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Sanat* sanayileşmeli!
Önemli mesleklerden biri olan 

ayakkabıcılık mesleği zincir 
mağazaların çoğalmasından 

dolayı etkilendi. Duruma dikkat 
çeken Ayakkabıcılar Odası 

Başkanı Hasan Uzman, “Ayakkabı 
sektörünün de sanayileşmeye 
doğru ilerlemesi gerekir” dedi

GELİŞEN TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ ETKİLEDİ 
Türkiye’de ayakkabıcılık sektörü önemli 
bir düzeyde. Ülke içerisinde Konya’nın 
sektör içerisindeki ağırlığı ise bir hayli 
fazla. Ancak gelişen teknoloji, hemen 
hemen her sektörde olduğu gibi ayak-
kabıcılık sektörünü de etkiledi. Bu yeni-
liğe ve gelişime ayak uyduran üreticiler 
iyi bir noktaya gelirken, ayak uydurama-
yan üreticiler istenilen seviyede gelişim 
gösteremedi. 

ZAMAN İÇERİSİNDE KAPASİTE ARTTI 
Ayakkabıcılar Odası Başkanı Hasan Uz-
man, ayakkabı sektörünün sanayileşme-
ye doğru ilerlemesi gerektiğini belirte-
rek, “Daha önceden üretim kapasitesi ve 
yapılan adetler belliydi. Zaman içerisin-
de teknolojinin gelişmesiyle kapasiteler 
arttı.  Ayakkabı sektörünün de sanayileş-
meye doğru ilerlemesi gerekir. Sanattan 
sanayiye doğru gitmemiz gerekir” dedi. 
n HABERİ SAYFA 17’DE

Sarayönü’ne
Atıksu Tesisi 

‘Dilimiz 
kimliğimiz’

PTT 177. yılını 
coşkuyla kutladı

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, Sarayönü 
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin 
tam kapasite çalışmaya başladı-
ğını belirterek, Ladik, Kurşunlu 
ve Ertuğrul mahallelerinin tesis-
ten yararlanacağını ifade etti. 
n HABERİ SAYFA 12’DE 

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, lise öğrencileri arasında 
dilimizin önemini anlatan ve 
dilimizin doğru kullanımını 
özendirecek tiyatro ve kısa film 
dalında yarışması düzenledikle-
rini açıkladı.   n HABERİ SAYFA 7’DE 

PTT’nin 177. Yılı sebebiyle çeşitli 
etkinlikler ve basın toplantısı dü-
zenlendi. PTT’de 177. sırayı alan 
asker adayı Mert Özbahar PTT 
Başmüdürü Akın Akıncı tarafın-
dan çeşitli hediyelerle ödüllen-
dirildi. n HABERİ SAYFA 14’TE 

VOLVO XC60 SÜRÜŞ
KEYFİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

MEDİCANA’DA 5. YIL 
COŞKUSU YAŞANDI

Güvenliği ve konforu beğeni topladı 

Yatırımlar hız kesmeden sürecek 

Otokoç Volvo’da Yeni XC60’ın tanıtımı yapıldı. Sürüş deneyi-
minin yanı sıra etkinliğe ekranların sevilen lezzet ustası Arda 
Türkmen de konuk oldu.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 3’TE
14 Ülke genelinde teröre 

büyük darbe vuruldu 14 Kalkınmaya 
bilimsel destek! 13 ‘Konya Şeker, 

Türkiye’ye örnek’

Hasan Uzman
* Zanaat

Gerçekleştirdiği fiziki projelerle 
Karatay’ın çehresini değiştirerek 
modern bir gelecek inşa etmeye 
devam eden Karatay Belediyesi, 
sosyal belediyecilik çalışmalarını 

da aralıksız sürdürüyor.
n HABERİ SAYFA 15’TE 

Karatay’dan sosyal 
belediyecilik örneği

Medıcana Konya 
Hastanesi beşinci 
yılını kutladı. 
Yönetim Kuru-
lu Başkanı Dr. 
Hüseyin Bozkurt 
“Konya başta 
olmak üzere, yurt 
içi ve yurt dışı 
yatırımlarımıza hız 
kesmeden devam 
edeceğiz” dedi.

Eğitimdeki yeni müfredat ve sınav sistemini değerlendiren Gençlik 
Eğitim Kurumları Kurucu Temsilci Muharrem Turşucu,  “Milletler 
kendi değerleriyle ayakta dururlar. Tarihe sahip çıkma ve kimli-
ğimize dönme zamanı gelmişti.  Dünya üzerinde baktığımızda 2. 
plana atılacak bir ülke değiliz. Tarihten aldığımız gücü de aklımız-

dan çıkarmayarak eğitim sistemimizi düzenlemeliyiz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE 

‘Milletleri kendi
değerleri ayakta tutar’

Selçuklu Belediyesi gençleri Çanakkale’ye götürüyor

Selçuklu Belediyesi “Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor” 
teması ile Konya’nın en büyük kültür organizasyonlarından 
birisine imza atarak gençleri Çanakkale’ye götürüyor. 
Selçuklu Belediye Başkanı U. İbrahim Altay, “Bu program bir 
gezi etkinliği değil, tarihi bilinç ve şuur programıdır” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Tarihi bilinç ve şuur programı!
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Otokoç Volvo’da Yeni XC60’ın tanıtımı yapıldı. Sürüş deneyiminin yanı sıra etkinliğe ekranların sevilen lezzet 
ustası Arda Türkmen de konuk oldu. Sürüşü gerçekleştiren vatandaşlar Volvo Yeni XC60’a tam puan verdi 

Volvo XC60 sürüş
keyfi ile dikkat çekti

Otokoç Volvo’da Yeni XC60’ın 
lansmanı yapıldı. ‘Hikâyeni Keşfet’ 
başlığı altında XC60’ın sürüş dene-
yiminin gerçekleştirildiği etkinlikte 
ekranların sevilen yemek ustası Arda 
Türkmen’de konuk oldu. Etkinliğe 
Volvo Türkiye Genel Müdürü Sabri 
Sözen ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Performansı ve üstün güvenliği ile 
dikkatleri üzerine çeken yeni XC60 
vatandaşlar tarafından test edildi. 
Araç ile ilgili açıklamalarda bulunan 
Volvo Türkiye Genel Müdürü Sab-
ri Sözen Volvo’nun insan hayatına 
ve güvenliğine önem verdiğini ifade 
ederek, “XC60 modelimiz 2008 yılın-
da üretilmeye başlandı. Bu sene ise 
komple yenilenen yüzüyle sunuldu. 
Araç yeni olması ile birlikte güvenlik 
anlamında da getirdiği birçok yenilik 
var. Volvo otomobil tasarlarken hep 
insanları düşünerek tasarlıyor. Her 
yaptığı işte insanların güvenliğini 
daha ön planda tutuyor. İnsanlar gü-
venliğini araçlarda sağlamak için daha 
iyi hale nasıl getirebilirim? Felsefesi 
ile ilerliyor. İlk ürettiğimiz otomobil-
den son ürettiğimiz otomobile kadar 
bu felsefeden asla vazgeçmeyeceğiz. 
Bunun yanında tasarıma, görselliğe 
de önem vermekteyiz” diye konuştu. 

VOLVO İNSAN GÜVENLİĞİ İÇİN HER 
ŞEYİ YAPIYOR

Volvo Türkiye Genel Müdürü 
Sabri Sözen, Volvo’da insan hayatına 
saygı ve önem olduğunun altına çize-
rek Volvo’nun güvenlik konusunda 
en iyisini yapmayı hedeflediğini de 
vurguladı. Yeni XC60 modelinin ise 
insanlar tarafından ilgi gördüğünü 
söyleyen Sözen cümlelerini şu şekilde 
aktardı;   “XC60 modelimiz 2008 yı-
lında üretilmeye başlandı. Bu sene ise 
komple yenilenen yüzüyle sunuldu. 
Araç yeni olması ile birlikte güvenlik 
anlamında da getirdiği birçok yenilik 
var. City safety sistemi 2008 yılın-
da S60’da çıkmıştı. Bu seride sistem 
yayaları ve insanları koruyacak tasar-
landı. XC60’da Volvo’nun sergilediği 
maceranın en son noktası diyebiliriz. 
Devamı da daha önümüzdeki süreç-
lerde gelecek inşallah. Volvo otomobil 
tasarlarken hep insanları düşünerek 
tasarlıyor. Her yaptığı işte insanların 
güvenliğini daha ön planda tutuyor. 
İnsanlar güvenliğini araçlarda sağla-
mak için daha iyi hale nasıl getirebi-
lirim? Felsefesi ile ilerliyor. Volvo’nun 
sağlamlık imajı da buradan geliyor 
zaten. Volvo’da insana saygı, değer 
ve insan hayatına önem var. Bu fel-
sefemiz her seferinde yeni aşamaları 
ile devam ediyor. İlk ürettiğimiz oto-
mobilden son ürettiğimiz otomobile 
kadar bu felsefeden asla vazgeçme-
yeceğiz. Bunun yanında tasarıma, 
görselliğe de önem vermekteyiz” 
ARDA’NIN MUTFAĞI KONYA VOLVO’DA 

VATANDAŞLARLA BULUŞTU
Ekranların sevilen programı Ar-

da’nın Mutfağının lezzet ustası Arda 
Türkmen, Konya’nın lezzetlerini çok 
sevdiğini söyleyerek vatandaşlarla 
birlikte vakit geçirdi. Volvo ile beraber 
‘hikayeni keşfet’ başlığı altında bir yol-
culuğa çıktıklarını belirten Türkmen, 
“Konya’ya daha önceden de geldiğim 
bir şehirdi. Gidilecek yerleri yenilecek 
lezzetleri biliyorum. Türkiye’nin he-

men hemen her yerine de gitmeye 
çalışıyorum. Kendi mesleğimin gere-
ği gittiğim yerdeki doğal mekanlara 
da gitmeyi istiyorum. Tabi ki gittiğim 
yerlerde de güzel yemekler yemek 
istiyorum. Volvo ile beraber ‘hika-
yeni keşfet’ başlığı altında çıktığımız 
yolculukta şimdi sıra Konya’ya geldi. 
Televizyonda ki programdan dolayı 
burada insanlar bana ilgi gösterdi ve 
çok mutlu oldum. Sadece televizyon-
dan değil de böyle bir yerlere giderek 
insanlarla iç içe olmak çok daha güzel 
oluyor. Yani dokunup konuşmak çok 
daha besleyici oluyor” diye konuştu. 

VOLVO XC60 DİNAMİK BİR ARAÇ
Volvo Yeni XC60 aracını test eden 

müşterilerden Ercan Okur Volvo Yeni 
XC60 serisinin çok dinamik olarak 
üretildiğini ifade ederek konfor ve 
güçlü bir araç olduğuna dikkat çek-
ti. Aracın geniş olmasına da sevinen 
Okur sözlerine ise şu şekilde devam 
etti; “Araç güzel beğendik. Öncelik-
le dinamik olduğunu söyleyebilirim. 
Motoru çok güzel ve çekişi kuvvetli. 
Yolda eğitmenimiz Ulaş Bey bize yol-
da eşlik etti. Aracın bazı özellikleri ile 
beraber bizim test sürüşü yapmamıza 
yardımcı oldu. Şerit kontrolü, öndeki 

veya yandaki cisimleri gösteren do-
nanımları da kullanma fırsatı bulduk. 
Koltuk, iç dizayn, rahatlık bakımından 
süper bir araç. 

Boyum uzun olduğu için ben 
araçlara biraz zor sığıyorum. Ancak 
bu araçta hiç zorluk çekmedim. Eşim 
arabayı kullandığı vakit arkada da 
oturma fırsatı buldum. Arkaya da çok 

rahat sığdım herhangi bir problem 
yaşamadım. Sunroofu da çok hoşu-
muza gitti. Yol tutuşu ise harikaydı, 
motor sesini içeriye hiç almıyor. Kul-
lanılan müzik sistemi de gayet net ve 
güzeldi” 

10 ÜZERİNDEN 10 PUAN ALDI
Volvo Yeni XC60 aracını test 

eden müşterilerden İrfan Mentaş ise 
frenleme sisteminin çok güzel üre-
tildiğini söyleyerek vites geçişlerinde 
ki sessizliğin ise muazzam olduğunu 
vurguladı. Araca 10 üzerinde 10 puan 
veren Mentaş ifadelerine şu şekilde 
yer verdi; “Araç gerçekten çok güzel-
di. Vites arası geçişler süperdi hiç ses 
hissetmedim. Benim araçlarda en çok 
dikkat ettiğim konu vites geçişleriydi. 
Gerçekten bunu çok güzel yapmışlar 
ve de hissediyorsunuz. Frenleme sis-
temi ise 10 üzerinden 10 puan. Vol-
vo’nun konforu zaten ezelden beri çok 
iyiydi. Bu araçta da aynısını uygula-
mışlar. Volvo yapılabileceğin en iyisini 
yapmış yetkililere teşekkür ederiz.”

Arda Türkmen ise Otokoç Vol-
vo’da Konyalı vatandaşlar ile buluşa-
rak çıkarmış olduğu yemek kitabını 
imzaladı. 
n HÜSEYİN MENEKŞE  

Volvo Türkiye Genel Müdürü Sabri 
Sözen, Volvo’da insan hayatına saygı 

ve önem olduğunun altına çizerek 
Volvo’nun güvenlik konusunda en 
iyisini yapmayı hedeflediğini de 

vurguladı.
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Medicana Konya Hastanesi beşinci yılını kutladı. Hastane çalışanlarıyla bir araya gelen Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Hüseyin Bozkurt “Konya başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi

Medicana’da 5. yıl coşkusu
Sağlık sektörüne yaptığı önemli ya-

tırımlarla adını duyuran ve Türkiye’nin 
ilk 500 şirketi arasında yer alan Medica-
na Sağlık Grubu, Medicana Konya Has-
tanesi’nin açılışının beşinci yılını,  21 
Ekim tarihinde Konya Bayır Diamond 
Hotel’de düzenlenen bir akşam yeme-
ği ile kutladı. Hastane çalışanlarıyla bir 
araya gelen Medicana Sağlık Grubu Yö-
netim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Boz-
kurt “Konya başta olmak üzere, yurt içi 
ve yurt dışı yatırımlarımıza hız kesme-
den devam edeceğiz” dedi. 

Türkiye’de özel hastaneciliğin 
öncülerinden Medicana Sağlık Gru-
bu’nun, 2012 yılında hizmete açtığı 
Medicana Konya Hastanesi’nin beşinci 
yıl kutlaması için 21 Ekim Cumartesi 
günü Konya Bayır Diamond Hotel’de 
bir akşam yemeği düzenlendi. Medi-
cana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Medica-
na Sağlık Grubu CEO’su Reha Özka-
ya, Medicana Konya Hastanesi Genel 
Müdürü Dr. Lütfi Şimşek ve Medicana 
Konya Hastanesi Tıbbi Direktörü Yrd. 
Doç. Dr. Bülent Koçer ev sahipliğinde 
gerçekleşen etkinliğe, hastane doktor-
ları ve tıbbi personeli katıldı.

“KONYA’YA DEĞER 
KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Etkinlikte yaptığı konuşmada he-
deflerinin Türkiye’nin en iyisi, en çok 

rağbet göreni olmak olduğunu belir-
ten Medicana Sağlık Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt; 
“Medicana Sağlık Grubu olarak, 1992 
yılında başladığımız yolculukta bugün; 
12 hastane ve 5000’i aşan çalışanımız 
ile tüm tıp disiplinlerinde ülkemize 
çağdaş sağlık hizmeti sunuyoruz. Bu-
gün kuruluşunun beşinci yılını kutladı-
ğımız Mediacana Konya Hastanesi ile 
Konya ve yakın çevresindeki illerimize 
eksiksiz sağlık hizmeti sunmak için çok 
çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. 
Konya halkı da güvenleri ile bizi Kon-
ya ve bölgesinin lider sağlık kuruluşu 
haline getirdi. Bu bölgemize yaptığı-
mız yatırımlara ara vermeden devam 
edeceğiz. Bugün Konya Hastanemizde, 
ülkemizdeki birçok sağlık kuruluşunda 
bulunmayan teknolojik cihaz altyapısı-
na sahibiz. Konyalılar talep ettikçe biz 
daha geniş olanakları onlara sunmak 
için çalışacağız” dedi.

Karatay Üniversitesi ile anlaşma 
imzaladıklarını ve böylece Konya’ya 
daha fazla akademisyen kazandırmanın 
yolunu açtıklarını belirten Dr. Hüseyin 
Bozkurt sözlerine şöyle devam etti: 

“Kentimize ve hastanemize daha 
fazla akademisyen kazandırmayı, bu-
nun yanı sıra hekimlerimizin akademik 
kariyer olanaklarına sahip olmasını ön-
celikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. 

Üniversite hastanesi olma yolundaki 
çalışmalarımız da devam ediyor. Bir 
sağlık kuruluşunu özel kılan sadece 
bina ve cihaza yapılan yatırım değildir. 
İşimize verdiğimiz önemin aynısını ekip 
arkadaşlarımıza veriyor ve gelişimle-
ri için yatırımlar yapıyoruz. Medicana 
Sağlık Grubu olarak birlikte yürüdüğü-
müz herkesi ailemiz olarak görüyoruz 
ve destek olmak için var gücümüzle 
çalışıyoruz” 

“AMACIMIZ TÜM TÜRKİYE’YE 
SAĞLIK GETİRMEK”

Etkinlikte gelecek dönem yatırım-
ları hakkında da bilgi veren Medicana 
Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Hüseyin Bozkurt; “Yüzde 100 yerli 
sermaye ile yatırımlarına devam eden 
bir kuruluş olarak, bugün ülkemizin ilk 
500 firması arasında ve sağlık sektörü-
nün en değerli ilk 3 markası arasında 
yer alıyoruz. Önümüzdeki 5 yılda da;  
5’i yurtiçinde 5’i yurtdışında olmak üze-
re 10 yeni hastane yatırımı planlıyoruz. 
Geçtiğimiz haftalarda bu yatırımlardan 
ilkini İstanbul Kadıköy’de hizmete aç-
tık. Devamında Bursa, İstanbul Ataşe-
hir, İstanbul Zincirlikuyu ve İzmir has-
tanelerimizi açacağız. Amacımız dünya 
standartlarında sağlık hizmeti ve güçlü 
bir akademik kadro ile tüm Türkiye’ye 
sağlık getirmek” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Hüseyin Bozkurt

Lütfi Şimşek

Yumurta tavuğu sayısında
Konya ikinci oldu

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü, 
yumurta tavuğu sayısı bilgi verdi. 
TÜİK Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu 
tarafından yapılan açıklamaya göre 
2016 yılında yumurta tavuğu sa-
yısında Afyon birinci, Konya ikinci 
oldu. 

“2016 yılında Konya toplam 11 
milyon 995 bin 381 adet yumurta 
tavuğu ile Türkiye’nin yumurta ta-
vuğunun yüzde 11’ini karşılayarak 
ikinci oldu” diyen TÜİK Bölge Mü-
dürü İsmail Çapoğlu, “Birinci sırayı 
16 milyon 730 bin 730 (yüzde 15,4) 

yumurta tavuğu ile Afyonkarahisar 
alırken, üçüncü sırayı 11 milyon 
462 bin 167 (yüzde 10,5) yumurta 
tavuğu ile Manisa aldı. 2016 yılında 
Türkiye’de yumurta tavuğu sayısı 
108 milyon 689 bin 236 oldu.

2015 yılında yumurta tavuğu 
sayısında yine Afyon birinci, Konya 
ikinci olmuştu. 

2015 yılında Konya toplam 11 
milyon 557 bin 230 adet yumurta 
tavuğu ile Türkiye’nin yumurta ta-
vuğunun yüzde 11,7’sini karşılamış 
ve ikinci olmuştu” ifadelerini kullan-
dı.    n EMİNE ÖZDEMİR

Eğitimdeki yeni müfredat ve sınav sistemini değerlendiren Gençlik Eğitim Kurumları 
Kurucu Temsilci Muharrem Turşucu,  “Milletler kendi değerleriyle ayakta dururlar” dedi

‘Genç beyinler üretmeli’
Gençlik Eğitim Kurumları Kurucu 

Temsilci Muharrem Turşucu, müfre-
datta öze dönüşün ülkenin geleceği 
için değerli olduğunu söyledi. Diğer 
yandan eğitimde yeni bir çalışma baş-
lattıklarını ifade eden Eğitmen Tur-
şucu, Milli Eğitim Bakanlığı’na okul 
öncesi ve ilkokulda Kur’an-ı Kerim 
derslerinin okutulmasına yönelik bir 
proje sunduklarını ve Bakanlık’tan ce-
vap beklediklerini vurguladı.

“KENDİ MÜFREDATIMIZI 
OLUŞTURMALIYIZ”

Eğitim sistemi hakkında yaşanan 
gelişmelerden etkilendikleri belirten 
Muharrem Turşucu, müfredatta öze 
dönüş sinyali verdi. Eğitmen Turşucu, 
“Bana göre her şeyden önce eğitim 
sistemindeki değişikliğin sebebini iyi 
analiz etmemiz gerekiyor. Dünyada 
sürekli bir değişim yaşanırken eğitim 
sisteminde de yeniliklerin olmasını 
normal karşılamak lazım. Teknoloji ile 
birlikte eğitim-öğretimde kullanılan 
araç ve gereçlerde değişikliklere gidil-
di. Eskiden kara tahtalar varken şimdi 
baktığımızda o tahtaların yerini akıllı 
tahtalar ve tabletler aldı. Bu değişim 
sadece araç-gereç bazında değil, eği-
timin içinde de yaşanıyor. Eğitimdeki 
değişikliğin temelinde, eğitimde öze 
dönüş ve yeni müfredat gibi gelişme-
ler var. Tabi bu gelişmeler bir anda ol-
muyor ve biraz zaman gerekebiliyor. 
Ama şunu ifade etmek gerekiyor ki 
eğitimdeki rayımız, kendi benliğimi-
ze göre oluşturulmalı. Milletler kendi 
değerleriyle ayakta dururlar. Tarihe 

sahip çıkma ve kimliğimize dönme 
zamanı gelmişti.  Dünya üzerinde 
baktığımızda 2. plana atılacak bir 
ülke değiliz. Gündem oluşturan bir 
ülke olarak, tarihten aldığımız gücü 
de aklımızdan çıkarmayarak eğitim 
sistemimizi düzenlemeliyiz. Düzen-
lemenin zamanlaması açısından hızlı 

davranıldığı söylenebilir. Plan dahilin-
de yapılan uygulamalar daha başarılı 
olabilir. Dolayısıyla bu sene 2 sınav-
da birden yaşanan değişiklik bizi de 
şaşırttı. Eğitimciler bu değişikliklere 
hazır değildik. Fakat bir yerden de 
başlamak gerekiyordu” diye konuştu.  

“GENÇ BEYİNLER ÜRETMELİ”
Muharrem Turşucu, öğrencilerin 

test çözme sistemi ile kısıtlandığını 
savunarak, genç nesilden daha fazla 
faydalanılması gerektiğini dile getirdi 
ve “Öğrenciler sürekli yarış içerisin-
deler. Bu yarış nedeniyle öğrenciler 
kendi benliklerine kavuşup, yetenek-
lerini geliştiremiyorlardı. Şimdi bu 
sıkıntı ortadan kalkacak gibi görünü-
yor. Zamanla olabilecek bu değişikleri 
tasarı halinde olumlu karşılıyoruz. 
Test sistemiyle öğrenciler gelişemez. 
Açık uçlu, yoruma dayalı bir sistem 
kurulmalı. Çocukları kısıtlamamalıyız. 
Genç beyinlerin üretmesi gerekiyor. 
Avrupa üretiyor da biz neden ürete-

meyelim? Uluslararası derecelendir-
me kurumlarında okuma yetenekleri 
ön planda. Test formatı nedeniyle 
eğitimde başarısız olduğumuzu dü-
şünüyorum.  Şimdi vaat edilen eği-
tim programının ne kadarın hayata 
geçirileceğini göreceğiz. Şu anda ge-
çiş aşamasında olduğumuz için sancı 
çekmemiz normal” dedi.

“GÜÇLÜ BİR EKİBİMİZ VAR”
Son olarak Gençlik Eğitim Ku-

rumları’nın faaliyetleri hakkında bilgi 
veren Muharrem Turşucu, “Kuru-
mumuz 1995 yılında eğitimin öne-
mine inanarak çalışmaya başlamıştı. 
O zaman bir okul bir de dershanemiz 
vardı. Bugün 23. yıla geldiğimizde 
anaokulumuz, ilkokulumuz, ortaoku-
lumuz, Enderun Liselerimiz ve temel 
lisemiz bulunuyor. Bizler öğrencileri-
mizi sadece başarılı olmalarını değil, 
manevi duyguları kuvvetli, vatanı-
nı-toprağını seven insanlar olarak ye-
tiştirmek arzusundayız. Gayet güçlü 
de bir ekibimiz var. Ayrıca ülkemize 
büyük bir yardım olma noktasında bir 
projeyi hayata sokmak için uğraşıyo-
ruz. Milli Eğitim Bakanlığı’na gönder-
diğimiz projemizle amacımız, okul-
larda Kur’an-ı Kerim öğretilmesidir. 
Okul öncesi ve ilkokullar için düşü-
nüyoruz.  Bakanlık ile görüşmelerimiz 
devam ediyor kısa zaman içerisinde 
sonucun çıkmasını bekliyoruz. Şehri-
mize ve ülkemize bir hediye takdim 
etmek istiyoruz” diyerek sözlerine 
son verdi. 
n UFUK KENDİRCİ

Gençlik Eğitim Kurumları Kurucu 
Temsilci Muharrem Turşucu
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Selçuklu Belediyesi’nce 2 yıl önce başlatılan ve daha önce 12 bin 100 öğrencinin götürüldüğü “Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor” temalı Çanakkale gezisi yeniden başladı. Proje kapsamında 8 bin 424 öğrenci daha Çanakkale’ye götürülecek. 

Selçuklu Belediyesi “Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor” teması ile Konya’nın en büyük kültür organizasyonlarından birisine imza atarak gençleri 
Çanakkale’ye götürüyor. Selçuklu Belediye Başkanı U. İbrahim Altay, “Bu program bir gezi etkinliği değil, tarihi bilinç ve şuur programıdır” dedi

Gençler milli şuur kazanıyor

Selçuklu’nun gençleri atalarıyla 
biraraya geliyor. Selçuklu Belediye-
si’nin 2 yıl önce başlatmış olduğu 
“Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşu-
yor” etkinliği bu yıl yeniden başladı. 
Selçuklu’da okuyan lise öğrencileri 
periyodik zamanlarla, tarih kitapla-
rından okudukları atalarının destan 
yazdıkları yerleri bizzat yerinde ge-
zip, görebilecekler. Proje kapsamın-
da Selçuklu Belediyesi 12 bin 100 
öğrenciyi Çanakkale’ye götürmüştü.   
Bu yıl da 11.sınıfların götürüleceği 
proje kapsamında 8 bin 424 öğren-
ci toplam 39 seferde Çanakkale’ye 
seyahat etmiş olacak. Böylece pro-
je çerçevesinde Selçuklu Belediyesi 
tarafından ilçedeki toplam 20 bin 
514 öğrenci Çanakkale’yi yerinde 
görerek, Çanakkale ruhunu özümse-
yebilecek. Bu yıl yeniden başlatılan 
Çanakkale Gezisi için ilk heyet dün 
Çanakkale’ye gitti. Organizasyonla 
ilgili Selçuklu Belediye Başkanı U. İb-
rahim Altay, basın toplantısı düzenle-
yerek programın detaylarını paylaştı. 
Başkan Altay’a AK Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer ve Sel-
çuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan 
Kayacılar da eşlik etti. “Konya’nın en 
büyük kültür organizasyonu” olarak 
açıkladığı program ile ilgili bilgiler 
veren Başkan Altay, “Bu program 
bir gezi etkinliği değil, tarihi bilinç ve 
şuur programıdır. Çocuklarımız he-
nüz Çanakkale’ye gitmeden önce ha-

ber verilmeden, sınıflarda Çanakkale 
ile ilgili tiyatro gösterileri gerçekleş-
tiriyoruz. Amacımız çocuklarımızın 
manevi değerlerimize sahip çıkma-
larıdır. Ne kadar anlatırsak anlatalım 
oraları görmek, yaşamak çok daha 
farklı bir duygu olduğuna inanıyo-
rum. Şunu söylemeliyim ki programa 
katılan gençler, döndüklerinde aynı 
olmuyorlar” dedi. 

 “GENÇLER ÇANAKKALEYİ 
BİR FARKLI DEĞERLENDİRECEKLER”

Programda açılış konuşmasını 
yapan AK Parti Selçuklu İlçe Başka-
nı Mustafa Hakan Özer, etkinliğin 
gençler için önemine vurgu yapa-
rak, “Bundan önceki düzenlemiş 
olduğumuz Çanakkale programları 
sonrasında çok güzel geri dönüşler 
almıştık. Programa katılma nokta-
sında gençlerimizden gelen tepkiler 
bizim çok hoşumuza gitmişti. Bir ara 
etkinliğimizi bazı sebeplerden dolayı 
gerçekleştiremedik ama bu yıl yine 
aynı heyecanla yeniden başladık. Ha-
yatımızın gündemine baktığımızda 
spor, ekonomi, gelecek kaygısı vb ko-
nuların olduğunu görüyoruz. Ancak 
15 Temmuz’daki o dayanışma ruhu,  
bizi biz yapan değerleri yeniden 
anımsattı. Özellikle gençlerimiz milli 
destanları anlamaları yönünden, 15 
Temmuz sonrasında bu Çanakkale 
programının önemi bir kat daha art-
tı. Gençlerimiz Çanakkale’yi bir fark-
lı değerlendireceklerdir. Atalarının 

hangi şartlar içerisinde savaştıklarını 
anlayacaklardır. Programda emeği 
geçen herkese çok teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.
“ÇANAKKALE BİR ŞUUR, BİR BİLİNÇ”

Başkan Özer’in ardından konu-
şan Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Turan Kayacılar, Çanakkale’nin milli 
bilinç için önemine vurgu yaptığı ko-
nuşmasında “Bu güzel protokolün 
içerisinde olmaktan dolayı son dere-
ce mutluyuz. Geleceğimizin teminatı 
gençler destanlarımızı sadece tarih 
kitaplarında okumaları değil, bizzat o 
bilinci görmeleri ve o şuuru hissetme-
lerinin çok önemli olduğunu düşünü-
yoruz. Ülkemizi bölmek, parçalamak 

isteyen dış mihraklara karşı farkında 
olmamız gerekiyor. Hangi topluluk-
lar karşımızda ve neler söylüyorlar 
duymamız lazım. Çanakkale bir şuur, 
bir bilinçtir. Vatanımızı sahiplenmek 
açısından programı önemsiyoruz. 
Etkinlik inşallah güzel sonuçlara ne-
tice olur. Programı düzenleyen, emek 
gösteren herkese minnetlerimi sunu-
yorum” dedi. 

“SELÇUKLU’DA LİSE 
ÖĞRENCİSİYSENİZ ÇANAKKALE’YE 

GİTMİŞ OLACAKSINIZ
Selçuklu Belediye Başkanı U.İb-

rahim Altay ise Çanakkale’ye ilk ka-
filenin vardığını dile getirerek, “İki yıl 
önce yaptığımız Çanakkale turu uzun 
uğraşlar sonucunda çok meşakkatli 
geçmişti. Fakat 15 Temmuz’u gör-
dükten sonra iyi ki bu tür bir program 
düzenlemişiz diyorum. Çanakkale’de 
1915’te atalarımızın bir destanlık hi-
kayesine şahit olmuştuk. Aynı duy-
guları Malazgirt’te de yaşamıştık. 
Aynı  ruh 15 Temmuz’da da kendi-
sini gösterdi. Gençleri çok eleştiriyo-
ruz ama o gün meydanlara ilk koşan 
gençlerdi. Bizlere gurur yaşattıkları 
için mutluyuz. Geçen yıl etkinliği bazı 
sebeplerden ötürü yapamamıştık. 
Ama bu yıl yeniden Çanakkale için 
hazırlandık. 2 yıl önce 12 bin 100 
öğrencimizi Çanakkale’ye götürdük.   
Bu yıl 11.sınıfları Çanakkale’ye götü-
rüyoruz. İnşallah bu yıl sonbaharda 8 
bin 424 gencimiz toplam 39 seferde 

Çanakkale’ye seyahat etmiş olacak-
lar. Bugün ilk seferimizi gerçekleş-
tirdik. Uçağımız Çanakkale’ye indi, 
feribotla bölgeye gidecekler. Toplam 
20 bin 514 öğrenci yıl sonu itibariy-
le Çanakkale’ye gidecekler. Bundan 
sonra her yıl bahar dönemin etkinliği 
düzenlemek istiyoruz. 10. sınıflara 
verdiğimiz sözü böylece gelecek dö-
nem yerine getireceğiz. Selçuklu’da 
lise öğrencisiyseniz Çanakkale’ye git-
miş olursunuz” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLER TÜM ULAŞIM 
ŞARTLARINI KULLANIYORLAR”
Etkinlik hakkında bilgi veren Baş-

kan Altay, “Program 5.45’te başlıyor. 
Belediyemizin bahçesinde arkadaşlar 
toplanıyorlar. Saat 6’da havalimanı, 
7.30’da uçağa bindiriyoruz. Çanakka-
le’de onlar için hazırlanmış otobüsle-
re gidiliyor. Daha sonra feribota götü-
rüyoruz. Yani deniz, kara, hava tüm 
ulaşım şartlarını öğrencilerimiz bini-
yor. Hayatlarında ilk defa uçağa binen 
ya da feribota binen öğrencilerimiz 
oluyor, onlar heyecanlarına şahit olu-
yoruz. Gezi boyunca savaş alanları ve 
şehitlik abideleri ziyaret ediliyor. Ça-
nakkale Destanı Müzesi, 58. alay ve 
diğer bölümler ziyaret edikten sonra 
bölgeden 20.00’de hareket ediliyor. 
Konya’ya 21.15’te varıyoruz. Gece 
22.00’de Belediye binasında oluyo-
ruz. Bu program bir gezi etkinliği de-
ğil, tarihi bilinç ve şuur programıdır. 
Çocuklarımız henüz Çanakkale’ye 

gitmeden önce haber verilmeden, 
sınıflarda Çanakkale ile ilgili tiyatro 
gösterileri gerçekleştiriyoruz. Ama-
cımız çocuklarımızın manevi değer-
lerimize sahip çıkmalarıdır. Ne kadar 
anlatırsak anlatalım oraları görmek, 
yaşamak çok daha farklı bir duygu 
olduğuna inanıyorum. Şunu söyle-
meliyim ki programa katılan gençler, 
döndüklerinde aynı olmuyorlar. Ora-
daki havayı soluduktan sonra başka 
bir bilinç ile Konya’ya geliyorlar. Ben 
bu etkinliğin Konya’nın en büyük 
kültür programı olarak görüyorum. 
Çünkü yapılan işin hem niteliği hem 
de uğraşı bakımından diğer hiçbir 
programa benzemiyor. Gençler ai-
lelerinden ayrılarak bizlerin hima-
yesine geliyorlar. Bu sorumluluğu 
hissediyoruz. Belge işlemleri ve diğer 
çalışmaları organize etmek gerçekten 
çok uğraş verici. Her gün 216 kişiyi 
organize ediyoruz. Fakat öğrencilerin 
yüzündeki o mutluluk tüm yorgun-
lukları omzumuzdan alıyor. İnşallah 
bu program artarak devam edecek-
tir” dedi.

CANLI BAĞLANTI YAPILDI
Toplantının ardından Başkan 

U. İbrahim Altay, sabah saatlerinde 
Çanakkale’ye ulaşan öğrencilerle te-
lefon görüşmesi yaptı. Öğrenciler Ça-
nakkale gezisinden dolayı heyecanlı 
olduklarını dile getirirken Başkan Al-
tay’a ve programda emeğe geçenlere 
teşekkür ettiler.  n UFUK KENDİRCİ 

Toplantının ardından Başkan U. İbrahim Altay, sabah saatlerinde Çanakkale’ye ulaşan öğrencilerle telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede oldukça heyecanlı olduğu görülen öğrenciler, geziden dolayı Başkan U. İbrahim Altay’a teşekkür ettiler. 

Selçuklu Belediye Başkanı U. İbrahim Altay, basın toplantısı düzenleyerek programın detaylarını paylaştı. Başkan Altay’a AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da eşlik etti.

Selçuklu Belediye Başkanı 
U. İbrahim Altay
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Eğitim Yardımı için son başvuru 27 Ekim
Konya Büyükşehir Belediye-

si, Konya merkez ve ilçelerdeki 
şehit ve gazi çocukları ile öksüz, 
yetim, engelli, anne-babası res-
men ayrı olan ilkokul, ortaokul 
ve lise öğrencilerine eğitim yar-
dımı başvurularını 27 Ekim’e 
kadar alacak.

Konya Büyükşehir Belediye-
si, 31 ilçede ilkokul, ortaokul ve 
lisede okuyan şehit ve gazi ço-
cukları ile öksüz, yetim, engelli, 
anne-babası resmen ayrı olan 
öğrencilere yönelik eğitim yar-
dımı başvurularını uzattı. 

Okullara yaptığı fiziki ça-
lışmaların yanında 2004 yılın-
dan bu yana öğrencilere eğitim 
yardımlarını sürdüren Konya 
Büyükşehir Belediyesi, bugüne 
kadar 94 bin ilkokul, ortaokul ve 
lise öğrencisini destekledi. 

Eğitim yardımlarını Yeni 
Büyükşehir Yasası sonrası hiz-
met alanına giren 31 ilçeye yay-
gınlaştıran Konya Büyükşehir 
Belediyesi, 2017-2018 eğitim 
öğretim yılı için başlattığı eğitim 
yardımı başvurularını 27 Ekim 
Cuma akşamına kadar uzattı. 

Eğitim yardımlarından Kon-
ya il sınırları içinde ikamet eden 
şehit ve gazi çocukları ile öksüz, 
yetim, kendisi yüzde 40 ve üze-
ri engelli, anne-babası resmen 
ayrı öğrenciler yararlanıyor. 

27 EKİM SON TARİH 
Konya Büyükşehir Beledi-

yesi’nden eğitim yardımı alacak 
öğrencilerden başvuru için; öğ-
renci belgesi, vukuatlı nüfus ka-
yıt örneği, öğrenci ve veli nüfus 
cüzdanı fotokopisi ile durumla-
rını belirten diğer belgeler talep 

ediliyor. Başvurusunu internet 
üzerinden yapacak Karatay, Sel-
çuklu, Meram ilçelerinde ikamet 
eden öğrenciler evraklarını 27 
Ekim’e kadar KOMEK Alaaddin 
Kurs Merkezi’ndeki Eğitim Des-
tek Bürosu’na (Alaaddin Tram-
vay Durağı Karşısı), diğer ilçe-
lerde ikamet eden öğrenciler ise 
okul müdürlüklerine verecek. 

Daha önceki dönemlerde 
eğitim yardımı alan öğrencilerin 
bu dönem de alabilmeleri için 
27 Ekim’e kadar www.konya.
bel.tr adresinden bilgilerini gün-
celleyip öğrenci belgelerini ilgili 
yerlere teslim etmeleri gereki-
yor. 

Konuyla ilgili detaylı bilgiye 
www.konya.bel.tr adresinden 
ulaşılabiliyor.
n AA

MEVKA, devlet destekleri
hakkında bilgi verdi

İŞKUR, engelli girişimciye
50 bin lira hibe verecek

Mevlana Kalkınma Ajansı Kon-
ya Yatırım Destek Ofisi, Konya Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür-
lüğü, KOSGEB Konya Müdürlüğü, 
Konya Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü, KÜSİ (Kamu-Üniversi-
te-Sanayi İşbirliği) Konya Çalışma 
Grubu işbirliği ile başlattığı devlet 
destekleri bilgilendirme toplantıları-
nı Beyşehir’de devam ettirdi.

Açılış konuşmalarını Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdü-
rü uğur Özalır ve Beyşehir Ticaret 
Odası Başkanı Salih Gül’ün yaptığı 
programda MEVKA Konya Yatırım 
Destek Ofisi Koordinatörü İsmail 
Ünver de MEVKA ve Konya Yatırım 
Destek Ofisi hakkında katılımcıları 
bilgilendirdi.

Konuşmaların ardından katılım-
cılara teşvik ve desteklerin anlatıl-
dığı programa geçildi. Programda 
MEVKA Uzmanları Arif Köseoğlu ve 
Mustafa Dinç “Yatırım Teşvik Sis-
temi ve Teşvik Belgesi Düzenleme 

konularında yapmış oldukları su-
num eşliğinde katılımcılara ayrıntılı 
bilgiler verdi.

Daha sonra söz alan Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Öğretim 
Üyesi ve aynı zamanda KÜSİ İl 
Temsilcisi Doç. Dr. Necati Ataberk, 
yaptığı sunumda katılımcılara “TÜ-
BİTAK Destekleri” ile ilgili bilgiler 
aktarırken, akabinde kürsüye gelen 
Konya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürlüğü’nden Osman Deligönül 
ise “Ar-ge ve Tasarım Merkezle-
ri Destekleri” hakkında bilgi ver-
di. Programda son olarak sunum 
gerçekleştiren KOSGEB Konya 
Müdürlüğü Uzmanı Haluk Ercan 
“KOSGEB Destekleri” hakkında ka-
tılımcılaerı bilgilendirdi. Program, 
soru – cevap kısmı ile son bulurken, 
MEVKA Konya Yatırım Destek Ofi-
si öncülüğünde düzenlenen devlet 
destekleri bilgilendirme toplantıları-
nın 25 Ekim 2017 Çarşamba günü 
Ilgın’da devam edeceği de bildirildi.  
n HABER MERKEZİ

Üniversiteli AK Gençlik’in programına katılan AK Parti Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta 
“Durmadan çalışan, asla pes etmeyen, ideallerinden vazgeçmeyen bir gençlik istiyoruz” dedi

‘Asla pes etmeyen
bir gençlik istiyoruz’

AK Parti Konya İl Gençlik Kol-
ları’nın üniversite birim başkanlığı 
olan Üniversiteli AK Gençlik (ÜNİAK) 
yaptığı organizasyon ve programlarla 
dikkat çekmeye devam ediyor. Genç-
liğin düzgün bir şekilde gelişebilmesi, 
ülkesine faydalı olacak bir neslin yeti-
şebilmesi için çalışmalarına son sürat 
ara vermeden devam ediyor. 

“İDEALLERİNDEN
 VAZGEÇMEYEN BİR GENÇLİK”
AK gençliğin üniversitelerde-

ki sesi olan ÜNİAK geçtiğimiz hafta 
Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin 
Usta ile hanımlara yönelik bir tanış-
ma programı düzenledi. Üniversiteli 
AK gençlerin hem ısınma hem de 
tanışma amacıyla düzenlenen prog-
ramda Leyla Şahin Usta “Durmadan 
çalışan, asla pes etmeyen, ideallerin-
den vazgeçmeyen bir gençlik istiyo-
ruz. Ülkemizin böyle gençlere ihtiyacı 
var” dedi.

Gençlere öğütler veren Leyla Şa-
hin Usta sözlerine şunları da ekledi: 
“Öyle bir gençlik olmalı ki siyasetten 
asla çekinmeyen STK ‘larda gönül 
rahatlığıyla görev yapan ve her kim 
olursa olsun yardıma ihtiyacı olana 
el uzatan bir gençlik olmalı. Genç-
lik olarak gerek okullarda, gerekse 
sokaklarda durmadan, yorulmadan, 
yılmadan, pes etmeden, gece gündüz 
demeden, bu ülkede ne uğruna mü-
cadeleler verildi unutmadan başımız 
dik bir şekilde yürümeliyiz.”.

Yardımseverliğin evrensel oldu-
ğuna önemli vurgular yapan Millet-
vekili Usta : “Sadece kendi halkımız 
için değil yardıma muhtaç olan her-
kese koşmalıyız. Buna mülteciler de 
dahildir. Ülkemizdeki mülteci kardeş-
lerimize her yönden yardım etmeli, 
onlara en güzel şekilde ev sahipliği 
yapmalıyız ki vakti geldiğinde Türk 

Milleti benim kardeşimdir diyebilsin. 
Kardeşlerimize kapılarımızı açarken 
Avrupa’nın takındığı tavrı takınma-
malıyız.” dedi. Gençler milletvekiliyle 
güzel bir sohbetin ardından bu güzel 
konuşması ve öğütleri için teşekkür-
lerini iletti. 

“ELİMDEN TUTAR MISIN?”
Diğer tarafdan gençler projelerini 

daha genele yaymak ve duyurmak, 
daha fazla ses getirmek amacıyla 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na destek-

leri için projeler de yazıyor. ÜNİAK 
‘ın paydaşı olan Karatay Üniversitesi 
Akademik Kültür Topluluğu dönemin 
ilk toplantısını Konya Milletvekili Ha-
lil Etyemez’in katılımıyla gerçekleştir-
di. Topluluk  “Elimden Tutar Mısın” 
adıyla bakanlığın kapısını çaldığı pro-
jeyi sundu. Bu projeyle birlikte kişisel 
gelişimlerine katki sağlamak isteyen 
topluluk, projenin amacını;

Gençlerin;
• Milli ve manevi değerlerin bilin-

cinde olan
• Bilgi ve özgüven sahibi
• Yenilikçi ve üretken 
• Toplumsal hayata aktif katılan 

bireyler olmalarını sağlamak olarak 
belirledi. 

9 ay boyunca projeyi devam ettir-
mek isteyen Akademik Kültür Top-
luluğu bu süreç zarfında Şehit Ömer 
Halisdemir Kabri Ziyareti, Çanakkale 
Şehitliği Ziyareti, Konya gezisi gibi 
gezisel etkinlikler, her ay ihtiyaçlı bir 
okula kütüphane oluşturmak ve öğ-
rencilere kırtasiye yardımı yapmak 
gibi köy okullarına yardım etkinlikle-
ri, tiyatro ekibiyle birlikte öğrencileri 
bilinçlendirmek ve neşelendirmek 
için tiyatrolar, üç aylık süreyle çıkar-
tılmak üzere gerekli konular hakkin-
da yazılan dergiler , 15 Temmuz’u ve 
o gece yaşananları unutturmamak 
adına o geceyi yaşayan şehit ve gazi 
ailelerinin ağzından kaleme alınmak 
üzere çıkarılmak istenen kitaplar gibi 
sanatsal projeler yapacağının garanti-
sini verdi.
n HABER MERKEZİ 

Kendi işini kurmak isteyen en-
gelli ve eski hükümlülere 36 bin lira 
hibe yapan Türkiye İş Kurumu (İŞ-
KUR), destek miktarını 50 bin liraya 
yükseltti.

Özel politika ve uygulamalarla 
engellilerin mesleki eğitimi ve istih-
damı için çaba gösteren İŞKUR, özel 
projelere katkı sağlayarak engelli-
lerin topluma ve ekonomik hayata 
uyumunu desteklemeye devam 
ediyor.

Engelli çalıştırmayan işverenler-
den tahsil edilen “İdari Para Cezaları 
Fonu” kullanılarak kendi işini kur-
mak isteyen engellilere hibe desteği 
sağlayan Kurum, bugüne kadar 36 
bin lira olarak verilen miktarı ilgili 
komisyonun kararını yüzde 38 artı-
rarak 50 bin lira yaptı.

EN AZ YÜZDE 40 
ENGELLİ OLMA ŞARTI

İŞKUR’a kayıtlı, 18 yaşından bü-
yük, eski hükümlü veya en az yüzde 
40 engelli olma şartlarının aran-
dığı hibe programı için hazırlanan 
projeler, kamu ve sosyal tarafların 
temsilcilerinden oluşan komisyonca 
değerlendirilecek. 

Desteğe değer bulunan projele-
re; kuruluş işlemleri desteği olarak 
3 bin, işletme gideri desteği olarak 
11 bin, kuruluş desteği için ise 36 
bin lira verilecek. 2014’te başlatılan 
uygulamanın 2018 yılının 1. dö-
nem projeleri için 11 Aralık’a kadar 
başvuru yapılabilecek. İlgilenenler 
yeni döneme ait başvuru rehberi ve 
formlara İŞKUR’un internet sitesin-
den ulaşabilecek.  n AA

Üniversiteli AK Gençlik (ÜNİAK), gençliğin düzgün bir şekilde gelişebilmesi, 
ülkesine faydalı olacak bir neslin yetişebilmesi için çalışmalarına son sürat ara vermeden devam ediyor. 
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
24 Ekim 2017 Salı  • Yıl: 10 • Sayı: 3170

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No: 158/D  Karatay/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Seydişehir ilçesinde otomobil ile yolcu mi-
nibüsün çarpışması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı. 
Kaza, Seydişehir-Taraşçı Mahallesi yolunun 
3. kilometresinde Hakan A. idaresindeki 
17 KN 069 plakalı otomobil ile Durmuş Ş. 
idaresindeki 42 ZV 030 plakalı yolcu minibüs 
çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Hakan 
A ile araçta bulunan Habibe Ş. ve Fatma D. 
yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 
ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastane-
sine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yara-
lılardan hayati tehlikesi bulunan otomobil 
sürücüsü Hakan A.’nın Konya’ya sevk 
edildiği öğrenildi.  n İHA

Akşam saatlerinde kullanılmayan müstakil 
bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 
saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. 
Yangın, 19.30 sıralarında Merkez Karatay 
ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Bildik Sokak 
üzerinde bulunan müstakil tek katlı kullanıl-
mayan bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 
evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir 
nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Du-
manları fark eden mahalle sakinleri durumu 
itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik bir 
çalışmasının ardından yangın kontrol altına 
alındı.  n İHA 

Evde çıkan 
yangın korkuttu

Seydişehir’de 
kaza: 3 yaralı

Seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir ne-
denle alev alev yandı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile 
saniye saniye kaydedildi. Yangın, saat 08.00 sıralarında mer-
kez Meram ilçesi Zafer Mahallesi Abdülreşit Caddesi üzerinde 
çıktı. İddiaya göre, cadde üzerinde şehir merkezi istikametine 
seyir halinde olan H.T’ye ait 42 FNE 259 plakalı otomobil, he-
nüz belirlenemeyen bir nedenle, motor kısmından alev aldı. 

Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. O anlar ise bir cep telefo-
nu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Vatandaşla-
rın ihbarı üzerine, adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale 
ederek söndürdü. Araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, 
yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
n İHA

Seyir halindeki otomobil yandı 

Ellerine kınalar yakılarak
askere uğurlandılar

Beyşehir’de, 1997/4 Tertipleri 
için Asker Uğurlama Gecesi düzen-
lendi.  Asker adaylarına Türk Bayra-
ğı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi. 
Beyşehir ilçesine bağlı Sadıkhacı 
Mahallesinde 1997/4 Tertip olarak 
askere gidecek olan 22 asker adayı, 
anneleri tarafından okunan asker 
türküleri eşliğinde ellerine yakılan 
kınalarla uğurlandı. Asker Uğur-
lama Gecesi’ne Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun ile kendisi-
ne eşlik eden Belediye Meclis Üyesi 
Mahmut Yılmaz da katıldı.

Asker Uğurlama Gecesi’nde 
asker adayı gençlerin kınalarını ise 
anneleri ellerine yakarken, bu esna-
da duygusal anlar da yaşandı. Bazı 
anneler gözyaşlarına hakim olama-
dı. Türk bayrağını ve annelerinin el-
lerini öpen gençler, yapılan dualarla 
askere uğurlandı.

Asker Uğurlama Programı kap-
samında yerleşim merkezinde Türk 
bayrağıyla donatılan araçlar da kon-
voy yaparken, davetlilere kavurma 
ve pilav ikramında bulunuldu.
n İHA

Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 64 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. FETÖ/PDY ile 
mücadele kapsamında 643, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 16 zanlı gözaltına alındı

Teröre büyük darbe
Yurt genelinde son bir haftada 

düzenlenen terör operasyonlarında 
64 terörist etkisiz hale getirildi. İçişle-
ri Bakanlığından yapılan açıklamaya 
göre, 16-23 Ekim tarihlerinde bölücü 
terör örgütleriyle mücadele kapsa-
mında güvenlik güçlerince bin 455 
operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, örgüte yardım 
ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 131, 
terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduk-
ları iddiasıyla 69, Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamın-
da 643, sol terör örgütleriyle müca-
dele kapsamında da 16 zanlı gözaltı-
na alındı.

Yapılan planlı operasyonlarda, 
859’u terör suçları, 145’i düzensiz 
göç ve 4 bin 645’i uyuşturucu ve ka-
çakçılık suçlarından olmak üzere 5 
bin 649 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 45’i ölü, 8’i sağ, 
11’i teslim olmak üzere 64 terörist 
etkisiz hale getirildi.

Siirt, Diyarbakır, Van, Erzincan, 
Hakkari, Tokat ve Adıyaman’da yü-
rütülen operasyonlarda terör örgütü 
mensuplarınca kullanılan 15 sığınak, 
barınak ve mağara ile tuzaklanan 36 
el yapımı patlayıcı ve mayın imha 
edildi.

Güvenlik güçlerince 266 kilog-
ram patlayıcı yapımında kullanılan 
madde, 18 el bombası, 22’si ağır ve 
uzun namlulu olmak üzere 34 silah, 
2 bin 408 muhtelif mühimmat ile 2 
ton gıda maddesi ele geçirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçı-
lara yönelik 77 ilde 3 bin 466 operas-
yon düzenlendi.

Operasyonlarda 889 kilogram es-
rar, 664 kilogram eroin, 13,51 kilog-
ram sentetik kannabinoid (bonzai), 
39 kilogram afyon sakızı, 3 kilogram 
metamfetamin, 401 bin 659 adet 
uyuşturucu hap ile 576 kök kenevir 
bitkisi, 989 bin 981 paket kaçak si-
gara ve 97 ton 516 litre akaryakıt ele 
geçirildi.

Ayrıca 56 ilde sokak satıcılarına 
yönelik operasyonlar kapsamında 
517 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsa-
mında 771’i denizlerde olmak üzere 
5 bin 919 kişi yakalandı, bu kişilere 
organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 
145 kişi gözaltına alındı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi 
bölücü terör örgütleri başta olmak 
üzere terör örgütü propagandası ya-
pan, bu örgütleri öven, terör örgütle-
ri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan 
eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa 
sevk eden, devlet büyüklerine haka-
retlerde bulunan, devletin bölünmez 
bütünlüğüne ve toplumun can gü-
venliğine kasteden, nefret söylemleri 
içeren 722 sosyal medya hesabı ile 
ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 
273 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ
Ülke genelinde genel asayiş, tra-

fik ve kamu düzeninin sağlanması, 
çalıntı olarak aranan ve ruhsatsız/
plakasız olarak kullanılan motosiklet-
lerin yakalanması amacıyla 20 Ekim 
2017 Cuma günü eş zamanlı olarak 
yapılan “Son Sürat Motosiklet - 2” 

uygulamasına 6 bin 464 ekip ve 25 
bin 85 personel katıldı. Operasyon-
da; 41 bin 181 motosiklet kontrol 
edilirken, 2 bin 472’si trafikten men 
edildi. Denetimlerde 269 aranan kişi 
ile 477’si çalıntı ve aranan motosiklet 
yakalandı.

 Ayrıca, 18 Ekim 2017 Çarşamba 
günü Türkiye genelinde, tütün ma-
mulleri kaçakçılığı ile mücadele kap-
samında suça konu ürünlerin toplum 
nezdinde ulaşılabilirliğinin engellen-
mesine yönelik “DUMAN-2” uygula-
ması gerçekleştirildi. 3 bin 793 ekip, 
11 bin 125 personelin katıldığı uygu-
lamalarda 4 bin 670 iş yeri kontrol 
edildi. Yapılan kontroller sonucunda, 
2 bin 221 şahsa adli işlem yapılırken, 
6 milyon 703 bin TL idari para cezası 
uygulandı.
n AA

Diyarbakır’da uzman onbaşıya silahlı saldırı
Diyarbakır’ın merkez Yenişehir 

ilçesinde evinden çıktığı sırada silahlı 
saldırıya uğrayan uzman onbaşı ağır 
yaralandı. Diyarbakır’ın merkez Yeni-

şehir ilçesine bağlı Şehitlik semtinde 
bulunan Yaradanakul Caddesi’ndeki 
evinden çıkan uzman onbaşıya, kim-
liği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı 

saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan as-
ker, 112 Acil Servis ekiplerince Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi-
ne kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren 

kişi ya da kişilerin yakalanması için 
operasyon başlatılırken, saldırının te-
rör bağlantısı olup olmadığı araştırılı-
yor.   n AA

Yapılan planlı operasyonlarda, 859’u terör suçları, 145’i düzensiz göç ve 
4 bin 645’i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 5 bin 649 kişi gözaltına alındı.



Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şe-
ker, TRT Geleceğin İletişimcileri ya-
rışmasında ödül alan Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölümü öğrencileriyle 
bir araya geldi. 2016 yılında kurulan 
NEÜ Akademedya Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi’ni temsilen, TRT Ge-
leceğin İletişimcileri yarışmasına ka-
tılarak ödül kazanan öğrenciler NEÜ 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölü-
mü hocaları ile birlikte Rektör Şeker’i 
ziyaret etti. Ödül alan öğrenciler ve 
hocalarını tebrik eden Rektör Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker; ilk kez iletişim 
alanında bir ödül alınmış olmasından 
duyduğu memnuniyeti dile getir-
di. İletişim araçlarındaki gelişmenin 
daha geniş ölçekli düşünmeyi gerek-
tirdiğini söyleyen Şeker,  “TRT gibi 
ülkenin yayıncılık alanında önemli bir 
kültüre sahip, marka bir kurum tara-
fından ödüle layık görülmüş olmayı 
çok önemsiyorum. Dört alanda gön-
derilen eserlerin yarısından ödül alın-
ması memnuniyet verici. Bu başarı-
nın sizi daha çok motive edeceğine ve 
sonraki yarışmalara daha çok eserle 

katılacağınıza inanıyorum.”dedi.
Günümüzde medyanın önemine 

değinerek, medyanın küresel etkisi 
sebebiyle göstergelere dayalı sunu-
mun gerekliliğinin her geçen gün art-
tığını ifade eden Şeker, “Bu durum, 
Türkiye’nin diğer pek çok alanda ol-
duğu gibi medya sektöründe de iyi 
yetişmiş eleman ihtiyacını gündeme 
getiriyor. Ben, bu ödülün iyi iletişim-
ciler yetiştirmek konusunda hem öğ-
rencilerimize hem de hocalarımıza bir 

motivasyon unsuru olmasını diliyo-
rum. Siz öğrencilerimizin de bundan 
sonraki çalışmalarında sadece Konya 
ölçeğinde düşünmemenizi tavsiye 
ediyorum. 

Düşüncelerinizde ve ortaya koy-
duğunuz eserlerde yerel düşünmek 
yerine ulusal ve uluslararası boyuta 
odaklanmanız hem sizin hem de ül-
kenin geleceği açısından katkı verici 
olacaktır.” şeklinde konuştu. Ödül 
alamayan öğrencileri de yarışmaya 

katılmalarından ötürü kutlayan Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, “Hocalarımızı ve 
bu işin mutfağında çalışan tüm emeği 
geçenleri yürekten tebrik ediyor, nice 
başarılar diliyorum” dedi. 

Ziyarette Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Murat Yeşil, bölüme ve Akade-
medya’ya verdiği  destek için Rektör 
Şeker’e teşekkür etti. Öğrencilere ve 
hocalara çeşitli hediyelerin verilmesi-
nin ardından ziyaret sona erdi.
n HABER MERKEZİ 
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Zaferlerini ve yaptıklarını taşa yazmış
Ilgın’da 1970’te su hattı çalış-

ması sırasında ortaya çıkan 3 bin 
250 yıllık Hitit su anıtında, Kral 
4’üncü Tudhaliya hiyeroglif yazıyla 
halkına kazandığı zaferleri ve icraat-
larını anlatıyor. 

Selçuk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Hasan Bahar, yaptı-
ğı açıklamada, Konya’nın tarih ön-
cesi dönemde birçok medeniyete 
ev sahipliği yaptığını söyledi. Ana-
dolu uygarlıklarından Hititlerin de 
Konya’da önemli eserler bıraktığını 
anlatan Bahar, kentte günümüze 
kadar ulaşan; Eflatunpınar, Fasıllar 
ve Kurunta Anıtı’nın sıklıkla ziyaret 
edildiğini vurguladı.

Bahar, Ilgın ilçesinde 1970’te 
su hattı çalışması sırasında ortaya 
çıkan 3 bin 250 yıllık Yalburt Su 
Anıtı’nın Hititlerin en önemli eser-
leri arasında gösterildiğine işaret 
ederek, “Yalburt yerleşimi, Ilgın’dan 
25 kilometre doğudaki Büyükoba ve 
Dereköy Mahallesi arasında bir yer. 
Su getirmek için yapılan çalışma-
larda iş makinesi marifetiyle ortaya 
çıkmış. Bir yıl sonra da burası Ana-
dolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü 

Raci Temizer tarafından kazıldı ve 
su havuzu ortaya çıkarıldı” diye ko-
nuştu.

Su anıtının yaklaşık 100 metre-
karelik dikdörtgen şeklinde bir ha-
vuz olduğuna dikkati çeken Bahar, 
20 taş bloktan oluşturulmuş havu-
zun üzerinde hiyeroglif yazıların bu-
lunduğunu aktardı.

Bahar, blok kesme taş üzerine 

işlenmiş hiyeroglif yazıda, Hitit Kralı 
4. Tudhaliya’nın Güney Batı Anado-
lu’ya yaptığı bir seferin anlatıldığını 
belirterek, şöyle konuştu:

“Bu seferde gördüğü bazı kent-
lerden de söz ediyor. Su havuzun-
da halkına hesap verme gibi icraat 
anlatılıyor. Bunu okuyabilecek bir 
halk kitlesi de var. Bu çevrede oku-
yan bir halk var ki uzun bir bir ic-
raat anlatılmış. Hiyeroglif yazıyla 
anlatılmış. Bu bölgede Luvi halkı 
yaşadığı için buna Luvice de denili-
yor. Yalburt’taki su anıtının önemi, 
anıtın üzerindeki taşlarda bir tarihin 
anlatılması. Açık ve siyasi bir tarih 
anlatılmış. Bunu, hesap verme ve 
halka ilişkiler faaliyeti olarak düşü-
nüyoruz. Hititler, demokratik bir 
ülke değildi ama kralın icraatlarını 
halka dönük anlatımı, bölge insan-
larını ciddiye aldığını gösteriyor.”

Kültür ve Turizm Bakanlığının 
izni ile bölgede uzun yıllar araştır-
ma yaptığının altını çizen Bahar, bu 
tarihi zenginlikleri bilimsel yayınlar, 
bildiriler, konferanslarla ülke içinde 
ve dışında tanıtmaya çalıştığını ifade 
etti.
n AA

Prof. Dr. Hasan Bahar

Öğretmenler için sosyal 
yardım miktarı belirlendi

‘Öğrenciler en az bir 
yabancı dil bilmeli’

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve 
Sosyal Yardım Sandığınca (İLK-
SAN), öğretmenlere yapılacak sos-
yal yardım miktarları belirlendi.  
İLKSAN Aidat ve Sosyal Yardımlar 
Yönetmeliği’nin tüm maddelerinde 
yapılan değişiklik ve düzenlemeler, 
Milli Eğitim Bakanlığının Ekim 2017 
tarih ve 2721 sayılı Tebliğler Der-
gisi’nde yayımlanarak yürürlüğü 
girdi.  İLKSAN Yönetim Kurulu Baş-
kanı Tuncer Yılmaz, konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada, yeni düzenleme 
ile doğum, sağlık destek, afet ve acil 
durum hallerinde yapılacak yardım-
lar ile cenaze yardımı uygulamasına 
ilişkin yeni yardım kalemlerinin be-
lirlendiğini bildirdi. 

Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre, 
Ekim 2017 itibarıyla öğretmenlere 
yapılacak sosyal yardım miktarla-
rı şöyle:  “Evlilik yardımı 550 lira, 
doğum yardımı 275 lira, doğal afet 

yardımı (son adiatın 24 katı kadar) 
ortalama bin 320 lira, cenaze yardı-
mı bin 404 lira 6 kuruş, kaza sonu-
cu ölüm yardımı 10 bin lira, şehitlik 
yardımı 15 bin lira, maluliyet yar-
dımı (emekli olmuş gibi ödenecek) 
ortalama 17 bin lira, ölüm yardımı 
(emekli olmuş gibi ödenecek) ortala-
ma 19 bin lira, emekli yardımı (120 
ay aidat ödeyip emekli olanlara) 
ortalama 28 bin lira, sağlık destek 
yardımı (tedavi esaslı konaklama-
nın yüzde 50’si ödenecek), sağlık ve 
sosyal muhtevalı diğer yardımlar.”

İLKSAN tarafından geçen yıl 12 
bin 426 öğretmen ve eğitim çalışa-
nına toplamda 149 milyon 922 bin 
506 lira 30 kuruş karşılıksız sosyal 
yardım ödemesi yapıldı, 2017’de 
yardım yapılan üye sayısının 15 
bine yardım miktarının ise 200 mil-
yon liraya ulaşmasını bekleniyor.
n AA

Meram Belediyesi Kadın Meclisi, lise öğrencileri arasında dilimizin önemini anlatan ve 
dilimizin doğru kullanımını özendirecek tiyatro ve kısa film dalında yarışma düzenliyor

‘Dilimiz kimliğimizdir’
Meram Belediyesi Kadın Mecli-

si, geleceğimizi emanet edeceğimiz 
gençlerimizin dilimize sahip çıkma-
larına vesile olmak amacıyla lise se-
viyesinde öğrenim görmekte olan 
öğrenciler arasında, dilimizin önemi-
ni anlatan ve dilimizin doğru kullanı-
mını özendirecek tiyatro ve kısa film 
dalında yarışma düzenliyor.   

Bir milleti dağıtmanın, vatandaş-
lar arasındaki birliği yok etmenin en 
kestirme yolunun diliyle oynamak 
olduğuna dikkat çeken Meram Bele-
diye Başkanı Fatma Toru, “Vatandaş-
ları birbirine bağlayan dilimize sahip 
çıkmak her Türk vatandaşının asli 
görevidir. 

Teknolojik gelişmelere paralel 
olarak dilin kendini yenilemesi zorun-
luluğunun yanı sıra temel karakterini 
muhafaza etmesi de gerekmektedir.

 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın 
imzasıyla yayımlanan Başbakanlık 
genelgesiyle 2017 yılının “Dilimiz 
Kimliğimizdir” başlığıyla “Türk Dili 
Yılı” ilan edilmesiyle de konunun 
önemi bir kez daha vurgulanmıştır. 
Tüm bu nedenlerle dolayı; geleceği-
mizi emanet edeceğimiz gençlerimi-
zin dilimize sahip çıkmalarına vesile 
olmak amacıyla Meram Belediyesi 
Kadın Meclisimiz, ilçemizde lise se-
viyesinde öğrenim görmekte olan 
öğrencilerimiz arasında, dilimizin 
önemini anlatan ve dilimizin doğru 
kullanımını özendirecek tiyatro ve 
kısa film dalında yarışma düzenlen-

miştir” dedi. 
TİYATRO VE KISA FİLM

Yarışma, jüri üyeleri ve yakınları 
dışındaki Meram ilçesi içindeki tüm 
lise seviyesindeki 9, 10 ve 11. sınıf 
öğrencilerini kapsıyor. Tiyatro ve kısa 
film olmak üzere iki kategoriden olu-
şan yarışmada okullar, dilediği kate-
goriden birine veya katılan öğrenciler 
aynı olmamak kaydıyla ikisine de ka-
tılabilirler.

TİYATRO YARIŞMASI
Tiyatro yarışmasının iki aşaması 

var: Eserin yazılması ve eserin sa-

londa sahnelenmesi. Bu kategoride, 
önce ilan edilen süre içerisinde özgün 
ve konuya sadık kalınarak yazılan se-
naryolar seçici kurul tarafından de-
ğerlendirilecek. 

Yapılan değerlendirme sonucu 
sahnelenmeye değer bulunan ilk 10 
-veya seçici kurulun uygun gördüğü 
sayıdaki- eserin sahnelenmesinden 
sonra sıralamaya giren ilk üç eserler 
belirlenecek.  

KISA FİLM YARIŞMASI
Tiyatro eserleri için belirtilmiş 

olan; konu, amaç, kapsam ve başvu-

ru koşulları, hak ve yükümlülükler, 
katılım ve değerlendirme tarihleri bu 
kategori için de geçerlidir.  Filmler, 
tanıtma yazısı (jenerik ) dahil en az 3, 
en fazla 7 dakika olacak. Kısa filmler, 
teslim tarihine kadar tamamlanmış 
olarak Meram Belediyesi Kültür Mü-
dürlüğüne ya da Altuncan Hatun Aile 
Yaşam Merkezinde bulunan Kadın 
Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne tes-
lim edilecek. 

Seçmelerde Konya Devlet Tiyat-
rosu, Meram İlçe Millî Eğitim Müdür-
lüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
ve Meram Belediyesi yetkililerinden 
oluşan jüri görev yapacaktır.

KATILIM VE DEĞERLENDİRME
 TARİHLERİ

Başvuru kayıtlarının alınması: 23 
Ekim-23 Kasım

Senaryo son teslim tarihi: 29 Ara-
lık

Kısa film son teslim tarihi: 8 Ocak 
2018

Senaryo ve kısa filmlerin ön de-
ğerlendirme tarihi: 8 -17 Ocak

Oyun sergileyecek okulların gös-
teri daveti: 18 Ocak

Tiyatro ve kısa film gösteri tarihi: 
19 -23 Şubat

Gala ve final gecesi: 24 Şubat
TİYATRO VE KISA FİLM ÖDÜLLERİ
Birincilik ödülleri: 7500 TL 

İkincilik ödülleri: 5000 TL                           
Üçüncülük ödülleri: 2500 TL
Dereceye giren okulun danışman 

öğretmenine: 500 TL
n HABER MERKEZİ

Uygulamalı Bilimler Fakülte-
sinde “Kariyer ve Meslek Tanıtım 
Günü” etkinliği düzenlendi. 

Konya Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü tarafından “Kariyer 
ve Meslek Tanıtım Günü” etkinli-
ği düzenlendi. Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Uygulamalı Bilimler 
konferans salonunda gerçekleşen 
etkinliğe öğretim üyeleri ve öğren-
ciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını 
yapan Uygulamalı Bilimler Fakültesi 
Dekanı  Prof. Dr. Ahmet Diken, İŞ-
KUR’un yapmış olduğu çalışmalarla 
istihdama yaptığı katkının önemli 
olduğunu belirterek İŞKUR’a ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşa-
virler Odası’na programa verdiği 
destekten dolayı teşekkür etti.  Ka-
riyer planlaması ve meslek seçimi-
nin önemini vurgulayan Prof. Dr. 
Ahmet Diken, fakültelerini tercih 
eden öğrencilerin, okuldan tam do-
nanımlı şekilde ayrılmaları için tüm 

imkanları seferber ettiklerini ifade 
ederek bu tür etkinliklerin sürdürü-
leceğini belirtti. Çalışma ve İş Kuru-
mu İl Müdürü Emrah Keleş yaptığı 
konuşmada, öğrencilere başarıya gi-
den yolda çok çalışmaları gerektiği-
ni söyleyerek Mevlana Celaleddin-i 
Rumi’nin “Hayatta başarılı olmak 
için üç şey lazımdır: Dikkat, İntizam 
ve çalışmak.” sözünü hatırlattı. Mali 
Müşavirlik mesleği hakkında bilgi-
ler veren Konya SMMMO Başkan 
Vekili Ramazan Bayram öğrencilere 
okul yıllarını çok iyi değerlendirme-
lerini  ve en az bir yabancı dili çok 
iyi bilmeleri gerektiğini ifade etti. 
Program kapsamında İŞKUR  İş ve 
Meslek Danışmanları Mehtap Bilir 
ve Ahmet Garip tarafından iş arama 
becerileri, özgeçmiş hazırlama, mü-
lakat teknikleri ve iş görüşmelerin-
de dikkat edilecek hususlar anlatıldı. 
Program konuşmacılara plaket tak-
diminin ardından sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

Rektör Şeker, ödüllü iletişimcilerle buluştu

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru
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- ARGON VE GAZALTI KAYNAĞI YAPABİLEN
- MESAİ YAPABİLECEK
- TEKNİK RESİM OKUYABİLEN

KAYNAKÇILAR
- ARAPÇA - İNGİLİZCE BİLEN
- EN AZ 3 YIL TECRÜBELİ

DIŞ TİCARET 
SORUMLUSU

ALINACAKTIR
Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır.

Firmamız CUMARTESİ ve PAZAR günleri tatildir

FİRMAMIZDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;

ADRES: KONYA 3. ORGANİZE T.ZİYAEDDİN AKBULUT CD. NO: 19 SELÇUKLU KONYA 
İLETİŞİM 0 332 239 08 78

Ofis mobilyaları üretimi 
konusunda lider olan 

fabrikamızın aşağıdaki bölümü 
için personel alınacaktır

Çay 
ve 

Temizlik 
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA
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ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ 
İÇİN BİR TELEFON  KADAR YAKINIZ

444 5 158

Gıda ( Süt-Zeytin ) ürünleri paketleme
bölümünde çalıştırılmak üzere 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

Asgari ücret + Ssk + Yemek + Servis
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Adres : Fetih Mah. Adana Çevre Yolu
No:98 Karatay / KONYA

(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere seyehat engeli 

olmayan mobilya, elektrik 
işinden anlayan  elemanlar ve 
vasıfsız elamanlar alınacaktır.

İletişim :0332 346 06 06

• Torna ve Freze Kullanabilen Bakım Onarım Ustası
• 21-35 yaş arası Gaz altı Kaynakçıları, 
• 21-35 yaş arası Elektrostatik toz boyacılar,
• 21-35 yaş arası Eksantrik Pres operatörleri,
• 25-35 yaş arası Plastik enjeksiyon operatörleri,
• Vasıfsız montaj elemanları alınacaktır. 
İlgilenenlerin şahsen adresimize başvurmaları gerekmektedir.

DOĞRU METAL EV GEREÇLERİ A.Ş.
Toprak Sarnıç Mah. Somaki Sokak No:48 Meram/ Konya

Tel: 0 332 321 21 91 

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;  

AKSU  ŞEKERLEME ve ÇİKOLATA
• Firmamız bünyesinde  paketleme 

ve imalatta çalıştırılmak üzere  
vasıflı-vasıfsız , bay-bayan  

personeller alınacaktır. 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Asgari ücret + SSK + Yemek + Servis

Servis güzergahı tercihimizdir. ( Otogar  , 
Selçuklu Kipa , Sille Kipa , Koyuncu Petrol , 

Ankara yolu İl jandarma , Fetih Caddesi 
( bir kısmı ) , Sedirler , Karkent civarı )

Adres : Fevzi Çakmak Mah. Kottim San. Sit.  
10576  Nolu Sk. No:24

Tel : 0332 342 28 33 

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

0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER

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

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak 
üzere vasıfsız 

işçi alınacaktır.

- CNC OPERATÖRÜ

- PAKETLEME VE

- DEPOCU 
ELEMANLAR ALINACAKTIR.
Müracaattan önce randevu alınız

ELEMANLAR ALINACAKTIR

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

Fevzi Çakmak Mh. Büsan 4 San.Sit.10670 Sk.
No:6 Karatay/KONYA-TÜRKİYE

Tel :  0 332 345 28 59
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Müracaatlar şahsen yapılacaktır
Konya Organize Sanayi Bölgesi Reisköy Cad. 

İnsu Sok. No:2  Selçuklu/KONYA
TEL:0332 342 64 74

Firmamız bünyesinde
istihdam edilmek üzere;

GAZALTI
KAYNAKÇILARI
ALINACAKTIR

Aydınalp Un Fabrikası 
laboratuvarında vardiyalı çalışmak üzere;

* Meslek yüksek 
okulu gıda, kimya 
bölümü mezunu, 
veya lise mezunu
30 yaşını geçmemiş 

elemanlar 
alınacaktır.

Müracatlar 271 32 23 nolu telefonla veya Tömek 
Mah. Kocayusf cd no:54 Selçuklu adresindeki 

fabrikamıza şahsen yapılabilir. 

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Firmamız Bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Matbaamızda çalıştırılmak üzere 
askerlikle ilişkisi olmayan Vasıfsız  

Bay Elemanlar Alınacaktır.
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

Fevzi Çakmak Mah. Modesa Sanayi Sitesi 10737 Sokak No: 1 
Karatay / KONYA     Tel: 0332 345 00 10  Karatay / KONYA

İMALATHANEDE
ÇALIŞACAK

VASIFSIZ BAY
ELEMAN 

ALINACAKTIR
Yüksel Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres : Organize Sanayi Bölgesi Lalehan Caddesi No:27
Selçuklu / Konya     Tel : 332-239 01 84 Pbx

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 

No: 5/A Tel: 0332 285 02 85

 CNC İşleme Merkezlerinde 
ve CNC  Torna Tezgahlarında 
Oparatör Olarak Çalışmak 
üzere, 18 - 30  Yaş Arası 
Elemanlar,

 21-30 Yaş arası,  1mm – 3mm 
Sac İşlemek üzere 
Lazer Kesimciler,

 21-30 Yaş Arası Kaynakçılar
 21-30 Yaş Arası 

Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma 

adresine başvurmaları rica olunur.



KOP Bölgesindeki üniversiteler 
arasında eğitim-öğretim, araştır-
ma-geliştirme ve toplumsal hizmet 
gibi alanlarda akademik ve idari iş 
birlikleri yapmak, kamu-üniversi-
te-sanayi etkileşimini ve üniversi-
te-şehir bütünleşmesini ileri düseye 
taşımak amacıyla 2013 yılında Konya 
Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı’nın desteği ve ko-
ordinasyonuyla kurulan KOP Bölgesi 
Üniversiteler Birliği, geleneksel olarak 
sürdürülen Uluslararası KOP Bölgesel 
Kalkınma Sempozyumu’nun beşinci-
sini Konya’da gerçekleştirecek.     

4. Uluslararası KOP Bölgesel Kal-
kınma Sempozyumu hakkında Konya 
Ticaret Odası Karatay Üniversite-
si’nde düzenlenen basın toplantısına 
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kal-

kınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, 
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay 
Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Bay-
ram Sade ile basın mensupları katıldı.

UNİKOP birliğinin amacının KOP 
Bölgesi Üniversiteleri arasında eği-
tim-öğretim, araştırma-geliştirme ve 
toplumsal hizmet gibi alanlarda aka-
demik ve idari iş birlikleri yapmak, 
üniversite-sanayi etkileşimini ve 
üniversite-şehir bütünleşmesini ileri 
düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek 
vizyonuna ve kalkınma çabalarına 
katkı sağlamak amacıyla kurulduğu-
nu ifade eden Konya Ticaret Odası 
(KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü  
Prof. Dr. Bayram Sade, “Kurulduğu 
günden itibaren bölge üniversiteleri-
nin birlikte çalışma kültürünü geliş-
tiren, ortak aktiviteler düzenlemesini 

sağlayan KOP Bölgesi Üniversiteler 
Birliği (UNİKOP), her yıl bölgesel kal-
kınma sorunlarının masaya yatırıldığı, 
çözümler arandığı Uluslararası Bölge-
sel Kalkınma Sempozyumları düzen-
lemektedir. Sempozyumla uluslarara-
sı düzeyde bilim insanlarını ve sektör 
temsilcilerini teorik bilimsel bilgile-
rinin pratiğe aktarılması hususunda 
buluşturarak, karşılıklı fikir alışveri-
şinde bulunabilmelerine imkân sağ-
lanması hedeflenmektedir. Bu yıl KTO 
Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde 
uluslararası olarak düzenlenecek, “5. 
Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma 
Sempozyumu”nun temel amacı, baş-
ta KOP Bölgesi olmak üzere ülkemizin 
zenginliklerini ve sorunlarını sek törel 
bazda derinlemesine araştırma, ince-

leme ve sorunlara ilişkin çözüm öne-
rileri üretmeye yöneliktir. Bu yıl da ele 
alınacak temalar, Yenilenebilir Enerji, 
Tarım – Kırsal Kalkınma, Sosyal ve 
Beşerî Kalkınma olarak belirlenmiştir. 
Belirlenen tematik alanlara toplamda 
yaklaşık 500 başvuru yapılmış olup, 
ulusal ve uluslararası değerlendirici-
lerimizin bulunduğu 40 kişilik değer-
lendirme kurulumuz gönderilen özet-
leri detaylı bir şekilde incelemişlerdir. 
Yapılan değerlendirme sonucunda 
ilgili tematik alanlarda toplam 255 
bildiri kabul edilmiştir” dedi.

UNİKOP’UN ÜYE SAYISI 11’E ULAŞTI
2016 yılında Bakanlar Kurulu 

kararlarıyla KOP İdaresi’nin görev 
alanına Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve 
Kırıkkale illerinin eklenmesiyle Ahi 

Evran, Bozok, Hacı Bektaş-ı Veli ve 
Kırıkkale Üniversitelerimizle birlikte 
UNİKOP’un üye sayısı 11’e ulaştığını 
belirten Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan 
Bostancı, “Bölge Üniversitelerinin bir-
likte çalışma kültürünü geliştiren, or-
tak aktiviteler düzenlemesini sağlayan 
UNİKOP, her yıl bölgesel kalkınma so-
runlarının masaya yatırıldığı, çözüm-
ler arandığı sempozyumlar düzenle-
mektedir. İlki 2013 yılında Konya’da 
yapılan Bölgesel Kalkınma sempoz-
yumlarımızın ikincisini 2014 yılında 
Niğde’de, üçüncüsü 2015 yılında Ak-
saray’da, dördüncüsü ise 2016 yılında 
Karaman’da gerçekleştirdik. Bu yıl 
da beşincisini Konya’da KTO Karatay 
Üniversitemizin ev sahipliğinde ger-

çekleştiriyoruz. Uluslararası katılımlı, 
yurt içi ve yurtdışından yüzlerce bilim 
insanı ve ilgili sektör temsilcilerinin 
bir araya geleceği Bölgesel Kalkınma 
Sempozyumumuz  26-28 Ekim 2017 
tarihleri arasında gerçekleşecek olup 
bölgemizin ve dünya için son dere-
ce önemli konuların başında gelen 
“Yenilenebilir Enerji”, “Tarım-Kırsal 
Kalkınma” ile “Sosyal ve Beşeri Kal-
kınma” tematik alanlarında yaklaşık 
300 bildiri sunulacak. Sempozyumun 
KOP Bölgesi’nin topyekûn kalkınma-
sında bölge üniversitelerinin Türki-
ye’ye model olacak çok yönlü bölgesel 
kalkınma ipuçlarının verileceği bir 
etkinlik olması en büyük dileğimizdir” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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ÖZÇİĞDEM KURUYEMİŞ GIDA 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

4.Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacık 
Mh. 410 Nolu Sk. No:2 Selçuklu / KONYA

Tel: 0332 342 64 90

ELEMANLAR ARANIYOR
*Şehir içinde ve dışında ürün 

dağıtımı yapabilecek E Sınıfı Ehliyeti 
ve SRC Belgesine sahip deneyimli 

ŞOFÖR; 
*Forklift sertifikası veya G sınıfı 

belgeye sahip Forklift Operatörü;
*Vasıflı/Vasıfsız olmak üzere 

personel alımı olacaktır.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

1. Organize Sanayi Bölgesi 
Çarman Sokak No:9

Tel:0332 248 39 00

ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde 
DOLGUN MAAŞLA
çalıştırılmak üzere; 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

KAYNAKÇI elemanlar aranıyor.

SSK + Yemek + Servis
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Ülke olarak her geçen gün 
birbirinden farklı olaylar yaşıyoruz. 
Artık Türkiye eski Türkiye değil. Bu yıl 
yapılan referandumla birlikte Türkiye›yi 
yönetmek isteyen bir siyasi parti ve lideri 
halkın en az % 50+1 oyunu almak yani 
gönlünü fethetmek durumunda. Aslına 
bakıldığında bu durum halk yani bizim 
için müthiş derecede yaşam kalitemizi 
artıracak bir devrim diyebiliriz. Çünkü 
yönetime talip olacak lider halkın sesine 
daha çok kulak vermeli, halkla daha 
fazla hemhal olmalı.

AK PARTİ Genel Başkanı ve Cum-
hurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar 
hep halkıyla iç içe olmaya çalışmasıyla 
kendisini ve partisini bu başarıya ulaş-
tırdı. Son zamanlarda ardı sıra yaşanan 
teşkilâtlar, belediye başkanları istifaları, 

motorlu taşıtlar vergisine yapılan %40 
lık zammın düşürülmesi halkın tepki-
lerine verilen kulakların karşılığı değil 
mi?

Her insanda olduğu gibi yöneticile-
rimizde de hatalar olur. Neticede onlar 
da beşer. En çok yaptığımız davranış-
lardan birisi de sürekli olarak ülke yöne-
ticilerini  eleştirmek. Bu bizim en doğal 
hakkımız belki ama çuvaldızı başkala-
rına batırırken iğneyi de kendimize ba-
tırmamız gerekmiyor mu? Geçenlerde 
“Dünyayı Düzeltebilmenin Yolu” başlıklı 
yazımı okuyanlar ne demek istediğimi 
daha iyi anlar herhâlde.

Kıyamet günü hepimiz yaptıkları-
mızdan ve yapmadıklarımızdan ayrı ayrı 
hesaba çekileceğimiz şüphesiz. Allah 
Azze ve Celle:

“İnsanı önünden ve 
ardından takip eden me-
lekler vardır. Allah’ın em-
riyle onu korurlar. Şüp-
hesiz ki bir kavim kendi 
durumunu değiştirmedik-
çe Allah onların durumu-
nu değiştirmez. Allah, bir 
kavme kötülük diledi mi, 
artık o geri çevrilemez. 

Onlar için Allah’tan 
başka hiçbir yardımcı da 
yoktur.” (Rad 11)

“İşte biz, kazanmakta oldukları 
günahlar sebebiyle zalimlerin bir kıs-
mını diğer bir kısmına böyle musal-

lat ederiz.” (En-am 129) 
buyurmaktadır.  Açık bi 
şekilde kendimize çeki dü-
zen verip daha dikkatli ve 
Allah yolunda yaşamamızı 
aksi takdirde başımıza za-
limlerin musallat olacağını 
asla unutmamalıyız.

Bu gün geldiğimiz 
noktada geçmişe nazaran 
maddi olarak çok daha iyi 
seviyelerdeyiz elhamdülil-

lah. Geçmişte birtakım baskılar varken 
tesettür anlayışımız bu güne nazaran 
daha samimi ve içtendi. Bu gün baktığı-
mızda tesettür kavramı adeta moda an-

layışıyla rezalet bi durumda. Çoğumuz 
namaz kılmıyor, Kur-an’ı bırak anlayıp 
yaşamımıza yön vermesini okumayı 
bile bilmiyoruz. Sevgili Peygamberi-

mizi tanımıyoruz ve hayatımızda ner-
deyse hiç yok. N’olur bizi silkelendir ve 
uyandır Allah’ım! Uyandır da zalimleri 
başımıza ayetinde buyurduğun gibi 
musallat eyleme!

Unutmayalım ki Ecdadımız Os-
manlı 6 asır boyunca kıtalara Allah’a, 
Peygambere ve Kur-an’a olan bağlılığı 
sayesinde hükmetti.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Os-
man Gazi’nin Kur-an’ı Kerim’e göster-
diği hürmet sebebiyle gördüğü rüyayı 
ve Allah Azze ve Celle’nin ona verdiği 
müjdeyi bilmeyenimiz yoktur sanırım.

Fatih Sultan Mehmed Han, Allah 

ve Peygambere olan inancı sayesinde 
İstanbul’un fethi ve Peygamberin müj-
desi şerefine ulaşmadı mı?

Milli şairimiz Merhum Akif;
           “Garbın afakını sarmışsa 

çelik zırhlı duvar,
              Benim iman dolu göğsüm 

gibi serhaddim var.
              Ulusun, korkma! Nasıl böyle 

bir imanı boğar,
              Medeniyet” dediğin tek 

dişi kalmış canavar?”  derken gön-
lü imanla dolu olana kim ne yapabilir, 
korkma demiyor mu?

Silkelenelim, kendimize gelelim, 
Allah’tan af ve mağfiret dileyelim. Şunu 
da unutmayalım ki “Nasıl yaşarsak 
öyle yönetiliriz.”

Selâm ve dua ile

REHAVET KİMDE?

abdurrahmansorgun@gmail.com
ABDURRAHMAN SORGUN

SİYASET ARENASI

Kiradan kurtulmanın sevincini yaşadılar
Beyşehir’de, çeşitli nedenlerle ko-

nut edinmek isteyenlerin sözleşme 
imzalamayarak vazgeçmesi üzerine 
TOKİ Başkanlığı tarafından yeniden 
satışa çıkarılan konutlardan kura çe-
kilişine katılan 304 kişiden 62’si kira-
cılıktan kurtulmanın sevincini yaşadı. 

Beyşehir ilçesinde, Başbakanlık 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile 
Beyşehir Belediye Başkanlığı işbirliği 
ile Avşar Mahallesi’nde hayata ge-
çirilen 2. Toplu Konut Projesi kapsa-

mında 469 konut inşa edildi. Bir süre 
önce konutların hak sahipleri noter 
huzurunda çekilen kura ile tespit edil-
di. Ancak, çeşitli sebeplerle bu konut-
lardan edinmekten vazgeçenler olun-
ca boşa çıkan 62 konut Beyşehir’de 
TOKİ Başkanlığı tarafından yeniden 
satışa çıkarıldı. Beyşehir Belediyesi 
Kültür ve Yaşam Merkezi’nde TOKİ 
Başkanlığı tarafından yeniden satışa 
sunulan 3+1, 2+1 ve alt gelir grubu-
na yönelik konutların yeni hak sahip-

leri yine noter huzurunda çekilen ku-
ranın ardından belirlendi. 304 kişinin 
başvuruda bulunduğu konutlara kura 
sonucu ismi tespit edilen 62 kişi sahip 
olabildi. Salonda, önce toplam 221 ki-
şinin başvuru yaptığı G Tipi konutlar 
için önce 3+1 konut tipi konutların 
hak sahiplerinin belirlenebilmesi için 
kura çekimi yapıldı, 26 asil hak sahibi 
böylece belirlendi. Ardından 2+1 ko-
nut tipinde çekilen kura neticesinde 
10 asil hak sahibi belli oldu. 

Daha sonra ise 83 başvuru sahibi-
nin bulunduğu alt gelir konut tipinde 
26 konut için kura çekimi gerçekleş-
tirildi.  Kura çekimleri sonrasında her 
üç konut tipinde yedek isimler de be-
lirlendi. Kuralar çekilirken bazı aileler 
büyük sevinç yaşarken, bazıları sevinç 
gözyaşları döktü. Kura çekimi için sa-
lona gelenlerden bazıları eşine ve ya-
kınına çıkan daire hakkında telefonla 
bilgi verirken, yaşadığı sevinci onlarla 
paylaştı.  n İHA 

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 
KTO Karatay Üniversitesi’nin dönem başkanlığında ve ev sahipliğinde 26-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Konya’da yapılacak

Kalkınmaya bilimsel destek!

4. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu hakkında 
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Bayram Sade açıklamada bulundu.



24 EKİM 201712 HABER

Sarayönü Atıksu Arıtma Tesisi hizmete başladı
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tahir Akyürek, yapımı ta-
mamlanan Sarayönü Biyolojik Atık-
su Arıtma Tesisi’nin tam kapasite 
çalışmaya başladığını belirterek, Sa-
rayönü ilçe merkeziyle birlikte Ladik, 
Kurşunlu ve Ertuğrul mahallelerinin 
tesisten yararlanacağını ifade etti. 
Konya Büyükşehir Belediyesi KOS-
Kİ Genel Müdürlüğü, 6360 Sayılı 
Büyükşehir Belediyeleri Kanunu’yla 
beraber hizmet alanına giren yerle-
şim yerlerinde hem atıksuların çev-
reye olan olumsuz etkilerini bertaraf 
etmek, hem de arıtılmış suyun tek-
rar değerlendirilmesi amacıyla atık-
su arıtma tesisleri kuruyor. 
LADİK, KURŞUNLU VE ERTUĞRUL’A 

DA HİZMET VERECEK 
Bu kapsamda yapımı tamam-

lanan Sarayönü Biyolojik Atıksu 
Arıtma Tesisi, tam kapasite hizmet 
vermeye başladı. Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
“6360 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri 
Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle 

birlikte KOSKİ Genel Müdürlüğü-
müzün hizmet alanına giren Sara-
yönü ilçesine yönelik çevre projele-
rinin hayata geçirilmesi çalışmaları 
başlatıldı. Bu çerçevede; Sarayönü 
ilçe merkezi ile Ladik, Kurşunlu ve 
Ertuğrul mahallelerinden kaynakla-
nan atıksuların arıtılması amacıyla 
Sarayönü Atıksu Arıtma Tesisi, 4 
milyon 735 bin lira bedelle 540 gün-

de tamamlandı. İşletmeye alınan te-
sisimiz tam kapasite hemşerilerimi-
zin hizmetine sunuldu” dedi. 

ATIKSU ARITMA TESİSİNDE SON 
TEKNOLOJİ KULLANILDI 

Günün şartlarına uygun olarak 
projelendirilen tesisin, çevreye olan 
katkısının yanı sıra geri kazanım 
özelliği dolayısıyla aynı zamanda 
tasarruf sağlayan yapıda olduğuna 
dikkat çeken Başkan Akyürek, “Sa-
rayönü Atıksu Arıtma Tesisimizin 
kapasitesi günlük 3 bin 500 metre-
küptür. 

Son teknoloji ekipmanların kul-
lanıldığı tesis, İleri Biyolojik Arıtım 
(Azot-Fosfor Giderimli Proses) ya-
pacak şekilde tasarlanmış ve yüzde 
93 arıtma verimi ile işletilmektedir. 
İşletmesi KOSKİ Genel Müdürlü-
ğümüzce yapılmakta olan Sarayönü 
Atıksu Arıtma Tesisi’nde atıksular, 
çevreye zarar vermeyecek şekilde 
arıtılmakta ve arıtılmış atıksular su-
lama amaçlı da kullanılabilmekte-
dir” diye konuştu.  n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek

‘Yabancı öğrenciler ülkemiz açısından önemli’
Uluslararası Öğrenci Dernekleri 

Federasyonu (UDEF) ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) işbir-
liğinde düzenlenen 3. Uluslararası 
Öğrencilik Sempozyumu gerçekleş-
tirilen oturumların ardından kapanış 
programı ile sona erdi. 

Kapanış programında ilk olarak 
UDEF adına konuşan Medipol Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Selman Duran, “Bu sene ülke-
mizde stratejik plan içerisinde yer 
alan uluslararası öğrenciliğin geliş-
mesi bağlamında biz de konumuzu, 
‘Uluslararası Öğrencilik: Beklentiler, 
Sorunlar, Stratejiler’ olarak belir-
ledik. Bu bağlamda topladığımız 
bildirileri ‘Uluslararası Öğrenciler 
ve Algı’, ‘Uluslararası Öğrencile-
rin Eğitim Süreçleri’, ‘Uluslararası 

Öğrencilik ve Altyapı Sorunları’, 
‘Uluslararası Öğrencilik Politikaları’ 
gibi başlıklar altında değerlendirdik. 
Ayrıca uluslararası öğrencilerin ço-
cuklarıyla birlikte göç etmelerindeki 

sorunlar da sempozyumda ele alın-
dı” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Duran, “Ulusla-
rarası öğrencilerin beklentilerini ve 
sorunlarını konuşacağız ama ülke-

mizin de bu kıymetli bilim insan-
larından beklentilerinin olduğunu 
sempozyumumuzda ele almaya ça-
lıştık. Onların zihinsel yeteneklerin-
den, geçmiş birikimlerinden, tarihsel 

arka planlarından ülkemizin elde et-
mesi gereken kazanımların olduğu-
nu da ortaya koymuş olduk. UDEF 
olarak bizim meselemiz elbette bu 
öğrencilerin akademik çalışmalarına 
devam etmeleri. Fakat esas mese-
lemiz, uluslararası öğrenciliğin ül-
kemiz açısından ne kadar elzem ve 
stratejik bir mesele olduğunu ortaya 
koymak ve bu alanda akademik bi-
rikime katkı sunmaktır” ifadelerini 
kullandı.

Sempozyumu bine yakın ka-
tılımcının takip ettiğini ifade eden 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Mızı-
rak ise, “İki gün boyunca 42 tebliğ 
68 panelist tarafından sunuldu. Su-
nulan bilimsel bildirilerden çok güzel 
sonuçlar elde edildi. Ümit ediyoruz ki 

bu sonuçlar, ülkemizin bu konudaki 
politika yapıcıları için bir yol haritası 
olur, bir strateji belgesi olur veya en 
azından bu belgeye katkıda bulunur. 
Türkiye’de YÖK kayıtlarında yak-
laşık 108 bin uluslararası öğrenci-
nin olduğunu biliyoruz. Milli Eğitim 
Bakanlığında öğrenim gören liseli 
uluslararası öğrencileri de sayarsak 
toplam 232 bin misafir öğrencimiz 
var. Bu arkadaşlarımız hem ken-
dileri hem de ülkeleri için çok ciddi 
anlamda beşeri sermaye, bizim için 
de sosyal sermaye statüsünde olma-
ları gerekiyor. Yani kendi ülkeleri ile 
bizim aramızda bir bağ olmazsa dök-
tüğünüz terler, verdiğimiz emekler, 
harcadığımız paralar boşa gider” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Akşehir Belediyesi’nden
‘Çöp Taksi’ hizmeti

Akşehir Belediyesi, şehir temiz-
liğinde önemli bir rol alacak olan dar 
sokaklara parklara rahatlıkla girebi-
lecek kapasiteye sahip “Çöp Taksi” 
hizmetini faaliyete sundu. 

Hizmete başlayan Çöp Taksi ile 
ilgili bir açıklama yapan Akşehir Be-
lediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşe-
hirimiz gelişen ve değişen bir şehir 
olmaya devam ediyor. Bu yoğunlu-
ğumuza istinaden özellikle temizlik 
konusunda daha fazla çalışmamız, 
yeni çözümler üretmemiz gereki-
yor. İşte hizmete sunduğumuz ‘Çöp 
Taksi’ de bu yeni uygulamalarımız-
dan bir tanesi. Vatandaşımız evinin, 
sitesinin, dükkanının önünde veya 
cenaze, düğün, mevlüt gibi özel 
kutlama programlarında rutin dışı 
oluşan çöpleri 444 9 153 çağrı mer-
kezimizi arayarak bildirimde bu-
lunduğunda, Çöp Taksimiz, hemen 
o bölgeye gidip bu çöpleri, atıkları 

alıyor. Toplanan çöpleri, atıkları bir 
noktada ulaştıkları çöp kamyonla-
rına aktarıyor ve görevine devam 
ediyor. Şehrimizin temizliğinde çok 
önemli bir rol alacak olan ‘Çöp Tak-
si’ hizmeti dar sokaklara, parklara 
rahatlıkla girebilecektir. Çarşıya, 
merkezdeki birçok noktaya büyük 
çöp kamyonları giremiyor, girse de 
trafikte zaman zaman aksamalar 
oluyor. Çöp Taksi sayesinde trafiğe 
kapalı, dar ve ara sokaklardaki çöp-
leri de rahatlıkla alabileceğiz. Çöp 
Taksi hizmetinde, gelen ihbarları 
da değerlendirip, çöp yığınlarının 
da önüne geçmeyi planlamaktayız. 
Şimdilik pilot olarak hizmete başlat-
tığımız yüzde 100 Doğa dostu Çöp 
Taksi hizmetimizin beğenilmesi ve 
hizmet kalitesini artırması halinde 
Çöp Taksi sayısını da çoğaltabilece-
ğimiz düşünüyoruz” dedi.
n İHA

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Afrikalı 
öğrenciler için ilerleyen dönemde Afrika Kültür Gecesi düzenleyeceklerini söyledi 

Afrikalı öğrenciler ile
kültür gecesi yapılacak

Selçuk Üniversitesi, Binicilik Sos-
yal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı 
programında Afrikalı öğrencilerle bir 
araya geldi. 

Selçuk Üniversitesi Afrika Kültü-
rünü Tanıtma ve Araştırma Toplulu-
ğu (AFRO)  tarafından Binicilik Sosyal 
Tesisleri’nde düzenlenen tanışma 
kahvaltı programında Afrikalı öğ-
renciler bir araya geldi. Düzenlenen 
programa SÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hüseyin Kara, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı 
Hayrettin Hayrullah Sofuoğlu, Öğ-
renci İşleri Daire Başkanı Abdullah 
Yorulmaz ve çok sayıda Afrikalı öğ-
renci katıldı. Programda Afrikalı öğ-
rencilere seslenen Selçuk Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin 
Kara, şunları söyledi: “Sıkça bir araya 
gelebilmenin güzelliğini ve inceliğini 
beraber mutlaka sürdürmemiz lazım. 
Dışarıdan gelen öğrencilerimizi, ken-
di okulumuzda görmekten sizlerin 
bölümlerinizden başarılı bir şekilde 
bulunmanızdan dolayı mutluluk du-
yuyoruz. Varsa problemlerimizi be-

raberce çözebildiğimiz kederlerimiz 
varsa giderebildiğimiz en önemlisi 
sevinçlerimizi paylaşabildiğimiz bir 
eğitim öğretim dönemi diliyoruz” 

TÜRKİYE’NİN KÜLTÜR 
ELÇİLERİ SELÇUK’TA 

Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut, Afrikalı öğrencilere her 
zaman destek olacaklarını söyleyerek, 
“Artık merkezde değil, kampüsteyiz. 

Neye ihtiyacınız varsa rahatlıkla ge-
lebilirsiniz. İnşallah yardımcı olmaya 
çalışırız. Hepinizi önce devlerinizin, 
aileleriniz ve hepsinden de önemlisi 
Allah’ın bir emaneti olarak görüyo-
ruz. Kendi çocuklarımıza nasıl ihti-
mam gösteriyorsak sizler içinde aynı 
duyguları paylaşıyoruz. Ülkenize dön-
düğünüzde Türkiye’nin birer kültür 
elçisi olarak da orada görev yapmanızı 
arzu ediyoruz. Geldiğinizden çok daha 

olgun, yetişmiş, bilgili ve Türk dostu 
olarak ayrılmanızı istiyoruz. Allah he-
pinizden razı olsun, zihin açıklığı ver-
sin. Her an her sıkıntınızda yanınızda 
olduğunuzu bilmenizi istiyoruz” ifa-
delerini kullandı.

SELÇUK’TA AFRİKA 
KÜLTÜR GECESİ DÜZENLENECEK 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-

dımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Ka-
rabulut, Afrikalı öğrenciler için iler-
leyen dönemde Afrika Kültür Gecesi 
düzenleyeceklerini söyleyerek, “Nijer 
büyükelçisiyle de geçen geldiğinde 
görüştük. Afrika Kültür Gecesi olarak 
tertip edilecek programda Nijer Bü-
yükelçisine de vazife verdik, severek 
de kabul etti. Ankara’daki diğer Af-
rika Büyükelçilerini de organize edip 
buraya getirmeye çalışacak.  İnşallah 
onlarla ilgili de elimizden gelen deste-
ği vereceğiz. Sayın Rektörümüz Prof. 
Dr. Mustafa Şahin’e Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanı Hayrettin Hay-
rullah Sofuoğlu, Öğrenci İşleri Daire 
Başkanı Abdullah Yorulmaz’a da te-
şekkür ediyoruz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Selçuk Üniversitesi, Binicilik Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı 
programında Afrikalı öğrencilerle bir araya geldi.



Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 
Dr. Muhlis Akar, “Güncel Dini Me-
seleler İstişare Toplantısı”nda katılım 
bankalarının temsilcileriyle görüştük-
lerini belirterek, “Malı satan, müşte-
riye karşı nasıl sorumluysa katılım 
bankalarının da satıcı gibi sorumlu 
olmasının, müşteri mağdur olduğu 
zaman onun hakkını aramasının ve 
bu şekildeki yöntemlerin caiz olacağı-
nı söyledik” dedi.

Akar, Din İşleri Yüksek Kurulu 
Başkanlığı tarafından bu yıl yedincisi 
düzenlenen “Güncel Dini Mesele-
ler İstişare Toplantısı”nda konunun 
uzmanları ve temsilcileri ile TOKİ, 
tasarrufa dayalı faizsiz finansman 
sistemleri (elbirliği sistemi) gibi uy-
gulamaları ele aldıklarını, Din İşleri 
Yüksek Kurulunun bu uygulamalara 
bakışının genelde müspet olduğunu 
anlattı.

Faizsiz yöntemler ve katılım ban-
kalarının önemli bir işlev gördüğünü 
aktaran Akar, “Genelde bakışımız 
müspet olmakla beraber uygulama-
daki bazı farklı durumlar, bizim de 
kendileriyle konuyu istişare etmemizi 

gerektirdiği için kamu ve özel katılım 
bankaları temsilcileri de bizimle bera-
berdiler” diye konuştu. İslam huku-
kunda bir satış türü olan “murabaha” 
yöntemini kullanan katılım bankala-
rının, vatandaşların alacağı ev ya da 
arabayı alarak kendilerine sattığını 
belirten Akar, şunları kaydetti: “Bizim 
üzerinde durduğumuz konu katılım 
bankalarının, satıcı gibi sorumlu ol-
ması. Siz, müteahhitten ev alabilir-

siniz ama burada paraya ihtiyacınız 
var. Para ihtiyacınızı katılım bankası 
karşılıyor. Eğer, katılım bankası doğ-
rudan para verirse faizli yöntemden 
farkı kalmıyor. Biz diyoruz ki; katılım 
bankası bu evi alacak ve size malın 
sahibi gibi satacak. Biz bunu öneriyo-
ruz. Burada bazı sıkıntılar var. Bunları 
karşılıklı tartıştık. Malı satan, müş-
teriye karşı nasıl sorumluysa katılım 
bankalarının da satıcı gibi sorumlu 

olmasının, müşteri mağdur olduğu 
zaman onun hakkını aramasının ve 
bu şekildeki yöntemlerin caiz olacağı-
nı söyledik.”
FAİZSİZ FİNANS STANDARTLAR KURU-

LU’NDA DİYANET DE YER ALACAK
Bankacılık Düzenleme ve De-

netleme Kurumunun (BDDK) faizsiz 
finans sistemleriyle ilgili hazırladığı 
yasa tasarısına da değinen Akar, “Bu 
yasa tasarısı hazırlanırken, katılım 
bankalarıyla ilgili bir üst kurul oluş-
turuldu. Faizsiz Finans Standartlar 
Kurulu, müstakil bir kurul olacak. 
Burada katılım bankalarının bütün iş-
lemleri dini açıdan denetlenecek. Söz 
konusu kurulda Diyanet İşleri Baş-
kanlığımız da yer alacak.” dedi.

Toplumu yönlendirmede, eko-
nomik davranışlarının oluşmasında 
kurulun fetvalarının önem taşıdığı-
nı vurgulayan Akar, “Faizsiz Finans 
Standartlar Kurulunun Din İşleri Yük-
sek Kurulu ve Diyanet İşleri Başkan-
lığımız ile istişareli olarak çalışması, 
bu alanda önemli gelişmelere katkı 
yapacak.” diye konuştu.  
n AA
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Akşehir’de bir kadın, iddiaya göre kendi-
sinden su isteyen kişi tarafından önce darp 
edildi, ardından bıçakla yaralandı. Alınan 
bilgiye göre, İstasyon Mahallesi İstasyon 
Caddesi üzerinde bulunan Çavdar Apartma-
nı’nın birinci katında yaşayan 52 yaşındaki 
Hatice Dinç, iddiaya göre evinin kapısını 
çalarak kendisinden su isteyen H.T. tara-
fından önce darp edildi, ardından bıçakla 
yaralandı. Olaydan sonra kaçan H.T. ise polis 
ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, 
zanlının hırsızlık amacıyla kadını yaraladığı 
öne sürüldü.  n AA

Hadim’de doğa yürüyüşüne çıkıp kaybolan 4 
kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Hadim ilçesine bağlı Kaplanlı bölge-
sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
doğa yürüyüşü yapmak için bölgede bulunan 
Gürleyen Kanyonu’na giden 4 arkadaş, 
bir süre sonra yollarını kaybetti. Gençlerin 
jandarmayı arayarak yardım istemesi üzerine 
Konya AFAD Arama Kurtarma ve Hadim 
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama 
ve kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, 
4 arkadaşa ihbardan yaklaşık 7 saat sonra 
kanyonun yaklaşık 8 kilometre derinliğinde 
ulaştı. Bulundukları yerden kurtarılan genç-
lerin sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.
n İHA 

Hadim’de kaybolan
4 kişi kurtarıldı

Su istedikleri
kadını bıçakladılar

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan 
açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü 
hedeflerinin bulunduğu Zap bölgesine yönelik hava destekli 
operasyon devam ediyor. Operasyon kapsamında dün 
silahlı iki terörist hava harekatıyla vuruldu, operasyonda 
etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 47 oldu. Güvenlik 
güçleri, el yapımı sekiz patlayıcıyı da imha etti. Bingöl’ün 
Genç ilçesi kırsalına da 20 Ekim’de gerçekleştirilen hava 

harekatının ardından güvenlik güçleri tarafından bölgede 
arazi araması yapıldı. Bu sırada teröristlerle sağlanan sıcak 
temasta bir terörist etkisiz hale getirildi, bir tabanca, 597 pi-
yade tüfeği fişeği, dört telsiz, bir dürbün , 21 şarjör, altı tüp, 
174 kilogram toz esrarla muhtelif cins ve miktarda yaşam 
ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

Bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist ise Mardin’in 
Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.   n AA

Zap bölgesinde 47 terörist etkisiz hale getirildi

‘Düzenli ve yeterli egzersiz 
tüm yaşlarda çok faydalı’

Emniyet’ten okul 
çevrelerine sıkı denetim

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Gamze 
Yılmaz Yanartaş, kemik erimesi 
rahatsızlığında kırık riskini sıfıra 
indirmeyi garanti edebilecek bir te-
davi yöntemi olmadığını belirterek, 
düzenli ve yeterli düzeydeki egzer-
siz programların bütün yaşlarda çok 
faydalı olduğunu söyledi. 

Medicana Konya Hastanesi Fizik 
Tedavi Uzmanı Dr. Gamze Yılmaz 
Yanartaş, osteoporoz, diğer adıyla 
kemik erimesinin, kemiği zayıfla-
tan, kırık oluşumunu kolaylaştıran 
metabolik bir kemik rahatsızlığı ol-
duğunu kaydetti. Osteoporoz tanı-
sının kemik mineral yoğunluğunun 
kantitatif ölçümü ile konulduğunu 
dile getiren Yanartaş, DEXA adı ve-
rilen bu tekniğin son derece kolay, 
ekonomik ve hasta için zahmetsiz 
olduğunu kaydetti. Yanartaş, “Ke-
mik mineral yoğunluğu ölçümü, en 
çok menopoz sonrasındaki kadın 
hastalarda gerek duyulan bir ince-
leme yöntemidir. Kemik dansito-
metresi belirli bir yaşın üzerindeki 
kadın hastalarda, check-up ince-
lemeleri içinde yer alır. Ayrıca cer-
rahi sonrası (yumurtalık ve rahmin 
alınması) menopoz, erken menopoz 
(45 yaşından genç), ilaç tedavisi ile 
meydana gelmiş osteoporoz, hare-
ketsizliğe bağlı gelişmiş osteopo-
roz, sebebi bilinmeyen osteoporoz, 
tirotoksikoz, hiperparatiroidizm ve 
bazı endokrin hastalıklar, menopoz 
sonrası hastalarda takip, erkeklerde 
hipogonadizm ve 60 yaşından sonra 
sebebi bilinmeyen sırt ağrıları gibi 
birçok durumda istenilen bir yön-
temdir” dedi.

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Gamze 
Yılmaz Yanartaş, ilerleyen yaşlarda 
kemik erimesi rahatsızlığı ile kar-
şılaşılmaması için kemiğin mineral 
yoğunluğunu ilk 25 yaşına kadar iyi 
olması gerektiğinin önemine değin-
di. Yanartaş, “Yaşam şekli ile ilgili 
olarak kemik yapısına etki eden 
bazı önemli faktörler de bulun-
maktadır. Fiziksel aktivite ve doğru 
beslenme bu çevresel faktörlerin en 
önemlileridir. Kemik yapımının hızlı 
olduğu yıllarda yetersiz aktivite ve 
beslenme, kemiklerin normale göre 
daha az yoğun olmasına neden olur 
ve bu yıllarda sigara içmek de kötü 
etki eden bir faktördür. Hayatın ilk 
25 yılında ulaşılan kemik yoğun-
luğu ne kadar iyi ise, daha sonraki 
yıllarda gelişecek olan osteoporoz o 
kadar az şiddetli olur. Kırık riskini 
sıfıra indirmeyi garanti edebilecek 
bir tedavi yöntemi yoktur. Ancak, 
osteoporozun önlenmesi genel 
olarak hayat tarzındaki tercihlerle 
ilişkilidir. Düzenli ve yeterli düzey-
deki egzersiz programları bütün 
yaşlarda çok faydalıdır. Büyüme 
çağında ve 60 yaşından sonra 
diyetteki kalsiyum miktarına önem 
verilmelidir” diye konuştu.

Alınacak basit tedbirlerle yaşam 
kalitesinin yükselip, olası riskler-
den korunabileceğini hatırlatan 
Yanartaş, “Hekimin önerisiyle yılda 
bir kez kemik ölçümü yaptırma, 
kalsiyum ve d vitamini kullanmak, 
düzenli yürüyüş ve beslenme şek-
line dikkat etmek bunların başlıca 
etkenleridir” ifadesini kullandı.
n İHA

MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanlara insan 
haklarına aykırı davranışta bulunulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti 

‘İnsan haklarına aykırı
bir durum yoktur’

“Çeşitli suçlar kapsamında 
yürütülen soruşturmalar kapsamında 
gözaltına alınanlara işkence yapılı-
yor” iddialarıyla ilgili MHP Selçuklu 
İlçe Başkanı Güzide Çipan, açıklama 
yaptı. 

“İnsan haklarına muhalif Kon-
ya’da her hangi bir unsur tespit 
edilmemiştir” diyen Güzide Çıpan, 
“Yapılan İncelemelerde her hangi bir 
işkence unsuruna rastlanmamıştır. 
Adaletin ilk kapısı olan bu kurumlar-
da, şikâyet ya da savunmaya dönük 
ifadelerin sağlıklı alınabilmesi için 
gerekli tedbirler azami oranda temin 
edilmiştir” ifadelerini kullandı. 

İnsan Hakları Kurulu’nun ça-
lışmaları hakkında açıklama yapan 
MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide 
Çipan, “Dünyanın tamamında oldu-

ğu gibi Konya’da da teşkilat mensup-
larımız, dava arkadaşlarımız bu ülkü 
doğrultusunda ilgili kamu komisyon-
larında görevler almaktadır. Bu ko-
misyonlardan birisi de İnsan Hakları 
Kurullarıdır. İnsan hakları kurulların-
da görev alan dava arkadaşlarımız, 
her türlü sosyal, kültürel ayrımı yok 
sayarak, yasalar çerçevesinde insan 
hakları ihlallerinin önlenmesi, önle-
nemeyenlerin tespit edilmesi, varsa 
mağdur haklarının yeniden tesisi için 
gönüllülük esasıyla sorumluluk al-
makta, görev yürütmektedir.

Bu prensiple, Selçuklu İnsan Hak-
ları Kurulu ve bu kurulda Milliyetçi 
Hareket Partisi Selçuklu İlçe Yöneti-
mi tarafından görevlendirilen temsil-
cimiz tarafından çalışmalar sürdürül-
mektedir. İnsan Hakları kurullarının 

görevleri arasında, polis ve jandarma 
merkezlerinin yani karakolların, ne-
zarethane, ifade alma, müdafi görüş-
me odası, teşhis salonları gibi alanla-
rın denetlenmesi de yer almaktadır. 
Bu sebeple, parti temsilcimizin de yer 
aldığı Selçuklu İnsan Hakları Kurulu, 
2017 yılı Ekim ayı denetlemelerini 
tamamlamış, ilgili tespitlerle tutanak-
ları tanzim ve imza etmiş, tutanaklar 
mülki idareye teslim edilmiş ve tem-
silcimizin raporu parti yönetimimize 
ulaşmıştır. 

Söz konusu incelemelerin ve ra-
porun sonucunda; İnsan Hakları Ku-
rulu sorumluluk alanındaki, Selçuklu, 
Karatay ve Meram ilçeleri Jandarma 
karakol komutanlıklarında ve polis 
merkezlerinde, 1- İnsan haklarına 
muhalif her hangi bir unsur tespit 

edilmemiştir.  2- Yapılan inceleme-
lerde her hangi bir işkence unsuruna 
rastlanmamıştır. 3- Adaletin ilk kapısı 
olan bu kurumlarda, şikâyet ya da sa-
vunmaya dönük ifadelerin sağlıklı alı-
nabilmesi için gerekli tedbirler azami 
oranda temin edilmiştir. Bu sebeple, 
başta Valimiz Sayın Yakup Canbolat 
olmak üzere bütün mülki amirlerimi-
ze, Jandarma Komutanlıklarımıza, İl 
Emniyet Müdürümüze ve tüm ilgili 
emniyet amirlerimize ve personel-
lerini tebrik eder, teşekkürlerimizi 
sunarız. Ayrıca, İnsan hakları ihlaline 
maruz kaldığı düşüncesinde olan baş-
ta hemşerilerimiz olmak üzere tüm 
vatandaşlarımız, gizlilik çerçevesinde 
partimize müracaatta bulunabilirler” 
dedi. 
n HASİB MUTLU 

Emniyet Genel Müdürlüğünce 
(EGM), yurt genelinde 12 bin 55 
personelin katılımıyla okul çevrele-
rinde denetim gerçekleştiriliyor.

Asayiş Dairesi Başkanlığı koor-
dinasyonunda “çocukların korun-
masına yönelik uygulama”nın be-
şincisi, 81 ilde sabah saatlerinde eş 
zamanlı başlatıldı.

Uygulamaya Asayiş, Çocuk, 
Narkotik Suçlarla Mücadele, Terör-
le Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla 

Mücadele ve Özel Harekat şube 
müdürlüklerinden 3 bin 816 ekipte 
görevli 12 bin 55 personel katılıyor.

Ekiplerce, okul çevrelerindeki 
parklar, metruk binalar, alkol ve 
tütün mamulleri satışı yapan dük-
kanlar, İddaa ve ganyan bayileri, 
kahvehaneler, internet kafeler ve 
oyun salonları denetleniyor.

Ayrıca, okul servis araçları ve 
şoförler de ilgili yönetmelik kapsa-
mında inceleniyor.  n AA

Diyanet’ten katılım bankalarına tavsiye

Fizik Tedavi Uzmanı 
Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş

MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, “İnsan haklarına muhalif Konya’da her hangi bir unsur tespit edilmemiştir. 
Yapılan İncelemelerde her hangi bir işkence unsuruna rastlanmamıştır” dedi. 
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TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyeleri Konya Şeker’in tesislerini gezdi. Konya Şeker’in modern üretim sisteminden etkilenen milletvekilleri, 
Türkiye’nin et ve süt üretiminin sürdürülebilirliği için Konya Şeker’in kurmuş olduğu sistemin bütün Türkiye’ye örnek olması gerektiğini ifade etti 

‘Konya Şeker, Türkiye’ye örnek’

TBMM Tarım, Orman ve Köyişle-
ri Komisyonu Karaman ve Konya’da 
2 günlük bir program gerçekleştir-
di. AK Parti Karaman Milletvekili, 
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Başkanı Recep Konuk’un 
ev sahipliği yaptığı program çerçeve-
sinde Komisyon Üyesi Milletvekilleri 
Karaman temasları kapsamında sek-
tör temsilcileri ile bir araya gelirken 
özel bir işletmeye ait elma bahçesi-
ni de ziyaret etti. Komisyon Üyele-
ri, programın Konya bölümünde de 
Konya Şeker’e ait Çumra ve Meram 
Kampüsünde ki Üretim Tesislerinde 
incelemelerde bulunarak Konya Şe-
ker’in kurduğu tarımsal üretimi art-
tırmayı amaçlayan organizasyon ve 
gerçekleştirilen sanayi yapılanması-
nın tarımsal üretime etkisi hakkında 
detaylı bilgi aldılar. Komisyon Üyesi 
Milletvekilleri programın sonunda 
Mevlana Müzesi’ni de ziyaret ettiler. 
 KOMİSYON ÜYELERİ, TEMASLARINA 

KARAMAN’DAN BAŞLADI
AK Parti Karaman Milletvekili, 

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Başkanı ve PANKOBİR-
LİK Genel Başkanı Recep Konuk’un 
ev sahipliği yaptığı program çerçe-
vesinde TBMM Tarım Orman ve Kö-
yişleri Komisyonu Üyesi Milletvekil-
lerini Karaman ve Konya’ya 2 günlük 
ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Recep 
Konuk ve komisyon üyelerinin iki 
günlük programı, Karaman’dan baş-
ladı. Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu Karaman İl Ko-
ordinatörlüğünde tarım, hayvancılık 
ve gıda sektörünün temsilcileriyle 
bir araya geldi.
KOMİSYON ÜYELERİ KONYA ŞE-
KER’İN TESİSLERİNİ DE GEZDİ
TBMM Tarım, Orman ve Köyiş-

leri Komisyonu Üyeleri Karaman 
programını tamamlamalarının ar-

dından Konya’ya geçti ve ziyaret 
programlarını Çumra Şeker Entegre 
Tesislerinde yaptıkları inceleme ge-
zisi ile sürdürdü. AK Parti Karaman 
Milletvekili, TBMM Tarım, Orman 
ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep 
Konuk, Tesisler hakkında komisyon 
üyelerine bilgi verdi.

Komisyonun Çumra Şeker’de 
gerçekleştirdiği incelemede kurulan 
entegre sistem hakkında Komisyon 
üyelerine detaylı bilgiler veren Baş-
kan Recep Konuk, “Burası, bir en-
tegre tesis. Bu tesis Türkiye’de ilk 
ve tek. Bu tesis bölgede şeker pan-
carı üretimini arttırmak için kurul-
du. Pancardan ne yaparsınız şeker. 
Bu tesis bunla yetinmeyen bir tesis. 
Pancarı son gramına kadar işleyen, 
işlediği pancardan çıkan şekeri de 
rafa ulaşacak mamul ürün haline 
gelene kadar bırakmayan bir tesis. 
Pancardan şekeri aldıktan sonra çı-
kan yan ürünleri de ekonomik de-
ğeri daha yüksek ürüne dönüştür-
meden bırakmayan bir tesis. Mesela 
pancarı işlediniz iki tane yan ürün 
çıkar pancardan biri küspe diğeri 
melas. Küspe kaba yem olarak kul-
lanılır. Biz diğer yan ürün melası ise 

suyunun suyundan bile faydalanana 
kadar işliyoruz. Önce melastan eta-
nol elde ediyoruz. Etanolü üretirken 
fermantasyon sırasında havaya kar-
bondioksit çıkıyor. Bu karbondioksiti 
havaya salmıyoruz. Onu tutup sıvı 
karbondioksit haline getiriyoruz. Bu 
karbondioksiti sıvılaştırdıktan sonra 
serada kullanıyoruz aynı zamanda 
kuru buz elde ediyoruz. Etanolden 
sonra altta kalan şilempeden organik 
gübre elde ediyoruz. Yani bu kam-
püsün kapısından traktör kasasında 
giren pancardan onlarca ürün elde 
ediyoruz. Neyle? Akılla ve entegre 
tesis yaklaşımı ile. Çumra Tesisleri, 
beşinci sınıf tarım arazisine kurul-
muştur. Burası kurulmadan önce 
üzerinde ot bitmeyen bir yerdi. Bu-
rası Türkiye’ye katma değer üretiyor 
ve çiftçilerin malı. Üreticilere ait. 
Katma değerinden de en çok üretici-
ler faydalanır. Biz kurduğumuz sıfır 
atık, sıfır yan ürün prensibini esas 
alan entegre sistemle işletme verim-
liliğimizi arttırıyoruz ve yan ürünleri 
katma değerli hale getirmenin yanı 
sıra, şekeri de mamul ürün haline 
getirip şeker üzerinden oluşacak kat-
ma değerin de bu ekonomik zincirde 
kalmasını sağlayarak üretici ortakla-

rımıza şeker pancarı ve diğer tarım-
sal ürünlerde Türkiye ortalamasının 
üzerinde ürün bedeli ödeyebiliyor, 
üretim sürecinde avans ödemeleri 
ile üreticiyi desteksiz bırakmıyo-
ruz.  Sıvı Şeker Fabrikası Türkiye’de 
ilk, özellikle nişasta bazlı şeker üre-
ticilerinin Türkiye’deki tekelini kır-
mak adına yapılmıştır. İşin özü bizim 
kurduğumuz sistemde atık mantığı 
yoktur, bir fabrikada oluşan atık, 
bir başka fabrikanın hammaddesini 
oluşturur, oralarda birikenler de çift-
çinin refahının teminatı olur” dedi.

Gerçekleştirdikleri inceleme 
ziyareti sonunda Çumra Şeker’de 
bulunan anı defterine düşünceleri-
ni yazan Komisyon Üyeleri, “Torku 
Entegre Tesislerini, TBMM Tarım 
Komisyonu Üyeleri olarak 21 - 22 
Ekim’de Komisyon Başkanı Sayın 
Recep Konuk Beyefendinin dave-
ti üzerine gelip, görüp, inceleyip, 
bilgiler aldık. Ülkemizin gelişen ve 
değişen dünyada doğru üretim-
den, sağlıklı gıdaya dönüşümünde 
çok önemli mesafeler aldığını, son 
teknolojinin kullanıldığını gördük. 
Ülkemizin her noktasında böyle ba-
şarılı kooperatifleri görmek dileğiyle, 
teşekkürler Sayın Konuk ve Ekibi” 

ifadelerini yazıp anı defterini tek tek 
imzaladılar.

Ziyaretlerinin birinci günü ak-
şamında Sema Gösterisine katılan 
Komisyon üyeleri, programın ikinci 
gününde ise Konya Şeker’in Aslım 
Çiftliği ile Panagro Et ve Süt En-
tegre Tesislerini gezdi. Ülkemizin 
et ve süt sektörünün can damarı 
olan Panagro’nun modern üretim 
sisteminden etkilenen milletve-
killeri, Türkiye’nin et ve süt üreti-
minin sürdürülebilirliği için Konya 
Şeker’in kurmuş olduğu sistemin 
bütün Türkiye’ye örnek olması ge-
rektiğini ifade ettiler.  Program ile 
ilgili bir değerlendirme yapan AK 
Parti Karaman Milletvekili, TBMM 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komis-
yonu Başkanı ve PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı Recep Konuk, “iki 
günlük bir programdı, TBMM Ta-
rım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Üyelerimiz Karaman ve Konya’da 
çeşitli temaslarda bulundu, Torku 
Çumra Kampüsümüzdeki tesisleri 
gezdiler, Panagro ve Aslım Çiftliği-
mizde incelemelerde bulundular. 
Her partiden milletvekilimiz bu ge-
ziye iştirak etti. Verimli bir program 
oldu. Sahada hem Karaman’da hem 

Konya’da sektör temsilcileri ile bir 
araya geldiler. Tarım sektörü için rol 
model olabilecek bir canlı ve büyü-
yen bir organizasyonu hem gördüler 
hem de detayları sorup öğrenme 
imkânına sahip oldular. Bu inceleme 
gezisinden sonra Komisyon Üyeleri-
mizin kafasında çok sayıda yeni fi-
kir ve çözüm önerisinin oluşacağını 
biliyorum. Konya Şeker ziyaretinde 
tüm Komisyon Üyelerimiz el ve güç 
birliği yapılınca nelerin başarılabi-
leceğini, sektörün önünde mesele 
olarak görülen birçok hususun koo-
peratifçilik marifetiyle nasıl kolayca 
aşılabileceğine vakıf oldular. Bu zi-
yareti önemli buluyorum,  buradaki 
hasbi gayreti gören farklı partilerden 
arkadaşlarımız sektörün meselelerin 
çözümünde aynı dil ve aynı hedefler 
konusunda mutabakatlarını daha 
da pekiştirdiler. Bunun Karaman’a, 
Konya’mıza, ülkemiz tarım sektörü-
ne mutlaka olumlu katkısı olacaktır. 
Konya Şeker’in tesadüfü bir başarı 
olmadığı, disiplinle, sistemle büyü-
düğünü görmek ve burada uygu-
lanan sistemin bütün ülkemizdeki 
tarım ve gıda sektörüne örnek teşkil 
etmesinin önemli olduğunu düşü-
nüyoruz. Programa katılan TBMM 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo-
nu Üyelerimize teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Konya Şeker’in Panagro Et ve 
Süt Entegre Tesislerinde Konya İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Seyfettin Baydar, TBMM Tarım, Or-
man ve Köyişleri Komisyonu Üyele-
rine Konya tarımı ile ilgili bir sunum 
yaptı. TBMM Tarım, Orman ve Kö-
yişleri Komisyonu Üyeleri programın 
son bölümünde ise Mevlana Müze-
si’ni ziyaret ettikten sonra hızlı tren-
le Konya’dan ayrıldılar. 
n HABER MERKEZİ 

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk’un ev sahipliği yaptığı program çerçevesinde Komisyon Üyesi Milletvekilleri Konya ve Karaman’da incelemelerde bulundu.

PTT’nin 177. yılı sebebiyle çeşitli etkinlikler ve basın toplantısı düzenlendi. PTT’de 177. sırayı alan asker adayı Mert Özbahar PTT 
Başmüdürü Akın Akıncı tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Etkinlikte Telgrafçı Ahmet Hamdi Martonaltı’nın mezarı da ziyaret edildi

PTT 177. yılını coşkuyla kutladı
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PT-

T)’nin 177. Kuruluş yıldönümü ne-
deniyle PTT Başmüdürlükte basın 
toplantısı düzenlendi. PTT Konya 
Başmüdürü Akın Akıncı’nın ve bera-
berinde ki heyetin Vali Yakup Can-
bolat’ı ziyaret etmesiyle başlayan et-
kinlik basın toplantısı ile devam etti. 
PTT Alaaddin Başmüdürlüğündeki 
programda ise 177. sırayı alan asker 
adayı Mert Özbahar PTT Başmüdürü 
Akın Akıncı tarafından çeşitli hedi-
yelerle ödüllendirildi. PTT Başmü-
dürü Akın Akıncı yaptığı açıklamada 
PTT’nin 177 başarılı yılı geride bı-
raktığını belirterek, “177 başarılı yılı 
geride bırakmanın haklı gururunu 
yaşamakta olup, çağdaşlaşmanın bir 
gereği olarak her geçen gün değişim 
ve gelişim içerisinde hizmet verme-
ye devam etmektedir. PTT Konya 
olarak sorumluluk sahasında oto-
masyona açık 29 merkez, 68 şube ve 
65 acente olmak üzere 162 işyerinde 
toplam 885 çalışanı ve 61 adet PTT-
matik ile PTT hizmetlerdi verilmek-
tedir. Bu zamana kadar verdiğimiz 
hizmetler ve yaptığı projeler, bundan 

sonra yapacaklarımızın habercisidir” 
dedi. 

177 YILLIK GÜVEN İLE HİZMETE 
DEVAM EDECEĞİZ

PTT Başmüdürü Akın Akıncı 23 
Ekim 2017 yılı itibariyle 177 başarılı 
yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, 
177 yılın verdiği güven ile hep birlik-
te kuruluşu daha da ileriye taşımanın 
hedefi içerisinde olacaklarını belirtti. 
Akıncı toplamda 885 çalışanla hiz-
met verdiklerini de vurgulayarak; 

“1840 yılından bu yana kesintisiz bir 
şekilde halkımıza hizmette bulunan 
kuruluşumuz, 23 Ekim 2017 tarihi 
itibariyle 177 başarılı yılı geride bı-
rakmanın haklı gururunu yaşamak-
ta olup, çağdaşlaşmanın bir gereği 
olarak her geçen gün değişim ve ge-
lişim içerisinde hizmet vermeye de-
vam etmektedir. PTT Konya olarak 
sorumluluk sahasında otomasyona 
açık 29 merkez, 68 şube ve 65 acen-
te olmak üzere 162 işyerinde toplam 

885 çalışanı ve 61 adet PTTmatik ile 
PTT hizmetlerdi verilmektedir. Bu 
zamana kadar verdiğimiz hizmetler 
ve yaptığı projeler, bundan sonra 
yapacaklarımızın habercisidir. Tüm 
dünyada haberleşme ve iletişim 
alanında yaşanmakta olan baş dön-
dürücü gelişmeleri aynı anda takip 
ederek uygulamaya koymayı hedef-
leyen bir kurum olarak Evrensel pos-
ta hizmeti sunma sorumluluğu ve 
177 yıllık tecrübenin verdiği güven 

ile hep birlikte kuruluşumuzu daha 
da ileriye taşımanın gayreti içerisin-
de olacağız” dedi. 

PTT’YE ASKERLİK İŞLEMLERİM 
İÇİN GELMİŞTİM

Hediyelerin takdim edilmesi ile 
birlikte açıklamalarda bulunan 177.
Müşteri Mert Özbahar ise PTT’ye 
askerlik işlemlerini yapmak için gel-
diğini söyleyerek, “PTT’yi her zaman 
tercih ediyoruz. Buraya bugünde 
askerlik işlemlerimi yapmak için gel-

miştim. 177. Müşteri olduğum için 
çok mutluyum. Yetkililere ve PTT 
çalışanlarına teşekkür eder, PTT’nin 
177. Yılını da kutlarım” diye konuş-
tu. 

Etkinliğin sonunda ise Telgrafçı 
Ahmet Hamdi Martonaltı’nın Konya 
Musalla mezarlığında bulunan kabri 
ziyaret edildi. Burada yapılan ko-
nuşmaların ardından dua yapılarak 
program sona erdi.
n HÜSEYİN MENEKŞE



Esma-Çınar ailesinin kızı Hacer 
ile Kezban-Mustafa Tok ailesinin oğlu 
Muhammed dünyaevine girdi. Şelale 
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
düğünde geleneksel Konya pilavı ik-
ram edildi. Esma-Kerim Çınar ailesi ile 
Hacer-Mustafa Tok aileleri konuklarla 
tek tek ilgilenerek tebrikleri kabul etti. 
Genç çiftin yakın arkadaşları çiftin en 
mutlu günlerinde onları yalnız bırak-
mazken, düğünde bol bol fotoğraf 
çekilerek mutlu an ölümsüzleştirildi. 
Biz de Yenigün Gazetesi ailesi olarak 
genç çift Hacer ve Muhammed’e bir 
ömür boyu mutluluk ve sevgi, Tok ile 
Çınar ailelerine ise Allah’tan saadet 
ve huzur diliyoruz.
n UFUK KENDİRCİ
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Gerçekleştirdiği fiziki projelerle Karatay’ın çehresini değiştirerek modern bir gelecek inşa etmeye 
devam eden Karatay Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor

Karatay’dan sosyal
belediyecilik örneği

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, aşevi, nakdi yardım, 
şefkat evleri, asker maaşları ve Ka-
ratay Kart uygulaması ile ihtiyaç sa-
hiplerinin yanlarında olduklarını be-
lirterek, “Sosyal belediyecilik anlayışı 
çerçevesinde nerede ihtiyaç sahibi bir 
aile var ise oraya koştuk. Karatay Be-
lediyesi olarak imkânlar çerçevesinde 
yardımlarımız her yıl olduğu gibi de-
vam edecektir” dedi. 

Başkan Hançerli, “Şefkat Evle-
rimizde 96 dairede ikamet eden 80 
ailemiz, Karatay Ailesi’nin üyeleridir. 
Onlarla iftarlarda aynı sofrada oruç 
açıp dualara birlikte amin deriz. Ço-
cuklara bayramlık aldığımızda yüz-
lerindeki gülümseme bizi de mutlu 
eder. Bizde onların mutluluğuna or-
tak olarak ihtiyaç duyduğumuz güzel 
şeyleri o çocukların gülen yüzünde 
buluruz. Aşevimizde her gün 400 ai-
leye 2 öğün 4 çeşit yemek verilir. Ye-
mek almaya gelecek imkanı olmayan 
ailelerimize yemeği ekiplerimiz götü-
rür. Evi yanan ailelerimizin evlerinin 
onarımı mümkünse onarırız; değilse 
yeniden inşa ederiz. Karatay Beledi-
yesi olarak ilçe sınırları içerisinde otu-
ran ve vatani görev için askere giden 
evlatlarımızın evli ise eşlerine, bekar 
ise annelerine her ay maaş vermekte-
yiz. Gelir düzeyi ne olursa olsun baş-
vurmaları yeterlidir. Aylık ortalama 
400 asker ailesine maaş vermekte-
yiz” dedi. 

Karatay’da ikamet eden ve her-

hangi bir geliri olmayan, maddi yön-
den sıkıntı içerisinde olduğu tespit 
edilen, ihtiyaç sahiplerine, yangın, gö-
çük gibi felaketlere maruz kalmış ih-
tiyaç sahiplerine, Belediye Encümen 
kararı ile nakdi yardımı yapıldığını; 
bu kapsamda 2010 yılından bu güne 
kadar bin 170 aileye 2 milyon 303 
bin 320 TL’lik nakdi yardım ulaştırıl-
dığı bilgisini veren Başkan Hançerli, 
“2009 yılından bu yana 32 bin 338  
bebeği Hoş Geldin Bebek Projesi kap-
samında ziyaret ettik. Sağlık kontrol-
leri yapıldı ve hediyeleri takdim edildi. 
Karatay Belediyesi tarafından yenile-
nen içeriği ile Karatay’da ikamet eden 
ailelerin yeni doğan bebeklerinin 
havlu, bebek şampuanı ve sabunu, 
pudra, ateş ölçer, bebek battaniyesi, 
bebek bakım çantası gibi ihtiyaçlarını 
karşılanıyor. Karatay Belediyesi Sağ-
lık Müdürlüğü Doktor ve Hemşireleri 
bebeklerin ve annelerin sağlık kont-
rollerini de gerçekleştiriyor. Karatay 
Belediye Başkanı adına hatıra plaket-
lerini de ailelere takdim eden Karatay 
Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 
her doğan bebeğe hoş bir anı bırak-
mış oluyor” dedi.

Sosyal çalışmaların aralıksız sü-
receğini belirten Başkan Hançerli; 
“Belediyecilik yalnızca istatistiklere 
ve rakamlara sığdırılamayacak bir an-
lamdır. Hazreti Mevlana’nın meftun 
olduğu diyara hizmet ederken dua ala-
biliyor muyuz? Bizim için en önemlisi 
budur” dedi. n HABER MERKEZİ

Erler Mahallesi’ne kapalı 
pazar market yapılıyor

Karatay Belediyesi tarafından 
İlçeye kazandırılan kapalı pazar 
marketlere bir yenisini de Erler Ma-
hallesi’ne ekliyor. Konuyla ilgili bir 
açıklama yapan Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, ilçe ge-
nelinde pazar yerlerinin üzeri kapa-
tılarak hem estetik bir görünüme 
kavuştuğunu hem de vatandaşın 
daha rahat alışveriş yapmasına im-
kan sağlandığını söyledi. Başkan 
Hançerli, Erler Mahallesine kazan-
dırılacak pazar marketin büyük bir 
hızla tamamlanabilmesi için çalış-
maların hummalı bir şekilde devam 
ettiğini vurguladı. 

Karatay’da pazar yerlerini cadde 
ve sokaklarda kurulmaktan kurtar-
dıklarını belirten Başkan Hançerli, 
“Yapımına başlanan Erler Pazar 
Market yaklaşık 1 milyon 250 bin 
TL’ye mal olacak. 3 bin 843 met-
rekare arsa üzerine toplam bin 
867 metrekare kapalı alanda yer 
alacak. Pazar marketin çevresi 1.2 
metre yüksekliğinde tuğla desen-
li betonarme duvar ve üzeri şeffaf 
kaplama ile tamamen kapatılacak. 

Çatı kaplaması çelik konstrüksiyon 
ve opak kaplama olarak yapılacak. 
İçerisinde mescit, bay-bayan-engel-
li WC, çay ocağı, elektrik odası, ve 
güvenlik odası yer alacak Karatay’a 
2004-2017 yılları arasında kazan-
dırılan Sedirler, Karkent, Çimenlik, 
Kumköprü, Uluırmak, Karşehir, 
Çatalhöyük, İstiklal, Selim Sultan, 
Keçeciler, İsmil, Başak, Ovakavağı, 
Hayıroğlu, Yarma ve Erler olmak 
üzere toplam 16 pazar marketin 
yanı sıra; Derbent, Ahırlı Pazar Mar-
ketlerin yapımı tamamlandı ve Ak-
şehir Kapalı Pazar Market inşaatı ise 
devam ediyor” dedi. 

 Karatay’ın ve Karataylının hiz-
metin en güzeline layık olduğunu 
belirten Başkan Hançerli, vatandaş-
ların olumsuz hava koşullarından 
etkilenmeden alış verişini yapabil-
mesi için pazar marketlerin büyük 
öneme sahip olduğunu dile getire-
rek; mevsim şartlarına göre yanları 
açılır kapanır şekilde dizayn edilen 
pazar marketlerin, nişan ve düğün 
yapılması için de uygun alanlar sağ-
ladığını vurguladı. n HABER MERKEZİ

Hacer ve Muhammed çifti bir ömür mutluluğa ‘evet’ dedi. Çınar ve Tok aileleri dünür oldu. Şelale 
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen düğünde gençleri yakınları ve dostları yalnız bırakmadı  

Çınar ve Tok aileleri 
düğün mutluluğu yaşadı

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli



İtalya’nın ekonomik açıdan zen-
gin bölgelerinden Lombardiya ve 
Veneto’da merkezi yönetimden daha 
geniş haklar almayı danışmak üzere 
yapılan referandum sona erdi.

Ülkede gayrisafi yurtiçi hasılanın 
yaklaşık yüzde 30’unu karşılayan 
Lombardiya ve Veneto bölgelerinde, 
vergi yönetimi de başta olmak üze-
re öz kaynakların kullanımında etkin 
söz sahibi olmayı öngören özerkli-
ğin, merkezi hükümetten talep edi-
lip edilmemesine yönelik istişare 
referandumuna gidildi. Lombardiya 
bölgesinde 7,9 milyon, Veneto’da ise 
4 milyon kişiyi yakından ilgilendiren 
ve yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) 
başlayan referandumda, oy verme 
işlemi 23.00’te (TSİ 00.00) tamam-
landı. İtalyan haber ajansı ANSA’nın 
haberine göre, referandumun geçerli 
sayılabilmesi için yüzde 50+1’lik ka-
tılım oranı şartı aranan Veneto böl-
gesinde yüzde 59,7 olduğu belirtildi. 
Oylamada herhangi bir katılım oranı 
şartının aranmadığı Lombardiya’’da 
ise Bölgesel Yönetim Başkanı Roberto 
Maroni, katılım oranının yüzde 40’ın 
üzerinde olduğunu açıkladı. Maroni, 
referandumun ardından düzenlediği 
basın toplantısında yaptığı konuşma-

da, ellerine geçen resmi olmayan ilk 
sonuçlara göre, geniş kapsamlı özerk-
liğe “Evet” diyenlerin oranının yüzde 
95, “Hayır” diyenlerin oranının yüzde 
3 olduğunu bildirdi.

ELEKTRONİK OYLAMA SİSTEMİ İLK 
KEZ DENENDİ

Bu oylamayla İtalya’da ilk kez de-
nedikleri elektronik oylama sistemi-
nin de başarıyla denendiğini aktaran 
Maroni, “Biz bu sistemin başarıyla 
ve güvenle çalıştığını ve bunun İtal-
ya’nın geleceğinde olabileceğini de-
neyimledik.” dedi. Roberto Maroni, 
elektronik oylama sistemlerine inter-
net korsanlarından herhangi bir saldı-
rı olmadığını da sözlerine ekledi.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre 
oy kullananların yüzde 98’inin “Evet” 
oyu verdiği Veneto Bölgesi’nin Bölge-
sel Yönetim Başkanı Luca Zaia da “Bu 
referandumun, Venetoluların özerk-
likten yana olduğunu gösterdiğini 
düşünüyorum.” diye konuştu. Zaia, 
merkezi yönetimle müzakere etmek 
istedikleri 23 konu olduğunu ve ver-
gilerin 10’da 9’unun bölgelerinde kal-
masını istediklerini söyledi.

HÜKÜMETTEN “MÜZAKERELERE 
HAZIRIZ” MESAJI

Referanduma yönelik hükü-
metten ilk yorum ise Bölgesel İşler 
Bakanlığı Müsteşarı Gian Claudio 
Bressa’dan geldi. Bressa, hükümetin 

söz konusu bölgelerle, geniş özerk-
liğin tanımını yapacak müzakereler 
için hazır olduğunu açıkladı. Hukuki 
bağlayıcılığı bulunmayan ve danışma 
amacıyla yapılan referandumda çıka-
cak sonucun, Lombardiya ve Vene-
to’nun, Roma’daki merkezi yönetimle 
daha geniş özerklik müzakerelerini 
başlatacak süreceği hızlandıracağı ifa-
de edildi. Basında çıkan yorumlarda, 
referandumdan çıkan “Evet” sonucu-
nun bölgesel yönetim başkanları Ma-
roni ve Zaia’nın, Roma’daki merkezi 
hükümetle yapacağı müzakerelerde 
ellerini güçlendireceği belirtildi. İtal-
yan anayasasının öngördüğü esaslara 
göre yapılan istişare referandumunu 
hükümetle yapılacak müzakereler 
izleyecek. Müzakerelerin sonucunda 
söz konusu bölgelere geniş haklar 
içeren özerkliğin tanımlandığı yasa 
tasarısı hazırlanması ve bunun parla-
mentodan geçmesi gerekiyor. Anaya-
sanın 116. maddesine göre, herhan-
gi bir bölgeye özerklik verilmesinde 
parlamentonun onayını şart koşuyor. 
Ülkenin halihazırda 20 idari bölgesin-
den 5’inin (Friuli Venezia Giulia, Sar-
dinya, Sicilya, Trentino-Alto Adige ve 
Valle d’Aosta) geniş özerklik yetkileri 
bulunuyor.  n AA
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Bangladeş’e sığınan Arakanlı sayısı 603 bin! Siyonist İsrail 51 Filistinliyi gözaltına aldı
Birleşmiş Milletler, 

25 Ağustos’tan bu yana 
Myanmar’daki şiddet 
olaylarından kaçarak 
Bangladeş’e sığınan Ara-
kanlı Müslümanların sa-
yısının 600 bini geçtiğini 
açıkladı.

Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komi-
serliği (BMMYK) Sözcü-
sü Duniya Aslam Khan, 
AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, Myanmar’ın 
Arakan eyaletinden Bang-
ladeş’e sığınmacı akınının 
devam ettiğini söyledi. 
Khan, 25 Ağustos’tan bu 
yana Arakan eyaletinin 
kuzeyinde Myanmar or-
dusu ve fanatik Budistlerin 
saldırılarından kaçarak Bangladeş’e 
sığınan Arakanlı Müslümanların sa-
yısının 603 bine ulaştığını kaydet-

ti.  Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 
Sözcüsü Joel Millman, cuma günkü 
demecinde, 25 Ağustos’tan itibaren 
Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müs-

lümanların sayısını 589 bin olarak 
açıklamış ve sığınmacıların zorlu 
şartlarda yaşam mücadelesi verdi-
ğine dikkati çekmişti.  n AA

İsrail polisinin, işgal altındaki 
Doğu Kudüs’ün İseviye mahalle-
sinde 51 Filistinliyi gözaltına aldığı 
bildirildi.  İsrail polisinden yapılan 
yazılı açıklamada, gece saatlerinde 
İseviye mahallesinde bulunan çok 
sayıda eve baskın düzenlenerek 
arama yapıldığı belirtildi. 

Polisin ifadesine göre, söz ko-
nusu baskınlarda “terör ve isyana 
karıştıklarından” şüphelenilen 51 
Filistinli gözaltına alındı. 

Çok sayıda polisin katıldığı bas-
kınlarda gözaltına alınan Filistinlile-
rin, bugün mahkemeye sevk edile-
ceği kaydedildi.

HAPİSHANELERDE 300’Ü ÇOCUK 7 
BİN FİLİSTİNLİ BULUNUYOR
İşgal altındaki Batı Şeria ve 

Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskın 
düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli id-
dialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.  
İsrail hapishanelerinde 300’ü çocuk 
yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.  
n AA

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Astana mutabakatı çerçevesinde İdlib’e başlattığı intikal, Suriyeli yetimlerin evlerine dönme umutlarını arttırdı

İdlib harekatı Suriyeli 
yetimlere umut verdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 
İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesi-
ne başlattığı intikal, Suriye’deki bölge 
halkının yanı sıra Türkiye’ye sığınan 
Suriyeliler tarafından da umutla iz-
leniyor.  Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 
Suriyeliler için açılan Yasemin Ye-
timhanesi’nde kalan savaş mağdu-
ru çocuklar da ülkelerine huzurun 
gelmesi ve evlerine dönebilmek için 
dualar ediyor. Yetimhanede annesi 
ve 2 kardeşiyle kalan 14 yaşındaki 
Rabia Hammudi, yaptığı açıklamada, 
2 yıl önce İdlib kentine yapılan varil 
bombalı saldırıda babasını kaybettiği-
ni belirtti. Kendilerinin ise Türkiye’ye 
kaçtığını aktaran Hammudi, “Türk 
askerine Suriyelilere yaptıkları için 
minnettarız. İnşallah saldırılar biter 
de yakınlarıma, köyüme kavuşurum. 
Biz geldik ancak babamın mezarı, 
arkadaşlarımız, akrabalarımız orada. 
Onlara kavuşmak için gün sayıyo-

rum.” diye konuştu. İdlib kırsalında-
ki köylerinin bombalanması üzerine 
geçen yıl Türkiye’ye sığınan 12 ya-
şındaki Eye Yunis de saldırıda babası 
ve 2 akrabasını kaybettiğini aktardı. 
Annesi ve kardeşiyle Reyhanlı’ya gel-
diklerini ve buradaki yetimhanede 
kaldıklarını kaydeden Yunis, “Recep 
Tayyip Erdoğan’a bize bugüne kadar 

yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Türk 
askeri orada huzuru sağlasın diye dua 
ediyoruz çünkü vatanımızı çok özle-
dik.” dedi. Yetimhane sorumluların-
dan kendisi de İdlibli olan Ali Isbeh de 
3 yıldır Türkiye’de yaşadıklarını anlat-
tı. Yetimhanedeki ailelerin TSK’nın 
İdlib’e intikalini yakından takip et-
tiğini belirten Isbeh, şöyle konuştu: 

“Suriyeliler, Türk askerinin bizlerin 
huzuru ve savaşın bitmesi için ora-
da olduğunu biliyor ve onlara dualar 
ediyor. Buradaki aileler de Suriye’de 
kalan yakınlarıyla görüşüp her gün 
gelişmeler hakkında bilgi alıyor. Hep-
sinin tek hayali, saldırıların bitmesi ve 
evlerine dönmek. İnşallah bu yakın 
zamanda gerçekleşir.”   n AA

Kerkük’ü terk edenlere
‘dönün’ çağrısı yapılıyor

Irak’ın Kerkük kentini ziyaret 
eden Irak İçişleri Bakanı Kasım Mu-
hammed el-Araci, Iraklı güçlerin 
düzenlediği operasyonlar nedeniy-
le kenti terk eden ailelerin evlerine 
dönmelerini istedi. El-Araci, ziyareti 
kapsamında düzenlediği basın top-
lantısında, ‘’Kerkük’ü terk eden tüm 
Kürt aileleri en kısa zamanda evle-
rine dönmeli. Operasyon sadece ve 
sadece yasa dışı eylemlerde bulu-
nanlara karşı başlatılmıştır. Kerkük 
tüm etnik ve mezhep grupları ile 
ancak mükemmel bir kenttir.’’ ifa-
delerini kullandı. Kerkük’te güven-
liğin çeşitli güçler tarafından sağlan-
dığını yalanlayan el-Araci, ‘’Kerkük 
kent merkezinin güvenliğini bir tek 
polis güçleri sağlamaktadır. Bunun 
dışında hiçbir güç, kent merkezinde 

bulunmuyor. Federal polis güçleri 
de Kerkük polisine dışarıdan destek 
sağlamaktadır.’’ şeklinde konuştu. 
Operasyonlardan sonra kentte bas-
kınlar yapıldığı iddialarının asılsız ol-
duğunu vurgulayan el-Araci, ‘’Yasal 
izin olmadan kentin hiçbir yerinde 
baskın yapmak gibi bir uygulama 
yoktur. Baskınlar sadece yasa dışı 
eylemlere adı karışanlara yönelik 
gereken kanuni izinler doğrultusun-
da uygulanacaktır.’’ dedi. Her şeye 
rağmen Erbil ve Bağdat arasındaki 
bağlantının kopmadığını ifade eden 
el-Araci, ‘’Bütün bir Irak içindeki 
anlaşmazlıklar kendi içinde çözüle-
cektir. Anlaşmazlıklar iki ülke ara-
sında değil tek bir tarih ve coğrafya-
ya sahip olan taraflar arasındadır.’’ 
ifadelerini kullandı.  n AA

İtalya’nın kuzeyi özerkliğe ‘Evet’ dedi

İtalya’nın ekonomik açıdan zengin bölgelerinden Lombardiya ve Veneto’da 
merkezi yönetimden daha geniş haklar almayı danışmak üzere yapılan 

referandumda ilk sonuçlara göre “Evet” açık ara kazandı.

TSK’nın İdlib’e intikalini yakından takip eden İdlibli yetimler, evlerine dönecekleri günün hayaliyle TSK’ya dua ediyor.

Künyesi, Ümmü 
Hakîm bint el-Haris 
b. Hişâm el-Kureşiy-
ye el-Mahzûmiyye (ö. 
14/635)Ebu Cehil’in ye-
ğeni kadın sahabedir.

      Adı bilinmemek-
tedir. Babası Ebû Cehil ‘in 
kardeşi Haris b. Hişâm, 
annesi Hâlid b. Velîd ‘in 
kız kardeşi Fâtıma’dır. 
Amcasının oğlu İkrime b. 
Ebû Cehil ile evlendi, fakat çocukları ol-
madı. İslâm’ın zuhurundan Mekke’nin 
fethine kadar kocası ile birlikte Müs-
lümanların aleyhinde bulundu, Uhud 
Savaşı’na onunla beraber katıldı. 

İkrime, İslâmiyet aleyhindeki faa-
liyetleri dolayısıyla Hz. Peygamber’in 
öldürülmesini emrettiği birkaç kişiden 
biriydi. Ümmü Hakîm, Mekke fethe-
dilince annesi ve babasıyla birlikte 
Müslümanlığı kabul etti; İkrime ise öl-
dürüleceği korkusuyla Yemen’e kaçtı. 
Mekkeli diğer kadınlarla birlikte Ümmü 
Hakîm de Resûlullah’a biat ettikten 
sonra kocasının hayatının bağışlanma-
sını istedi. 

Resul-i Ekrem ona teminat verince 
bu defa İkrime’yi geri getirmek için Hz. 
Peygamber’den izin aldı ve kölesiyle 
birlikte Yemen’e gitti; kocasını buldu ve 
ona Resûlullah’ın bütün düşmanlarını 
affettiğini, kendisine de eman verdiği-
ni bildirdi ve onu Medine’ye dönmeye 
ikna etti. İkrime, Medine’ye gelip Re-
sul-i Ekrem’in huzurunda müslüman 
oldu; Resûlullah buna çok sevindi, onu 
ayakta karşılayıp kucakladı. 

Hz. Peygamber, Ümmü Hakîm 
ile İkrime’nin nikâhını yenileme ge-
reğini duymamış, önceki nikâhlarıyla 
evlilikleri devam etmiştir. Bu durum 
karısı kendisinden önce müslüman 

olan müşrikin nikâhı 
konusunda örnek teşkil 
etmiştir. Ümmü Hakîm, 
İslâmiyet’i benimsedik-
ten sonra Müslüman-
ların yanında savaştı. 
Kocasıyla beraber Bi-
zanslılara karşı kılıcıyla 
çarpıştı. İkrime, Hz. Ebû 
Bekir’in hilâfeti döne-
minde yapılan Ecnâdeyn 
Savaşı’nda şehit olunca 

(13/634) mücahitler arasında bulunan 
Ümmü Hakîm, daha sonra ilk Müslü-
manlardan ve Hz. Peygamber’in kâtip-
lerinden Hâlid b. Saîd ile nikâhlandı. 
Devamlı surette savaştıklarından 14 
(635) yılında Dımaşk yakınlarındaki 
Mercisuffer’de savaşa ara verildiği bir 
sırada düğünleri oldu, ancak Hâlid ev-
lendiği gün şehit düştü. 

Ümmü Hâkim’in, üzerinde gerde-
ğe girerken sürdüğü kokunun izi bulu-
nurken savaşa devam ettiği ve içinde 
kaldıkları çadırın direğiyle yedi veya 
dokuz Bizanslıyı öldürdüğü rivayet 
edilmiştir. Sonraları, Ümmü Hakîm ile 
Hâlid b. Saîd’in evlendikleri Mercisuf-
fer’e yakın bir yerde bulunan köprüye 
Ümmü Hakîm Köprüsü adı verildi. 
Ardından Ümmü Hakîm Hz. Ömer ile 
evlendi ve ondan Fâtıma adında bir kızı 
doğdu. Ümmü Hâkim’in vefat tarihi 
kesin olarak bilinmemekte, ancak 14 
yılında (635) öldüğü zikredilmektedir. 
Buna göre Hz. Ömer ile uzun süre evli 
kalmamış, çocuğu olduktan kısa bir 
süre sonra vefat etmiştir. İyi yetiştiril-
miş, akıllı ve anlayışlı bir kişiliğe sahip 
olan Ümmü Hâkim’in fetih hareketle-
rine katılması sebebiyle ilmî faaliyette 
bulunamadığı ve kendisinden hadis 
rivayet edilmediği anlaşılmaktadır.
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HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜR 67:    
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Önemli mesleklerden biri olan ayakkabıcılık mesleği zincir mağazaların çoğalmasından dolayı etkilendi. “Sanattan sanayiye doğru gitmemiz 
gerekir” diyen Ayakkabıcılar Odası Başkanı Hasan Uzman, ayakkabı sektörünün sanayileşmeye doğru ilerlemesi gerektiğine dikkat çekti

Sanattan sanayiye gidilmeli!
Türkiye’de ayakkabıcılık sektörü 

önemli bir düzeyde. Konya’nın sektör 
içerisindeki ağırlığı ise bir hayli fazla 
ve sektör içerisinde köklü bir geçmişi 
bulunuyor. Ancak gelişen teknoloji, 
hemen hemen her sektörde olduğu 
gibi ayakkabıcılık sektörünü de etkile-
di. Bu yeniliğe ve gelişime ayak uydu-
ran üreticiler iyi bir noktaya gelirken, 
ayak uyduramayan üreticiler istenilen 
seviyede gelişim gösteremedi. İhtiya-
ca göre artan kapasitelere cevap vere-
bilen üreticiler, makineleşme ile bunu 
sağladı.  Zincir mağazaların çoğalması 
bu anlamda mesleği büyük oranda 
etkiledi. Ayakkabıcılar Odası Başkanı 
Hasan Uzman, sektör içerisinde Kon-
ya’nın yerini ve sektörün sorunlarını 
anlattı. Ayakkabı sektörünün sanayi-
leşmeye doğru ilerlemesi gerektiğini 
düşünen Uzman ayakkabı sektöründe 
ki kalifiyeli eleman sıkıntısına da dik-
kat çekti. Uzman, “Ayakkabı sektörü 
bitmeye doğru gitmez. Ama tabi gü-
nümüz şartları nedeniyle değişim-
ler yaşanıyor. Daha önceden üretim 
kapasitesi ve yapılan adetler belliydi. 
Zaman içerisinde teknolojinin geliş-
mesiyle kapasiteler arttı.  Ayakkabı 
sektörünün de sanayileşmeye doğru 
ilerlemesi gerekir. Sanattan sanayiye 
doğru gitmemiz gerekir. Markalaşma 
ve sanayileşme ayrıdır. Sanayileşme 
demek seri üretim demektir. Gün-
de 100 çift ayakkabı üreten adam 
müşteri aramak zorunda. Ama gün-
de 1000 çift ayakkabı üreten adamı 
müşteri arar hale geldi. Bunun sebebi 
ise dünyada ve ülkemizde zincir ma-
ğazaların çoğalmasıdır” dedi. 

AYAKKABICILAR ODASI’NDA ÜYE 
SAYISI 650 CİVARINDA

Konya Ayakkabıcılar Odası Baş-
kanı Hasan Uzman Ayakkabıcılar 
Odası’nın 1955 yılında kurulduğunu 
ifade ederek şuanda yaklaşık olarak 
650 üyelerinin bulunduğunu söyledi. 
Ayakkabıcılık sektörünün ise Kon-
ya’da köklü bir geçmişe dayandığını 
vurgulayan Uzman sözlerine şu şekil-
de devam etti; “Odamız 1955 yılında 
kuruldu. Geçmişteki ismi ise cemiyet-
ti. Konya’da 1900 yıllarından itiba-
ren ayakkabıcılık başlamış. 507 sayılı 
yasa ile odaya dönüştürülmüş. 2005 
yılında da 5 bin 262’li yasayla odalar 
tekrardan düzenlendi. Ayakkabıcılar 
Odasında şuanda 4. Dönemimiz. Üye 
sayımız ise 650 civarında. Konya’da 
ayakkabı sektörü köklü bir sektör. 
Öne çıkan bazı sektörlerden bir tanesi 
de ayakkabıcılık.” 

‘MESLEKİ EĞİTİMLER 
CANLANDIRILMALI’

Ayakkabıya sürekli ihtiyaç oldu-
ğunu belirten Başkan Uzman her 
meslekte olduğu gibi ayakkabıcılıkta 
da kalifiyeli eleman probleminin oldu-
ğunu ve bununla ilgili mesleki eğitim-
lerin canlandırılması gerektiğinin altı-
nı çizdi. Uzman bu konuda ailelere de 
büyük görevler düştüğünü söyleye-
rek, “Ayakkabı sektörü bitmeye doğru 
gitmez. İnsanlar annesinin karnından 
ayaklı doğduğu sürece buna ihtiyacı 
var. Ama tabi günümüz şartları ne-
deniyle değişimler yaşanıyor. Daha 
önceden üretim kapasitesi ve yapı-
lan adetler belliydi. Zaman içerisinde 
teknolojinin gelişmesiyle kapasiteler 
arttı. Bütün mesleklerde olduğu gibi 
bizde de kalifiyeli eleman problemi 
var. Buna nasıl bir çözüm buluna-
bilir? Diye çalışmalar sürdürülüyor. 
Eleman problemi eğitim sistemi ile 
de alakalıdır. Eğer problemin çözül-

mesini istiyorsak mesleki eğitimlerin 
canlandırılması lazım. Bu mesleki 
eğitim canlandırılırken de ailelerde 
ki ‘her çocuğun okuması gerekiyor’ 
düşüncesini çözmek gerekir. Ailele-
re bu konunun iyi anlatılmaz lazım. 
Allah herkese aynı imkânları sunup 
aynı aklı vermiyor. Herkes üniversi-
teye bitirip doktor, hakim olacakta bu 
memlekette ayakkabıcılığı, bakkallığı, 
boyacılığı kim yapacak? Maalesef ki 
böyle bir dünya yok. Bundan dola-
yı eğitimlerde yönlendirme metodu 
belirlenmeli. Çocukların yetenekleri 
ölçülüp yönlendirilmelidir. Eskiden 
bizlerin yetiştiği dönemlerde ‘sanat 
altın bileziktir’ diye bir söz vardı. Bu 
söz hala da geçerlidir. Ancak gençle-
rimizin ve insanlarımızın daha kolay 
para kazanma isteği var” ifadelerini 
kullandı. 

‘SANAYİLEŞME DEMEK SERİ ÜRETİM 
DEMEKTİR’

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte 
dönüşümün farklı yöne gittiğini düşü-
nen Uzman ifadelerine şu şekilde de-
vam etti; “Meslekte teknolojinin geliş-
mesi ile birlikte dönüşüm daha farklı 
yöne gitmektedir. Bizde bundan nasi-
bimizi alıyoruz. Ayakkabı sektörünün 
de sanayileşmeye doğru ilerlemesi 
gerekir. Sanattan sanayiye doğru git-
memiz gerekir. Markalaşma ve sana-
yileşme ayrıdır. Sanayileşme demek 
seri üretim demektir. Günde 100 çift 
ayakkabı üreten adam müşteri ara-
mak zorunda. Ama günde 1000 çift 
ayakkabı üreten adamı müşteri arar 
hale geldi. Bunun sebebi ise dünyada 
ve ülkemizde zincir mağazaların ço-
ğalmasıdır. Dünya da bugün 3 binden 
10 bine kadar mağaza zinciri olan in-
sanlar bulunmaktadır. Bu firma bana 
geldiği zaman milyon çiftlerden bah-
sediyor. Değişimi ve dönüşüm tespit 
ederek geleceği iyi görmek lazım. Bir 
kısmımız yukarı doğru giderken bir 
kısmımızda aşağıya doğru düşüyor. 

Yüzde 20’lik iş yetiştiremeyen yoğun 
çalışan bir grup var. Yüzde 30’luk ke-
sim aşağımı inecek yoksa yukarı mı 
çıkacak diye mücadele ediyor. Yüzde 
50’lik kesim ise kesimin ise ticaret 
yapma şansı yok. Yerelde olan sorun-
ları kısmen çözmeye çalışıyorsunuz 
ama genel olan sorunlar sizin elinizde 
olan şeyler değil. Ayakkabıcılık Kon-
ya’da bir üretim merkezidir. Başka 
şehirler ve ülkelerle üretim merkezi 
ile rekabet ediyoruz. Bu manada dev-
letin ve hükümeti yapması gereken 
reformlar vardır. Bu reformlar ise; 
vergi, sosyal güvenli vb. Bir de es-
nafın desteklenmesi gerekir. Çeşitli 
destek ve teşvikler çıkıyor ama bana 
göre doğru değil. Sektörel desteklere 
gidilmesi gerekir.  Sosyal güvenlikte, 
vergi indiriminde, enerjide bir şeyle-
rin yapılması lazım. ”

İŞ YERİ AÇMAK İÇİN ODAYA KAYIT 
ZORUNLULUĞU GETİRİLMELİDİR
Oda faaliyetleri hakkında da bilgi-

ler veren Başkan Uzman ayakkabıcı 
esnafının sorunlarını dinlediklerini 
söyleyerek, iş yeri açmak isteyenle-
rin kayıt yaptırarak fizibilite sonucu 
işyeri açması gerektiğine dikkat çekti. 
Uzman sözlerine şu şekilde sürdürdü;  
“Odaların esas görevi üyeler ile kamu 
kurumları arasında ki danışmanlığı 
yapmaktır. Yani odalar bir iletişim 
merkezidir. İnsanlar odaların her şeyi 
çözebileceğini düşünüyor ama öyle 
bir dünya yok. Odaları biraz daha etki-
li ve yetkili hale getireceksek sorum-
luluğunu artırmamız gerekiyor. Va-
tandaş ayakkabıcılık yapacaksa vergi 
dairesine gidiyor orada da hemen ver-
gi kaydı yapılmamalı. Örneğin Eczacı 
bir yer açacaksa gidip odada fizibilite 
yaptırıyor. 

Esnaflığın da böyle bir hale gel-
mesi gerekir. Bizde birisi gidiyor iş 
yeri açıyor ben onu tanımıyorum oda 
beni tanımıyor. 6-7 ay sonra da bir 
bakıyorsun piyasada vurgun yapıyor 

mahkemelerden de bize yazı geliyor. 
Bende kaydı olmayan adamın ne iş 
yaptığını bilemem. Bunun sebebi 
kayıt mecburiyetinin olmaması. Mes-
lekler kendi içlerindeki ahlaki ve ticari 
değerlere sahip olmalıdır. Yönetici 
olarak bizlerinde bu değişen yapıda 
çözüm ve önerilerimizi sunmamız ge-
rekiyor. Türkiye’de eğitim anlamında 
ilk üniversiteyi Konya başlatmıştır. 
Bizimde çalışmalarımız sonucu bö-
lün 2 yıllık olarak Sosyal Bilim Meslek 
Yüksek Okullarında başladı. 10 yıldır 
da devam ediyor. Ondan öncesi ise 
Meslek Lisesiydi. Yine Aykent Sanayi 
Sitesi içerisinde Ayakkabıcılık Meslek 
Teknik Lisesi var. Şuanda da 4 yıllık 
fakülte Selçuk Üniversitesinde açıldı 
ancak yeterli akademisyen olmadığı 
için öğrenci alamıyoruz. Konya’da ilk 
olarak fuarları organize eden Ayak-
kabıcılar odasıdır. Bugün Konya’da 
fuarlar düzenlenmiyor ama ayakka-
bıcılar uluslararası fuarlara katılıyor.” 

SAYACILARIN YAPMIŞ OLDUĞU 
EYLEM HOŞ DEĞİLDİ

Geçtiğimiz günlerde sayacıların 
yapmış olduğu eylemin hoş olmadı-
ğını dile getiren Uzman hatalarını an-
ladıklarını ve sorunun az da olsa çö-
züldüğünü ifade etti. Ayakkabıcıların 
ve sayacıların birlik olması gerektiğini 
de söyleyen Uzman, “Ayakkabının da 
kendi içerisinde branşları vardır. Bun-
lar; imalat, saya, kalıp ve tabandır. 
Bunların hepsi bir araya gelip yapıl-
dığı zaman ayakkabı ortaya çıkar. Sa-
yacılık da bu ayakkabı branşlarından 
bir tanesidir. Geçtiğimiz günlerde de 
sayacılar ekonomik sebeplerden do-
layı eylem yaptı. Sayacılarımız bizim 
gibi işyeri olan arkadaşlarımızdır. 
İmalat yapan arkadaşlara fason işçilik 
yapmaktadırlar. Ancak göstermiş ol-
dukları tavırlar çok hoş değildi. Basına 
yansıyan tarafı da doğru değildi. ‘Biz 
kayıt dışıyız’ diyorlar. Ben seni kayıt 
dışı ol diye zorlamadım ki, gel gir! 
Arkadaşlar yaptıkları hatanın farkına 
sonradan vardılar. İşlerine devam et-
tiler.  Normal insanlar nasıl bir şey alıp 
satarken pazarlık yaparsa sayacılar da 
ayakkabıcılarla pazarlık yapmaktadır. 

Her sektörde olduğu gibi bizim 
sektörümüzde de bir sorun oldu ama 
bizler bu geminin içerisindeyiz. Ben 
ayakkabıyı satarsam ona saya diktire-
ceğim” diye konuştu.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Hasan Uzman: “Mesleki eğitimlerin canlandırılması 
lazım. Bu mesleki eğitim canlandırılırken de 
ailelerde ki ‘her çocuğun okuması gerekiyor’ 

düşüncesini çözmek gerekir. Ailelere bu konunun iyi 
anlatılması lazım. Herkes üniversiteye bitirip doktor, 

hakim olacakta bu memlekette ayakkabıcılığı, bakkallığı, 
boyacılığı kim yapacak?”

Ayakkabıcılar Odası Başkanı Hasan Uzman
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Konya Büyükşehir Belediyespor’da ödül töreni düzenlendi

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Spor Kulübü, Judo branşında ulusal 
ve uluslararası turnuvalarda çeşitli 
kategorilerde dereceye giren spor-
cuları ödüllendirirken kuşağı yüksel-
tilen 211 judocu için de kemer teslim 
töreni düzenledi. Konya Büyükşehir 

Belediyesi Judo Takımı adına ulusal 
ve uluslararası turnuvalarda çeşit-
li kategorilerde mücadele ederek 
dereceye giren sporculara ödül ve 
kuşak yükseltme töreni düzenlendi.

‘GELECEK NESİLLER SORUNLA 
KARŞI KARŞIYA’

Büyükşehir Belediyesi Ulusla-
rarası Spor ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen programda konuşan 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dai-
resi ve Spor Kulübü Başkanı Cevdet 
İşbitirici, “Bizim buradaki birinci 
amacımız çocuklarımızı sokaktan 

spor salonlarına çekilmesini temin 
etmek. İkinci olarak da onları esir 
almış cep telefonlarından da uzak 
tutmamız gerekiyor.

 Maalesef gelecek nesillerimiz 
sağlıksız bir yaşamla ve obezite 
sorunuyla karşı karşıya. Bunun da 

önüne geçmemiz gerekiyor. Sağlık-
lı nesiller için çocuklarımızı spora 
yönlendirmek mecburiyetindeyiz” 
diye konuştu. 

Programda genç sporcular tara-
fından gerçekleştirilen judo gösterisi 
büyük beğeni topladı. Judo gösteri-

sinin ardından ulusal ve uluslararası 
şampiyonlarda dereceye giren spor-
cular ödüllendirilirken, düzenlenen 
kemer teslim töreniyle Büyükşehir 
Belediyesi Judo takımında bulunan 
bütün judocuların kuşağı yükseltildi.
n SPOR SERVİSİ

Fenerbahçe ara 
vermeden çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. haftasında, 
30 Ekim Pazartesi günü, sahasında Kayserispor 
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu 
Tesisleri’nde dün yaptığı antrenmanla başladı. 
Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde-
ki antrenman saat 11.00’de başladı ve 1 saat 
50 dakika sürdü. Galatasaray maçına ilk 11’de 
başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla 
antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise üst 
sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle 
başladıkları antrenmanı 2 grup halinde yapılan 
5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. 
Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla 
noktalandı. Fenerbahçe, bugünü izinli geçirdik-
ten sonra, Kayserispor maçının hazırlıklarına, 
yarın Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı çalışma-
larla devam edecek.
n İHA

Göztepe’nin Makedon golcüsü Adis Jahovic, 
ligde attığı 11 golle gol krallığı tahtına kuruldu.

14 yıl aranın ardından Süper Lig’e muhteşem 
bir dönüş yapan Göztepe, topladığı 17 puanla zir-
veyi zorlarken, sarı-kırmızılı ekibin ligde attığı 20 
golün 11’i de Makedon golcü Adis Jahovic’ten 
geldi. En son kendi evinde Aytemiz Alanyaspor 
ile 3-3 berabere kaldıkları maçta Göztepe’nin 2 
golüne adını yazdıran Jahovic, gol krallığı yarı-
şında Galatasaraylı Gomis ile paylaştığı zirvenin 
yeni sahibi oldu. Göztepeli taraftarların “No Adis, 
No Party” (Adis yoksa parti yok) sloganıyla bağ-
rına bastığı Adis Jahovic, Trabzonspor, Osman-
lıspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir’e 
karşı 1’er, Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor’a 
karşı 2’şer, Demir Grup Sivasspor’a karşı ise 3 
gol kaydetti.
n İHA

Ali Ay, oyundan memnun değil
Ligde Sivasspor ile golsüz berabe-

re kalan Bursaspor’da Başkan Ali Ay, 
oynanan oyundan memnun kalmadı-
ğını söyledi. Süper Lig’in 9. haftasında 
deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 
karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz 
eşitlikle ayrıldı. Puanını 13’e yükselten 
yeşil-beyazlılar, 8. sıradaki yerini de 
korudu. Karşılaşmayı İHA muhabirine 
değerlendiren Bursaspor Başkanı Ali 
Ay, “Oynanan oyundan memnun kal-
madım. Bunda rakımın yüksek olması 
da etkili olabilir. Kembo ve Badu’nun 
olmaması da bizim için dezavantaj 
oldu. Kaçırdığımız net pozisyonlar 
vardı. Özellikle Batalla net bir gol ka-
çırdı ama bugün Batalla kaçırır, yarın 
başkası kaçırır, bu futbolun içinde olan 
bir şey. Hocamız iki maçtır yeni bir 
sistemle çıkıyor. Bu sistem de yavaş 
yavaş oturuyor ama buna bağlı kalır 
mı bilmiyorum. İnşallah Antalyaspor 
maçında taraftarımızın önünde iyi bir 

galibiyet alırız” dedi. Lige Başakşehir’e 
karşı deplasmanda alınan 1-0’lık mağ-
lubiyetle başlayan Bursaspor, ardından 
çıktığı 7 maçta da gol atma başarısı 
göstermişti. 

7 hafta sonra ilk kez rakip fileleri 
havalandıramayan Timsah’ta, takımın 

en golcü ismi olan Dzon Delarge da 3 
haftadır golle buluşamadı. Ligin ilk 6 
haftalık periyotunda 4 gol kaydederek 
dikkatleri üzerine çeken Delarge; Kay-
serispor, Osmanlıspor ve Sivasspor 
maçlarında ise bu sevinci yaşayamadı.  
n İHA

Galatasaraylılar’dan koreografi tepkisi

Galatasaray’ın taraftar grubu Ult-
rAslan, Fenerbahçe derbisinde yap-
tıkları koreografinin FETÖ’yle birlikte 
anılmasına tepki gösterdi. 

Galatasaray-Fenerbahçe derbi-
sinde yaptığı koreografiyle dikkat çe-
ken Galatasaraylı taraftarlar, maçtan 
sonra ortaya atılan iddialar üzerine 
açıklamalarda bulundu. Fenerbah-
çe’nin taraftar platformlarından olan 
12numara.org’un yaptığı açıklama 

sonrasında özellikle sosyal medyada 
Galatasaray’ın koreografisi, FETÖ/
PDY elebaşı terörist Fetullah Gülen’in 
yaptığı konuşmayla bağdaştırıldı. 
Gülen’in maçtan 4 gün önce yaptığı 
‘Ayağa kalk’ konuşmasının ardından 
yapılan bu koreografinin mesaj anla-
mını taşıdığı iddia edildi. UltrAslan, 
yaptığı açıklamada dünyanın tanıdığı 
Rocky Balboa karakterine gerçek-
leşen koreografide yer verdiklerini 

belirterek, “Geçtiğimiz yıl Bursa’da 
açtığımız ‘Siz diz çöktüğünüz için on-
lar büyük görünüyorlar. Ayağa Kalk’ 
pankartında hem Galatasaray’ın son 
2 sezondaki durumu özetlenmiş hem 
de çok beğenilmiştir. 

Fikstürün belli olmasının ardın-
dan koreografi kararı alındı ve bu be-
ğenilen slogan üzerinden koreografi 
gerçekleşti” ifadeleri kullanıldı.
n İHA

Adis Jahovic 
tahta oturdu

En kötü 9 hafta
Süper Lig’in ilk 9 haftasında 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde edip, 4 karşılaşmada 

sahadan puansız ayrılan Trabzonspor, 9 puan toplayarak tarihinin en kötü lig başlangıcını 
yaptı. Lige kötü başlayan bordo mavililerde Burak Yılmaz’ın sakatlığı ise moralleri bozdu

Şampiyonluk umutlarıyla başladı-
ğı sezonda tarihinin en kötü günlerine 
geçiren Trabzonspor, üst üste kazana-
bileceği maçlarda darbe yedi. 1974-75 
sezonunda Süper Lig’de mücadele 
etmeye başlayan bordo-mavililer, 2 
puanlık sistemin geçerliği olduğu söz 
konusu sezonun ilk 9 haftasında 2 ga-
libiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi ile 9 
puan toplayarak 9. sırada yer almıştı. 
2017-18 sezonunun ilk 9. haftasında 2 
galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi ala-
rak 13. sırada yer alan Karadeniz ekibi 
44 sezonluk Süper Lig tarihinde ilk 9 
haftalar itibariyle en kötü başlangıcını 
yaptı.

ÇALIMBAY TEMASA GEÇTİ
Trabzonspor’un yeni teknik direktö-

rü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımı 
içine düştüğü kaoslu ortamdan çıkar-
mak için yoğun bir mesai harcıyor. 18 
Ekim Çarşamba günü yeni takımıyla 
ilk çalışmasına yapan ve 21 Ekim’de 
ise Evkur Yeni Malatyaspor maçına 
çıkan deneyimli teknik adam, oyuncu 
kadrosu ile tek tek görüşmeler yaptı. 
Çalımbay’ın takımda yaşanan sıkıntıları 
gidermek için Mehmet Ali Yılmaz Tesis-
leri’nde geç saatlere kadar çalıştığı ve 
oyuncularla yaptığı görüşmelerde orta-
ya çıkacak olan tabloyu başta başkan 
Muharrem Usta ve diğer yöneticilerle 
paylaşacağı belirtildi.
BURAK YILMAZ EN AZ İKİ HAFTA YOK

Trabzonspor’un forvet oyuncusu 
Burak Yılmaz’ın 2 hafta sahalardan uzak 
kalacağı öğrenildi. 

Trabzonspor’un Evkur Yeni Malat-
yaspor ile oynadığı maçta sakatlanan 
Burak Yılmaz’ın çekilen MR sonucunda 
sağ arka adalesinde zedelenme olduğu 

belirtildi. Tedavisine başlanan 32 ya-
şındaki deneyimli forvet oyuncusunun, 
en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı 
belirtildi. Galatasaray maçında forma 
giyemeyecek olan oyuncu, sakatlığı ile 
ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı de-
ğerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı: 
“Kasıklarımda bir sakatlığım var ama 
bunu tolere ederek oynamaya çalışıyor-
dum. Evkur Yeni Malatyaspor maçında 
kasığımla fazla uğraştığım için arka 
adalemde sıkıntı oldu. Arka adalenin 
toleresi yoktur bunu herkes bilir. Sakat-
lığın pek hayırlısı yoktur ama benim için 
belki hayırlı olur. Bütün sakatlıklarımı 
bu devrede geçirmek istiyorum. Arka 
adalemde bir sıkıntı var ve bunun da 
ne olduğunu biliyorum. İnşallah en kısa 
zamanda toparlarım. Arka adalenin en 
hafif sakatlığının karşılığı 2-3 haftadır.”

MUHARREM USTA SIKINTILI
Trabzonspor’da 6 Aralık 2015 ta-

rihinde göreve gelen Muharrem Usta 
başkanlığındaki yönetim kurulu, elde 
edilen saha sonuçları nedeniyle hüs-
ran yaşadı. Toplu istifaların ardından 
kongre tartışmalarının yaşandığı bor-
do-mavili kulüpte Başkan Usta, sıkın-
tılı günler yaşıyor. Trabzonspor’da 6 
Aralık 2015 tarihinde göreve seçilen 
Muharrem Usta başkanlığındaki kulüp 
yönetim kurulu sıkıntılı süreçlerden ge-
çiyor. 50. yılda şampiyonluğun telaffuz 
edildiği sezonda Karadeniz ekibinin dip 
yapması kaosa neden olurken, toplu 
istifaların yaşandığı bordo-mavililerde 
kongre tartışmaları tavan yaptı. Başkan 
Muharrem Usta’nın ‘yola devam edece-
ğiz’ demesine karşın yaşanan süreçte 
nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla 
bekleniyor.  n İHA
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Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi başladı
Selçuk Üniversitesi Süleyman De-

mirel Kültür Merkezi’nde, Selçuklu Be-
lediyesi ve Konya Eğitim Gençlik-Spor 
Kulübü’nün katkılarıyla bu yıl 3’üncüsü 
düzenlenen Uluslararası Engellilerde 
Beden Eğitimi ve Spor Kongresi bugün 
başladı. Kongreye Selçuk Üniversitesi 
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Bozkurt Ataman, Selçuklu 

Belediyesi Basın müdürü Ahmet Bilgiç, 
Dekan yardımcıları, Akademisyenler 
ve İdari personelin yanında çok sayıda 
öğrenci katıldı.

‘İSTENİLEN SEVİYEYE ULAŞMADI’
Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Bozkurt Ataman yaptığı konuşmada, et-
kinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu 

yaşadıklarını aktardı. Engelli nüfusun 
dağılımına dikkat çeken Prof. Dr. Meh-
met Bozkurt Ataman Dünya’da yaklaşık 
yüzde 15, Türkiye’de 12, toplam ise 1 
Milyar olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. 
Ataman, Türkiye’de engelli vatandaş-
ların yaşayışı için her türlü imkan sağ-
landığını fakat istenilen seviyeye ula-
şılamadığını belirtirken bu kongrenin 

ise bu tür sorunlara karşı çözüm odaklı 
olduğunu kaydetti. 

YURT DIŞINDA YAPILMASI 
HEDEFLENİYOR

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimle-
ri Fakültesi Öğretim Görevlisi Ahmet 
Bozdam ise kongrenin yurt dışında da 
yapılmasının hedefledikleri arasında 
olduğunu söyledi. Türkiye’de Milli 

sporcuların, birçok kulüpte olmayan 
derecelere sahip olduğunu dile getiren 
Bozdam, bu tür organizasyonlarda, kül-
türel ve bilim alanlarında da çalışmala-
rına hızla devam edeceklerini ifade etti.
SELÇUKLU BELEDİYESPOR HAKKIN-

DA BİLGİ VERİLDİ
Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü 

hakkında bilgi veren Selçuklu Belediye-

si Basın Müdürü Ahmet Bilgiç, kulüpte 
20 branşta 11 bin 300 lisanslı olmak 
üzere 25 bin spor okulu öğrencisiyle 
toplam 45 bin kişilik bir aile olduklarını 
söylerken sporla ilgili desteklerini sür-
düreceklerini belirtti. 

Kongre sonunda katılımcılara serti-
fikaları verildi.  
n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör’de 
Ereğli ilk galibiyetini aldı

Üç temsilcimizin mücadele ettiği Bölgesel Amatör 
Ligi 7. Grup’ta 5.hafta maçların oynandı. Temsilcilerimiz-
den Ereğlispor, 5.haftada ligdeki ilk galibiyetini aldı. İç 
sahada Kepez belediyespor ile karşılaşan yeşil beyazlılar 
maçtan 1-0 galip ayrıldı. Ligin güçlü ekiplerinden Manav-
gat Belediyespor’a konuk olan Sarayönü Belediyespor 2-2 
biten maçtan bir puan çıkarmasını bildi. Bir diğer temsil-
cimiz Akşehirspor ise kendi sahasında Isparta Darvazspor 
ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Sarayönü 
Belediyespor 5, Akşehispor 7, Ereğlispor ise 10.sırada yer 
aldı.  n SPOR SERVİSİ

Selçukspor haftayı 
puansız kapattı

Konya Süper Amatör Lig’in 3.haftasında Selçuklu 
Belediyespor ile Selçukspor karşı karşıya geldi. Selçuklu 
Belediyesi Sahası’nda oynanan mücadele 1-0’lık ev sa-
hibinin üstünlüğü ile sonuçlandı. Selçuklu Belediyespor 
Mehmet Zeki, Sadık, Hidayet, Mevlüt, Mehmet, Furkan 
Kaya, Furkan Yeşiler, Ali Nail, Nihat, İhman ve Batuhan 
ilk 11’i ile sahaya çıkarken Selçukspor ise sahaya; Emre, 
Yasin, Ahmet Kamil, Mustafa, Onur, Hakan, Enes, Rafet, 
Oğuzcan ve Onur ilk 11’i ile çıktı. Selçuklu Belediyespor’a 
galibiyeti getiren golü 24.dakikada Furkan Kaya kayde-
derken Selçuklu Belediyesporlu Sadık Kanat 56.dakikada 
ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi 
bıraktı. Bu sonuçla Selçuklu Belediyespor puanını 4’e yük-
seltirken Selçukspor ise 1 puanda kaldı.
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ŞANLIURFASPOR 9 6 3 0 15 4 11 21
2.GÜMÜŞHANESPOR 9 6 2 1 21 7 14 20
3.KIRKLARELİSPOR 9 5 3 1 15 12 3 18
4.ALTAY 9 5 2 2 20 12 8 17
5.SAKARYASPOR 9 4 5 0 14 7 7 17
6.BANDIRMASPOR 9 5 1 3 12 10 2 16
7.NİĞDE BELEDİYE 9 4 3 2 9 6 3 15
8.BUGSAŞ SPOR 9 4 2 3 14 12 2 14
9.ZONGULDAK 9 4 2 3 8 11 -3 14
10.HACETTEPE 9 3 3 3 11 10 1 12
11.KARAGÜMRÜK 9 3 1 5 10 10 0 10
12.A.SELÇUKSPOR 9 2 3 4 9 10 -1 9
13.FETHİYESPOR 9 2 3 4 7 12 -5 9
14.PENDİKSPOR 9 1 4 4 7 11 -4 7
15.K. MARAŞSPOR 9 1 3 5 7 13 -6 6
16.NAZİLLİ BELEDİYE 9 1 3 5 6 17 -11 6
17.KARŞIYAKA 9 1 4 4 6 13 -7 1
18.SİLİVRİSPOR 9 0 1 8 4 18 -14 1

Ekol Koleji, Avrupa Şampiyonu çıkardı
Kosova’nın Priştine kentinde yapılan 

U15-U17 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası 
sonunda Konya Özel Ekol Koleji öğrencisi ve Hal-
terde Milli sporcu olan Nida Karasakal silkmede 
74 kiloda Avrupa Şampiyonu olurken, bu başa-
rısının ardından Çanakkale’de yapılan Yıldızlar 
Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda da 44 kiloda 
da Türkiye Şampiyonu oldu.
‘TÜRK HALTERİ GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR’

Ekol Koleji’nde eğitimde spora ve sporcu-
ya oldukça değer verdiklerini ve bunu bir ekol 
olarak değerlendirdiklerini söyleyen Ekol Koleji 
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Özkan, “Halterde 
Avrupa şampiyonu ve Yıldızlar Kulüpler Türkiye 
şampiyonasında da Türkiye şampiyonu olan öğ-
rencimiz ve Halter Milli takımımızın milli sporcu-
larından Nida Karasal’ın ülkemize ve şehrimize 
yaşattığı bu gururdan dolayı mutluyuz. Her iki 
şampiyonadaki başarılarını kutlarken, öğrenci-
miz Nida Karasakal’a ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Türk halteri geleceğe umut-
lu bakmaktadır. Özellikle yıldızlar ve gençlerde 
beklentilerimiz çoktur. Gelecekte Türk Halter Mil-
li Takımını sırtlayacak, İstiklal Marşımızı söylet-

tirip Ay yıldızlı bayrağımızı göklere çıkaracaktır. 
Ekol koleji olarak gençlerimizin sporun her da-
lında uluslararası başarılara imza atmasına katkı 
vermekten büyük bir onur duyacağız. Hedefimiz, 
Ekol Koleji’nde her alanda başarılı öğrenciler ye-
tiştirmektir. Spor’da bunlardan birisidir. Çocuk-
larımızı ders başarılarının yanında kendilerine 
güvenen, yapıcı ve yaratıcı, yakınıcı değil, çözüm 
üreten bireyler olarak yetiştirmektir” dedi.  
‘HER ZAMAN MADDİ VE MANEVİ YANINDAYIZ’

Türk sporunun uluslararası başarılarının art-
masına destek vermek için Ekol Kolej’e olarak 
ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini 
de dile getiren İlker Özkan, “Öğrencimiz Nida 
Karasakal aynı zamanda Türk Halter takımında 
milli bir sporcumuzdur. Ülkemize kazandırdığı 
başarılardan dolayı bu öğrencimizi burslu olarak 
eğitimini devam ettiriyoruz. Her zamanda mad-
di ve manevi olarak yanında olduk. Olmaya da 
devam edeceğiz. Bütün çabamız Türk sporunun 
uluslararası başarılarına katkı sunmak ve başarı-
lı olan öğrencilerimize her türlü sahip çıkmaktır” 
şeklinde konuştu. 
n SPOR SERVİSİ

Dağ Bisikleti yarışları
Konya’da sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Konya Büyükşehir Belediyesince organize edilen Konya Dağ Bisikleti 
Kupası yarışları tamamlandı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Meram Yeniyol’da düzenlenen yarışma-

da, bu sene yapılan dağ bisikletleri organizasyonlarının içerisinde en fazla katılımcıya sahip yarışma olduğunu söyledi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başka-
nı Erol Küçükbakırcı, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili M. Sami Şahin, 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ ün 
de katılıp ödül takdim ettiği yarışmada, 
Türkiye gençlik kulüpleri konfederasyonu 
Konya il başkanlığı olarak “Trafikte Far-
kındalık” projesi kapsamında “Trafikte-
yim, Farkındayım! Kendi Yolumdayım!” 
çalışmasının tanıtımı ve broşür dağıtımı 
yapıldı. Ayrıca Konya Bisiklet federasyo-
nu ile birlikte Bisikletçilere eldiven dağı-
tımı gerçekleştirildi.

‘FEDERASYONUMUZ 
İYİ YERLER DOĞRU GİDİYOR’

Yarışmaya yerli ve yabancı birçok 
sporcunun ilgi gösterdiğini ifade eden 
Küçükbakırcı, “Yarışmaya 70’i yabancı 
toplam 260 sporcu kaydını yaptırdı. Spor-
culardan ve misafirlerimizden son derece 
olumlu dönüşler aldık.” dedi. Küçükba-
kırcı, federasyon başkanlığına bir yıl önce 
geldiklerini belirterek, “Federasyonumuz 
çok iyi yerlere doğru gidiyor. 

Sporcusunun bitmiş olduğu bir yer-
den alıp bugün bir organizasyonda 260 
katılımcı ile yarışlar düzenliyoruz. Bu da 
kolay olmadı. Bisikletin nerelere geldi-
ğini gösteriyor. İnşallah bundan sonra 
da organizasyonlarımız devam edecek.” 

diye konuştu. 
485 KİLOMETRE BİSİKLET YOLU
Türkiye Bisiklet federasyonu Başkanı 

Erol Küçükbakırcı bu çalışmada emeği 
geçen herkese teşekkür ederek federas-
yonla birlikte bir çalışma yapılmasını ve 
sonuna kadar destek olacaklarını söy-
ledi. Küçükbakırcı ayrıca, “Konya, 485 
kilometre bisiklet yoluna sahip tek il. Bu, 
dünyada sadece  ABD’de var. 

Bizim temennimiz, illerimizin bisiklet 
yolu ve bisiklet altyapısına destek verme-
si, sağlıklı havayı korumaya önem ver-
mesidir dedi.

BİRİNCİLER BELLİ OLDU

Konya Dağ Bisikleti Kupası yarışma-
sının 2017’nin son organizasyonu oldu-
ğunu aktaran Küçükbakırcı, aralık ayında 
yapacakları çalıştayla 2018’in programını 
belirleyeceklerini sözlerine ekledi. Yarış-
lar sonunda yıldız erkeklerde Ceylan Esat, 
master erkeklerde Germen Turgay, genç 
erkeklerde Doğan Halil İbrahim, elit er-
keklerde Sint Sov Anton ve yıldız bayanlar 
kategorisinde Bekar Azize birincilik elde 
etti. Sporculara kupa ve madalyaları-
nı Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı 
Erol Küçükbakırcı, Spor İl Müdürü Ömer 
Ersöz ve diğer yetkililer verdi.
n SPOR SERVİSİ/AA

Erol Küçükbakırcı



Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor 9.hafta maçında Kayserispor’a 
mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. 
Bu sonucun üzerine Atiker Konyaspor 
yönetimi gece olağanüstü toplanarak 
Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile 
yollarını ayırdı. Konyaspor’da Akçay’ın 
ayrılmasından sonra yeni teknik direktör 
arayışları başladı. Yeşil beyazlı takımın 
elinde geniş bir liste bulunuyor ve gö-
rüşmeler devam ediyor. Konyaspor yö-
netiminin bugün yeni anlaşılan hoca ile 
sözleşme imzalaması bekleniyor.

SAĞLAM VE HAMZAOĞLU 
İSİMLERİ ÖNDE

Konyaspor’da yeni teknik adam ara-
yışları sürerken, ön plana çıkan isimler 
arasında Ertuğrul Sağlam ve Hamza 
Hamzaoğlu var. Konyaspor yönetimi-
nin bu iki teknik direktör arasında karar 
vermesi bekleniyor. İsmi geçen teknik 
adamlar arasında Ertuğrul Sağlam sezon 
başında Yeni Malatyaspor ile anlaşma 
sağlamış ancak 4.haftanın sonunda ta-
kımdan ayrılmıştı. Sağlam, şu an takım 
çalıştırmıyor. Hamza Hamzaoğlu ise son 
olarak Süper Lig ekiplerinden Osman-
lıspor’un başında yer almıştı.

YABANCI PLANI VAR
Yeşil beyazlı takımda yerli hocaların 

dışında yabancı teknik direktör isimleri 
de gündemde. Konyaspor’da, sezon ba-

şında da yeşil beyazlı takımla adı ge-
çen Robert Prosinečki, yeni teknik 

direktörler listesinde yer alıyor. 
Bunun dışında Konyaspor ile 
adı geçen teknik adamlar ara-
sında Ersun Yanal, Hikmet 
Karaman ve Hakan Kutlu 
var. Konyaspor’da teknik 
adam sorununun bugün so-
nuçlanması bekleniyor.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konyaspor, Teknik Di-
rektör Mustafa Reşit Akçay 
ile yollarını ayırdığını resmi 
sitesinden yaptığı açıkla-
ma ile duyurmuştu. Yapılan 
açıklamada, “Atiker Kon-

yaspor Yönetim Kurulumuz 
takımımızın aldığı olumsuz 

sonuçları değerlendirmek için 
Kayserispor ile oynadığımız 

Süper Lig karşılaşma-
sının hemen 
ardından ola-
ğanüstü toplan-

mıştır.
Yönetim Kurulu toplan-

tısındaki değerlendirme 
neticesinde, Atiker Kon-
yaspor Profesyonel Ta-
kımı Teknik Direktörü 
Sayın Mustafa Reşit Ak-
çay  ve yardımcılarıyla 
yolların ayrılması kararı 
alınmıştır.

 2017-18 Süper 
Lig Sezonu’nun ilk 9 
haftasında takımımızı 
çalıştıran Mustafa Reşit 
Akçay’a ve yardımcı-
larına kulübümüze 
verdikleri hizmet-
lerden dolayı 
teşekkür ediyor; 
bundan sonraki 
kariyerlerinde 
başarılar dili-
yoruz” ifadeleri 
yer aldı.
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 9 7 2 0 20 6 14 23
2.GÖZTEPE 9 5 2 2 20 15 5 17
3.TMAKHİSARSPOR 9 5 2 2 17 13 4 17
4.KAYSERİSPOR 9 5 2 2 14 10 4 17
5.M. BAŞAKŞEHİR 8 5 1 2 13 11 2 16
6.FENERBAHÇE 9 4 3 2 17 12 5 15
7.BEŞİKTAŞ 8 4 2 2 13 9 4 14
8.BURSASPOR 9 4 1 4 16 13 3 13
9.DG SİVASSPOR 9 4 1 4 14 14 0 13
10.A. ALANYASPOR 9 3 2 4 19 20 -1 11
11.YENİ MALATYASPOR 9 3 2 4 15 17 -2 11
12.ANTALYASPOR 9 2 3 4 11 15 -4 9
13.TRABZONSPOR 9 2 3 4 17 22 -5 9
14.KASIMPAŞA 9 2 2 5 13 18 -5 8
15.K.KARABÜKSPOR 9 2 2 5 11 16 -5 8
16.GENÇLERBİRLİĞİ 9 2 2 5 12 20 -8 8
17.ATİKER KONYASPOR 9 2 1 6 9 13 -4 7
18.OSMANLISPOR 9 2 1 6 13 20 -7 7

Bugüne kaldı!
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Mustafa 

Reşit Akçay ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik adam arayışları 
sürüyor. Yeşil beyazlılarda yeni isim bugün belli olacak. Konyaspor’da 

ön plana çıkan iki isim; Ertuğrul Sağlam ve Hamza Hamzaoğlu
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