
Batı, Arakan’ı dinamitliyor!

Arakanlı Müslümanların yaşadığı sıkıntılara ve Batı’nın bu bölgedeki uygu-
lamalarına dikkat çeken İHH Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, 
“Oradaki insanların tüm yüzlerin binlerce yıldır gelen aile ve toplumsal 

yapısını dinamitleyecek çalışmalar içerisindeler” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE
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‘ARTIK SAVAŞLARI BİLE
ELEKTRONİK KAZANIYOR’

Tamirciler kendilerini yenilemeli

Elektronik sektörünün önemine dikkat çeken Televizyon, 
Radyo Tamircileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadir 
Erölmez, “Elektroniğe önem verip o meslek üzerinde çalış-
mamız lazım. Çünkü artık savaşı bile elektronik kazanıyor” 
dedi. Ayrıca Erölmez, radyo ve televizyon tamircilerinin ye-
niliklere ayak uydurmaları gerektiğini söyledi. 

n HABERİ SAYFA 17’DE
05 Şükran Mahallesi

merkez olacak 06 Şems mahallesinde
tehlikeli gerginlik 12 ‘Şehrimiz Konya,

 ufkumuz dünya’

‘Türkiye bugün
gündem belirliyor’

Konya’da konuşan Orman ve 
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 
“Bugün her türlü sanayisini kuran, 
insansız hava aracını, Altay tankı-
nı, Atak helikopterini yapan güçlü 
bir Türkiye var. Artık gündemi 
belirleyen bir Türkiye var.” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Bisiklet yolunda
hedef büyüttük

Türkiye’de bisiklet kullanımının 
yaygınlaştırılması için hedeflenen 
Kopenhag sistemi kapsamında 
pilot il seçilen Konya’da, daha 
önce bisiklet yolu için belirlenen 
2023 hedefi şimdiden aşılmış 
durumda. Yeni hedef ise 1000 
kilometre.  n HABERİ SAYFA 14’TE

Güvenlik için 
bariyer şart!

Sille’de geçtiğimiz haftalarda 
6 yaşındaki bir çocuğun Sille 
Kanalı’na düşmesi ve boğulma 
tehlikesi geçirmesi üzerine, bölge 
vatandaşları çocukların güven-
liği için kanal etrafının bariyerle 
kapanmasını istedi.
n HABERİ SAYFA 14’TE

Robotlar akıllandı!
Türkiye’nin ilk insansı robot 

fabrikası Konya’da açıldı. 
İnsanlar gibi koku alma ve 

görme yetisine sahip robotlar 
insanların yüzlerini tanıyabiliyor. 

Robotlar seri üretime geçmesi  
ile birlikte stant görevlisi, 

tezgahtar, fuarlar ve kafelerde 
çalışabilecekler

TÜRKİYE’NİN İLK İNSANSI
ROBOT FABRİKASI AÇILDI

Konya, yazılım ve bilişim sektöründe yeni 
bir çığır açtı. 2 bin 700 metrekaresi kapalı 
olmak üzere toplamda 11 bin metrekare 
alana kurulan Türkiye’de ilk insansı robot 
fabrikası Akın Robotics açıldı. Akınsoft fir-
masının yüzde yüz yerli sermaye ile ürettiği 
robotlar yapay zeka donanımı ile birleştiril-
di ve insansı hareketler yapabiliyor. Koku 
alma ve görme sağlayabiliyor. İnsan yüzle-
rini tanıyabiliyor. 

SERİ ÜRETİM YAPAN
DÜNYADA İLK VE TEK

Soft ve Akın Robotics Yönetim Kurulu Baş-
kanı Dr. Özgür Akın, “Dünyada birçok kuru-
luş insansı robotun Ar-Ge’sini yaptı.  Ancak 
hiçbir kuruluş seri üretim ve yalın üretime 
geçmedi. Bugün burada robotların yalın 
üretime ve seri üretime geçtiğini görecek-
siniz. Şu anda Ada serisi robotlarımızın 
GH-5 serisinin üretimine başladık. Bu 22 yıl-
lık bilgi birikimimizin sonucu oluştu” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Dualar kabul oldu

Çiftçinin dört gözle beklediği yağış geldi. Geçtiğimiz 
sene kurak geçen sonbaharın ardından cumartesiden bu 
yana yağan yağmurlar üreticiye adeta deva oldu.  Yağ-
murlar su bekleyen toprakları ıslandırırken diğer yandan 

toprak, su rezervi yapmaya başladı.
n HABERİ SAYFA 4’TE

İlk kar yol kapattı!

Konya’yı etkisi altına alan yağış merkezde yağmur 
şeklinde düşerken Seydişehir, Derbent ve Bozkır ilçele-
rinde kara dönüştü. Konya’nın ilk karı bu ilçelerde etkili 
olurken, Akseki-Seydişehir Karayolu, Alacabel mevkisi 

kar nedeniyle kısa süreliğine kapandı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE
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Doğa Koleji eğitim 
sektörüne yön veriyor

Yenigün Gazetesi Reklam Koordinatörleri, 
Doğa Koleji’nin İstanbul’da ki Genel Müdürlüğü-
nü ziyaret etti. Doğa Koleji Medya ve Kurumsal 
İletişim Direktörü Turgay Türker ile istişarede 
bulunan ekibimiz; Fahri Altınok, Sami Kayalar ve 
İbrahim Büyükharbut Yenigün Gazetesinin proje-
leri hakkında kendilerine bilgiler verdi. Doğa Ko-
leji Medya ve Kurumsal İletişim Direktörü Turgay 
Türker ise, “2002 yılında kurulan Doğa Koleji; 
110 kampüs, 82 bin öğrenci, 8 bin 760 öğretmen 
ve 11.500 çalışanıyla Türkiye’de eğitim sektörü-
ne yön vermeye devam ediyor. Doğa Koleji, dün-
ya standartlarında eğitim sunmaya, gelişime ve 
geliştirmeye katkı sağlarken, “yeni nesil eğitim” 
felsefesiyle geleceğin dünyasının ihtiyaç duyacağı 
bireyleri bugünden yetiştirmektedir. Eğitim kali-

tesi, akademik, sportif ve sosyal başarılarımızın 
yanında geliştirdiğimiz yenilikçi eğitim modelleri 
ile Türkiye’deki eğitim sektörüne yön veren Doğa 
Koleji, sunduğu yüksek standartlardaki hizmet 
kalitesiyle öğrencilerine, çalışanlarına ve topluma 
değerkatıyor. Doğa Koleji, bugün, ürettiği eğitim 
modelleriyle dünyada birçok kurumun örnek aldı-
ğı bir eğitim markası... Doğa Koleji’ni diğer eğitim 
kurumlarından ayıran en temel özelliği; eğitimde 
klasik kalıpları yıkarak modern, vizyoner modelle-
ri hayata geçirmesidir” diyerek Doğa Koleji hak-
kında bilgiler verdi. Ekibimize de ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür eden Turgay Türker, Yenigün Ga-
zetesine ve kendilerine çalışmalarında başarılar 
diledi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Ali Mücahit ve Muammer Vahit kardeşler aynı anda evlendiler. Fatma Nur-Ali Mü-
cahit ile Gülseren-Muammer Vahit çifti bir ömür boyu mutluluk için ‘Evet’ dediler

Hatice ve Mehmet çifti bir ömür mutluluğa evet dedi. Diltaş Sosyal Tesisleri’nde 
geleneksel Konya pilavının ikram edildiği düğüne çok sayıda davetli katıldı

Kılınç ailesi çifte 
mutluluk yaşadı

Özkonyalı ve Öge 
aileleri akraba oldu

Kılınç ailesi iki gelin birden aldı. 
Konya’nın tanınmış ailelerinden Ha-
nife-Mahmut Kılınç’ın oğulları Ali 
Mücahit ve Muammer Vahit kardeş-
ler dünya evine girdiler. Ali Mücahit, 
Hülya-Ünsal Kalmış ailesinin kızları 
Fatma Nur ile Muammer Vahit ise 
Makbule-Hakan Ertürk ailesinin 
kızları Gülseren ile bir ömür boyu 
mutluluğa ‘evet’ dedi.  Mavera Kır 
Düğün Bahçesi’nde yapılan düğünde 
Kılınç-Kalmış ve Ertürk aileleri misa-
firlerle tek tek ilgilenerek davetlilerin 
hayırlı olsun dileklerini kabul ettiler. 
Geleneksel Konya pilavının ikram 
edildiği düğünde çiftlerin arkadaşla-
rı onların en mutlu gününde onları 
yalnız bırakmayarak sevinçlerine or-
tak oldular.  Yenigün Gazetesi olarak 

Fatma Nur-Ali Mücahit ve Gülse-
ren-Muammer Vahit çiftine Allah’tan 
sağlıklı bir ömür ve mutluluk diliyor, 

Kılınç-Ertürk ve Kalmış ailelerine ha-
yırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. 
n UFUK KENDİRCİ

Hacer-Hasan ailesinin kızları Ha-
tice ile Aynur-Hasan Nevzat Öge’nin 
oğulları Mehmet dünya evine girdi-
ler. Diltaş Sosyal Tesisleri’nde ger-
çekleştirilen düğünde davetlilere 
geleneksel Konya pilavı ikram edildi. 
Hacer-Hasan ailesi ile Aynur-Hasan 
Nevzat Öge aileleri konuklarla tek 
tek ilgilenerek davetlilerin tebrikleri-
ni kabul ettiler. Genç çiftin yakın ar-
kadaşları çiftin en mutlu günlerinde 
onları yalnız bırakmazken, düğünde 
bol bol fotoğraf çekilerek mutlu anı 
ölümsüzleştirdiler. Yenigün Gaze-
tesi ailesi olarak genç çift Hatice ve 
Mehmet’te bir ömür boyu mutluluk 
ve sevgi, Özkonyalı-Öge ailelerine ise 
hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. 
n UFUK KENDİRCİ
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Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası Konya’da açıldı. İnsanlar gibi koku alma ve görme yetisine sahip robotlar insanların 
yüzlerini tanıyabiliyor. Robotlar seri üretime geçmesi  ile birlikte stant görevlisi, tezgahtar, fuarlar ve kafelerde çalışabilecekler

Koku alıyor ve görüyorlar!

Türkiye’de ilk insansı robot fabrikası Akın Robotics açıldı. Seri üretimin yapılacağı fabrikada robotlar oldukça ilgi çekti.

 Akın Soft ve Akın Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, protokol üyelerine üretim merkezini gezdirdi. Akın, robotlar hakkında bilgi verdi. 

Konya, yazılım ve bilişim sektö-
ründe yeni bir çığır açtı. 2 bin 700 
metrekaresi kapalı olmak üzere 
toplamda 11 bin metrekare alana 
kurulan Türkiye’de ilk insansı robot 
fabrikası Akın Robotics açıldı. Akın-
soft firmasının yüzde yüz yerli ser-
maye ile ürettiği robotlar yapay zeka 
donanımı ile birleştirildi ve insansı 
hareketler yapabiliyor. Koku alma ve 
görme sağlayabiliyor. İnsan yüzleri-
ni tanıyabiliyor. Ayrıca insanı tanı-
dıktan sonra da bir sonraki görüşte 
kişiyi isim olarak yeniden biliyorlar. 
İnterneti çok aktif olarak kullanabi-
len robotlara açılışta ilgi yoğundu. 
Açılışa Konya Sanayi Odası Başkanı, 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş 
Kütükcü, Bilim, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı Konya İl Müdürü Uğur 
Özalır, KTO Karatay Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ka-
tıldı.
“İNSANSI HAREKETLER, KOKU ALMA 

VE GÖRME SAĞLAYABİLİYOR”
Üretilen robotların yerli olduğu-

nu vurgulayan Akın Soft ve Akın Ro-
botics Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Özgür Akın, “1995 yılında belirle-
miş olduğumuz vizyonumuz bugün 
buradayız. 1995 yılında Konya’da 
küçük bir iş yeri olarak faaliyetlerine 
başlayan kurumumuz 22 yıl boyun-
ca hiçbir sermaye desteği almadan 
büyümüştür. Bu süreçte Akın Robo-
tic  Ar-Ge çalışmalarını göstermeye 
başlamış, birçok prototip üretmiştir. 
Dünyada birçok kuruluş insansı ro-
botun Ar-Ge’sini yaptı.  Ancak hiçbir 
kuruluş seri üretim ve yalın üretime 
geçmedi. 

Bugün burada robotların yalın 
üretime ve seri üretime geçtiğini gö-
receksiniz. Şu anda Ada serisi robot-
larımızın GH-5 serisinin üretimine 
başladık. Bu 22 yıllık bilgi birikimi-
mizin sonucu olarak son geliştirdiği-
miz bir robot. Ada GH-5 çok hassas 
bir şekilde hareket edebiliyor. Tüm 
malzemeleri kendi laboratuarları-
mızda geliştirdik. Devre tasarımları, 

yazılımları, mekanik tüm aksamla-
rı bizim tarafımızdan geliştirilerek 
yapıldı. Bu anlamda yüzde yüz yerli 
bir robot. Yapay zeka donanımı ile 
birleştirildi ve insansı hareketler ya-
pabiliyor. Koku alma ve görme sağ-
layabiliyor. İnsan yüzlerini tanıyabili-
yor. Sizi tanıdıktan sonra bir sonraki 

gelişinizde sizi isim olarak yeniden 
biliyor. İnterneti çok aktif olarak 
kullanabiliyor. Dokunma hissi de 
var. Bugüne kadar farklı şekillerde 
hizmet veren 16 çeşit robot ürettik. 
Bu robotların çoğunu kamuoyuyla 
paylaştık. Hatta bu ürettiğimiz ro-
botlar arasında insanlara hizmet ve-

renler de oldu. Cadde Meram Cafe 
ve Robotik Uygulama Merkezi’nde 
Türkiye’nin ilk insansı robotlarını ça-
lıştırdık. Bu robotlarımız kafemizde 
garson olarak görev yaptı. Fuarlar-
da broşür dağıttı ve çeşitli gösteriler 
sundu.  Çalışmalarımızı genç ve di-
namik arkadaşlarla paylaşmaya ha-

zırız. Çalışmalarımız tüm insanlığa 
hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.  
“4. SANAYİ DEVRİMİ TEKNOLOJİ İLE 

HAYATA GEÇER”
Konya Sanayi Odası Başkanı, 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Me-
miş Kütükcü, teknolojik dönüşü-
mün önemine vurgu yaptı Dr. Özgür 
Akın’dan bir istekte bulundu. Baş-
kan Kütükcü, “ Böylesine anlamlı bir 
günde karşınızda olmaktan mutlu-
luk duyuyorum. Özverili çalışan bir 
ekibin çalışmasına şahit oluyoruz. 
Yaklaşık 1,5 yıl önce temelini attığı-
mız tesisisin seri üretime geçmesini 
görmek bizi gururlandırıyor. Bizim 
yenilikçi girişimcilere ihtiyacımız 
var. Bundan 25-30 yıl önce hayatı-
mızda telefon ve internet yoktu ki 
hele ki robotlar. Bize o yıllarda robot-
ların hastanede, kafede, havaliman-
larında çalışacağını söyleselerdi ina-
namazdık. Ancak bu dönem yeni bir 
dönem. Bu döneme Akın Robotick’in 
önderlik etmesi gurur verici. Tekno-
lojik kabiliyet dediğimiz dönem tam 
da böyle bir dönem. Girişimci ruhuy-
la kendi sektöründe ön plana çıkan 
Özgür Akın ve çalışma arkadaşları-
na teşekkür ediyorum. Şu anda 17 
tane Ar-Ge merkezimiz bulunuyor. 
Hedefimiz 20 Ar-Ge merkezi. He-
defimiz doğrultusunda bizim Özgür 
Bey’den bir de isteğimiz bulunuyor. 
İsteğimiz daha önce şehrimizde hiç 
kurulmamış yazılım ve bilişim sek-
töründeki Ar-Ge merkezinin kurul-
ması. Bu çalışma kendilerine yakı-
şacağını düşünüyoruz. Nesnelerin 
interneti dediğimiz 4. sanayi devri-
mi bu teknolojilerle hayata geçiyor” 
dedi.
“KONYA SANAYİSİ DİĞER ŞEHİRLERE 

ÖRNEK OLABİLİR”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanlığı Konya İl Müdürü Uğur Öza-
lır, Bakanlığın Ar-Ge çalışmalarına 
verdiği desteği belirterek, “Türki-
ye’nin ve dünyanın ilk insansı robot 
fabrikasının açılışında olmaktan do-
layı gurur duyuyorum. Akın Soft ye-

nilikçi ve Ar-Ge çalışmalarını yapan 
bir firma olduğunu belirtmeliyim. Bu 
çalışmalar yapılırken kurum olarak, 
devletimizden bir destek talebinde 
bulunulmadı. Ancak daha sonraki 
çalışmalarda Bakanlık olarak kuru-
ma gerekli destekleri vermeye hazır 
olduğumuz bilinmeli. Son yıllarda 
Bakanlığımızın Ar-Ge çalışmalarına 
desteği arttı. Konya sanayisi diğer 
şehirlere örnek olabilir. Konya’da 
bu potansiyel var. Bu anlamda kat-
ma değeri yükseltmemiz gerekiyor. 
Akın Robotick bu anlamda önem 
arz ediyor” diye konuştu.  Son ola-
rak etkinlikte söz alan KTO Karatay 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bay-
ram Sade, “Bugün bizim için önemli 
bir gün. 2009 yılında çalışılan Ar-Ge 
çalışmaları henüz 10 yıl geçmeden 
başka bir evreye geldiğini görüyo-
ruz. Dünyada ilk insansı robot fab-
rikası ismi bile insanları heyecan-
landırmak için yetiyor. Üniversite 
olarak değerlendirdiğimizde Akın 
Robotıck’in üniversitemize sektör 
danışmanı olmasını bekliyoruz. Öğ-
rencilerimize yeni ufuk açacaklarını 
düşünüyorum. Üniversitemizde  bu 
alanda çok ciddi birikim var. Birlikte 
güzel projeler üretmek istiyoruz. Bu 
gelişme teknoloji ithalatının önünü 
kesip, teknoloji ihracatının önünü 
açacağını düşünüyorum. Başta Dr. 
Özgür Akın olmak üzere çalışma ar-
kadaşlarına tebrik ve teşekkür ediyo-
rum” dedi.

HASTANE, KAFE, BÜRO…
Robotların seri üretime geçme-

si ile birlikte hastanelerde yardım-
cı eleman, alışveriş merkezlerinde 
tezgahtar, fuarlarda stant görevlisi, 
kafelerde garson ve büro elemanı 
olarak kullanılabilecek. Ayrıca prog-
ramlandığı taktirde güvenlik görev-
lisi olarak da çalışabilecek. Yatalak 
olan bir hastaya arkadaşlık bile ya-
pabilecek. Üretilen insansı robotlar, 
hastanın ses iletişimi ile bilgisayar 
kullanabilmesini de sağlayacak.
n UFUK KENDİRCİ

Özgür Akın

Uğur Özalır

Memiş Kütükcü

Prof. Dr. Bayram Sade
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Arakanlı Müslümanların yaşadığı sıkıntılara ve Batı’nın bu bölgedeki uygulamalarına dikkat çeken İHH Konya Şube Başkanı Hasan 
Hüseyin Uysal, “Oradaki insanların tüm yüzlerin binlerce yıldır gelen aile ve toplumsal yapısını dinamitleyecek çalışmalar içerisindeler” dedi

Batı, Arakan’ı dinamitliyor!
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) 

İnsani Yardım Vakfı Konya Şube 
Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Ara-
kan gözlemleri ile ilgili gazetemize 
özel açıklamalarda bulundu. Başkan 
Uysal bölgedeki fakirliğe dikkat çe-
kerek, bölgeye gönderilecek malze-
melerin doğru seçilmesi gerektiğini 
vurguladı. Arakan kamplarımıza 
yaklaşık 1 haftalık seyahat gerçek-
leştirdiklerini ifade eden Uysal, “Ar-
kadaşlarımızın bizlere vermiş olduğu 
bilgilere göre kamplarda 700 bini 
aşkın insan var. İHH 25 Ağustos’ta 
olayın yaşanmasından bugüne kadar 
aralıksız hizmetlerini sürdüren tek 
İslami sivil toplum kuruluşu.  Bölge-
de bulunan  diğer yardım kuruluşları 
batılıların iyi niyetli olmayan yardım 
kuruluşları.   Batı’nın isimleri güzel 
ama niyetleri bakımında içi kötü yar-
dım kuruluşları. İHH olarak bölgede 
günlük 1000 gıda torbası, 1000 te-
mizlik paketi dağıttık. Ayrıca branda, 
naylon hasır ve gazyağı ocağı dağıt-
tık. Maalesef bölgede sıkıntı büyük.  
Gözlemlerimize göre bölgedeki so-
runları 2’ye ayırmamız lazım. 1. işin 
maddi olan kısmı. 2. ise bu inancın 
bu kültürün devamını sağlamak. 
Yani Arakanlı bir insan var ruhani in-

sanı var. Bunların bir inanç yapısı ve 
gelenek yapısı var. Bizler birinci kı-
sımda çok gayretliyiz.  Her türlü en-
gellemelere rağmen.  Ancak 2 kısma 
geldiğimiz zaman engeller daha sıkı 
ve bu engelleri aşamıyoruz. Bangla-
deş hükümeti  bizim orada o insan-
ların önde gelen alimlerinden, bilgiyi 
sahip olan bilge kişilerinden oluştu-
racak kadrolarlı bizlerin desteği ile 
açılacak eğitim kurumlarının açılma-
sına destek ve izin vermiyor. Ama 
buna müteakip batılıların yardım 

kuruluşları buluyor. Onlar bizlerin 
değerlerine uygun çalışmalar yapmı-
yorlar.  Sözde kadın erkek eşitliği al-
tında oradaki insanların tüm yüzlerin 
binlerce yıldır gelen aile ve toplumsal 
yapısını dinamitleyecek çalışmalar 
içerisindeler. Tabi bu kasten olan bir 
şey. Özellikle yetim çocuklar için de 
aynı şeyler uygulanıyor. Orada bulu-
nan yabancı kuruluşlar gıda dağıtımı 
ve temizlik malzemesi dağıtımına 
talip değiller varsa yoksa kadın ge-
liştirme programları, çocuklarla ilgili 

çalışmalar yapıyorlar” dedi
 TÜRKİYE DEVLETİ DEVREYE GİRMELİ

Türkiye  Cumhuriyeti İslam dev-
letleri arasından aslına köküne sada-
kat konusunda en önde gelen devlet 
olduğuna dikkat çeken Uysal, “Bizim 
talebimiz ve isteğimiz Bangladeş 
hükümeti ile hükümetimizin yardı-
mın 2 aşaması olan sosyal yapılarını 
ve donatılarını manevi yönlerini aile 
yapılarının kültürel yapılarının, ima-
nı yapılarının korunması ve gelişti-
rilmesi gelecek nesillere aktarılması 

için Bangladeş hükümeti ile hükü-
metimizin görüşmeler yaparak her 
türlü yolla temin etmesi lazım. 

Aksi halde İslam ümmetin bağ-
rına başka hançer saplanmış olacak. 
Bizler İHH Vakfı olarak bu işte varız. 
Devletimizden gerekli siyasi destek-
lerin sağlanmasını istiyoruz. Çadır-
ların arasında dolaştığımız zaman 
olaylar oluyordu. 

Dışarıdan gelen insanların dışın-
da ayakkabı dışında bir şey görme-
dim. Bölge hakkında bilgi sahibi olan 

kişiler ile bölgeye yardım göndermek 
daha doğru olacaktır. Bizimle bera-
ber bölgeye İslam dünyasından deği-
şik yerlerinden gelmiş başka yardım 
kuruluşları gördüm.  Bölgede çok yo-
ğun fakirlik var. 

Myanmar hükümeti nezdinde 
bu insanların ülkelerine dönmesi ve 
kimliklerin korunması amacıyla ça-
lışmalar gerçekleştirilmesi hüküme-
timiz nezdinde çalışmalar yapılması 
gerekiyor” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Hasan Hüseyin Uysal

Konya’da hafta sonundan bu yana etkili olan yağışlar merkez 
noktalara yağmur, ilçelere ise kar yağışı olarak yansıdı

Kasım ayı ile birlikte
Konya’ya ilk kar düştü

Sonbahar bereketi ile birlikte 
geldi. Geçtiğimiz sene Aralık ayına 
kadar toprakları kurak geçen Konya, 
bu yıl Kasım ayının başı itibari ile 
suyu gördü. Yağış cumartesi günü 
akşam itibariyle Konya merkezde 
yağmur, çevre illerde ise kar yağışı 
olarak görüldü. Özellikle kar yağış-
larının Seydişehir- Derbent ve Boz-
kır’da gece saatlerinde etkili olduğu 
öğrenildi.

AKSEKİ-SEYDİŞEHİR 
KARAYOLU KAPANDI

Antalya’yı Konya’ya bağlayan 
Akseki-Seydişehir Karayolu, Alaca-
bel mevkisinde etkili olan kar yağışı 
nedeniyle ulaşıma kısa süreliğine 
kapandı. Karayolları ekiplerinin yak-
laşık 2 saatlik çalışmasının ardından, 
yol yeniden ulaşıma açıldı. Pazartesi 
günü hava çok bulutlu gündüz 13 
derece, gece ise 5 derece. Salı günü 
hava az bulutlu gündüz 15 derece, 
gece ise 4 derece. Çarşamba günü 
hava az bulutlu gündüz 15 derece, 
gece ise 3 derece. Perşembe günü 
hava çok bulutlu gündüz 17 dere-
ce, gece ise 3 derece. Cuma günü 

ise hava parçalı bulutlu gündüz 15 
derece, gece ise 4 derece olması 
bekleniyor.

DERBENT’E İLK KAR
Derbent Belediye Başkanı Ham-

di Acar yaptığı açıklamada, Derbent 
ilçesine mevsimin ilk karının yağdı-
ğını söyledi. Gece saatlerinden beri 
ilçede etkili olan kar yağışının ardın-
dan şehir merkezinde vatandaşla-
rın güne beyaz örtüyle uyandığını 
vurgulayan Başkan Acar, kar yağışı 
ile birlikte Konya’nın Kış Sporları 
Merkezi olması için başlatılan çalış-
maların devam ettiği Aladağ’ın da 
tamamen karla kaplandığını söyledi. 
Aladağ’ın eteklerinde kar yüksek-
liğinin 10 santim olduğunu, daha 
yüksek noktalarda kar kalınlığının 
daha da üst seviyelerde olduğunu 
tahmin ettiklerini belirten Acar, 
“Konya’nın Kayak Merkezi konu-
mundaki Aladağ’a Kasım ayının ilk 
günlerinde yağan kar bizleri çok se-
vindirdi. Kar hem bölgemizdeki çift-
çilerimizin, hem de bizlerin ve va-
tandaşlarımızın yüzünü güldürdü“ 
şeklinde konuştu.  n UFUK KENDİRCİ

Çiftçinin korktuğu başına gelmedi. Geçtiğimiz sene kurak geçen sonbaharın ardından cumartesiden bu yana yağan yağmurlar 
üreticiye adeta deva oldu.  Yağmurlar su bekleyen toprakları ıslandırırken diğer yandan toprak, su rezervi yapmaya başladı

‘Kuru tohum kalmadı’
Dualar kabul oldu, toprak tava(-

hazır hale) geldi. Buğday ekimleri-
nin başladığı bu günlerde çiftçinin 
gözü gelecek yağmur haberindey-
di. Çiftçi yağış yağmaması durum-
da tohumlarda meydana gelecek 
zararları düşünürken hayati yağ-
mur toprağın ve üreticinin yüzünü 
güldürdü. Cumartesi akşamından 
bu yana etkili olan periyodik yağ-
murlar, geçtiğimiz senenin aksine 
sonbaharda tam zamanında yağdı. 
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakülte-
si Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu ve 
Meram Ziraat Odası Başkanı Ali 
Ataiyibiner, etkili olan yağmurlar-
la birlikte bitkilerin rahatladığını,  
yağmurların buğday, şeker panca-
rı ve kanolaya can suyu olduğunu, 
mısır ve şeker pancarı hasadının ise 
biraz gecikmesine karşın yağmur-
dan dolayı olumsuz etkilenmeye-
ceklerini ifade ettiler.
“YAĞIŞ TAM ZAMANINDA YETİŞTİ”

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sü-
leyman Soylu, yağışların dengeli 
yağmasını istediklerini belirterek, 
yağışın su rezervi ve hububat için 
önemine değindi. Prof. Dr. Soylu, 
“Cumartesi gününden bu yana ya-
ğan yağmurlar buğday, arpa eken 
çiftçi için bitki çıkışının hızlanması 
anlamına geliyor. Çiftçilerimizin 
bir kısmı hububat ekti, bir kısmı da 
ekmeye devam ediyor. Tam bu za-
manda gelen hayati yağmur, çiftçi-
lerin yüzünü güldürdü. Şu anda ha-
sadı bekleyen tane mısırlar ve şeker 
pancarı var. Yağmurlar bu hasadı 
3-5 gün erteletebilir. Ama olumsuz 
bir etki yapmaz. Yağmur, güzün 
ekilen ürünler (bağday, arpa, kano-
la) için önemli. Artı olarak toprağın 
su rezervi için de bu yağmurları po-
zitif buluyoruz. Ekilen ürünler su-
suzluktan dolayı çoğu çıkmamıştı. 
Yağmur bu anlamda Allah tarafın-
dan tam zamanında geldiğini düşü-

nüyorum. Geçen sene özellikle son-
bahar Aralık ayına kadar çok kurak 
geçti. Aralık’tan sonra da çetin bir 
kış vardı.  Bu yıl da geçtiğimiz yıl 
gibi olmasından korkuluyordu fakat 
sonbahar yağmurları imdada yetiş-
ti. Yağış beklenenden en az 1 ay er-
ken geldi. Biz yağışın miktarından 
ziyade dengeli yağmasını istiyoruz. 
Bitkilerin yağışı beklediği dönem-
lerde periyodik yağışlar değerlidir. 
Küresel ısınma bu anlamda olum-
suz etki oluşturuyordu. Örneğin 2 
aylık yağmur 1 günde yağdığında o 
suyun toprağa fayda sağlaması çok 
zor olur. Bir diğer nokta geçen sene 
ilkbahar ve kış dönemi istediğimiz 
gibi geçmesine karşın sonbahar 
istenilen düzeyde olmadığı için bu 
durum verimi etkilemişti. Bu sene 
yağmur sonbaharda güzel başladı. 
Haziran ayına kadar yağışın olma-
sını diliyoruz. Kış mevsiminin de 
karlı geçmesini istiyoruz” diye ko-
nuştu.

“KURU TOHUM KALMADI”
Meram Ziraat Odası Başkanı Ali 

Ataiyibiner ise geçtiğimiz yıl kurak 
geçtiğine dikkat çekerek, hububat 

tohumları için yağış sorunu yok 
mesajı verdi. Başkan Ataiyibiner, 
“Dünden bu yana istediğimiz yağışı 
aldık. Bu günden sonra da yağmur 
bekliyoruz. Yağmurlar nedeniyle 
hububat tohumlarında yağış soru-
numuz yok, kuru tohumumuz kal-
madı. Şu andan itibaren çiftçinin 
yüzünü güldürecek yağış, şehrin 
her yerine yağdı. Bundan sonra da 
yağış bekliyoruz. Ancak yağış yağ-
masa bile şu andaki rezerv yetecek 
durumda. Kış mevsimi de yakla-
şıyor. Baktığımızda bizler yağmu-

run kara göre daha çok yağmasını 
istiyoruz. Kar için biraz erken ama 
yağmur için tam zamanı.  Karın 
çevre illerde yağdığına dair haber-
ler geliyor. Şu andaki kar kalıcı de-
ğil, geçici bir kar. Geçtiğimiz seneyi 
değerlendirdiğimizde ise sonbahar 
ayı kurak geçmişti. Kar yağışına ka-
dar topraklar susuz kalmıştı. Bu yıl 
ki yağmur daha erken geldi. Çiftçi 
mevsiminde istediği yağışı aldı di-
yebiliriz. İnşallah yağmur sorunu-
muz yok” diye ifade etti.
n UFUK KENDİRCİ 

Prof. Dr. Süleyman Soylu Ali Ataiyibiner
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Kültür ve ticaret merkezi olacak
Konya’nın kalbi konumunda-

ki Şükran Mahallesi’nde, merkez 
Meram İlçe Belediyesinin başlat-
tığı ve örnek gösterilen 160 bin 
metrekarelik kentsel dönüşüm 
projesinde 1. etap çalışmalarında 
yıkımlar tamamlanmak üzere. 1. 
etapta toplam 60 bin metrekare-
lik alanın 42 bin 488 metrekarelik 
kısmını kapsayan 815 bağımsız 
bölümden 729’u yıkıldı. Hak sa-
hibi bin 364 kişiden bin 221’i ile 
sözleşme imzalandı. Anlaşma 
oranının yüzde 90 olduğu pro-
jede tahliyeler gerçekleştirilerek 
yıkımlar yapıldı. Çok katlı yoğun 
yapılaşmanın olduğu mahallede 
tescilli yapılarla birlikte Karama-
noğlu Beylikleri dönemine kadar 
uzanan bazı tarihi yapıtlar da yıkım 
çalışmaları sırasında ortaya çıkartı-
larak koruma altına alındı. Havadan 
görüntülenen projede şehir merke-
zinde bina yoğunluğunun azaldığı 
dikkatlerden kaçmadı. Oluşan boş 
alanlar ise geçici olarak otoparka dö-
nüştürüldü.

Çalışmalar hakkında bilgi ve-
ren Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, imar ve ihya projesi adını 

verdikleri çalışma ile tarihi bölge-
nin tekrar şehre kazandırılacağını 
söyledi. Mahalle kültürünü yeniden 
canlandıracaklarını belirten Başkan 
Toru, konutların modern ve gele-
neksel mimari yapının birleşimiyle 
ortaya çıkacağını kaydetti. Kat yo-
ğunluğu olmadan tarihi yapılar-
la birlikte turizmi ve yerel ticareti 
canlandıracaklarını anlatan Başkan 
Toru, Türk İslam şehirlerinin bir ör-
neğini bölgede oluşturmayı hedef-

lediklerin dile getirdi. Başkan Toru 
şöyle konuştu:  “Tarihi kent merkez-
lerine baktığımızda yurt dışında ge-
nelde büyük meydanlar var. Büyük 
meydanların çevresindeki yapılar, ti-
cari alanlar ve sosyal bir hareketlilik 
var. Biz burada bunu modelleyerek 
ki geçmişimizde de bu var. Türk İs-
lam şehirlerine bakmış olduğumuz 
zaman hayatın sosyal yapının mer-
kezde küçük meydanlarda toplan-
dığını görürsünüz. Bunun etrafında 

küçük meydanlar toplumsal yapı 
hareketlidir bu mekanlarda. Bu-
rada biz de bunu düşündük ve 
tarihi yapılarımızın mescitlerimi-
zin ki burada pek çok tarihi yapı 
var. Bunların hepsini merkeze 
alarak meydanlar oluşturup bu 
meydanlara bakan yapılarda 2 
katlı, 3 katlı ve 4 katlı yapılarda bu 
bölgeyi destekleyerek hem ticaret 
hem kültür hem konut dokusuyla 
beraber gece ve gündüz yaşayan 
alanlar oluşturulacak. İnsanımızın 
kapalı alan alışveriş merkezlerin-
den kurtulup cadde mağazacılığı 
dediğimiz hadiseyle birlikte bu 
alanda sürekli olarak aktif olarak 
yaşamasını arzuladığımız projeyi 

faaliyete geçirdiğimize hep birlik-
te izlemiş olacağız.” Örneklerine 
bakıldığı zaman kentsel dönüşüm 
projelerinin uzun zaman dilimlerine 
yayıldığını ifade eden Başkan Toru, 
Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm 
Projesinde konutların ihalesinin bu 
yıl yapılacağını, yapımlarına yeni yı-
lın bahar aylarında başlanmasını ve 
4 yılın sonunda bitirilmesini öngör-
düklerini sözlerine ekledi.
n İHA

Konya’da riskli yapıların yıkılarak yerine yeni konutların yapılması amacıyla 
başlatılan kentsel dönüşüm projesinde anlaşmaya varılan eski binalar 

yıkılırken, oluşan son durum havadan görüntülendi. 

Konya’da konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Bugün her türlü sanayisini kuran, insansız hava 
aracını, Altay tankını, Atak helikopterini yapan güçlü bir Türkiye var. Artık gündemi belirleyen bir Türkiye var.” dedi

‘Güçlenen Türkiye
gündem belirliyor’

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu, Ereğli ilçesinde, Ereğli Bele-
diyesi Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen “İvriz Sağ Sahil Sulaması 
Temel Atma Merasimi” ile “Orman 
Mahallelilerine Kullandırılan Gelir 
Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifika-
ları Dağıtımı” törenine katıldı. Eroğlu, 
buradaki konuşmasında, AK Parti 
iktidarınca, ülkede büyük yatırım ve 
hizmetlerin hayata geçirildiğini söy-
ledi. Türkiye’nin parasının eskiden 
değerinin olmadığını, pasaportunun 
da itibarının bulunmadığını belirten 
Eroğlu, “Faiz lobisi vardı. Çalışanın, 
üretenin alın terinin yüzde 86’sını faiz 
lobisi hortumluyordu. Allah’a şükür, 
Recep Tayyip Erdoğan bu faiz lobisi-
nin hortumunu Konya baltasıyla ke-
siverdi.” ifadelerini kullandı. Eroğlu, 
Türkiye’de büyük yatırımların yapıl-
dığını, bunun da dışarıdan kendi kay-
naklarıyla gerçekleştirildiğini aktara-
rak, şöyle konuştu: “IMF’ye bizden 
önce 23,5 milyar dolar borç takmış-
lar. Onu da ödedik. Hatta bunu öde-
diğimiz zaman dünya şaşırdı. Cum-
hurbaşkanımız yurt dışı ziyaretinden 
sonra Bakanlar Kurulunda, ‘IMF biz-
den 5 milyar dolar borç istiyor. Ne 
yapalım’ diye sordu. Biz de ‘verelim’ 
dedik. Türkiye işte bu. 70 sente muh-

taç olan Türkiye’den, bugün her türlü 
sanayisini kuran insansız hava aracı-
nı, Altay tankını, Atak helikopterini 
yapan güçlü bir Türkiye var. Artık 
gündemi belirleyen bir Türkiye var. 
Bunlarla gurur duymamız lazım.”

AK Parti iktidarından önce, bir 
göletin çok yüksek maliyetlerle inşa 
edildiğine dikkati çeken Eroğlu, şöyle 
devam etti: “CHP’nin cemaziyelev-
velini biliyoruz. Çok iyi biliyoruz. Bir 
Yuvacık Barajı yaptılar, 4,5 milyar 
dolar hazineye yük yüklediler. Bunu 
bilmenizde ve hatırlatmakta fayda 
var. Orada çok daha basit bir arıtma 

tesisini 146 milyon dolara bitirdiler. 
Biz, Recep Tayyip Erdoğan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı iken öz 
kaynaklarla ondan daha büyük ve ile-
ri teknolojiyle, arıtma tesisini 15 mil-
yon liraya bitirdik. Nereden, nereye. 
İşte aradaki fark bu. Eski Türkiye’de 
bir gölet, 22 yılda 45 trilyona bitiyor-
du. Sulama hariç Şimdi aynı göleti biz 
sulaması dahil 18 ayda 4,5 milyon li-
raya bitiriyoruz. Dolayısıyla o hortum-
larda kesildi.”

 “ESKİ DEFTERLERİ 
KARIŞTIRMAYALIM”

Veysel Eroğlu, ihale lobisinin hor-

tumlarının da kesildiğini, oradan ar-
tan paranın da millete hizmet olarak 
geri döndüğünü anlatarak, şunları 
kaydetti:

“Şimdi birisi konuşup duruyor. 
Partinin sövücüleri de ortaya çıktı. 
Cumhurbaşkanımıza hakaret edi-
yorlar. Siyasetin seviyesini ne kadar 
aşağı çektiler. Bunları zaten millet an-
lıyor. Şimdi o genel başkan, SSK’nın 
başındayken bir ilaç kaç liraydı? O ta-
rihte çocuğum hastaydı bir antibiyo-
tik aldık. O tarihte 63 milyona almış-
tım. Altı sıfır atarsak 63 liraya aldık. 
Şimdi geçen gün sordum o ilaç kaç 
lira? 11 lira. Bu para kimin cebinden 
çıkıyordu? Konuşmasın Allah aşkına, 
eski defterleri karıştırmayalım. İşi-
mize bakalım. Bizim vaktimi yok. İş 
yapacağız, millete hizmet edeceğiz.”  
Eroğlu, konuşmaların ardından buto-
na basarak yapılacak tesisin temelini 
attı, ardından orman köylülerine kul-
landırılan gelir getirici tür ve ORKÖY 
kredi sertifikalarını dağıttı. Programa, 
AK Parti Konya Milletvekilleri Halil 
Etyemez, Hüsnüye Erdoğan, Meh-
met Babaoğlu ile Konya Valisi Yakup 
Canbolat, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.
n AA

‘Ereğli potansiyeli yüksek
olan büyük bir ilçemiz’

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu’nun katılımıyla 
Ereğli’de gerçekleştirilen Kapalı Su-
lama Sistemi temel atma programı 
sonrası, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı İlçe Teşkilatı’na geçti 
ve burada bir toplantı gerçekleştirdi. 
Akabinde Ereğli Belediyesi’ne gele-
rek Başkan Özgüven’i makamında 
ziyaret etti. İlçe bazında ilk ziyaretini 
Ereğli’ye yapan Angı: “Ereğli potan-
siyeli yüksek olan büyük bir ilçemiz. 
Bu güzel şehrimize 466 Milyon yatı-
rımla Kapalı Sulama Sistemi’nin te-
mellerini Sayın Bakanımızın da katı-
lımıyla attık. Ayrıca bu vesile ile ilçe 
bazında ilk ziyaretimizi de buraya 
yaptık. Misafirperverliğinden dolayı 
İlçe Teşkilatımıza, Milletvekillerimi-
ze ve Belediye Başkanımıza, Ereğ-
lili vatandaşlara teşekkür ederim. 
Kapalı Sulama Sistemi’nin hayırlı 
uğurlu olmasını dilerim” dedi. AK 
Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnü-
ye Erdoğan: “Ereğli böyle yatırımları 
hak eden önemli bir ilçemiz. Kapalı 
Sulama Sistemi’nin temellerinin 
atılmasıyla da bu şehrimizde de-
ğerli bir hizmete daha imza atılmış 
oluyor. Bu önemli hizmettin ger-
çekleşmesinde emekleri olan Sayın 
Bakanımıza, Milletvekillerimize, İl 

Teşkilatımıza, İlçe Teşkilatımıza, 
Belediye Başkanlarımıza, Kurum 
Müdürlerimize ve herkese teşekkür 
ediyorum. Ayrıca Misafirperverlik-
lerinden dolayı İlçe Teşkilatımıza, 
Milletvekillerimize, Belediye Başka-
nımıza ve tüm Ereğlili vatandaşlara 
teşekkür ediyorum” dedi. Şehrimiz 
tarihi bir güne şahitlik etti diyen 
Başkan Özgüven: “Kapalı Sulama 
Sistemi yıllarca hayalini kurduğu-
muz bir hizmetti. Şükürler olsun ki 
bu hayalimizin temellerini Sayın Ba-
kanımız, Milletvekillerimiz, İl Baş-
kanımız, İlçe teşkilatımız, Kurum 
Müdürlerimiz, Oda Başkanlarımız, 
STK Temsilcilerimiz ve değerli va-
tandaşlarımızla birlikte attık. Kapalı 
Sulama Sistemi yoğun çabanın ürü-
nüdür, uzun zamandır yapılan çalış-
malarla nihayet bu günleri gördük. 
Ayrıca bu hizmetin ilk kıvılcımını 
İlçe Tarım Müdürü iken atmamızın 
gururunu da yaşıyorum. Orman ve 
Su İşleri Bakanlığımızın bir kalemde 
en fazla yatırım yaptığı Kapalı Su-
lama Sistemi’nin maliyeti tam 466 
Milyon Türk Lirasıdır. Bu hizmette 
emeği olan herkese yürekten teşek-
kür ediyor, Ereğli’mize hayırlı uğur-
lu olmasını diliyorum” dedi.
n HABER MEREKZİ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “İvriz Sağ Sahil Sulaması 
Temel Atma Merasimi” ile “Orman Mahallelilerine Kullandırılan Gelir Getirici 

Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı” törenine katıldı.



Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü 
olan Beyşehir Gölü ve ülkenin diğer iç 
sularında son yıllarda giderek yaygın-
laşan elektroşok yöntemiyle avcılık ya-
panlara uygulanan idari para cezaları-
nın günümüzde çok sembolik kaldığı, 
bunun yerine konunun muhatapları-
na ilgili mahkemelerde yargı yolunun 
açılması gerektiği belirtildi. 

Avrasya Amatör ve Spor Olta Ba-
lıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan 
Bal, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 
iç sularında yasak olmasına rağmen 
elektro şokla yapılan avcılık faaliyet-
lerinin günümüzde giderek yaygın-
laştığına dikkat çekti. Türkiye’nin en 
önemli tatlı su üretim merkezlerinden 
birisi olan Beyşehir Gölü’nde de son 
dönemde elektroşokla avcılığın yay-
gınlaştığı ve buna bağlı olarak gölde 
yetişen balık türlerinin neslinin azal-
dığına yönelik şikayetlerin arttığını 
vurgulayan Bal, “Sportif amaçlı olta 
avcılığının da yaygın olarak yapıldığı 
Beyşehir Gölü’nde geçtiğimiz yıllar-
da 2 avcının da ölümüne neden olan 
elektroşokla yapılan avcılığın kıyılarda 
giderek yaygınlaştığına tanıklık edi-
yoruz. Bu konuda aldığımız duyum 
ve ihbarlar, kolluk kuvvetlerinin ve 
görevlilerin denetim ve kontrol faali-
yetleri sonunda ortaya çıkan gerçekler 
de yaşanan bu düşündüren olumsuz 
manzarayı gözler önüne seriyor. İlgili 

kurumlarımız, bölgede başta elekt-
roşokla avcılık olmak üzere, yasak za-
manda avlanmanın önüne geçilmesi, 
boy limitlerinin altında avlanılmama-
sı ve kaçak avcılık konusunda kolluk 
kuvvetlerinin de desteğiyle amansız 
bir mücadele yürütüyor. Hatta bu 
konuda alımı yapılan dronlar da bu 
çalışmalara destek veriyor. Ancak, 
Beyşehir Gölü’nün iki il sınırında çok 
büyük bir alanı kapladığı göz önünde 
bulundurulduğunda, acaba bu işi ya-
panların yüzde kaçı yakalanıp cezai iş-
lemler uygulanabiliyor. Bu durum, bir 
soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. 
Ayrıca, yakalanan kişilerin cezaların 
caydırıcı olmamasından dolayı tekrar 

tekrar bu avlanma yönteminde ısrar 
ettiğini duyuyoruz. Verilen idari para 
cezalarını bu işi yapanlar, her seferin-
de yakalanamadıklarına göre bir son-
raki seferlerinde yürüttükleri illegal 
mesaileriyle zaten fazlasıyla karşıla-
dıklarını biliyoruz. O yüzden, Beyşehir 
Gölü’ndeki balık türlerinin neslinin 
tamamen tükenmemesi ve bölgedeki 
ekolojik dengenin bozulmaması için 
bakanlığımızdan bu kişilere karşı daha 
ağır yaptırımlar bekliyoruz. Özellikle, 
elektroşokla avcılık konusunda yaka-
lanan kişilere idari para cezası değil, 
hapis cezası müeyyideleri getirilmesi-
ni talep ediyoruz. Elektroşokla yapılan 
avcılık, profesyonel olarak bu işi yapan 

ve geçimini bu yolla dürüst bir şekilde 
yapan balıkçı ailelerini de olumsuz et-
kilerden, kıyılarda sportif olarak olta ile 
avcılık yapan camiamız mensuplarını 
da menfi olarak etkilemektedir. Olta-
cılarımız da, kıyılarda artık oltalarına 
balık gelmediğinden yakınmaktadır. 
Bu konuda, sesimize kulak verilmesi-
ni istiyoruz. Çünkü bu konuda olması 
gerektiği şekilde avcılık yaparak evine 
dürüstçe, legal yollardan ekmek gö-
türmenin derdinde olan gerçek balık-
çılarımız da bizim gibi düşünmektedir. 
Biz onlar adına da amatör olta avcıları 
olarak bir ses vermek istiyoruz. Uma-
rım, sesimize kulak verilir” dedi.

Bal, elektroşokla avcılığı tüm ba-
lıkçı camiası ve herkes gibi kendile-
rinin de bir katliam olarak nitelendir-
diklerini, eğer bu yöntem gerçekten 
ilgililer tarafından da katliam olarak 
değerlendiriliyorsa buna uygulanan 
cezaların sembolik olmaktan çıkarıl-
ması gerektiğini de vurguladı. Bal, 
“1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun, 
Kabahatler Kanunu kapsamında ol-
masından dolayı elektroşok ile balık-
lara yapılan işkence sembolik para 
cezaları ile geçiştiriliyor. Elektro şok ile 
yapılan katliama mahkemelerde yar-
gılama yolunun açılmasını istiyoruz. 
Yasaların artık günümüzde balıkların 
lehine değişmesi gerektiğini düşünü-
yoruz” diye konuştu.  n İHA
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Konya’da düzenlenen operasyonda yakla-
şık 29 kilogram esrar ele geçirildi, adliyeye 
sevk edilen bir zanlı tutuklandı. İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesi Doğuş 
Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığı 
istihbaratı üzerine Fadimana D’ye ait evi 
takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından 
eve düzenlenen operasyonda 28 kilo 816 
gram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ve hassas 
terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Fadimana D. Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kont-
rolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk 
edildi. Zanlı, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece 
tutuklandı.  n AA

Konya’nın Ereğli ilçesinde köpeğe çarpan 
otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 
kişi öldü, 4 kişi yaralandı.  Kaza, Ereğli-Ay-
rancı Karayolunun 17. kilometresinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızlı tren 
hattı yapımında çalışan işçilerin bulunduğu 
Emrah Ulusan (31) yönetimindeki 06 AED 
998 plakalı otomobil, Ereğli istikametine 
seyir halindeyken, yola aniden çıkan köpeğe 
çarptıktan sonra kontrolden çıkarak şaram-
pole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 
Deniz Dönmez (38) hayatını kaybederken, 
sürücü Emrah Ulusan ile birlikte Hasan 
Tahsin Boz, Yahya Duru ve Yunus Çakır 
yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 
Yahya Duru Konya’ya sevk edildi. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.   n İHA

Köpeğe çarptı,
şarampole uçtu

29 kilogram 
esrar ele geçirildi

Konya’da gece saatlerinde laf atma yüzünden iki grup ara-
sında çıkan kavgada bir kişi bacağından yaralandı.  Olay, saat 
03.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Doç. Dr. Halil Ürün Cadde-
si üzerinde meydana geldi. Kafelerin yoğunlukta olduğu so-
kakta iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. 
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Barış A. 
bacağından bıçaklanarak yaralandı. Kanlar içerisinde yere yı-

ğılan genci gören şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı. 
Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar 
üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Barış A’yı 
ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. 
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı 
belirtildi. Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheli veya 
şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.  n İHA

Laf atma kavgasında 1 kişi yaralandı

Hafif ticari araç kamyonla
çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Karapınar karayolunda kamyo-
nun çarptığı hafif ticari araçtaki 2 
kişi ağır yaralandı.

Abdi Keleş idaresindeki 68 HU 
448 plakalı hafif ticari araç, Kon-
ya-Karapınar karayolunun onuncu 
kilometresinde, Mehmet Ala yöne-
timindeki 45 SS 230 plakalı kam-
yonla çarpıştı. 

Kazada hafif ticari araç sürücü-

sü Keleş ile yanında bulunan Şeyma 
Layıker araç içinde sıkıştı. 

Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekip-
lerinin çıkardığı yaralılar ambulans-
larla Konya Eğitim Araştırma Has-
tanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati 
tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. 

Kamyon sürücüsü Mehmet Ala, 
ifadesi alınmak üzere polis merkezi-
ne götürüldü.  n AA

Daha önce bir kaç kez yaşanan Suriyeli gerginliği bu kez Şems Mahallesi’nde baş 
gösterdi. Bir grup sopalarla Suriyelilerin iş yerlerini bastı. 20’den fazla iş yeri zarar gördü

Tehlikeli gerginlik!

Konya’da çok sayıda Suriyeli 
göçmen bulunuyor. Daha önce şehir 
merkezinde ve ilçelerde Suriyelilerle 
ilgili çeşitli gerginlikler yaşanmıştı. 
Özellikle kentsel dönüşüm çalışması 
başlamadan önce Şükran Mahalle-
si’nde yoğunlukta yaşayan Suriyeli-
lerle Konyalı vatandaşlar arasında yer 
yer gerginlikler ortaya çıkmıştı. Şük-
ran Mahallesi’nde başlatılan kentsel 
dönüşüm çalışması nedeniyle böl-
gedeki Suriyeliler şehrin çeşitli böl-
gelerine dağıldı. Fakat Şems Tebrizi 
Mahallesi de Suriyelilerin yoğunlukta 
yaşadığı mahalleler arasında bulunu-
yor. Burada Suriyelilere ait bir çok iş 
yeri de mevcut. Daha önce yaşanan 
Suriyeli gerginliği bu kez de Şems 
Tebrizi Mahallesi’nde ortaya çıktı. 
Suriyelilerin iş yerlerine henüz kim-
likleri belirlenemeyen bir grup satır, 
taş ve sopalarla saldırdı. Bu anlar ise 
bir iş yerinin güvenlik kamerasına sa-
niye saniye yansıdı.  Olay, geçtiğimiz 

Cuma akşamı saat 20.00 sıralarında 
Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahalle-
si’nde meydana geldi. İddiaya göre, 
kalabalık bir grup akşam saatlerinde 
bir araya gelerek Suriyeli vatandaş-
ların iş yerlerine saldırdı. Ellerindeki 
sopalarla camları kıran gruptakiler, 
taşları ise iş yerlerindeki tezgahlara 
fırlattı. Bu anlar ise bir iş yerinin gü-
venlik kamerası tarafından saniye sa-
niye kaydedildi. İçlerinde kadınların 
da olduğu grup yaklaşık 20’den fazla 
iş yeri ve eve zarar verdi. İhbar üze-
rine mahalleye çok sayıda polis ekibi 
sevk edildi. Kısa sürede olay yerine 
ulaşan ekipleri fark eden grup, sokak 
aralarına kaçarak dağıldı. Olayda Su-
riye uyruklu M.H. başına aldığı darbe 
sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaralı, 
olay yerine sevk edilen ambulansla 
Konya Eğitim ve Araştırma Hastane-
sine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak 
için çalışma başlattı.  n İHA

Elektroşokla avcılıkta cezalar artsın!

Ellerindeki sopalarla camları kıran gruptakiler, taşları ise iş yerlerindeki tezgahlara fırlattı. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 
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KDK, vatandaşın sorunlarını dinleyecek MEDAŞ iletişim kanallarını genişletiyor
Kamu Denetçiliği Kurumu 

(KDK), “Ombudsman Halkla Bu-
luşuyor” programları kapsamında 
Antalya, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa 
ve Trabzon’dan sonra 8-9 Kasım 
2017 tarihlerinde birtakım temas-
larda bulunmak ve vatandaşın 
idareyle yaşadığı sorunları yerinde 
dinlemek için Konya’da STK tem-
silcileri, muhtarlar ve idari amirlerin 
katılacağı program düzenleyecek. 

Kamu Denetçiliği Kurumun-
dan yapılan açıklamada, toplantıya; 
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve 
Kamu Denetçileri Arif Dülger, Ce-
lile Özlem Tunçak, Hüseyin Yürük 
ve Yahya Akman’ın yanı sıra Konya 
Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir 
Belediyesi Tahir Akyürek ve ida-
ri amirlerin katılacağı belirtilerek, 
“İnsanların en hayırlısı insanlara en 
fazla faydası dokunandır’ inancı ile 
‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilke-
sini kendisine rehber edinen Kamu 
Denetçiliği Kurumu, başvurular 
üzerine inceleme ve araştırma yap-

maktadır. Kurumun amacı; şeffaf, 
hesap verebilir, insan odaklı bir ida-
re ve hizmet anlayışının yerleşme-
sine katkıda bulunmak, milletimize 
daha iyi hizmet etmektir. Ombu-
dsmanlık Kurumu kökleri itibariy-
le Osmanlı, Selçuklu ve Abbasiler 
dönemlerine dayanmaktadır. Ku-
rulduğu günden itibaren 20 Ekim 
2017 tarihine kadar toplamda 37 
bin 358 başvuru alan Kamu Denet-

çiliği Kurumuna 2017 yılı içerisinde 
12 bin 507 başvuru geldi. Konya-
lılar, KDK’ya 2017 yılı içerisinde 
340, kurulduğundan itibaren 955 
başvuru yaptı. Kamu kurumlarıyla 
ilgili sorun yaşayan herkes Kamu 
Denetçiliği Kurumuna internet site-
si üzerinden e-başvuru ya da kuru-
ma bizzat gelerek ücretsiz başvuru 
yapabilmektedir” dedi.
n İHA

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ) sorumlu olduğu 6 ilde 
hizmet kalitesini her geçen gün art-
tırıyor.  Konya, Aksaray, Karaman, 
Niğde, Nevşehir ve Kırşehir’de 
daha kaliteli hizmet sunmak ama-
cıyla hayata geçirdikleri çalışmalar 
hakkında bilgi veren MEDAŞ Ku-
rumsal İlişkiler Genel Müdür Yar-
dımcısı Eyüp Erduran, “MEDAŞ 
olarak planlı kesinti bilgilerini, müş-
terilerimizin mağdur olmaması için 
basın, internet sitemiz, sosyal med-
ya ve diğer platformlar aracılığıyla 
paylaşıyoruz. Artık bu hizmetimizi 
kişiye özel sms ve e-posta yoluyla 
da sağlıyoruz. Müşterimiz kendi-
sine gelen bilgilendirme mesajıyla 
48 saat öncesinden kesinti zama-
nını ve süresini öğrenebiliyor” dedi. 
MEDAŞ abonelerinin bu hizmetten 
faydalanması için bilgilerinin gün-
cel olmasının önemine değinen 
Eyüp Erduran, “Hizmetlerimiz-
den ve fırsatlardan faydalanmak 
için MEDAŞ müşterileri 186 çağrı 

merkezimizden, işletmelerimiz-
den veya www.meramedas.com.
tr internet sitemizden bilgilerini 
güncelleyebilir. Daha iyi hizmet 
vermek ve etkin iletişim kurmak 
için kullanıcı bilgilerinin güncelli-
ği bizim için büyük önem taşıyor” 

diye konuştu. Erduran, abonelikleri 
adlarına düzenlenmeyen tüketicile-
rin sahip olması gereken birçok hak 
ve hizmetten faydalanamadığını, 
mağduriyet yaşanmaması için abo-
nelikleri üzerine almaları çağrısında 
bulundu.   n İHA

‘Toprağınızın müziğini 
çocuklarınıza öğretin’

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fa-
kültesinde (AKEF) gerçekleştirilen 
“Gençler ve Halk Müziğimiz Üze-
rine” adlı söyleşide Türk Halk Mü-
ziğinin geliştirilmesi için yapılması 
gerekenler tartışıldı. 

Moderatörlüğünü NEÜ AKEF 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Attila Öz-
dek’in yaptığı söyleşide ilk olarak 
konuşan Türk Halk Müziği Sanatçısı 
Sümer Ezgü, piyano, keman çalan 
bir müzik öğretmeni adayının ken-
di müziğini de bilmesi gerektiğini 
ifade ederek, “Bu arkadaşlar bağla-
ma ve ut da çalabilmelidir. Virtüöz 
olmayabilirsiniz ama enstrümanı 
tanımalısınız, çocuklara bir şeyler 
aktarmalısınız. Ayağınızı bastığınız 
kendi toprağınızın müziğini çocuk-
lara öğretmelisiniz. Bağlama, ut, ka-
nun çalan arkadaşlar da piyano çal-
malıdır, onu da bilmelidir. Dünyayı 
da tanımalısınız. Birbirinden kopuk 
iki dünya değil, artık birleşmesi la-
zım bu anlayışların” dedi. Müzik öğ-
retmenlerini ülke müziğinin kurtarı-
cıları olarak adlandıran Sümer Ezgü, 
“Müzik bir aşktır. Lütfen kalbinizin 
atışını bitirmeyin. Ben mesleğimde 
40. yılıma yaklaştım ama hala ama-
tör olduğumu hissediyorum. Buraya 
gelirken heyecanlı geldim. Mesle-
ğimde son derece profesyonelim ve 
hala hangi konsere çıkarsak çıkalım 
arkadaşlarımızla o hafta çift prova 
alıyoruz. Sizler bu ülkenin müziği-
ni kurtaracak gençlersiniz. Çünkü 
müzik öğretmenleri iyi yetişmezse 
ülkenin müziği gelişmez ve kötüye 
gider. Onun için sizlere bu yolda 
başarılar diliyorum” diye konuştu. 
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk 
Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Öğr. Gör. Haydar Tanrıverdi de, 
konservatuvara girdikleri dönemde 
birçok şeyden yoksun olduklarını 
söyledi.

Son zamanlarda müzik yapan 

çoğu kişinin kendini sanatçı olarak 
adlandırdığını aktaran Türk Halk 
Müziği Sanatçısı Yiğit Aktı da, “Sa-
natçı olmak kolay değil. Sanatçı 
önce üretecek, üretmek yetmeye-
cek halka sunacak, halk tarafından 
da kabul görecek. Halk tarafından 
kabul gördükten sonra halk size sı-
fat takacak” şeklinde konuştu.

NEÜ AKEF Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Soner Algı, halk müziğiyle 
uğraşan müzik öğretmeni adayla-
rının sadece dersleri geçip üniver-
siteyi bitirmek için uğraşmalarının 
doğru olmadığını belirtti. Algı, öğ-
rencilerin asıl olarak kendi müzik 
eğitimi anabilim dalında donanım 
olarak ne kadar birikim yapabildik-
lerinin önemli olduğunun altını çiz-
di.

Doç. Dr. Attila Özdek ise, “Be-
ethoven bir müzik dehası. Beetho-
ven’ın kulaklarının işitmediğini bi-
liyorsanız, Aşık Veysel’in gözlerinin 
görmediğini de bilmek zorundası-
nız. Çünkü biz bu topraklarda yaşı-
yoruz. Öncelikli olarak bu topraklara 
ait değerlerin hayat hikayelerini, o 
tarihsel dokuyu da anlamamız ge-
rekiyor. Tek başına ansiklopedik bil-
giyle ne müziği anlayabiliriz ne de 
müzisyenleri” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından kürsüye ge-
len NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, “Kültürümüzün dejeneras-
yona uğraması, elimizin altından 
kıymetlerimizin kaybolması gibi bir 
tabloyu yaşıyoruz. Bunun engel-
lenmesi ancak bilinçlendirme ve 
karşılıklı bilgilendirme ile olacak. 
Kendi öz değerlerimiz içerisinde çok 
önemli bir yer tutan Türk Halk Mü-
ziğimizin müktesebatının, külliyatı-
nın genç kuşaklara aktarılması için 
hem eğitim alanında hem bu tür 
organizasyonlarla altının çizilerek 
vurgu yapılması gerektiğinin önem-
li olduğunu düşünüyorum” dedi.
n İHA

Nasreddin Hoca Anma Günleri Etkinliklerini değerlendiren Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Nasreddin Hoca’mızın bilge 
kişiliğini, ulemalığını anlatmak, ilçemize, Türkiye’mize ve tüm dünyaya bunu hatırlatmak amaçlı programlar yaptık” dedi

‘Nasreddin Hoca’nın
ulemalığını anlattık’

Akşehir İlçe Belediye Baş-
kanı Salih Akkaya, yaptığı 
bir basın toplantısı ile 24-26 
Ekim 2017 tarihleri arasında 
Akşehir’de gerçekleştirilen 
Nasreddin Hoca Anma Gün-
leri’ni değerlendirdi.  Akşehir 
Belediye Meclis Toplantı Sa-
lonunda gerçekleştirilen basın 
toplantısına Başkan Akka-
ya’nın yanı sıra; Belediye Baş-
kan Yardımcısı Yahya Yıldız, 
Belediye Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü İbrahim Öncel, Ak-
şehir’deki yerel ve ulusal ba-
sın temsilcileri ile yerel radyo 
yöneticileri katıldı. Nasreddin 
Hoca Anma Günleri’nin ama-
cını açıklayan Başkan Akkaya, 
“Bu anma etkinliklerimizdeki 
amacımız Nasreddin Hoca’mızı 
anmak ve torunları olarak ona 
vefa borcumuzu ödemektir. 
Nasreddin Hoca’mızın bilge 
kişiliğini, ulemalığını anlatmak, 
ilçemize, Türkiye’mize ve tüm 
dünyaya bunu hatırlatmak 
amaçlı programlar yaptık. Bu sene 
Anma Günlerimizde ilkini gerçekleş-
tirdiğimiz ilkokullar arası Nasreddin 
Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması-
nı da ulusal bazda tertip ettik. Milli 
Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız bir 
protokol kapsamında bütün Türkiye 
genelinde bu yarışmamızı planladık. 
Nasreddin Hoca Anma etkinliklerimiz 
kapsamında da il birincileri Akşehir’e 
geldiler. Akşehir’imizde onları misa-
fir ettik. Önce bölge birincileri tespit 
edilerek yarı final oldu. Daha sonra 
bölge birincileri arasından 8 okul ya-
rışarak da finalde Türkiye birincisi 
belirlenmiş oldu. Bu sene ilki olması-
na rağmen güzel bir yarışma oldu ve 
hakikaten Akşehir olarak onlara güzel 
ev sahipliği yaptık” dedi. Nasreddin 
Hoca için 5-10 Temmuz’da Nasred-
din Hoca Şenlikleri, 24-26 Ekim ta-
rihleri arasında da Nasreddin Hoca 
Anma Günleri düzenlediklerinin al-
tını çizen Başkan Akkaya, “Biliyorsu-
nuz Akşehir’imizde uzun yıllardır ulu-
sal ve uluslararası boyutta Nasreddin 
Hoca Şenlikleri yapıla gelmektedir. 
5-10 Temmuz tarihinde bunu icra 
ediyoruz. Bu seneki 5-10 Temmuz 
Nasreddin Hoca Şenlikleri’mizde ga-
yet güzel bir şekilde dolu, dolu geçti. 
Ama bu şenliklerde Hocamızın daha 

çok mizahi yönü ele alınarak sanat-
sal faaliyetler, eğlence bölümleri ve 
konserler oluyor. Anma Günleri’nde 
esas hedefimiz Hoca’mızın o bilge 
kişiliğini, ulemalığını, İslam alimli-
ğini, müderrisliğini, dikkate alarak, 
biraz daha kültürel ve dini motifli bir 
program tertip ediyoruz. Ayrıca bu 
yıl ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Can-
landırma Yarışması’nı da bu Anma 
Günleri etkinliklerimiz kapsamında 
düzenledik” diye konuştu. Nasreddin 
Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması 
sayesinde Türkiye’nin birçok ilin-
den yüzlerce öğrencinin Akşehir’e 
geldiğini söyleyen Başkan Akkaya 
“Biz eğitimin küçüklükten başladığı-
nı biliyoruz. Çocuklar arasında böyle 
bir yarışmanın anlamlı olacağını ve 
bunu Türkiye genelinde yaygınlaştır-
mamızın isabetli olacağını kanaatine 
ulaştık. Milli Eğitim Bakanlığımıza bu 
teklifimizi götürdüğümüzde memnu-
niyetle karşılanarak ilgi gösterdiler. 
Özelikle de Milli Eğitim Bakan Yar-
dımcımız Orhan Erdem’in desteğiy-
le bu projeyi hayata geçirmiş olduk. 
Türkiye’deki tüm ilçelerde ve illerde 
Nasreddin Hoca fıkra canlandırma 
yarışmalarıyla ilgili olarak Nasreddin 
Hoca ve Akşehir’in adı oralarda ko-
nuşulmuş oldu. 2016-2017 öğretim 
yılı müddetince Akşehir ve Nasreddin 

Hoca Türkiye’mizin 81 
ili ve 956 ilçesinde gün-
deme taşınmış oldu. Bu 
yarışmalarda dereceye 
girenleri de bu yıl 2017-
2018 eğitim öğretim yı-
lında 24-26 Ekim tarih-
lerinde burada ağırladık. 
Akşehir’e geldiklerinde 
de, görüştüğümüz öğ-
retmenler ve öğrencile-
rin hepsi de bu işten çok 
memnuniyet duydukla-
rını ifade ettiler. Nasred-
din Hoca’mız hakikaten 
toplumdaki eksiklikleri 
yanlışlıkları, böyle bir 
nükteyle, latifeyle, özen-
li bir şekilde uyararak 
gidermeyi sağlayan, 
insanları kırmayan çok 
naif kişiliğe sahip, haki-
katen hayat boyu düstur 
almamız gereken bir 
insan. Yarışmaya katı-
lan tüm çocuklar yeni 
fıkralar öğrendiler ve 

bu fıkralarla beraber yeni bir hayat 
modeli, bir hayat düsturu öğrenilme-
sine vesile olundu. Dolayısıyla biz bu 
işi önümüzde ki yıllarda da, devam 
ettirmeye karar kıldık. Burada ama-
cımız Hocamızın mesajlarını ülke-
mizdeki tüm çocuklarımıza anlatmak 
ve öğretmektir. Bu konuda başarılı 
olduğumuzu da düşünüyorum. Yine 
Nasreddin Hocamız da kendi meto-
du, argümanı ve fıkraları ile mesaj-
lar vermiştir. Biz bu fıkraları inşallah 
öğrenerek, öğreterek, anlatarak bu 
hocamızı tanıtmaya ve Akşehir’imizi 
tanıtmaya devam edeceğiz” ifadeleri-
ni kullandı.
“AKŞEHİR BİR ÇOK İL VE İLÇEDE BU-
LUNMAYAN BİR KÜLTÜRE SAHİP”

Akşehir’in büyük kültürel değer-
lere sahip olduğunu ve bunun pay-
laşılmasının önemli olduğuna vur-
gu yapan Akşehir Belediye Başkanı 
Salih Akkaya, “Fıkra Canlandırma 
Yarışması dışında da, ki bu belki iller 
arası olmayabilir ama bunun da çalış-
masını şimdiden yapıyoruz. Akşehir 
türkülerini en güzel söyleme yarış-
ması, en güzel Nasreddin Hoca fıkra 
anlatma yarışmalarını Akşehir’imiz-
de yapmayı hedefliyoruz. Bu yarış-
malarda da Akşehirli gençlerimizin, 
yavrularımızın ve hemşehrilerimizin 

yarışmasını düşünüyoruz. Akşehir 
kültürünün önemli bir parçası olarak 
gördüğümüz 8 adet Akşehir türkü-
müz var ki bunlar yaşanmışlıkların 
hikayeleşmesi ve sonrasında türküye 
dönüşmesi ile olmuş. Yine Akşehir’i-
mize ait 16 adet folklor oyunumuz 
var. Bunları hepimizin öğrenmesi ve 
bilmesi gerekiyor. Bu tür konuların 
okullarımızda da gösterilmesi için 
bir takım çalışmalarımız var. Akşehir 
türküleri ve Akşehir folkloru konula-
rının müzik, beden eğitimi ve Türkçe 
derslerinde değinilmesini arzu ediyo-
ruz. Çünkü Akşehir yaklaşık yüz bin 
ölçekli büyük bir ilçe ama birçok ilde 
birçok büyükşehirde bulunmayan bir 
kültüre sahip. Bu bizim için büyük bir 
hazine. Nasreddin Hoca’mızın fıkrala-
rı bizim için en önemli konu ve bera-
berinde diğer konuları da gündeme 
taşımayı düşünüyoruz. Fıkra canlan-
dırma yarışmamızdaki beklentileri-
mizden birisi de Akşehir’imiz ekono-
misine bir katkı sağlamasıydı. Tabii ki 
bu öncelikli beklentimiz değil, sonraki 
beklentimizdi. Yarışmaya katılan ço-
cuklarımızın ve başındaki öğretmen-
lerinin konaklama ve diğer ihtiyaçları 
belediyemiz tarafından karşılandı 
ama aileleri gelen çocuklarımızın aile-
leri de ekonomik anlamda Akşehir’i-
mize katkı sağladı. Fıkra Canlandırma 
Yarışmamıza destek veren özellikle 
Milli Eğitim camiamıza, Milli Eğitim 
camiamız içinde de başta Bakanı-
mıza, Bakan Yardımcımıza, Konya 
İl Milli Eğitim Müdürümüz ve diğer 
bütün illerin ve ilçelerin Milli Eğitim 
Müdürlerine, Akşehir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. 
Yine jüri konusunda destek veren 
kurumlarımıza, Üniversitelerimize 
ve buradaki değerli akademisyenleri-
mize, Akşehir Belediyemizdeki başta 
Başkan Yardımcımız Yahya Yıldız ve 
Kültür Müdürümüz ve ekibine teşek-
kür ediyorum. Her zaman olduğu gibi 
bu konuda da bizlere desteğini esir-
gemeyen Milletvekili hemşehrimiz 
Mustafa Baloğlu ve Bakan Yardımcı-
mız Orhan Erdem’e ayrıca özel teşek-
kürlerimi sunuyorum” dedi. Başkan 
Akkaya’nın konuşmasının ardından 
toplantıya katılan basın mensupları 
Nasreddin Hoca Anma Günleri ve 
Akşehir’i ilgilendiren diğer konularda 
Başkan Akkaya ile istişare de bulun-
du.  n İHA

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türk Halk Müziği Sanatçısı Sümer 
Ezgü’ye program sonrası plaket takdim etti. Nasreddin Hoca Anma Günleri etkinlikleri kapsamında bu yıl da çok sayıda program gerçekleştirildi. 

Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 24-26 Ekim 2017 
tarihleri arasında Akşehir’de gerçekleştirilen Nasreddin Hoca 
Anma Günleri’ni değerlendirdi.  Başkan Akkaya, etkinliklerin 

önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyledi.
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

- Fabrikamızın 
alüminyum 

döküm birimine 
yetiştirilmek üzere 

dolgun maaşla 
vasıfsız  personel 
alımı yapılacaktır.

 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA

SATIŞ ELEMANI 
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• B SINIFI EHLİYETİ OLAN
• SEYAHATE ENGELİ OLMAYAN
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

VASIFSIZ ELEMAN 
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

GIDA TEKNİKERİ 
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ
• LİSE VEYA ÜNİVERSİTE MEZUNU
• TERCİHEN DEĞİRMENCİLİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN

ÖN MUHASEBECİ
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

ALINACAKTIR
MÜRACATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR. 

ADRES : FEVZİ ÇAKMAK MAH.10437 SOK.NO:19 KARATAY / KONYA

0332 342 74 24
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Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

E SINIFI EHLİYETİ VE SRC 
PSİKOTEKNİK 

BELGESİNE SAHİP

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 623 33 98

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Un fabrikası laboratuvarında vardiyalı 
çalışabilecek askerliğini yapmış

Ön lisans mezunu(gıda, 
kimya bölümü) mezunu,
• Lise Mezunu
• Un fabrikasında bakım 
işlerinde çalışacak 
bakımcı alınacaktır.               

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

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE:
• Silindirik Taşlama Tezgahı Operatörleri,
• CNC Operatörleri,
• Torna Tezgahı Operatörleri,
• Balans Tezgahı Operatörleri;

KALİTE KONTROL BÖLÜMÜNE:
• Otomotiv sektöründe tecrübeli, ölçü aletlerini iyi kullanabilen ara 
kontrol, proses kontrol ve son kontrol elemanları;

BAKIM ONARIM BÖLÜMÜNE:
• Mekanik, Elektrik ve Elektronik Bakım-Onarım Personelleri
• Marangoz işlerinden anlayan personeller,

DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNE:
• Tecrübeli Kalıpçılar ve Kalıpçı Yardımcıları
• Yüzey taşlama(flex taşlama) elemanları
• Maçacılar, Kumlama ve Isıl işlem elemanları,

İDARİ BÖLÜME:
• Satış Pazarlama Personelleri
• Satış Sonrası Teknik Servis Personelleri
 • Engelli temizlik personelleri, (en az %40 özürlü İŞKUR’a kayıtlı)

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.

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

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr



Karatay Kaymakamlığı, Karatay 
Belediyesi ve Karatay İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün işbirliği ile Ortaöğre-
tim kurumlarında eğitim gören öğ-
rencilerin akademik başarısını arttır-
mak ve Karatay’da eğitim seviyesini 
yükseltmek amacıyla başlatılan Aka-
demik Kaliteyi İyileştirme Projesi’nin 
açılışı gerçekleştirildi. Karatay Bele-
diyesi tarafından AKİP projesi kapsa-
mında öğrencilere yüzlerce kitap ve 
çanta hediye edildi.  Karatay Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçek-
leştirilen programa Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli,  Karatay 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Bü-
yükmanav, Karatay Belediyesi Kent 
Konseyi Başkanı Yusuf Güden, Kent 
Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mu-
hammet Fatih Sert, Karatay Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Mü-
dürü Ekrem Atılgan, Okul Yöneticile-
ri, Öğretmenler ve çok sayıda öğrenci 
katıldı. Programda ilk olarak söz alan 
Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Okul Müdürü Ekrem Atılgan 
AKİP projesiyle birlikte üniversite 
sınavına hazırlanan öğrencilere soru 
bankası dağıtıldığını belirterek Kara-
tay’ın eğitime değer kattığını söyledi. 
Atılgan, eğitime olan katkılarından 
dolayı AKİP’te emeği geçen tüm ku-
rumlara teşekkür etti. Karatay İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükma-
nav ise Karatay Belediyesi’nin eğitim-
de lokomotif görevi gördüğünü belir-
terek Karatay Belediyesi’nin eğitim 
dünyasına yeni bir soluk getirdiğini 
söyledi. Büyükmanav; katkılarından 
dolayı Karatay Kaymakamlığı ve Ka-
ratay Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli’ye teşekkür etti. 

AKİP projesini hayata geçirirken 
eğitime yaptıkları katkıdan dolayı he-
yecanlandıklarını söyleyen Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli,  
Karatay’da gerçekleştirdikleri yatı-
rımlarla okulların fiziki çalışmalarının 
tamamlandığını söyledi. Akademik 
Kaliteyi İyileştirme Projesi’nde en 
önemli görevin öğrencilere düştü-
ğünü vurgulayan Başkan Hançerli; 
“Sizler kendinizi daha iyi yetiştirerek 
bu çalışmaların hakkını vereceksi-
niz. Bu projede en temel amacımız 
öğrencilerin ilgisini arttırmaktır. Bu 
konuda öğrencilerimize sürekli des-
tek vermeye çalışıyoruz. Gençlerimiz 
bizim geleceğimiz, onlar için yapılan 
hiçbir yatırım boş değildir. En güzel 
geri dönüş eğitime yapılan yatırım-
lar ile mümkündür. Biz de Belediye 
olarak bu konuda elimizden geldiği 
kadarıyla gayretli olmaya çalışıyoruz. 
Başarıya ödül koymak gerekiyor. Bu 
kapsamda ilçemizde okuyan öğrenci-
lerimize kitap ve okul çantası dağıt-
tık. Eğitim noktasında öğrencilerimi-
ze destek vermeye devam edeceğiz” 
dedi. 

 Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, konuşmaların ardından 
Ortaöğretim Kurumlarında eğitimini 
sürdüren öğrencilere kitap ve çanta 
dağıtarak başarılarının devamını dile-
di. Karatay Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi’nde gerçekleştirilen program 
toplu fotoğraf çekiminin ardından 
sonlandırıldı.  
‘GELECEĞE DÖNÜK PLANLAMA YAPIN’

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Selçuk Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümüne yeni başlayan 

öğrenciler ile biraraya geldi. Başkan 
Hançerli öğrencilere mesleki bilgi-
lerini ve Karatay’da yapmış olduğu 
çalışmalarla ilgili tecrübelerini ak-
tardı. Selçuk Üniversitesi Halil Cin 
Konferans Salonunda gerçekleşen 
seminerde Doç.Dr. Mehmet Kaman-
lı ve İnşaat Mühendisliği Bölümü 
öğrencileri hazır bulundu. Doç.Dr. 
Mehmet Kamanlı’nın teşekkür ko-
nuşmasının ardından Karatay Beledi-
ye Başkanı Mehmet Hançerli söz aldı. 
Başkan Hançerli kendisinin de Selçuk 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bö-
lümü mezunu olduğunu ifade etti. 
“Mühendis gözü” kavramına değinen 
Başkan Hançerli, mühendis bakış açı-
sının yıllar içerisinde tecrübe ile kaza-
nılacağını ve bir mühendis için büyük 
önem taşıdığını dile getirdi. Gençlere, 
öğrencilik yıllarından bu yana edindi-
ği tecrübelerle ilgili anekdotlar akta-
ran Başkan Hançerli, öğrencilere okul 
sürecinde, mezun olduktan sonra ne 
yapmak istediklerinin kararını ver-
melerinin ve ona göre planlamalar 
yapmalarının ileride büyük fayda sağ-
layacağını belirtti. Başkan Hançerli, 
yapılan işin gözle görülür sonuçları 
olmasının inşaat mühendisliğinin en 
güzel yanı olduğunu dile getirdi. Be-
lediyelerin özellikle fiziki çalışmalarla 
ön plana çıkan yerler olduğunu ifade 
eden Başkan Mehmet Hançerli, in-
şaat mühendisliği mesleğinin avan-
tajını belediye çalışmaları süresince 
yaşadığını sözlerine ekledi.

Başkan Hançerli, soru-cevap bö-
lümünde iyi bir inşaat mühendisinin 
Karatay’ın, Konya’nın ve Türkiye’nin 
imarına devamlı katkıda bulunacağı-
nı söyledi.   n HABER MERKEZİ
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ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim 
hükümsüzdür.

Yasin MERT

Z-270

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.

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

0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER

SATILIK ARSA
Konya Meram Karadiğin Köyü Çay Mevkisinde 

2600 m2 yer 
Acil Satılıktır.Araçla Takas Olunur 

Ada 138 Parsel 98 
İrtibat: 0507 904 93 42

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C.
KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2017/681 ESAS
-İLANDIR-

Davacı 63292359256 T.C. Kimlik numaralı Hatice Koyuncu’nun “Hatice” olan adının silinerek yerine 
“Hatice Elif” adının kayıtlara tescil edilmek suretiyle düzeltilmesine karar verilmiş verilmiş olup, İLAN 
olunur.

Basın 693782 - www.bik.gov.tr

Akademik Kaliteyi İyileştirme Projesi’nin (AKİP) açılış programı Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, “Gençlerimiz bizim geleceğimiz, onlar için yapılan hiçbir yatırım boş değildir” dedi

‘Gençlerimiz bizim geleceğimiz’

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli inşaat mühendisliği öğrencileri ile biraraya gelerek tecrübelerini paylaştı .
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Türkiye Liselerarası Sosyal Bilimler Makale Yarışması’nda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, “Gençlerimize imkan verildiğinde başaramayacakları hiçbir engel yoktur” dedi

‘Gençlerimiz engel tanımaz’
Milli Eğitim Bakanlığı, Konya 

Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, 
Selçuk Üniversitesi ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi tarafından dü-
zenlenen, 43 ilden 450 makalenin 
katıldığı Türkiye Liselerarası Sosyal 
Bilimler Makale Yarışması’nda de-
receye giren öğrenciler ödüllerini 
aldı. 

ÇOK GÜZEL BİR 
BEŞERİ SERMAYEYE SAHİBİZ 
Konya Bilim Merkezi’nde dü-

zenlenen ödül töreninde Bilim 
Merkezi Müdürü Ali Çetinkaya’nın 
bilgilendirmesinin ardından söz 
alan Bilim Merkezi Danışma Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Ertan Özensel, “Çok 
önemli bir potansiyel kaynağa sahi-
biz. Bu potansiyel kaynağımızı açığa 
çıkarmak, harekete geçirmek ama-
cıyla bu yarışmayı yaptık” dedi. 

BU TÜRDEN ÇALIŞMALAR 
DAHA FAZLA ARTMALI 

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Önder Kutlu, 15 Temmuz sürecinin 
yaşanmasının en önemli nedenle-
rinden birisinin sosyal bilimlerin 
sağlıklı ve ruhuna uygun bir şekilde 
öğrenilmemesi, öğretilmemesi ve 
özellikle genç kuşaklara bu konuda 
ehemmiyyet verilmemesi olduğunu 
söyleyerek, yarışmadaki alanların 

herkesin üzerinde durması gereken 
alanlar olduğunu kaydetti. 

HEDEFİ OLAN GENÇLERİ BULMA, 
ONLARI YETİŞTİRME 

YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ VAR 
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin, 
“Bilimde, sanatta, sporda, siyasette, 
edebiyatta, müzikte, güzel sanatla-
rın değişik dallarında tarihi değer-
leriyle barışık, gelecek vizyonuna 
sahip hedefi olan gençleri bulma, 
onları yetiştirme yükümlülüğümüz 
bulunmaktadır. Bu minvalde liseler 
arasında düzenlenen sosyal bilimler 
yarışmasıyla yeni beyinler bulma ve 
onları ülke geleceğine etkin ve ve-
rimli olarak yönlendirme amacıyla 
bu yarışmayı düzenledik” diye ko-
nuştu. 

GENÇLERİMİZE İMKAN 
VERİLDİĞİNDE 

BAŞARAMAYACAKLARI 
HİÇBİR ENGEL YOKTUR 

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı 
Orhan Erdem de, “Gençlerimize im-
kan verildiğinde, insanımızın önünü 
açtığımızda aşamayacakları, başara-
mayacakları hiçbir engel yoktur. İn-
san hayalleri ve umutlarıyla var olur. 
Ülkemizi bilimin aydınlattığı yoldan 
ilerleyerek kurmak için çıktığımız 

bu süreçte gerçekten çok önemli 
mesafeler kat ettik. Bir toplumu ye-
niden inşa etmenin yolu aklı selim, 
kalbi selim ve zevki selim sahibi ne-
sillerle mümkün olabilecektir. Milli 
Eğitim Bakanlığı olarak bilim, fikir 
ve kültür odaklı projeleri önemse-
memizin sebebi budur. Bunun için 
pek çok proje gerçekleştiriyoruz ve 
destekliyoruz. Sorumluluğumuzun 
farkında olarak bilimsel ve kültürel 
alanda önce bakanlık olarak strate-
jik hedeflerimizi gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 

ÖDÜL ALAN ÖĞRENCİLER BÜYÜK 
SEVİNÇ YAŞADI 

Konuşmaların ardından Türkiye 
genelinde 43 ilden 450 makalenin 

katıldığı yarışmada dereceye giren 
öğrenciler ile danışman öğretmen-
lerine ödülleri Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı Orhan Erdem ve proto-
kol mensupları tarafından verildi. 

Ödül alan ve büyük sevinç ya-
şayan öğrenciler, makale yarışması 
için aylardır çok fazla çalıştıklarını 
ve araştırdıklarını belirterek, çeşit-
li şehirlerden Konya’ya gelerek bu 
önemli yarışmada derece almaları-
nın kendileri için son derece önemli 
olduğunu belirttiler. 

Seçici Kurul’un eserler üzerin-
de yaptığı değerlendirme sonucu 
her dalda ilk 10’a giren öğrenciler 
Konya’ya davet edilerek mülakata 
alındı. 

Bunun sonucunda Medya ve İle-
tişim alanında; Adana Bilim Sanat 
Merkezi’nden Ekin Pusak birinci, 
Bursa Hamza Bey Bilim Sanat Mer-
kezi’nden Gökçe Pazarcıklı ikinci, 
Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler 
Lisesi’nden Zeynep Sıla Büyükeken 
üçüncü olurken mansiyon ödülünü 
Adana Bilim Sanat Merkezi’nden 
Sudenur Bulut aldı.  Psikoloji-Sos-
yoloji ve Felsefe alanında; Adana Bi-
lim Sanat Merkezi’nden Aygen Be-
tül Kaya birinci, Rize Sosyal Bilimler 
Lisesi’nden Yağmur Bilgili ikinci, 
İzmir Atatürk Lisesi’nden Yağmur 
Kütük ve Güleda Palalı üçüncü oldu. 
Bu dalda mansiyon ödülüne Adana 
Bilim Sanat Merkezi’nden Sinemis 
Işık İlday hak kazandı. 

Dil ve Edebiyat alanında; İs-
tanbul Hüseyin Avni Sözen Ana-
dolu Lisesi’nden Elif Nur Uygun ile 
Zeynep Sevgi Eriş birinci, İstanbul 
Kartal Mehmet Akif Ersoy Anado-
lu İmam Hatip Lisesi’nden Yunus 
Emre Yeğenoğlu ikinci, Mersin Ab-
dülkadir Perşembe Vakfı MTA Li-
sesi’nden Ahmet Koku ile Arman 
Öztürk üçüncü olurken mansiyon 
ödülünü Şırnak Fatih Sosyal Bilim-
ler Lisesi’nden Hanım Batmaz ve 
Nergiz Ünver aldı.  Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler alanında; Ağrı 
Türk Telekom Sosyal Bilimler Lise-
si’nden Sümeyra Kahraman birinci, 
Rize Sosyal Bilimler Lisesi’nden Sıla 
Aktaş ikinci ve Tarsus Fen Lisesi’n-
den Bengisu Aksakal üçüncü oldu. 
Kaman Bilim Sanat Merkezi’nden 
Betül Akdeniz ise mansiyona layık 
görüldü. Din ve Ahlak alanında; 
Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi’nden 
Miray Balta birinci, Antalya Erünal 
Sosyal Bilimler Lisesi’nden Aley-
na Kayabal ikinci ve Konya Osman 
Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi’n-
den Ayşenur Ünal üçüncü olurken 
mansiyon ödülünü Konya Türk Te-
lekom Sosyal Bilimler Lisesi’nden 
Mehmet Özaslan aldı.  Tarih, Coğ-
rafya alanında; Adana Bilim Sanat 
Lisesi’nden Şiir Nur Tezsezener bi-
rinci, Kütahya Nafi Güral Fen Lise-
si’nden Aybüke Yiğit ikinci, İstanbul 
Kabataş Erkek Lisesi’nden A. Uğur 
Konyalıoğlu da üçüncü oldu. Bu dal-
da mansiyon ödülüne İstanbul Bilim 
Sanat Merkezi’nden Pelin Su Kesgin 
ve Semiha Zeynep Özkan layık gö-
rüldü.  Yarışmada her dalda birinci 
olan öğrenciye 2 bin 500 lira, ikin-
ciye bin 500 lira, üçüncüye bin lira, 
mansiyon alan öğrencilere de 750 
lira verildi.  n HABER MERKEZİ

Sami Şahin Orhan Erdem

‘Kervan, doğu kültürüne
tasavvufi bir açıyla bakar’

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) İletişim Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(Akademedya) tarafından her hafta 
düzenlenen Ara Sıra etkinliğinde 
“Kadim Medeniyet Yol Hikayesi: 
Kervan” ekibi öğrencilerle buluştu. 
Yönetmen Fatih Sezgin, Proje Koor-
dinatörü İbrahim Dıvarcı, Fotoğraf 
Sanatçısı Ahmet Kuş, Cumhurbaş-
kanlığı himayesinde; Başbakanlığın 
desteğiyle ve THY ana sponsorlu-
ğunda çekimleri tamamlanan bel-
gesel hakkında öğrencilere bilgiler 
verdiler.   

Etkinlikte konuşan Yönetmen 
Fatih Sezgin, projenin nasıl başla-
dığını, bir belgeselin çekiminde ya-
pılması gerekenleri anlattı. Sezgin: 
“Kervan, kısaca Iğdır’dan başlayıp 
Antalya’ya kadar uzanan kuzey 
doğu kervan yolunu anlatıyor. Bi-
zim bunu nasıl filme çekeceğimizi 
tasarlamamız lazımdı. Bunu yeni 
biçimde nasıl ele alabiliriz, nasıl 
farklılaştırabiliriz buna odaklanma-
mız gerekirdi. Sadece kervansaray, 
cami, medrese değil de, dünya stan-
dartlarına nasıl çıkartabiliriz bunun 
uğraşı içinde olmalıydık. Kervan, 
doğu kültüründe sadece düz bir 
araç değil aynı zamanda tasavvufi 
bir bakış açısıdır. Bunun üzerine bir 
belgesel yapısı inşa etmemiz gerek-
ti” diye konuştu.

Fotoğraf sanatçısı Ahmet Kuş, 
fotoğraf çekmenin bir yaşam tarzı 
olduğunu, sinemanın farklı bir alan 

olsa da fotoğraf ile yakın ilişki içinde 
olduğunu söyledi. Kuş: “Benim bu 
projede bulunma sebebim, belge-
selle beraber çıkan iki ciltlik kitabın 
fotoğraflarını çekmekti. Sinema ve 
fotoğrafçılık çok zevkli bir alan. Si-
nema bir ekip işi ve bir çırpıda or-
taya çıkarılabilecek bir şey değil. Üs-
tünde yoğun çalışılan ve ciddi emek 
gerektiren bir süreç. Biz bu çalışma-
lara ekip olarak 2004 yılında Selçuk-
lu eserleri ile başladık. Bu çalışma-
da ise yapılan çalışmaları kamera 
arkasından takip ederek fotoğraflar 
çektik. Çekimler tarihi mekânlar da 
yapıldığı için çok güzel fotoğraflar 
ortaya çıktı. Çekimlerimizden sonra 
iki ayrı konseptte kitap yayımlandı. 
Özellikle gelecek nesiller için bilinç 
oluşturmasını dilerim.” dedi. Pro-
je koordinatörü İbrahim Dıvarcı, 
Anadolu Coğrafyasının ve Türklerin 
Tarihinin binlerce senaryo çıkaracak 
zenginlikte olduğunu, entelektüel 
sermaye ile bunların belge halinde 
geleceğe aktarılabileceğini söyledi. 
Belgesel çalışmalarının, 2004 yı-
lında başladığını söyleyen Dıvarcı 
kendi medeniyetimize kendi coğ-
rafyamıza sahip çıktığımızı gösteren 
bir proje yapma fikrinin, kendilerini 
Kervan Belgeseline yönelttiğini söy-
ledi. Kervanın kadim medeniyetin 
yol hikâyesi olduğunu söyleyen 
Dıvarcı, yolun aynı zamanda hem 
Türk hem de İslam dünyasında bir 
metafor olduğunu da belirtti. 
n HABER MERKEZİ

‘Şam ve Konya arasında ruh kardeşliği var’

TYB Konya Şubesi’nin bu haf-
ta düzenlediği etkinliğin konuğu, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
Harmancı idi. Mehmet Harmancı, 
konuşmasına başlarken programın 
“Son Şam” kitabı üzerine bir söyleşi 
niteliğinde devam edeceğini belir-
terek, şehir metafiziğine giriş diye 
adlandırdığı kısa girizgâhla konferan-
sına başladı. Şam’da Camiü’l Eme-
viyye diye söylenen bizde ise Ümeyye 
(Emevi) Camii olarak bilinen meşhur 
camiden, bu caminin mescit olarak 
inşa edilmeden önceki geçmişinden 
kısaca bahseden Harmancı, bir mes-
cit olarak inşa edilmeden evvel Aziz 
Yuhanna Kilisesi olarak istihdam 
edildiğini, ondan önce ise Roma-Pa-
gan Mabedi olarak kullanıldığını, ca-
minin bu evrelerinden sonra, mescit 
olmaya doğru gelişinden bahsetti. 
Sonra o toprağın kaderini mi yaşıyor 
üzerindeki binalar diyerek Sezai Ka-
rakoç’un şu dizeleri ile konuşmasına 
devam etti:

“Ve Kudüs Şehri Gökte yapılıp 
yere indirilen şehir Tanrı şehri ve bü-
tün insanlığın şehri,

Şairin dediği gibi bir kısım şehirler 
gökte yapılıp yere indiriliyor, bir kısım 
şehirler de yerde yapılıp, göğe doğu 
ağıyorlar mı acaba?” diyen Harman-
cı, Şam şehrinin de mâbet örneğin-
den hareket ettiğimizde, şehirlerin 
de kaderleriyle ilgili derin tarihi olan, 
etkileyici bir safhalardan geçmiş bir 

şehir olduğunu, şehrin bugünkü gel-
diği noktanın daha önce yaşadıkların-
dan bağımsız düşünülemeyeceğini, 
bundan sonra gideceği yerle ilgili fikir 
verebileceğini de söyledi. Programa 
katılan misafirlerin soruları ile devam 
eden programda, Şam şehrinin Kon-
ya ile benzerlikleri ve tarih boyunca 
süren ilişkisi hakkında gelen sorular 
üzerine, Harmancı da Şam şehrinin 
Konya şehrine maneviyatı, sükûneti, 
yaşam tarzları açısından benzediğini, 
şehirlerin arasında da ruh kardeşliği 
olduğunu söyledi ve tarihi süreçte iki 

şehir arasında var olan insan ve bil-
gi dolaşımına değindi.Şam’ı nerede 
kaybettik diye gelen bir başka soruya 
ise “Şam’ı kaybettiğimizi düşündü-
ğüm yer mazi ile atinin buluştuğu 
nokta olan insanı yetiştirememekten 
kaynaklanıyor. 

Şam’ı Osmanlı’nın dağılmasıy-
la, devlet düşüncesinin dağılmasıyla 
kaybettik, coğrafya olarak. Ama in-
sani bakımdan, hepimiz birlikte kay-
boluyoruz. Geçmişe gitmek mümkün 
değil, geleceğe gitmek mümkün de-
ğil. Bugünü adam gibi yaşamak zo-

rundayız” diyen Mehmet Harmancı, 
aslında ortada tek meselemiz var adı 
“İnsan” diyerek sözlerini tamamladı. 
Konuşmacıya günün anısına Katılım 
Belgesi’ni Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Daire Başkanı Ahmet Köseoğlu  ve 
Harmancı’nın babası takdim etti-
ler. Köseoğlu hediye takdiminde sa-
londaki gençlere “Konya kültürüne 
büyük emeği olan hocanızı iyi takip 
edin.” Tavsiyesinde bulundu.

Toplu fotoğraf çekiminden sonra 
program sona erdi.  n HABER MERKEZİ
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‘Şehrimiz Konya, ufkumuz dünya’
 Selçuklu Belediyesi Proje Des-

tek Programı kapsamında, Konya 
İHH İnsani Yardım Derneği, Birlik 
Vakfı Konya Şubesi, Kulu-Cihan-
beyli Yardımlaşma, Kültür ve Çevre 
Derneği, Hocacihan İmam Hatip 
Lisesi Mezunları ve Mensupları 
Derneği ve Konevi-Der ortaklığın-
da yürütülen  “Şehrimiz Konya Uf-
kumuz Dünya” Projesi’nin tanışma 
toplantısı gerçekleştirildi. Amacı 
şehir dışından eğitim için Konya’ya 
gelen üniversite öğrencilerinin şeh-
re uyum sürecini hızlandırmak ve 
öğrencilere Konya’nın kültür ve ta-
rihini tanıtmayı amaçlayan projenin 
tanıtım toplantısı üniversite öğren-
cilerinin yoğun katılımı ile gerçek-
leştirildi.   Programa Selçuklu Bele-
diyesi Başkan Vekili Faruk Ulular, 
Konya İHH İnsani Yardım Derneği 
Başkanı Opr. Dr. Hasan Hüseyin 
Uysal, Sivil Toplum Kuruluşu Tem-
silcileri ve çok sayıda üniversite 
öğrencisi katıldı. Kur’an’ı Kerim 
tilaveti ile başlayan program pro-
tokol konuşmaları ile devam etti.  
Selçuklu Belediyesi olarak sivil top-
lum kuruluşlarıyla her zaman işbir-

liği içerisinde olduklarını ifade eden 
Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili 
Faruk Ulular, “Özellikle gençlere 
yönelik birçok projeyi destekliyoruz. 
“Şehrimiz Konya Ufkumuz Dünya” 
projesi de o projelerden birisi. Böyle 
güzel bir projenin destekçisi olmak-
tan duyduğumuz mutluluğu ifade 
ediyor, emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum” dedi.

“SİZE KONYA’YI TANITMAYI BİR 
BORÇ BİLİYORUZ”

“Şehrimiz Konya Ufkumuz 
Dünya” Projesi’nin uzun soluklu bir 
proje olmasını temenni eden Konya 
İHH İnsani Yardım Derneği Başka-
nı Opr. Dr. Hasan Hüseyin Uysal,“ 
Projenin şehrimize, İslam milleti-
mize hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum. 

Anadolu tarihinin her dönemin-
de önemli bir merkez olma özelliği-
ni devam ettiren Konya Müslüman-
ların Anadolu’yu fethinden sonra 

büyük önem kazanmış, Anadolu 
Selçuklu Devleti yıkılıncaya kadar 
Selçuklu Devleti’ne başkentlik yap-
mıştır. Tanpınar’ın “Bir Başkent her 
zaman başkenttir” dediği gibi Kon-
ya Selçuklulardan günümüze kadar 
merkez olma özelliğini sürdürmek-
tedir. Osmanlı Döneminde Kara-
man eyaletinin merkezi olan şehir 
tarıma dayalı ekonomisiyle birlikte 
önemli bir irfan ve kültür merkezi 
olarak tüm dünyada tanınmakta-
dır” dedi. İnsanlığın en eski şehri 
kabul edilen Konya’nın kendine 
ait folkloru, yaşayan gelenekleri ile 
özgün bir kültüre sahip olduğunu 
ifade eden Uysal, “Yaşayan Konya 
kültürünü Konyalılar olarak siz kar-
deşlerimize tanıtmayı üzerimize bir 
borç olarak kabul ediyoruz. İnşallah 
bundan sonra da birçok etkinlikte 
sizlerle beraber olmayı ümit ediyo-
ruz. Bu kapsamda şehir merkezi, 
yakın civarı ve ilçelerimize yönelik 
kültür gezileri, çiğköfte oturumları, 
yüzme faaliyetleri ve birçok zen-
gin faaliyetler gerçekleştirilecektir” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Faruk Ulular Hasan Hüseyin Uysal

Konya’nın Karapınar ilçesinde oluşan obrukların sayıları artarken uzmanlar, obrukların kontrol 
edilmesinin imkansız olduğunu, sadece yer altı sularının kullanımının kontrol edilebileceğini belirtiyor

Kontrol edemiyoruz!
Oluşan yaklaşık 300 obrukla 

ilgili bilgiler veren Jeoloji Mühen-
disleri Odası Konya Şube Başkanı 
Prof. Dr. Fetullah Arık, obrukların 
kontrol edilmesinin imkansız ol-
duğunu, sadece yer altı sularının 
kullanımının kontrol edilebileceği-
ni belirterek, obrukların oluşması 
için birkaç farklı jeolojik nedenden 
söz edilebileceğini söyledi. Prof. 
Dr. Arık, “Bunlardan en önemlisi 
ilgili birim içerisinde, formasyon 
içerisinde suyla karşılaştığı za-
man eriyebilir nitelikte tabakala-
rın bulunması ki bunlar genellikle 
karbonatlar, kireç taşları gibi tuz-
lardan oluşuyor. Bu suyla karşı-
laştığı zaman eriyebilir nitelikteki 
birimlerde önce küçük boşlukla 
başlayan obruk oluşumları aslında 
karstik bir şekil. Zaman içerisinde 
boşluklar büyüyor, suyun asitlik 
derecesine bağlı olarak bir süre 
sonra üzerindeki tabakayı taşıya-
maz hale gelip ani bir çökmeyle 
yeni oluşan yeryüzü şekillerine bu 
bölgede obruklar diyoruz. Bölgede 
özelikle Tuz Gölü civarından baş-
layarak güneye doğru Karapınar’a, 
hatta Çumra’ya kadar giden İnsu-
yu formasyonu ya da Cihanbeyli 
formasyonu dediğimiz genç bir 
birim var. Bunun içerisinde de az 
önce söylediğimiz gibi suyla karşı-
laştığında eriyebilir nitelikte kireç 
taşı tabakaları var. Bunlarla Kara-
cadağ volkanizmasının sönmesin-
den sonra suların nispeten asitliği 
yükselmiş, kuzeye doğru suların 
hareketleri sırasında oradaki gömü-
lü Karapınar’dan Tuz Gölü’ne bağlı 
olarak oluşan boşluklar giderek ge-
nişliyor ve bölgede yoğun bir obruk 
oluşumu söz konusu” dedi.

“İNSANA ETKİLEŞİMİ OLDUĞU
 İÇİN DE RİSK OLARAK 

GÖRÜLMEYE BAŞLANDI”
Bölgede bugüne kadar tespit 

edilen yaklaşık 300 civarında irili 
ufaklı eski yeni obruk oluşumu ol-

duğunu söyleyen Prof. Dr. Fetullah 
Arık, “Söylediğim bölge Konya-Ka-
rapınar ilçesi, Çumra, biraz kuzeye 
doğru gittiğimiz zaman Aksaray’ın 
bazı ilçeleri bunun içerisine giriyor. 
Kadınhanı hatta Sarayönü’ne kadar, 
Altınekin’e kadar ilerleyen bir bölge 
içerisinde obruklardan bahsediyo-
ruz. Ama yoğunlaştığı yerler Kara-
pınar bölgesi. Karapınar bölgesinde 
yoğunlaşmasının temel nedeni de 
söylediğimiz gibi genç volkaniklerin 
orada yoğunlaşmış olması. Burada 
geçmişte su seviyesi yüksek olduğu 
için yer altı su seviyesinin yüksek 
olması tepelik alanlarda meydana 
geliyordu ve insanla etkileşimi ol-
madığı için de sadece bir potansiyel 
tehlike olarak duruyordu. Ancak son 
yıllarda artan yer altı suyu kullanımı 
devam eden kuraklık nedenlerine 
bağlı olarak yer altı su seviyesinde 
ciddi düşmeler meydana geldi. Son 
30 yıllık periyot içerisinde bu 35-40 
metrelik bir yer altı su seviyesi düşü-
münden bahsediyoruz. Böylece daha 

önce daha yüksek yerlerde oluşan 
obruklar daha yakınlarda tarımsal 
alanlarda ve yerleşim alanlarının ya-
kınlarında oluşmaya başladı. İnsana 
etkileşimi olduğu için de risk olarak 
görülmeye başlandı” ifadelerini kul-
landı.

“KONYA KAPALI HAVZASINDA 100 
BİNDEN FAZLA YERALTI SUYU KUYU-

SU MEVCUT”
Bazı obrukların çaplarının bir ki-

lometreye kadar uzanabildiğini söy-
leyen Prof. Dr. Fetullah Arık şöyle 
devam etti: “Oldukça büyük çukur-
luklar. Kimisinin tabanında hala yer 
altı suyu gözlenebiliyor. Ancak artan 
yer altı suyu ve kuraklık nedeniyle 
geçtiğimiz yıllarda sulu olan obruk-
ların bazılarının bu yıl kurudukları 
görülüyor. Örneğin; Çıralı Obruğu 
gibi... Çıralı Obruğu doğal görünümü 
açısından oldukça da güzel bir görü-
nüm sunmaktaydı. Daha geçen hafta 
oraya gittiğimiz zaman o obruğun da 
tamamen kuruduğunu gördük. An-
cak işte bir kilometreye kadar varan 
çap üzerinde herhangi bir yerleşim 
yeri olsa ciddi bir risk unsuru ola-
rak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla obruk 
oluşumlarıyla ilgili bizim potansiyel 
jeolojik tehlikeleri ya da oradaki fak-
törleri yok etme şansımız yok. Kont-
rol edebileceğimiz tek bir şey var, yer 
altı suyu kullanımıdır. Konya kapalı 
havzasında 100 binden fazla yeraltı 
suyu kuyusu mevcuttur. Bu yer altı 
sularının önemli bir bölümü ruhsat-
sız yani kaçak kullanım dolayısıyla 
havzada ne kadar su kullanıldığı net 
olarak belirlenemiyor ve bu havzada 
da yoğun su tüketen bitkilerin kulla-
nımı devam ediyor. Bunlar bir araya 
geldiği zaman yer altı suyu kullanımı 
devam ediyor.”   n İHA

‘Sağlıklı beslenmenin 
önemini anlatacağız’

Diyetisyen Ayşe Ebru 
Uyan tarafından Şeker Ma-
hallesi Şefikcan Caddesi 
üzerinde Ayşe Ebru Uyan 
Beslenme ve Diyet Danış-
manlığı törenle açıldı. Açılı-
şa çok sayıda davetli katıldı. 
Amaçlarının kişileri sağlıklı 
kilo verdirmenin yanı sıra 
sağlıklı beslenme alışkan-
lığı kazandırmak olduğu-
nu dile getiren Diyetisyen  
Ayşe Ebru Uyan, “Açılışını 
yaptığımız sağlık beslenme 
ve diyet merkezimizin açılı-
şımıza gelen ve gelemeyen 
çiçek, mesaj gönderen tüm 
dost ve yakınlarımıza son-
suz teşekkür ediyorum. Ay-
rıca bu zamanlara gelmem-
de üzerimde büyük emekleri olan 
anne ve babama ayrıca teşekkür 
ediyorum. Beslenme ve diyet mer-
kezimizin Konya’mıza ve bölgemize 
hayırlı uğurlu olsun.  

Merkezimizde kilo alma, kilo 
verme, sağlıklı beslenme, hamiler-
de beslenme çocuklarda beslenme 
ve sporcu beslenmeleri gibi çalış-
maların yanında vatandaşlarımıza 
sağlıklı beslenmenin önemini anla-
tacağız. Tüm Konyalı hemşerileri-
mizi merkezimize bekliyoruz” ifade-
lerini kullandı.

DİYETİSYEN AYŞE 
EBRU UYAN KİMDİR?

1993 Konya doğumludur. Lise 
eğitimini Karatay Toki Anadolu li-
sesinde tamamladıktan sonra 2012 
yılında Mevlana Üniversitesi Bes-
lenme ve Diyetetik bölümüne baş-
lamıştır. Eğitim sürecinde Aile sağ-

lık merkezi, toplum sağlık merkezi, 
kurum mutfağı, tıp merkezi ve tıp 
fakültesi hastanelerinde diyet mut-
fağı ve polikliniklerinde stajlarını ta-
mamladı. 2016 yılında Beslenme ve 
Diyetetik bölümünden mezun oldu. 
Beslenme ve sağlıklı yaşam üzerine 
bilgilerini geliştirmek için 2016 yı-
lında Selçuk Üniversitesi Beslenme 
Eğitimi ana bilim dalında yüksek 
lisans eğitimine başladı ve halen 
devam etmektedir. Selçuk Üniver-
sitesinin düzenlemiş olduğu ICCHT 
2017 programında Baharatların 
Osmanlı Mutfak Kültüründe Kulla-
nımı konusu üzerine sunum yaptı. 
Mesleki olarak gerçekleştirilen eği-
tim programlarına katılarak güncel 
bilgileri yakinen takip etmektedir. 
2017 yılında Diyetisyen Ayşe Ebru 
Uyan beslenme danışmanlığını açtı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ülkü Ocakları Alparslan Türkeş’i anıyor
Konya Ülkü Ocakları ve Nec-

mettin Erbakan Ülkücüleri tarafın-
dan Alparslan Türkeş’in 100. yaş 
günü sebebiyle Gedavet Parkı’nda 
Alparslan Türkeş’in hayatından ke-
sitlerin yer aldığı resimler sergisi 
açıldı. Sergi açılışına Milliyetçi Ha-
reket Partisi Konya İl Başkanı Av. 
Murat Çiçek, Konya Ülkü Ocakları 
İl Başkanı Mustafa Taha Çini ile çok 
sayıda ülkücü katıldı.

Konya Ülkü Ocakları İl Başkanı 
Mustafa Taha Çini, serginin açılı-
şında yaptığı açıklamada,”Bugün 
burada Başbuğumuzu hem anıyor, 
hem arıyor hem de göstermiş oldu-
ğu çizgiden ayrılmayacağımızı bir 
kez daha vurguluyoruz. Türk Milleti 
Başbuğumuz cennet mekân Alpars-
lan Türkeş’in çizdiği kutlu yoldan 
şaşmayacaktır. Başbuğumuzun 
100. doğum yıldönümü vesilesiyle 

başı dik ülkü erleri; tunç yürekle-
rinde adeta bir fetih mutluluğu ve 
arşı saran yüce minnet hissetmek-
tedirler.  Taviz vermemiş olduğu-
muz vatan millet sevgisini Yüce 
Türk Milleti’ne tekrar hatırlatmış 
olan Başbuğ Alparslan Türkeş’in 
doğumunu sevinçle, en yoğun ve 
en hatır bilir duygularımızla anmak 
amacıyla Konya Ülkü Ocakları ola-
rak açtığımız sergide, halkımıza ve-

fanın insanlık için ne kadar mühim 
olduğunun vurgusu hassasiyetle 
ön planda tutulmuştur. Biz nefesi 
sizinle atan Başbuğumuzun yetiş-
tirdiği vatan evlatları, bizimle ol-
duğunuz ve bu mutlu günde bizleri 
yalnız bırakmadığınız için teşekkü-
rü bir borç biliriz” ifadelerini kullan-
dı. Gerçekleşen sergiye vatandaşlar 
ve ülkücüler yoğun ilgi gösterdi.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Prof. Dr. Fetullah Arık, “Kontrol 
edebileceğimiz tek bir şey var, yer 
altı suyu kullanımıdır. Konya kapalı 

havzasında 100 binden fazla yeraltı suyu 
kuyusu mevcuttur” dedi.
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Hüsamettin Şenel güven tazeledi Atilla Ayhan yeniden başkan oldu
Türk Büro-Sen Konya 1 Nolu 

Şubesi 6. olağan genel kurulu tek 
listenin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Mevcut başkan Hüsamettin Şenel 
katılımcı delegenin oyunu alarak 
yeniden başkanlığa seçilirken, gü-
ven tazeledi. Türkiye Kamu-Sen 
çatı altında sendikala çalışmalarını 
sürdüren Türk Büro-Sen Konya 1 
Nolu Şubenin 6. olağan genel ku-
rul toplantısı Konya Maliye Sarayı 
Aladdin Keykubat Toplantı salo-
nunda gerçekleştirildi. Saygı duru-
şu ve İstiklal Marşının okunmasıy-
la başlayan genel kurulda ilk sözü 
alan Türk büro-Sen konya1 Nolu 
Şube Başkanı Hüsamettin Şenel “ 
Sendikamız ilkemiz önce ülkemiz 
diyerek yola çıkan, memurun hak-
kını ve hukukunu arama ve koruma 
ve kollama görevini üstlenmiştir.  
Türk Büro-Sen kamu çalışanları 
arasında herhangi bir ayrım gözet-
meden bütün kamu çalışanlarını 
kuşatabilen kitle sendikacılığını ilke 
edinmiştir. Sarı sendikacılık yapma-
dan da insanların onurları ile eğilip 
bükülmeden ayakta kalabilecekle-
rinin en iyi somut ispatıdır.”dedi. 
Türk Büro-Sen Genel başkan Yar-

dımcısı Hüseyin Aslan ise yaptığı 
konuşmasında şu sözlere yer verdi. 
Kurulduğu günden bu yana hiçbir 
ilkesinden taviz vermeden devleti-
mizi somutlaştıran memurlarımız 
için ciddi kazanımlar elde etmiş Ka-
mu-sen ve Türk Büro-Sen’dir.

Türk memuruna ve ülkesine 
hizmet için var olduğunu 25 yıldır 
her gün aynı tutkuyla hizmetini sür-
dürmekte olan bir sendikayız. Bu 
bağlamda sorunların çözümünde 
çalışanlarımızın sendikal örgütlen-
meye katılımı şüphesiz çok önemli-

dir. Tüm kamu çalışanlarını Türkiye 
Kamu-Sen ailesinin ferdi olmaya, 
Türk Büro-Sen da hak arama mü-
cadelesi vermeye davet ediyorum” 
dedi. Protokol konuşmaların ardın-
da yönetim ve denetim kurulu ra-
porlarının okunması ve ibrasından 
sonra seçimlere geçildi. Yapılan 
seçim sonucunda mevcut başkan  
Hüsamettin Şenel, katılımcı dele-
gelerinin tüm oyunu alarak yeniden 
Türk Büro-Sen Konya 1 Nolu Şube 
Başkanlığına seçilirken, güven taze-
ledi.  n HABER MERKEZİ

Kamu-Sen çatısı altında sendi-
kal faaliyetini sürdüren Türk Diya-
net Vakıf-Sen Konya Şubesinin 6. 
olağan genel kurulu Konya Makine 
Mühendisleri Odası Toplantı salo-
nunda Genel Başkan Hazım Zeki 
Sergi’nin katımıyla gerçekleştirildi. 
Tek listenin yer aldığı Türk Diyanet 
Vakıf-Sen Konya Şubesi 6. Olağan 
genel Kurulu saygı duruşu, İstiklal 
Marşının okunmasının ardından 
okunan Kuran-ı Kerim Tilaveti ile 
başladı. Divan heyetinin oluşturul-
masında sonra söz olan Türk Diya-
net Vakıf-Sen konya Şube Başkanı 
Atilla Ayhan, “Bugüne kadar kon-
yamızda Türk Diyanet Vakıf-Sen 
olarak üyelerimiz haklarını her saha 
ve alanda korumak ve almak için 
mücadele ettik. Dik durarak bugün-
lere gelen sendikamızın 6. Genel 
kurulu yapmaktan dolayı mutluluk 
yaşıyoruz.” dedi. Türk Diyanet Va-
kıf-Sen Genel Başkanı Hazım Zeki 
Sergi ise “ Kamu-Sen ve Türk Di-
yanet Vakıf sen olarak Konya’da ve 
ülke genelinde dik duruşumuzla 
her kesimin takdiri kazanmaktayız. 
Sendika olarak bizi yönetenlerde 
taleplerimiz oluyor. Bunlardan biri 

de devlet kadrosuna alınacak olan 
din görevlilerinin eğitilerek alınma-
sını talep ediyor. Biz bu talebimizi 
Diyanet işleri başkanlığımıza ilet-
tik. Konya sendikalık adına önem 
taşıyan bir ilimizdir. Bunu çok iyi 
biliyoruz. Genel Kurulumuz hayırlı 
ve uğurlu olsun” dedi. Protokol ko-
nuşmalarının ardından yönetim ve 
denetim kurulu raporları okundu 

ve ibrası gerçekleştirildi. Daha son-
ra seçimlere geçildi. Mevcut başkan 
Atilla Ayhan, yeniden Türk Diyanet 
Vakıf-Sen Konya Şube Başkanlığı-
na yeniden seçilerek, sendikasında 
güven tazeledi. Türk Diyanet Va-
kıf-Sen Konya şubesi 6. olağan ge-
nel kurulunda ayrıca sendikaya hiz-
met edenlere plaket takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

150 yıllık su değirmenini
iki çocuk annesi çeviriyor

Konya’nın Bozkır ilçe-
sinde yaşayan 42 yaşındaki 
Nurkadın Kök, teknolojik 
gelişmeye rağmen 150 yıl-
lık su değirmenini ayakta 
tutmaya çalışıyor.

Toros Dağları’nın ete-
ğinden çıkan suyun kanalla 
getirilmesiyle dönen değir-
men, köylülerin ve çevre 
illerden gelen vatandaşların 
buğdayını, bulgurunu ve 
mısırını öğütmeye devam 
ediyor.

İki çocuk annesi Kök, 
yaptığı açıklamada, 150 
yıllık değirmeni 12 yıl önce 
satın alarak işletmeye başladıklarını 
söyledi. Değirmenin belli dönemler-
de onarıldığını anlatan ve yeniden 
işler hale gelmesinden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Kök, “De-
ğirmene gelen su, kanal vasıtasıyla 
değirmenin çarkını döndürüyor. 
Oluğa giren su çarka vuruyor. Su-
yun çarka vurmasıyla değirmen taşı 
dönmeye başlıyor. Bu değirmende 
öğütülen un, elektrikli değirmenlere 
göre daha lezzetli oluyor. Buradaki 
unlar doğal ve kepekli. Sağlıklı ol-
duğu için de insanlar burayı tercih 
ediyor.” diye konuştu.

 “BU CİVARDA BAŞKA 
SU DEĞİRMENİ YOK”

Kök, günün büyük kısmını de-
ğirmende geçirdiğini belirterek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Doğal ve kepekli un istediği 
için Manavgat’tan, Karaman’dan, 
Konya’dan, çeşitli ilçelerden ve 

köylerden değirmene un getiren 
çok oluyor. Oralarda su değirmeni 
olmadığı için bizi tercih ediyorlar. 
Yazın su azalsa da değirmeni sürekli 
işletiyoruz. Bunu insanlara hizmet 
etmek ve bu mesleği yaşatmak için 
yapıyorum. Eşim başka işlerde ça-
lıştığı için değirmenin başında hep 
ben duruyorum. Bu civarda başka 
su değirmeni yok. O yüzden herkes 
bize geliyor. Olanlar da elektrikli ol-
duğu için fazla tercih edilmiyor.”

Değirmene gelenlerin genellikle 
birkaç çuval buğday getirdiğini anla-
tan Kök, “Her çuval yaklaşık 50 kilo 
geliyor. Bir çuval buğdayı 1 saatte 
öğütüyoruz. Bundan da 8 lira alıyo-
ruz. Çevremdeki herkes beni takdir 
ediyor, ‘ne güzel çalışıyor, bu mes-
leği devam ettiriyor’ diye. Halimden 
çok memnunum. İnşallah bu mes-
lek başkaları tarafından da devam 
ettirilir.” ifadelerini kullandı.
n AA

Tarihi alanda ve inancımızla ilgili büyük bir savaş verildiğini belirten Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, bu nedenle gençlerin yetiştirilmesi gerektiğini söyledi

‘Her alanda büyük
bir savaş veriyoruz’

Meram Belediyesi ve Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) iş 
birliğiyle MEBKAM tarafından dü-
zenlenen “Düşünce Akademisi”nin 
tanıtım toplantısı yapıldı. Bacıyan-ı 
Meram Kooperatifinde düzenlenen 
tanıtım toplantısına NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, Me-
ram Belediyesi Konevi Araştırma 
Merkezi (MEBKAM) Başkanı Prof. 
Dr. Erdal Baykan, Konya Yazma 
Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, 
Meram Kadın Meclisi Başkanı Fe-
ray Civcik, Meram Gençlik Mecli-
si Başkanı Sergen Gör, MEBKAM 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın 
Ve Gençlik Meclisi Üyeleri, Meclis 
Üyeleri, Proje Koordinatörleri ile 
Düşünce Akademisi’nde ders vere-
cek öğretim üyeleri katıldı. Meram 
Düşünce Akademisi’nde eğitim 
sürecinin başlayacağını kaydeden 
Başkan Toru, “Bu akademi ciddi bir 
çalışmanın ürünüdür. İlk emri ‘Oku’ 
olan bir dinin mensupları olarak her 
daim kendimizi, gençlerimizi ye-
tiştirmek durumundayız. Buradan 
hareketle bizler sadece fiziki bele-
diyecilik noktasında değil sosyal ve 
kültürel belediyecilikte de aktif ol-
maya, bu alanda da üretmeye gay-
ret sarf ediyoruz. Elbette ki şehrin 
inşası önemli ancak bunlardan çok 
daha önemli olan gelecek nesillerin 
ve toplumun inşasıdır. Bu hepsin-
den önemlidir” dedi. 
“ENTELEKTÜEL SEFERBERLİKTEYİZ”

Özellikle günümüzde entelektü-
el bir seferberlik durumunda oldu-
ğumuza işaret eden Başkan Toru, 
“Büyük bir savaşın içerisindeyiz. 
Bu savaş sadece fiziki olarak ger-
çekleşmiyor; hem sahada devam 
ediyor hem de masada. Ayrıca ta-
rihi alanda, inancımızla ilgili her 
alanda büyük bir savaş veriyoruz. 
Bu savaştan galip çıkabilmek için 
tarihi, kültürel ve her alanda kendi-
ni donatmış bir nesil yetişebilmesi 

için bu tür alanlarda çalışmamızın 
zorunlu olduğunun bilincindeyiz. 
NEÜ’deki hocalarımızın desteğiyle 
Meram Düşünce Atölyesinde Tarih 
Atölyesi, Edebiyat Atölyesi, Klasik 
İslam Düşüncesi Atölyesi ve diğer 
atölyelerimizle ciddi bir atılım sağ-
layacağımıza inanıyoruz. Neslin so-
kaktan kurtarılması, madde bağım-
lığından kurtarılması ve malayani 
işlerden uzaklaştırılması açısından 
bu çalışmalar çok önemli. Her bir 
gencimiz bizim için çok önemli. 
İçinde bulunduğumuz yüzyılda tek-
noloji ve diğer alanlardan ziyade 
beşeri sermaye daha da ön plana 
çıkıyor. Biz bu sermayeye ne kadar 
sahip çıkabilirsek bizim için en bü-
yük kazanım da bu olacaktır” diye 
konuştu. 

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaf-
fer Şeker de, “Şehri imar edecek, 
koruyacak ve şehirde yaşayacak in-
sanları eğitmek, onları yetiştirmek,  
kendi tarihine, kendi düşünce hav-
zasına sahip çıkacak bireyler olarak 
bir şekilde gelecek nesillere yönelik 
geçmişten aldığımız birikimi akta-
racak şekilde taşıyıcı kılacak her bir 
insanımızın gönülde olduğu tak-
dirde bu tür faaliyetlerden yararla-
narak kendisini yetiştirme talebine 

cevap vermek hem üniversitelerin 
hem de belediyelerin görevidir. Bu 
anlamda geçmiş dönemde yaşadık-
larımızdan ders çıkarak sağlam te-
meller üzerinde İslam düşüncesinin 
köşe taşlarına sahip olduğumuz bu 
şehirde Selçuklu’nun ve Osman-
lı’nın bıraktığı miraslarla beraber 
bizler bu zenginliğin farkına var-
dırılarak gerek üniversite gençliği 
gerekse toplumun her bir katında 
kendini genç hissedenlere bu en-
telektüel birikimi tahlil etme, ana-
liz etme fırsatını sunmuş oluyoruz. 
MEBKAM’ın bu anlamda ciddi bir 
görev ifa edeceğini düşünüyorum. 
Bu sürece katkı veren başta Sayın 
Başkanımız olmak üzere tüm hoca-
larımıza teşekkür ediyorum” dedi. 

Daha önceki dönemlerde üni-
versiteler kendi fildişi kulelerinde 
sadece öğrencilerine yönelip top-
lumla beraber bir şeyler paylaşıl-
masını hep arka planda bıraktıkla-
rına dikkat çeken Rektör Şeker, “Bu 
bağlamda gerek STK’larla gerek 
yerel yönetimlerle üniversite hoca-
larımızın iş birliği yapmaları nasıl 
üniversite sanayi iş birliğini önem-
siyorsak endüstriyel ve ekonomik 
gelişim açısından, kişilerin manevi, 
ruhsal ve sosyal olarak gelişimini 

sağlayacak bu tür kültürel faaliyet-
leri de önemsemeliyiz” ifadelerini 
kullandı. 

“DÜŞÜNCE AKADEMİSİ KONYA 
KÜLTÜRÜNE KATKI SAĞLAYACAK”

MEBKAM Başkanı Prof. Dr. Er-
dal Baykan da, yaptıkları her türlü 
çalışmada kendilerine büyük des-
tek sağlayan Başkan Toru ile Rektör 
Şeker’e teşekkür ederek başladığı 
konuşmasında, “MEBKAM olarak 
ne yapabiliriz diye hocalarımızla 
konuştuğumuzda hepsi tek bir şart 
ortaya koymadan ellerinden gelen 
desteği vereceklerini söylediler. 
Üniversitemizin, iyiye ve güzele 
yönelik bir etkinlik olduğunda bu 
işe destek olacak büyük bir kadrosu 
var. Bu etkinliklerde bu kadro daha 
iyi tanınacak ve hizmetleri artacak-
tır. 

Meram Düşünce Akademisi, 
mütevazı ama önemli gördüğü ko-
nularda ve işin ehli olan hocaları-
mızla birlikte Konya’nın kültürel, 
entelektüel yönüne inşallah küçük 
de olsa güzel bir katkı sağlayacak-
tır” diye konuştu.  Daha sonra Çağ-
daş İslam Düşünce Atölyesi  kap-
samında Doç. Dr. Mahmut Hakkı 
Akın kısa bir ders yaptı.  
n HABER MERKEZİ

Fatma Toru Prof. Dr. Muzaffer Şeker Prof. Dr. Erdal Baykan
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Sille’de geçtiğimiz haftalarda 6 yaşındaki bir çocuğun Sille Kanalı’na düşmesi ve boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine, bölge vatandaşları çocukların güvenliği için kanal etrafının bariyerle kapanmasını istedi

Güvenlik için bariyer şart!
Son zamanlarda gerçekleştiri-

len yeniliklerle adından söz ettiren 
Sille’de su kanalının kenarlarında 
güvenlik sorunu yaşanıyor. Özellik-
le 4-7 yaş arasındaki çocukların ai-
lelerinden ayrılarak Sille Kanalı’na 
tehlikeli bir şekilde sarkması sorun 
teşkil ediyor. Geçtiğimiz günlerde 
6 yaşındaki bir erkek çocuğun Sille 
Kanalı’nın içerisine bakarken kana-
la düşmesi ve bir vatandaşın kanala 
atlayarak çocuğu son anda kurtar-
ması ile su kanalının kenarlarının 
güvenliği tekrar gündeme gelmişti.

“GEREKLİ MÜRACAATLARIMIZI 
YAPACAĞIZ”

Sille Mahallesi Muhtarı Mevlüt 
Aksoy daha önce de su kanalının 
çevresinde çocukların kanala sarktı-
ğını ve çocukların güvenliği için ka-
nalın çevresine bariyer konulması 
gerektiğini söyledi. Muhtar Aksoy, 
“Sille’de yaşayan bölgemizin ço-
cukları buraya alışkın oldukları için 
kanalın etrafını bilebiliyorlar. Ancak 
bölgemize dışarıdan gelen ailelerin 
çocukları Sille Kanalı’na daha yakın 

bakmak için kanala doğru eğiliyor-
lar. Bu durumda tehlikeye neden 
olabiliyor. Geçtiğimiz hafta buraya 
dışarıdan gelen bir çiftin 6 yaşında-
ki çocuğu kanala yakından bakmak 
isterken düştü. Allah’tan çevre ya-
kınlarında bir vatandaş çocuğun 

durumunu görüp hemen kanala 
atlayarak onu kurtardı. Maalesef 
böyle tehlikeler yaşanabiliyor.

 Bu olaydan sonra bölge vatan-
daşlara bana kanal ile ilgili önlem 
alınmasını istediler. Ben de Başka-
nımız U. İbrahim Altay’a durumu 

anlattım. Başkanımız durumu ince-
leyeceklerini ama kararın Anıtların 
Kurulu’na ait olduğunu söyledi. Sil-
le birinci derecede sit alanı olduğu 
için bariyer tarzı bir çalışmanın zor 
olduğu bize iletildi. Ancak çocuk-
larımızın sağlığı her şeyden daha 
önemli. Yine de biz tekrar bariyer 
için müracaatlarımızı yapacağız. 
Çocuklar malum çok meraklı. Ai-
lesiyle dolaşırken kanalı görüp bir 
anda hareket edebiliyorlar. Belki 
bariyer olmayabilir ama başka ted-
birler alınabilir” diye konuştu.

CHECK IN NOKTASINA ÖNLEM 
GEREKİYOR

Sille Kanalı’nın hemen yanına 
konulan check ın(yer bildirim) nok-
tası ile vatandaşlar bölgede fotoğraf 
çektirip; Facebook, Twitter, Swarm, 
İnstagram vb sosyal medya üzerin-
den paylaşım yapabiliyor. Özellikle 
kanalın bu noktası vatandaşların 
ve çocukların yoğun olduğu nokta 
olarak, önlemlerin en fazla alınması 
gereken yer olarak dikkat çekiyor.  
n UFUK KENDİRCİ  

Geçtiğimiz günlerde 6 yaşındaki bir erkek çocuğun
 Sille Kanalı’nın içerisine düşmesi, bariyer önlemini yeniden gündeme getirdi. 

Türkiye’de bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için hedeflenen Kopenhag sistemi kapsamında pilot il seçilen 
Konya’da, daha önce bisiklet yolu için belirlenen 2023 hedefi şimdiden aşılmış durumda. Yeni hedef ise 1000 kilometre

Bisiklet yolunda yeni 
hedef bin kilometre!

Türkiye’de bisiklet kullanımının 
yaygınlaştırılması için hedeflenen 
Kopenhag sistemi kapsamında pilot 
il seçilen Konya’da, 500 kilometrelik 
bisiklet yoluna ulaşılması üzerine yeni 
2023 hedefi 1000 kilometre olarak 
belirlendi. “Dünyanın en bisiklet dos-
tu şehri” unvanını kazanan Danimar-
ka’nın başkenti Kopenhag’ın siste-
minden yola çıkan Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının başlattığı bisiklet kulla-
nımının yaygınlaştırılması çalışmala-
rında Konya pilot il seçilince, kentte 
bisiklet kullanımını arttırma faaliyet-
leri hız kazandı. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, yaptığı açık-
lamada, geçmişte Konya trafiğinin 
yüzde 40’ını bisikletlilerin oluşturdu-
ğunu söyledi. Zamanla otomobillerin 
trafikteki yoğunluğunun artmasıyla 
bisiklet kullanımının azaldığını belir-
ten Akyürek, “Otomobiller her tarafı 
kaplayınca, bisikletlere neredeyse yol 
kalmadı. Eskiden yol bisikletlerindi 
ama şimdi otomobiller yolları doldur-
muş durumda. O nedenle özel bisik-
let yolu ihtiyacı doğdu.” diye konuştu. 
Göreve geldiklerinde bisiklet kulla-
nımını yaygınlaştırma çalışmalarına 
ağırlık verdiklerini anlatan Akyürek, 
“Kentte ‘bisiklet yolu olmayan hiçbir 
yol yapılmayacak’ diye karar aldık. 

2023’e koyduğumuz hedefi şimdi-
den geçtik. Şu anda 500 kilometreyi 
yakaladık. Yeni bir hedef koyduk, he-
defimiz 1000 kilometre.” ifadelerini 
kullandı.

“TRAFİK SİNYALİZASYONU 
GEREKİYOR”

Akyürek, ekonomik ve çevreci bir 
ulaşım aracı olan bisikletin trafikte 
henüz yeteri kadar kabul görmediği-
ne işaret ederek, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“500 kilometre bisiklet yolu yap-
tık ama bisiklet yolu kültürünü tam 
oluşturamadık. Bisiklet yoluna trafik 
sinyalizasyonu gerekiyor. Onun en-
tegrasyonuyla ilgili çalışma yapıyo-
ruz. Bisiklet yolunun trafik ışıklarıyla 
yönetilmesi gerekiyor. Otomobiller 
bisikletlerin önünü birden kesme-
meli. Kırmızı, yeşil, sarı ışığı onun da 
olmalı. Bu konuda çalışma yapıyoruz. 
Bisiklet yollarının önemli bir bölümü-
nün kesintisiz olmasını sağlayacağız.”

Bisiklet yollarının otopark olarak 
kullanılmaması gerektiğine de deği-
nen Akyürek, “Otomobil kullananlar 
bisikletlileri trafiğin bir parçası olarak 
görmeli ve saygılı olmalı. Bu konuda 
halkımızı uyarmamız gerekiyor. Bi-
siklet de otomobil gibi trafiğin bir un-
suru.” dedi.

“DÜNYADAKİ GÜZEL ÖRNEKLERİ 
İNCELİYORUZ”

Akyürek, Türkiye genelinde en 
çok bisiklet yoluna sahip şehrin Kon-
ya olduğuna dikkati çekerek, şöyle 
devam etti: “Konya bisiklet kullanı-
mının yaygınlaştırılması için pilot il 

seçildi. Daha önce Kopenhag’a gidip 
inceleme yapmıştık. Dünyadaki gü-
zel örnekleri inceliyoruz. Kopenhag, 
bisiklet parklarıyla, bisiklet sinyali-
zasyonuyla, bisiklet yolları ve bisiklet 
kullanma kültürüyle örnek durumda. 
Konyamız’da da bunu oluşturmaya 
çalışıyoruz. Konya’nın bisiklet ko-
nusunda Türkiye’ye model olmasını 
sağlama yolundayız.”

“KONYA’DAKİ HANELERİN ÜÇTE 
İKİSİNDE BİSİKLET VAR”

Bisiklet kullanımını yaygınlaştır-
ma hedefi doğrultusunda daha yoğun 
bir çalışma ortaya konulacağını akta-
ran Akyürek, şunları kaydetti: “Kon-
ya’daki hanelerin üçte ikisinde bisik-
let var. Eski tarihlerde Türkiye’deki 
toplam bisiklet sayısının yüzde 40’ı 
Konya’daydı. Konya, bisiklet kültürü-
nün ‘velespit’ adıyla hakim olduğu bir 
şehir. Bu kültürü yaygınlaştırmak için 
‘velespit festivalleri’ yapıyoruz. Bir iki 
yıl içerisinde Avrupa seviyesinde ve 
hatta ötesinde bisiklet yolu çalışması 
gerçekleştirilmiş olacak inşallah. Çok 
iyi mesafe aldık. Türkiye’nin bisiklet 
şehri şu anda Konya.” Akyürek, ülke 
genelinde trafiğe çıkan bisiklet sayısı 
arttıkça hava kirliliğinin azalacağını, 
ekonomik kazanç elde edileceğini ifa-
de etti.  n AA

Mesnevîhan Sıdkî 
Dede konuşuldu

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile Konya Fikir ve Sanat Adamları 
Derneği ve S.Ü. Selçuklu Araştır-
ma Merkezi’nin ortaklaşa düzenle-
diği Yaşayan Konya Hafızası İkindi 
Sohbetlerinde bu hafta Kırıkkale 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Farsça Mütercim Tercümanlık Ana-
bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Yakup Şafak tarafından “Mes-
nevîhan Sıdkî Dede” konulu bir 
konferans verildi.

OĞLUM SENİN NASİBİN 
HZ. MEVLANA’DADIR

Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak ha-
yatıyla ilgili şu bilgileri verdi: “1824 
yılında Bulgaristan’ın Filibe şehrin-
de doğdu. İlk öğrenimini Filibe’de 
yaptıktan sonra 1851’de İstanbul’a 
geldi. Kadıasker Filibeli Halil Fevzi 
Efendi ve Şakir Efendi’den Arapça 
ve Farsça öğrendi. Tekrar Filibe’ye 
dönerek Biberiye Tarikatına gir-
di. Şeyhinin “Oğlum senin nasibin 
Hz. Mevlana’dadır” demesi üzeri-
ne yollara düştü. Üsküdar ve Afyon 
Mevlevihanelerinde yer olmadığı 
gerekçe gösterilince Konya’ya gel-
di.” dedi.

MEVLEVİLİKTE KİŞİ TANINMADAN 
DERGAHA KABUL EDİLMEZ

Şafak, Mevlevilikte eğitime alı-
nacak kişinin genç olması, askerlik 
ve sağlık problemlerinin olmama-
sının önem taşıdığını belirterek “ 
Gözlem yapılmadan kişiler derga-
ha kabul edilmez. Ailesi ve kişiliği 
tanındıktan sonra dergaha kabul 
edilir. Dergahın kadrosu sınırlıdır. 
Asitane kapatıldığında 35 kadrosu 
bulunmaktadır. Mevlâna Derga-
hı’na kabul edildikten sonra 1001 
günlük çileyi tamamladıktan sonra 
hücreye çıktı. 1883’te Mesnevîhan 
Eyüp Çelebi’nin ölümünden sonra 
mesnevîhan oldu. Dergahın kapa-
tıldığı 1925 yılına kadar bu görevini 
sürdürdü.

Sıdkî Dede; Arapça , Farsça, 

Fransızca ve Bulgarca bilmektedir. 
1885’te Hediye Hanım ile evlenir. 
Dergahta kalan bir kişinin evlenme-
si uygun görülmez. Ovalıoğlu Soka-
ğı’nda iç güveysi olarak eşi Hediye 
Hanım’ın evinde oturur. Aynı yıl 
Sultan Selim Cami’nin hatipliğine 
getirilmiştir. Cehrî namazlar (sabah, 
akşam, yatsı ile Cuma ve bayram 
namazlarını kıldırmak üzere vekalet 
beratına da malik olmuştur. Hatip-
likten aldığı paranın büyük kısmını 
hayır hasenatta kullanırmış. Eşi de 
yokluktan şikayet edermiş. Çocuğu 
olmamıştı. Bu sebepten Osmanlı 
Müellifleri yazarı Bursalı M. Tahir 
Bey ve Aşçıbaşı Salahaddin Dede 
“ümmetsiz peygamber” diye takılır-
lardı. Az konuşur, herkesle içli dışlı 
olmazdı. Sakalını boyardı. Orta boy-
lu, kendi halinde, dindar bir kişiydi. 
Yazdığı bazı eserler Mevlana Müze-
sindedir. 10 Temmuz 1993 tarihin-
de vefat etmiştir. Dergah kapatıldığı 
için Hamuşan’a değil Kabri Üçler 
Mezarlığına gömülmüştür.” dedi.

ÖNEMLİ OLAYLARA 
TARİH MANZUMESİ YAZMIŞTIR
Yakup Şafak, tarikatlarda sıkı bir 

disiplin olduğunu diğer tarikatlarda 
olduğu gibi Mevlevilikte de rabıta 
olduğunu belirtti “Bu rabıta kutba 
yapılır. Kutup olduğuna inanılan 
Sıdkî Dede’ye bazı kişiler rabıta 
yapmıştır. Keramet sahibi bir insan 
olduğuna inanılır. Said Hemdem 
Çelebi son mürşittir. Sıdkî Dede 
kendisine ulaşamasa da oğullarına 
ulaşmıştır. Biz sohbet etmeyi sevdi-
ğimiz için yazmaya fazla önem ver-
miyoruz. Sıdkî Dede önemli olaylara 
tarih manzumesi yazmıştır. Şiirde o 
tarihi olayların detaylarını veriyor. 
Osmanlının son dönemi ile Cumhu-
riyet’in ilk yıllarında Konya’da bü-
yük şahsiyetler yetişmiştir. Bezm-i 
muhabbet meclislerinde ilmi top-
lantılar yapılmıştır.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, “Kopenhag, bisiklet parklarıyla, 
bisiklet sinyalizasyonuyla, bisiklet yolları 
ve bisiklet kullanma kültürüyle örnek du-

rumda. Konyamız’da da bunu oluşturmaya 
çalışıyoruz. Konya’nın bisiklet konusunda 

Türkiye’ye model olmasını sağlama 
yolundayız” dedi. 



Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur 
Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül’de 
başlatılan tatbikat devam ediyor. Irak 
sınırındaki Habur Sınır Kapısı’na yak-
laşık 3 kilometre mesafede bulunan 
tır parkının karşısındaki alanda 7. 
Kolordu Komutanı Tümgeneral Si-
nan Yayla’nın sevk ve idaresinde, 28. 
Mekanize Tugay Komutanı Tuğge-
neral Ahmet Kurumahmut’un emir 
komutasında yürütülen tatbikat, Irak 
Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılı-
mıyla müşterek sürüyor.

IRAK SİLAHLI KUVVETLERİ BİRLİKLE-
RİYLE MÜŞTEREK YÜRÜTÜLÜYOR 

Tatbikat bölgesinde askerlere 
zırhlı araç eğitimi verildi. Genelkur-
may Başkanlığından yapılan bilgilen-
dirmede, TSK tarafından 18 Eylül’den 
itibaren Silopi/Habur bölgesinde baş-
latılan tatbikatın üçüncü safhasına 26 
Eylül’de geçildiği, tatbikatın bu safha-
sının bölgeye intikal eden Irak Silahlı 
Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların 
da katılımıyla müşterek yürütüleceği 
belirtilmişti.  n AA
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Türkiye robotik cerrahiyle nakilde ikinci
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eği-

tim ve Araştırma Hastanesi Üroloji 
Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Volkan 
Tuğcu, “Birinci Palandöken Endoü-
roloji Günleri” kapsamında geldiği 
Erzurum’da AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, 8 yıldır robotik cerrahiy-
le 200’ün üzerine prostat ameliyatı 
gerçekleştirdiğini söyledi. Tuğcu, 
1,5 yıl önce Hindistan’dan öğrendi-
ği robotik cerrahi organ nakli yön-
temiyle Türkiye’de 60 böbrek nakli 
yaptığını belirtti. Robotik cerrahiyle 
organ nakli yöntemini Türkiye’de 
nakil yapan ekiplerin yanı sıra Av-
rupa’dan gelenlere de öğrettiğini 
anlatan Tuğcu, şunları dile getirdi: 
“Dünyada robotik cerrahi ile organ 
nakli işini araştırdığımda sadece 
Hindistan’da Dr. Alavat’ın yaptığını 
öğrenince onun yanına gittim ve bu 
işi öğrendim. Sonra Türkiye’ye dön-
düğümde robotik cerrahiyle nakil 
yapmaya başladım. Bu iş ülkeye hiz-

mettir. Bizden sonra İspanya, Fransa 
ve Almanya gibi ülkeler de robotla 
böbrek nakli yapmaya başladı.”

“AVRUPA’DA EKİPLER ÖĞRENMEK 
İÇİN BİZE GELİYOR”

Tuğcu,1,5 yılda robotik cerrahiy-

le yaptığı böbrek nakillerinin başarılı 
geçtiğini kaydederek, söz konusu 
ülkelerin robotik cerrahiyle organ 
nakli sayısının 20’yi geçmediğini dile 
getirdi. Türkiye’nin robotik cerrahi-
deki gelişimine işaret eden Tuğcu, 

“Robotik cerrahiyle organ naklinde 
Hindistan’dan sonra en fazla organ 
nakli yapan ülke Türkiye, bu durum 
gurur verici. Türkiye’de robotik cer-
rahiyle organ naklini tek yapan mer-
keziz, bu konuda çok tecrübemiz 

var, aynı zamanda robotik cerrahi ile 
böbrek nakli de yapıyoruz.” ifadesini 
kullandı.

Tuğcu, “Türkiye ve Avrupa’da 
nakil işi yapan ekipler robotik cerrahi 
ile organ naklini öğrenmek için bize 

geliyor. ABD’nin Vatikan Enstitü-
sü bizi eğitim merkezi olarak kabul 
etti. Robotik cerrahiyle böbrek nak-
lini dünyaya yayacağız.” şeklinde 
konuştu.
n AA

Türkiye’nin dünyada Hindistan’dan sonra robotik cerrahiyle en fazla organ nakli yapan ülke olduğu bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, liselere geçişteki yeni sistemi açıkladı. Yılmaz, “Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli 
yerleştirme sistemini getirdik. Bu sistemde veli ve öğrencimiz adresine en yakın okula yerleştirilecek” dedi

Öğrencilerimiz evine 
yakın okula yerleşecek

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 
“Başvuruda öğrencinin karşısına 5 
okul çıkacak, tercih yapacak.” şeklin-
de konuştu. Yılmaz TEOG’un yerine 
getirilen yeni sistem hakkında şu ifa-
deleri kullandı:  “Bizim getirdiğimiz 
bu sistemde, evlatlarımızın kendi ter-
cihlerini alacağız. Başvuru esnasında 
bir ekran önüne gelecek. Bu ekran-
dan 5 tane tercihte bulunacak. Her 
okul türüne göre hiçbir öğrencimizi, 
istemediği bir başka okul türüne yer-
leştirmeyeceğiz. O halde öğrencinin 
ve velisinin tercihi esastır burada.” 
Bakan Yılmaz konuyla alakalı olarak, 
“Bundan sonra, adres bölgelerindeki 
liselere farklı akademik düzeylerde 
farklı ilgi ve birikimdeki öğrenciler 
gelecek, akademik çeşitlilik sağlana-
cak ve bu, okulun başarı seviyesini 
yükseltecek.” değerlendirmesinde 
bulundu. 
“ORTAOKULLA LİSE ARASINDAKİ BİR 

BAĞI BİZ KURMUŞ OLUYORUZ”
Veliler, ortaokula kaydettikleri za-

man evlatlarının bundan sonra hangi 
liseye gideceğini de bilebilecek. Dola-
yısıyla da ortaokulla lise arasındaki bir 
bağı biz kurmuş oluyoruz.” diyen Milli 
Eğitim Bakanı Yılmaz, “Tercihe bağlı 
ve adrese en yakın okula yerleştirme 
olacağı için bu yaştaki öğrencilerin 
üzerinden sınav baskısı kalkmış ola-
caktır.” dedi. 

“GAYEMİZ SINAVSIZ LİSELERE 
GEÇİŞİ SAĞLAYABİLMEK”

TEOG yerine liselere geçişte uy-
gulanacak yeni sistem konusunda, 
“Esas gayemiz sınavsız liselere geçişi 
sağlayabilmektir.” şeklinde konuşan 
Bakan Yılmaz şunları kaydetti: 

“Bunun için ne yapmak lazım? 
Bizim bütün liselerimizi fen lisesi aya-
rına, sosyal bilimler ayarına ve proje 
okulları ayarına çıkarmamız lazım. Bu 
yolda gerçekten çok büyük mesafe 
katettik, bunu gururla söyleyebili-
rim.”  Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Fen 
liseleri hakkında şu bilgileri paylaştı: 
“Fen lisesi sayımız 302, öğrenci sayısı 
120 binin üzerinde. 

12 bindi öğrenci sayısı, 120 binin 
üzerine çıkardık. 10 kattan fazla art-
tırdık. Hiçbir bölümde böyle bir artış 
da yok.”

“İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN GİREBİ-
LECEĞİ BİR SINAV HAZIRLADIK”
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, “Ülke 

genelinde belirlediğimiz farklı illerde-
ki sınırlı sayıdaki okulumuza sadece 
isteyen 8. sınıf öğrencilerimizin gi-
rebileceği bir sınav hazırladık, isteğe 
bağlı. Bu liselerin ismini ve sayısını 
mayıs ayı gibi açıklayacağız.” diye ko-
nuştu. 

“YENİ SİSTEMİN TEMEL FELSEFESİ 
SINAVA GİRMEK İSTEĞE BAĞLI”
Yeni sistemin temel felsefesinin 

sınava girmenin isteğe bağlı olduğu-
na dikkat çeken Bakan Yılmaz, “Ve-
lilerimiz çocuklarını bu sınava ister 
yönlendirir isterse de yönlendirmez. 
Bir liseye yerleşmek için bu sınava 
girmek zorunlu değildir. Mevcut TE-
OG’da mutlaka sınava girmek zorun-
daydınız. Sınav mecburiyeti ortadan 
kalktı.” ifadelerini kullandı. 

“BÜTÜN SORULAR MERKEZDEN 
BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANACAK”

“Sınav yerelde yapılacak ama 
bütün sorular merkezden Bakanlığı-
mızca hazırlanacak.” bilgisini veren 
Bakan Yılmaz, “Sınav sonuçlarını da 
kısa süre içerisinde yani Haziran ayı 
içerisinde ilan edeceğiz.” ifadesini 
kullandı.  Bakan Yılmaz sınav müfre-
datı hakkında şunları söyledi:  “Sınav 
çoktan seçmeli soruların yer aldığı, 
sözel ve sayısal olmak üzere iki bölüm 
ve tek oturumdan oluşacak. Sınav te-
mel dersleri içerecek. Toplam 60 soru 
olacak ve 90 dakikalık bir süre verile-

cek. Sınavı 8’nci sınıf müfredatı ağır-
lıklı olmak üzere 6., 7. ve 8. sınıf ders 
müfredatına ve müfredatla amaçladı-
ğımız kazanımlara, ders kitaplarımıza 
uygun şekilde yapacağız.” 
“DEĞİŞİKLİKLERİ AMACI 21. YÜZYILI 
TÜRKİYE’NİN YÜZYILI YAPMAKTIR”

Yılmaz, “Gerek bizim liselere 
kayıt sisteminde gerekse Yükseköğ-
retim Kurulu’nun liselerden üniver-
sitelere geçiş sisteminde yaptığı de-
ğişikliklerin bütün amacı 21. yüzyılı 
Türkiye’nin yüzyılı yapmaktır.” dedi. 
Sınavla öğrenci alan orta öğretim ku-
rumlarına yerleşme amacıyla sınava 
giren öğrencilere beş tercih sunula-
cağını belirten Bakan Yılmaz şöyle 
konuştu: “Beş tercih, bulunduğu yere 
en yakın bir tercihtir. Bir de bu sınava 
girenler için de beş tercih veriyoruz. 
Ancak gerek bu sınava girenler, ge-
rekse de adrese yakın olarak kayde-
dilecek öğrencilerin duyurusunu aynı 

anda yapacağız ve merkezi olarak 
yerleştireceğiz.

“VELİNİN TERCİHİNİN DIŞINDA 
ÖĞRENCİMİZİ HERHANGİ 

BİR OKULA GÖNDERMEYECEĞİZ.”
“Velinin tercihinin dışında öğren-

cimizi herhangi bir okula gönderme-
yeceğiz.” diyen Bakan Yılmaz sözle-
rini şu şekilde sürdürdü: “Biz, eğitim 
bölgelerini oluştururken, o şekilde 
oluşturacağız ki velimizin istediği 
meslek lisesi de olsun, velimizin iste-
diği Anadolu lisesi de olsun, velimizin 
istediği imam hatip lisesi de olsun. 
Dolayısıyla bu eğitim bölgesi oluştur-
ması, bu sorunu ortadan kaldıracak.”

“20 BİNE YAKIN ÖĞRETMENİN 
ALIMI İÇİN ŞUBATTA 

BİR DUYURU YAPIYORUZ”
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, öğret-

men atamaları hakkında sorulan so-
ruya, “20 bine yakın öğretmenin alı-
mı için şubatta bir duyuru yapıyoruz. 
Muhtemelen mayısta sınavlarını ya-
parız, haziran-temmuzda da atama-
sını gerçekleştiririz.” cevabını verdi.

“ÖRNEK SORULARI 
YAYINLAYACAĞIZ”

Örnek soruların yayınlayacağını 
ifade eden Bakan Yılmaz, “8’inci sınıf 
ağırlıkta olmak üzere, 6, 7 ve 8’inci 
sınıftaki ders kitaplarının müfredatı 
ve kazanımları çerçevesinde, hepsini 
öğrencilerimize soracağız. Biz 6, 7 ve 
8, hangi müfredatla öğrencilerimize 
ne veriyorsak hepsini bir şekilde ölçe-
ceğiz.” şeklinde konuştu.  n AA

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat sürüyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

Bir şeyin varlığı 
yokluğunda belli olu-
yor.

Hepimiz günlük 
yaşamda, empati yap-
ma gereği ya da em-
pati yapılma ihtiyacı 
duyarız.

Genelde hepimiz 
bize empati yapılma-
sını isteriz de bizzat 
kendimiz empati yap-
maktan kaçınırız.

Anlaşılmadığımız zaman  em-
patinin varlığını fark ederiz.

Hepimizin empatisiz halleri var-
dır.

Mesela trafikte yayalara yol 
vermek konusunda bir ülke olarak 
sınıfta kalıyoruz.

Sanki arabaya binince geçiş 
üstünlüğü bize geçiyor.

Özellikle şehir içinde sağa 
dönüşlerde yayalar yola girmiş, 
yürürken durup yol vereceğimiz 
yerde, hızlı yürümesi için korna 
çalarak ya da hızını kesmeyerek 
yayayı taciz edişimiz, çoğunluğun 
davranışı olmuş durumda.

Son yıllarda engelli vatandaş-
larımız için kaldırımlara döşenen, 
göme engelli vatandaşlarımızın 
rahat yürümesini sağlayan kabart-
malı çizgileri ihlal edişimiz tam bir 
empatisiz yaşama örnek.

Engelli rampalarına park edişi-
mizle ya da engelli park yerini işgal 
edişimiz tam bir empatisiz yaşam 
örneği.

Bence bu konuda trafik kursları 
çok daha etkili eğitimler vermeli. 
Kursiyerlerinin dikkatini bu konuya 
yoğunlaştırmak , sürücünün em-
pati  bilincini arttırmak için, farkın-
dalık projeleri üretmeliler. Devlet 
bunu zorunlu kılmalı.

İşin ilginci yaya halinde iken 
anlayış bekleyen kişi, direksiyona 
geçince farklı bir insan oluyor. 
Hatta yayalara çabuk yürümediği 
için kızıyor.

Benim gördüğüm kadarı ile sü-
rücülerin  çoğunluğu bu konudaki 
sorumluluğunu net bilmiyor.

Empatinin bir de edepsizi var.
Gerçekten başkasının yerine 

kendisini koyuyor. Karşısındaki 
insanı ya da insanları çok iyi tahlil 
ediyor ama bu becerisini o insana  
saygılı olmak için değil de o insan 
ya da insanları  kendi amacı doğ-
rultusunda yönlendirmek için kul-
lanıyor.

Mesela hırsızlar ev  ve iş yeri 
sahiplerine çok iyi empati yapma-
salar hedeflerine ulaşabilir mi?

Toplumu çok iyi analiz eden,te-
rörizm.

İnsanların davranışları, 
tepkilerini çok iyi anlayan 
yankesiciler, insanın ne zaman 
boş bulunacağını kuvvetli empati 
yeteneği aracılığı ile yapıyorlar.

Pazarlamanın ileri seviyeleri,  
insanların isteklerini ihtiyaca dö-

nüştürme becerileri 
tüketim toplumunun 
en etkili silahı değil mi.

Burada sağlıklı 
ürünler üreten, bunla-
rı  ulaştırmak isteyen  
insanları hariç tutuyo-
rum.

Burada empatinin 
edepsiz olanını tanı-
mak amacımız. Onlara 

empati yapma ,anlama 
bilincine katkı sağlama.

Bir zamanlar sigara reklam-
ları ile insanın sağlığına en zararlı 
maddeleri insanın en temel ihtiyacı 
haline getirmediler mi.

Doktorların sağlık düşmanı 
ilan ettikleri şeker ve türevleri, gazlı 
içecekleri en kutsal duygularımızın 
yanına koyarak bilinç altımıza mut-
luluk algısını yerleştirmediler mi.

Simidin, ramazan pidesinin, 
iftar sofrasının komşu toplantıları-
nın en ihtiyaç duyulan içeceği gibi 
sunulmuyor mu.

Bunlar elbette empati beceri-
si ile insanların ruhlarına yerleşip 
onları ele geçirme girişimlerinin 
sonucu.

İnsanların yerine koyup onların 
duygu ve düşüncelerini tanımlayıp, 
analiz edip sonra istekleri 
doğrultusunda yönlendirme 
faaliyetine algı yönetimi deniliyor.

Toplum mühendisleri artık 
insanlığı bu yolla yönlendirmeye 
başladılar.

İnsanlığın tepkilerini bu yolla 
ya pasifize ettiler ya da başka yöne 
yönlendirdiler.

Mesela demokrasi getiriyoruz, 
özgürleştiriyoruz diyerek , Afganis-
tan, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Uzak 
Doğu ülkelerini paramparça ettiler. 
Milyonlarca insanın göç etmesine 
ve ölmesine sebep oldular.

Nasıl?
Çok iyi empati yaptıkları 

toplumları en zayıf noktasından 
tutup yerden yere çarptılar. Bunu 
insanlık adına yaptılar.

Nasıl?
Empatiyi edepsiz amaçları için 

kullanarak.
Empatinin bizzat kendisi edep-

sizlerin en çok kullandığı psikolojik 
operasyon aracı oldu.

Yönetim ve yönlendirme aracı 
olarak en kuvvetli kullanılan araç 
haline geldi.

Uyuşturucular, kaçakçılar  
topluma ve devlete karşı en  etkili 
empati kabiliyetleri , onları atlamayı 
başardıkları için hala varlar.

İnsanları sömürmek isteyenler, 
onların duygu ve davranışlarına en 
iyi empati yapan insanlar.

Sanki empati  iyilerin yapmayı 
istediği, çoklukla da kendisi için 
beklediği, çoğunlukla yapamadığı 
bir yaşam aracı.

En iyi yapanlar da empatiyi 
kendi faydalarına araç kullananlar.

Kötü emellere araç olarak kul-
lanıldığı zamanda  empatinin edebi 
adabı kalmıyor.

EDEPSİZ EMPATİ, EMPATİSİZ YAŞAM

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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Suudi Arabistan’a ‘balistik füze’ saldırısı Kerkük’te iki intihar saldırısı düzenlendi
Suudi Arabistan lider-

liğindeki Koalisyon Güç-
leri Komutanlığı, Yemen 
topraklarından başkent 
Riyad’a atılan balistik fü-
zenin başarıyla imha edil-
diğini duyurdu. Koalisyon 
Güçleri sözcüsü Albay 
Turki el-Maliki tarafından 
yapılan yazılı açıklamada, 
Yemen topraklarından ak-
şam 20:07’de Suudi Ara-
bistan’ın başkenti Riyad’a 
atılan balistik füzenin, 
hava savunma sistemleri 
tarafından başarıyla imha 
edildiği belirtildi. Başkent-
teki sivil yerleşim bölgesine 
atılan füzenin, Patriotlar ile 
havada iken imha edildiği 
kaydedilen açıklamada, füzeye ait 
şarapnel parçalarının ise Riyad Kral 
Halid Havalimanı’nın doğu tarafın-
daki kullanılmayan sınırların içerisi-

ne düştüğü ifade edildi.  Açıklama-
da, Husilerin sivil bölgelere yönelik 
‘düşmanca’ eylem için bir bölge ül-
kesinden destek aldığı, söz konusu 
eylemin Birleşmiş Milletler kararları 

ve uluslararası insan hakları hu-
kukunun açık bir ihlali olduğu ve 
Suudi Arabistan, bölge ülkeleri ve 
dünyanın güvenliğini tehlikeye attı-
ğı kaydedildi.   n AA

Irak Kürt Bölgesel Yöne-
timi (IKBY)’nin, sözde refe-
randum kararının ardından 
Irak merkezi hükümetinin 
Türkiye ve Rusya’nın da 
desteğiyle Irak’ta başlattığı 
operasyonlar sonrası, özel-
likle Kerkük’te hayat norma-
le dönüyordu. Ancak önceki 
Kerkük’ten ard arda gelen iki 
intihar saldırısı haberi geldi.  
Irak’ın Kerkük kentinde bu-
lunan Haşdi Şabi’nin ofisine 
art arda iki intihar saldırısı 
düzenlendiği belirtildi.  Olay 
bölgesindeki emniyet yetkili-
lerinden alınan bilgiye göre, 
Kerkük kent merkezindeki 
Atlas Mahallesi’nde yer alan 
Haşdi Şabi ofisine bomba 
yüklü motosikletlerle art arda iki 
intihar saldırı gerçekleştirildi.  Haş-
di Şabi çatısı altında yer alan Saray 
es-Salam ofisine yapılan saldırıda 

ölü ve yaralılara ilişkin ise henüz 
herhangi bir açıklama yapılmadı.  
Irak’taki Şii lider Mukteda es-Sadr’a 
bağlı olan Saray es-Salam, Haşdi 
Şabi içerisinde aktif varlık gösteri-

yor.  Irak ordusu, federal polis ve 
Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim’de Peş-
merge’nin çekilmesiyle çatışmasız 
şekilde Kerkük’te kontrolü sağla-
mıştı.  n AA

Türkiye’nin kendi güvenliği için gerekeni yapacağını vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim 
Kalın, “ Türkiye’nin milli çıkarları söz konusu olduğunda biz kimseden izin almak zorunda değiliz” dedi

‘Milli meselelerimizde
kimseden izin almayız’

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre-
ter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim 
Kalın, NTV’de canlı yayında günde-
me ilişkin soruları yanıtladı. Türki-
ye’nin terörle mücadele stratejisinde 
“Terör ülke sınırları içindeyse gereği 
ülke sınırları içinde, terör ülke sınır-
ları dışındaysa gereği ülke sınırları 
dışında yapılır.” politikasının izlendi-
ğini ifade eden Kalın, “Örnek olarak 
bakarsanız Kandil’e. Kandil dışında 
PKK’nın öbeklendiği diğer noktalara 
zaman zaman zaten biz sınır öte-
si operasyon yapıyoruz. Bunu Irak 
makamlarıyla koordine ediyoruz, 
diğer ülkelerle koordine ediyoruz. 
Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği 
gibi, Türkiye’nin milli çıkarları söz 
konusu olduğunda biz kimseden izin 
almak zorunda değiliz. Çünkü bu 
uluslararası anlaşmalardan doğan 
temel hakkımızdır. Kandil meselesi 
zaten yeni bir konu değil. Öteden 
beri PKK’nın oradaki örgütlenme-
si biliniyor. Biz bunu aslında Iraklı 
yetkililerle, Erbil’le, Bağdat’la çok 
konuştuk. İranlılarla çok konuştuk. 
Bu konuyu çözmek ve ‘o toprakları 
Türkiye’ye karşı kullanılan bir terör 
yuvası olmaktan çıkarmak için ne-
ler yapabiliriz’ diye.” değerlendir-
mesinde bulundu. Erbil’de yapılan 
referandumdan sonra, DEAŞ’la mü-
cadelede gelinen noktalar dikkate 
alındığı zaman Türkiye’nin önünde 
önemli bir fırsat olduğunu vurgu-
layan Kalın, Iraklı yetkililere, “Nasıl 
Irak toprakları DEAŞ’tan tamamen 
temizlendiyse, şu anda PKK’dan da 
tamamen temizlenmesi için önü-
müzde iyi bir fırsat var.” dediklerini 
aktardı. Kalın, DEAŞ’ın terör örgütü 
olduğu gibi PKK’nın da bir terör ör-
gütü olduğunu vurgulayarak, şunla-
rı kaydetti:

“Özellikle Batılı ülkeler nezdinde 
şöyle bir çifte standartla karşı kar-
şıya kalıyoruz, ‘eğer terör örgütleri 
direkt onları hedef alıyorsa bu acil 
ve küresel bir terör meselesi haline 
geliyor. Onları değil de bir başka ül-
keyi hedef alıyorsa bu o ülkenin me-
selesi oluyor.’ DEAŞ, Batılı hedefleri 
de vuruyor, Müslüman ülkeleri de 
vuruyor. Dahasına baktığınız zaman 
DEAŞ son 3 yılda Müslüman ülkele-
re çok daha fazla zarar verdi. Gittiği 
ülkelere, işgal ettiği şehirlere, esir 
aldığı insanlara baktığınız zaman 
sayısal olarak da ‘terör saldırısında 
sayının zikredilmesi çok doğru olma-
yabilir ama’ istatistiki olarak baktığı-
nızda DEAŞ bugüne kadar çok daha 
fazla Müslüman insanı öldürdü. Bu 
tabi başka sorular ya da soru işaret-
lerine neden oluyor insanların zih-
ninde. Ama DEAŞ ne zaman ki Batılı 
hedefleri vurmaya başladı, işte Pa-
ris’te, İspanya’da, Amerika’da başka 
yerlerde eylemler yapmaya başladı, 
İngiltere’de o zaman DEAŞ terörü, 
küresel ve acil bir konu haline gel-
di. PKK terörüne baktığınız zaman, 
Avrupa’nın terör örgütleri listesinde 
var, Amerika’nın terör örgütleri lis-
tesinde var. Ama bu Türkiye’nin bir 
meselesi olarak görülüyor. Dolayı-
sıyla PKK, Batılı hedefleri vurmadığı 

müddetçe Batılı ülkeler hiçbir zaman 
aynı aciliyetle, aynı hassasiyetle bu 
konunun üzerine gitmediler, gitme-
yecekler. Biz bunu gördük. Dolayı-
sıyla biz burada kendi ulusal çıkarla-
rımız ve önceliklerimiz çerçevesinde 
bu mücadeleyi yürütüyoruz. Burada 
önceliğimiz kendi sınırlarımızın, 
kendi güvenliğimizin sağlanması. “ 
Terörle mücadelenin kapsamlı bir 
stratejide ele alınması gerektiğini 
vurgulayan Kalın, Kandil’e, Sincar’a, 
Suriye’ye ya da PKK’nın başka yer-
lerdeki örgütlenmelerine yönelik 
operasyon olabileceğini söyledi. Ka-
lın, ABD’nin DEAŞ’la mücadele baş-
lığı altında PKK’nın Suriye kolu olan 
PYD ve YPG’ye askeri ve siyasal alan 
açıldığını dile getirerek, “PKK ora-
da hem kendi elemanlarını eğitiyor 
hem propagandasını yapıyor hem 
Amerika’dan silah yardımı alıyor. 
Bunun somut örneğini de Rakka’da 
gördük. Rakka’da kimlerin nelerle, 
hangi flamalarla, hangi paçavralar-
la kutlama yaptığını açık bir şekilde 
gördük. Amerikalılar da bunu izahta 
çok zorlandılar, hala da zorlanıyor-
lar. Hatta bu soruları cevaplamaktan 
kaçındılar. Beyaz Saray’da basın top-
lantılarında krizler oldu. Tabi ki bize 
izah etmekte de zorlanıyorlar. Yani 
biz baştan beri diyorduk, ‘bakın bu 
sizin destek verdiğiniz terör örgü-
tünün tezahürleri, yansımalarıdır.’ 
Ama yok onlar, ‘Suriyeli, onlar DE-
AŞ’a karşı mücadele ediyor, onlara 
verdiğimiz silahları biz kontrol edi-
yoruz’ dediler. Ama netice itibariyle 
onların yaptıkları izahların yeterli ol-
madığını bir kez daha gördük. Dola-
yısıyla Suriye sahasında da bu konu 
bizim için önem arz ediyor. Bizim 
güvenliğimize yönelik bir tehdit söz 
konusu olduğunda Türkiye bu ko-
nuda adım atmaktan hiçbir zaman 
çekinmez.” ifadelerini kullandı. Ka-
lın, İran Genelkurmay Başkanı ve 
Türkiye Genelkurmay Başkanı’nın 
karşılıklı ziyaretlerini hatırlatarak, 
bu trafiğin memnuniyet verici oldu-
ğunu dile getirdi. 

İran’ın bölgenin önemli bir ülkesi 
olduğunu vurgulayan Kalın, “Önem-
li bir ticaret ortağımız, sınır komşu-

muz ama aynı zamanda güvenlik 
konularında beraber çalıştığımız ve 
çalışmak durumunda olduğumuz 
bir ülke. Diğer yandan PKK’nın İran 
uzantısı olan PJAK onlar için de bü-
yük bir sorun. Aynı problemle aslında 
uğraşıyoruz. İran’la güvelik işbirliği-
ni arttırmamız bizim ulusal çıkarları-
mız açısından önem arz ediyor. Do-
layısıyla bu trafik bundan sonra da 
devam edecek. Hem sınırdaş olan 
hem bu kadar yakın ilişkileri olan iki 
ülkenin askeri konularda, güvenlik 
konularında da işbirliği yapması ga-
yet doğaldır. Bu tür yakınlaşmalar 
olduğunda, belli çevrelerden he-
men ‘Türkiye Batı’dan uzaklaşıyor, 
NATO ittifakından uzaklaşıyor’ gibi 
eleştiriler gündeme getiriliyor. Biz 
bunu böyle görmüyoruz. Dış politika 
sıfır toplamlı bir oyun değil. Dış po-
litikada 360 derece bir perspektif ve 
bakış açısına sahip olmak zorundası-
nız. Sınırdaş olduğumuz bir ülkeyle, 
bizim Batı ittifakında yer aldığımız 
için ilişkilerimizi minimize etmemiz 
düşünülemez zaten.” dedi.

RUSYA, SURİYE HALKLARI 
KONGRESİNİ ERTELEDİ

Kalın, Rusya’nın Suriye Halkları 
Kongresi talebi ile ilgili olarak, “Bu 
konuyu Sayın Putin’in Suriye Özel 
Temsilcisi geldiğinde zannediyorum 
bir 15 gün oluyor, biz görüştük. Bu 
konuyu bize açtılar. ‘Böyle bir Suriye 
Halkları Kongresi toplamayı planlı-
yoruz, siyasi geçiş sürecine katkı ve-
receğini düşünüyoruz’ dediler. -Bu 
Astana toplantısından hemen ön-
ceydi, 30-31 Ekim’de yapılan, 7. As-
tana toplantısından yaklaşık 1 hafta 
önceydi- Biz de dedik ki onlara, bu-
nunla ilgili bize daha fazla bilgi ve-
rin. Bir bakalım, tam nedir, hemen 
kabul ya da ret etmiyoruz, faydası 
nedir, katkısı ne olabilir. 

Bunları bir değerlendirelim, on-
dan sonra hareket edelim. Onlar 
da tamam dediler, biz size bir kağıt 
göndereceğiz, modalitesi ne olacak, 
katılımda kimleri düşünüyoruz, ne 
tür sonuçlar hedefleniyor vesaire. 
Tabii o arada bir tür emrivaki ile 
bir anda bunun ilan edildiğini duy-
duk biz. Hemen itiraz ettik. Ben de 

geçen hafta yaptığım basın toplan-
tısında onu söyledim zaten. Bunun 
üzerine Kremlin bizimle temas etti, 
bu toplantıyı ertelediklerini açıkladı-
lar. Yani şu an itibariyle, eğer tekrar 
bir karar değişikliğine gitmezlerse 
18’inde değil daha ileri bir tarihte bu 
toplantının yapılması planlanıyor.” 
diye konuştu.

YENİ TOPLANTIYA PYD 
DAVET EDİLMEYECEK

Rusya ile temaslarının devam 
ettiğini kaydeden Kalın, “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da birtakım 
temasları olabilir, önümüzdeki bir-
kaç hafta içerisinde. Sadece bu konu 
değil ama bu konuyu da içeren baş-
lıklar çerçevesinde bir temas trafiği-
miz olacak.” diye konuştu.  PYD’nin 
Suriye Halkları Kongresine davet 
edilmiş olmasının Türkiye açısından 
kabul edilemez olduğunu vurgu-
layan Kalın, “Biz baştan beri bunu 
Amerika Birleşik Devletlerine de 
söyledik, Rusya’ya da İran’a da diğer 
ülkelere de. 

Bizim için bir kırmızı çizgidir. 
Neden? Çünkü PYD bir terör örgü-
tüdür. PKK’nın Suriye’deki uzan-
tısıdır. PYD’li olmayan Kürtlerle 
bizim bir sorunumuz yok. Onların 
asıl masada olması gerekir. Aslında 
PYD’li olmayan yani PKK’ya biat et-
memiş birçok Suriyeli Kürt var fakat 
bunlar o kadar sindirildiler, o kadar 
bastırıldılar ki geçtiğimiz 2-3 yıl içe-
risinde şu anda kimse onların sesi-
ni duymuyor.” ifadelerini kullandı. 
Araplardan, Türkmenlerden nasıl 
temsilciler varsa aynı şekilde -PYD’li 
olmayan- Suriye Kürtlerinden de 
temsilcilerin orada bulunması ge-
rektiğine işaret eden Kalın, “Ama 
PYD ve YPG’nin masada olması bi-
zim açımızdan kabul edilemez. O 
toplantı ertelendi, bize verilen bilgi 
bu. Biz katılmıyoruz. Suriyeli grup-
lar katılacaklar ama büyük ihtimalle 
biz oraya gözlemci gönderebiliriz. Şu 
anda tam kesinleşmedi. 

Ama Rusya’nın bize söylediği 
toplantının şu anda ertelendiği şek-
linde ve oraya PYD’nin davet edil-
meyeceği şeklinde. Biz de bu şekilde 
bir değerlendirme yapıyoruz.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

IRAK İÇİN TOPRAK 
BÜTÜNLÜĞÜ UYARISI

İbrahim Kalın, “Irak’ın toprak 
bütünlüğünü feda etmek demek 
bölgede yeni bir kaosun ortaya çık-
ması demek. İşte bakın İspanya’da 
Katalonya bölgesinde de bir bağım-
sızlık referandumu yoluna gittiler. 
Avrupa’nın tavrını gördük, dünya-
nın tavrını gördük, İspanya hükü-
metinin tavrını da gördük orada. 
Şimdi o referandumu tertip eden, 
buna öncülük eden kişiler hakkında 
da tutuklama kararı çıkardılar.” dedi. 
Kalın, Irak’ta toprak bütünlüğünün 
en azından anayasal çerçevede ko-
runmasının ardından yapılması ge-
rekenin, ülkenin siyasi birliğini güç-
lendirecek adımlar atmak, özellikle 
Sünnilerin siyasi sürece dahil edil-
mesini sağlayacak adımların atılma-
sı olduğunu söyledi.  n AA

İbrahim Kalın

Hz. Peygamber’e 
elçilik yapmış sahâbe-
lerdendir. Künyesi Ebû 
Huzâfe Abdullah b. 
Huzâfe el-Kureşî es-
Sehmî’dir. (ö. 35/655-56) 
 
      İslâmiyet’in yayılmaya 
başladığı ilk günlerde 
müslüman olan Abdullah, 
Mekke döneminin 
çileli hayatını yaşadı ve 
kardeşi Kays b. Huzâfe ile birlikte ikinci 
Habeşistan hicretine katıldı. Hicretten 
sonra Medine’ye dönen Abdullah’ın 
Bedir Savaşı’nda bulunup bulunmadığı 
konusunda ihtilâf vardır. Hâkim’in el-
Müstedrek’inde yer alan bir rivayette, 
Ebû Saîd el-Hudrî, Bedir’de onu bir 
bölük askerin başında kumandan ola-
rak gördüğünü söyler. Hz. Peygamber 
komşu devlet başkanlarına dine davet 
mektupları gönderdiği sırada, İran kis-
râsı’na hitaben yazdığı mektubu, üstün 
temsil kabiliyetine sahip olan Abdullah’ın 
başkanlığındaki bir heyetle gönderdi. 
Hicretin 6. Yılında gerçekleşen bu davet 
de Abdullah getirmiş olduğu mektubu 
takdim etmek için İran kisrasının huzu-
runa geldiğinde yanındakiler mektubu 
elinden almak istediler fakat o Rasülullah 
bizzat kendi ellerimle vermemi emretti 
ben Allah’ın Rasülünün emrine karşı 
gelemem diyerek mektubu bizzat kendi 
Kisra ‘ya uzattı. Kisra mektubu arap bir 
katip bularak okutmaya başladı, mektup 
şöyle başlıyordu; “Bismillahirrahmanir-
rahim. Allah’ın elçisi Muhammed’den 
İran’ınb büyüğü Kisra’ya ...selam doğru 
yolda olanların üzerine olsun...” Kisra 
mektubun bukadarını duyar duymaz 
çok öfkelendi yüzü kıpkırmızı oldu. Şah 
damarları patlayacak gibi şişti. Çünkü 
Rasülullah önce kendi ismi ile başlamıştı. 
Katibin elinde mektubu alıp içindekilere 
bakmaksızın”o benim kölemken bana 
bunu mu yazıyor.” Diyerek yırtmaya 
başladı. Abdullah salondan çıkarıldıktan 

sonra binitine binip 
oradan uzaklaştı.

      Abdullah, Pey-
gamberimizin huzuruna 
gelip olanları anlattı. Ra-
sülullah(sav) “Allah da 
onun devletini parçala-
sın” dedi ve başka birşey 
söylemedi. Daha sonra 
Allah’u teala kisra’nın 
başına oğlu Şiraveyhi 
musallat etti. Şiraveyh 

Kisra’yı öldürdükten sonra başa geçti. 
Abdullah b. Huzafe’nin diğer bir elçiliği 
de Bizans’a olmuştur.  Güvenilir kay-
naklarda Abdullah b. Huzâfe’nin iman 
gücünü ve kahramanlıklarını dile getiren 
rivayetler bulunmaktadır. Bunlardan 
sağlamlığı tesbit edilen rivayetlere göre, 
Abdullah Suriye’de çarpışırken onu esir 
alan düşman kuvvetleri Peygamber’in 
ashabından olduğunu söyleyerek 
krallarının huzuruna çıkardılar. Kral, 
Hıristiyanlığı kabul ettiği takdirde 
kendisine önemli mevkilerle birlikte 
pek çok servet vermeyi vaad etti. 
Teklifine önem vermediğini görünce 
bu defa onu ölümle tehdit etti; buna da 
aldırmayınca başından öperse hayatını 
bağışlayacağını bildirdi. Yine bir sonuç 
alamayınca bu defa, kendi hayatıyla 
birlikte esir müslümanların hayatını da 
bağışlayacağını söyledi. Bunun üzerine 
Abdullah kralın alnından öperek seksen 
(veya yüz) arkadaşının hayatını kurtardı. 
Medine’ye döndüklerinde olayı haber 
alan Hz. Ömer, Abdullah’ı alnından 
öpmenin her müslümanın görevi oldu-
ğunu söyledi ve ilk olarak kendisi öptü. 
      Abdullah, hicrî 9. yılda (630) 
Alkame b. Mücezziz’in kumandasındaki 
bir seriyyeye katıldı. Halife Ömer 
devrinde Suriye’nin fethinde görev aldı, 
Bizanslılar’a esir düştü. Daha sonra 
Mısır’ın fethinde bulundu ve Hz. Osman 
devrinin son yıllarında Mısır’da öldü. 
Kaynak: Türkiye diyanet vakfı islam an-
siklopedisi

HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 69
       ABDULLAH b. HUZAFE(R.A.)

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE

Irak’ın kuzeyindeki PKK 
kamplarına hava harekatı

Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Bas-
yan ve Hakurk bölgelerindeki PKK 
kamplarına düzenlenen hava ha-
rekatında, bölücü terör örgütünce 
kullanıldığı tespit edilen barınak, si-
lah mevzisi ve mühimmat depoları 
imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetle-
rinden (TSK) yapılan bilgilendirme-
ye göre, Irak’ın kuzeyinde bölücü 
terör örgütü PKK’ya ait hedeflerin 

etki altına alınmasına yönelik ope-
rasyonlar sürüyor. Bu kapsamda, 
Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgele-
rindeki PKK kamplarına hava hare-
katı düzenlendi. PKK’lı teröristlerce 
kullanıldığı belirlenen barınaklar, 
silah mevzileri ve silah/mühimmat 
depolarının imha edildiği harekat 
sonrası Türk savaş uçakları, emni-
yetle üslerine döndü.  n AA
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Elektronik sektörünün önemine dikkat çeken Televizyon, Radyo Tamircileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadir 
Erölmez, “ Elektroniğe önem verip o meslek üzerinde çalışmamız lazım. Çünkü artık savaşı bile elektronik kazanıyor” dedi 

Savaşları elektronik kazanıyor!

Teknolojinin gelişmesi ve ilerle-
mesi ile birlikte radyo ve televizyon 
tamircilerinin işleri zayıfladı. Tekno-
lojiye ayak uydurarak yeni ürünlerin 
tamirini yapan esnaflar ayakta durur-
ken, bunu yapamayanlar ise güçlük 
çekerek mücadele veriyor. Esnafların 
çağa ayak uydurması gerektiğini bil-
diren Konya Televizyon, Radyo Ta-
mircileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
Başkanı Kadir Erölmez konu hakkında 
bilgiler vererek başka problemlere de 
değindi. Başkan Kadir Erölmez, tek-
nolojinin gün geçtikçe geliştiğini de 
ifade ederek, “Radyo ve Televizyon-
cuların işleri zayıf. Esnafımızın çağa 
ayak uydurması lazım. Örneğin; çağ 
bilgisayar çağıysa televizyon tamiri 
bitmiştir. Ama tabi ki radyoculuğun 
da televizyonculuğun da durmaması 
gerekir. Bilgisayar ve cep telefonla-
rına yönlenmemiz lazım. Esnafımız 
sadece radyo ve televizyon tamiri 
yaparsa iş bulamaz. Teknoloji garanti 
sürelerini ve aynı zamanda arızaları 
da azalttı. Dolayısı ile bu da bizim es-
nafımızın işine gelmedi. Az arızalanan 
bir cihaz tamire az gelir. Bizim mes-
lektaşlarımızın ve üyelerimizin geçimi 
de tamir!Elektroniğe eğilen ülkeler 
mutlaka ilerlemiştir. Dünyada hangi 
ülke elektroniği üretiyorsa onunla il-
gileniyorsa durumu çok iyidir. Türkiye 
bu konuda çok geç kaldı. Elektroniğe 
önem verip o meslek üzerinde çalış-
mamız lazım” dedi. 

ODAMIZ 1970 
YILINDA KURULMUŞTUR

3.dönem oda başkanlığını yap-
tığını ifade eden Konya Televizyon, 
Radyo Tamircileri Esnaf ve Sanatkâr-
lar Odası Başkanı Kadir Erölmez, oda 
hakkında da bilgiler vererek sözleri-
ne şu şekilde devam etti; “Odamız 
1970’li yıllarda kurulmuştur. Bugüne 
kadar ise 3 başkan değişmiştir. Ben 

3.dönem başkanlığı yapmaktayım. 
Üyelerimizin sorunlarına çözüm yol-
ları üretiyoruz. Odamızın faaliyetleri; 
üyelerimizi oda başkanı olduğum sü-
rece 7 sefer fuarlara götürdüm. Son 
dönem götürmedik nedeni ise Kon-
ya’da fuarların kurulmuş olmasıydı. 
Üyelerimizde Konya’da ki fuarlarımızı 
ziyaret ediyor.”

RADYO, TELEVİZYON TAMİRCİLERİ 
ODASININ İSMİ ELEKTRONİKÇİLER 

ODASI OLARAK DEĞİŞECEK
Oda ismi konusunda değişiklik 

yapmak istediklerini belirten Başkan 
Erölmez elektroniğin geniş bir kapsa-
ma yayıldığını vurgulayarak ilk yapı-
lacak genel kurul sonrası yeni isimin 
belli olacağını söyledi. Başkan Eröl-
mez yeni isimin Elektronikçiler oda-
sı olarak değişeceğini de belirterek, 
“Odamızın ismini değiştirmek istedik. 
İsim kurulurken televizyon ve rad-
yo tamirciler odası olarak kurulmuş 
ama elektronik çok geniş bir kapsa-
ma yayılmaktadır. Bilgisayarcılar, cep 
telefoncular gibi meslek dalları var. 
Odamızın ismi radyo ve televizyon-
cular olunca örneğin; Bilgisayarcıları 
kırtasiyeciler odasına, cep telefoncu-
ları gözlükçüler odasına veriyorlar. 
Bundan dolayı da üyelerimiz dağılı-
yor. Bizde bunu toplamak için bakan-
lıktan onay alarak ‘Konya Elektronik, 
Bilişimci ve mekanik’ üzerine bir isim 
aldık. İsmin onaylanması için ilk yapı-
lacak olan genel kurulda yüzde 50+1 
şeklinde üye sayısı gelirse gerçekle-
şecek. İnşallah bu dönem seçimlerde 
böyle bir şey yapmak istiyoruz. ‘Tele-
foncuları neden saatçiler odasına gön-
deriyorsunuz’ diyorum. ‘Telefonlarda 
saat’ varda ondan diyorlar. Aslında 
saatçilerin bize gelmesi lazım. Nedeni 
ise saatlerde elektronik oldu artık. Be-
yaz eşyalar kartlı yani elektronik oldu. 
Hükümetimiz buna inşallah bu dö-

nem bir düzen verecek” diye konuştu. 
ESNAFIMIZIN İŞ YAPABİLMESİ İÇİN 

ÇAĞA AYAK UYDURMASI LAZIM
Radyo ve televizyon tamircilerinin 

işlerinin durgun olduğuna değinen 
Başkan Erölmez esnafların çağa ayak 
uydurması gerektiğine dikkat çekti. 
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte te-

lefon ve bilgisayar gibi ürünlerin ta-
mirine yönlenmeleri gerektiğini söy-
leyen Erölmez ifadelerine şu şekilde 
yer verdi; “Radyo ve Televizyoncula-
rın işleri zayıf. Esnafımızın çağa ayak 
uydurması lazım. Örneğin; çağ bilgi-

sayar çağıysa televizyon tamiri bit-
miştir. Ama tabi ki radyoculuğun da 
televizyonculuğun da durmaması ge-
rekir. Bilgisayar ve cep telefonlarına 
yönlenmemiz lazım. Esnafımız sade-
ce radyo ve televizyon tamiri yaparsa 
iş bulamaz. Ama çağa ayak uydurursa 
elektronik hiçbir zaman ölmez. Elekt-

ronikçilik dünyanın her tarafında da 
geçerli bir meslektir. Teknolojide çok 
hızlı bir şekilde değişmektedir. Tele-
fonlar 6 ayda bir eski model oluyor. 
Yeni cihazlar, bilgisayarlar ve televiz-
yonlar çıkıyor. 

TEKNOLOJİ, GARANTİ SÜRELERİNİ 
VE ARIZALARI AZALTTI

Garanti servislerinin televizyon ve 
radyo tamircilerini etkilediğini söyle-
yen Başkan Erölmez bununda nede-
ninin garanti sürelerinin uzaması ol-
duğunu belirtti. Haliyle az arızalanan 
bir cihazın tamire az geleceğini de 
sözlerine ekleyen Erölmez; “Teknolo-
ji garanti sürelerini ve aynı zamanda 
arızaları da azalttı. Dolayısı ile bu da 
bizim esnafımızın işine gelmedi. Az 
arızalanan bir cihaz tamire az gelir. 
Bizim meslektaşlarımızın ve üyeleri-
mizin geçimi de tamir! Şimdi ses ve 
kapalı devre görüntü sistemleri çıktı. 
Üyelerimiz bunlara geçmesi gerekir. 
Geçen arkadaşlarımızın durumu şu-
anda iyi” dedi. 

SAVAŞI BİLE ARTIK 
ELEKTRONİK KAZANIYOR!

Ülkemizin elektronik üretimi ko-
nusunda ilerlemesi gerektiğini bildi-
ren Erölmez savaşı bile elektroniğin 
kazandığını söyledi. Erölmez elekt-
roniğe yatırım yapan ülkelerin iler-
lediğini de kaydederek sözlerine şu 
şekilde devam etti; “Mantıksal olarak 
şimdi her insanın bir telefonu var. Nü-
fusumuz 80 milyon, 80 milyonda te-
lefon var. Telefonlar ilk olarak 800 ile 
1000 dolar arasında piyasaya sürülü-
yor. 80 milyon tane 1000 dolar herkes 
vermiş. Birde herkes 2-3 tane telefon 
değiştirdi. Dolayısıyla herkes 80 mil-
yon tane 2-3 sefer para verdi herkes. 
Buda gerçekten topladığımız zaman 
müthiş bir para ediyor. Bununla ne 
fabrikalar yapılır, ne sanayiler kuru-
lur yani her şey yapılır. Bu dediklerim 
sadece telefonda geçerli. Neredeyse 
bunun yarısı kadar da herkes bilgi-
sayar aldı. Elektroniğe eğilen ülkeler 
mutlaka ilerlemiştir. Dünyada hangi 
ülke elektroniği üretiyorsa onunla il-
gileniyorsa durumu çok iyidir. Türkiye 

bu konuda çok geç kaldı. Elektroniğe 
önem verip o meslek üzerinde çalış-
mamız lazım. Çünkü artık savaşı bile 
elektronik kazanıyor.” 

4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ 
SEKTÖRÜ ETKİLEDİ

Sektördeki eleman ve yetişecek 
çırak sorununda değinen Erölmez 
4+4+4 eğitim sisteminin bütün 
meslekleri etkilediği gibi kendi mes-
leklerini de etkilediğini belirtti.Eröl-
mez çocukları 17-18 yaşından sonra 
eğitmenin zor olduğunun da altını 
çizerek ifadelerine şu şekilde yer ver-
di; “Kesinlikle her sektörde olduğu 
gibi bizim sektörümüzde de çırak ve 
eleman problemi var. 4+4+4 siste-
minden dolayı mesleğimiz etkilendi. 
Biz ilkokulu bitirirdik ve bir ustanın 
yanına girerdik. Orada çalışarak kal-
falıktan ustalığa geçerdik. Şimdi ise 
çocuklar okulu bitiriyor ve yaş 17-18 
oluyor. Ondan sonrada tabi bir faa-
liyet gösteremiyor. Yaş ağaç çabuk 
eğilir derler. Belirli bir yaştan sonra 
bizim eğitmemizde zor oluyor. Bu 
konuda gerçekten sıkıntılarımız var. 
Bu soruna biraz Suriyeliler yetişti. Bi-
zim mesleğimizde biraz az ama diğer 
mesleklerde yani oto tamircilerinde 
falan baya çalışanlar var” 

ELEKTRONİKLERDE FAZLA 
BİR SAĞLIK PROBLEMİ KALMADI
Başkan Erölmez, eskisi gibi elekt-

ronik ürünlerde sorunların olmadığını 
da söyleyerek “Elektronik ürünlerde 
sağlıkla ilgili çok fazla bir problem kal-
madı. Manyetik dalgalar bütün ürün-
lerde aynıdır. Plastikler de artık eskiye 
nazaran kaliteli hale geldi. Ama oyun-
cak ve mutfak eşyaları gibi elektro-
niklerde problemler oluyor. Bunları 
da duyuyoruz. Vatandaşlarımızda bu 
konuda dikkatli olmalıdır” ifadelerini 
kullandı.  
n HÜSEYİN MENEKŞE

“Radyo ve Televizyoncuların işleri zayıf. 
Esnafımızın çağa ayak uydurması lazım. Örneğin; 
çağ bilgisayar çağıysa televizyon tamiri bitmiştir. 

Ama tabi ki radyoculuğun da televizyonculuğun da 
durmaması gerekir. Bilgisayar ve cep telefonlarına 

yönlenmemiz lazım.”

Televizyon, Radyo Tamircileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadir Erölmez, televizyon ve radyo tamircilerinin teknolojiye ayak uydurması gerektiğini söyledi. 

Kadir Erölmez
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Yavru Kartal kayıplara karıştı
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya 

Anadolu Selçukspor, ligin 11.hafta 
maçında Kırklarelispor’a konuk oldu. 
Ligde 7 maçtır kazanamayan Yavru 
Kartal, bu haftada galibiyet alamadı. 
Yeşil beyazlı takımın galibiyet hasreti 
8 haftaya çıktı. Ligde 10 puanda kalan 
Konya Anadolu Selçukspor, 11.hafta 
sonunda 13.sırada yer aldı ve düşü-
şünü sürdürdü. 

Kırklareli Atatürk Stadyumu’nda 
oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip 
hızlı başladı. Henüz maçın 7.dakika-
sında ev sahibi Kırklarelispor, Hakkı 
Şimşek ile öne geçmeyi başardı. 
Konya Anadolu Selçukspor, daha bu 
golün şokunu atlamadan 10.dakikada 
Sinan Kurumuş ile bir gol daha bulan 
Kırklarelispor, maçın başında iki farklı 
öne geçti. Bu dakikadan sonra oyuna 
ortak olmaya çalışan Konya Anadolu 
Selçukspor, bulduğu pozisyonlardan 
yararlanamadı. Maçın 29.dakikasın-

da genç oyuncusu Süleyman Türkeş 
ile bir gol bulan Yavru Kartal, ilk yarıyı 
2-1 geride kapattı.

MAÇ İKİNCİ YARIDA KOPTU
Konya Anadolu Selçukspor ligin 

11.haftasında konuk olduğu Kırklare-
lispor maçının ikinci yarısında oynadı-
ğı etkisiz oyun ile dikkat çekti. Yavru 
Kartal’ın bu yarıdaki farkı kapatma ça-
baları etkisiz olurken, ev sahibi takım 
maçın 69.dakikasında Ersoy Dinçer ile 
farkı yeniden ikiye çıkardı. Yediği gol 
ile maçtan kopan yeşil beyazlı takım 
78.dakikada kalesinde 4.golü gördü 
ve maçın sonucu belirlendi. Kırklare-
lispor’un 4.golü Burak Can Kunt’tan 
geldi. Bu dakikada kırmızı kart gören 
temsilcimizin oyuncusu Sertan Yeğe-
noğlu takımını 10 kişi bıraktı. Deplas-
manda Kırklarelispor’a 4-1 yenilen 
Konya Anadolu Selçukspor, galibiyet 
hasretini 8 maça çıkardı.
n TEVFİK EFE

Stadyum: Kırklareli Atatürk
Hakemler: Yakup Bakır, Nurettin Dinçer Demir, 
Kerem Yükünç
SBS İnşaat Kırklarelispor : Alişan Şeker, İbrahim 
Sürgülü, Saffet Gurur Yazar, Davut Babur, Osman 
Torun, Salim Kaya (63’ Can Kunt), Caner Koca, 
Enis Çeliksu (80’ Ahmet Baykal), Hakkı İsmet 
Şimşek (54’ Ersoy Dinçer),  Oğuzhan Erdoğan, 
Sinan Kurumuş
Konya Anadolu Selçukspor : Mücahit Atalay, 
Sertan Yiğenoğlu, Onurcan Güler (73’ Mücahit Can 
Akçay), İbrahim Ak (46’ Gökhan Öztürk), Süleyman 
Türkeş, Alpay Cin, Özkan Taştemur, Arif Demir, 
Emre Can Atila, Alpay Koldaş, Seddar Karaman 
(80’ Ahmet Önay)
Goller: 7’ Hakkı İsmet Şimşek, 10’ Sinan Kurumuş, 
69’ Ersoy Dinçer, 78’ Burak Can Kunt (SBS İnşaat 
Kırklarelispor), 30’ Süleyman Türkeş (Konya 
Anadolu Selçukspor)
Sarı: Kartlar: Yakup Bakır, Saffet Gurur Yazar, 
Sinan Kurumuş (SBS İnşaat Kırklarelispor), 
Arif Demir, Süleyman Türkeş (Konya Anadolu 
Selçukspor)    
Kırmızı Kart: 78’ Sertan Yiğenoglu (Konya Anadolu 
Selçukspor)

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BANDIRMASPOR 11 7 1 3 16 11 5 22
2.GÜMÜŞHANESPOR 11 6 3 2 23 10 13 21
3.ALTAY 11 6 3 2 22 13 9 21
4.ŞANLIURFASPOR 11 6 3 2 17 9 8 21
5.KIRKLARELİSPOR 11 6 3 2 20 15 5 21
6.SAKARYASPOR 11 5 5 1 15 8 7 20
7.NİĞDE BELEDİYE 11 5 4 2 13 8 5 19
8.BUGSAŞ SPOR 11 5 3 3 15 12 3 18
9.ZONGULDAK 11 4 4 3 8 11 -3 16
10.HACETTEPE 11 3 5 3 13 12 1 14
11.KARAGÜMRÜK 11 4 1 6 12 12 0 13
12.PENDİKSPOR 11 2 5 4 10 13 -3 11
13.A.SELÇUKSPOR 11 2 4 5 13 17 -4 10
14.FETHİYESPOR 11 2 4 5 10 17 -7 10
15.K. MARAŞSPOR 11 1 4 6 10 17 -7 7
16.NAZİLLİ BELEDİYE 11 1 3 7 8 21 -13 6
17.KARŞIYAKA 11 2 5 4 12 18 -6 5
18.SİLİVRİSPOR 11 1 2 8 7 20 -13 5

Süper Amatör’de 
2 maç ertelendi

Selçuklu Belediye’nin 
‘Şampiyon’ destekçileri

Konya Süper Amatör Küme’de 5.hafta oynanan maçlarla ta-
mamlanırken, iki mücadele hava şartları nedeniyle ertelendi. Oy-
nanan üç karşılaşma şu şekilde sonuçlandı: Selçuklu Belediyespor 
0 – 0 Ç.Çumra Belediyespor, Karapınar Belediyespor 1 – 1 Altıne-
kinspor, Saiteli Kadınhanı Belediyespor 1 – 3 Selçukspor. Süper 
Amatör Küme’de hava şartları nedeniyle oynanamayan Seydişehir 
Belediyespor – Yeni Emirgazi Belediyespor ve Beyşehir Beledi-
yespor – Ilgın Belediyespor maçlar ileri bir tarihe ertelendi.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor Basketbol Takımı’nın oynadığı Bakırköy 
Basket maçında Sutopu Takımı da ağabeylerine tribünden destek 
verdi. Sutopu branşında Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından 
düzenlenen 12-13 yaş erkekler Federasyon Kupası’nı kazanan 
Selçuklu Belediyespor’un minik sporcuları karşılaşmanın devre 
arasında parkeye inerek sporseverlerin huzuruna çıktı. Minik spor-
cular maç boyunca Selçuklu Belediyespor Basketbol Takımı’na 
destek verdi.  n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör’de 7.hafta tamamlandı
Üç temsilcimizin mücadele ettiği Bölgesel Ama-

tör Ligi 7. Grup’ta 7.hafta maçlar oynandı. Temsil-
cilerimizden Sarayönü Belediyespor deplasmanda 
kazanırken, Akşehirspor evinde mağlup oldu. Yeşil 
beyazlı ekip Ereğlispor ise deplasmandan 1 puan ile 
dönmeyi başardı.

Ligin 7.hafta maçında Sarayönü Belediyespor, 
ligin güçlü ekiplerinden Silifke Belediyespor’a ko-
nuk oldu. Bu maçtan 1-0 üstün ayrılan yeşil siyah-
lılar, puanını 15’e yükselterek hem rakibi ile puan 
farkını açtı hem de üst sıralara bir adım daha yak-
laştı. Mersin’de oynanan karşılaşmada Tevfik Gür 
Stadyumu’nun kötü zemini tepki çekti. 90 dakika bo-
yunca iki takım oyuncuları da büyük zorluk yaşadı. 
Ligin 8.hafta maçında Sarayönü Belediyespor, son 
sırada bulunan ve henüz galibiyet alamayan Gölhi-
sarspor’u konuk edecek.

AKŞEHİR, LİDERE YENİLDİ
Bölgesel Amatör Ligi’nde bu bulunan temsil-

cilerimizden Akşehirspor ise kendi evinde lig lideri 
Serik Belediyespor’u konuk etti. Ligde 1 galibiyeti 
bulunan kırmızı beyazlılar, güçlü rakibi karşısın-
da istediği oyunu ortaya koyamadı ve maçta 3-1 
mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Akşehirspor, 
6 puanda kalırken, Serik Belediyespor puanını 19’a 
yükselterek liderliğini sürdürdü. Bölgesel Amatör Li-
gi’nde bir diğer temsilcimiz Ereğlispor ise henüz ga-
libiyeti bulunamayan Bucak Belediyespor’a konuk 
oldu. Çekişmeli geçen maçın ardından taraflar 2-2 
berabere kalarak puanları paylaştı. Ereğlispor pua-
nını 5 yaparken, Bucak Belediyespor 3 puana yük-
seldi. Yeşil beyazlı temsilcimiz önümüzdeki hafta 
kendi evinde Anamur Belediyespor ile karşılaşacak.
n TEVFİK EFE

Selçuklu Belediye 
kaldığı yerden

Türkiye Basketbol 1. Lig temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, ligin 7.hafta maçında 
Bakırköy Basket’i konuk etti. Maçın ilk yarısını geride kapatan Selçuklu, son periyotta 

etkili bir geri dönüş yaparak maçı 75-73 kazandı. Mavi beyazlılar puanını 13’e yükseltti
Mavi beyazlı temsilci-

miz Selçuklu Belediyespor, 
geçtiğimi hafta aldığı mağ-
lubiyeti telafi etmesini 
bildi. Ligde 5 galibiyet 1 
mağlubiyet alan Konya 
ekibi iç sahada Bakırkoy 
Basket ile karşılaştı. Çekiş-
meli geçen maçın sonunda 
kazanan 75-73 ile Selçuklu 
Belediyespor oldu. Selçuk-
lu 7 hafta sonunda aldığı 6 
galibiyet ile üst sıralardaki 
yerini korudu. 

İLK YARIDA
 BAKIRKÖY ÜSTÜN
Selçuklu Belediyespor 

maçın ilk periyoduna iyi 
başladı. İlk dakikalarda 
farkı açan mavi-beyazlı 
ekip daha sonra rakibin 
atışlarına engel olamadı 
ve son beş dakikaya 10-10 
beraberlikle girildi. Karşı-
laşmanın ilerleyen daki-
kalarında iki takımda başa 
baş bir mücadele ortaya 
koydu. Daniels’ın 3 sayılık 
basketi ile 20. Sayısına 
ulaşan Selçuklu Beledi-
yespor rakip Bakırköy’ün 
basketlerine engel olma-
yınca son dakika ev sahibi 
ekibin üstünlüğü ile geçildi 
20-19. İki ekibin dış atışlar-
da başarısızlığı sonunda 
ilk periyot 22-21 Selçuklu 
Belediyespor’un üstünlüğü 
ile tamamlandı. 

İkinci periyota konuk 
ekip basketle başladı ve 
skor 22-26’ya geldi. Bakır-
köy’ün üstünlüğü devam 
ettiği periyotta son 7 da-
kikaya 29-26 konuk ekip 

önde girdi. Bu dakikalarda 
baskısını artıran Selçuklu 
Belediyespor, 5 dakika 
kala 31-31 beraberliği ya-
kaladı. İzzet Türkyılmaz’ın 
etkili oyunu sonuç getirdi. 
Ancak ikici periyotun kalan 
dakikalarında mavi beyazlı 
takımın savunmadaki etki-
siz oyunu öne geçmesine 
engel oldu. İzzet’in üçlük-
leri yeterli olmadı. Konuk 
Bakırköy Basket maçın ilk 
yarısını 44-40 önde kapattı.

İKİNCİ YARIDAN 
ÖNEMLİ ANLAR

İkinci yarıya da konuk 
ekip Bakırköy iyi başladı ve 
farkı 11 sayı açarak skoru 
40-51’e getirdi. Selçuklu 
Belediyespor bu farka Fırat 
Töz’ün basketleri ile kar-
şılık verdi. 45-51. Ancak 
bu basketler rakibin çıkı-
şını durduramadı ve skor 
45-54’e geldi. Selçuklu 
Belediyespor Daniels’in 
basketleri ile farkı 5 sa-
yıya indirdi 50-55. Kalan 
dakikalarda mavi-beyazlı 
ekip farkı kapatmayı başa-
ramadı ve 3. Periyodu 63-
54 geride tamamladı. Son 
periyoda çok iyi bir giriş ya-
pan Selçuklu Belediyespor 
farkı 2 sayıya indirmeyi 
başardı 62-64. Mavi-be-
yazlı ekip uzun bir aradan 
sonra Daniels’in basketi 
ile öne geçti 74-73. Ma-
çın sonlarında müthiş bir 
taktik uygulayan Selçuklu 
Belediyespor karşılaşmayı 
75-73 kazandı.
n METE ALİ MAVİŞ

75-73



6 KASIM 2017 19SPOR 2

Cüneyt Çakır’dan skandal karar!

Atiker Konyaspor’un Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu-
ğu maçın hakemi Cüneyt Çakır, verdiği skandal kararla 
maçın sonucuna etki etti. Konyaspor’un maçın başında 
üstünlüğü ele geçirmesinin ardından oyunu dengeleme-
ye çalışan Çakır, 16. dakikada Sivasspor atağında rezalet 
bir penaltı kararı vererek maçı 1-1’e getiren isim oldu. 
Sivasspor akınında sağdan ceza alanına giren Bifouma 

önce Eren Albayrak’ın ayağına bastı ardından da kendini 
yere bıraktı. Herkesin Konyaspor lehine faul beklediği po-
zisyonda Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

Bu kararın sosyal medya edata yıkıldı. Konyaspor ta-
raftarının yanı sıra bütün futbol severler bu skandal kararı 
nedeniyle Cüneyt Çakır’a ateş püskürdü. 
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’un sezon başında büyük umutlarla 
Çin’den transfer ettiği Gabonlu golcü  Malick Evouna per-
formansı ile taraftarı çıldırttı. Sivasspor maçına Salzburg 
maçında olduğu gibi ilk 11’de başlayan golcü oyuncu 
maça etkili başladı. Maçın ilk dakikalarında önemli bir po-
zisyonun mimari olan Malick Evouna, Konyaspor’un attığı 
golde de penaltıyı kazandıran isimdi. Ancak daha sonra 

bir çok net pozisyondan yararlanamadı. Konyaspor’un 
yeniden öne geçme ve mağlup duruma düştükten sonra 
tekrar beraberliği sağlama adına yakaladığı şansları cö-
mertçe harcayan Malick Evouna taraftarın hedefi haline 
geldi. Özellikle soysal medyada gündeme oturan Afrikalı 
oyuncu Konyaspor taraftarının hışmına uğradı.
n SPOR SERVİSİ

Malick Evouna taraftarı çıldırttı!

Serkan 
farkı önledi

Atiker Konyaspor’un hakem kararları ve vasat 
hücum performansı nedeniyle kaybettiği Sivasspor 
maçının bir diğer yıldızı kaleci Serkan Kırıntılı oldu. 
Tecrübeli kaleci pek çok pozisyonda Sivasspor’un 
hücum silahlarına geçit vermedi. Bir çok mutlak golü 
çıkaran Serkan farkın açılmasını engelleyen isim 
oldu.  n SPOR SERVİSİ

Mehmet Özdilek 
ilk yenilgisini aldı

Süper Lig’in 10.haftasından önce Atiker Kon-
yaspor ile anlaşan ve takımın başında ilk maçında 
Osmanlıspor’a karşı çıkan Mehmet Özdilek, Si-
vasspor ile oynanan mücadelede Konyaspor ile ilk 
mağlubiyetini tattı. Osmanlıspor’u 1-0 ile geçen yeşil 
beyazlı takım Avrupa Ligi’nde Salzburg ile 0-0 bera-
bere kalarak önemli bir başarı elde etmişti. Mehmet 
Özdilek’li Konyaspor, dün akşam Sivasspor’a 2-1 
mağlup oldu ve yeni teknik direktör Özdilek de ilk 
mağlubiyetini yaşamış oldu.  n SPOR SERVİSİ

Ferhat yerine 
Eren sahada

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor’un Si-
vasspor’a 2-1 mağlup oldu karşılaşmada Teknik Di-
rektör Mehmet Özdilek, sağ bekte görev yapan Fer-
hat Öztorun yerine Eren Albayrak’a şans verdi. Genel 
olarak takımı bozmayan Özdilek, bu maça sadece iki 
değişiklik ile çıktı. Ayrıca Mehmet Özdilek, ileri uçta 
Eze’nin yokluğunda yine Malick Evouna’ya şans ta-
nıdı. Orta alanda görev yapan Ömer Ali, Fofana ve 
Milosevic, bu karşılaşmada da ilk 11’de sahaya çıktı.
n SPOR SERVİSİ

Ali Turan yine 
göz doldurdu!

Hakkında İstanbul basını 
tarafından ahlaksızca 

iftiralar ortaya atılan ve 
Salzburg maçında dinlen-
dirilen Ali Turan Sivasspor 

maçında formasına kavuştu. 
Mağlubiyete rağmen yine 
kritik hamlelerle takımın 

ayakta kalmasını sağlayan 
deneyimli savunmacı pek 

çok pozisyonda golü engel-
leyen oyuncu oldu. Maçın 
52. dakikasında sakatlana-
rak oyundan tedbir amaçlı 
çıkarılan Ali Turan, oyunda 
kaldığı süre boyunca Kon-

yaspor’un en iyi performans 
gösteren oyuncularından 
biri oldu.  n SPOR SERVİSİ

Özdilek, gol 
sorununa 
çözüm arıyor
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un deplasmanda 
Sivasspor’a 2-1 yenildiği maçın ardından Teknik Direktör 
Mehmet Özdilek, hakem hatalarını eleştirirken, takımının 
gol yollarındaki sıkıntıları üzerine de çalışacaklarını 
belirtti. Özdilek, devre arasında transfer sinyali verdi

Yeşil beyazlı temsilcimiz 
Atiker Konyaspor, ligin 11.hafta 
maçında Sivasspor’a deplas-
manda mağlup oldu. Hakem 
Cüneyt Çakır’ın Sivasspor le-
hine verdiği skandal penaltı 
kararı büyük tepki alırken, Kon-
yaspor Teknik Direktörü Meh-
met Özdilek de maçın ardından 
yaptığı açıklamalarda bu konu-
ya değindi. Mehmet Özdilek, 
hakem hatalarının oyun akışını 
önemli bir şekilde etkilediği-
ni ifade etti. Tecrübeli teknik 
adam ayrıca Konyaspor’un gol 
sorununa çözüm bulacaklarını 
söyledi. Maçın ardından yaptığı 
açıklamada hakem hatalarına 
tepki gösteren Özdilek, “Attığı-
mız golün ardından Sivasspor’a 
verilen bir penaltı var. Yediği-
miz golde penaltı pozisyonunda 
görüntüye de baktım. Penaltıyla 
alakası yok. Tam tersi Bifouma 
Eren’in ayağına basmış. Ama 
hakemler zaman zaman böy-
le hatalar yapabiliyor. Cüneyt 
hoca da çok tecrübeli bir hoca 

ama bu tür müsabakalarda 
bu tür hatalar oyunun akışını 
değiştirebiliyor ki öyle oldu. 
Golden sonra oyuna ortak oldu 
Sivasspor. Kolay bir süreçten 
değil yoğun bir süreçten geçi-
yoruz.  Ama bugün takım ha-
linde, özellikle ikinci bölgeden 
çıkarken çok basit top kayıpları 
yaptık. Bu top kayıplarını rakip 
iyi değerlendirdi. Aslında bizim 
de yakaladığımız 3-4 tane çok 
net pozisyon var. Belki maçı 
1-0’dan sonra da koparabilir-
dik, bu şansı yakalamamıza 
rağmen bulduğumuz pozisyon-
ları golle sonuçlandıramadık. 

Neticesinde kaybettik üzgü-
nüz. Ama ben oyuncularımın 
mücadelesinden memnunum. 
15 günlük milli arada biraz 
daha kendimizi yukarı taşıya-
cağız. Ona ihtiyacımız var. Si-
vasspor’u da tebrik ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

DEVRE ARASINDA 
ÇALIŞMA OLACAK

Gol sorunu yaşadıklarını ve 

bu konuda devre arası çalışma-
larının olacağını da söyleyen 
Mehmet Özdilek, “Çok bariz 
bireysel hatalar yaptık. İleriye 
çıkarken bunun handikabını ya-
şadık. Beraberliği de yakalaya-
bilirdik. 

Üçüncü golü de yiyebilirdik. 
Zaman zaman risk aldık, tek 
orta sahaya döndük. Ama ma-
alesef çeviremedik. Gol sıkın-
tısı yaşadığımız sadece benim 
değil kamuoyunun genel fikri. 
Bu konuda ciddi sıkıntımız var. 
Zor kaybeden zor gol yiyen bir 
takımız. 

Ama üretmekte problemi-
miz var. Bununla ilgili atrak-
syonları çalışacağız, özellikle 
ofansif anlamda. Elimizdeki 
mevcut kadroyu en iyi şekilde 
değerlendirmeye çalışıyoruz. 
Elimizdeki oyuncularla bunu 
çözmeye çalışıyoruz. Ama re-
alitemiz devre arasında bu 
konuda muhakkak çalışmamız 
olacak” şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Selim, Süper 
Lig’de ilk kez

Atiker Konyaspor’un Si-
vasspor ile oynadığı Süper Lig 
mücadelesinin 59.dakikasın-
da stoper oyuncusu Ali Turan, 
sakatlanarak oyundan çıktı ve 
yerini Selim Ay’a bıraktı. Geç-
tiğimiz Perşembe günü Avrupa 
Ligi maçında bu sezon ilk kez 
resmi bir maçta görev alan ve 
başarılı bir performans ortaya 
koyan Selim Ay, dün akşam 
Süper Lig’de bu sezon ilk kez 
forma şansı buldu. Yaklaşık 
35 dakika sahada kalan Selim 
Ay, başarılı bir bu oyun ortaya 
koymasına rağmen takımının 
mağlubiyetine engel olamadı. 
Selim, Süper Lig’de en son geç-
tiğimiz sezonun 34.haftasında 
Galatasaray’a karşı forma giy-
mişti.  n SPOR SERVİSİ



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 11 8 2 1 26 9 17 26
2.M.BAŞAKŞEHİR 11 7 2 2 18 13 5 23
3.BEŞİKTAŞ 11 6 3 2 19 12 7 21
4.KAYSERİSPOR 11 5 4 2 17 13 4 19
5.DG SİVASSPOR 11 6 1 4 17 15 2 19
6.BURSASPOR 11 5 2 4 22 15 7 17
7.FENERBAHÇE 11 4 5 2 21 16 5 17
8.GÖZTEPE 11 5 2 4 22 21 1 17
9.TM AKHİSARSPOR 11 5 2 4 18 19 -1 17
10.A.ALANYASPOR 11 4 2 5 24 22 2 14
11.YENİ MALATYASPOR 11 4 2 5 16 19 -3 14
12.TRABZONSPOR 11 3 4 4 19 23 -4 13
13.KASIMPAŞA 11 3 3 5 18 21 -3 12
14.ANTALYASPOR 11 3 3 5 13 20 -7 12
15.ATİKER KONYASPOR 11 3 1 7 11 15 -4 10
16.K.KARABÜKSPOR 11 2 2 7 12 19 -7 8
17.OSMANLISPOR 11 2 2 7 14 22 -8 8
18.GENÇLERBİRLİĞİ 11 2 2 7 13 26 -13 8

Kartal Sivas’ta düştü!
Salzburg deplasmanından alınan 1 puanın morali ile Sivasspor karşısına çıkan Atiker Konyaspor, 1-0 öne 
geçtiği maçı 2-1 kaybetti. Cüneyt Çakır’ın skandal penaltı kararı maça damgasını vururken, Malick Malick 

Evouna’nın performansı saç baş yoldurdu. Yeşil Beyazlılar 10 puanda kalarak 15. sıraya geriledi

Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Sivasspor 
ile karşılaşan Atiker Konyaspor rakibine 2-1 mağlup oldu. 
Anadolu Kartalı maçın hemen başında Skubic’in penaltı 
golü ile 1-0 öne geçti. Cüneyt Çakır’ın skandal penaltı kararı 
ile Sivasspor eşitliği yakalarken, Kone’nin golü skoru tayin 

etti. Kaleci Serkan ve Ali Turan performansı ile farkın 
açılmasına engel olurken, Malick Evouna 

ise kaçırdığı gollerle Konyaspor’u puan 
ya da puanlardan etti. Konyaspor haf-
tayı 10 puanla 15. sırada tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Rybalka’nın hatalı 

pasında topla buluşan Evouna’nın ceza 
sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta 

kaleci Rochet mutlak bir golü önledi.
8. dakikada ceza sahasında giren Evou-

na’ya Bjarsmyr’nin müdahalesiyle Atiker Kon-
yaspor penaltı kazandı. Penaltıda topun başına 

geçen Skubic topu ağlara gönderdi. 0-1 
11. dakikada Ziya’nın sol kanattan kullandığı 

taçta topla buluşan Kone topu ceza sahasına çe-
virdi savunmadan seken topa ceza sahası dışından 
sert vuran Rybalka’nın şutunu kaleci Serkan korne-
re gönderdi.

16. dakikada sağ kanattan ceza sahasında 
giren Bifouma, Eren müdahalesiyle yerde 

kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 
Penaltıda topun başına geçen Kone topu 

ağlara gönderdi. 1-1 
25. dakikada sağ kanatta ra-

kibini geçen Bifouma’nın ceza 
sahası içinde yerden yaptığı 

ortada Kone’den savunma araya girerek topu kornere gön-
derdi.

27. dakikada Eren’in sol kanattan kullandığı serbest 
vuruşta ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşuyla meşin 
yuvarlağı üstten auta gönderdi. 

28. dakikada sağ kanatta topla buluşan Auremir’in 
ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Serkan kornere 
gönderdi. 

36. dakikada sol kanattan Rybalka’nın kullandığı ser-
best vuruşta ceza sahası içerisinde N’Dinga’nın kafa vuru-
şu yandan auta çıktı.

38. dakikada sol kanatta topla buluşan Fofafa’nın ceza 
sahası içerisinde topla buluşan Evouna’nın vuruşunda ka-
leci Rochet’in müdahalesiyle top yandan kornere çıktı.

İKİNCİ YARI
51. dakikada Kone ile duvar pası yapan Bifouma kaleci 

ile karşıya yaptığı vuruşta top kaleci Serkan’ın kucağında 
kaldı.

58. dakikada Ziya’nın sol kanattan yaptığı ortada ceza 
sahası içerisinde Kone’nin yaptığı kafa vuruşuyla top ağla-
ra gitti. 2-1

73. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mert 
Hakan’ın şutu kaleci Serkan’da kaldı.

76. dakikada sol kanattan Rybalka’nın kullandığı köşe 
vuruşunda ceza sahasında Dyakov’un müdahalesiyle kale-
ye yönelen topu savunma çizgi üzerinde müdahale ederek 
tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

84. dakikada hızlı gelişen atakta Emre’nin pasında 
topla buluşan Kone’nin kaleciyle karşıya kaldığı pozisyon-
da top kaleci Serkan’dan döndü. Devam eden atakta Ry-
balka’nın ceza sahası dışında şutunu kaleci Serkan çelerek 
kornere gönderdi.   n İHA

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Hakemler: Cüneyt Çakır 
xx, Bahattin Duran xx, 
Tarın Ongun xx
Demir Grup Sivasspor: 
Rochet xx, Auremir xx, 
Bjarsmyr xx Dyakov xx, 
Ziya xxx, N’Dinga xx, 
Rybalka xx (Medjani dk. 
85 ?), Hakan Arslan xx 
(Mert Hakan dk. 56 x), 
Emre xx, Bifouma xx 
(Rıdvan dk. 69 x), Kone 
xxx
Yedekler: Tolgahan, 
Galip, Muhammet, Ergin, 
Hakan Bilgiç, Cem, Cyriac
Teknik Direktör: Samet 
Aybaba
Atiker Konyaspor: Serkan 

xx, Skubic xx, Ali Turan x 
(Selim dk. 52 x), Filipovic 
xx, Eren xx, Bourabia 
xx (Musa dk. 86 ?), Ali 
Çamdalı xx, Ömer Ali 
xx, Fofana xx (Manyama 
dk. 66 x), Milosevic xx 
Evouna xx
Yedekler: Abdülaziz, 
Volkan, Hadziahmetovic, 
Moke, Vedat, Ezekiel, 
Ferhat
Teknik Direktör: Mehmet 
Özdilek
Goller: Kone (dk. 16 
pen. ve 58) (Demir Grup 
Sivasspor), Skubic (dk. 8 
pen.) (Atiker Konyaspor)
Sarı kart: Eren, Musa 
(Atiker Konyaspor)

Sivasspor
Konyaspor
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