
Emaneti ehline 
vermeliyiz

Oğuz Şimşek, 
projelerini anlattı

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin “Her Cumar-
tesi Birlikteyiz” konferanslarına katılan NEÜ 
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali 
Akpınar, “Emanet ve Liyakat” konulu konfe-
ransta “Hayatımızda kıyametler kopmasını 
istemiyorsak emaneti ehline bırakmalıyız” 

dedi. n SAYFA 10’DA

İYİ Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Oğuz Şimşek, düzenlediği toplantı ile 
projelerini anlattı. Şimşek, “Her seçimde 

vaat edilen ama bir türlü gerçekleştirileme-
yen metro ve hafif raylı sistem projelerini 

Konya’ya Allah’ın izniyle biz kazandıracağız” 
dedi. n SAYFA 12’DE

04 ‘Ümmet bilinciyle 
hareket etmeliyiz’ 06 Aile içi cinayete

kurban gitmiş! 07 ASRİAD işadamlarını
Konya’da buluşturdu

TÜRKİYE’Yİ ENGELLEMEK 
İÇİN OYUNLAR DEVREDE

‘KIDEM TAZMİNATI 
ÇALIŞANIN SON KALESİ’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 

Türk-İş Genel Başkanı Atalay:

Bir dizi program için geldiği Konya’da konuşan 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin ilerle-
mesini engellemek için çeşitli oyunların devrede 
olduğunu kaydetti. Millet İttifakı’nı eleştiren Bakan 
Soylu, “Türkiye’yi karıştıramayanlar önümüzdeki 
4,5 yıl belediye meclisiyle karıştırmak için fitne to-
humu ekecekler” dedi.

Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay Konya’da 
üyeleriyle buluştu. Sorunlar ve sorunların çözümü 
üzerine konuşan Ergün Atalay, özellikle işçilerin kı-
dem tazminatı konusu üzerinde durdu. Kıdem taz-
minatının çalışanın son kalesi olduğuna işaret eden 
Atalay, bu hakkı yedirmemek için ellerinden gelen 
gayreti gösterdiklerini söyledi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 7’DE

Kamu hastaneleri
daha nitelikli

Ülkemize sahip 
çıkmak görevimiz

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hiz-
metleri Daire Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Tekin, “Sağlık Bakanlığı 
olarak nitelikli sağlık hizmeti 
geliştirerek tüm illerde ve 
hastanelerde hastalarımıza 
ulaşıyoruz. Kamu hastaneleri 
nitelikli yatak noktasında önem-
li statüler kazandılar” ifadelerini 
kullandı. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

TEDEM Koleji’nin davetlisi 
olarak Konya’ya gelen Prof. 
Dr. İlber Ortaylı, ‘Bir Ömür 
Nasıl Yaşanır’ konulu söyleşide 
TEDEM’li öğrencilerle buluştu. 
Prof. Dr. Ortaylı, “Memleke-
timize, toprağımıza, dilimize 
ve bütün değerlerimize sahip 
çıkarak, korumalıyız. Bu hepi-
mizin görevidir” diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 10’DA
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İslam’a sahip çıkacağız!
Konya Genç STK’lar Platformu üyeleri, Yeni Zelanda’daki terör 
saldırısını kınamak amacıyla biraraya geldi.  Gurup adına 
açıklama yapan Mehmet Şentürk, “Son bir fert kalıncaya dek 
İslam’a ve onun kutsallarına kanımızın son damlasına kadar sahip 
çıkacağız” dedi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi tarafından da Yeni 
Zelanda şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı. İlim Yayma 
Cemiyeti Konya Şubesi de, Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümü 
dolayısıyla “Bu Sabah Şehadete Yürüyoruz” adlı program 
gerçekleştirdi. n HABERİ SAYFA 4’TE

Birliğin zaferi!
Çanakkale zaferinin birliğin zaferi olduğunu söyleyen  Prof. Dr. Caner Arabacı, “Birlik olunduğu zaman büyük 

tehlikelere de karşı güç yetirebilme mümkün olur. Cihat, sadece silahla olmaz, bilim üretmek de cihattır” dedi
HİLAL KENDİ 

İÇİNDE PARÇALI!
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıldö-
nümünde açıklamalarda bulunan Ta-
rihçi Prof. Dr. Caner Arabacı, “Çanak-
kale birliğin zaferidir. Birlik olunduğu 
zaman büyük tehlikelere de karşı güç 
yetirebilme mümkün olur. Birlik olmak 
isek güç yetiremeyiz. Çünkü karşı taraf 
birlik olduktan sonra saldırıyor. Hilal 
kendi içinde parçalı. İslam kardeşliği-
ni ortaya çıkaracak bir şuur üretmiyor” 
dedi.

CİHAT SADECE 
SİLAHLA OLMAZ!

Türkiye’ye saldırıların devam ettiğini 
kaydeden Arabacı, “Türkiye’ye yapı-
lan saldırıları göğüsleyecek isek ya-
zılımdan haberleşmeye kadar birçok 
alanda yerli ve ileri teknolojiye sahip 
olmamız lazım. Çanakkale’de bizlere 
saldıranlar sadece Çanakkale’yi geç-
mek için saldırmadılar, Çanakkale’den 
maksat Ayasofya’ya anlına haç dikmek-
tir. Cihat sadece silah ile olmuyor. Bilim 
üretmekte cihattır” dedi.  n SAYFA 5’TE Prof. Dr. Caner Arabacı
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Bir dizi program için geldiği Konya’da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin ilerlemesini engellemek için çeşitli oyunların devrede olduğunu kaydetti. 
Millet İttifakı’nı eleştiren Bakan Soylu, “Türkiye’yi karıştıramayanlar önümüzdeki 4,5 yıl belediye meclisiyle karıştırmak için fitne tohumu ekecekler” dedi

‘Fitne tohumu ekecekler’
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri 
kapsamında cumartesi günü Kon-
ya’daydı. Seçim çalışmaları için Sey-
dişehir, Ereğli ve Karapınar’da mi-
tingler yapan Soylu, güncel olaylarla 
ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, 
“Bugün Türkiye dimdik ayakta, 
Amerika saldırsa da Avrupa saldır-
sa da ayakta. Bizi büyük bir milletiz. 
Önümüzde tam 4,5 yıl var. Şimdi 
başka bir tezgah yapıyorlar. Acaba 
Türkiye’nin ileriye gitmesini engel-
leyebilir miyiz diye tezgah peşinde-
ler” dedi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu, Konya programları kapsamında 
ilk olarak Seydişehir ilçesinde dü-
zenlenen mitingde halka hitap etti.  
Burada konuşan Balan Soylu, bu-
gün Türkiye’ye başka bir kumpas 
hazırlığı olduğunu söyledi. İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, “Biz niye 
bu fotoğrafla karşınızdayız, burada 
hep beraberiz. Sadece Seydişehir 
belediye başkanlığını kazanmak için 
mi? Önümüzdeki 4,5 yıllık seçim ol-
mayan bir dönem var. Türkiye hep 
ayakkabısının ucuna baksın, hiç 
geleceğe bakmasın diye hep arafta 
bırakmak istediler. Değerlerimiz-
le, kutsallarımızla oynadılar. Türk 
Kürt, alevi sünni, laik dindar bizi 
birbirimizden ayırabilmek için her 
şeyi yaptılar. Bugün Türkiye dimdik 
ayakta, Amerika saldırsa da Avrupa 
saldırsa da ayakta. Bizi büyük bir 
milletiz. Önümüzde tam 4,5 yıl var. 
Şimdi başka bir tezgah yapıyorlar. 
Acaba Türkiye’nin ileriye gitmesini 
engelleyebilir miyiz diye tezgah pe-
şindeler. 299 HDP’liyi, PKK’lıyı be-
lediye meclis üyesi, il genel meclis 
üyesi listelerine soktular. Biz niye te-
rörle mücadele ediyoruz. Madem Kı-
lıçdaroğlu böyle tezgahlarla beraber 
meclislere taşıyorlar biz niye 94 tane 
belediye başkanını görevden aldık. 
Kaymakamlarımız, valilerimiz ora-
da devlet adına millet adına suikast 
tehlikesiyle görev yaptılar. Madem 
bunları şehirlerin içerisine taşıyacak-
tınız. Önümüzdeki 4,5 yılı bize zehir 
zıkkım etmek istiyorlar. İstemiyorlar 
ki Türkiye büyüsün. İstedikleri hep 
elini açan, ürken korkan bir Türkiye 
olsun. Bugün özgür, bağımsız, yük-
selen bir Türkiye var. Son 30 yılın 
teröre katılımlarda en düşük sayı-
sındayız. Şimdi Türkiye’ye yeni fit-
ne tohumları ekiyorlar. Kılıçdaroğlu 
Türkiye’ye yeni bir tezgah kuruyor. 
Adam mı bulamadılar da bunları 
meclis üyesi yapıyorlar. Bu mücade-
leyi sürdürmeyelim mi? Bu ülkeye 
yıllardır kan kusturuyorlar. Doğu ve 
Güneydoğu’yu yoksun bırakmak is-
tiyorlar. Eğer 13-14 yaşındaki kızları 
Murat Karayılan’la Cemil Bayık’ın 
masasına meze yapanların burnun-
dan fitil fitil getirmezsek. Biz Ka-

to’da, Gabar’da, Cudi’de dolaşırken 
böyle dik yürüyoruz değil mi. Neden 
dik yürüyoruz biliyor musunuz? Si-
zin o 50 gramlık oy pusulanız, ver-
diğiniz oy var ya sizin o sandığa gi-
derken ‘evet bu ülkeyi başkalarına 
teslim etmeyiz’ dediğiniz iradenizdir 
bizi dik yürüten. 31 Mart’ta bir zafi-
yete uğrarsak, 1 Nisan sabahı valiyi, 
kaymakamı sokağa çıkarmazlar, ra-
hat vermezler. Bunları şımartanlar 
var, Kılıçdaroğlu, zillet ittifakı var” 
ifadelerini kullandı. 

Bakan Süleyman Soylu, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ve Seydişehir Beledi-
ye Başkan Adayı Mehmet Tutal için 
destek istedi. 

YENİ BAŞARI HİKAYESİ YAZACAĞIZ
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, “Şimdi 
hep birlikte yeni bir başarı hikayesi 
yazmak için hep beraber buradayız. 
İlçe belediyesi, Büyükşehir Belediye-
si ve hükümetimizin güçlü yapısıyla 
bu seçimden sonra da inşallah hem 
Seydişehir’e hem Konyamıza hizmet 
için gayret edeceğiz, çaba sarf ede-
ceğiz” dedi. 

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Leyla Şahin Usta ise “Yeni Zelan-
da’da elim bir saldırı yaşandı. Cuma 
namazı kılan Müslümanlara silahlı 
saldırı yapan cani 49 Müslümanı şe-
hit etti. Bu tek başına bir caninin ya-
pacağı iş değil, batı medeniyetinin, 
Avrupa’nın arttırdığı ırkçılığın, İslam 
düşmanlığının, yabancı düşmanlı-
ğının bir sonucudur. Bugün bunu 
sadece kınamakla kalan Avrupa’yı, 
batıyı da biz kınıyoruz. Artık bu düş-
manlığa bir dur demeliler” ifadeleri-
ni kullandı.

TÜRKİYE’Yİ ANLATMAYA GELDİK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 

Ereğli ilçesinde Yunus Emre Mey-
danında düzenlenen mitingde halka 
hitap etti. “Heyecanımızı, ufkumu-
zu, ideallerimizi, gelecek Türkiye’yi 
anlatmaya geldik” şeklinde konu-
şan Bakan Soylu, “Türkiye’ye kuru-
lan kumpasları sizlerle bir kez daha 

paylaşmaya geldik. Başımızı sineye 
koymaya, sıcak sinenize koymaya 
geldik. On yıllardan beri bu millet 
çok sıkıntılar çekti, dertler çekti. Dar-
beler mi görmedi? Başbakanların 
asıldığını mı görmedi? Bu ülke ba-
kanların asıldığını mı görmedi? Bu 
millet ekonomik saldırılarla mı karşı 
karşıya kalmadı? Şunu açık yürekli-
likle ifade etmek isterim, o yıllardan 
beri bu milletin yakasından düşme-
diler. Başında hep kazan kaynattılar. 
Ülkem büyümesin, zenginleşmesin, 
güçlenmesin, ayaklarının üzerinde 
durmasın istediler. Bu ülke zengin 
olmasın, güçlü olup dünyaya sesini 
duyurmasın istediler. Bizi hep bir-
birimizden ayırdılar. Kardeşliğimize 
hep hücum ettiler. Türk, Kürt, alevi 
sünni, sağcı solcu diye bu ülkeyi par-
ça parça etmek istediler. Ne zaman 
bir sevincimiz olsa hep kursağımızda 
bıraktılar. 60 darbe, 71, 80 darbe, en 
son o Amerikan uşağı olan o şarla-
tanın gerçekleştirmek istediği darbe. 
Bitmedi, hala devam ettiler. Irak’ın 
Kuzeyinde bir devlet kurdurmak 
istediler. Afrin’de bir terör merkezi 
oluşturmak istediler. Bizi güneyi-
mizden, ticari yuvalarımızdan, bizi 
aynı millet olduğumuz o insanlardan 
uzaklaştırmak istediler. Ardından 
Amerika’nın başını çektiği ekono-
mik operasyonu, döviz operasyon-

ları yaptılar. Arzuları şuydu. İktidarı 
zayıflatabilir miyim? Yerel seçimler 
geliyor, gücünü eksiltebilir miyim? 
Bunları hep yaptılar. Tüm bunları bir 
tek kişi engelledi. Irak’ın kuzeyin-
de bir devlet kurmalarını engelledi. 
Bunu bir tek kişi, Recep Tayyip Er-
doğan engelledi” dedi. 

‘BİZ AVRUPA DEĞİLİZ, 
AMERİKA, BATI DEĞİLİZ’

Bakan Soylu, “Yeni Zellanda’da 
olan meselenin sorumlusu kim bel-
li. Avrupa’da ırkçılığı artıranlar, İs-
lam düşmanlığı yapanlar. Kafalarını 
kuma gömüp iç siyaset yapanlar, 
insanlıktan nasibini almamışlar. Biz 
Avrupa değiliz, Amerika, batı deği-
liz. Onlar girdikleri her yerde yeraltı 
kaynaklarını, insanların emeklerini 
sömürdüler. Orada sadece fukaralık, 
açlık, susuzluk, biz 600 yıl Osmanlı 
Devletiyle dünyayı idare ettik. Sade-
ce hakkaniyet, adalet, insanlık sağla-
dık. Biz onlar gibi değiliz. Biz bugün 
2 bin kilometrekare Afrin’deyiz. Biz 
2 bin kilometrekare Azez, El-Bab’ta-
yız. Biz orada huzuru, kardeşliği te-
sis ettik. Bizim orada öğretmenimiz, 
hemşiremiz, doktorumuz, savcımız, 
hakimimiz, kaymakamımız, polisi-
miz, jandarmamız, Mehmetçiğimiz 
var. Biz Batı gibi değiliz, sömüren 
değiliz. Bizim oralarda Allahüekber 
diyen imamımız var. Büyük bir mil-
letiz” şeklinde konuştu. 

“FİTNE TOHUMU EKECEKLER” 
“Bizim güçlü olmamızdan, hak-

sızlıklara ses çıkarmamızdan ürküp 
korkuyorlar” ifadelerini kullanan Ba-
kan Soylu, “Güçlü bir Türkiye, özgür, 
zengin bir Türkiye istiyoruz. Dünya-
ya sözü hakim olacak bir Türkiye is-
tiyoruz. Ama Kılıçdaroğlu ne istiyor? 
Kılıçdaroğlu yeni bir oyuna getiriyor 
Türkiye’yi. Bu önümüzdeki 4,5 yılda 
Türkiye’nin önüne hangi tuzakları 
kurarız diyenlerle ittifak kuruyorlar. 
CHP, İYİ Parti listelerinden belediye 
başkanlıklarını anlaştılar. O bir adam 
var. Adamın suratında meymenet 
yok. Diyor ki, Sezai Temelli, ‘Kürdis-
tan’da biz kazanacağız’ diyor. Orası 

neresi ya? Batı’da AK Parti, MHP’ye 
kaybettireceğiz. Tezgah açık. 299, 
300’ün üzerinde koyduk listeyi o an-
layamamış diyor. Canlı yayında bir 
şey dedi. İstanbul’da İmamoğlu’na 
Ankara’da Mansur Yavaş’a destek 
veriyoruz ama seçim sonrası alacak-
larımızı alacağız diyorlar. Senet, söz-
leşme yapıp ve diyor ki, ‘Biz alacakla-
rımızı alacağız’ Bu sözleşmeyi kimler 
yaptı. Kimlerin imzası var. Şehitlerin 
var mı? Gazilerin var mı? Milletin 
var mı? Bu sözleşmenin altında ki-
min imzası var biliyor musunuz? 
Saadet, İyi Parti, Amerikan uşağı 
FETÖ’nün imzası var. PKK’nın, terör 
örgütlerinin, Batı’ya diyet borcunu 
ödemeye çalışan Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun imzası var. Bu sözleşmede ne 
var biliyor musunuz? Türkiye sıçra-
ma dönemine gidiyor. Aman bunu 
engelleyin. Hedeflere ulaşırsa Türki-
ye, insanların refaha ulaşırsa, Türki-
ye’nin önünde bundan sonra kimse 
duramaz. Bu sözleşmenin içerisinde 
bunlar var. Şimdi gelecekler, beledi-
ye meclislerine adamlarını sokacak-
lar. Meclis toplanacak ve diyecekler 
ki, ‘Şurada şu sokağın, okulun ismini 
şu şehidin ismini verelim. Şurada 
sizin askerlerinizin öldürdüğü bizim 
arkadaşlarımız var. Onun ismini 
de şu meydana verelim diyecekler. 
Türkiye’yi karıştıramayanlar önü-
müzdeki 4,5 yıl belediye meclisiyle 
karıştırmak için fitne tohumu eke-
cekler” diye konuştu. 

EREĞLİ’NİN GELECEĞİ 
DAHA GÜZEL OLACAK

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, “Bugün 
Ereğli Cumhur İttifakının en güzel 
fotoğraflarından birisini veriyor. Bü-
yükşehir Belediyesi olarak son beş 
yılda Ereğli’ye önemli hizmetlerde 
bulunduk. Ereğli’ye tam 145 mil-
yon liralık yatırım gerçekleştirildi. 
Altyapıyla ilgili önemli projeler ha-
yata geçti. Birçok önemli projenin 
başladığını ve tamamlandığına şahit 
olduk. Şimdi yeni bir başarı hikayesi 
yazma zamanıdır. Rüstem Paşa Ker-
vansarayının restorasyonu tamam-
lanmak üzere. İnşallah bir ay içeri-
sinde bir Millet Kıraathanesi açarak 
sizlerin hizmetine sunacağız. Bir-
likte Ereğli’mizi ihya edeceğiz. Yarı 
Olimpik Yüzme Havuzu sözümüzü 
de gençlerin isteği üzerine veriyo-
ruz. Şimdiden hayırlı olsun. Sizlerin 
desteğiyle, uyum içerisinde İnşallah 
Ereğli’nin bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da tüm sorunlarını 
halletmek için söz veriyoruz. Destek 
sizden hizmet bizden Allah’ın izniy-
le. Hükumetimiz, Büyükşehir Bele-
diyemiz ve AK Partili bir ilçe bele-
diyesiyle İnşallah Ereğli’nin geleceği 
çok daha güzel olacak” dedi.

KARAPINAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soy-

lu, son olarak Karapınar ilçesindeki 
mitinge katıldı. Mitinge vatandaşla-
ra seslenen Bakan Soylu, CHP Ge-
nel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 
eleştirilerde bulundu. Bakan Soylu, 
“Şimdi bir oyun kuruyor. Neye ku-
racak, 4,5 yıl önümüzde seçimsiz 
bir dönem var ya acaba Türkiye’nin 
önünü nasıl tıkarım, Türkiye’nin 
önüne nasıl takoz koyarım, kiminle 
işbirliği yaparım? Yaptı. Bu seçimde 
de zillet ittifakı denilen ittifak oluş-
turdu. İçinde PKK var mı? HDP var 
mı? İçinde o Pensilvanya’daki şarla-
tan var mı? İçinde Saadet Partisi var 
mı? İYİ Parti var mı? Tepesinde de 
CHP var mı? Ben bunlardan bir şey 
anlamıyorum. Hadi PKK’yı anladık 
FETÖ’yü anladık Saadet Partisi, İYİ 
Parti ya bunlar ömrü boyunca CHP 
Türkiye’ye bir çivi mi çaktı? Allah rı-
zası için söyleyin, bir tek çivi mi çaktı 
bu ülkeye. Bunlara üç tane koyun 
versen ikisini kaybederler, birini zor 
götürürler. Ne olursa olsun bu Kılıç-
daroğlu var ya 50 yıl sonra 100 yıl 
sonra kendi partisinde lanetle anı-
lacak tarihin en büyük kötülüğünü 
yapmaktadır. Terör örgütleriyle iş-
birliği yapmaktadır bu net açıktır. 
Geçen gün diyor ki kim terörle işbir-
liği yapıyorsa Allah belasını versin. 
Bakın tezgaha bakın. Bırak o lafları 
bırak o lafları FETÖ Pensilvanya’da 
16 Temmuz günü söyledi. Hatırlıyor 
musunuz? Kim darbe yaptıysa Allah 
belasını versin dedi. Siz o lafları bıra-
kın diyeceksin ki kim PKK’yla işbir-
liği yapıyorsa Allah belasını versin. 
Kim ondan oy bekliyorsa Allah onun 
belasını versin” ifadelerini kullandı. 
DAHA GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ

Mitingde konuşan Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ise, “Bu meydandan 
15 gün önce Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Murat Kurum ile hitap 
etmiştik. Orada söylediğimizi tek-
rar hatırlatıyorum. Bakanımız Kon-
ya’nın tüm meseleleriyle ilgileniyor. 
Karapınar’ın tüm meseleleriyle il-
gilenmek de bizim boynumuz bor-
cudur. Allah’ın izniyle nerede bir 
problem varsa mevcut belediye baş-
kanımız Mehmet Yaka kardeşimizle 
Karapınar’a hizmet etmek için gece 
gündüz demeden gayret edeceğiz. 
Karapınar’ın geleceği çok daha güç-
lü olacak. Aramızda kahramanlığıy-
la, terörle mücadelede gösterdiği 
dirayetle Anadolu’nun soylu evladı 
İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu 
var. Kendisine hoş geldiniz diyorum. 
Karapınar bu dönem tarihi bir fırsat 
elde etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı-
mız Karapınarlı. Bizler bakanımızın 
talimatıyla adeta hizmet etmek için 
bekliyoruz. Mehmet Yaka karde-
şimiz ikinci dönemde inşallah çok 
daha güzel işlere imza atacak” dedi.
n İHA

Karapınar’da vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Solu, Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay ve Cumhur İttifakı Karapınar Belediye Başkan Adayı’na destek istedi. 

Süleyman Soylu 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ereğli ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Burada konuşan Soylu, Cumhur İttifakı’nın adaylarına destek istedi.
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‘İslam’a kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız’
Konya Genç STK’lar Platfor-

mu üyeleri, Yeni Zelanda’da cuma 
namazı sırasında iki camiye dü-
zenlenen terör saldırısına tepki 
göstermek amacıyla program ger-
çekleştirdi. Programa AK Parti Ka-
ratay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca da katıldı. Kılıçarslan Şehir 
Meydanı’nda bir araya gelen plat-
form üyeleri, çeşitli döviz ve pan-
kartlar taşıyarak, slogan atıp tekbir 
getirdi. 

Konya Genç STK’lar Platfor-
mu adına açıklamalarda bulunan 
Mehmet Şentürk,  “İslam’ı şiar 
edinen mazlum ve mustazaf mil-
letler tarih boyunca hep aynı za-
limliklerle karşı karşıya kalmıştır. 
Geçmişte Silvan’ın Susa köyünde 
cami yarenlerini şehit edenlerin, 
Filistin’de El Halil camisine yapılan 
Siyonist saldırının, Afganistan’da 
katil ABD’nin cami saldırılarının ve 

Suriye’de katil Esed ile işbirlikçile-
rinin camilere olan saldırılarının ve 
yine Siyonistlerin Mescidi Aksa’ya 
her gün yaptıkları çirkefliklerin 
amaç ve gayesi ne ise bugün Yeni 
Zelanda’nın Christchurch kentinde 
katliam gerçekleştirenlerin amacı 
da aynıdır. Geçen hafta Polonya’da 

teröristlerce şehit edilen Furkan 
Kocaman kardeşimizin şehit edil-
me sebebi bu hadiselerden ayrı 
düşünülemez. Bizler biliyoruz ki bu 
alçak teröristler cesaretlerini bizim 
bölünmüşlüğümüzden almaktadır. 
Buradan tüm İslam alemine de 
sesleniyoruz. İstanbul’da bir araya 

geliniz. Ayasofya’dan başlataca-
ğınız yürüyüşle, Müslümanların 
kimsesiz, zavallı, çaresiz olmadıkla-
rını haykırınız. Göreceksiniz ki tüm 
ümmet ardınızdan yürüyecektir” 
ifadelerini kullandı.

Terör saldırısının sosyal medya 
hesapları üzerinden canlı yayınla-

narak benzer terör saldırılarını yap-
mak niyetinde olan potansiyel terö-
ristlerin özendirildiğini dile getiren 
Şentürk, “Onlar korkuyla, baskıyla, 
zulüm ve işkence ile İslam’ın nuru-
nu söndürmeye çalışıyor ama bu-
radan tüm müstekbirlere bir daha 
sesleniyoruz; Son bir fert kalıncaya 

dek İslam’a ve onun kutsallarına 
kanımızın son damlasına kadar sa-
hip çıkacağız” şeklinde konuştu. 

Yapılan açıklamanın ardından 
terör saldırısında hayatını kaybe-
denler için gıyabi cenaze namazı 
kılındı.
n FATİH TALAYHAN

İlim Yayma Cemiyeti Konya 
Şubesi, Şehitleri Anma ve Çanak-
kale Zaferi’nin 104. Yıldönümü 
dolayısıyla “Bu Sabah Şehadete 
Yürüyoruz” adlı programı yüzlerce 
kişinin katılımıyla gerçekleştirdi.

17 Mart Pazar günü Musalla 
Mezarlığı Namazgahı’nda sabah 
namazında toplanılıp, Konya Şehit-

liğinden Kılıçarslan Şehir Meydanı-
na kadar şehitlerimizi anmak için 
yürüyüş yapıldı. 

İlim Yayma Cemiyeti Konya 
Şube Başkanı Mehmet İncili yap-
tığı açıklamada “Bundan 104 yıl 
önce dünya tarihinde eşi emsali 
görülmemiş bir savaş yaşandı. Ec-
dadımız son derece kıt imkanlarla 

7 düvele karşı savaştı. 257 bin şe-
hit verdik. Gazilerimizin sayısını 
bilmiyoruz. Allah hepsine rahmet 
eylesin. Bize düşen onların mirası-
nı kıyamete kadar devam ettirmek. 
Memleketi iç ve dış düşmanlara 
karşı korumak. Bu topraklar çok 
farklı. Batı doğu arasında köprü. 
Onun için çok dikkatli olmamız 

lazım. İmanlı, kenetlenme ruhuna 
sahip bir gençlik yetiştirebilmemiz 
lazım” dedi.

Programa katılanlara hoşaf ve 
ekmek ikram edildi. Etkinlik, İlim 
Yayma Cemiyeti Konya Şubesi Eği-
tim Danışmanı Hüseyin Şimşek ta-
rafından yapılan dua ile sona erdi.
n FATİH TALAYHAN

‘Ümmet bilinciyle 
hareket etmeliyiz’

Tüm Eğitim Yardımlaşma Araş-
tırma Derneği (TEYAD)’nin Cuma 
sohbetlerinde Necmettin Erbakan 
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel 
İslâm Bilimleri Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ramazan Altıntaş 
“Ümmet Bilinci” konulu bir konfe-
rans verdi. Altıntaş, “Bir peygambe-
re tabi olan insan topluluğuna üm-
met denir. Ümmet peygamberden 
gelen İlâhî öğretiyi tasdik ederek 
onu uygular. Günümüzde insanlık 
adalet dağıtmada hiçbir ayrım ya-
pılmadan herkese eşit davranan bir 
anlayışa muhtaçtır” dedi.

İSLAM ÜMMETİNİN 
ATLATTIĞI ÜÇ TEHLİKE

Ömer Lütfi Ersöz açış konuşma-
sında, Polonya’da menfur saldırıda 
hayatını kaybeden Furkan Koca-
man, Yeni Zelanda’da terör olayında 
öldürülen 49 kişi ile Afrin’de şehit 
olan Ramazan Önal’a Allah’tan 
rahmet diledikten sonra Cengiz 
Numanoğlu’ndan “Mümin Kar-
deşim” isimli şiiri okudu. Prof. Dr. 
Ramazan Altıntaş tarihe bakıldığı 
zaman İslam ümmetinin üç büyük 
tehlike atlattığını, ümmet şuuruyla 
yeniden dirilişin sağlandığını belirt-
ti. İslam ümmetinin ilk tehlikesinin 
Moğollar olduğunu belirten Altıntaş, 
Tarihçi İbnü’l-Esîr’in “Keşke annem 
beni doğurmasaydı da bu büyük 
felaketten evvel ölüp gitseydim.” 
dediğini, ikinci tehlikenin Batı’dan 
Anadolu’ya yönelen Haçlı Seferleri 
olduğunu, üçüncüsünün ise seküler 
anlayışla zihin ve kültürde oluşturu-
lan saldırılarla İslâm’la beslenen da-
marlarımızın kurutulduğu üzerinde 
durdu.

CAMİ MERKEZLİ ŞEHİRLER
‘Ümmet’ kelimesinin termi-

nolojisi üzerinde duran Altıntaş, 
“Arapçada ümmet kelimesi ‘ümm’ 
kökünden gelir. Ümm; ‘anne, temel 
kaynak’ anlamlarına gelir. Ümmü’l 
kitap denildiğinde ‘kitabın anası’ 
kast edilir. Şehirlerin anası Mekke-i 
Mükerreme’dir. Merkezde Allah’ın 
evinin bulunduğu şehirleşme Kon-
ya’dan Şam’a kadar birçok İslâm bel-
desinde uygulanır. Buralarda cami 
merkezli yerleşim esas alınır. Devleti 
yönetenden esnafa kadar herkese 
ezan yoluyla görevleri hatırlatılır” 
dedi. Altıntaş, ümmetin sadece top-
lumsal anlatı olmadığını, canlıların 
kendileri arasında da ümmet olabi-
leceğini Medine Vesikası’nda Yahu-
dî ve Hristiyanlar içinde “ümmet” 
kavramının kullanıldığını belirterek, 
“Kendimizi Adem’in zürriyetinden, 
İbrahim’in milliyetinden, Hz. Mu-
hammed’in ümmetindeniz” sözle-
riyle ifade ederiz. Ayet-i Kerime’de 
‘İçinizden hayra çağıran, mârufu 
emreden, münkerden nehyeden, bir 
ümmet bulunsun’ buyrulur” dedi.

SORUNLARIMIZI 
KENDİMİZ ÇÖZMELİYİZ

İçinde bulunduğumuz sorunlar 
karşısında çözümü Batılı ülkelerde 
arandığını dile getiren Prof. Dr. Ra-
mazan Altıntaş, “Anadolu insanının 
sıkıntıda olduğu bir dönemde Ab-
dülhakim Arvâsî’nin yanına gelen 

kişi: ‘Efendim dua edin de Allah-u 
Teâlâ ümmet-i Muhammed’i kur-
tarsın’ deyince, o da cevaben: ‘Siz 
bana o ümmeti gösterin. Ben de 
kurtulduğunu haber vereyim’ de-
miştir. Peygamberimiz; ‘Bir gün 
gelecek kafir milletler sizin başınıza 
sineklerin yemek çanağına üşüş-
tükleri gibi üşüşecekler. Orada bu-
lunanlar dediler ki: ‘O gün biz az 
olacağımız için mi böyle olacak ya 
Resulallah?’ Peygamberimiz dedi ki; 
‘Hayır, o gün siz çok olacaksınız, lâ-
kin siz selin üzerinde sürünüp giden 
çer çöp gibi olacaksınız. Zira Allah 
korkunuzu düşmanlarınızın kalbin-
den çekip alacak ve sizin kalbinize 
vehim yerleştirecek’ dedi.  ‘Vehim 
nedir ya Resullallah?’ dediklerinde 
peygamberimiz; ‘Dünya sevgisi ve 
ölüm korkusudur’ diye cevap verdi” 
ifadelerini kullandı.
ÜMMET ANLAYIŞININ DÜSTURLARI

Altıntaş; bütün bir insanlığın 
önderi olacak anlayışı şu şekilde 
sıraladı: “Ötekileşmeden uzak, uz-
laşı düşüncesini öne çıkartan, Müs-
lümanları bütünleştiren anlayışa 
sahip olmalıdır. Her alanda ifrat ve 
tefritten uzak olmalıdır.”  “Dünyada 
sömürü, cinsiyet ayrımı, adaletsizlik 
var, bu sorunları biz çıkartmadık” 
diyen Altıntaş; “İslâm evrensel bir 
dindir. Öncü ümmetsek yaşadığımız 
dünyadaki sorunlara çözüm önerile-
ri bulmamız gerekir” dedi.

ARAFAT’TAN GELEN MESAJ
1400 yıl önce peygamberimiz 

tarafından seslendirilen mesajların 
sorunlarımıza karşı çözüm öneri-
leri getirdiğini ifade eden Altıntaş; 
“Mehmet Akif Ersoy’un “Doğrudan 
doğruya Kur’ân’dan alıp ilhamı /As-
rın idrakine söyletmeliyiz İslâm’ı” 
mısralarından hareketle İslâm, her 
şahsa, gücü nispetinde “iyiliği em-
retme ve kötülükten alıkoyma” 
sorumluluğuna sahip olmayı emre-
der.” dedi. Hisbe teşkilatında görevli 
kişilerin özel olarak yetiştirilmiş ol-
duğuna ve İslâm’a aykırı durumlara 
karşı iyiliği emredip kötülükten sa-
kındırma görevinde bulunduklarına 
dikkat çeken Altıntaş; “Allah bize 
yeter. O, ne güzel vekildir:” Onun 
vekil oluşuna inancımız sözde kal-
mamalı, bize düşen davranışları da 
sabırla yerine getirmeliyiz. Şeyhü’l 
İslâm Zembilli Ali Efendi’ye sormuş-
lar: “Efendim, en büyük günah ne-
dir?” O da “Bana ne!” demiş. Adam 
anlamamış, tekrar sormuş. Bunun 
üzerine Şeyhülislam, “Bana ne!” 
anlayışına sahip olmaktır, demiş. 
Tesbihin imamesi kopartılmış, da-
ğıtılan teşbihin taneleri gibiyiz. Al-
tıntaş konuşmasının sonunda Necip 
Fazıl’ın dediği gibi “Yol onun, varlık 
onun, gerisi hep angarya; /Yüzüstü 
çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!” 
komutunu verdiğini, Nurettin Topçu 
ve Sezai Karakoç’un da diriliş müjde-
si verdiğini belirtti. TEYAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Oğuz ve Üye-
si Ömer Lütfi Ersöz ile Salih Sedat 
Ersöz tarafından Prof. Dr. Ramazan 
Altıntaş’a günün anısına dernek plâ-
keti takdim edildi. n HABER MERKEZİ

Yeni Zelanda’daki katliamda Ayasofya’nın kiliseye dönüştürülmesine dair cümlelerin de yer almasının birkaç kişinin işi ol-
madığını söyleyen AGD Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, bu durumun batı ırkçılığının hortlamış hali olduğunu söyledi

Parlak: Batının ırkçı
yaklaşımı hortladı!

Anadolu Gençlik Derneği 
(AGD) Konya Şubesi tarafından 
Amber Reis Camii’nde kılınan sa-
bah namazının ardından Yeni Ze-
landa’da Müslümanlara yönelik 
ırkçı bir saldırı ardından hayatını 
kaybeden 49 kişi için gıyabi cenaze 
namazı kılındı. 

Namazın ardından AGD Konya 
Şube Başkanı Mehmet Parlak da bir 
basın açıklaması yaptı. Gıyabi cena-
ze namazına ve basın açıklamasına 
başkan Parlak’ın yanı sıra; çok sayı-
da AGD’li ve vatandaş katıldı.

KATLİAMI MEŞRU GÖRDÜLER!
AGD Konya Şube Başkanı Par-

lak, “Elbette bu saldırıda tetiği çe-
kenleri de, bu saldırının planlama-
sında yer alanları da, bu saldırı planı 
üzerinden bir hesap içerisinde olan 
tüm çevreleri de en ağır şekilde kını-
yoruz. Cuma günü Yeni Zelanda’da 
meydana gelen cami katliamını bir 
iki kişinin sapkınlığı olarak görmek, 
olayı bireysel bir suç olarak ele al-
mak, dünyada yükselen ırkçılığı, 
farklılıklara düşmanlığı okuyama-
maktır“ dedi.  Saldırının hemen ar-
dından açıklama yapan Avustralyalı 
Senatör Fraser Anning’in konuşma-
larını hatırlatan Parlak,  “Anning’in 
olaydan artan Müslüman nüfusu ve 
mültecileri sorumlu tutması da en 
az bu saldırı kadar vahşicedir  An-

ning, ‘Bugünkü saldırının mağduru 
Müslümanlar olsalar bile, asıl fail-
ler genellikle onlar oluyor ve Müs-
lümanlar dünya çapında inançları 
adına insanları öldürüyorlar’ iddiası 
nasıl bir zihni yapıyla karşı karşıya 
geldiğimizi göstermektedir” şeklin-
de konuştu.

IRKÇILIK ANLAYIŞI ZİRVE YAPTI
“49 Müslüman’ın katledilmesi 

senatör’ü tatmin etmemiş ki sena-
tör, Müslümanlara karşı kışkırtıcı bir 
dil kullanamaya devam etmektedir. 
Anning, ‘Son hadisenin katillerinin 
bu vahşi, yabani inancın -yani O’na 
göre İslamın üyelerinin olmaması 
onları suçsuz kılmaz, suçsuz olduk-
ları anlamına gelmez’ diyerek katli-
ama onay vermiştir” diyen Başkan 
Parlak, konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Saldırganın önceden inter-
net üzerinde yayımladığı mesajda, 
daha önce Fransa’da ırkçı grupların 
kullandığı ‘Büyük Yer Değiştirme’ 
kavramının geçmesi, Müslümanla-
rın Avrupa’yı terk etmesine ve Aya-
sofya’nın kiliseye dönüştürülmesine 
dair cümlelerin yer alması saldırının 
birkaç kişinin işi olmadığını, yükse-
len bir ırkçı akımın neticesi oldu-
ğunu göstermektedir. Biz şuna ina-
nıyoruz ki bu saldırılar bizzat Batılı 
kirli merkezler tarafından üretilen 
İslamofobi’nin neticesidir.”

İSLAMIN YAYILMASINA ENGEL 
OLAMAYACAKLAR

Saldırıdan sonra yapılan açıkla-
maların ve ortaya konulan tepkilerin 
batılı kirli merkezlerin Müslümanları 
kötü istatistiklerden öteye görmedi-
ğini ifade eden Parlak, diğer taraftan 
katliamın sosyal medya hesapla-
rından canlı olarak paylaşılmasının, 
bilgisayar oyunlarındaki Müslüman 
avıyla birebir örtüştüğünü de aktar-
dı. “Bu zihniyetin, tüm Müslümanlar 
öldürülmelidir, çünkü tüm Müslü-
manlar teröristtir” düşüncesindeki 
bir zihniyete ait olduğunu kaydeden 
Parlak, konuşmasını şöyle noktaladı: 
“Irkçı emperyalist Batı zihniyetinin, 
İslam’a, Müslümanlara ve Hazreti 
Peygamber(S.A.S)’ye karşı oluşturul-
muş nefret dilini ifade özgürlüğü ve 
demokrasi olarak nitelendirmeye de-
vam etmeleri bu tip saldırıları daha 
da artıracaktır. Kanada’dan Yeni 
Zelanda’ya, Arjantin’den Japonya’ya 
dünyanın her ülkesinde az ya da çok 
bir Müslüman nüfus vardır ve bu 
Müslümanların can güvenlikleri de 
temel hakları da tüm Müslümanların 
bir meselesidir. Yeryüzünde tek bir 
Müslüman’ın bir ırkçı saldırıyla sa-
çının teline zarar gelmesine kayıtsız 
kalamayız. Kaldı ki biz inancımız ge-
reği Müslüman olsun ya da olmasın 
tek bir masumun saçının teline zarar 

gelmesine izin veremeyiz. Bu saldı-
rılardan Müslümanlara karşı nefret 
diliyle konuşan tüm siyasetçiler ve 
popüler ırkçı söylemin oluşmasına 
katkıda bulunan tüm merkezler so-
rumludur. İslam belirli bir ırkın dini 
değildir. Batı, kendileriyle aynı ırk-
lardan olmayan tüm insanlara karşı 
bir izolasyon politikası izlese bile ırk-
çılığı telin eden İslam’ın yayılmasına 
engel olamayacaktır. Avrupa’nın 
içlerinde de denizaşırı sömürgeler-
de de Fransızlardan, İngilizlerden, 
Almanlardan ya da çok farklı ırklar-
dan Müslümanlar topluluklar mut-
laka oluşacaktır. Biz inanıyoruz ki 
Batılı siyasetçiler kendi halklarına 
İslam’dan nefreti etmeyi değil de 
kendilerinden olmayanlarla birlikte 
yaşayabilme kültürünü öğretirlerse 
dünya daha huzurlu bir yer olacaktır. 
Batı’da ırkçılık, kin ve nefret büyütül-
mesi sadece Müslümanlar için değil 
tüm insanlar için dünyayı cehenne-
me çevirir. Bu çirkin politikalardan 
ve bu politikaların tezahürü olan 
tüm yaklaşımlardan vazgeçilmelidir. 
Anadolu Gençlik Derneği mensupla-
rı olarak bizler saldırılarda yaşamını 
yitiren tüm kardeşlerimize Cenabı 
Allah’tan bir kez daha rahmet, ya-
ralılara da acil şifalar diliyoruz. Tüm 
İslam milletine sabırlar diliyoruz.”
n HABER MERKEZİ

Gençlik, şehadet için buluştu
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Çanakkale zaferinin birliğin zaferi olduğunu söyleyen  Prof. Dr. Caner Arabacı, “Birlik olunduğu zaman büyük 
tehlikelere de karşı güç yetirebilme mümkün olur. Cihat, sadece silahla olmaz, bilim üretmek de cihattır” dedi

Milli mücadele bitmedi

Çerkesinden Kürdüne, Lazın-
dan Boşnağına bütün bir Müslü-
man Türk milletinin mazlum mil-
letler adına sömürgeci batıya karşı 
verdiği şerefli bir direniş ve zafer 
abidesi olan Çanakkale Zaferi 104. 
yıldönümünde anılıyor.

Çanakkale Savaşı inancın, ce-
saretin, azmin en önemli savaş 
olarak biliniyor. Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü 
Başkanı  Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Caner Arabacı Yenigün’e  zaferin 
yıldönümünde önemli açıklamalar-
da bulundu.
‘ÇANAKKALE BİRLİĞİN ZAFERİDİR’

Çanakkale’yi birliğin zaferi ola-
rak adlandıran Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilim-
ler Fakültesi Tarih Bölümü Başka-
nı  Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner 
Arabacı, “ Çanakkale birliğin zafe-
ridir. Birlik olunduğu zaman büyük 
tehlikelere de karşı güç yetirebilme 
mümkün olur. Birlik olmak isek güç 
yetiremeyiz. Çünkü karşı taraf bir-
lik olduktan sonra saldırıyor. İngiliz, 
Fransız sömürge askerleri, Anzak 
askerleri, Rumlar ve diğerleriyle 
birlikte Haçlı koalisyonu tamam-
landı. Bu haliyle baktığımızda Ça-
nakkale tam bir Haçlı seferidir. Biz, 
‘Haçlı Seferleri, Selçuklular devrin-
de başladı ve 8 büyük sefer yapıldı 
bitti’ diye biliriz ama bu yanlış. Tam 
200 yıl dalga dalga sürdü. Osman-
lı’nın kuruluş döneminde de devam 
etti. Haçlılar, haçlı olduklarının bi-
lincinde. Ama hilal bilinçsiz. Hilal, 
İslam inancını doğru öğrenmekten, 
haçlı ile yakın tarihi, uzak tarihi 
doğru yorumlamaktan çok daha öte 
duruyor. Hilal kendi içinde parçalı. 
İslam kardeşliğini ortaya çıkaracak 
bir şuur üretmiyor” ifadelerini kul-
landı. 

‘ÇANAKKALE SAVAŞI 
TEK YÖNLÜ DEĞİL TÜM 

YÖNLERİ İLE ELE ALMALIYIZ’
Çanakkale Savaşı gerçekten ib-

ret alınacak, çok ders çıkartılacak, 
destanlarla dolu bir cephe olduğuna 
dikkat çeken Arabacı, “ Çanakka-
le Savaşı gerçekten ibret alınacak, 
çok ders çıkartılacak, destanlarla 
dolu bir cephe. Bizler Çanakkale’de 
zaferi çok kan kaybederek kazan-
dık. Vatan müdafaasında çok can 
verdik. Bunun sebeplerinden birisi 
teknolojik eksiklik güçlüksüzlük-
tü. Çanakkale savaşında teknolojik 
yetersizlik, bazı erbaşların emrine 
yansımıştır: “Aman evladım, tek 
gâvura kurşun sıkma. İkisini, üçü-
nü hizala öyle sık”. Niye, kurşun az? 

Top mermisi, neden yok gibi? İngi-
liz, dolu misali mermi harcar ve az 
can kaybederken, biz saldırıları; çok 
can, az mermi ile karşılamak duru-
munda kalırız. Çünkü onlar bilim 
ve teknolojik üstünlüklerini sağla-
mışlardır. Bizde, çalışan top sayısı, 
92 gibi garip bir rakamken onlarda 
960, gemilerdekilerle birlikte 5 bin 
66 top vardır. Metrekareye 6 bin 
mermi düşürmüşlerdir. Bazı siper-
lerde sağ kalan askerlerimiz, siperi 
dolduracak kadar yığılan mermi 
kovanlarını, kürekle dışarıya boşalt-
mışlardır. Ertuğrul Koyu’na, yani 
Ezineli Yahya Çavuş ve 63 arka-
daşına 25 Nisan 1915 günü atılan 
top mermi miktarı, 4 bine yakındır. 
Bizim onlara attığımız ise 113 civa-
rındadır. Bu durumda kim çok ölür? 
Elbette, “Vatan sana canımız feda-
dır” demeliyiz. Ama canlar gidince, 
vatanı kim ayakta tutacaktır? Az can 
harcayarak vatanı korumak, bayra-
ğı yükseklere çekmek, güçlü olmak 
daha doğru değil midir? Az kayıpla 
kazanılan başarının gerçek zafer 
olduğunu kimse tartışamaz. Çok 
kayıp verilerek kazanılanın zafer ol-
duğunu ise, aklı başında olan herkes 
kabullenmez ve tartışır. Çok kayıp 
vermenin altında, teknolojik eksikli-
ğimizin olduğu bir gerçek. O zaman 

silahlar konvansiyoneldi. Bizim iki 
uçağa karşı, elli uçakları vardı. Ama 
o silahlar, uçaklar; gözüküyordu. 
Bomba değilse bile mevzilerimizin 
üstüne gökten çivi yağdırıyorlardı. 
Bizler Çanakkale Savaşında çıkara-
cağımız mesaj devletiniz var olacak 
ise savunma sanayinizin yerli ve ileri 
olması lazım. Türkiye üzerine saldı-
rılar hale devam ediyor. Türkiye’ye 
yapılan saldırıları göğüsleyecek isek 
yazılımdan haberleşmeye kadar bir-
çok alanda yerli ve ileri teknolojiye 
sahip olmamız lazım. Buda bilim 
üreten, teknoloji geliştiren birimleri-
mizin, üniversitelerimizin, teknoloji 
üstlerimizin bilim adamlarımızın ye-
tişmesi ile olur. Anca Çanakkale’den 
bu yönü ile faydalanmıyoruz. Bizim 
milletimiz ve gençliğimiz vatanse-
verdir. Ama okuma çalışma ve bilim 
üretme konusunda arzuladığımız 
düzeyde değiliz. Çanakkale Savaşı 
tek yönlü değil tüm yönleri ile ele 
almalıyız. Çanakkale İslam etrafında 
birliği korumak. Çanakkale’de biz-
lere saldıranlar sadece Çanakkale’yi 
geçmek için saldırmadılar, Çanak-
kale’den maksat Ayasofya’ya anlına 
haç dikmektir. Cihat sadece silah ile 
olmuyor. Bilim üretmekte cihattır” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Karatay için birlikte 
hareket edeceğiz’

Cumhur İttifakı AK Parti Ka-
ratay Belediye Başkan Adayı Ha-
san Kılca 31 Mart Yerel Seçim 
Çalışmaları kapsamında BÜSAN 
Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret 
ederek sanayici, esnaf ve çalışan-
larla bir araya geldi. Hemşehrile-
rinden destek isteyen ve bölgeye 
yönelik önemli birçok projelerinin 
olduğunu belirten Hasan Kılca, 
“Konyamızı ve Karatayımızı daha 
da güzelleştirmek, çok daha iyi bir 
geleceğe taşımak adına birlikte ha-
reket edeceğiz” dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerine 2 
hafta kala çalışmalarını hızlandıran 
ve Karatay’ın dört bir yanında top-
lumun tüm kesimleriyle bir araya 
gelen Cumhur İttifakı AK Parti Ka-
ratay Belediye Başkan Adayı Ha-
san Kılca, sanayici ve işadamlarıyla 
bir araya geldi.

26. Dönem AK Parti Konya 
Milletvekili Mehmet Babaoğlu, AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç, Cumhur İttifakı AK Parti Ka-
ratay Belediye Başkan Adayı Ha-
san Kılca, İl Yönetim Kurulu Üyele-
ri, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe 
gençlik kolları yönetimi ile belediye 
meclis üyesi adaylarının katıldığı 
program kapsamında önce Türki-

ye Perakendeciler Federasyonu’na 
bağlı PERDER Konya yönetimi ve 
üyeleriyle bir araya gelindi. Buluş-
mada bölge sanayicisi ve esnafları-
nın talepleri dinlendi, bölgenin so-
runları ile çözümü için istişarelerde 
bulunuldu.

Adayı Hasan Kılca ve berabe-
rindeki teşkilat mensupları daha 
sonra ise BÜSAN Organize Sanayi 
Bölgesi’ni ziyaret ederek sanayici, 
esnaf ve çalışanlarla da bir araya 
geldi. 

Sanayici ve esnafların talep-
lerini dinleyen ve Cumhur İttifa-
kı’na destek isteyen Hasan Kılca, 
BÜSAN’ın Konya ve Karatay için 
bir üretim merkezi olduğuna 
vurgu yaptı. Kılca, “BÜSAN hem 
ülkemiz, hem Konyamız ve hem 
de Karatayımız için çok önemli. 
Üreten Konya’nın, üreten Türki-
ye’nin geleceğine, istihdamına ve 
değerine değer katan tüm firma-
larımızı, sanayicilerimizi, çalışan-
larımızı tebrik ediyorum. Bizler 
de bölgeye yönelik önemli birçok 
proje hazırladık. İnşallah Kara-
tayımızı ve Konyamızı daha da 
güzelleştirmek adına hep birlikte 
gayret edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Caner Arabacı
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Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
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Yayın Türü: Yerel Süreli
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• İletişim Hattı:
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Haber Mail: haber@konyayenigun.com

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

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

Web Ofset Baskı Tesisi
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• Dağıtım Şirketi

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Konya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Başkan Adayı Mali Müşavir Abdil Erdal evlendi

Abdil Erdal’ın mutlu günü

Konya SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi ve yeni 
dönem Başkan Adayı Mali Müşavir Abdil Erdal, ha-
yatını Elif Nihal ile birleştirdi. Zeynep-Mehmet Erdal 
çiftinin oğlu Abdil ile Elife-Cafer Akça çiftinin kızları 
Elif, düzenlenen nikah töreninde birbirilerine ‘evet’ di-
yerek mutlu birlikteliklerinin en önemli adımını atmış 
oldu. Çiftin düğünü Yıldızköşkü Restaurant Köyceğiz 
Bahçesi’nde yapıldı. Davetlilere Konya’nın geleneksel 
düğün pilavının ikram edildiği düğün törenine MHP 
Konya Milletvekili Esin Kara, DSP Eski Genel Başkanı 
ve TÜRMOB Eski Genel Başkanı Masum Türker, siya-
si partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 
meslek mensupları, belediye başkan adayları ve çok 
sayıda davetli katıldı. Abdil ve Elif Erdal çifti de mut-
lu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına 
teşekkür etti. Yenigün Gazetesi olarak Elif-Abdil Erdal 
çiftine kurdukları yuvada ömür boyu mutlu olmalarını 
diler, ailelerini tebrik ederiz. 
n MEVLÜT EGİN

Ilgın’da 8,5 ay önce yatağında ölü bulunan lokantacı Yılmaz Kaya’nın ortağı olan 
yeğeni tarafından ağzına çamur doldurulup boğularak öldürüldüğü tespit edildi

Aile içi cinayete
kurban gitmiş!

Ilgın ilçesinde 8,5 ay önce yata-
ğında ölü bulunan lokantacı Yılmaz 
Kaya’nın (37), aile içi cinayete kur-
ban gittiği ortaya çıktı. Kaya’nın, 
ağabeyi A.K. (57) ile birlikte çalıştır-
dığı lokantadaki ortaklığından 500 
bin lira alıp, ayrılarak sevgilisiyle 
birlikte yaşamak istemesi üzerine 
yeğeni Tahsin Kaya (27) tarafından 
ağzına çamur doldurulup, boğula-
rak öldürüldüğü tespit edildi.

Olay, geçen yıl 1 Temmuz’da il-
çeye bağlı Camiatik Mahallesi Kemal 
Türeli Caddesi’nde meydana geldi. 
Yılmaz Kaya, gece mesaisinden çık-
tıktan sonra iş yerinin üst katında 
bulunan evine uyamaya çıktı. Saat 
15.00 sıralarında eve gelen birlikte 
yaşadığı Gürcistan uyruklu Natalia 
Chalauri, Kaya’yı yatağında hareket-
siz buldu. İhbar üzerine adrese polis 
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öldüğü 
anlaşılan Kaya’nın cenazesi otopsi 
işlemleri için Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ne kaldırıldı. Yapılan otop-
side ağız ve burun bölgesinde toprak  
ve çamur bulunan Kaya’nın kesin 
ölüm nedeninin tespiti için cesetten 
alınan doku örnekleri Ankara Adli 
Tıp Kurumu’na gönderildi. Adli Tıp 
Kurumu’nda yapılan detaylı incele-
me sonucu Yılmaz Kaya’nın toprak 
ve çamurla boğularak öldürüldüğü 
saptandı. 

POLİS ADIM ADIM İZ SÜRDÜ
Yaklaşık 2 ay önce gelen ra-

por üzerine harekete geçen Konya 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube 
Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği 

ekipleri, ilçeye giderek olayla ilgili 
çalışma başlattı. Polis, Yılmaz Ka-
ya’nın yakın çevresiyle görüşüp, olay 
yerinde de inceleme yaptı. Cinayeti, 
Kaya’nın tanıdığı, lokantaya ve eve 
rahatlıkla girebilen kişi ya da kişiler 
tarafından işlendiğini kanaatine va-
ran polis, lokantanın olay gününe 
ait güvenlik kamerası görüntülerini 
inceledi.

Görüntülerde Yılmaz Kaya’nın 
ortağı olan ağabeyi A.K.’nin oğlu 
Tahsin Kaya’nın iş yeri bulunan kız 
kardeşi Ü.C.K.’ye (22) başıyla işaret 
yapıp, dışarı çıktığını belirledi. Ka-
ya’nın üst katta oturan amcasının 
evinin kapısına yöneldiği ve bura-
da kameranın açısından çıktığı, 26 
dakika sonra aynı istikametten geri 
geldiği ve içeri girdiğinde kız karde-
şine yine başıyla işaret yaptığı sap-

tandı. Yine görüntülerde, Tahsin 
Kaya dışarı çıktığında, Ü.C.K.’nin o 
sırada lokantada bulunan amcasının 
birlikte yaşadığı Natalia Chalauri’yi 
adeta adım adım takip edip, soh-
bet ettiğini fark etti. Polis, bu olayın 
yaklaşık 2,5 saat boyunca sürmesi 
nedeniyle Ü.CK.’nin, Chalauri’yi üst 
kattaki eve çıkmaması için oyaladığı 
ihtimali üzerinde durdu.

AMCASINI ÇAMURLA 
BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Cumhuriyet Savcısı’nın tali-
matıyla Kaya’nın ağabeyi A.K., 
yengesi K.K. (50), yeğenleri Tah-
sin Kaya, Ü.C.K. ile 6 aylık hamile 
olan L.M.’yi (26) 12 Mart’ta gözal-
tına alarak sorgulamak üzere Kon-
ya’ya getirdi. Tahsin Kaya, emniyet-
teki sorgusunda cinayeti kendisinin 
işlediğini itiraf etti. Kaya, ifadesinde, 

olay yerine annesiyle birlikte gitti-
ğini, annesinin arabada beklediğini, 
kız kardeşi Ü.C.K’nin ise amcasının 
birlikte yaşadığı kadını yukarıya 
çıkmaması için lokantada oyaladığı-
nı söyledi. Tahsin Kaya, “Amcamın 
piyasaya yaklaşık 1 milyon lira bor-
cu vardı. Bize ortaklıktan ayrılmak 
istediğini söyledi. ‘Bana 500 bin lira 
verin, borcu da siz üstlenin’ dedi. Biz 
buna karşı çıktık. Ayrıca daha önce 
bir kez evlendi ve 2 çocuğu oldu. 
Onun çocuklarına biz bakıyorduk. 
Natalia ile de evlenmek istediğini 
söyledi. Bu konular nedeniyle am-
cama kin güttüm. Bir de arkamdan 
küfür ettiğini duydum. Evin anahta-
rını daha önceden temin etmiştim. 
Elime eldiven giydim. Eve girmeden 
önce merdiven boşluğunda bulunan 
saksıdan toprak aldım. Odaya girdi-
ğimde amcam yüzüstü uyuyordu. 
Amcamın sırtına oturup boğmaya 
çalıştım. Aramızda boğuşma oldu. 
Amcam bu sırada yere düşüp başını 
vurdu. Amcam biraz sersemlemişti. 
Bu sefer yastıkla boğmaya çalıştım. 
En sonunda da aldığım toprağı ısla-
tıp çamur hale getirerek ağzına ve 
burnuna doldurdum. Boğulduğunu 
anlayınca aşağıya indim” dediği ifa-
de edildi.

Şüpheliler ifadeleri alındıktan 
sonra Ilgın adliyesine sevk edildi. 
Şüphelilerden Tahsin Kaya çıkarıldı-
ğı mahkemece ‘kasten adam öldür-
me’ suçundan tutuklanırken, diğer 
4 şüpheli adli kontrol kararıyla ser-
best bırakıldı. n DHA

Kamyonet tabelaya 
çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Akşehir ilçesinde tabelaya çar-
pan kamyonetteki bir kişi hayatını 
kaybetti, 5 kişi yaralandı Mahfuz 
Atalay (48) yönetimindeki 72 AH 
333 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı 
Yeniköy Mahallesi’nde sürücünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetme-

si sonucu yol kenarındaki tabelaya 
çarparak takla attı. Kazada, sürücü 
ile araçtaki 5 kişi yaralandı. Akşe-
hir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 
yaralılardan Hanife Atalay (44), 
yapılan müdahaleye rağmen kur-
tarılamadı. n AA
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İkindi Sohbetleri’nde Hattat Mahbup konuşuldu
Konya Büyükşehir Belediye-

si ile Selçuk Üniversitesi Selçuklu 
Araştırmaları Merkezinin ortaklaşa 
düzenlediği Yaşayan Konya Hafı-
zası İkindi Sohbetlerinde bu hafta 
Dr. Hasan Özönder ve KTO Kara-
tay Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Geleneksel Türk El Sanat-
ları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi 
Hüseyin Öksüz tarafından “Hattat 
Mahbup” konulu bir konferans ve-
rildi.
HATTATLIK GÖZDE BİR MESLEKTİR

İlk konuşmacı Dr. Hasan Özön-
der 20 yıl önce İstanbul’da dü-
zenlenen Türkoloji Kongresi’nde 
Hattat Mahbup’u ele aldığında ilgi 
ile karşılandığını belirtti. Mahbup 
kelimesinin “ileri görüşlü, seçilen” 
anlamlarına geldiğini, birçok saha-
benin hattat olduğunu belirttikten 
sonra Özönder, peygamberimizin 
hüsn-i hat ile uğraşanları övdüğü-
nü, en önemli hattatın Hz. Ali oldu-
ğunu ve tarih boyunca, hattatların 
itibar gördüğünü ifade etti.

Osmanlı zamanında hattatlara 
özel bir ilgi gösterildiğini ifade eden 
Özönder; “Amasyalı Hamdullah 
Efendi’yi çekemeyenler, saraya 
şikâyette bulunmuşlar ancak pa-

dişahın kütüphaneden getirttiği el 
yazması kitapların üzerine Kuran-ı 
Kerim’i koyarak “Bunun üstünde 
bir eser yoktur.” diyerek onları sa-
raydan eli boş göndermiştir. San-
dalcının hizmeti karşılığında bir 
hattatın verdiği çift vav’lı yazıyı 
alacağı paranın üç misline satması 
hat yazılarının büyük değer gördü-
ğünün de işaretidir.” dedi.

HATTATLIK ZOR BİR SANATTIR
Özönder, okullarda okutulan 

“Güzel Yazı” dersi sayesinde ile-
ri yaşlarda bile kişilerin güzel yazı 
yazdıklarını söyledikten sonra 
Mahbup Efendi hakkında, “Konyalı 
olan Mahbup, Hattat Ahmet Rüştü 

Efendi’nin oğludur. 15 yıl Karatay 
Medresesinde dönemin âlimleri ta-
rafından yetiştirilmiştir. Oğullarını 
da hattat olarak yetiştirmiştir. Kon-
ya’daki Alaaddin, Selimiye, Aziziye, 
Şerafettin, Kışla, Dolav camiilerinin 
hat yazılarını yazmıştır. 20 yıl önce 
Türkistanlı Mustafa adında bir hat-
tat da Hattat Mahbup’un yazıları-
nın üstüne yazmıştır.” dedi.

Hattatlığın zor bir sanat ol-
duğunu söyleyen Özönder; 2.Ba-
yezid’in Amasya’daki şehzadeliği 
sırasında herkesin değer verdiği 
Hamdullah Efendi’den kendisine 
“Hattatlığın inceliklerini öğretme-
sini” istediğinde evin koridorundan 

götürüp bir kapıyı açmasını istemiş, 
kapı açıldığında içeriden yontulmuş 
kalem tozları çıkmış. Hamdullah 
Efendi şehzadeye: “Ben bu duruma 
çok kalem tüketerek geldim. Siz 
de aynısını yaparsanız iyi bir hat-
tat olursunuz.” cevabını vermiştir. 
Özönder, Hattat Mahbup’un genç 
yaşta vefat ettiğini, Şerafettin Ca-
misi’nin arkasındaki sokağa adının 
verildiğini, gömüldüğü Şems Me-
zarlığı’nın 1944 yılında kaldırılma-
sıyla kabrinin kaybolduğunu ifade 
etti.

UMURSAMAZLIK SONUCU 
KAYBOLAN GÜZELLİKLER

İkinci konuşmacı Dr. Öğr. Üye-

si Hüseyin Öksüz, Konya’nın ka-
dim bir şehir olduğunu, buradan 
birçok âlim ve fâzıl kişinin yetişti-
ğini belirterek Mahbup Efendi’nin 
hat yazılarını slayt eşliğinde ele 
aldı: “Küllükbaşı Mahallesi’nde 
6 yıl yaşadık. Şerafettin Cami-
si’ndeki hat yazılarını hayranlıkla 
seyrederdim.1980’li yıllarda cami 
içerisinde gençlerin duvarlara 
Hattat Mahbup’un yazısı üzerine 
yazı yazdıklarını görünce Vakıf-
lar Bölge Müdürlüğüne durumu 
söylediğimde yetkili olmadıklarını 
belirtince Fotoğrafçı Ali Rıza ile ya-
zıları fotoğraflayarak bir nüshasını 
Ankara’ya diğerini de İstanbul’da 

Uğur Derman Hoca’ya götürdüm. 
Hoca duruma çok üzüldü.’Sırf hat 
yazılarını seyretmek için Şerafettin 
Camisi’ne giderdim.’ dedi. Türkis-
tanlı Mustafa, Şerafettin Camisi’n-
den sonra Kapu Camisi’nin de ya-
zılarını yazdı. Mevlana Müzesi’ne 
geldiğinde Mustafa’ya engel ol-
dular.” Öksüz, Hattat Mahbup’un 
H.1305 yılına ait yazıları zevksiz 
bir şekilde Hattat Mustafa tarafın-
dan gölgelenmiş, orijinalliği kay-
bolmuş, Şerafettin Camisi’nin res-
torasyonu yapıldığı için yazıların 
eski durumuna döndürülmesinin 
gerekliliği üzerinde durdu.
n HABER MERKEZİ

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmet-
leri Daire Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Tekin, “Sağlık Bakanlığı olarak 16 
farklı tesiste hizmet sunmaktayız. 
Nitelikli sağlık hizmeti geliştirerek 
tüm illerde ve hastanelerde hastala-
rımıza ulaşıyoruz. Kamu hastaneleri 
nitelikli yatak noktasında önemli sta-
tüler kazandılar” ifadelerini kullandı. 

14 Mart Tıp Bayramı Kutlama-
larını yoğun bir program ile gerçek-
leştiren Konya Tabip Odası 14 Mart 
Tıp Bayramı nedeniyle bir otelde özel 
sağlık işletmeleri ve Aile Hekimliği 
alanında güncel gelişmeler konu-
lu program düzenledi. Düzenlenen 
programa Konya Tabip Odası Başka-
nı Dr. Seyit Karaca, Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Prof. 

Dr. Ahmet Tekin, Halk Sağlığı Genel 
Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, Konya 
Aile Hekimliği Etkinlik Derneği Baş-
kanı Dr. Mehmet Sadrettin Özer-
dem, Konya Tabip Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi  Dr. Eyüp Çetin ile çok 
sayıda doktor katıldı. Programın açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Konya 
Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Ka-
raca konuşmasına Yeni Zelanda’da 
gerçekleşen terör saldırısını kınaya-
rak başladı. Karaca, “Bu Yıl 14 Mart 
Tıp Bayramın 100. yılı. Konya Tabip 
Odası olarak Tıp Bayramı kutlamaları 
Konya’da dolu dolu geçmesini sağ-
ladık. Bu konuda bizlere destek olan 
meslektaşlarımıza, akademisyenleri-
mize, sponsorlarımıza çok teşekkür 
ediyorum. Bugün de etkinliklerimiz 

kapsamında özel sağlık işletmeleri ve 
Aile Hekimliği alanında güncel ge-
lişmeleri ele alacağız. İnşallah pane-
limizden çıkacak sonuçlar hayırlara 
vesile olur” ifadelerini kullandı.

‘KAMU HASTANELERİ NİTELİKLİ 
YATAK NOKTASINDA ÖNEMLİ 

STATÜLER KAZANDILAR’
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmet-

leri Daire Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Tekin, “Sağlık Bakanlığı olarak 16 
farklı branşta tesiste sağlık  hizmet 
sunmaktayız. Çok büyük bir hizmet 
alanımız var. 157 bini hekim olmak 
üzere 1 milyon civarında sağlık ça-
lışanımız var. Nitelikli sağlık hizmeti 
geliştirerek tüm illerde ve hasta-
nelerde hastalarımıza ulaşıyoruz. 
Kamu hastaneleri nitelikli yatak nok-

tasında önemli statüler kazandılar. 
2002’de nitelikli yatak sayısı yüzde 
6 iken 2018 de bu oran yüzde 70’e 
çıktı. 2023 ise yüzde yüz’ü hedefli-
yoruz. Yoğun bakım yatak sayısını 
giderek artırıyoruz. 2002 yılında 618 
ambulans ile hizmet verirken, şu 
anda kara ambulansımız 5 bin adet. 
Bu ay bütün illerde 800 tane de bü-
tün illerde ambulans dağıtıyoruz. 
Çok modern ve gelişmiş teknoloji-
yi kullanıyoruz. Türkiye olarak çok 
ciddi sağlık turizm yapabilecek ko-
numdayız” ifadelerini kullandı.  Halk 
Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih 
Kara, katılımcılara genel müdürlüğü 
hakkında bilgi verdi. Program soru 
cevap ile son buldu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Kıdem tazminatı 
çalışanın son kalesi’

Türk- İş Genel Başkanı Er-
gün Atalay Demiryol-İş Sendikası 
Konya Şubesinde basın toplantısı 
düzenledi. Düzenlenen basın  top-
lantısına Konya’da Türk İş çatısı 
altında faaliyet gösteren sendika 
başkanları ile işçiler katıldı. Türk 
-İş Sendikaları Konferadasyonla-
rı bir milyon civarında üyesi ile 4 
milyonluk bir aile olduğuna dikkat 
çeken Atalay, “ Türk -İş Sendika-
ları Konferadasyonları bir milyon 
civarında üyesi ile 4 milyonluk bir 
aileyiz. Ülke gündeminde taşeron-
dan kadroya geçen arkadaşlarımız 
var. Sayıları resmi rakama göre 
700 bin. Bizlere göre 450 bin ci-
varında. Anca taşerondan kadroya 
geçişlerde sıkıntılar var. Enflasyo-
nun yüzde 20 olduğu dönemde ar-
kadaşlarımıza yüzde 4 zam verildi. 
Cumhurbaşkanımızda enflasyona 
ezdirmeyeceğini her tarafta ifade 
ediyor.  Taşerondan kadroya ge-
çen arkadaşlarımızın  zam ile ilgili 
sıkıntılı biran önce çözmemiz gere-
kiyor. Asıl işlerde çalışan isimlerin 
kadroya geçeceğini devlet büyü-
lerimiz ve bizler ifade ettik ancak 
KİT’lerde çalışanlar da seçimlerden 
sonra meclis açıldığında bir müj-
deli haber bekliyor. Yine emekli-
likte yaşı takılanlar var. Burada bir 
mağduriyet var. Sakarya’daki Tank 
Palet Fabrikası ülke ve siyasilerin 
gündeminde. Bu fabrika 40 yıllık 
bir fabrika. Obüs toplarını yapıyor. 
Tankların modernizasyonunu ve 
bakımlarını yapıyor. Fabrika olağan 
üstü güzel işler yapıyor ama, 25 yıl-
lık kiralanması ile ilgili Cumhurbaş-
kanından bir karar çıktı ve bu konu 
üç aydan bu yana konuşuluyor. 
Bizler bu fabrikanın Milli Savunma 

Bakanlığının bünyesinde kalmasını 
ve yüzde  51’inin bizde olmasını is-
tiyoruz. Bizler özel sektöre karşı de-
ğiliz. Talebimizin de hükümetimiz 
tarafından karşılık bulacağını ümit 
ediyorum. Bizler bu fabrikanın yüz-
de 51’inin Milli Savunma Bakanlı-
ğında olmasını, Bakanlığın söz sa-
hibi olmasını ve üretmeye devam 
etmesini istiyoruz” dedi. 

TÜRK İŞ 1 MAYIS’DA KIDEM 
TAZMİNATINA DİKKAT ÇEKECEK 

Bu yıl 1 Mayıs Birlik Dayanış-
ma ve Mücadele Günü’nde  ana 
temanın Kıdem tazminatı olarak 
belirlediklerini, kıdem tazmina-
tının işçiler için önemli olduğuna 
dikkat çeken Sendika işçinin olur. 
Sendika Türkiye’nin olur. Bizler 
buradan Belediye Başkanlarına ve 
Belediye Başkanı seçilecek isimlere 
sesleniyoruz. İşçilere sendikalarını 
değiştirme yada sendikalarından 
istifa konusunda baskı yapmasın-
lar.  Belediye Başkanının sendika-
sı olmaz. Milletvekilinin sendikası 
olmaz. Patronun sendikası olmaz. 
Bu bayrak ve devlet var ise sendi-
kalar var. Odalar var.  Bu sene Türk 
İş olarak 1 Mayıs’ın teması kıdem 
tazminatı olacak. Kıdem tazmina-
tı çalışanların son kalesi. Mevcut 
yapıdan razıyız.  Mevcut yapıdan 
memnunuz. Almayanlar ile ilgili 
bir çalışma yapılıyor ise katkı sağ-
larız. Ama 30 günden arpa boyu 
kadar geriye gidilmesine müsaade 
etmeyiz. Kıdem tazminatı ile ilgili 
olumsu bir durum olması halinde 
bu durumun karşısında dururuz. 
Buna müsaade etmeyiz. Onun için 
1 Mayıs’taki tema Kıdem tazminatı 
olacak” şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

ASRİAD Konya Şube Başkanı Mustafa Balta, “ASRİAD olarak ürettikçe gelişmeye geliştikçe 
kalkınmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı devam edeceğiz” ifadelerini kullandı

‘Üreterek ekonomiye
büyük katkı sunacağız’

ASRİAD Konya Şube Başkanlı-
ğı Anadolu Ekonomi İşbirliği Top-
lantıları kapsamında Konya Eko-
nomisine atkı sağlamak maksadı 
ile Türkiye genelinde 24 ilden işa-
damların katılımı ile ‘Şimdi Ticaret 
Zamanı’ sloganı ile Anadolu Eko-
nomi İş Birliği gerçekleştirildi. Dü-
zenlenen programa ASRİAD Konya 
Şube Başkanı Mustafa Balta, Asrin 
İş Adamları Derneği(ASRİAD) Ma-
latya Şube Başkanı Aziz Özel, Asrın 
İşadamları Derneği (ASRİAD) Bur-
dur  Şube Başkanı Hasan Hüseyin 
Yalçın ile çok sayıda işadamı ve 
davetli  katıldı. Programın açılış ko-
nuşmasını gerçekleştiren ASRİAD 
Konya Şube Başkanı Mustafa Bal-
ta, “ASRİAD Konya Şubesi 2018’in 
Temmuz ayında kuruldu. O günden 
bugüne durmadan sürekli proje 
üreterek projelerimize devam ede-
ceğiz. Hem şehrimiz hem de ülke 
ekonomisine katkı sağlamak ama-
cıyla var gücümüz ile çalışacağız. 
ASRİAD’ın birinci amaçlarından biri 
olan iş geliştirme programlarının 
ilki olarak Konya’da icra edilecek bu 
program bizler açısından son de-

rece önemlidir. Bugün burada bu-
lunan kardeşlerime sesleniyorum 
bizler bir olmak için bir araya gel-
dik. Bizler iri olmak bizler diri olmak 
için bir araya geldik. Rabbimin izni 
ile Anadolu ekonomisi adı altında 
başlattığımız bu proje inşallah kısa 

vadede tüm Türkiye’ye yayılacak-
tır. ASRİAD geçen hafta üniversite 
programını icra etti. Okurken mes-
leğini icra et sloganı ile çıktığımız bu 
yola üniversite gençliğimize sahip 
çıkabilme adına bir etkinlik yaptık. 
Bugün üniversite gençliği iş arar 

duruma geldi. Bizler üretir ve ça-
balarsak gençlerimize faydalı oluruz 
hemen akabinde bu programı icra 
ediyoruz. Amacımız güçlenmek, 
kalkınmak el ele omuz omuza mü-
cadele vereceğimizi tüm Türkiye’ye 
ve dünyaya duyurmaktır. İnanmak 
kalbin gözüdür. İnandığınız sürece 
kazanmaya mahkûmsunuz. Kendi-
nize inanırsanız ele ele verirsek her 
şey mümkündür. Dün başladığı-
mızda üç beş kişi idi bugün yüzleri 
gördük. Yarın binleri göreceğiz. Bu 
programımızın akabinde başlataca-
ğımız yurtdışı programı var. Konya 
durmuyor. ASRİAD olarak ürettikçe 
gelişmeye geliştikçe kalkınmaya ve 
ülke ekonomisine katkı sağlamayı 
devam edeceğiz” dedi. Gerçekleş-
tiren programda Asrin İş Adamları 
Derneği(ASRİAD) Malatya Şube 
Başkanı Aziz Özel, Asrın İşadamla-
rı Derneği (ASRİAD) Burdur Şube 
Başkanı Hasan Hüseyin Yalçın da 
birer selamlama konuşması yaptı. 
Program sponsor firmalara plaket 
takdimi ve ikili iş görüşmesi ile son 
buldu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kamu hastanelerinin niteliği yatırımlarla arttı

Mustafa Balta
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EKERLER
ALÜMİNYUM  

SANAYİ  TİCARET A.Ş

Fabrikamızın alüminyum döküm bölümüne 
Alüminyum döküm fabrikamıza 
tecrübeli 25 – 40 yaş arası 
personel alımı yapılacaktır   
Alüminyum dökümcü : 

2 personel
Haddeci (elhaddesi): 

4 personel
Presci : 

4 personel
 Tüm müracaatlar gizli tutulacaktır.

Büyük kayacık mah. OSB 101 cd.  No: 9/1 
Selçuklu / KONYA 

Tlf: 0332.5011212 - Fax:0332.5011215

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

Oto yıkama ve 
Detaylı Temizlikte 
çalıştırılmak üzere

BAY 
elemanlar 

alınacaktır

Adres : Merkez Makro Market A.V.M 
Kapalı Otoparkı Selçuklu/KONYA

Tel : 0332 237 11 11

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

Dolgun Maaş+SGK ve kalacağı lojman
İrtibat No: 0542 674 48 99

ADRES: 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu sok. No:4 
Selçuklu/KONYA   - Tel:0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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Prof. Dr. Kerim Buladı, “Sportif faaliyetlerden tutun, yogaya kadar çeşitli şeyler deneniyor gençli-
ğin üzerinde. Yapılacak en büyük hizmet gençleri secdeyle, rüku ile, namazla tanıştırmaktır” dedi

‘En büyük hizmet 
namazla tanıştırmak’

Lokman Hekim’in sınavına yoğun ilgi

Namaz Gönüllüleri Platformu, 
Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, 
Ensar Vakfı Konya Şubesi ve Genç 
Namaz Gönüllüleri Platformu’nun 
ortaklaşa düzenlediği, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi’nin destek ver-
diği “Namazla Diriliş” konferansı 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde ger-
çekleştirildi. Konferansa AK Parti 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da 
katıldı.

Konferansa Ensar Vakfı Genel 
Müdürü Hüseyin Kader, İzmir Katip 
Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Saffet Köse, Prof. Dr. Kerim Buladı, 
İmam Ebu Hanife ve İmam Matu-
ridi Araştırma Vakfı Başkan Vekili 
Muhammet Masum Vanlıoğlu, Dü-
şünce Koçu Münir Arıkan, Araştır-

macı-Yazar Ramazan Kayan, Yazar 
Dursun Ali Taşçı ve Mehmet Şerif 
Niziplioğlu konuşmacı olarak katıldı.

Gerçekleşen konferansta konu-
şan Prof. Dr. Kerim Buladı,“Çok ağız 
kalabalığı laflar ediyoruz. Sportif fa-
aliyetlerden tutun, yogaya kadar çe-
şitli şeyler deneniyor gençliğin üze-
rinde. Yapılacak en büyük hizmet 
gençleri secdeyle, rüku ile, namazla 
tanıştırmaktır. Hazreti Mevlana Fihi 
Ma Fih adlı eserinde ‘Kendilerini 
akıllı sananlar, zenginlik bunun-
la olur demişler, böyle bilmişlerdir 
ama yanılmışlardır. Tanrı tapısının 
aşıklarınca zenginlik, namaz darp-
hanesinde basılmış naz ve niyaz pa-
rasına sahip olmakladır’ demiş. Yani 
Mevlana parayla, pulla, akılla zengin 

olunmaz diyor. Eğer o akıl namaz 
kılmayı kişiye emretmiyor ise Mev-
lana’nın dediği gibi akıl sayılamaz” 
diye konuştu.

Gerçekleştirdiği konuşmasında 
Yeni Zelanda’da yaşananlara deği-
nen Mehmet Şerif Niziplioğlu, “Size 
diyorlar ki bugün senin Cuma na-
mazın bu Cuma vakti son namazın. 
Bugün bu camiden çıkamayacaksın. 
Son kez Rabbinin huzurunda divana 
duruyorsun. Son defa. Ve biliyorsun 
ki sen Allah’ın dininin yok olmasını 
isteyen birilerinin eline düştün. Son 
defa namaz kılmanıza müsaade et-
tiler ve sizi şehit edecekler. Diyorlar 
ki son arzunuz nedir. Diyorsunuz ki 
son bir defa abdest alacağım. Son 
defa abdest alıyorsunuz. Abdestinizi 

aldıktan sonra attığınız her adımla 
bir günahınızın silineceğini bilecek-
siniz. Yeni Zelanda’da kardeşlerimiz 
şehit edildi. Rabbim onları Hazreti 
Hamza ile buluştursun” ifadelerini 
kullandı.  Yazar Dursun Ali Taşçı, 
“Hayal gibi bir alemde yaşıyoruz. 
Müslümanın asaleti var. Özü gür 
olmayan bir insanın özgürlüğünden 
söz edilebilir mi? Fıtrat kavramı var 
mı bugün okullarımızda ve dün-
ya okullarında? Biz çocuklarımıza 
atomu öğretmek zorundayız. Mad-
denin özü atom insanın özü fıtrat. 
Ben de içim yana yana okudum bazı 
şeyleri.Dünyadaki ve Türkiye’deki 
eğitim sistemlerinde öz yok. Öz ol-
mayınca da bereket yok” dedi.
n FATİH TALAYHAN

Özel Lokman Hekim Sağlık 
Meslek Lisesi 8. sınıf öğrencileri için 
bursluluk sınavı yaptı. Sınava 2 bin 
334 öğrenci katıldı. Lokman Hekim 
Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali İhsan Kaya, konuyla ilgili 
olarak, “2011 yıllında eğitim ve öğ-
retim hayatına başlayan okulumuz 8 
yıldır binlerce öğrenciyi sağlık siste-

mine kazandırmaya ve başarılarına 
yenisini eklemeye devam ediyor. 
Başarılı öğrencileri belirlemek için 
bursluluk sınavı düzenliyoruz. Oku-
ma imkânı olmayan başarılı öğren-
cileri belirleyip okulumuzca ücretsiz 
olarak okumasına imkân tanıyoruz”  
dedi. Okul Müdürü Osman Kabalak 
ise, sağlık sisteminin her zaman iyi 

eğitilmiş personelle daha iyiye gide-
ceğini belirterek, “Okulumuzda öğ-
renciler bilinçli, düzenli ve sağlığın 
önemini görerek yetiştiriliyor. Bu 
felsefeden hareketle yetişen yüzlerce 
öğrenci hastanelerde hizmet veriyor. 
Sınav günü okulumuzda velilerimize 
okulumuzun tanıtımı, ilk yardıma 
yönelik etkinlikler, şeker, tansiyon 

ve işitme ölçümü gibi uygulamalar 
görevliler eşliğinde öğrencilerimizle 
birlikte gerçekleştirildi. Sınava katı-
lan tüm öğrencilere bundan sonraki 
öğrenim hayatında başarılar dileriz” 
dedi. Sınav esnasında velilere göz, 
tansiyon, şeker ölçümü yapıldı. Ay-
rıca sınavda okul bahçesinde çeşitli 
ikramlar verildi. n HABER MERKEZİ

Akpınar: Emaneti
ehline vermeliyiz

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
“Her Cumartesi Birlikteyiz” kon-
feranslarına katılan NEÜ İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ali Akpınar, “Emanet ve Liyakat” 
konulu konferansta “Hayatımızda 
kıyametler kopmasını istemiyorsak 
emaneti ehline bırakmalıyız” dedi.

Birlik Vakfı Konya Şubesi, “Her 
Cumartesi Birlikteyiz” konferans-
larında bu hafta “Emanet ve Li-
yakat” konularını masaya yatırdı. 
Konferansta konuşan Necmettin 
Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali 
Akpınar, konuşmasında emanetin 
ehline verilmesi gerektiğini vur-
guladı.

Programın açılışında konuşan 
Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı 
Abdi Parlak, Yeni Zelanda’da silahlı 
saldırıda Müslümanların hunharca 
öldürülmesini kınayarak, “Yeni Ze-
landa’da bir camiye yapılan silahlı 
saldırıda şehit olan kardeşlerimize 
Allah’tan rahmet, yakınlarına baş-
sağlığı diliyoruz. İslam’a yapılan bu 
tür saldırılar karşısında provokas-
yonlara gelmemeliyiz. Aksine bu 
tür olayların safları sıklaştırmamı-
za, birlik ve beraberliğimize vesile 
olmasını diliyoruz” dedi.

İslam’da emanet ve liyakat 
kavramlarının günümüzdeki uy-
gulamalarını ayet ve hadislerle 
anlatan Prof. Dr. Akpınar, Allah’ın 
emanetlerinin ehline verilmesini 
emrettiğine dikkat çekerek, şunları 
söyledi: “Bir işe liyakatli insanların 
gelmesi söz konusu ise o kişilerin 
didişmesi olmaz. Ama liyakatsiz 
insanlar geliyor ise liyakatli insan-
ların gelmesi farz olur. Makam sa-
hibi olanlar verimli olduğu sürece 
o makamda kalmalı. Aksi takdirde 

o makamda ölümü beklememeli-
ler. Bizde bu ne yazık ki zayıf. Ta-
rihe mal olmuş güzel insanların 
bu konudaki davranışlarını doğru 
okumalıyız. Peygamberimiz ‘ema-
net ehline bırakılmadığında kıya-
met kopacak’ dedi. Türkçe’de de 
var kıyametler koptu diye. Yani bir 
yerde, kurumda emanetler ehline 
verilmezse orada kaos, huzursuz-
luk kol gezecektir. Ayet bize ‘insan 
emaneti yüklenebilecek donanım-
da yaratılmıştır’ diyor. Yani insanın 
emaneti yüklenmesi bunun için 
hazır olduğunun göstergesidir. 
Emanette güven manasını unut-
mamamız lazım. Yani Allah bize 
güvendi, bu vasfı yükledi. Onun 
için kişiye güvenilerek bırakılan 
her şey emanettir. Namaz, oruç, 
hac, zekat gibi ibadetler, sözler, 
karı kocaya, koca karıya, çocuk 
anne babaya, anne baba çocuğa, 
öğrenci öğretmene, öğretmen öğ-
renciye, işçi işverene, işveren iş-
çiye emanet. Sırlar emanet olarak 
açıklanmıştır. Organlarımız ema-
net. Bunlardan sorgulanacağımızı 
açıklayan onlarca ayet var. Bütün 
bunlar mukaddes emanet olarak 
açıklanıyor ve hesap sorulacağı bir  
gün var. Bizim dinimiz hayatın ta-
mamını kuşatan ve programlayan 
bir din. Hayatın her alanında esas-
lar koyar. Biz bunun için İslam’a 
göre yaşamalı, sorunlarımızı buna 
göre çözmeliyiz. Hayatımızda kı-
yametler kopmasını istemiyorsak 
emaneti ehline vermeliyiz.” 

Program sonunda Birlik Vakfı 
Konya Şube Başkanı Abdi Parlak, 
Prof. Dr. Ali Akpınar’a günün anı-
sına tablo ve katılım belgesi tak-
dim etti.
n HABER MERKEZİ

Tedem Koleji’nin ‘Bir Ömür Nasıl Yaşanır’ konulu söyleşi programına katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı öğrencilere hitap ederek, 
“Memleketimize, toprağımıza, dilimize ve bütün değerlerimize sahip çıkarak, korumalıyız. Bu hepimizin görevidir” diye konuştu 

‘Değerlerimize sahip çıkmalıyız’
Tedem Koleji’nin davetlisi olarak 

Konya’ya gelen Prof. Dr. İlber Ortay-
lı, Tedem Koleji Erenköy kampüsün-
deki öğrencilerin resim sergisinin 
açılışını yaparak, okulu gezdi. Daha 
sonra Mevlana Kültür Merkezinde-
ki “Bir Ömür Nasıl Yaşanır” konulu 
söyleşiye katılarak, öğrencilere ve 
velilerine hitap etti.  Mevlana Kül-
tür Merkezindeki söyleşiye, Tedem 
Eğitim Kurumları Kurucu- Yönetim 
Kurulu Başkanı Teoman Yılmaz, 
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cücük, 
Bölge İdari Mahkemeleri Başkanla-
rından Ahmet Göztaş, İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük, öğretmen-
ler, öğrenciler ve velileri katıldı. Söy-
leşiye ilgisi yoğundu. 

Tedem Eğitim Kurumları Kuru-
cu- Yönetim Kurulu Başkanı Teo-
man Yılmaz programın açılış konuş-
masında, Prof. Dr. İlber Oltaylı’ya 
programa katıldığı için teşekkür ede-
rek, “Sizlerin bildiği gibi 18 yıl önce 
dershane olarak başladığımız eğitim 
sektöründeki hayatımızın son 4 yılı-
nı özel okul olarak sürdürmekteyiz. 
Hedefimiz, ülkemizi bilim ışığında 
aydınlık bir geleceğe taşıyacak, hür 
düşünen ve değerleriyle var olan bir 
nesil yetiştirmektir. Tedem Koleji 
olarak üzerimize düşen sorumlu-
luğun farkındayız ve bu sorumlu-
luğun altından kalkabileceğimize 
olan inancımız tamdır. Bütün eğitim 

kurumlarımızda tecrübeli, alanın-
da uzman öğretmen kadromuzla 
ve bütün çalışanlarımızla Tedem 
Koleji ailesi olarak bu yolda hizmet 
vermekten mutluluk duyuyoruz. 
Özellikle şehrimizin sosyal, kültürel 
gelişimine katkıda bulunmak, ül-
kemizin yetiştirdiği değerleri, bilim 
insanlarını sizlerle buluşturmak ve 
öğrencilerimizin hayatı ıskalamadan 
doğru kişileri rol model alabilmeleri 
adına yapmış olduğumuz etkinlik-
ler kapsamında bugün ‘Bir Ömür 
Nasıl Yaşanır’ konulu söyleşisi ile 
ülkemizin yetiştirdiği değerli bilim 
insanlarından Prof. Dr. İlber Ortaylı 
hocamızla birlikteyiz. Bizi kırma-
yıp geldiği için kendisine ve söyleşi 
programına emeği geçenlere teşek-
kür ediyorum. Bu tür programları-
mız devam edecektir” dedi. 

ÜLKEMİZE VE BÜTÜN 
DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ

Prof. Dr. İlber Ortaylı söyleşide 
ülkemize ve bütün değerlerimize sa-
hip çıkmamız gerektiğinin üzerinde 
durarak,  “Çocuklarınızın özel yetiş-
mesine önem verin. Cemiyet içinde 
yaşamayı bilen, sözüne uyan, verdiği 
sözü yerine getiren kişiler olarak ye-
tiştirilmelidir. Özellikle randevusuz 
bir yere gidilmeyeceğini bilmeleri 
gerekir. Bunun yanında dünya ile 
uzak olmamalıdırlar. Gezmek ve ta-
nımak lazımdır. Niye gezeceğini bil-

meli, gezilen yerlerde, ülkelerde in-
sanları görmek, bilmek, tanımak için 
biraz zahmet etmeleri gerekir. Lisan 
günümüzde çok önemlidir. Bizim 
gibi lisan bilmeyen ülkeler vardır. Bu 
ülkeler kapalıdır. Lisan bilen ülkeler 
ise açıktır. Onun içinde yabancı dil 
öğrenmeye özel önem verilmelidir. 
Genç yaşta insanlara lüks verilmez. 
Bunu yapan ülkeler başta petrol 
ülkeleri, Çinliler ve Türkiye’dir. Ço-
cuklarınıza her istediğinizi alırsanız 
yanlış olur. Emek ve değer vermek 
önemli olduğundan bundan vaz-
geçilmelidir. Bilgi kirliliği karşımıza 
çıkmaktadır. Doğruyu bilmeli ve öğ-

renmeliyiz” diye konuştu.  
YETENEKLERİ ERKEN 

YAŞTA KEŞFETMELİYİZ 
Yeteneklerin erken yaşta keş-

fedilmesinin önemine dikkat çeken 
Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Her insanın 
bir yeteneği vardır. Mühim olan bu 
yeteneklerin erken yaşta keşfedil-
mesidir. Bu yetenekleri beslemek 
ve eğitmek gereklidir. Çünkü ileri 
yaşlarda çok şeyler öğrenilmez.  İn-
sanların yetenekleri çocuk yaşta ele 
alınmalı, öne çıkarılmalıdır. Özellikle 
genç yaştaki nüfus Türk edebiyatını, 
romanlarını ve tarihini okumuyor. 
Kendi değerlerimizi okuyup, bilme-

liyiz. Türkiye’deki 80 milyon Türkü 
alacak bir ulus yoktur. Çalışkanda ol-
san seni almamak için bir kup takar 
ve bir neden bulur. Ülkemize, değer-
lerine ve toprağına sahip çıkmalıyız. 
Kendi evini kendin düzelteceksin. 
Sorunlardan kaçmayacaksın. Çözü-
mü için gayret edeceksin. Şehirleri 
betonlaşmadan kurtarmak gere-
kir. Tarım alanları yok edilmesinin. 
Bunun önlemi alınmalıdır. Türkiye 
kurumasın yeşile daha çok önem 
vererek, ağaç dikmeliyiz. Kendi 
bahçende, tarlanda yetiştirdiklerini 
yemelisin. Böylelikle topraktan kop-
mazsın. Biz tüketici oluyoruz. Bunun 
örnekleri çoktur. Üretmeden tüketi-
yoruz. Evlilik çok önemlidir. Tüketici 
olmanın özelliğini çeyiz alışverişle-
rinde daha çok görüyoruz. Evlilikte 
birlikte olmayı, anlaşmayı geliştir-
meliyiz. Lüks’ten uzak durmalıyız. 
Hayata birlikte bakarak, yaşamaya 
çalışmalıyız.”  

DİLİMİZE SAHİP 
ÇIKARAK, KORUMALIYIZ

Dilimize sahip çıkarak, koruma-
lıyız diyen Prof. Dr. İlber Ortaylı bu 
konuda şunları dile getirdi: “Bizim 
konuştuğumuz ve dilimiz olan Türk 
dili çok önemlidir. Bugün Türk dev-
letlerindeki Türkçeyle bile anlaşamı-
yoruz. Çünkü Rus dilinin etkisinde 
kalmışlardır. Buradaki yüksek sınıf 
Rusçayı konuşuyor. Oysa Türkçe 

kendine has ve zengin bir dildir. İn-
tibakı çok çabuk olur. Dilimize sahip 
çıkmalıyız. Türklüğün kendine göre 
bir tarihi ve dili vardır. Lehçeleri var-
dır. Yabancı ortamlarda ve ülkelerde 
dilimizi unutuyoruz. Konuşmuyo-
ruz. En çok dikkat edeceğimiz konu 
Türkçedir. Dilimize sahip çıkmaktır. 
Düzgün konuşarak, yaygınlaştırma-
lıyız.  Bu konuda TV’ler suçludur. 
Düzelten ve ceza veren yok. Kimse-
nin umurunda değildir. Yapmamız 
gereken dilimize sahip çıkıp, geliş-
tirmektir. Türkçeyi öğrenmek, koru-
mak ve yaşatmak zorundayız. Yoksa 
dilimize kaybedebiliriz. Siyasetin 
dışında kalınmamalıdır. Herkes si-
yaset yaparak memleketine sahip 
çıkabilir. Sorunlarının çözümüne 
katkı sunabilir. Biz haydan gelmedik. 
Nereden geldiğimizi bilmeliyiz. Son-
ra çok geç kalmış olabiliriz. Çünkü 
kavimler göçü bitti. Memleketimize, 
toprağımıza, dilimize, sahip çıkarak, 
korumalıyız. Bu hepimizin görevi 
olmalıdır. gideceğimiz bir yerde yok-
tur. Burası bizim vatanımız ve topra-
ğımızdır” dedi.   Konuşmanın ardın-
dan Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya Tedem 
Eğitim Kurumları Kurucu- Yönetim 
Kurulu Başkanı Teoman Yılmaz, 
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cücük 
ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük tarafından bir plaket ve çiçek 
verildi. n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. İlber Ortaylı
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Yatağan Dekoratif Yapı 
Malzemelerinin Sahibi

Mehmet 
Celalettin 
ÖZDEMİR’in

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Osmanlı Gümüş ortaklarından, değerli dostumuz

İbrahim ERKAN’ın
 

kayınbabası 

Şükrü BÜYÜKSERİN’in

babası

Ali Recai 
BÜYÜKSERİN’in

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Geçen hafta içerisinde 2018 yılı 4. 
çeyrek büyüme rakamları açıklanınca, 
2018 yılı büyüme rakam ve oranları 
belirlenmiş oldu. Bu rakamlara göre 
ülkemiz dolar bazında GSYİH 784 mil-
yar dolar olarak gerçekleşerek önceki 
yıla göre düşmüş oldu. Buna rağmen 
2018 yılında %2,6 oranında büyümüş 
olduk. Kişi başına düşen gelirimiz ise, 
9.632 dolar  olarak gerçekleşti.(Kişi 
Başına Düşen Milli Gelir) yaklaşık ola-
rak maalesef ki 10 yıl önceki değerlere 
gerilemiş oldu.  

TÜM ÇEYREKLER 
BAZINDA BAKTIĞIMIZDA 

2018 yılını büyüme rakamlarını iyi 
değerlendirebilmek için öncesinde tüm  
çeyreklerin oranlarına bir göz atalım 

Kaynak: www.tuik.gov.
tr/17.03.2019/

Tabloyu detaylı incelediğimizde 
2018 yılının dördüncü çeyreğinde % 
3 oranında küçüldüğümüzü görüyo-
ruz. Aslında önceki çeyreklerdeki yük-
sek büyüme (özellikle ilk iki çeyreğin 
etkisiyle) ülkemiz yıl bazında negatif 

büyümeye girmekten kurtulduğunu 
da anlıyoruz. Üçüncü çeyrekte döviz 
saldırılıları ile başlayan küçülme (ön-
ceki iki çeyreğe göre) son çeyrekte 
ise, negatif büyümeye kendini teslim 
etmekte.

2018 DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİ 
DETAYLI ANALİZ EDERSEK 

Dördüncü çeyrek küçülmesinde, 
özel tüketim harcamalarında yüzde 8.9 
oranındaki düşme net olarak kendini 
göstermekte. Özel tüketimin büyüme-
ye negatif katkısı, -5.3 olmuş. Peki özel 
tüketim harcamaları neden bu kadar 
büyük oranda düştü.? Döviz kurundaki 
artış ve artan enflasyon ile satın alma 
gücü düştü. Özellikle gıda fiyatlarının 
yüksek olması enflasyon etkisini  daha 
da artırdı. Tüm bunlara bağlı olarak 
işsizlik oranlarının artması, bankların 
bu süreçte kredi hacmini daraltması 
ve faizlerin artması, bu oranın yüksek 
olmasında etkili oldu. 

Dördüncü çeyrekte yatırımlardaki 
düşüşte önemli bir etki alanı oluşturdu. 
Yatırımlarda  %12,9 oranındaki gerile-

menin negatif katkısı da 
-3.9 olarak gerçekleşti. 
Yatırımların düşmesin-
deki  gerekçelere baktığı-
mızda,  aynı özel tüketim 
harcamalarında olduğu 
gibi  faizlerin artması,  
döviz saldırıları netice-
sinde olası kriz beklentisi  
yine karşımıza çıkmakta.
2019’DA BÜYÜMEDEKİ 

KÜÇÜLME ! NE 
OLACAK?

Kısa vade içerisinde birinci çeyrek 
(Ocak-Şubat-Mart) olarak değerlen-
dirirsek yine negatif bir büyüme ile 
karşılaşacağımızı söyleyebiliriz. En iyi 
ihtimalle sıfıra yakında diyebiliriz. Se-
çimlerden sonra ekonominin nasıl bir 
seyir içerisinde olacağı merak konusu 
olsa da, yerel seçimlerden sonra uzun-
ca bir süre seçimlerin olmaması aslın-
da radikal ekonomik kararlar ile yapısal 
ekonomik reformlar için bizlere fırsat 

sunmakta. (Bu fırsatları 
kaçırmamız lazım) 

İHRACATTA UYARI 
Büyümedeki gerile-

me ile özellikle iç talepteki 
şiddetli düşüşler, içinden 
geçtiğimiz dönemde ihra-
catın (dış talebin)  kurtarıcı 
bir unsur olduğunu söy-
lemek ve  altını çizmekte 
fayda var. Geçen haftaki 
yazımda detaylı bir şekilde 

belirtiğim üzere, AB ihracatının toplam 
ihracat içerisindeki payının yüksek ol-
ması nedeniyle olası düşüş, oransal 
bazda şiddetli olacaktır. Özellikle Brexit 
süreci, Euro Dolar paritesindeki doların 
değer kazanma ihtimali ve AB ekono-
milerinin durgunlukta olması, şiddetli 
bir uyarı olarak algılanmalı diye düşün-
mekteyim.

GELELİM SLUMPFLASYONA 
Şu ana kadar ekonomik bağlamda 

ülke olarak  tartıştığımız konular; ülke 

resesyona girer mi? Yada Stagflasyon 
olur mu? Derken birden  Nur topu gibi 
Slumpflasyon kavramı ile karşılaşmış 
ve de tanışmış olduk. 
ÖNCESİNDE TEKNİK KAVRAMLARI 

AÇIKLAYIP ANALİZİNİ YAPALIM
Resesyon: Ülke ekonomisinin GS-

YİH bazında en az 6 ay boyunca (iki 
çeyrek) büyümenin düşmesi olarak 
değerlendirilirken, ayrıca GSYİH ba-
zında en az iki çeyrek negatif büyümesi 
olarak ta tanımlayabiliriz. Resesyon 
sürecindeki düşüşler (ılımlı düşüş) 
olarak değerlendirilir. Teknik kavramlar 
bazında yorumlarsak, ülkemizin maa-
lesef bir resesyon sürecinde olduğunu 
söyleyebiliriz. Birinci tanım bağlamın-
da, iki çeyrekte gerileme olarak düşü-
nürse 2018 (son iki çeyreğin düşmesi) 
resesyon içerisinde olduğumuzu, ikin-
ci tanımdan yola çıkarsak;  2018 son 
çeyrek  (-%3)  ve 2019 ilk çeyreğinin 
negatif gelme ihtimalini düşünürsek, 
resesyona girmediğimizi fakat o sü-
reçte olduğumuzu söyleyebiliriz. 2019 
birinci çeyrekte büyüme negatif gelirse  

ancak o zamanda ikinci tanım bağ-
lamında resesyona girdiğimizi ifade 
edebiliriz. 

Stagflasyon: Çok basit anlamda 
değerlendirdiğimizde ise, hem durgun-
luğun hem de enflasyonun bir arada 
olması durumudur diyebiliriz. Bu basit 
tanımdan yola çıkarsak durumun kritik 
olduğunu söyleyebilinir. Ama şu an 
için bazı ekonomistler genel tanımdan 
yola çıkarak stagflasyona girdiğimizi 
ifade ederken, bazı ekonomistler ise, 
çok teknik bağlamda bakıp, arz kayma-
sı vb.  unsurların henüz tam anlamıyla 
gerçekleşmediği için henüz stagflas-
yon içerisinde olmadığımız yönünde 
görüşleri var. 

Slumpflasyon: Bir ekonomide enf-
lasyon yaşanırken, ekonomi küçülü-
yorsa o ekonomide slumpflasyon (enf-
lasyon içinde küçülme)  var demektir. 
Dolayısı bu bağlamda baktığımızda da 
slumpflasyon sürecine girdiğimizi de 
söylersek hata etmemiş oluruz. 

SONUÇ : Ülke ekonomisi = Kahve 
Ekonomisi = 3’ü bir arada

2018 BÜYÜME RAKAMLARI VE SLUMPFLASYON 

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Mehmet Özdemir hayatını kaybetti Büyükserin ailesinin acı günü
Yatağan Dekoratif Yapı Malze-

melerinin Sahibi Mehmet Celalettin 
Özdemir hayatını kaybetti. Merhum 
Mehmet Celalettin Özdemir’in ce-
nazesi Hacıveyis Cami’nde kılınan 
öğle namazından sonra dualarla 

toprağa verildi. Mehmet Celalettin 
Özdemir 60 yaşında hayata gözle-
rini yumdu. 1 erkek ve 3 kızı olan 
merhum Özdemir’in cenazesine 
merhumun yakınları, ve sevenle-
rinin yanı sıra AK Parti Konya Mil-

letvekilleri Ahmet Sorgun ve Tahir 
Akyürek de katılarak aileyi yalnız 
bırakmadı. Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Mehmet Celalettin Özde-
mir’e Allahtan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı dileriz. n FATİH TALAYHAN

Konya’da faaliyet gösteren Os-
manlı Gümüş ortaklarından İbrahim 
Erkan’ın kayınbabası, Şükrü Büyük-
serin’in babası Ali Recai Büyükserin 
88 yaşında hayata veda etti. Büyük-
serin’in cenaze namazına AK Parti 
Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun 

ve Tahir Akyürek de katıldı. Merhum 
Ali Recai Büyükserin’in cenazesi Ha-
cıveyis Camii’nde kılınan öğle nama-
zını müteakip Üçler Mezarlığı’nda 
toprağa verildi. Büyükserin ailesini 
acı günlerinde akrabaları, sevenleri 
ve dostları yalnız bırakmadı. Büyük-

serin ailesi başsağlığı dileklerini ka-
bul etti. Merhum Büyükserin 4’ü kız 
1’i erkek olmak üzere 5 çocuk baba-
sıydı. Yenigün Gazetesi olarak mer-
hum Ali Recai Büyükserin’e Allahtan 
rahmet, sevenlerine ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz. n FATİH TALAYHAN
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Çanakkale Zaferi’nin 104’ncü yıl-
dönümünü kutluyoruz.

Milletimizin üç yüz yıllık kışından 
çıkış, baharının da başlangıç zamanı.

Silkiniş günümüz.
Yeniden doğuşumuzun uyanışı-

mızın en kurumsal en organize hali. 
Bize ve İslam alemine gizli açık, 

sinsi saldırılara verilen en açık var 
olma cevabı.

Tek dişi kalmış canavar, em-
peryal dünyanın kendilerini yeniden 
tanımladıkları tarihe düşülen önemli 
bir an.

Gücü temsil eden ülkelerin mille-
timizin ve liderimiz Mustafa Kemal’in 
büyüklüğünü kabul ettikleri, bükeme-
dikleri eli öptükleri bir gün.

Kurtuluş savaşımızın umuda, 
milletimizin yeniden tek vücutla varlık 
ruhuna büründüğü gün.

Yani hiç unutmamamız gereken, 
her andığımızda varlık gücümüzün 

nesilden nesile aktarılacağı bir des-
tan.

Ve Çanakkale’den bugüne kadar 
bütün düşmanlarımızla el sıkışmış, 
savaşı uluslar arası dostluk bağını 
pekiştiren günler haline getirmiş bir 
toplum olarak Anzaklarla o günü kut-
lamaya bile başlamışız.

Anzaklar ki; Avustralyalılar ve 
Yeni Zelanda ordularının ortak adı.

 Anzak kelimesi; aslında İngilizce 
Avustralya ve Yeni Zelanda Kolor-
dusu sözcüklerinin baş harflerinden 
oluşuyor. Kısaltma ise, bu ifadeyi bir 
damgaya sığdırmaya çalışan askeri 
katibin eseri.

Ülkemiz milletimiz böyle bir zaferi 
kutlama anına çok  yakın  zamanda 
ilginçtir ki, İskoç asıllı Avustralya’lı 
birisi Yeni Zelanda’da  camide Müs-
lümanları katlediyor.

Çok önceden planlanmış, içeri-
sinde birçok mesajı içeren bir katli-

am.  
Kosova Savaşın-

dan, Viyana Kuşatması-
na tarihi işaretler,

 Türk milletine 
Coğrafi sınır tehdidi ile 
İstanbul Boğazı’nın do-
ğusunu göstermesi,

 Ayasofya camii-
ni tekrar kilise yapma 
amacı,

Cumhurbaşkanımız 
Tayyip Erdoğan’ı tehdit,

Üstelik Avrupa birliğinin Ayasof-
ya ile ilgili ülkemizi uyarıları,

Avrupa Birliğine giriş irademiz, 
Müslüman kimliğimiz sebebi ile sü-
rüncemede bırakılması. Görüşmele-
rin askıya alınma talebi

Avrupa’nın da tehditlerden payını 

alması,
Trump’ın ve birçok 

ülkenin olaya terör diye-
memesi,

Sanki bir noktada 
planlanmış, zamanın 
her anı, coğrafyanın her 
yeri, insanlığın en hassas 
noktalarında bir reaksi-
yonunun fitilini ateşleme 
çabası,

Sizce de ilginç değil 
mi?

Bu Çanakkale zaferimizi anmanın 
çok daha önemli hale getirmiyor mu?

Ülkemiz, Yeni Zelanda ve Avust-
ralya ülkeleri ile dünyaya dostluk me-
sajı verirken, bu saldırganın kimliği 
manidar değil mi?

Dünyayı yöneten en tepedeki em-

peryal güçler sanki haçlı seferlerinin 
ilkinden beri ülkemiz ve Müslüman-
larla ilgili istedikleri başarıyı sağlaya-
mayınca yeni bir kışkırtma ve oyuna 
mı başlıyorlar?

Bütün bu soruların cevabını arar-
ken çok daha dikkatli olmamız ge-
rektiğini, serinkanlılığımızı koruyarak 
uyanık olmamız gerektiğini çok daha 
güçlü hissediyorum.

Bu saldırı da gösteriyor ki;
Ülkemize karşı gizli ya da açık bir 

mücadele var.
Hatta müttefiklik,dostluk gibi kav-

ramları kamuflaj yaparak da bu savaş 
devam ediyor.

Bu emperyal güçlerin ağa baba-
ları sanki, Avrupa ülkeleri ve Ame-
rika’nın bile istedikleri gibi hareket 
etmediklerini düşünüyor.

Ayrıca bu saldırı Medeniyeti ve 
uygarlığı sözüm ona temsil eden ül-
keler, ırkçı ve İslam karşıtı davranışla-

rı ile  samimiyetlerini de hızlı kaybet-
meye başladığını gösteriyor.

Biz her türlü kararı verirken, po-
litika ve stratejiyi belirlerken bu sinsi 
savaşı her zaman  dikkate almalıyız.

Birlik ve beraberliğimiz Çanakkale 
ruhundan koparmamalıyız.

Tez elden kendi kültürümüze ve 
teknolojimize ulaşmalıyız.

Çocuklarımıza ve neslimize Çanak-
kale zaferini çok daha ciddi anlatmalı, 
doğru algılanmasını sağlamalıyız.

Elbette barıştan adaletten yana 
olan tavırlarımızdan, kültürümüzden 
ödün vermeden.

Bu saldırılar gösteriyor ki;
Dünya uçuruma doğru giderken 

salyası akan güçlerin dişleri arasında 
insanlık öğütülürken,  

İnsanlığın kurtuluş umudu bizim 
Çanakkale milli şuuru, akıl ve inancı-
mızla, bilinçli yetiştireceğimiz neslin 
gelmesine bağlı.

ÇANAKKALE ZAFERİ VE YENİ ZELANDA CAMİ KATLİAMI

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Saadet Partisi Konya Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Av. Hasan 
Hüseyin Uyar Bozkır Belediye Baş-
kan Adayı Mehmet Keser’le birlik-
te esnaf ve vatandaşları ziyarette 
bulundu. Vatandaşlarla bir müddet 
sohbet eden Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Uyar “Vatandaşların 
belediyelerden beklentileri var. Rab-
bimizin izni sizlerin taktiri ile Saa-
det Partili kadrolar iş başına geldiği 
zaman ilk olarak işi ehline vererek 
liyakatli kadroları iş başına getirip 
belediyelerin hizmet standartlarını 
arttırmış olacak, vatandaşın sorunla-
rına anında çözüm üreten bir kadro 
kurmuş olacağız. Tek bir kişini kara-
ları ile değil istişare usulüne uygun 
bir anlayış getirerek herkesin fikir-
lerine saygı duymamızı sağlayacak 
bir anlayış sağlayarak şehrimizi hep 
birlikte idare edeceğiz. Yatay mima-

riye önem vererek komşuluk ilişki-
lerini attırmayı, taştan ve betondan 
yorulmuş bu şehri Tarihi dokusu ile 
yeniden canlandıracağız. Şu çatı al-
tında en fazla çalışan ben olacağım” 
ifadelerini kullandı.

‘VATANDAŞIMIZ İÇİN 
EN İYİ ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞIZ’
“Makamında oturan bir belediye 

başkanı değil, gece yarılarına kadar 
çalışan, kafa yoran belediye başka-
nı olacağım” diyen Hasan Hüseyin 
Uyar, “Biz çalışmaya geliyoruz. Eğer 
biz çalışırsak bu personellerimiz de 
bizimle beraber uyumlu bir şekilde 
çalışacaktır ve bu güzel şehre en gü-
zel hizmeti birlikte vereceğiz. İsraf 
etmeden borçlanmadan faiz bata-
ğına saplanmadan hizmet edeceğiz. 
Tüyü bitmemiş yetimin hakkını faize 
aktarmayacağız. 15 yıl şehrimize hiç 
borç yapmadan belediyeyi borç ba-

tağına sokmadan, arkasında iktidar 
desteği olmadan yüzlerce hizmet 
yaptık. Aynı azim, heyecan ve ruh 
ile yeniden geliyoruz. Milli ve yerli 
çözümler üreteceğiz. Bizi reklam pa-
nolarında değil, her daim işini başın-
da göreceksiniz. İsraf için kriz masa-
sı oluşturacağız. Bize emanet edilen 
mali imkanlara yetim malına sahip 
çıkar gibi sahip çıkacağız. Hangi 
hizmeti yaparsak reklam olur anla-
yışı ile değil hangi hizmeti yaparsak 
insanımıza faydalı oluruz kaygısıyla 
çalışacağız” dedi.

ALTYAPIDAN TARIMA 
BOZKIR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Saadet Partisi Bozkır Belediye 
Başkan Adayı Mehmet Keser ise 
Bozkır’ın daha iyi hizmetlere ihti-
yacı olduğunu seçildikleri takdirde 
Bozkır’a yapacaklarını projeleri an-
latan Keser “İlçe sınırları içerisinde 

yer alan hazine arazilerinin tarımsal 
ve hayvansal faaliyetler için çiftçile-
rin kullanımına açılması, bu hamle 
ile işsizliğin azaltılması ve yeni is-
tihdam alanlarının açılmasını sağ-
layacağız. İlçe genelindeki yerleşim 
yerlerinin en temel ihtiyaçları olan 
temiz ve düzenli yolların yapılma-
sını, Kanalizasyon ıslah çalışmala-
rı ile yeni altyapıyı oluşturacağız. 
Ucuz su, ucuz elektrik, ucuz ulaşım 
sağlayacağız. Tarımsal ve hayvan-
sal fabrikalar kurarak çitçimizin dış 
pazarda ezdirmeyeceğiz. Bakıma 
muhtaç aileler için ve yaşlılar için 
bakım merkezi kimsesizler için vefa 
merkezi kuracağız. Bozkır şenlikleri 
ve yöresel şenlikler desteklenerek 
yöre halkı ile Bozkır dışında vatan-
daşlarımızı kaynaştıracağız” diye 
konuştu. 
n HABER MERKEZİ

‘Ekonomik istihdam 
alanları üretmeliyiz’

Saydam: Vatandaşla belediye
arasındaki duvarlar yıkılacak

Saadet Partisi Karatay Belediye 
Başkan Adayı Sinan Toprak vatan-
daşlarla bir araya gelerek ekono-
mik sıkıntıları hakkında bilgi aldı. 
Saadet Partisi Karatay Belediye 
Başkan Adayı Sinan Toprak seçim 
çalışmalarını kapsamında Karatay 
ilçesi Göçü ve Karakaya Mahalle-
si’ni ziyaret ederek son zamanlar-
daki ekonomik sıkıntılar hakkında 
bilgi alışverişinde bulundu. Kara-
tay Belediye Başkan Adayı Toprak, 
“Son zamanlarda ciddi bir ekono-
mik sıkıntı ile karşı karşıyayız. İn-
şallah Millî Görüş belediyeciliği iş 
başına geldiği zaman ekonomik 
alanda da kalkınma olacak yeni 
ekonomik istihdam alanları kura-
rak iş imkanları oluşturulacağız. 
Buradaki insanlar kendi bölgele-
rinde iş imkanları bulacak. Hem 

de şehir merkezindeki kalabalık bu 
vesileyle azaltılmış olacak. Diğer 
taraftan vatandaşlarımız doğduğu 
yerde karnını doyuracak” dedi.

Saadet Partisi Karatay Beledi-
ye Başkan Adayı Toprak, “Ülkenin 
huzura ihtiyacı var. Huzur olmayan 
bir ortamda ne ticaret yapılır ne de 
ülke gelişim gösterir. Siyasetçilerin 
kullandığı dile dikkat etmesi gere-
kiyor. Yerel seçim öncesi yaratılan 
bu gergin ortamda, ‘benim parti-
me oy verenler vatansever’, ‘diğer 
partiye oy verenler vatan haini’ 
diyemezsiniz. Son zamanlarda ar-
tan ayrımcılık ortamına inat Saadet 
Partisi kadroları olarak birleştirici 
güç olacağız. Vatandaşlarımız yeni 
bir ses bekliyor yine o ses Allah’ın 
izni ile Saadet Partisi olacak” ifade-
lerini kullandı. n HABER MERKEZİ

Esnaf ve mahalle ziyaretleri 
kapsamında Saadet Partisi İl Binası 
civarında bulunan Rampalı Çar-
şı ve etrafındaki esnafları ziyaret 
eden Saadet Partisi Meram Beledi-
ye Başkan Adayı Hüseyin Saydam 
“Parti binamıza komşu olan esnaf 
ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. 
Vatandaşımızın ilgi ve alakasından 
çok memnunuz. 

İnşallah Konya ve Meram tek-
rar Milli Görüş Belediyeciliğine ka-
vuşacaktır. Belediye halka hizmet 
için vardır. Yıllardır yapılmayan, 
ertelenen hizmetlerin kişi veya 
kişiler için bir gecede yapıldığı-
nı biliyoruz. Buna kesinlikle izin 
vermeyeceğiz. Hizmette mahalle, 
bölge, şahıs gözetmeksizin adil ve 
dengeli olacağız. Herkesin derdi 

ile dertleneceğiz, halkımız ile bü-
tünleşeceğiz. Vatandaşın ne derdi 
olursa olsun bu bizim görevimiz 
değil demeden dinleyeceğiz ve çö-
züm üretmek için gayret göstere-
ceğiz” dedi.

Bu seçimin çok farklı bir şekil-
de sonuçlanacağını ve sürprizlere 
açık olduğunu belirten Saydam; 
“Vatandaşımızın Saadet Parti-
si’ne ve kendilerine olan ilgiden 
memnun olduğunu, geçtiğimiz 
dönemde sadece asli belediyecilik 
hizmetleri yapılmadığı gibi ayrıca 
vatandaşımızın dertleri de dinlen-
memiş, ilgilenilmemiş, vatandaşla 
belediye arasına adeta duvar örül-
müş, inşallah bu duvarları yıkaca-
ğız” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

İYİ Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oğuz Şimşek, “Her seçimde vaat edilen ama bir türlü 
gerçekleştirilmeyen metro ve hafif raylı sistem projelerini Konya’ya Allah’ın izniyle biz kazandıracağız” dedi

Şimşek, Konya 
projelerini anlattı

İYİ Parti Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Başkan Adayı Oğuz Şimşek, 
projelerini proje tanıtım toplantı-
sında anlattı. Toplantıya İYİ Parti 
Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, 
CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, 
belediye başkan adayları ve partililer 
de katıldı.

Konya’ya metro kazandıracakla-
rını açıklayan Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Oğuz Şimşek, “Her 
seçimde vaat edilen ama bir türlü 
gerçekleştirilmeyen metro ve ha-
fif raylı sistem projelerini Konya’ya 
Allah’ın izniyle biz kazandıracağız. 
Mevcut hafif raylı sisteme ek hatlar 
açarak Beyhekim Hastanesi, Meram 
bölgesi hastaneleri, Organize Sanayi 
Bölgeleri ve havaalanına hızlı ula-
şım sağlayacağız. Özellikle okuyan, 
çalışan ve tedavi sürecindeki olan 
vatandaşlarımızın kısa sürede gide-
cekleri yere ulaşmalarına yardımcı 
olacağız” şeklinde konuştu.

DOĞUM YAPAN KADINLARA 
2 YIL TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ
Konya’da nüfus artışı neticesin-

de toplu ulaşımda kullanılan araç 
sayısı yetersiz kaldığını ve bireysel 
araç kullanımının artışından dolayı 
trafik yoğunluğunda da ciddi sıkın-
tılar yaşandığına değinen Şimşek, 
“Gerçekleştireceğimiz toplu ulaşım 
projesiyle şehir içinde belediye oto-
büsleri ve hafif raylı sistemde kulla-
nılan elkart sistemini kanundaki yet-
kilerimize dayanarak; şehir içinde 
ulaşıma hizmet veren minibüsleri 
de bu sistemin içerisine dahil ede-
ceğiz. Mevcut indirimli kart ile mini-
büslerimiz dahil bütün toplu ulaşım 
araçlarına binilebilecek ve aktarma-

larında vatandaşlarımızın tek üc-
retle Konya’nın her yerine ücretsiz 
aktarma yapabilmesi sağlanacaktır. 
Toplu ulaşım ve trafik çilesi çeken 
bu konuda hizmet veren minibüs-
çülerimizi de mağdur etmeyeceğiz. 
Emeklilikte yaşa takılanlara emekli-
lik haklarını alıncaya kadar ulaşımda 
yüzde 50 indirim yapacağız. Doğum 
yapan kadınlarımızın 2 yıl süre ile 

toplu ulaşımdan ücretsiz faydalan-
masını sağlayacağız. Şehrimizde 
öğrenim gören tüm öğrencilerimi-
zin ulaşımdan yüzde 50 indirimden 
faydalanmasını sağlayacağız” dedi.

OTOPARK ÜCRETLERİNİ 
KALDIRACAĞIZ

Otopark ücretlerini kaldıracakla-
rını ifade eden Şimşek, “Konyamız-
da çok fazla araç olmasından dolayı 
vatandaşımız şehir içinde otopark 
bulmakta güçlük çekmektedir.  Oto-
park alanlarının da sınırlı sayıda 
olmasından dolayı hemşerilerimiz 
araçlarını belediyeye ait park yerle-
rine ücretli olarak bırakmak zorunda 
kalmaktadır. Sosyal devlet anlayışı-
na uygun olarak yol kenarında bulu-
nan park yerlerinden alınan otopark 
ücretlerini kaldıracağız. Şehrin trafik 
yoğunluğu bulunan bölgelerine ye-
raltı ve yerüstü otopark alanları ya-
pılarak araç park sorununa çözümler 
getireceğiz” diye konuştu.

ATIK SU BEDELİ ALMAYACAĞIZ
Halkın su faturalarını ödeme-

de zorluk çektiğini belirten Şimşek, 

“Halkımız su faturalarını ödemekte 
zorluk çekmektedir. Belediyenin 
elini vatandaşın cebinden çekmesi 
gerekmektedir. Hem meskenler-
de hem de iş yerinde su kullanan 
vatandaşlarımızı rahatlatmak isti-
yoruz. 0-15 metreküp arası su kul-
lanan mesken ve işyerlerine yüzde 
50 indirim yapacağız. Ayrıca su 
tüketim bedeline göre alınan atık 
su bedelini de almayacağız. Sosyal 
belediyecilik gereği hayır kuruluşla-
rı, gazi, şehit, dul, yetim, engelli ve 
milli sporcular ile ailelerindenlimit 
dahilinde su fatura bedeli alınma-
yacaktır. Bu şekilde su kaynakları-
mızın etkin kullanılması, halkımızın 
suya ucuz ulaşmasını ve tasarruf-
lu şekilde su kullanmalarını teşvik 
edeceğiz. Mevcut bütün ilçelerimizi 
kapsayacak şekilde arıtma tesisle-
rinin ve kanalizasyon sistemlerinin 
modernizasyonu gerçekleştirilecek, 
şehrimizi kötü kokuya maruz kaldığı 
bu çirkin durumdan kurtaracağız” 
ifadelerini kullandı.
n FATİH TALAYHAN

‘Sorunlara ortak akılla çözüm üreteceğiz’

Oğuz Şimşek
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‘Ceza alabiliriz!’
Köln Fenerbahçe Derneği kuruluşunun 22. yılı dolayısıyla yapılan baloya katılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 

mayıs ayına kadar 60 milyon Euro kar edemedikleri takdirde UEFA’dan ceza alma ihtimaliyle karşı karşıya kalacaklarını söyledi

Geniş çaplı bir kampanya yapa-
caklarını vurgulayan Koç, “Biz bu 
kampanyayı niye yapıyoruz? Öncelikle 
şunu bilmenizi istiyorum. Biz göreve 
geldiğimizde 600 milyon Euro’nun 
üzerinde borç, gelir gelmez hacizler, 
bütün gelirlerimiz temliklenmişti, sa-
dece bu sene için değil, önümüzdeki 
2-3 sene için. Geldiğimiz kaynaklarla 
önümüzdeki 4 ayın maaşlarını, borç-
larını, alacak-vereceklerini ödeyecek 
imkanlarımız verilmişti. Ama her şey-
den önemlisi Fenerbahçe Spor Kulü-
bü’nün ağır bir borç yükü ve maliyetli 
bir faiz vardı’’ dedi. 
“3 YILLIK GELİRLERİMİZ HARCANMIŞTI” 

Ürettikleri ekonominin ve kulübe 
getirdikleri sıcak paranın bankalara git-
tiğini dile getiren Başkan Koç, “Kulübü-
müzün önümüzdeki 3 yıllık geliri daha 
evvelden harcanmıştı. Örnek vermek 
gerekirse, stadımızın ismini 10 yıllığına 
sattık fakat 10 yılda alınması gereken 
90 milyon ilk senesinden alınıp harcan-
mıştı” ifadelerini kullandı. 

“UEFA’DAN CEZA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ” 
Kulübü devir aldıklarında tahminle-

rinden de kötü bir tablo ile karşılaştıkla-
rını belirten Ali Koç, “Gelecek gelirlerin 
neredeyse yüzde yüzü kasamıza girme-
den bankalara gidiyordu. Bu şartların 
içerisinde kulübü çevirmeye çalıştık 
elimizden geldiği kadar bugünlere gel-

dik. UEFA ile 3 yıllık anlaşma yaptık, bu 
Mayıs ayında bitiyor. 3 yıl gelir gider 
tablosunda eksi 30 milyon Euro yapma 
hakkımız var. Bugün itibarı ile eksi 90 
milyondayız. Yani Mayıs ayına kadar 60 
milyon Euro kar yapmamız lazım ki böy-
le bir şey söz konusu değil. Yani ceza 
almayla karşı karşıyayız’” açıklamasın-

da bulundu. 
“TRANSFER YASAĞI TEHLİKESİ VAR” 

Bu zorlukları hep beraber aşabile-
ceklerini söyleyen sarı-lacivertlilerin 
başkanı, “Bizim kulübe koyduğumuz 
sermaye ve 18 bin hissedarın katılımıy-
la koyduğumuz sermayenin bir kısmı 
UEFA tarafından gelir olarak kaydedil-
me imkanı var. Tabii bu da yetmiyor. 
Binlerce taraftarımızın katılacağı kam-
panya muvaffak olduğu takdirde, bekle-
diğimiz hedefe ulaştığımız takdirde, biz 
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Finan-
sal Fair-Play beklentilerini yerine ge-
tirme şansımız var. Bu Fenerbahçe’nin 
önümüzdeki yıl çok daha güçlü bir takım 
kurmasını sağlayacak, transfer zama-
nında manevra alanını arttırabilmesi 
ve şampiyonluğa yürüyecek daha iyi 
bir kadro kurmasına imkan sağlayacak. 
FFP konusunda bunu aşamazsak sade-
ce ve sadece sattığımız kadar oyuncu 
alabiliyoruz. Hatta bir adım daha öteye 
gideyim, transfer yasağına kadar iş gi-
debilir” diye konuştu.  n İHA

Göztepe beş 
maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig’de alt sıralardan kurtulma mü-
cadelesi veren Göztepe, dün Beşiktaş’a 1-0 yenilerek üst 
üste 5. maçını da kazanamadı. Beşiktaş mağlubiyetiyle bu 
sezon 15. kez sahadan puansız ayrılan Göztepe, 26. hafta-
yı 27 puanla 16. sırada tamamladı. Ligde son galibiyetini 
Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-2’lik skorla alan Gözte-
pe, daha sonra çıktığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi 
aldı. Üst üste 2. maçında gol sevinci yaşayamayan İzmir 
temsilcisi, bu sezon 11. kez bir müsabakada gol atamadı. 
Sarı-kırmızılı ekip son 5 deplasmanda maçında sadece 1 
puan alabildi. Son 2 sezonda İstanbul’da çıktığı 9 maçta 
puan alamayan Göztepe, bu müsabakalarda 5 gol atar-
ken, kalesinde 22 gol gördü.  n AA

İkinci yarının en 
başarısızı Akhisarspor

Spor Toto Süper Lig’de 2-1 üstünlük kurduğu müsaba-
kada Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup olan Akhisarspor, ikinci 
devrede topladığı 4 puanla en başarısız ekip konumunda 
bulunuyor. Ligde son sıradan kurtulma mücadelesi veren 
Akhisarspor, konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 1-0 geri-
ye düşmesine rağmen bulduğu 2 golle skoru 2-1’e taşıdı. 
Oyunun son bölümünde kalesinde iki gole engel olama-
yan yeşil-siyahlı ekip, rakibine 3-2 mağlup oldu. Ligde 26. 
haftayı puansız kapatan Akhisarspor, 21 puanla son sırada 
bulunuyor. Ege temsilcisi, 28 puanla düşme hattının he-
men üzerinde bulunan ve bu akşam Galatasaray’ı konuk 
edecek Bursaspor’un 7 puan gerisinde yer alıyor. Son 11 
haftada sadece 1 galibiyeti bulunan Akhisarspor, ikinci 
devrede çıktığı 9 maçta ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 
yenilgi aldı.  n AA

Milli mesai 
bugün başlıyor

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası 
(EURO 2020) Elemeleri’nde Arnavutluk ve Moldova ile 
yapacağı H Grubu’ndaki ilk iki maçın hazırlıklarına bu-
gün İstanbul’da başlayacak. Grupta 22 Mart Cuma günü 
deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart Pazartesi günü de Es-
kişehir’de Moldova ile karşılaşacak ay-yıldızlı takım, Ri-
va’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim 
Tesisleri’nde toplanacak. A Milli Takım Teknik Direktörü 
Şenol Güneş, bugün saat 14.30’da Riva’daki tesislerde 
basın toplantısı düzenleyecek. Milli takım, Arnavutluk ve 
Moldova maçlarının hazırlıkları için ilk antrenmanını saat 
18.30’da yapacak. Ay-yıldızlı ekip, 21 Mart’ta Arnavutluk 
karşılaşması için uçakla başkent Tiran’a gidecek, daha 
sonra kara yoluyla maçın oynanacağı İşkodra kentine 
geçecek. Teknik direktör Şenol Güneş, aynı gün bir milli 
futbolcu ile Loro Borici Stadyumu’nda TSİ 20.30’da basın 
toplantısı düzenleyecek. Milliler, son çalışmasını toplan-
tıyı takiben stadyumda TSİ 21.00’de gerçekleştirecek. Ar-
navutluk ile Türkiye arasındaki karşılaşma 22 Mart Cuma 
günü TSİ 22.45’te başlayacak ve TRT1’den naklen yayın-
lanacak. A Milli Takım kafilesi, Eskişehir’de Moldova’yı 
konuk edeceği gruptaki ikinci maç için 23 Mart’ta İşkod-
ra’dan Eskişehir’e geçecek. Eskişehir Yeni Stadyum’un ev 
sahipliği yapacağı Türkiye-Moldova mücadelesi, 25 Mart 
Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak ve TRT1’den 
canlı yayınlanacak.  n AA

Beşiktaş 6. kez kalesini gole kapadı!
Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta mücadelesinde sahasın-

da Göztepe’yi 1-0’lık sonuçla geçmeyi başaran Beşiktaş, bu 
sezon 6. kez bir lig maçında kalesini gole kapatmayı başardı. 

Göztepe karşısında Burak Yılmaz’ın 46. dakikada attığı 
golle 1-0 kazanmayı başaran Beşiktaş, bu sezon ligde 6. kez 
bir mücadeleyi gol yemeden tamamlamayı başardı. Ligde ilk 
kez 7. haftada gol yemeden galip gelen siyah-beyazlılar, bu 
maçta Kayserispor’u 2-0’lık sonuçla geçmişti. Kayserispor 
maçının ardından oynanan 6 maçta kalesini gole kapatama-
yan siyah-beyazlılar, 14. haftadaki Galatasaray maçını 1-0 
kazanarak kalesinde gol görmemişti. 15. haftada oynanan 
Alanyaspor mücadelesi 0-0 sonuçlanırken, Beşiktaş ligin ilk 
yarısında yalnızca 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. 

3-1 KAZANDI AMA 3-0 TESCİL EDİLDİ 
Ligin ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında başla-

yan Beşiktaş, mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrılmasına 
karşın rakibin yabancı kuralına uygun hareket etmemesi se-
bebiyle karşılaşmayı hükmen 3-0 kazandı. 21. haftada Voda-
fone Park’ta oynanan mücadelede Bursaspor’u 2-0 yenmeyi 
başaran Beşiktaş, bu maçın ardından oynadığı 4 maçta 8 gol 
yedi. 26. haftada Göztepe’yi 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı-
lar, puanını 47’ye çıkarken bu sezon 1’i hükmen olmak üzere 

6 maçta kalesini gole kapatmış oldu. 
BURAK YILMAZ DURDURULAMIYOR!
Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Göztepe ağ-

larını da boş geçmedi. Beşiktaş formasıyla 8. maçına çıkan 
yıldız futbolcu 6. golüne imza atarken, 1 de asist yaptı. Be-
şiktaş’ta Burak Yılmaz fırtınası esiyor. Devre arasında Be-
şiktaş’ın Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, 
siyah-beyazlıların ikinci yarıda topladığı puanlarda başrol 
oynadı. Beşiktaş formasıyla ligin ikinci yarısında 8. maçına 
çıkan Burak, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asistslik perfor-
mans sergiledi. Bursaspor ve Fenerbahçe maçlarında fileleri 
2’şer kez havalandıran Burak Yılmaz, geçtiğimiz hafta oy-
nanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında da Adem Ljajic’in 
golünün asistini yapmış ve ardından da serbest vuruştan 
takımının ikinci golünü kaydetmişti. Göztepe önünde de 
ikinci yarının hemen başında sahneye çıkan Burak Yılmaz, 
Quaresma’nın ortasında iyi yükselerek kafa vuruşuyla takı-
mını öne geçiren isim oldu. Beşiktaş formasıyla ikinci yarıda 
8. maçına çıkan Burak Yılmaz, bu maçlarda 6 gol atarken 1 
de asist yaptı. Burak Yılmaz bu gollerin tamamını Vodafone 
Park’ta oynanan son 4 maçta kaydetti. 
n İHA

Trabzonspor’da
Nwakaeme rüzgarı

Trabzonspor’da, Anthony Nwakaeme rüzgarı ya-
şanıyor. Süper Lig’de son 3 haftayı boş geçmeyen 
Nijeryalı forvetin gol attığı maçlarda ise bordo-mavili-
ler kaybetmedi. Spor Toto Süper Ligin 26. haftasında 
deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 
mağlup eden Trabzonspor’da, Nwaekeme rüzgarı esi-
yor. 

Nijeryalı forvetin attığı golle Avrupa kupalarına 
katılma yolunda hanesine önemli bir 3 puan yazdıran 
Karadeniz ekibinde, golcü oyuncu son 3 haftada rakip 
kaleleri boş geçmedi. Deplasmanda 2-2 beraberlikle 
sonuçlanan Kasımpaşa mücadelesinde 2 gol atan ba-
şarılı oyuncu, bordo-mavililerin evinde Akhisarspor’u 
2-1 yendiği maçta da 1 gol kaydetti. Büyükşehir Bele-
diye Erzurumspor karşısında da galibiyet golünü atan 
Nwakaeme, ligdeki gol sayısını da 8’e çıkardı. Nijer-
yalı futbolcu, 12 gollü Hugo Rodallega’nın ardından 
takımın en golcü ikinci oyuncusu konumunda. 

TRABZONSPOR, NWAKAEME’NİN 
GOL ATTIĞI MAÇLARI KAYBETMEDİ 

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme’nin gol attığı 
maçları da kaybetmedi. Bordo-mavililer, 29 yaşındaki 
futbolcunun rakip ağları sarstığı 6 maçta 4 galibiyet, 
2 beraberlik elde etti. Söz konusu müsabakalarda 
Trabzonspor, 14 puan hanesine yazdırdı. Bu sezon 19 
mücadelede görev alan tecrübeli futbolcu, 17 maçta 
11’de sahaya çıktı. Bin 500 dakika sahada kalan oyun-
cu, 8 gol atıp 4 de asist yaptı. 

ÜNAL KARAMAN’IN ETKİSİ 
Trabzonspor’un golcü futbolcusu Nwakaeme, son 

haftalarda savunmaya verdiği katkıyla da ön plana 
çıkmaya başladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 
maçında da defans bölgesine yardımlarıyla da dik-
kat çeken Nwakaeme, hem ofansif hem de savunma 
yönüyle başarılı bir performans ortaya koydu. Teknik 
Direktör Ünal Karaman’ın istekleri ve taktikleri doğrul-
tusunda oyunu iki yönlü oynamaya başlayan Nijeryalı 
oyuncu, bunun karşılığını ise son haftalarda bulduğu 
gollerle ve defansa olan katkısıyla alıyor. 
n İHA
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Süper Amatör’de 
lider Ereğlispor

Büyük çekişmeye sahne olan Konya Süper Amatör 
Küme’de şampiyonluk yarışı sürüyor. Ligde 20.hafta 
maçları sonunda Ereğlispor liderliği yeniden kazandı. 
Gölyazı Belediyespor’un Öntur Havzanspor ile 0-0 be-
rabere kaldığı haftada Ilgın Belediyespor’u 2-1 mağlup 
eden yeşil beyazlı takım liderlik koltuğuna oturdu ve şam-
piyonluk için önemli bir avantaj elde etti. Ligde 50 puanı 
yakalayan Ereğlispor lider olurken, 48 puanda kalan Göl-
yazı Belediyespor 2.sırada kaldı. Ligin bitimine 2 hafta 
şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden Ereğlispor 
21.hafta maçında Meram Kara Kartallar deplasmanı-
na gidecek. Gölyazı Belediyespor ise iç sahada Ülküm 
Gençlikspor ile karşılaşacak.
n SPOR SERVİSİ

Seydişehir’de yağlı 
güreşlere büyük ilgi

Seydişehir’de geleneksel yağlı pehlivan güreşlerinin 
ikincisi düzenlendi. Seydişehir Belediyesi tarafından iki 
yıldır düzenlenen ata sporu yağlı pehlivan güreşleri her 
kesimden izleyicileri tarafından takdir kazandı. Yağlı peh-
livan güreşlerini uzun yıllar sonra düzenlemenin mutlulu-
ğunu yaşadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, “Amacımız ata sporumuza sahip çıkmak. İkincisini 
düzenlediğimiz ve birçok başpehlivanımıza ev sahipliği 
yaptığımız yağlı güreşi inşallah Seydişehir’de başlattık. 
Bundan sonra da devam ettireceğiz. Gelecek nesillerimi-
ze aktararak ilçemizi daha iyi tanıtmaya devam edece-
ğiz” dedi. Ayrıca Seydişehir’de Bilim ve Sanat Şölenleri 
de düzenleyeceklerini kaydeden Başkan Tutal, “Gelece-
ğimizin mimarı gençlerimizin çalışmalarını, etkinliklerini 
halkla buluşturmak amacıyla yola çıkacağız. Kalkınma, 
ilerleme, çağdaşlaşma ancak bilim ve sanata verilen de-
ğerle gerçekleşebilir. Gençlerimizin bu yönde çalışmala-
rını görmek bize hem güven verecek hem de geleceğe 
umutla bakmamızı sağlanacaktır. Bu projemizde her 
alandan çalışmalar yer alacak” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu eriyor!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da kötü gidişat sürüyor. İki hafta önce teknik direktör değişikliğine giden ve Abdurrahman 

Baysangur ile iç sahada ilk maçına çıkan yeşil beyazlılar, Pendikspor’a 3-1 mağlup oldu. Yeşil beyazlılar, düşme hattında çıkamadı

Yeşil beyazlı ekip Konya Anadolu Sel-
çukspor, ligin 27.hafta maçında Pendiks-
por’u konuk etti. Maça iyi başlayan ancak 
yakaladığı pozisyonlardan yararlanamayan 
yeşil beyazlılar, ikinci yarıda rakibin golleri-
ne engel olamadı. Yavru Kartal, 1-0 geriye 
düştüğü maçta beraberliği yakalamasına 
rağmen son dakikalarda yediği goller ile 
3-1 yenildi. 23 puanda kalan temsilcimiz, 
galibiyet hasretini de sürdürdü. 

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Konya Anadolu Selçukspor’un iç saha-

da Pendikspor’u konuk ettiği karşılaşma-
nın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın hemen 
başında Maksut Taşkıran ile önemli bir 
pozisyondan yararlanamayan ilerleyen da-
kikalarda rakip kalede varlık göstermekte 
zorlandı. Ayberk Altan’ın rakip ceza sahasın 
içinde yer kaldığı bir pozisyonda ise hakem 

devam dedi. İlk yarının son dakikalarında 
Pendikspor, kaleci ile karşı karşıya kaçırır-
ken, bir pozisyonda ise kaleci Hüseyin Koç 
topu çizgiden çıkardı. Maçın ilk 45 dakikası 
0-0 ile geçildi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ
Maçın ikinci yarısına konuk ekip Pen-

dikspor hızlı başladı. 54.dakikada Batuhan 
Kırdaroğlu ile öne geçen kırmızı beyazlı ta-
kım, bir önemli ataktan da yararlanamadı. 
Bu dakikadan sonra beraberlik golü için ra-
kip kalede etkili olmayan çalışan yeşil be-
yazlı ekip, aradığı golü 76.dakikada buldu. 
Alpay Cin ile 1-1 eşitliği yakalayan Konya 
Anadolu Selçukspor, aradan sadece 4 daki-
ka geçmesine karşın kalesinde golü gördü. 
Pendikspor, 80.dakikada Okan Balcı ile 
yeniden öne geçmeyi başardı. Maçın uzat-
ma dakikaların Konya Anadolu Selçukspor, 

beraberlik golünü ararken, Pendikspor bir 
gol daha buldu ve karşılaşma 3-1 sona 
erdi. Konuk takımın son golünü Taha Tunç 
kaydetti.

8 HAFTADIR KAZANAMIYOR
Ligde aldığı mağlubiyet ile kötü gidişa-

tını sürdüren Konya Anadolu Selçukspor, 
8 haftadır galibiyet yüzü görmüyor. Yeşil 
beyazlı takım son galibiyetini 8 hafta önce 
iç sahada Fethiyespor’a karşı almıştı. O 
maçtan sonra kazanamayan temsilcimiz, 
8 maçta sadece 3 puan aldı. İki hafta önce 
Teknik Direktör Alper Avcı ile yolların ayı-
ran Konya ekibi, Abdurrahman Baysangur 
ile anlaştı ancak Baysangur da yeşil beyazlı 
takıma henüz çare olamadı. Konya Anado-
lu Selçukspor, ligin 27.haftasını 23 puan ile 
16.sırada ve düşme hattında tamamladı.
n SPOR SERVİSİ

Konya derbisinde kazanan Akşehirspor oldu
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 

22.hafta maçları dün oynandı. Kon-
ya ekiplerinden Akşehirspor, dep-
lasmanda Karapınar Belediyespor 
ile karşı karşıya geldi. Konya der-
bisinde kazanan Akşehirspor oldu. 
Kırmızı beyazlılar rakibini 3-0 ye-
nerek liderlik için takibini sürdürdü. 
Akşehirspor’un gollerini Bünyamin 
Demir, Mustafa Aksoy ve Uduok 
Okon kaydetti. Temsilcimiz bu ga-
libiyet ile puanını 47’ye yükseltti. 
Günün diğer maçlarında şampi-
yonluk mücadelesi veren Çubuks-
por deplasmanda Ankara DSİ’yi 
3-0 ile geçerken, Kırıkkale Büyük 
Anadolu Spor kendi evinde San-
dıklıspor’u 2-1 yendi. Çubukspor, 
49 puan ile liderliğini sürdürdü. 
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor 47 
puan ve averaj ile 2.sırada yer alır-
ken, Akşehirspor haftayı 3.sırada 
kapattı. Maç eksiği bulunan kırmızı 

beyazlılar, 20 Mart’ta ertelenen Ke-
çiören Belediyesi maçını kazanırsa 
liderlik koltuğuna oturacak.

SARAYÖNÜ FRENE BASTI
Son haftalarda yakaladığı 

çıkış ile dikkatleri üzerine çeken 
Konya ekiplerinden Sarayönü 
Belediyespor, 22.hafta maçında 
deplasmanda Anadolu Üniversitesi 
ile karşı karşıya geldi. 4 haftadır 
kazanan yeşil siyahlılar, Eskşehir 
deplasmanından 1 puan ile döndü. 
1 – 1 berabere biten maçın ardın-
dan Sarayönü Belediyespor puanın 
31 yaparak 6.sıradaki yerini koru-
du. Temsilcimiz bir sonraki hafta 
şampiyonluk mücadelesi veren 
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor’u 
konuk edecek. Karapınar, 1926 
Polatlı Belediyespor deplasmanına 
giderken, Akşehirspor Yeniçağa’yı 
ağırlayacak.
n SPOR SERVİSİ 

Konyaspor Basketbol, evinde mağlup oldu
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Konyaspor, ligin 23.hafta 

maçında Bandırma Kırmızı’yı konuk etti. Ligde 2.sıra için yarıştığı 
Ormanspor’un yenildiği haftada kazanarak üst sıralara bir adım daha 
yaklaşmak isteyen yeşil beyazlı takım bu şansı değerlendiremedi. 
Konyaspor, düşmeme mücadelesi veren ve oyunculardan oluşan 
Bandırma Kırmızı’ya kendi evinde 72-74 mağlup oldu.

KONYASPOR KÖTÜ BAŞLADI
Konyaspor Basketbol’un Bandırma Kırmızı’yı konuk ettiği karşı-

laşmaya konuk takım iyi başladı. Maçın başında 11-0’lık seri yaka-
layan Balıkesir ekibi, ilk periyotu da üstün tamamladı. Bu bölümde 
konuk takımdan Alperen Şengün 10 sayı ile takımının en skorer isimi 
oldu. Konyaspor Basketbol ilk 10 dakikayı 24-15 geride tamamladı. 
Maçın ikinci periyotunda ilk bölüme göre daha baskın olan yeşil be-
yazlı takım, hücumda etkili olmasına rağmen savunmada hatalar 
yaparak öne geçme şansını yitirdi. Konyaspor’da Marcus Hall dış 
atışlarla farkın kapanmasında büyük etken oldu. Maçın ilk yarısı 38-
43 konuk takım Bandırma Kırmızı’nın üstünlüğü ile sona erdi. 

İKİNCİ YARI KIRAN KIRAN GEÇTİ
Mücadelenin ikinci yarısında Konyaspor iyi başlamasına rağmen 

konuk ekip Bandırma maçtan kopmadı. Farkı kapatmayı başaran ve 

öne de geçen yeşil beyazlı takım, hücumdaki etkisizliği ile farkı açma 
şansını kullanamadı. Maçın üçüncü periyotu 59-62 Bandırma üstün-
lüğü ile tamamlandı. Bu bölümde iki kez teknik faul yapan Sertay 
Gürsu ve Cihan Amasyalı oyun dışı kaldı. Son bölümde de Konyaspor 
istediği oyunu bir türlü ortaya koyamadı. Sayı bulmakta zorlanan 
yeşil beyazlı takım rakibin hücumlarında çok faul yapınca son 35 
saniyeye 74-70 geride girdi. Maçın son bölümünde de öne geçme 
şansını kullanmayan Konyaspor, 72-74 yenildi. Yeşil beyazlılar, ligin 
24.hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediye’yi konuk edecek.

YENİ TRANSFER TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Sezon başında yaşanan sorunlar nedeniyle şampiyonluk yarışın-

dan uzak kalan Konyaspor, ligin 2.sırada bitirerek Play – Off müca-
delesine avantajlı girmek istiyor. Yeşil beyazlı takım bu kapsamda 
bir yabancı transfer yaptı ve bir üst lige çıkmak için iddialı olduğunu 
gösterdi. Konyaspor Basketbol takımı Jackie Ray Carmichael ile 
anlaşma sağlamıştı. Konya’ya gelen sporcu, Bandırma Kırmızı ile 
oynanan maçı tribünden takip etti. Yeni transfer Jackie dışından 
Konyasporlu yöneticiler de takımı yalnız bırakmadı. Konyaspor 2. 
Başkanı Selçuk Aksoy ve diğer yöneticiler maçı yerinde takip etti. 
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BLD. 26 16 7 3 56 32 24 55
2.TUZLASPOR 27 16 6 5 51 16 35 54
3.F. KARAGÜMRÜK 27 16 4 7 42 28 14 52
4.MANİSA B.Ş.B. 27 13 10 4 48 22 26 49
5.ŞANLIURFASPOR 27 13 7 7 37 29 8 46
6.ETİMESGUT BLD. 27 11 6 10 33 31 2 39
7.PENDİKSPOR 27 10 8 9 38 37 1 38
8.SİVAS BELEDİYE 27 9 7 11 32 38 -6 34
9.KAHRAMANMARAŞ 27 9 7 11 27 34 -7 34
10.BAK SPOR KULÜBÜ 27 8 10 9 31 39 -8 34
11.KIRKLARELİSPOR 26 9 6 11 36 33 3 33
12.ZONGULDAK 27 8 9 10 28 34 -6 33
13.TARSUS İDMAN Y. 27 8 9 10 34 42 -8 33
14.FETHİYESPOR 27 5 13 9 28 32 -4 28
15.BANDIRMASPOR 27 7 6 14 31 45 -14 27
16.K. A. SELÇUKSPOR 27 4 11 12 34 51 -17 23
17.TOKATSPOR 27 4 10 13 22 35 -13 22
18.DARICA G. BİRLİĞİ 27 5 6 16 23 53 -30 21

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU

Stad: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Ali 
Etlikci, Abdullah Uğur Sarı
Konya Anadolu Selçukspor: Hüseyin 
Koç, Ümit Karaal, Sertan Yiğenoğlu, Alpay 
Koldaş, Reşo Akın (83’ Samet Bulut)  
Yılmaz Kılıç (70’ Çağatay Kader) Maksut 
Taşkıran, Ayberk Altan, Emre Can Atila 
(55’ İbrahim Serdar Aydın) Alpay Cin, 
Emre Torun
Pendikspor: Mehmet Cinpir, Erdinç 
Çepoğlu, Berk Neziroğluları, Fatih Cerlek, 
Ömer Can Sokullu (85’ Okan Saraçoğlu) 
Süheyl Çetin, Ahmet Yazar, Oktay Balcı 
(88’ Taha Tunç) Ozan Papaker (61’ 
Gökhan Sürücü) Batuhan Kırdaroğlu, 
Mahmut Caner Alioğlu
Goller: 54’ Batuhan Kırdaroğlu, 80’ Oktay 
Balcı, 90’ Taha Tunç (Pendikspor), 76’ 
Alpay Cin (Konya Anadolu Selçukspor)
Sarı Kartlar: 22’ Alpay Cin, 78’ Ayberk 
Altan (Konya Anadolu Selçukspor), 
59’ Berk Naziroğlu, 66’ Ahmet Yazar 
(Pendikspor)
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‘Türkiye kaliteli bir kadroya sahip’

 Arnavutluk A Milli Futbol Takımı’nın  teknik 
direktörü Christian Panucci, Türkiye’nin güçlü ve 
çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

Panucci,  Arnavutluk’un  2020  Avrupa  Futbol 
Şampiyonası  (EURO 2020) Elemeleri’nde oyna-
yacağı Türkiye ve Andorra maçları ile ilgili baş-
kent Tiran’da düzenlediği basın toplantısında, bu 
iki karşılaşma için aday kadroya çağırdığı oyuncu-
lardan memnun olduğunu vurguladı.

‘Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı nasıl değer-
lendiriyorsunuz, Türkiye ile oynayacağınız maçla 
ilgili  beklentileriniz  nedir?”  sorusu  üzerine  Pa-
nucci, “Türkiye güçlü ve çok kaliteli kadroya sa-
hip. Teknik direktörünü değiştirdi ve kadro olarak 
bizden daha güçlü. Onları yenmek için onlardan 
daha  güçlü  olmalıyız.  Çocuklarıma  çok  güveni-
yorum. Türkiye’yi mağlup etmek için her zaman 
pozitif olmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Panucci, Türkiye ile karşılaşmayı kazanmak 
için  çaba  göstereceklerini  dile  getirdi.  Arna-
vutluk’un  aday  kadrosuna  da  değinen  Panucci, 
“Mevcut oyuncularımdan memnunum. Başkaları 
da olabilirdi, ancak ne kadar formda olduklarına 
bağlı. Şu anda hazır olan, uzman olan oyunculara 
ihtiyacım var. İyi oynarsak (grupta) üçüncü olabi-

liriz. Özel bir şey yaparsak ikinci de olabiliriz. Özel 
bir şey yapabileceğimize inanıyorum.” şeklinde 
konuştu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H 
Grubu’nda Arnavutluk, 22 Mart’ta evinde Türkiye, 
25 Mart’ta ise deplasmanda Andorra ile karşılaşa-
cak.  Arnavutluk’un EURO 2020 Elemeleri’nde oy-
nayacağı iki maç için teknik direktör Panucci’nin 
açıkladığı aday kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Etrit Berisha (Atalanta), Alban Hoxha 
(Partizani), Thomas Strakosha (Lazio).

Defans:  Arlind  Ajeti  (Grasshoppers),  Naser 
Aliji (Dinamo Bükreş), Ivan Balliu (Metz), Egzon 
Binaku (Malmö), Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid 
Hysaj (Napoli), Ardian Ismajli (Hajduk Split), Enea 
Mihaj (Panetolikos), Frederic Veseli (Empoli).

Orta  saha: Amir Abrashi  (Freiburg), Migjen 
Basha  (Aris),  Ergys Kaçe  (Panathinaikos), Andi 
Lila (Giannina), Ledian Memushaj (Delfino Pes-
cara  1936),  Kristi  Qose  (Ruzomberok),  Taulant 
Xhaka (Basel).

Forvet: Kristal Abazaj  (Osijek), Bekim Balaj 
(Akhmat Grozny), Eros Grezda (Rangers), Arman-
do Sadiku (Lugano), Myrto Uzuni (Lokomotiv Zag-
reb). n AA

Ara nefes aldırdı
Spor Toto Süper Lig’de 7 haftadır kazanamayan ve son olarak Çaykur 
Rizespor mağlubiyeti ile iyice dibe vuran Atiker Konyaspor’a milli 

ara nefes aldırdı. Fiziksel ve psikolojik olarak düşen ve pek çok sakat 
oyuncusu olan Anadolu Kartalı milli arada toparlanmak istiyor

Spor  Toto  Süper  Lig’in  2.  ya-
rısında  iyi  bir  başlangıç  yaptıktan 
sonra 7 haftadır kazanamayan Atiker 
Konyaspor Çaykur Rizespor mağlu-
biyeti  ile  iyice dibe vurdu. Düşüşü 
durduramayan Anadolu Kartalı  için 
lige  verilen  milli  ara  adeta  nefes 
aldırdı. Teknik heyetin milli arayı iyi 
değerlendirip  fiziksel  ve  psikolojik 
olarak yıpranan oyuncu grubunu ka-
lan maçlara hazırlaması bekleniyor. 
Sakatların  dönecek  olması  da  bir 
başka sevinç kaynağı.

KOCAMAN: ARAYI İYİ 
DEĞERLENDİRECEĞİZ

Atiker  Konyaspor  Teknik  Di-
rektörü Aykut Kocaman, Spor Toto 
Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur 
Rizespor’a  2-0  yenildikleri  karşı-
laşmaya  ilişkin, beklemedikleri bir 
mağlubiyet  aldıklarını  belirterek 
Çaykur Rizespor’u tebrik etti. 

Çaykur  Rizespor’un  son  haf-
talarda  karşılaşmalara  öz  güveni 
yüksek  bir  şekilde  çıktığını  vurgu-
layan  Kocaman,  şunları  kaydetti: 
“Fenerbahçe maçında harcadığımız 
yüksek enerji takımımızın dengesini 
sonraki süreçte hem bozdu hem de 
fazlasıyla etkiledi. 6 maçtır kazana-
mayan  takım olarak bu seriye son 

vermek  amacıyla  Çaykur  Rizespor 
maçına  çıktık. Ama Türkiye’nin en 
güzel  stadyumlarından  biri  olan 
stadyumumuzun  zemini  oldukça 
kötü. Bu da pas yapmamızı ve oyu-
nu istediğimiz gibi yönlendirmemizi 
engelledi. Bununla beraber ligin ka-
leye en hızlı giden takımı karşısında 
oyunun  hemen  başında  yaptığımız 
hata sonucu kalemizde golü görme-
miz öz güven kaybını tetikledi.”

Kocaman,  devre  arasına  gir-
diklerinde  oyuncularla  gerekli  ko-
nuşmayı  yaptığını  ve  ikinci  yarıda 
yaptığı  değişikliklerle  rakip  kalede 
daha  çok  görünmeye  başladıkla-

rını  söyledi.  Bütün  müdahalelere 
rağmen golü bulamadıklarını  ifade 
eden  Kocaman,  “Bize  göre  faul 
olan  pozisyonun  dönüşünde  kale-
mizde  ikinci  golü  gördük.  Üzerine 
bir  de  Nejc  Skubic’in  kırmızı  kart 
görmesiyle bizim adımıza maç bitti 
gibiydi.  Bu  dakikadan  sonra  bizim 
adımıza önemli olan en az hasarla 
maçı  nasıl  tamamlayabiliriz  oldu. 
Kalan  dakikalarda  böyle  geçti. 
Beklemediğimiz,  ummadığımız  bir 
mağlubiyet aldık. Çaykur Rizespor’u 
tebrik  ediyorum.”  değerlendirme-
sinde bulundu. 

Kocaman, son dönemlerde ya-
şadıkları sıkıntıları düzeltmek için 3 
haftalık bir ara olduğunu vurgulaya-
rak, “Bu arayı en iyi şekilde değer-
lendirip kalan maçlarımızı  tamam-
lamak  istiyoruz.  Paolo Hurtado  bu 
takıma  katkı  sağlasın  diye alınmış 
bir oyuncu. Bugün 30 dakikalık bir 
süre aldı. Uzun bir sakatlıktan sonra 
sahalara döndü. Onun da katılımıyla 
lige verilen arayı da en iyi şekilde 
kullanıp  kalan  haftalarda  kaleye 
daha çok giden, daha hızlı giden bir 
takım  hüviyetine  bürüneceğimize 
inanıyorum.” diye konuştu. 
n AA

RPS
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