomik perfor-
mansı ve aynı dönemde dünya lideri po-
zisyonunda ki ABD’nin küresel siyasi güç 
dağılımındaki nispi payının sürekli azalma 
eğiliminde olması, küresel yönetişim bağ-
lamında belirsizlikleri ortaya çıkarmaktadır. 
Bu noktada Çin’in, ABD’nin pozisyonunu 
devralmasının yüksek bir olasılık olduğu 
da daha çok dillendirilmektedir. Bu bakış 
açısıyla Mart 2010’da dönemin Çin Devlet 
Başkan Yardımcı Xi Jiping ve Rusya Baş-
bakanı Vladimir Putin şu ortak düşünceyi 
dile getirmiştir; ‘’Çin ve Rusya ileride çok 
kutuplu bir dünya düzeni içinde ulusla-
rarası ilişkilerin ve demokrasinin dünya 
yüzeyinde gelişmesi için ortak hareket 
etmelidirler.’’tüm bu iddialar kapsamında 
uluslararası sistemin dönüşümleri ve Çin’in 
bu minvaldeki iddiaları daha da kıymetli bir 
inceleme konusu olmaktadır. 

Çin’in siyasi tarihinde önemli kırılma 
noktalarından bir tanesi olan Mao önder-
liğinde ki 1949 yılındaki devrim Çin’in kü-
resel ilişkiler bağlamında ve iç politikasında 
önemli değişiklikleri beraberinde getirmiş-
tir. Bu devrim sonrası özellikle  uluslararası 
ilişkilerde aktif olma eğiliminin artması 
ise Çin Halk Cumhuriyeti’nin liderliğine 
1977’de Deng  Xioping ‘in atanmasıyla 
olmuştur. Yeni politikalar ile Çin’in önemli 
reformlara giriştiği bu dönemde ‘’önce 
ekonomi’’ ve ‘’dış dünyaya açılma’’ politi-
kaları 80’lerden itibaren sürekli büyüyen 
bir ekonomi olma durumunu sağlamıştır. 
Bugün itibariyle bu tabloya baktığımızda 
ise Çin’in geldiği son noktada, dünyanın en 
büyük imalatçısı, en büyük ihracatçısı, ikin-
ci en büyük dış ticaret hacmine sahip ülkesi 
ve doğrudan yabancı yatırımların ikinci en 
büyük ev sahibi olduğunu görmekteyiz. 

Son yıllarda Çin’in küresel piyasalarda 
varlığının kendi markaları ile artması ve 
Çin’in küresel ekonomiye entegre olma 
hususunda ki açıklamaları ve gümrük 
duvarlarında ki değişiklikler ile dış politika 
üretmesinde ki değişimlerde önemli başlık-
lardır. Özellikle kendisini kalkınan ekonomi-
lerin hamisi olarak gören Çin bu anlamda 
küresel sistemin yeniden inşası noktasında 
elini güçlendirmek adına bir yol izlemek-
tedir. Bu bağlamda kendisini konumlan-
dırdığı pozisyonla da Çin az gelişmiş ül-
kelerin de uluslararası sistemde söz sahibi 
olması gerektiğini ve bu söz sahibi olma 
durumunun daha da artması noktasında 
üst düzey beyanlar da bulunmaktan geri 
durmamaktadır. Bütün bunların yanında 
Çin’in dış politikasını belirleyen en önemli 
parametrenin ülkenin iç istikrarı olduğunu 
görmekteyiz. Bu noktada atılan adımlar ise 
Çin’in dış politika bağlamında küresel güç 

olma durumunda ziyade-
siyle korkutucu bir tabloyu 
beraberinde getirmektedir. 
Öyle ki özellikle Doğu Tür-
kistan özerk bölgesiyle ilgili 
olarak güvenlik algıları ve 
buna karşı atılan adımlar 
bu çekinceleri destekler 
niteliktedir. Çinli yetkililerin 
en hassas sinir uçlarını 
işaret eden bu mesele ile il-
gili olarak Çin Hükümeti’nin 
2005 yılında ‘’Ayrılık ile Mü-

cadele Kanunu’’ çıkarması 
ve bu konuda gerekirse ‘’barışçıl olmayan 
yöntemlere’’ başvurabileceğini ilan etmesi 
ziyadesiyle endişe verici bir durumu gös-
termektedir. Özellikle bu coğrafyada olan 
biten ile ilgili olarak dünyanın net ve açık 
bir bilgiye sahip olmaması da durumun 
iyice bir çıkmaza girmesine ve şüphelerin 
artmasına sebep olmaktadır. Çin’in bura-
da kendisini meşrulaştırmak adına ortaya 
koyduğu bölgede ki ABD çıkarları ve CIA 
varlığı iddiaları da bu tutumunu meşrulaş-
tırmamaktadır. Yapılabilen kısıtlı araştırma-
lar ve bir şekilde coğrafyadan Türkiye’ye 
gelebilmiş Doğu Türkistanlıları dinlediğimiz 
kadarıyla ABD’nin bölgede etkili olma ça-
balarının olduğu izlenimi edinmek müm-
kün gözüküyor. Ancak bu durum da Çin’in 
bölgede ki politikalarında şeffaflıktan uzak 
tutumunu masumlaştırmıyor. Üstelik yine 
aynı kısıtlı araştırmalar ve görüşmeler kap-
samında uygulanan zulmün varlığı da an-
laşılabiliyor. Bütün bu durumlara rağmen 
küresel güç iddialarını gerçekleştirmek 
adına meşruiyet alanı oluşturmak isteyen 
Çin bu zulmü reddetmekle kalmıyor ve bu 
zulme karşı çıkan kamuoyunu boşa çıkar-
maya çalışmaktadır. Öyle ki son günlerde 
ki Abdurehim Heyit’in öldürüldüğü iddia-
ları ile gündemi meşgul edip sonrasında 
Ozan’ın videosunu yayınlayarak uygulanan 
zulmün yalan olduğu imajını vermeye ça-
lıştığını görmekteyiz. 

Ayrıca dünyanın her bölgesinde var ol-
maya başlayan Çin, Afrika’dan Ortadoğu’ya 
kadar her bölge de etkinliğini artırmaya ve 
artan enerji açıkları üzerine de bu bağlamda 
çalışmaya başladığını söyleyebiliriz. Bunun 
içinde uluslararası sistemde ‘’Barış İçinde 
Bir Arada Yaşama İlkesini’’ açıklayan Çin, 
sistemde var olmasının yumuşak güç ça-
lışmalarına da ağırlık vermeye çalışmakta-
dır. Bu yumuşak güç çalışmalarının başın-
da Çin’in dış politika parametreleri arasında 
bulunan ‘’Konfüçyüs’’ bakışı gelmektedir. 
Yumuşak güç için gerekli altyapı yatırım-
larını da dünya üzerinde açtığı ‘’Konfüçyüs 
Enstitüleri’’ ile tesis etmeye çalışmaktadır. 

Yalnız, Çin’in şeffaflıktan uzak politika-
ları ve Doğu Türkistan başta olmak üzere 
ülke içinde ki siyaseti bu yumuşak güç ile 
ilgili çalışmalarına şüphe ile yaklaşılmasına 
sebep olmaktadır. Türkiye’nin burada ki 
tutumunun Doğu Türkistan’da ki tarihsel 
geçmişin getirdiği bağdan dolayı daha 
hassas olması gerekmektedir. Ülkemizde 
yaşayan Doğu Türkistanlılar ve Türkiye’de 
dönem dönem Çin’e karşı eylemlerin yapıl-
ması da ayrıca Türkiye’nin konumu açısın-
dan önemlidir. Dışişleri’nin bölge üzerin-
den bilgi akışı sağlama çabaları ve bölgede 
ki olaylarda kimi zaman diplomasi işlettiği 
de bilinmektedir. Üstelik Doğu Türkistan ile 
bağlantılı birçok Sivil Toplumun olduğu ve 
sivil toplumların bu konu üzerinde hassas 
bir duruşunun bulunduğunu da söyleye-
biliriz. 1995’te İstanbul’da vefat eden İsa 
Yusuf Alptekin’in yaşadığı dönemde Türki-
ye’de ve uluslararası kamuoyunda yaptığı 
çalışmalarda ziyadesiyle kıymetlidir. 

Bütün bunlara bakıldığında Çin’in 
yalnızca ekonomik verileri üzerinden ko-
nuşulması ve küresel güç iddialarının bu-
lunmasının eksik kalacağını görmekteyiz. 
Çin’in dünya siyasetinde yumuşak güç 
üretme noktasında ki adımların yukarıda 
bahsedilen durumlardan kaynaklı şüpheyle 
okunabileceği ve bu şüphelerinde şeffaflık-
tan uzak tutumundan dolayı her geçen gün 
arttığını belirtmekte fayda görüyorum. 

Son olarak Türk Ozan’ı Abdurehim 
Heyit ve diğer Doğu Türkistanlı mazlumla-
rın ABD ve Çin arasında bırakılarak zulme 
maruz kalmamaları adına duacı olduğumu 
söylemek istiyorum..

KÜRESEL GÜÇ İDDİALARI KAPSAMINDA ÇİN  

haber@konyayenigun.com
ERAY EROĞLU

Davut Doğan

Konyalı şehit polis memuru Metin Düzgün’ün ailesi tarafından oğullarının adına 
yaptırılan Kur’an kursunun açılışı protokolün katılımıyla yapıldı. 

Cüneyit Orhan Toprak Uğur İbrahim Altay

Fahrettin Koca
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Cumhurbaşkanlığı’ndan yatırımcılara çağrı
Cumhurbaşkanlığı Yatırım 

Ofisi, Türk otomotiv sanayinin po-
tansiyeli ve iş fırsatlarının değer-
lendirildiği etkinlikte, sektör yatı-
rımcılarına çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofi-
since yapılan açıklamaya göre, ofis 
tarafından Türk otomotiv sanayinin 
potansiyeli ve iş fırsatlarının değer-
lendirildiği bir yatırım etkinliği dü-
zenlendi. 

Ford Otosan’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen etkinlikte, Türkiye’de 
henüz yatırımı bulunmayan, ancak 
buna yönelik istişareleri yürüten 

firmalar da yer aldı. Türkiye’nin 
otomotiv sanayinde sunduğu fırsat-
ların tanıtımı açısından da önemli 
bir platform oluşturan buluşmaya 
yaklaşık 40 otomotiv firmasının üst 
düzey yetkilileri katıldı.

Türkiye’deki teşvik sistemi, 
otomotiv değer zinciri, nitelikli in-
san kaynağının ele alındığı ve iki 
gün süren etkinlikte, son 20 yılda 
otomotiv sanayinde elde edilen 
kazanımlar ve ülkenin bir üretim 
merkezi olarak konumlandırılması 
ele alındı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı 

Yatırım Ofisi tarafından Türkiye’nin 
uluslararası yatırımcılara sunduğu 
fırsatlar da aktarıldı. 

Açıklamada, etkinlikte yaptığı 
konuşmasına yer verilen Otomotiv 
Teknoloji Platformu (OTEP) Başka-
nı Ernur Mutlu, 2000’lerin başında 
Ford Otosan’ın Türkiye’de geliştir-
diği hafif ticari araç tasarımının Av-
rupa’da çok başarılı olması üzerine 
şirketin aynı aracı ABD pazarı için 
de üretmesinin Türk otomotiv ih-
racatı açısından bir dönüm noktası 
olduğunu ifade etti. 

Bugün Türkiye’nin motor ala-

nında önemli kabiliyetleri olduğu-
nu vurgulayan Mutlu, “Bu tecrü-
beler, Türk mühendislik ekiplerinin 
Ar-Ge yetkinliklerinin artırılmasın-
da önemli rol oynadı. Türkiye’nin 
bugün otomotiv alanında Ar-Ge 
kapasitesinin uluslararası alanda 
rekabetçi bir seviyeye ulaştığını ra-
hatlıkla söyleyebiliriz. Ford Trucks 
F-Max kamyon tasarımının Avru-
pa’da aldığı 2019 Uluslararası Yılın 
Kamyonu ödülü de bu Ar-Ge yet-
kinliklerinin bir sonucu.” değerlen-
dirmelerini yaptı.
n AA

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş 
Sınavı ve Tıp Doktorluğu Alanında 
Yurtdışı Yükseköğretim Diploma 
Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 
giriş belgeleri açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) in-
ternet sitesinde yer alan duyuruya 
göre, 24 Şubat’ta yapılacak 2019-
TUS 1. Dönem ve 2019-STS Tıp 
Doktorluğu 1. Dönem sınavlarına 
başvuran adayların, sınava gire-
cekleri bina/salonlara atanma iş-
lemi tamamlandı. Adaylar, sınava 

girecekleri yer bilgisini gösteren 
Sınava Giriş Belgesini, T.C. kim-
lik numaraları ve aday şifreleri ile 
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr 
internet adresinden edinebilecek. 
Duyuruda, 2019 TUS 1. Dönem Te-
mel Tıp Bilimleri Testi ve 2019-STS 
Tıp Doktorluğu 1. aşama sınavın-
da adayların saat 10.00’dan sonra, 
2019 TUS 1. Dönem Klinik Bilimleri 
Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 
2. aşama sınavında da adaylara, saat 
14.30’dan sonra sınav binalarına 
alınmayacağı uyarısı yapıldı. n AA

‘Güvenli bölgede 
sadece Türkiye olmalıdır’

Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
Harekatları’nda 3 binden fazla 
radikal DEAŞ üyesi teröristin et-
kisiz hale getirildiğini belirterek, 
“ABD’nin Suriye’den çekilmesin-
den sonra oluşacak boşluk terörist-
ler için güvenli bölge haline gelme-
melidir.” dedi.

Akar, Soçi’deki Liderler Zirve-
si’nin ardından Münih Güvenlik 
Zirvesi’ne katılmak üzere Alman-
ya’ya geldi. Zirve kapsamında 
gerçekleştirilen DEAŞ’la mücade-
le toplantısına iştirak eden Akar, 
ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere 
savunma bakanlarının da bulun-
duğu toplantıda, Türkiye’nin te-
rörizmin her çeşidiyle mücadele 
ettiğini, mücadeleye bundan sonra 
da devam edeceğini belirtti. Fırat 
Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatla-
rı’nda 3 binden fazla radikal DEAŞ 
üyesi teröristin etkisiz hale geti-
rildiğini aktaran Akar, “ABD’nin 
Suriye’den çekilmesinden sonra 
oluşacak boşluk teröristler için gü-
venli bölge haline gelmemelidir.” 
diye konuştu.  DEAŞ ile mücadele 
kapsamında Türkiye’de konuşlu 
koalisyon kuvvetlerinin hava ha-
rekatları düzenlediğini hatırlatan 
Akar, bunun da Türkiye’nin DEAŞ 
ile mücadelede verdiği desteğe iyi 
bir örnek olduğunu bildirdi.

“Fırat Kalkanı Harekatı bir 
NATO üyesi ülke tarafından DE-
AŞ’a karşı icra edilen ilk ve tek ka-
radan yapılan harekat olma özel-
liğini taşımaktadır.” diyen Akar, 
DEAŞ ile mücadeleyi göğüs göğü-
se yapan tek ordunun Türk Silahlı 
Kuvvetleri olduğunu vurguladı.

Fırat Kalkanı Harekatı’nda 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden şe-
hitler verildiğini kaydeden Akar, 
“Tüm harekat boyunca toplam 21 
bin hedef ve yaklaşık 3 bin DEAŞ’lı 
terörist etkisi hale getirilmiştir.” 
dedi.

DEAŞ ve diğer terör örgüt-
lerinin baskısı sonucu aralarında 
çocuk ve kadınların da bulundu-
ğu 3,6 milyon insanın Suriye’de-
ki evlerini terk ederek, güvenli 
gördükleri Türkiye’ye sığınmak 
zorunda kaldığını anlatan Akar, 
Türkiye’nin, kucak açtığı Suriye-
liler için yaklaşık 35 milyar dolar 
harcama yaptığını vurguladı.

Akar, PYD/YPG’nin Kürtle-
ri temsil etmediğini belirterek, 
“Kürtler bizim kardeşimiz. Bizim 
tek hedefimiz teröristlerdir. Ba-
zıları PKK’yı Kürtler olarak niteli-
yor. Bu son derece yanlış. DEAŞ’lı 
teröristlerin Müslümanları temsil 
etmediği gibi PKK’lı teröristler de 
etle tırnak gibi bir bütün olduğu-
muz Kürt kardeşlerimizi temsil 
etmemektedir. Unutulmamalıdır 
ki PKK, PYD, YPG aynıdır. Bu ne-
denle YPG terör örgütünün bölge-
den çıkarılması hudutlarımızın ve 
halkımızın güvenliği açısından en 
önemli konudur.” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı 
Donald Trump’ın telefon görüş-
melerinde Suriye’de güvenli bölge 
oluşturulması konusunda fikir bir-
liğine vardığını anımsatan Akar, 
şöyle konuştu:

“Fırat’ın doğusundaki 440 kilo-
metrelik sınır hattında oluşturula-
cak güvenli bölgenin emniyetinin 
koalisyon tarafından sağlanması 
uygun ve yeterli olmayacaktır. 
Güvenli bölge sadece Türkiye için 
değil, evlerini terk etmek zorunda 
kalan Suriye mültecilerin vatanla-
rına güvenli şekilde dönmeleri için 
de önemlidir. Güvenli bölgede sa-
dece Türkiye olmalıdır.” 

Akar, Türkiye’nin güneyi sı-
nırları boyunca bir terör koridoru 
oluşturulmasına asla izin verilme-
yeceğini de tekrarladı. 

Türkiye’yi batıdan uzaklaştı-
ğına yönelik iddiaları hatırlatan 
Akar, “Türkiye batıdan uzaklaşma-
dı, NATO başta olmak üzere tüm 
sorumluluklarını eksiksiz yerine 
getirmeye devam ediyor.” dedi.

SORULARI YANITLADI
Bakan Akar, toplantının ar-

dından Türk gazetecilerin sorula-
rını da yanıtladı. Bir gazetecinin 
“ABD’liler bölgeden çekilme konu-
sunda kararlı mı” sorusu üzerine 
Akar, “Çalışıyorlar. Konuyu takip 
ediyoruz, temaslarımızı da sürdü-
rüyoruz.” yanıtını verdi.

Akar, konuyla ilgili özel bir gö-
rüşmesinin olup olmayacağına iliş-
kin soruya ise “Bazı temaslarımız, 
görüşmelerimiz var. Bunları çalışı-
yoruz.” karşılığını verdi.

“Görüşmelerinizde diğer ülke-
lerin bizim güvenlik endişelerimizi 
anladığını hissettiniz mi” sorusu 
üzerine Akar “Biz endişelerimizi, 
isteklerimizi tekrar tekrar dile geti-
riyoruz. Bunlarda da çok açığız. Sa-
dece ABD’li muhataplarımız değil, 
diğerleri de bizim söylemlerimizin 
mantıklı, geçerli, coğrafyaya ve ge-
nel duruma uygun olduğunu görü-
yor.” değerlendirmesini yaptı.

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI 
EŞREF GANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Afganistan Cumhurbaşkanı 
Eşref Gani ile bir araya geldi.

Bakan Akar, bu yıl 55’incisi 
düzenlenen Münih Güvenlik Kon-
feransı kapsamında, ilk olarak DE-
AŞ’la mücadele toplantısına katı-
larak, toplantı sonrası çekilen “aile 
fotoğrafı”nda yer aldı.

Almanya Savunma Bakanı 
Ursula von der Leyen ve Birleşik 
Krallık Savunma Bakanı Gavin 
Williamson’un konuşmalarıyla 
başlayan toplantı öncesinde ikili 
görüşme de gerçekleştiren Akar, 
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani 
ile bir araya geldi. Afganistan’daki 
güvenlik durumu, FETÖ ile mü-
cadele ve askeri eğitim iş birliği 
konularının ele alındığı görüşme-
ye ilişkin Akar, “Köklü geçmişe 
dayanan ikili ilişkilerin daha da 
gelişmesine yönelik Türkiye’nin 
Afganistan’a her alandaki desteği 
devam edecektir.” diye konuştu. 
Siyaset, ekonomi, askeri ve istih-
barat alanlarının üst düzey temsil-
cilerini buluşturan konferansa, bu 
yıl 35 hükümet ve devlet başkanı 
ile 50’den fazla dışişleri bakanı, 30 
savunma bakanının katıldığı bildi-
rildi. Savunma ve dış politika ko-
nularının ele alındığı ve geleceğe 
dönük önemli mesajların verildiği 
konferans, dünyanın önemli plat-
formları arasında nitelendiriliyor.
n AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyece-
ğiz. Öyle de böyle de temizleyeceğiz. Bunun kaçarı, alternatifi yoktur” dedi

‘Sınırımızın ötesindeki 
teröristler temizlenecek’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, Antalya’nın Kumluca il-
çesinde sivil toplum kuruluşu tem-
silcileri, muhtarlar ve iş adamları 
ile Kale Kule Tesisleri’nde bir araya 
geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen 
toplantının ardından Çavuşoğlu, 
Kumluca Belediyesi Konferans Sa-
lonu’nda Antalya Büyükşehir Bele-
diyesi Kumluca Proje Tanıtımı prog-
ramına katıldı.

Gödene Caddesi’ndeki Kumluca 
Seçim Ofisi’nin açılışını gerçekleşti-
ren Çavuşoğlu, burada yaptığı ko-
nuşmada, seçimlerde Cumhur İtti-
fakı olarak Kumluca’da Hüsamettin 
Çetinkaya’yı tekrar aday gösterdik-
lerini hatırlattı. Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Menderes Türel’in 5 yıl 
içerisinde kente 20 milyar liralık 
projelerle hizmet edeceğini vurgula-
yan Çavuşoğlu, bu miktarın dünya-
daki birçok ülkenin bütçesinden bile 
fazla olduğunu bildirdi.  Cumhur 
İttifakı ile ayrı gayrılarının bulunma-
dığına değinen Çavuşoğlu, ittifakın 
devletin ve milletin bekası, Türki-
ye’yi 2023, 2053 ve 2071 hedefleri-
ne ulaştırmak için kurulduğunu dile 
getirdi.  İttifakın Türkiye’ye karşı 
içeriden ve dışarıdan saldıranlara, 
içeriden ihanet edenlere, dışarıdan 
Türkiye’yi sarsmaya çalışanlara, en-
gel çıkaranlara karşı da kurulduğuna 
işaret eden Çavuşoğlu, kimseyle hu-
sumetleri bulunmadığını, hedefleri-
ni Türkiye’yi büyütmek, milleti hak 
ettiği seviyeye her anlamda çıkart-
mak olduğunu söyledi.

Başka bir ittifak daha kuruldu-
ğunu, onun kendilerini ilgilendirme-
diğini aktaran Çavuşoğlu, “Milleti-
miz kararını verecek. Kim milletin 
hayrına ittifak kurdu, kim yıkmak, 
yakmak, devirmek, ülkeyi bölmek 
için ittifak kurdu, bunu milletimiz 
görüyor. Kim nereden talimat alıyor, 
kim teröre hizmet ediyor, hepimiz 
görüyoruz. Bizim Kürt kardeşle-
rimizle bir sorunumuz yok. Onlar 
bizim birinci sınıf vatandaşımızdır. 
Bizim sorunumuz dağdaki terörist-
lerdir. Onlardan talimat alan, onların 
şehirlerdeki uzantılarıdır. Bugüne 
kadar nasıl mücadele ettiysek, bun-
dan sonra da sandıkta da mücadele-
mizi yapacağız. Dağlarda da inşallah 
o teröristleri çukurlarına, inlerine 
gömmeye devam edeceğiz.” diye 
konuştu.
“ÇİFTÇİNİN YÜKÜNÜ AZALTMAK İÇİN 

DE ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”
Çiftçilerin üzerinden rant elde 

etmeye çalışan ve kendilerini köşeye 
sıkıştırmaya çalışanların olduğunu 
anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız bu ucuz 
acemi siyasetçilere pabuç bırakır 
mı? Tanzim satış yerleri kurduk. Bu 

çiftçiye karşı diyorlar. Ne alakası var. 
Çiftçinin ürettiği ürünün daha çok 
satılması için ve tüketici de kazıklan-
maması için bir çalışmadır. Bugün 
Kumluca’da satılan 3 lira domates, 
Antalya dışına çıkınca neden 9 lira 
oluyor? Aradaki 6 lirayı kim yiyor. 
Çiftçinin cebine mi giriyor? Kim 
bundan para kazanıyor? Bunu kim 
suistimal ediyor? Cumhurbaşka-
nımızın derdi bu. Bu hak etmeden 
arada 6 lira kazananlarla mücadele 
etmektir. Bu çiftçiyi, tüketiciyi koru-
mak içindir. Bu 6 lira o çitçinin cebi-
ne gitmediğine göre tüketicinin ce-
binden çıkıyor. Rant olarak gidiyor. 
Aracıları kaldırdığın zaman çiftçinin 
malı ise değerinden satılıyor tanzim-
le daha fazla tüketim ve alım oluyor. 
Dolayısıyla çiftçinin ürününe talep 
artıyor. Aracılar kalktığı için de tüke-
ticilerimiz de makul bir fiyatla alıyor. 
Olayın özü bu. Bunun çiftçiye bir 
zararı var mı? Bugüne kadar fiyatlar 
düştü mü? Antalya’dan sizin ürü-
nünüzün değerinde düşüş var mı? 
Yok. Ama Ankara’da burada 3 liraya 
satılan orada 4,5 liraya satılıyor. Olay 
bu. Yapmaya çalıştığımız bu işi kim-
se suistimal etmesin. Niyetimiz net-
tir. Çiftçimizi koruyacağız. Gelecek 
tarımdadır. Türkiye’nin bel kemiği 
çiftçilerdir. Cumhurbaşkanımız ‘Bu 
rantçılara çiftçilerimizi, tüketicileri-
miz ezdirmeyiz’ diyor. Çiftçinin yü-
künü ve girdi maliyetlerini azaltmak 
için de çalışmalar yapıyoruz.” 

Kumluca ve Finike’deki doğal 
afetlerin ardından Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın hemen ilgili bakanları 
görevlendirdiğine dikkati çeken Ça-
vuşoğlu, TARSİM ile ilgili ödemele-
rin 35 milyonu geçtiğini söyledi. 

Sigortalı olmayan çiftçilere de 
devletin gönderdiği paraların dağıtı-
lacağını ifade eden Çavuşoğlu, “Büt-
çe hazırlandı. Antalya’ya bu paraları 
göndereceğiz. Valiliğimiz aracılığıyla 
kaymakamlıklar ve ilgili kurumlarla 
beraber vatandaşımıza bu hasarla-
rını gidermek için para aktaracağız. 
Geçmiş dönemde olduğu gibi. Ge-
çen sene 10 milyon aktarmıştık. 10 
milyon da TARSİM’den gelmişti. Bu 
sefer hasar büyük rakamda büyük 
olacak. Her zaman milletimizin ya-
nında olduk. Hiç yalnız bırakmadık. 
Devletin de görevi budur. Zor gün-
lerde vatandaşın da çiftçisinin de ya-
nında olmaktır. Hasar gören iş yer-
leri var. İş yerleri için de 1 milyona 
yakın para tahsis edildi. Valiliğimiz 
dağıtacak. Evi zarar gören vatan-
daşlarımıza da paralar dağıtılmaya 
başlandı. O da yaklaşık 1 milyon lira. 
Evi, iş yeri , serası neyi varsa zarar 
gören tüm vatandaşlarımıza tazmi-
nini yapacağız, yapıyoruz. Biz bunun 
için varız. Rahat olun Kumlucalılar.” 
dedi.
“SEÇİMLER TÜRKİYE’NİN İSTİKRARI 

BEKASI İÇİN DE ÖNEMLİ”
Çavuşoğlu, seçimlerin Türki-

ye’nin istikrarı, bekası için de önemli 
olduğunu belirterek şöyle devam 
etti:

“Bu seçimde sizlerin verdiği 
destekle Türkiye’nin istikrarı daha 
da güçlenecektir. Türkiye Cumhu-
riyeti olarak yanıbaşımızdaki yangın 
yerlerinde de huzuru, barışı geçir-
mek için çalışıyoruz. Dün Cumhur-
başkanımızla Soçi’deydik. Suriye’de 
ateşkesin devamı için, siyasi çözüm 
için anayasa komisyonu dahil, sı-
nırımızın öbür tarafındaki terörist-

leri bertaraf etmek için tavrımızı 
ve düşüncelerimizi ortaya koyduk. 
Bugüne kadar Afrin’nde Fırat Kalka-
nı’nda nasıl teröristleri temizlediy-
sek, DEAŞ, PKK, YPG, El Nusra fark 
etmez. Terörist, teröristtir. Bundan 
sonra da sınırımızın ötesindeki YPG, 
PKK teröristlerini temizleyeceğiz. 
Öyle de böyle de temizleyeceğiz. 
Bunun kaçarı alternatifi yoktur. Biz 
tüm dünyada küresel bir aktörüz. 
Artık sahada da güçlüyüz, masada 
da güçlüyüz. Sahada kazandıkları-
mızı masada kaybetme devri bitti, 
geçti artık. Diplomasi ile diplomasi 
müzakere ise müzakere uzlaşı ise 
uzlaşı. Yeri geldi tepelerine binmek 
gerekiyorsa tepelerine binme ne ge-
rekiyorsa. Hangi dilden anlıyorlarsa. 
O yüzden bizlere güvenin.”  Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Men-
deres Türel ise 359 yeni proje ile 20 
milyar liralık bir yatırım yapacakları-
nı söyledi. Bu projelerin tamamlan-
masıyla 70 bin kişinin iş sahibi ola-
cağını, sadece Boğaçayı Projesi’nde 
10 bin kişinin iş bulacağını aktaran 
Türel, istihdam ofisi sayesinde son 
5 yılda 30 bin kişiye iş sağladıklarını 
vurguladı. 

Tüm sulama birlik ve koopera-
tiflerine kayıtlı çiftçilere sulama ve 
elektriğin bedava olacağına işaret 
eden Türel, 30 bin öğrenciye de 
burs vereceklerini, 30 bin kişiye de 
sosyal yardım kartı dağıtacaklarını 
ifade etti.  Çavuşoğlu’nun program-
larına AK Parti Antalya Milletvekil-
leri Kemal Çelik ve Tekin Atay, AK 
Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş 
ve MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy 
da eşlik etti.
n AA

TUS ve STS sınav giriş belgeleri açıklandı

Mevlüt Çavuşoğlu

Hulusi Akar
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MKE Ankaragücü 
galibiyete odaklandı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, 
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında yarın deplasmanda 
Akhisarspor ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmak 
istediklerini belirtti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 
yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular, Akhisarspor 
karşılaşması öncesinde yemekte bir araya gelerek mo-
ral depoladı. Yemekte konuşan MKE Ankaragücü Kulübü 
Başkanı Mehmet Yiğiner, takıma güvendiklerini belirte-
rek, “Yeniden bir çıkış yakalayacağımıza yürekten ina-
nıyorum. Kasımpaşa maçında çok iyi mücadele ederek 
üç puanı aldınız. Hem bizleri hem taraftarımızı hem de 
camiamızı mutlu ettiniz. İnşallah Akhisarspor karşılaş-
masından da galibiyetle ayrılıp mutluluğumuza mutluluk 
katarsınız.” ifadelerini kullandı.  n AA

Fernando cezalı 
duruma düştü

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, Ben-
fica maçında gördüğü sarı kart cezalı duruma düştü. 
Fernando, Portekiz’deki rövanş karşılaşmasında sahada 
yerini alamayacak. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda 
Benfica ile evinde karşılaşan Galatasaray’a Fernan-
do’dan kötü haber geldi. Maçtan önce sarı kart sınırında 
bulunana sarı-kırmızılıların Brezilyalı orta saha oyuncusu 
Fernando, müsabakanın 40. dakikasında topa vurmasın-
dan dolayı hakem Jesus Gil Manzano tarafından sarı kart 
gördü. 31 yaşındaki futbolcu bu sarı kartla Portekiz’de oy-
nanacak rövanşta takımını yalnız bırakacak.  n İHA

‘Çok zor bir 
yarış içindeyiz’

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında bugün Bur-
saspor ile deplasmanda karşılaşacak Çaykur Rizespor’da 
kulüp başkanı Hasan Kartal, her iki takım için de ligde 
kalma yarışında adeta 6 puanlık maç olacağını söyledi. 
Kartal, yaptığı açıklamada, Süper Lig’in ikinci yarısının 
çok çekişmeli geçtiğini, sezon sonuna kadar yarışın sü-
receğine inandığını belirtti. Ligde her takımın birbirine 
yakın güce sahip olduğunu kaydeden Kartal, “Her takım 
hedef peşinde koşuyor. Lig yedincisi ile kümede kalma 
yarışı arasında 9 puanlık fark var. Üç puanlık sistemde 
yakalanacak seriler durumu netleştirecek. Çok zor bir ya-
rış içerisindeyiz.” diye konuştu.

Bursaspor ile aralarında 2 puanlık fark olduğunun 
altını çizen Kartal, “Ligde kalma yarışında Bursaspor ile 
final niteliğinde, adeta 6 puanlık maç oynayacağız. Her 
iki takımın da kaybetmeye tahammülü yok. Bursaspor 
deplasmanının zorluğunu biliyoruz. Çok iyi bir taraftar 
topluluğuna sahip. İkinci yarı kadromuzu güçlendirdik ve 
bizim de artan taraftar topluluğumuz var. Bursaspor dep-
lasmanında da yanımızda olacaklarına inanıyoruz. İnşal-
lah taraftarımıza keyifli bir maç sonu yaşatırız. Alt sıraları 
yakından ilgilendiren, keyifli bir maç olacak.” ifadelerini 
kullandı.

Hasan Kartal, Bursaspor karşısında sarı kart cezası 
nedeniyle Marwane Saadane, sakatlığı sebebiyle de 
Davide Petrucci’nin forma giyemeyeceğini, sakatlıktan 
yeni çıkan Aminu Umar’ın durumunun maç saatinde belli 
olacağını sözlerine ekledi.  n AA

Türkiye, ülke puanı klasmanındaki yerini sağlama aldı
Futbolda Avrupa kupalarında bir haf-

ta daha geride kaldı ve Türkiye,ülke pu-
anı klasmanında kritik eşik olarak kabul 
edilen 10. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. 
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maç-
larında Galatasaray, evinde Benfica’ya 
2-1 yenilerek haftayı puansız kapatırken, 
Fenerbahçe’nin Zenit’i tek golle geçme-
siyle Türkiye’nin puanı 34,4’e yükseldi. 
Avrupa kupalarına 5 takımla katılan Tür-
kiye’de Beşiktaş ve Akhisarspor UEFA 
Avrupa Ligi gruplarında, Başakşehir ise 
aynı organizasyonun 3. ön eleme turun-
da havlu atmıştı.

HOLLANDA’NIN TÜRKİYE’Yİ 
YAKALAMA ŞANSI KALMADI

Ülke puanı klasmanında Türkiye’nin 
en yakın rakibi 30,633 puanla Hollanda. 
Avrupa macerasına Türkiye gibi 5 takım-
la katılan Hollanda’da Ajax dışındaki 4 
takım, önceki turlarda elendi. Şampiyon-
lar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile 
eşleşen Ajax ise ilk maçta rakibine kendi 
evinde 2-1 mağlup oldu ve Hollanda’nın 
puanı değişmedi. Bu çerçevede Ajax, 
bundan sonra oynayacağı tüm maçları 
kazanarak Devler Ligi şampiyonu olsa 
dahi Hollanda’nın Türkiye’yi yakalama 

şansı kalmadı.
 AVUSTURYA’NIN ŞANSI 

YOK DENECEK KADAR AZALDI
 Avrupa’ya 5 takımla katılan ve an 

itibarıyla Avusturya Wien ve Salzburg’la 
yoluna devam eden Avusturya, hafta-

ya 30,45 puanla 12. sırada girdi.  Avrupa 
Ligi son 32 turu ilk maçlarında Avustur-
ya Wien kendi evinde Inter’e tek golle 
mağlup oldu ve tur şansını fazlasıyla 
zora soktu. Bir diğer Avusturya temsil-
cisi Salzburg da Club Brugge deplas-

manından 2-1’lik yenilgiyle döndü. Bu 
çerçevede Wien, Inter’i deplasmanda 
yenemediği takdirde, Salzburg kalan 
tüm maçlarını (8 maç) galibiyetle ta-
mamlayıp Avrupa şampiyonluğunu elde 
etse bile Avusturya’nın Türkiye’yi geçme 
şansı kalmayacak.
SÜPER LİG ŞAMPİYONU DEVLER LİGİ’NE 

DİREKT KATILMAYA DEVAM EDECEK
Statü gereği klasmanda ilk 10 sıra-

daki ülkeler, Şampiyonlar Ligi’ne direkt 
takım gönderiyor. “Devler Ligi”ni şam-
piyon bitiren takım, ülkesinde de bu lig 
için bilet almaya hak kazanırsa, 11. ül-
kenin şampiyonu da eleme oynamadan 
gruplara kalıyor. Böylece klasmanda 
10. sıradaki yerini bu sene de koruyan 
Türkiye, Şampiyonlar Ligi’ne direkt ta-
kım göndermeye devam edecek. Süper 
Lig’de bu sezon ve gelecek sezon şam-
piyonluğa uzanacak takım, eleme turu 
oynamadan “Devler Ligi” gruplarına ka-
tılacak. Ülke puanı sıralamasında ilk dört 
ülkeden 4’er takım , 5 ve 6. ülkeden 3’er 
takım Şampiyonlar Ligi’ne direkt gidiyor. 
Klasmanda 7, 8, 9 ve 10. sıradaki ülkeler 
ise birer takımını bu dev arenaya sokma-
ya hak kazanıyor.  n SPOR SERVİSİ

6 puanlık maç!
Bursaspor, bugün sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile çok kritik bir maça çıkacak. Ligde 7 maçtır 

kazanamayan ve düşme potasına yaklaşan Timsah, yarınki maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. 
Karşılaşma öncesinde Bursaspor, 24 puanla 13., Çaykur Rizespor ise 22 puanla 16. sırada yer alıyor
Yeşil-beyazlı takım bugün sahasın-

da ağırlayacağı Çaykur Rizespor ile çok 
kritik bir müsabaka oynayacak. Ayrıca 
ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Çay-
kur Rizespor oynadığı 4 maçta 3 galibi-
yet ve 1 beraberlik elde etti. Karşılaşma 
saat 16.00’da Bursa büyükşehir Beledi-
ye Stadyumu’nda oynanacak ve hakem 
Halil Umut Meler yönetecek.

LİGDE 32 RANDEVU 
Her iki takımda ligde yarınki mü-

sabakayla birlikte 32. kez karşı karşıya 
gelecek. Bu zamana kadar oynanan 31 
maçta Bursaspor’un galibiyetlerde 14-
12’lik üstünlüğü bulunuyor. Taraftarlar 
arasındaki 5 maçta ise eşitlik bozulma-
dı. Bu müsabakalarda yeşil-beyazlılar 
41 gol atarken, kalesinde ise 46 gol 
gördü. Bursaspor ile Çaykur Rizespor 
arasında Bursa’da oynanan maçlarda 
ise ev sahibi takımın ezici bir üstünlü-
ğü bulunuyor. 15 Süper Lig maçında 11 
kez Timsah, 1 kez Rize ekibi kazandı. 3 
müsabaka ise beraberlikle noktalandı. 
Rizespor, Bursa deplasmanında son ga-
libiyetini 1988 Ağustos ayında elde etti. 

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR 
Zorlu müsabaka öncesinde yeşil-be-

yazlı takımda sakat futbolcuların çokluğu 
göze çarpıyor. Sezon başında bu yana 
gol yollarında büyük sıkıntı çeken Bur-
saspor’da golcü oyuncu Diafra Sakho, 
Kubilay Kanatsızkuş ve Tunay Torun ile 
cezalı Aytaç Kara bu müsabakada forma 
giyemeyecek. 

‘BULUNDUĞUMUZ DURUMDAN 
KURTULMAK İSTİYORUZ’

Spor Toto Süper Lig’in 22. Haftasın-
da bugün Çaykur Rizespor ile karşılaşa-
cak olan Bursaspor’da Teknik Direktör 
Samet Aybaba, ellerindeki oyuncularla 
bulundukları konumdan çıkmak istedik-
lerini söyledi. 

Bursaspor, Süper Lig’in 22. haftasın-
da oynayacağı Çaykur Rizespor maçının 
hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Te-
sisleri’nde yaptığı idmanla tamamladı. 
Koordinasyon hareketleri ile başlayan 
antrenman dar alanda oynanan kontrol 

pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı 
oyuncular, antrenmanın basına kapalı 
olan bölümünde ise taktik çalışma yaptı. 
Zorlu mücadeleye ilişkin antrenmanda 
açıklamalarda bulunan Bursaspor Tek-
nik Direktörü Samet Aybaba, “Bizim için 
mutlaka kazanılması gereken bir maç. 
Bizim çalışmayla ilgili, oyun tempo-
suyla ilgili, coşkulu oynama ve oyunda 
baskı kurma ile ilgili sorunumuz yok, 
sonuçlandırma ile ilgili sorunumuz var. 
Ona da özel çalıştık. Bu hafta içerisin-
de bireysel ve grup toplantılar yaptık. 

Arkadaşlarımızın durumu iyi, bizi des-
tekleyen taraftarlarımızdan aldığımız 
mesajlar da bu maçın önemini onların 
da anladıkları doğrultusunda. İnşallah 
çıkacağız ve bu maçı lehimize çevirip 
bulunduğumuz durumdan kurtulacağız. 
Futbol anlamında değil ama tabela an-
lamında sıkıntılı durumdan bir an önce 
çıkmak istiyoruz” şeklinde konuştu. 

“ELİMİZDEKİ KADROYLA EN İYİSİNİ 
YAPIP KAZANMAK İSTİYORUZ” 

Çaykur Rizespor karşılaşmasında 
sakatlığı bulunan Diafra Sakho, Tunay 

Torun ve Kubilay Kanatsızkuş’un forma 
giyemeyecek olması ve Aytaç Kara’nın 
da kart cezalısı olduğunun hatırlatıl-
ması üzerine ise Aybaba, “Futbol bu. 
Cezalı oyuncumuz oluyor, sakat oyun-
cumuz oluyor. Keşke bu kadar üst üste 
gelmeseydi. Çünkü biliyorsunuz zaten 
yaşadığımız sorunları ama elimizdeki 
mevcut oyuncularımızın da kalitesi iyi. 
İstiyorlar, onlar da coşkulular. Elimiz-
deki kadro ile çıkıp en iyisini yapıp maçı 
kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. 
n İHA

Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı değerine değer kattı
Süper Lig’de 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana 

piyasa değeri en fazla yükselen isimler Trab-
zonspor’un genç yıldızları Abdülkadir Ömür ve 
Yusuf Yazıcı oldu. 

Süper Lig’de yabancı sınırının yoğun bir şe-
kilde tartışıldığı bu dönemde genç oyunculara 
ağırlık veren kulüplerin sayısı da gittikçe azalıyor. 
Ancak tüm bu yaşananlara rağmen ligde değerini 
en fazla yükseltenler ise yine gençler oldu. Trab-
zonspor’un başarılı futbolcuları Abdülkadir Ömür 
ve Yusuf Yazıcı, gösterdikleri performansla 1 
Ocak 2018 tarihinden bu yana piyasa değerini en 
fazla yükselten isimler olmayı başardı. Transfer-
markt’ta yer alan verilere göre söz konusu tarihte 
sadece 700 bin Euro piyasa değeri bulunan 19 
yaşındaki Abdülkadir, 1 senede ortaya koyduğu 
performansla hem takımının vazgeçilmezi hem 
de ligin en fazla değer kazanan futbolcusu oldu. 
Abdülkadir’in mevcut durumda güncel piyasa 
değeri tam 10 milyon Euro. Yani başarılı orta sa-
hanın değeri, sadece 1 sene içinde tam 9 milyon 

300 bin Euro’luk bir artış yaşadı. 
Abdülkadir’i bu alanda takım arkadaşı Yusuf 

Yazıcı takip ediyor. Yusuf da 1 senede piyasa de-
ğerinde 8 milyon 500 bin Euro’luk bir artış yaşadı. 
1 Ocak 2018 itibariyle 2 milyon 500 bin Euro de-
ğere sahip olan 22 yaşındaki futbolcu, bordo-ma-
vili forma altında sergilediği güzel oyunla Avrupa 
kulüplerinin de radarına girmeyi başardı. 

2017-2018 sezonu başında Fenerbahçe’ye 
imza atan ve geleceğin yıldız adayları arasın-
da gösterilen Elif Elmas da Süper Lig’de piyasa 
değerinde en büyük yükselişi yaşayan isimler 
arasında üçüncü sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli-
lerde çıktığı 36 maçta 1 gol, 1 asist yapan Make-
donyalı futbolcu, 500 bin Euro olan piyasa değeri-
ni 7 milyon 500 bin Euro’ya çıkardı. 

SLİMANİ VE ARDA’DA BÜYÜK DÜŞÜŞ 
Spor Toto Süper Lig’de şu anda top koşturan 

futbolcular arasında piyasa değerlerinde en bü-
yük düşüşü ise Fenerbahçe’nin forveti Slimani 
ile Medipol Başakşehir’in tecrübeli orta sahası 

Arda Turan yaşadı. Yaz transfer döneminde Ka-
narya’nın, Leicester City’den kiralık olarak kadro-
suna kattığı Slimani, yeni takımında beklentileri 
bir türlü karşılayamadı. Eski performansından 
bir hayli uzak olan Cezayirli’nin piyasa değeri 
bundan 1 sene önce 25 milyon Euro civarınday-
dı. Ancak tüm bu olumsuzluklar Slimani’nin de 
değerinin düşmesine sebep oldu. 30 yaşındaki 
oyuncunun piyasa değeri, 15 milyon Euro’luk bir 
değer kaybıyla 10 milyon Euro’ya kadar geriledi. 

İspanya’da Atletico Madrid ve Barcelona gibi 
dünya futbolunun önde gelen kulüplerinde top 
koşturan ancak daha sonra gerek saha içi gerekse 
saha dışında yaşadığı problemlerle gündem olan 
Arda Turan, 2017-2018 sezonu kış transfer döne-
minde Türkiye’ye dönüş yaparak Medipol Başak-
şehir’e transfer olmuştu. Turuncu-lacivertlilerde 
20 maça çıkıp 2 gol, 2 asistlik performans sergi-
leyen Arda’nın güncel piyasa değeri 1 milyon 500 
bin Euro’ya düştü. 32 yaşındaki Turan’ın 1 Ocak 
2018’deki değeri ise 12 milyon Euro’ydu.  n İHA
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‘Bu filmi daha 
önce gördük!’

Süper Lig’de bugün oynanacak olan Fenerbahçe – Atiker Konyaspor maçı öncesinde İstanbul ekibi, 
yaptığı açıklamalar ile mücadeleyi saha dışında kazanma isteğini göstermişti. Konyaspor ise bir 

açıklama yayınlayarak karşılaşmanın saha içinde eşit şartlar altında olmasına gerektiğini ifade etti
Spor Toto Süper Lig’in 22.haftasında 

Atiker Konyaspor, bugün deplasmanda 
Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Kritik 
maç öncesi sarı lacivertli kulüp, psikolojik 
baskı ve algı operasyonları için elinden 
geleni yapıyor. Son olarak maça eski oyun-
cusu Alex’i davet ederek, Konyaspor Teknik 
Direktör Aykut Kocaman’ı yıpratmaya çalı-
şan Fenerbahçe’ye Anadolu Kartalı’ndan 
cevap geldi. Yeşil beyazlı takım yaptığı 
açıklamada hakemlerin baskı altına alın-
maya çalışıldığını belirtirken, “bu filmi 
daha önce gördük” dedi. İşte Konyaspor’un 
Fenerbahçe maçı öncesi açıklaması…

TRABZONSPOR MAÇI 
ÖNCESİ OPERASYON YAPILDI

“Son haftalarda herkesin malumu bü-
tün takımlar hakem hatalarıyla ilgili yoğun 
bir şekilde şikâyetlerini dile getiriyorlar. 
Biz de özellikle ligin ilk yarısında Galatasa-
ray maçı ile başlayan süreçte skoru direkt 
etkileyen hakem kararlarıyla karşılaştık. 
Özellikle Trabzonspor, Akhisarspor, Ma-
latyaspor maçlarında bu kararlar nede-
niyle önemli puan kayıpları yaşadık. Trab-
zonspor ile oynadığımız maç öncesinde 
hatırlanacağı üzere bordo-mavili kulübün 
resmi hesaplarından karşılaşmayı yöne-
tecek olan hakemler alenen hedef alınmış 
ve büyük bir algı operasyonuyla müsabaka 
oynanmadan sonucuna yönelik hamleler 
yapılmıştı.

BİZ BU FİLMİ DAHA ÖNCE GÖRDÜ
Bugün benzer bir durumla karşı karşı-

yayız ve bir kez daha bu Dejavu’yu yaşamak 
istemiyoruz. Biz bu filmi daha önce gördük, 
sonunun nasıl olacağını tahmin edebiliyo-
ruz ve şimdiden konuyla ilgili bütün mecra-
ları azami derecede dikkatli olmaya davet 
ediyoruz. Cumartesi akşamı Fenerbahçe 
ile puan mücadelesine çıkacağız. Hafta 
başından bu yana sarı lacivertli yönetimin 
şikâyetlerini ve yoğun itirazlarını gazete-
lerden televizyonlardan internet sitelerin-
den takip ediyoruz. Bizim ne Fenerbahçe 
Kulübü ile ne taraftarıyla, ne müsabakanın 
hakemiyle ne de bu sistemin diğer unsurla-

rıyla herhangi bir problemimiz yok. Sadece 
bu gelişmeler neticesinde adalet kavramı-
nın sözde kalmasını istemiyoruz. 

SAHA DIŞINDAN MEDET UMULMASIN
Her şey sahada yaşanıp bitsin, saha 

dışı etkenlerden kimse medet ummasın. 
Hiç kimse maç oynanmadan aba altından 
sopa göstermesin. Gücü olan, iyi hazır-
lanan, hak eden kazansın. Müsabaka so-
nunda da herkes evine vicdanı rahat bir 
şekilde gidebilsin. Biz de zaman zaman 

bu şikâyetleri gündeme taşıyoruz. Galata-
saray maçından bu yana en az 6-7 puanlık 
kayıplar yaşadık. Fenerbahçe kulübünün 
de serzenişlerin de haklı olduğu noktalar 
muhakkak vardır. Ancak biz sadece bu 
serzenişlerin hesabının bir başka maçta 
kesilmesi düşüncesine itiraz ediyoruz. Çı-
kalım centilmence futbolumuzu oynayalım, 
mücadelemizi ortaya koyalım, temiz bir 
maç olsun ve herkes kendi yoluna devam 
etsin, hiç kimse, hiçbir kurum baskı altına 

alınmaya çalışılmasın. 
FUTBOLUN KONUŞULDUĞU 

MAÇ İSTİYORUZ
Kulüpler Birliği açıklamasında da yer 

aldığı gibi fahiş hakem hataları yapılmasın. 
Yapıldığı takdirde ilgili kurumlar refleksleri-
ni hak hukuk adalet sınırları içinde harekete 
geçirsin. Cumartesi akşamı sadece futbo-
lun ve ortaya konan mücadelenin konuşula-
cağı bir müsabaka oynanmasını gönülden 
temenni ediyoruz.”   n SPOR SERVİSİ

Gölyazı, liderliğini 
sürdürmek istiyor

Konya Süper Amatör Küme’de 16.hafta maçları yarın 
oynanacak. Ligde 3 puan fark ile liderliğini sürdüren Göl-
yazı Belediyespor, Akören Kültürspor deplasmanından da 
galibiyet ile dönerek avantajını sürdürmek istiyor. 2.sırada 
bulunan Ereğlispor ise Ülküm Gençlik Spor deplasmanın-
da kazanarak takibini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. 
Süper Amatör’de haftanın programı şu şekilde; saat 12.00: 
Ülküm Gençlik Spor – Ereğlispor. Saat 13.00: Öntur Hav-
zanspor – Selçukspor, Saiteli Kadınhanı Belediyespor – 
Yeni Emirgazi Belediyespor, Yeni Doğanhisarspor (Çekil-
di) – Ilgın Belediyespor, Ç. Çumra Belediyespor – Meram 
Kara Kartallar, Akören Kültürspor – Gölyazı Belediyespor.  
n SPOR SERVİSİ 

Selçuklu’nun konuğu 
Artvin Belediye

Türkiye Basketbol Ligi’nde 19.hafta maçları Cuma 
günü oynanan karşılaşmalar ile başladı. Ligdeki Konya 
ekibi Selçuklu Basketbol Takımı, yarın kendi evinde Art-
vin Belediye ile karşı karşıya gelecek. Selçuklu Belediyesi 
Uluslararası Spor Salonu’nda oynanacak olan mücadele 
saat 17.00’de başlayacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda 
Final Spor’u yenerek çıkışını sürdüren mavi beyazlı takım, 
yarın da galip gelerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Oy-
nanan 18 karşılaşmada 11 galibiyet alan Konya ekibi, 5.sı-
rada bulunuyor. 9 galibiyetli Artvin ise 10.sırada yer alıyor 
ve Play – Off’a katılma mücadelesi veriyor.
 n SPOR SERVİSİ 

Bölgesel Amatör Ligi’nde 18.hafta oynanacak
Üç Konya ekibinin yer aldığı Böl-

gesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 18.hafta 
maçları yarın oynanacak. Liderlik mü-
cadelesi veren Akşehirspor, bu haftayı 
BAY geçerken Sarayönü Belediyespor, 
Keçiören Belediyesi Bağlum Spor’a 
konuk olacak. Bir diğer Konya ekibi Ka-
rapınar Belediyespor ise Çubuk Spor’u 
konuk edecek.

SARAYÖNÜ’NÜN RAKİBİ KEÇİÖREN
Ligde geçtiğimiz hafta 4-0’lık rahat 

bir galibiyet alan ve moral depolayan 
Sarayönü Belediyespor, 18.hafta ma-
çında Keçiören Belediyesi Bağlum 
Spor’un konuğu olacak. Yarın Bağlum 
Belediye Stadı’ndaki mücadele saat 
14.00’te başlayacak ve Taner Tuncer 
tarafından yönetilecek. Tuncer’in yar-
dımcılıklarını Burak Şensoy, Faruk 
Yağlı ve Nihat Hartlı yapacak. Ligde 
Konya ekipleri arasında 2.sırada yer 
alan genel puan durumunda 7.olan ye-
şil siyahlı takım bu maçtan da galibiyet 

ile ayrılarak çıkışını devam ettirmek 
istiyor. Ankara ekibinin ise 30 puanı 
bulunuyor ve 4.sırada yer alıyor.

KARAPINAR ÇIKIŞ ARIYOR
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 

son haftalarda istediği sonuçları ala-
mayan ve Konya ekipleri arasında 
son sırada bulunan Karapınar Beledi-
yespor, yarın kendi sahasında Çubuk 
Spor ile karşılaşacak. Karapınar İlçe 
Stadı’ndaki maç 14.00’te başlayacak. 
Zorlu mücadeleyi Burak Altınel yönetir-
ken, yardımcıları Dursun Asutay, Gök-
han Erzin ve Ali Kılış yapacak. 13 puan 
ile 10.sırada yer alan Konya ekibi, üst 
sıralarda bulunan güçlü rakibini yene-
rek yeniden çıkış yakalamak istiyor. 
Öte yandan lider Kırıkkale Büyük Ana-
dolu Spor’un 2 puan gerisinde yer alan 
Akşehirspor bu haftayı BAY geçecek ve 
19.haftada 1926 Polatlı Belediyespor’u 
konuk edecek. 
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal, Zonguldak’ta 3 puan arıyor
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 22.hafta 

maçında Zonguldak Kömürspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 
Yarın oynanacak olan mücadele Karaelmas K. Köksal Stadyumu’nda 
saat 13.30’da başlayacak ve Burak Taşkınsoy tarafından yönetilecek. 
Taşkınsoy’un yardımcılıklarını Barış Çardaklı, Ali Uğurtan Demirtaş 
ve Burak Kaplan yapacak. Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Sivas Be-
lediye ile berabere kalan yeşil beyazlı temsilcimiz, bu müsabakadan 
galibiyet ile ayrılarak galibiyet özlemini dindirmek istiyor. Yavru Kar-
tal, ligde topladığı 22 puan ile 14.sırada yer alırken, ev sahibi takım 
Zonguldak Kömürspor 26 puan ile 9.sırada bulunuyor.

KONYA EKİBİ ZONGULDAK’A GİTTİ
Zonguldak Kömürspor ile TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında 

deplasmanda karşılaşacak olan Konya Anadolu Selçukspor hazırlıkla-
rının Konya bölümünü tamamladı. Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesis-
leri’nde teknik direktör Alper Avcı ve yardımcı antrenörler gözetiminde 
yapılan son çalışma koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken dar alanda 
yapılan pas çalışmalarının ardından taktik çalışma ile tamamlandı. Ta-
kımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Ekrem Kayılıbal ile Çağatay Kader 
ve Emre Torun antrenmana katılmadı. Hazırlıklarının Konya bölümünü 
tamamlayan yeşil beyazlı takım dün karayolu ile Zonguldak’a gitti.
n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 BURSASPOR 18 15 3 1460 1302 158 33 18
2 BALIKESİR KARESİ 18 13 5 1731 1607 124 31 18
3 ORMAN GENÇLİK 18 13 5 1426 1308 118 31 16
4 AKHİSAR BELEDİYE 18 11 7 1479 1340 139 29 15
5 SELÇUKLU BELEDİYESİ 18 11 7 1456 1439 17 29 14
6 DÜZCE BELEDİYE 18 11 7 1410 1374 36 29 14
7 PETKİM SPOR KULÜBÜ 18 10 8 1479 1434 45 28 14
8 ARTVİN BELEDİYE 18 9 9 1526 1557 -31 27 14
9 BAKIRKÖY İTÜ BB 18 9 9 1505 1527 -22 27 14
10 YENİ MAMAK SPOR 18 9 9 1495 1399 96 27 13
11 MANİSA BÜYÜKŞEHİR 18 9 9 1432 1432 0 27 12
12 FİNAL SPOR 18 7 11 1431 1477 -46 25 11
13 ANKARA D.S.İ 18 5 13 1329 1460 -131 23 11
14 YALOVA BLD SPOR 18 5 13 1439 1532 -93 23 11
15 BANDIRMA KIRMIZI 18 5 13 1392 1505 -113 23 11
16 EDİRNESPOR 18 2 16 1359 1656 -297 20 10

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 21 14 4 3 43 10 33 46
2.MENEMEN BLD. 21 12 7 2 45 25 20 43
3.F. KARAGÜMRÜK 21 12 4 5 36 23 13 40
4.MANİSA B.Ş.B. 21 9 8 4 33 17 16 35
5.ŞANLIURFASPOR 21 10 5 6 27 24 3 35
6.PENDİKSPOR 21 9 6 6 31 26 5 33
7.ETİMESGUT BLD. 21 8 6 7 28 25 3 30
8.TARSUS İDMAN Y. 21 7 7 7 29 32 -3 28
9.ZONGULDAK 21 6 8 7 23 27 -4 26
10.SİVAS BELEDİYE 21 7 5 9 25 30 -5 26
11.KAHRAMANMARAŞ 21 6 6 9 20 27 -7 24
12.BAK SPOR KULÜBÜ 21 5 9 7 22 32 -10 24
13.KIRKLARELİSPOR 21 6 5 10 25 30 -5 23
14.K. A. SELÇUKSPOR 21 4 10 7 30 37 -7 22
15.FETHİYESPOR 21 4 9 8 24 28 -4 21
16.DARICA G. BİRLİĞİ 21 5 5 11 19 40 -21 20
17.BANDIRMASPOR 21 4 6 11 24 37 -13 18
18.TOKATSPOR 21 2 8 11 16 30 -14 14

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP
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Psikolojik savaş!
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor bugün deplasmanda Fenerbahçe ile büyük bir 
psikolojik savaşa çıkacak. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 
19.00’da başlayacak. Maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Anadolu Kartalı’nda hedef hafta 

başından beri yaptığı hamlelerle maçı mecrasından çıkaran Fenerbahçe’yi yenerek oyunu bozmak
Spor Toto Süper Lig’de 22. 

Hafta heyecanı dün başladı. 
Temsilcimiz Atiker Konyaspor 
bugün deplasmanda Fener-
bahçe ile karşılaşacak. Yeşil 
beyazlıların zorlu maçı saat 
19.00’da başlayacak ve  Fener-
bahçe Şükrü Saraçoğlu Stad-
yumu’nda oynanacak. Maçın 
hakemi ise Fırat Aydınus. Aydı-
nus’un yırdımcılıklarını Serkan 
Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapar-
ken, maçın dördüncü hakemi 
ise Arda Kardeşler.

KARTAL’IN HEDEFİ 
OYUNU BOZMAK 

Geçen hafta evinde Evkur 
Yeni Malatyaspor ile berabere 
kalarak fırsat tepen Atiker Kon-
yaspor’da hedef Fenerbahçe’yi 
yenerek Avrupa yarışında ye-
niden iddialı konuma gelmek. 
Yeşil beyazlıların bir başka 
hedefi ise hafta başından beri 
yaptığı hamlelerle karşılaşma-
yı psikolojik bir savaşa dönüş-
türen Fenerbahçe cephesinin 
oyununu bozmak. 

Rakip Fenerbahçe hafta 
arasında hakemlerle ilgili yap-
tığı açıklamalarla maçın hakem 
kadrosunu baskı altına almaya 
çalışırken, maça Özel Alex De 
Souza’yı İstanbul’a getirerek 
Aykut Kocaman üzerinde baskı 
oluşturmaya çalışmıştı. 

Bir kısım Fenerbahçe ta-
raftarının maç sırasında Aykut 
Kocaman’ı protesto edeceği de 
gelen bilgiler arasında. 

FENERBAHÇE TARİHİNİN 
EN KÖTÜ DÖNEMLERİNDEN 

BİRİNİ YAŞIYOR 
Sezona kötü bir başlangıç 

yapan ve çıkış arayan rakip 
Fenerbahçe ise Konyaspor’u 
mağlup ederek toparlanmak is-
tiyor. Tarihinin en kötü dönem-
lerinden birini yaşayan İstanbul 
ekibi 23 puanla 14. Sırada yer 
alıyor. Hafta arasında Uefa Av-
rupa Ligi’nde Rus takımı Zenit 
ile mücadele eden Fenerbahçe 

maçı 1-0 kazanmayı başarmış-
tı. 

 KONYASPOR TARAFTARI 
TAKIMI YALNIZ 
BIRAKMAYACAK

Öte yandan bugün oynana-
cak zorlu maç için Konyaspor 
taraftarı İstanbul’a akın edecek. 
Kritik maçta takımlarını yalnız 

bırakmak istemeyen Konyaspor 
taraftarı, Aykut Kocaman’a kar-
şı yürütülen psikolojik savaşta 
Kocaman’ın yanında olabilmek 
için kendilerine ayrılan bölümü 
büyük oranda dolduracak. 

KONYASPOR’DA 
EKSİKLER CAN SIKIYOR
Öte yandan Fenerbahçe 

maçı öncesi Konyaspor’un ek-
sikleri can sıkıyor. Sakatlıkları 
süren Hurtado, Ömer Ali Şa-
hiner, Jens Jonsson, Diagne 
zorlu maçta forma giyemezken, 
sakatlıktan dönen Amir ve Se-
lim ile kararı teknik heyet ve-
recek. 
n SPOR SERVİSİ

RPS

1989 yılının yazına 
‘merhaba’ derken, tüm 
Türkiye o sezon gol at-
malara doyamayan Fe-
nerbahçe’nin 100. Go-
lünü hangi futbolcunun 
atacağı merak konusu 
olmuştu. Cenk Koray, 
programına çağırdığı 
türkücülere sorarken, 
Tansu Polatkan’da Ka-
dıköy’de yaptığı röportajlarda bu 
merakı daha da magazinleştirmiş-
lerdi. Fenerbahçe, ligin bitimine iki 
hafta kala 95 gol, atmış ve rakibi 
Konyaspor’u İstanbul’da 5 golle 
yendiğinde hem şampiyonluğunu 
ilan edecekti hem de 100. gol me-
rakı son bulacaktı. O günün baş-
bakanı rahmetli Turgut Özal dahil 
100. golü Aykut Kocaman’ın ataca-
ğını iddia ediyorlardı. Hasan Vezir, 
Oğuz Çetin ve Rıdvan Dilmen’de 
diğer adaylardı. Ancak Aykut ismi 
çok ağır basıyordu.

Sezonunu ilk yarısında Kon-
ya’da oynanan maçta Erman To-
roğlu’nun fecaat yönetimiyle bir-
likte FB’nin 5 gollü bir galibiyetinin 
İstanbul’da da olma olasılığı da 
az değildi hani. Adeta Konya’dan 
takımı ne olur orda 5 yiyip 100. 
golü attırmayın da ne yaparsanız 
yapın diye göndermiştik. Bir hafta 
önce de Adanaspor’u 2-0 mağlup 
ederek ligde kalmayı da başaran 
Konyaspor, İstanbul’a Fenerbah-
çe’den 100. golü yemeden en fazla 
4 gol yiyerek Konya’ya dönebilmek 
ümidiyle yola çıkmıştı, Tabi ilk ya-
rıda Erman Toroğlu’nun katlettiği 
maçın rövanşı alınıp, FB’nin şam-
piyonluğunu bir hafta daha tehir 
ettirme isteği de vardı tabi ama 
ligde iki hafta kala hedefsiz kalınca 
da 100.golün bizim maçta gelen 
ihtimali bizim hiç hoşumuza git-
memişti. 

Maç başlar başlamaz inanılmaz 
bir baskı ve coşku vardı Fenerbah-
çe tarafında. Hasan Vezir açılışı 
yaparken Aykut Kocaman’ın ikinci 
golü de gecikmedi. İlerleyen daki-
kalarda verilen penaltıyı Aykut gol 
yapınca ilk yarı 3-0 sona erdi. İkinci 
yarının başlarında Aykut, bir tane 

daha gol atarak FB’nin 
sezon gol sayısını 99’a 
çıkarmıştı. Tribünler eğ-
lenceli, maç spikeri de 
100.golü anons etme 
ihtimalinin heyecanında 
coşuyordu maaşallah. 
O dakikaya kadar hattri-
ck yapan Aykut’tan artık 
herkes 100. golü bekli-
yordu. Ama gelmedi. O 

dakikadan sonra tek bir gol oldu ve 
o golde rahmetli Sedat Balkanlı’nın 
kafasından Konyaspor golü oldu. 
Maç 4-1 bitti. Güneş gazetesinin 
100.golü kim atar ödüllü sorusu bir 
hafta daha uzamış oldu. Böylelikle 
100.golü atan oyuncuya verilecek 
sıfır arabanın sahibini öğrenmemiz 
Sarıyer maçına kalmıştı.

Evet o günlerde Konyaspor 
öyleydi işte. Ligde kalalım ve İs-
tanbul’un ağzına sakız olmayalım 
yeter idi bizim için. Peki şimdi böy-
le mi? Hayır tabii ki! 30 yıl önce 
takımının sezondaki 100. golünü 
atması beklenen adam bu şehre 
2014’te ayak bastıktan sonra hayal 
mecramıza bolluk, bereket geldi. 
Borçsuz bir yapılanma tesis etti. 
‘Üretmeden gelen başarıyı asla 
başarı saymam’ dedi. ‘Hey Kon-
yalılar! altyapıdan çıkıp formanızı 
giyen oyuncularınızla gurur duyun 
ve onların yapabileceği hataları 
mazur görün’ dedi. ‘Sabırlı olun’ 
diye ekledi. ‘Birlikte yavaş yavaş , 
öğrene öğrene ilerleyeceğiz’ dedi. 
Ve 3 ay önce tekrar gelişinde ‘Belki 
bu sefer şampiyonluk hayalleri de 
kurabiliriz Konya halkı ile birlikte’ 
dedi. Evet vallahi aynen öyle dedi. 
Şampiyon olabiliriz dedi! Üretikle-
rimizle, borçlanmadan, lobimiz ol-
madan, kimsenin sırtına dayanma-
dan şampiyonluk hayali kurdurdu 
bize! Evet 30 yıl önce Konyaspor 
ağların 100. gol tahminlerini boşa 
çıkaran adam, 100 yıllık Cumhuri-
yet tarihinin en kıymetli şampiyo-
nunu hazırlıyor. 

Evet 30 yıl önce 5 gol yememek 
için Kadıköy’e giden Konyaspor , 
bugün Kadıköy’e galibiyet için gi-
diyor. Bugünlerin keyfini çıkaralım.

Teşekkürler Aykut KOCAMAN

AYKUT ATAR !

YASİN ORUÇ
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