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Demhane’den
örnek davranış

BTK’dan mobil
hat uyarısı!

Demhane Mangalda Çay İşletme 
Sahibi Abdullah Kaplan, günlük 
hasılatını LÖSEV’e bağışladı.  
Kahveciler Odası Başkanı Cemal 
Çınardalı ise esnafa örnek davra-
nışından dolayı plaket takdim etti. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

BTK, usulsüz olarak açılan 
mobil hattan işlenecek suçlara 
karşı vatandaşlara bilgi mesajı 
gönderiyor. E-devlet üzerinden 
mobil hat sorgulaması yapılması 
istenen mesajda vatandaşlara 
sorgulamanın nasıl yapılacağı 
hatırlatılıyor.  n HABERİ SAYFA 14’TE FİAT KASIM AYINDA

ÖZEL İNDİRİM SUNUYOR

PTT çalışanlarına ve öğretmenlere kampanya

Fiat, Kasım ayı kampanyası kapsamında, müşterilerine yö-
nelik düzenlediği özel fırsatlarıyla cazip fiyatlar sunuyor. 
Fiat, Kasım ayında öğretmen ve PTT çalışanlarına da özel 
indirim uyguluyor. 

n HABERİ SAYFA 4’TE
05 Zeki Altındağ

dualarla uğurlandı 11 Karatay konferansları
14 Kasım’da başlıyor 13 18 yıllık termal 

hayali gerçekleşiyor 

Yayınlanan yeni yönetmelik servisçileri zor durumda bıraktı

Servisçi değil, firma yapsın!
Servis araçları ile ilgili yeni 
yönetmelik 25 Ekim 2017 
tarihinde yayımlanmıştı. 

Yeni kararlar ise servisçileri 
zor durumda bıraktı. Konya 

Minibüsçüler ve Umum Servis 
Araçları Odası Başkanı Muhar-
rem Karabacak, yeni yönetme-
likteki donanımların otomotiv 
firmaları tarafından yapılması 

gerektiğine dikkat çekti. 
n HABERİ SAYFA 17’DE

Selçuklu Belediyesi, araç-gereç, donanım 
ve personel açısından güçlü bir altyapı ile 
sürdürdüğü temizlik hizmetlerinde, Akıllı 

Atık Toplama Sistemi Projesini hayata geçi-
riyor. Selçuklu Belediyesi bu proje ile dünya 
çapında örnek bir uygulamaya ev sahipliği 

yapacak. n HABERİ SAYFA 10’DA

Dünya çapında
örnek uygulama

Nerede ihtiyaç sahibi varsa ona ulaşmayı 
amaç edinen dernek ve vakıflar, kış mevsi-
minin yaklaşması ile birlikte ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara yönelik yardım faaliyetleri 

çalışmalarını tamamladı. Soğuk kış günle-
rinde ihtiyaç sahipleri için hayır kurumları 
seferber olacak.  n HABERİ SAYFA 15’TE

İhtiyaç sahiplerinin 
yardımına koşacaklar

Muharrem Karabacak

İslam’ın kalesi Kudüs
İslam dünyası için oldukça önemli olan ve Müslümanların 
ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu Kudüs, bir çok 
peygamberin de kabir ve makamlarını içinde barındırıyor. 

İsrail’in işgal ettiği Kudüs, yeniden Türkleri bekliyor
MÜBAREK BELDELER 

ZİYARET EDİLDİ
Meram Belediyesi’nin düzenlediği “Abdülhamid 

Han’ın İzinden Meram Atiyye-i Seniyye Projesi” kapsa-
mında Kudüs’e gerçekleştirilen 4 günlük program sona 
erdi. Program kapsamında Mescid-i Aksa, Kubbet-üs 
Sahra başta olmak üzere, bir çok peygamberin kabri ve 
makamları ziyaret edilerek dualar edildi, bilgi alındı.

YENİDEN KURTULUŞ İÇİN 
TÜRKİYE’Yİ BEKLİYORLAR

Ziyaretler kapsamında gidilen bölgelerde Filistinli-
lerin Osmanlı ve Türkiye sevgisi dikkatlerden kaçmadı. 
Osmanlı’nın bölgeden gitmesiyle zulmün başladığına 
dikkat çeken Filistinliler, bir gün Türklerin yeniden gelip 
kendilerini kurtaracaklarına inandıkları için Türkiye’ye 
hep bir ağızdan dua ediyorlar. n HABERİ SAYFA 2’DE
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MERAM BELEDİYESİ İLE 
KUDÜS İZLENİMLERİ-2

ABDULLAH AKİF SOLAK

Meram Belediyesi’nin, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“Kudüs’e gidin” çağrısıyla düzen-
lediği “Abdülhamid Han’ın İzinden 
Meram Atiyye-i Seniyye Projesi” 
kapsamında Kudüs’e düzenlediği 4 
günlük program sona erdi. Progra-
ma Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpı-
nar, Meram Müftüsü Sabri Kütükçü, 
meclis üyeleri, STK temsilcileri, ba-
sın mensupları, Abdülhamit Han’ın 
Torunu Şehzade Orhan Osmanoğlu 
ve Nilhan Osmanoğlu, 15 Temmuz 
gazisi Şerife Boz ve eşi, Meram Be-
lediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü işçileri ile Kudüs Aka-
demi öğrencileri katıldı. 4 günlük 
programlar kapsamında, Mescid-i 
Aksa, Kubbet-üs Sahra başta olmak 
üzere, Hz. Süleyman, Hz. İbrahim, 
Hz. Musa, Hz. Davud, Hz. Yakub, 
Hz. Yusuf, Hz. Yunus, peygamber-
lerin makam ve kabirleri de ziyaret 
edildi. Ayrıca Salman-ı Farisi ve Ra-
biatül Adeviyye’ye’nin kabirlerine 
de uğranarak dualar edildi. Ayrıca 
ziyaretler kapsamında Osmanlı dö-
neminin bölgedeki izleri de yerinde 
görüldü. 

MESCİD-İ AKSA VE
 KUBBET-ÜS SAHRA

Kudüs, tarihte bir çok kez işgal 
edilmiş ve İslam dünyası, Hristiyan-
lar ve Yahudiler de dahil olmak üzere 
bir çok din için kutsal bir yer olarak 
dikkat çekiyor. Kudüs içerisinde İs-
lam dünyası için önem arz eden, Hz. 
Muhammed Mustafa (S.A.V.)’in Mi-
rac’a yükseldiği yer bulunuyor. Ku-
düs eski ve yeni olarak ayrılıyor. Eski 
Kudüs, son olarak Kanuni Sultan Sü-
leyman tarafından yenilenen surlarla 
çevrili. Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs 
Sahra, bu surlar içerisinde bulunu-
yor. Ayrıca Yahudilerin ibadet yer-
leri olan Ağlama Duvarı da yine bu 
surlar içerisinde kalan eski Kudüs’te 
kalıyor. Ağlama Duvarı tam Mescid-i 
Aksa’nın alt kısmında yer alıyor. Ay-
rıca Hz. Peygamberimizin Miraç Ge-
cesi’nde Burak adlı bineğini bağladı-
ğına inanılan Burak Mescidi de yine 
surlar içerisinde yer alan eski Kudüs 
alanında bulunuyor. 

CEHENNEM VADİSİ, 
SİYON TEPESİ, HZ. MERYEM 

KABRİ VE HZ. DAVUT’UN KABRİ
Heyet ikinci durak olarak Siyon 

Tepesi’ni gezdi. Burada Hz. Da-
vut’un kabri ve Hz. Meryem’in kabri 
bulunuyor. Siyon tepesi Yahudiler 
için oldukça kutsal sayılan bir böl-
ge. “Siyonizm” bu tepeden geliyor. 
Kudüs’ü Hz. Davut fethettiği için 
Yahudiler Hz. Davut2u peygamber 
olarak değil, İsrail’i kuran kişi, büyük 
komutan olarak görüyorlar. Siyon 
Tepesi’nde Kudüs’e giren farklı ka-
pılar bulunuyor. Geçmişte Ürdün as-
kerleri ile İsrail askerlerinin çatışma 
izleri Siyon Tepesi’nde görülebiliyor. 
Hz. Davut’un sesinin çok güzel oldu-
ğuna inanan Yahudiler, Hz. Davut’u 
müzik aletleri ile sembolik bir heykel 
burada bulunuyor. Bu heykel, Yahu-
di inancına göre Hz. Davut’a inen 
kutsal kitap Zebur’u çok güzel oku-
duğu için bu şekilde anlatılıyor. Hz. 
Davut’un kabrinin bulunduğu yer 
daha önce cami olarak da kullanılmış 

ancak Yahudilerin eline geçmesin-
den sonra Havra’ya çevrilmiş. Yine 
aynı bölgede Hz. Meryem Kilisesi de 
bulunuyor. Siyon Tepesi bu anlamda 
Cami minaresi, Havra ve kilisenin ol-
duğu bir bölge olarak dikkat çekiyor. 

EL HALİL ŞEHRİNE GİDERKEN...
Ziyaretler kapsamında El Halil 

şehrine de gidildi. Hz. İbrahim Pey-
gamber’in yaşadığı şehir, oldukça 
önemli. Kudüs’ten El Halil şehrine 
giden yolun sağ tarafında kalan böl-
ge Batı Kudüs, sol tarafında kalan 

bölge Doğu Kudüs olarak ayrılmış 
durumda. Batı Kudüs Yahudilerin 
işgal ettiği ve yaşadığı bölge, Doğu 
Kudüs bölgesi ise Filistinlilerin böl-
gesi olarak görülüyor. Bu yol boyun-
ca Yahudilerin Filistinlilerin kendi 
bölgelerine girmesini engelleyen 
750 kilometrelik duvar bulunuyor. 
Yahudilerin işgal edip yaşadığı Batı 
Kudüs bölgesinde dünyanın dört 
bir köşesinden 78 ülkeden Yahudi 
işgalci yaşıyor. Yahudi bölgesi olan 
Batı Kudüs bölgesi oldukça gelişmiş 
durumda. Bu bölgede üniversiteler, 
hastaneler, yatırımlar bulunuyor. 
Buradaki İslam Vakfına ait bölgeler 
Yahudiler tarafından işgal edilmiş 
durumda. Kudüs’ü ayıran bu yol 
üzerinden El Halil şehrine gidiliyor. 

EL HALİL CAMİİ
El Halil şehrinde İslam dünyası 

için önem arz eden El Halil Camii 
bulunuyor. El Halil Cami Emeviler 
ve Abbasiler  döneminde inşa edil-
miş. Burada Hz. İbrahim, hanımı Hz. 
Sare, Hz. Yakup ile hanımı Lamia ve 
Hz. Yusuf’un kabirleri bulunuyor. 

El Halil Camii Müslümanlar için 4. 
Önemli yer olarak biliniyor. Yahu-
diler El Halil Camii’nin yüzde 60’ını 
alıp kendi kutsal mekanları olarak 
kullanıyorlar. Hz. İbrahim’in kab-
rinin yanı başında Peygamberimiz 
Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)’in 
ayak izi bulunuyor. Peygamber Efen-
dimiz’in Hz. İbrahim’in kabrini ziya-
ret ettiği rivayet ediliyor. Hz. Yakup 
ve Hz. Yusuf’un kabirleri Yahudilerin 
elinde bulunan yüzde 60’lık kısımda 
bulunuyor. Yahudiler Müslümanla-
rın buraya girmesine izin vermiyor-
lar. Sadece yılın belli günlerinde 10 
günlüğüne Müslümanların ziyaretle-
rine açıyorlar. El Halil Camii’nin içe-
risinde Nurettin Zengi’nin yaptırdığı 
ve dünyada 3 adet bulunan minber 
bulunuyor. Bu minber hiç çivi çakıl-
madan tamamen bir sanat eseri ol-
masıyla dikkat çekiyor. Hz. İshak ve 
eşi Hz. Rıfkı’nın (Hz. Yakup’un anne-
si) da kabirleri bu camide bulunuyor. 
Ancak görünen kabirler sembolik. 
Asıl kabirler caminin altında bulunu-
yor. Bu kısma Yahudiler, Müslüman-
ların girmesine izin vermiyor. Ayrıca 
bu camide 2. Abdülhamit’in hediye 
ettiği ve altından yapılmış olan şam-
danlar bulunuyor. 

HELHUL ŞEHRİ
El Halil Şehrinin ardından grup, 

yine İslam dünyası için önemli bir 
bölge olan Hz. Yunus’un yaşadığı 
şehir Helhul Şehri’ni gezdi. Burada 
yine Hz. Yunus’un makamı bulunu-
yor. Makama gidilerek dua edildi ve 
bölge hakkında bilgi alındı. Hz. Yu-
nus’un burada 1 yıl kaldığı rivayet 
ediliyor. Bölge Filistin Özerk Yöneti-
minde olmasına rağmen, şehre giriş 
çıkışlar ve şehrin kontrolü İsrail gü-
venlik güçlerince sağlanıyor. Burada 
Hz. Yunus’un makamının bulundu-
ğu Yunus Peygamber Camii ziyaret 
edildi. 

‘SİZ BURAYA GELİRSENİZ 
ZAFERE ULAŞIRIZ’

Yunus Peygamber Cami İmamı 
Issam Wawi, burada önemli açık-
lamalarda bulundu. Wawi yaptığı 
açıklamada, bir çok Filistinlinin  İs-
rail tarafından hapse atıldığını söyle-
di. “Hapsaneye girmek için Filistinli 
olmak yeter” diyen Wawi, sözlerini 
şöyle sürdürdü, “Daha önce tutuk-
landığım için 1991’den beri Kudüs’e 
giremiyorum. Kudüs’le aramda 36 

kilometre var ama gidemiyorum. 
Burada İsrail askerleri bir kez sizi 
tutukladıysa, Kudüs’e giremezsiniz. 
Bu şansınız bitiyor” dedi. Türkiye 
hakkında da konuşan Wawi, “Türki-
ye’ye gittim ve çok beğendim. Avru-
pa Kanuni sultan Süleyman’dan çok 
korkar. İstanbul’a gittiğimden onun 
kabrini ziyaret ettim. Yahudilere 
toprak vermediği için sultan Abdul-
hamid’i çok seviyorum. 5 kere umre-
ye gittim: birini Sultan Abdulhamid 
için, birini Kanuni Sultan Süleyman 
için, birini annem için, birini babam 
için birini de kendim için gittim. Biz 
Osmanlı padişahlarını çok seviyoruz. 
Osmanlı hilafeti ne zaman buralar-
dan gitti biz bu durumlara düştük. 
Menderes’i çok seviyoruz, Tayyip 
Erdoğan’ı çok seviyoruz. Tayyip Er-
doğan için dua ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. İslam aleminin birleşmesi-
ni istediklerine dikkat çeken Wawi, 
sözlerini şöyle sürdürdü, “Tüm Fi-
listinliler İslam dünyasının birleşme-
sini istiyor. Arap’ın aceme, acemin 
Arap’a üstünlüğü yoktur. Üstünlük 
takvadadır. Buraya geldiğiniz için 
size teşekkür ediyoruz. Siz gelirseniz 
biz zafere ulaşırız gelmezseniz hezi-
mete uğrarız.” 

ZEYTİN DAĞI
Ziyaretin ikinci gününde yine 

Kudüs’teki önemli bölgelere gidi-
lerek bölgeler hakkında bilgi alındı. 
Bunlardan biri Zeytin Dağı. Zeytin 
Dağı hem Yahudiler hem de Hı-
ristiyanlar için oldukça önemli bir 
bölge. Hıristiyan inancına göre Hz. 
İsa öldükten sonra dirilmiş ve kırk 
gün havarilerinin arasında dolaşıp 
göğe çekilmiş. Yahudilere göre ise 
ahir zamanda burada bir çok önemli 
olay gerçekleşecek ve Mesih bu te-
peye inecek. Bunun için Yahudiler, 
kıyamet günü Zeytin Dağı’ndan 
Mescid-i Aksa’ya sırat köprüsünün 
kurulacağına inanıyor. Bu inançtan 
dolayı sırat köprüsüne yakın olmak 
için Yahudiler, Zeytin Dağı’nın etek-
lerine gömülmek istiyor. Bu neden-
le Zeytin Dağı eteklerinde mezarlar 
binlerce hatta milyonlarca dolar kar-
şılığında satılıyor. Burada bir çok Ya-
hudi mezarı görülüyor. Zeytin Dağı 
üzerinde Salman-ı Farisi ve Rabiatül 
Adeviyye’ye’nin mezarları ve Asan-
sör Kilisesi bulunuyor. Selman-ı 
Farisi Hendek Savaşı’nda hendek 

Müslümanlar için önemli olan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)’in Mirac’a yükseldiği yer olan Kubbet-üs Sahra ve Mescid-i Aksa.

Yahudilerin ibadet ettiği Ağlama Duvarı

Siyon Tepesi’nde minare, havra ve kilise bir arada.

Çok sayıda peygamber kabri bulunan El Halil Cami.

El Halil Camii’nde Peygamberimizin ayak izi bulunuyor.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve beraberindeki heyet, Zeytin Dağı’na çıkarak 
Mescid’i Aksa ve Kubbet-üs Sahra’ya yukardan baktı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Meram Belediyesi’nin düzenlediği “Abdülhamid Han’ın İzinden Meram Atiyye-i Seniyye Projesi” kapsamında 
Kudüs’e gerçekleştirilen 4 günlük program sona erdi. Program kapsamında Mescid-i Aksa, Kubbet-üs Sahra başta 

olmak üzere, bir çok peygamberin kabri ve makamları ziyaret edilerek dualar edildi, bilgi alındı 

Kadim Kudüs, kurtuluş 

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru



13 KASIM 2017 3HABER 

kazma fikrini vererek savaşın kaza-
nılmasında büyük katkısı olan biri 
olarak biliniyor. Asansör Kilisesi ise 
Hıristiyan inancına göre Hz. İsa’nın 
göğe yükseldiği yer. Bu nedenle 
asansör olarak isimlendirilmiş. Bu-
rası zaman zaman camiye de çevril-
miş ancak şu anda kilise olarak işlev 
görüyor. Yine Zeytin Dağı üzerinde 
Cismaniye (Milletler) Kilisesi bulu-
nuyor. Prenses Helena tarafından, 
dünyanın bütün her yerinden  belli 
başlı Katoliklerin desteğiyle 1924’te 
yaptırılmış ve bir çok kez onarılmış. 
Kilise, Hz. İsa’nın insanların ara-
sındaki son akşamını geçirdiği, dua 
ettiği, Hıristiyan inancına göre ölüm 
acısını hissettiği mekanda kurulmuş 
olan kilise, Hz. İsa’nın ızdırabını ha-
tırlatacak şekilde karanlık tutulmak-
tadır. Milletler Kilisesi Bizans döne-
minde inşa edilmiş Kutsal Hüzün 
Bazilikası’nın yerinde bulunuyor. Ki-
lise bahçesinde binlerce yıllık zeytin 
ağaçları bulunuyor. Hz. Meryem’in 
kabrinin olduğu kilise de bu kilise-
nin yanında bulunuyor. Burada Hz. 
İsa’nın da diktiği rivayet edilen zey-
tin ağacı bulunuyor. 

LUT GÖLÜ 
Lut Kavmi’nin helak olduğu böl-

ge Lut Gölü de ziyaret edilen alan-
lar arasındaki yerini aldı. Lut Gölü, 
dünyanın en çukur bölgesi olarak 
biliniyor. Bölge, deniz seviyesinin 
400 metre altında bulunuyor. Ay-
rıca Lut Gölü dünyanın en tuzlu 2. 
Gölü olarak biliniyor. Hz. İbrahim’in 
yeğeni Hz. Lut Peygamber’in kav-
mi burada helak oldu. Lut Gölü’nde 
çeşitli madenler bulunuyor. Ürdün 
ve İsrail sınırında bulunan Lut Gö-
lü’nden hem Ürdün hem de İsrail 
faydalanıyor. Buradan her iki ülke 
de tuz çıkarıyor. Ayrıca İsrail, Lut 
Gölü’nden kozmetik ürünler de elde 
ediyor. Göl içerisinde bulunan ma-
denler nedeniyle 10 dakikadan fazla 
bir insan duramıyor çünkü cilde za-
rar veriyor. Ayrıca Lut Gölü’nde 10 
dakikadan fazla durmamak şartıyla, 
deri hastalıklarına iyi geldiği için in-
sanlar boyuna kadar suya giriyor. Hz. 
Lut döneminde bu bölgede 5 şehrin 
olduğu rivayet ediliyor. En önemlileri 

ise Sodom ve Gomore olarak dikkat 
çekiyor. 400-500 bin kişinin yaşadı-
ğı tahmin edilen bu şehirler, Allah 
(C.C.) tarafından helak ediliyor. Hz. 
Lut, Allah tarafından helak olmadan 
önce bölgeyi terk etmeden uyarılı-
yor. Bazı bilgilere göre, göl içerisin-
den çöken eski şehirler ve ağaçlar 
görülebiliyor. Ancak Peygamberimiz 

Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)’in 
Lut Gölü’nü kastederek “O bölgede 
fazla durmayın hemen geçin” Ha-
dis-i Şerifi olduğu için Müslümanlar 
bölgede çok fazla durmadan geçiyor. 

ERİHA ŞEHRİ
Lut Gölü’nün ardından Eriha 

Şehri ziyaret edildi. Güzel koku anla-
mına gelen Eriha bölgesinde, çok sa-
yıda palmiye bulunuyor. Ayrıca şehir 
güzel çiçeklerle bezenmiş durumda. 
Şehrin M.Ö 10 bin yıllarına dayandı-
ğı rivayet ediliyor. bu şehir tamamen 
Filistinlilerin elinde bulunuyor. Bu-
rada hiç Yahudi yaşamıyor. Yahudi 
işgalinden sonra bu şehirde Filistin-
lerin kaldığı Birleşmiş Milletler kam-
pı bulunuyor. Kamp şu an yok olmuş 
durumda ancak kamp dönemlerinde 
Filistinlilerin yaşadıkları zorlukları 
anlatan resim sergisi bulunuyor. He-
yet burayı da ziyaret ederek bilgiler 
aldı. Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru zulmü anlatan resimleri tek tek 
inceledi. Ayrıca Hz. İsa’nın itikafa çe-
kildiği rivayet edilen Tecrübe Dağı 
da bu şehirde yer alıyor. Tecrübe 

Dağı turizm için ziyarete açık du-
rumda. Yine bu şehir içerisinde Hz. 
Musa’nın makamının yer aldığı Nehi 
Musa Külliyesi bulunuyor. 

‘SİZİN GELMENİZ 
BİZE UMUT VERİYOR’

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru ve beraberindeki heyet, Filis-
tin’in en büyük yetimhanesinin de 

içerisinde yer aldığı İnternational 
Burj Al Laklak Derneği’ni ziyaret etti. 
Dernek Başkanı Musa Hicazi ziyaret-
ten memnuniyet duyduklarını dile 
getirirken, “Sizin buraya gelmeniz 
bizim için çok önemlidir. Sizin gel-
meniz bize moral ve umut veriyor. 
Bir gün Mescid-i Aksa’da bir teyze 
yanıma geldi ve dedi ki, “Kardeşle-
rimize söyle; ben Türkleri görünce 
ağabey geldi şuurunda oluyorum. 
Sürekli gelsinler ve bizi yalnız bırak-
masınlar” şeklinde konuştu. 

“15 TEMMUZ’DA SABAHA 
KADAR SİZİNLEYDİK”

15 Temmuz hain darbe girişimi 
günü Filistin’de yaşananları da ak-
taran Dernek Başkanı Hicazi, “15 
Temmuz’da bütün Filistinli kardeş-
lerimizin ışıkları sabaha kadar açık-
tı. Sabaha kadar sizinleydik. Sanki 
İstanbul’daydık, Taksim’deydik, 
köprüdeydik. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan bey telefonla ekran-
da konuştuğunda  bütün çatılarda 
tekbirler başladı. Türkiye başka bir 
ülke değil, ülkemizdir. Burada gez-

diğinizde de söylenmiştir; siz üm-
metin en güzel milletisiniz. Sultan 
Abdülhamid Han’ın kanı hala sizin 
damarlarınızda dolaşıyor. Burada el-
bet bir gün Recep Tayyip Erdoğan ve 
Muhammed Mursi ile zafer namazı 
kılacağız” dedi. 

FİLİSTİNLİ GENÇLERE 
HEDİYELER VERİLDİ 

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru ise “Biz şuna inanıyoruz ki 
Musa Hicazi’ler çoğaldığı müddetçe 
inşallah Müslümanlar her zaman ga-
liptir. Derneğin faaliyetlerinin deva-
mı için heyetimizde olan kardeşleri-
miz, yetimhanenin devam eden yurt 
inşaatının ilerleyebilmesi adına ayni 
ve nakdi yardımlarını gerçekleştirdi-
ler. Kabul ettikleri için kendilerine te-
şekkür ederim. Gördüğümüz kada-
rıyla Filistinli gençlerin geleceğe dair 
daha sağlıklı yetişebilmesi için hem 
fiziksel, hem bedensel, hem psikolo-
jik hem de manen güçlü olması adı-
na bu dernekte büyük işler yapılıyor. 
Madde bağımlılığıyla mücadelede, 
ahlak, psikolojik eğitimleri noktasın-
da çok güzel işler yapılıyor” dedi. Zi-
yarette Türkiye’den götürülen hedi-
yeler de Filistinli yetimlere verilmek 
üzere yöneticilere teslim edildi. 

KUDÜSTE DOSTLUK MAÇI YAPILDI
Kudüs’te yapılan ziyaretler kap-

samında Meram Belediyesi meclis 
üyeleri, basın mensupları, ve Kudüs 
Akademi öğrencilerinden oluşan ta-
kım ile Burj Al Laklak Derneği gö-
nüllüleri dostluk maçı gerçekleştirdi. 
Karşılaşma eğlenceli anlara sahne 
oldu. Maç sonunda Konyalı heyet ta-
rafından Filistinli takıma Konyaspor 
forması hediye edildi. 

‘DESTEĞE HER ZAMAN HAZIRIZ’
Ziyaretler esnasında Başkan 

Toru, Eski Kudüs’teki bazı evlere de 
misafir oldu. Bunlardan biri de Se-
lahaddin Eyyübi’nin de kaldığı Vakıf 
bölgesi. Burada Türk bayrakları asılı 
durumda. 2 aile burada kalıyor. Türk 
bayrakları asılı olan ailelerin, Türkleri 
gördüklerindeki yaşadıkları mutluluk 
gözlerinden okunurken Başkan Toru, 
“Filistinli kardeşlerimizin yanında ve  
kendi bayrağımızın altında oturmak 
ne büyük gurur. Selahaddin Eyyu-
bi’nin mekanına sahip çıkan Fatıma 
kardeşimiz burada hepimize çay ik-
ram etti. Heyetimize gönlünü ve yü-
reğini açtı. Kardeşlik bu. İnşallah her 
daim gönüllerimiz beraber. Burada 
bayrağımızı dükkanlarda, evlerde, 
her yerde görüyoruz. Onlar da bizim 
bayrağımızı mukaddes biliyorlar. Ay-
rıca bizim Mukaddes bildiğimiz me-
kanlara da sahip çıkıyorlar. Her daim 
hepsi başımızın tacı. Elimizden gelen 
desteği sağlamaya hazırız.” şeklinde 
konuştu. 

MESCİD-i AKSA İMAMINDAN ÇAĞRI
Mescid-i Aksa Camii İmamı Şeyh 

Yusuf Ebusuneyne, Cuma Namazı 
sonrası Mescid-i Aksa’da bulunan 
Hz. Süleyman’ın kabrini Konyalı he-
yet için ziyarete açtı. Burada misafir-
lerle görüşen Filistinli İmam da Türk-
lerin her daim yanlarında olduklarını 
bildiklerini ve ziyaretlerin devam et-
mesini dilediğini belirtti. Meram Be-
lediye Başkanı Fatma Toru, Filistinli 
İmam’a teşekkür ederken kendisini 
Konya’ya davet etti.  

Hendek Savaşı’nda önemli rol oynayan Selman-ı Farisi’nin kabri.

Hıristiyanların bölgede çok sayıda kilisesi bulunuyor.

Lut Kavminin helak olduğu Lut Gölü

Heyet çok sayıda İslam alimini de ziyaret etti.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve beraberindeki heyet, Filistin’in en büyük yetimhanesinin de içerisinde yer aldığı İnternational Burj Al Laklak Derneği’ni ziyaret etti. Burada dostluk maçı yapıldı.

Ziyaretin son gününde heyet Kubbet-üs Sahra’ya çıkan merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretler kapsamında gidilen bölgelerde Filistinlilerin Osmanlı ve Türkiye sevgisi dikkatlerden kaçmadı. 
Osmanlı’nın bölgeden gitmesiyle zulmün başladığına dikkat çeken Filistinliler, birgün Türklerin yeniden 

gelip kendilerini kurtaracaklarına inandıkları için Türkiye’ye hep bir ağızdan dua ediyorlar 

için Türkiye’yi bekliyor

Issam Wawi Musa Hicazi
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Fiat, Kasım ayı kampanyası kapsamında, müşterilerine yönelik düzenlediği özel fırsatlarıyla cazip 
fiyatlar sunuyor. Fiat, Kasım ayında öğretmen ve PTT çalışanlarına da özel indirim uyguluyor 

FIAT’tan öğretmen ve
PTT çalışanlarına fırsat

Gerek ülkemizde, gerekse yurtdı-
şı pazarlarda başarılı bir satış grafiği 
sergileyen ve Türkiye’nin en çok ter-
cih edilen modeli olan FIAT, başarı-
sıyla hizmetin en önemli koşulunun 
gerçekçi bir vizyon olduğunun bilin-
cinde hareket ediyor.Bu kapsamında 
özel fırsatlarıyla müşterilerinin yanın-
da olan FIAT Yetkili Satıcısı Koyuncu 
Otomotiv, kampanyalarına kaldığı 
yerden devam ediyor.

“KAMPANYALAR İLE 
MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Koyuncu Fiat Oto Satış Şefi Mu-
rat İçil, PTT çalışanlarına ve öğretme-
lere özel kampanya düzenlediklerinin 
müjdesini verdi. İçil, “Kasım ayı ile 
birlikte o faiz kampanyamız devam 
ediyor.  25 ay’a ve 12 aya faizsiz bir 
şekilde Egea ve 500 ailesi araçları-
mızda müşterilerimiz kullanabiliyor.  
Linea, Punto ve Panda araçlarımızda 
12 aya sıfır faiz kampanyamız devam 
ediyor. 50  bin TL’ye 24 ay 0,99 faiz 
oranına bölebiliyoruz.  Sıfır araç aran 
müşterilerimize 3 bin 250 TL servis 
tarafından takmış olduğumuz LPG 
kitini sadece bin 250 TL’ye takmaya 
devam ediyoruz.  Kitimiz uzman ekip 
tarafından takılıyor ve aracın 5 yıllık 
garantisi devam ediyor.  5 yıl bin ki-
lometre kampanyası kesinlikle bozul-
muyor.  Ayrıca otoeksper kampanya-
mız var. Sıfır araç alıp 2 aracını takasa 
veren müşterilerimize yüzde 2  kendi 

aracında yüzde 2 indirim veriyoruz.  
Yine üniversite öğrencilerimize yö-
nelik araç kampanyamız devam edi-
yor. yüzde 2,5 indirimi uyguluyoruz. 
Bu kampanyadan 1. derece yakın-
larında yararlanabiliyor. Yine bu ay 
postane çalışanlarına özel Egea araç 
alımlarında yüzde 5 indirim sağlıyo-
ruz.  Postane çalışanlarımıza özel ger-
çekleştirilen bu kampanya 31 Aralık 
tarihine kadar devam edecek.  Yine 
sürücü kurslarına yönelik kampanya-
mız devam ediyor. Kredi alımlarında 
yüzde 3 indirim nakit alımlarında ise 
yüzde 6 kadar indirim sağlıyoruz.  Bu 
aya özel öğretmenlerimize yüzde 2 
indirim sağlıyoruz” dedi.

“BEŞİKTAŞ ÜYELİĞİ OLAN 
TARAFTARLARIMIZA 750 TL ÇEK”
Koyuncu Fiat Ticari Satış Şefi Se-

lamet Demirhan ise Fiarino ve Dob-

lo alımlarında + 1bin TL indirimi 
olduğunu belirterek, “ FIAT’ın ticari 
araçlarından olan Fiat Doblo Combi 
ve Fiorino Combi araçlarında o faiz 
kampanyalarımız devam ediyor.  Bu 

aya özel öğretmenlerimizin Fiarino 
ve Doblo alımlarında + 1bin tl indi-
rim var. Rakip araç kampanyalarımız 
devam ediyor. Beşiktaş taraftarlarına 
yönelik kampanyamız var. Beşiktaş 
üyeliği olan taraftarlarımıza 750 TL  
kartal yuvası hediye çeki veriyoruz. 
Ducato araçlarımızda 60 bin TL’ye 
36 ay vadede ticari müşterilerimize 
geçerli 1.15 den vadelendiriyoruz.  
Yeni çıkarmış olduğumuz Fiorino 
ticari aracın 43 bin 900 TL’den baş-
lıyor. O faiz kampanyalarında  dizel 
Fiorino modellerimizde 30 bin Tl’ye 
20 ay sıfır faiz kampanyalarımız var.  
Doblo Combi kampanyasında ise 20 
aya 0 faiz kampanyası var. 0 km Dob-
lo Combi ve Fiorino Combi modelle-
rinde ise 1bin TL indirim sağlanacak-
tır” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Demhane Mangalda Çay İşletme Sahibi Abdullah Kaplan, günlük hasılatını LÖSEV’e bağışladı.  
Kahveciler Odası Başkanı Cemal Çınardalı ise esnafa örnek davranışından dolayı plaket takdim etti

Hasılatını LÖSEV’e bağışladı
Konya’da bir esnaf, LÖSEV haf-

tası nedeniyle günlük hasılatını LÖ-
SEV’e bağışladı. Demhane Mangalda 
Çay işletme sahibi Abdullah Kaplan 
bütün esnaflara örnek olacak bir dav-
ranışta bulundu. Bu güzel hareketin-
den dolayı ise Konya Kahveciler, Çay 
Ocakları ve Büfeciler Odası Başkanı 
Cemal Çınardalı kendisine plaket 
taktim etti. Plaket takdiminin ardın-
dan işletme sahibine teşekkür ederek 
açıklamalarda bulunan Başkan Çı-
nardalı, “Gerçekten işletme sahibinin 
yapmış olduğu bu güzel hareket beni 
çok duygulandırdı. Bizler esnaf olarak 
esnaflarımızın nasıl para kazandığı-
nı bilen insanlarız. Abdullah Kaplan 
bütün esnaflara örnek olacak bir dav-
ranış sergiledi. Bizlerde kendisini bu 
güzel davranışından dolayı tebrik edi-
yoruz. Bütün esnaflarımızın da böyle 
güzel duyguları bizlere yaşatmasını 
istiyoruz” dedi. 

BİR TAŞ VE TUĞLADA 
BİZ KOYALIM İSTEDİK

Demhane İşletme Yetkilisi Ab-
dullah Kaplan, geçtiğimiz günlerde 
düzenlenen LÖSEV haftası nedeniyle 
bu bağışı gerçekleştirdiklerini ifade 

etti. Kendisine plaket takdim eden 
Başkan Çınardalı’ya da teşekkür eden 
Kaplan sözlerine şu şekilde devam 
etti; “Geçtiğimiz ayın 8’nde bizim 
birinci yıldönümümüz vardı. Aklımız-
dan da birçok kampanya geçti. Fakat 
kampanyaların çoğunun sadece ken-
dimize katkısının olacağını düşündük. 

Biz hem bize katkısı olsun hem de ‘bir 
yerlere bir taş ve tuğlada’ biz koyalım 
istedik. Araştırmalarımız sonucunda 
da 2-8 tarihleri arasında LÖSEV haf-
tası olduğunu öğrendik. Bundan do-
layı da günlük hasılatımızı LÖSEV’e 
bağışladık. Biz açıkçası bu yaptığımız 
kampanyanın reklam olmasını iste-

medik ki zaten o amaçla da yapma-
dık. Kahveciler Odası Başkanımız 
Cemal Çınardalı’da bizlere bu hare-
ketimizden dolayı plaket takdim etti. 
Başkanımızın bizi bu şekilde onur-
landırması mutluluğumuzu daha çok 
artırdı. Ben kendilerine teşekkür edi-
yorum.   n HÜSEYİN MENEKŞE

KOSKİ’den zaman 
tasarrufu sağlayan buluş

Konya Büyükşehir Belediye-
si KOSKİ Genel Müdürlüğü kalite 
politikası gereği abonelerine en 
etkin ve güvenilir şekilde hizmet 
sunmak amacıyla çalışmalarına ye-
nilerini ekliyor.  Abonelerinin daha 
hızlı ve kaliteli hizmete ulaşması 
için boru delme aparatı tasarlayan 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, Türk Pa-
tent Enstitüsü’nden Faydalı Model 
Belgesini almaya hak kazandı. Boru 
delme aparatı, zamandan tasarruf 
sağlamasının yanı sıra personelin ve 
çevredekilerin güvenli ve sağlıklı ça-
lışma ortamını oluşturup kaza risk-
lerini en aza indirmesi açısından da 
büyük katkı sağlıyor. 

Boru delme aparatı tasarlanma-
dan önce, boru delme işlemini ma-
nuel olarak gerçekleştiren KOSKİ 
Genel Müdürlüğü ekipleri, boruyu 

delmek için matkap kullanıyor, iş-
lem sırasında personel basınçlı suya 
maruz kalabiliyordu. KOSKİ Genel 
Müdürlüğü tarafından tasarlanan 
ve Faydalı Model Belgesi almaya 
hak kazanan boru delme aparatıyla 
birlikte hem iş sağlığı ve güvenliği 
kriterleri sağlanmış hem de zaman-
dan tasarruf sağlayan daha pratik 
bir yöntem geliştirilmiş oldu. 

Boru delme aparatı, şebeke üze-
rinden verilen suyun aboneye ulaş-
ması aşamasında kullanım kolaylığı 
sağlıyor. KOSKİ, ana şebeke üze-
rinden abonenin bağlantısına giden 
abone şube yolu hattında bulunan 
PVC ve polietilen boruların istenilen 
ölçüde, temizlikte ve düzgün bir şe-
kilde delinerek açma işlemini boru 
delme aparatı ile yapıyor. 
n HABER MERKEZİ

Demhane İşletme Yetkilisi Abdullah Kaplan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 
LÖSEV haftası nedeniyle bu bağışı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Koyuncu Fiat Oto Satış Şefi Murat İçil
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Konya için yazdıkları şiirleri okudular

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile Konya Fikir ve Sanat Adamları 
Derneği ve SÜ Selçuklu Araştırma 
Merkezi’nin ortaklaşa düzenledi-
ği Yaşayan Konya Hafızası İkindi 
Sohbetlerinin Koyunoğlu Müze ve 
Kütüphanesi konferans salonun-
da yapılan bu haftaki programında 
Konyalı Şairler Konya için yazdıkları 
Şiirleri okudular. 

Koyunoğlu Müzesinde “Yaşa-

yan Konya Hafızası İkindi Sohbetleri 
“ adı altında düzenlenen etkinlikte 
bu hafta Konyalı şairlerden Kazım 
Öztürk, İsmail Detseli ve Tayyar Yıl-
dırım Konya için yazdıkları en güzel 
şiirlerini okudular.  Gazeteci yazar 
ve şair Kazım Öztürk’ün yönettiği 
etkinlikte, İsmail Detseli ve Tayyar 
Yıldırım şiirler okudular ve Konya ile 
ilgili hatıralarını anlattılar. Her şaire 
verilen 20 dakikalık süre zarfında 

okunan şiirler ve anlatılan hatıralar 
etkinliğe katılanlar tarafından ilgi ile 
takip edildi. Okunan şiirlerin kendi 
şairlerinin sesinden dinlenilmesi şiir 
severlere ayrı bir haz verdi. Kazım 
Öztürk okuduğu şiirlerinin yanında 
Konya’nın Gülleri diye bahsettiği 
halkın ise meczup olarak tanıdığı ki-
şilere ait hatıralarını anlattı.

Halk şairi İsmail Detseli’nin sa-
kin edası, hoşsohbet Konya ağzı halk 

diliyle okuduğu şiirler ve anlattığı 
hatıralarıyla dinleyenlere heyecanlı 
anlar yaşattı.   Son konuşmayı ya-
pan şair Tayyar Yıldırım ise konuş-
masında Seydişehir’in bir dağ köyü 
olan Oğlakçı’da doğduğunu Konya 
ile uzun yıllar ilgisinin sadece ilko-
kuldan sonra gittiği İvriz Öğretmen 
Lisesine gidiş gelişler sırasında için-
den geçmekten ibaret olduğunu; 
1998 yılında görev icabı Konya’ya 

gelişi ile birlikte bu şehrin havasını 
teneffüs etmeye başladığını ve şu 
anda emekli olup Konya’da ikamet 
ettiğini söyledi. Program sonrası 
günün anısına Kazım Öztürk’e Ya-
şar Çalışkan, İsmail Detseli’ye Ka-
mil Uğurlu, Tayyar Yıldırım’a ise 
Hasan Yaşar tarafından hediyeleri 
takdim edildi. Akabinde bir sürpriz 
olarak sahneye çıkan bağlamada 
Hamdi Özdinasti, Kanunda Selman 

Segmenoğlu, Udda Yakup Zeytin 
ve Ritmde Veli Güçlü’den oluşan 
KOHEM(Konya Kültür ve Halk 
Oyunları Derneği) gurubu Konya 
Türkülerinden oluşan bir konser 
verdi. Grubun her hafta Çarşamba 
günleri akşam yatsıdan sonra Koyu-
noğlu Müzesinde konser verdiği de 
belirtildi ve bütün türkü severlerin 
davetli oldukları duyuruldu.  
n HABER MERKEZİ 

Önceki gün yaşamını yitiren Konya’nın tanınmış simalarından hayırsever Zeki Altındağ, öğle namazına 
müteakip Parsana Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı’na defnedildi

Hayırsever işadamı 
Altındağ vefat etti

Yardımseverliği ile tanınan işa-
damı Zeki Altındağ, Hakk’a yürüdü. 
Konya’nın tanınmış simalarından 
yardımsever Zeki Altındağ  bir sü-
redir tedavi gördüğü hastanede 
yaşamını yitirdi. Cenaze öğle nama-
zını müteakip Parsana Camisi’nde 
kılınan cenaze namazının ardından 
Musalla Mezarlığı’na defnedildi. 
Cenaze namazına katılanlar ara-
sında Selçuklu Belediye Başkanı U. 
İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi 
eski Başkanı Prof. Dr. Adem Esen 
de vardı. 

 “ÇOK ÇALIŞKAN VE AKILLI BİR 
KİŞİYDİ”

Üvey oğlu Serdar Mertek, Zeki 
Altındağ hakkında şu ifadeleri kul-
landı: “Babam herkesle iyi geçinir-
di. Hayırsever ve gönül insanıydı. 
Çalışmayı çok severdi. Bizlere öğüt 
vermezdi. Çünkü kendisinin yaşan-
tısı, ticareti, hayata bakışı bizim için 
öğüttü. Namazının geçmemesine 
dikkat eder, hayatıyla örnek olan 
birisiydi. Büyük üzüntü içerisinde-
yiz. Babama Allah’tan rahmet dili-
yorum. Rabbim taksiratını affetsin” 

dedi. 
“YAPTIĞI HER ŞEYİ HAYIR İÇİN 

YAPARDI”
Zeki Altındağ’ın ikinci kuşak ye-

ğeni Musa Altındağ, “Rahmetli Zeki 
Altındağ Ağabey benim ikinci ku-
şak akrabamdı. Kendisi her zaman 
çok çalışkan ve akıllı bir kişiydi. Kü-
çük yaştan bu yana çalıştı. Köyden 
yumurta getirip, şehirde yumurta 
satardı. Şimdi bankaların yaptığı 
işleri 20-30 yıl önce faizsiz yapar-
dı.  Yardım yapmayı çok severdi. 
Yaptığı her şeyi hayır için yapardı. 
Zeki Altındağ yaptırdığı hiçbir hayır 
işinin vergiden düşmesini istemedi. 
Tamamen iyi duygularla yapardı. 
Kendisini en son hastanede gör-
düm. Konya’nın önemli değerinden 
birisiydi.  Allah Zeki Altındağ Ağa-
bey’e rahmet eylesin” diye konuştu.

“BASINDA ÖN PLANDA OLMAZDI”
Cenazeye katılan vatandaşlar-

dan Sümmani Tekin, “Zeki Altın-
dağ dost insanıydı. Kendisiyle aile-
cek dostluğumuz bulunuyordu. Her 
zaman çalışan, biriktiren, iyi niyetli, 
iyi sözlü bir insandı. Konya’yı sever 

şehrin gelişimini çok isterdi. Vatan-
severdi. Hayırsever olmasına karşın 
basında ön planda olmayı sevmezdi. 
İyi kalpli bir insandı. Zeki Altındağ’a 
Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı 
cennet olsun” dedi.   Evli ve bir oğlu 
bulunan Altındağ, bir süredir teda-
vi gördüğü hastanede 86 yaşında 
hayata gözlerini yumdu. Yenigün 
Gazetesi ailesi olarak merhum Zeki 
Altındağ’a Allah’tan rahmet, yakın-
larına ise başsağlığı dileriz. 

ZEKİ ALTINDAĞ KİMDİR?
Konya/Kadınhanı ilçesinde 

doğdu. İlkokul tahsilini Kadınhanı  
Merkez İlkokulu’nda bitirdi. İlçesin-
de ayakkabı imalatçısı bir esnafın 
yanında beş yıl çıraklık yaptı. O yıl-
larda ilçenin  köyleri ile olan ulaşımı 
jiplerle yapılıyordu. Yollar şimdiki 
gibi asfalt değildi. Jipçilik yapmaya 
başladı. Üç yıl bu işle uğraştı. Bu 
sırada askerlik görevini tamamladı. 

Askerlik dönüşünde bakkal 
dükkanı açtı.. 1972 yıllarında BMC 
kamyon bayiliği ve traktör bayilik-
lerini aldı. Daha sonra bir petrol 
istasyonu alarak petrol ticaretiy-

le iştikal etti.. Başarılı oldu.  1986 
yılında Konya’ya taşındı. Konya da 
şirketleşti.. Dolayısıyla işini büyüt-
tü. Konya’da bu işlerin yanında çe-
şitli oto alım satım  pazarlama işleri 
ile de uğraştı.

YAPTIRDIĞI HAYIR İŞLERİ 
Konya Meram Tıp Fakültesine 

Acil Servis binası.
Konya Meram Tıp Fakültesinde 

Zeki Altındağ Onkoloji Merkezi.
Selçuklu İlçesi Sancak Mahalle-

sine 4 katlı 24 derslikli ilköğretim 
okulu.

Selçuklu İlçesi Erenköy Mahal-
lesine 4 katlı 24 derslikli ilköğretim 
okulu.

Selçuklu İlçesinin Cumhuriyet 
Mahallesine Zeki Altındağ Sanat 
Polikliniği.

Selçuklu İlçesinin Sancak Ma-
hallesine 23 No’lu Zeki Altındağ 
Sağlık Ocağı.

Selçuklu İlçesinin Sancak Ma-
hallesine Zeki Altındağ Camii.

Kadınhanı İlçesinde Zeki Altın-
dağ Anadolu Lisesi.  

İki adet camii.  n UFUK KENDİRCİ  

Günümüzde en çok 
ihtiyaç duyduğumuz de-
ğerler; düşünme, beyin fır-
tınası ve strateji belirleme. 
Ülke olarak artık silkelen-
memiz, düşünmeye baş-
lamamız, bir araya gelerek 
beyin jimnastiği yapmamız 
ve stratejiler belirlememiz 
lazım. Düşünmeye başlar-
ken de önce düşünceleri 
düşünelim.

Kısa adı CFR olan Council on Foreign 
Relations isimli düşünce kuruluşu yıllarca 
ABD dış politikasına etki etmiş ve yönlen-
dirmiştir. Bu etki ve yönlendirmesinde 
Rockefeller Vakfı’nın da önemli bir katkısı 
olmuştur. Pek çok düşünce kuruluşu 
gibi CFR de ülkenin siyası hayatına tesir 
etmeye çalışmış, siyasete girmekten çe-
kinmemiştir. Siyasete o kadar girmiştir ki 
dünya siyasetinde bile söz sahibi olmaya 
başlamıştır. Tabi ki siyasetteki bu ilerleyiş, 
sağlam bir stratejinin ürünüdür. 

Strateji belirlemek için öncelikle 
stratejileri düşünmek ve beyin fırtınası 
yapmak gerekiyor. İşte size beyin fırtınası 
yapabileceğiniz en iyi düşünce kuruluşla-
rından bir tanesi, CFR. Peki strateji neden 
belirlenir? elbette hedeflere ulaşmak için. 
Demek ki stratejileri irdelerken, hedefleri 
de düşünmek gerekiyor. Hedefler örtüşü-
yorsa stratejileri geliştirebilir; hedefler ça-
kışıyorsa da stratejik önlemler alabilirsiniz. 
Tarafımızı belirlemek için CFR düşünce 
kuruluşunun stratejik hamlelerinden bir 
tanesi olan ve stratejinin somut bir çıktısı 
haline gelen, Hitler tarafından Gerçek Bir 
Kahraman! olarak lanse edilen ve lakabı 
Ölüm Meleği! olan Josef Mengele’yi bir 
tanıyalım.   

1943 doğumlu Mengele, Ruslara 
karşı doğu cephesinde savaşırken ciddi 
biçimde yaralanmıştır. Bu yaralanma 
olayının ardından da yüzbaşı olmuştur. 

Ardından gönüllü olarak 
Auschwitz’e gitmiş, 24 
Mayıs 1943’te kampın 
tıbbi sorumlusu olmuştur. 
Kampta tam 21 ay kalan 
Mengele’ye, kampta bu-
lunan kişiler tarafından 
“ölüm meleği” lakabı 
takılmıştır. Ölüm meleği, 
trenlerden inen yolcuları 
denek olarak kullanıyor ve 
deneylerinde kullanıyordu. 

Peki neydi ölüm meleğinin deneyleri? 
İnsanları basınç odalarına koymak, buz 
gibi soğuk ortamlarda bekletmek, uyuş-
turucu zerk ederek değişimleri gözlem-
lemek, göz renklerini değiştirmek vb. 
Peki neden? Üstün Irk! için. Tabi ki şimdi 
üstün ırka değinmeyeceğim. Belki başka 
bir yazımda.    Ölüm meleği Mengele, ikiz 
çocuklara da çok meraklıydı. İkiz çocukla-
rı da deneylerinde kullanır ve sonuçlarını 
gözlemlerdi. Sonuçları çoğunlukla ölüm 
olan deneylerin bilim için olmadığını 
anlamak için şu örneği okumak yeterli 
olacak sanırım. Adları Guida ve Ina olan 
takriben dört yaşlarında iki çocuk vardı. 
Ölüm meleği Mengele’nin dikkatini çeken 
bu çocuklar direnişlere rağmen Mengele 
tarafından alı konuldular ve denek oldular. 
Ölüm meleği Mengele’nin çocuklar ile işi 
bittiğinde, çocuklar birbirine dikilmiş ola-
rak bulundular. Dikilen bölümler mikrop 
kapmış, irin akıyordu. Yaralar yüzünden 
her gece ağlamaktan uyuyamayan ço-
cukların acısına son vermekte annelerine 
düştü.  Çocukların acı çekmesine daya-
namayan zavallı anne, morfin ile her iki 
evladını da öldürdü ve çocuklarının acısı-
na son verdi. Tabi ki annenin acısını tarif 
etmek imkansız.    İşte size bir stratejinin 
ürünü Ölüm Meleği! Stratejinin destekçisi 
Hitler onu “Gerçek Bir Kahraman” olarak 
lense ediyor.  Peki sizce? Gerçek Bir Kah-
raman mı? Yoksa Bir İnsan Kasabı mı?  

DÜŞÜNCEDEN STRATEJİYE

 Hayırseverliği ile tanınan İşadamı Zeki Altındağ vefat etti. Merhum Altındağ, Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Musalla Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi. 

ibrahim@konyayenigun.com
MUHAMMED İSMAİL DİNÇER

Karaman’da cezaevi firarisi
ile aranan 2 kişi yakalandı

Karaman’da Emniyet Müdürlü-
ğü tarafından yapılan asayiş uygula-
malarında biri cezaevi firarisi, diğeri 
hırsızlıktan aranan 2 kişi yakalanır-
ken, uygulamalarda ruhsatsız ta-
banca ve tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden ya-
pılan yazılı açıklamada, 8-10 Kasım 
tarihleri arasındaki asayiş uygula-
malarında, 2 adet ruhsatsız taban-
ca, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu si-
lahlara ait fişeklerin ele geçirildiği, 
konu ile ilgili 10 şahıs hakkında adli/
idari tahkikatın başlatıldığı belirtildi. 
Yürütülen çalışmaların aralıksız de-
vam ettiği ifade edildiği açıklamada 
şu bilgilere yer verildi: 

“Asayiş Şube Müdürlüğümüzce 
yürütülen çalışmalarda, biri cezaevi 
firarisi diğeri hırsızlıktan aranan 2 
şahıs 09 Kasım günü yakalanmış, 
sevk edildikleri adli makamlarca tu-
tuklanarak cezaevine gönderilmiş-
lerdir. Genel güvenlik ve asayiş uy-
gulamalarının yanında son 24 saat 
içerisinde trafik düzeninin sağlan-
masına yönelik çalışmalarımız kap-
samında, toplam 510 araç sorgu-
lanmış, 89 araca Karayolları Trafik 
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri 
uyarınca yasal işlem yapılarak, 18 
araç trafikten men edilmiş, toplam 
31 bin 565 lira trafik idari para ceza-
sı uygulanmıştır.”  n HABER MERKEZİ 
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Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
13 Kasım 2017 Pazartesi  • Yıl: 10 • Sayı: 3187

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Şırnak’ta düzenlenen operasyonda 3 terör ör-
gütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Best-
ler-Dereler bölgesinde 4 Kasım günü baş-
latılan “Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay 
Operasyonu”nda güvenlik güçleri Nimet 
Tepe bölgesinde teröristlerin sığınağa girdiği-
ni tespit etti. Çıkan çatışmada 3 PKK’lı terörist 
etkisiz hale getirildi.  n AA

Akşehir ilçesinde bir kişi anten tamir etmek 
isterken 5 katlı binanın havalandırma boş-
luğuna düşerek yaralandı. Edinilen bilgiye 
göre, anten tamirciliği yapan F.A. (17) 
Yarenler Mahallesi Şehit Turgut Makascı 
Caddesindeki 5 katlı bir apartmanda anten 
tamiri yaparken, zeminin çökmesi sonucu 
havalandırma boşluğundan birinci kata düş-
tü. Akşehir İtfaiye Merkezi yetkilileri birinci 
kata düşen 17 yaşındaki F.A. isimli genci 
evin duvarını kırarak sıkıştığı yerden çıkardı. 
F.A. isimli genç Ambulansla Akşehir Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
n İHA

Anten tamir 
ederken düştü

3 terörist etkisiz
hale getirildi

7’nci kattaki evinin balkonundan aşağıya atlayan kadın 
önce çam ağacının üzerine ardından yere düştü. Ağır yara-
lanan kadının hastanede tedavisi sürüyor. Olay, 21.30 sıra-
larında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Mesaj 
Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 
İddiaya göre, 5 yıllık evli Irak uyruklu Katar M. (22) ile eşi 
Amcad Talip M. bir süredir çocuk sahibi olamadığı için tartış-

maya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bunalıma giren 
genç kadın, yedinci kattaki evin balkonuna çıkıp aşağı atla-
dı. Katar M. önce bahçedeki çam ağacının üzerine ardından 
yere düştü. Ağır yaralanan kadın ambulans ile Beykim Devlet 
Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Tedavisi süren ka-
dının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
n İHA

7. kattan aşağıya atladı, ağır yaralandı

Hüyük’te zincirleme 
kaza: 2 kişi yaralandı

Hüyük’te, yolcu otobüsü, hafif 
ticari araç ile römorku pancar yüklü 
traktörün karıştığı trafik kazasında 2 
kişi yaralandı.  Kaza, Beyşehir-Hü-
yük karayolunun 19. kilometresin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Ali E. yönetimindeki 42 BKF 
40 plakalı hafif ticari araç, karayo-
lunun 19. kilometresinde önünde 
seyir halinde olan Ziyşan Y. idare-
sindeki 42 TP 710 plakalı traktörü 
fark edemeyerek pancar yüklü rö-
morkuna arkadan çarptı. Çarpma-
nın şiddetiyle savrulan hafif ticari 
araç, karşı yönden gelen Mehmet 
K. idaresindeki 42 RJ 642 plakalı 
yolcu otobüsüne çarptı. Kaza sonu-
cu devrilerek yan yatan römorktaki 
pancarlar etrafa saçıldı. 3 aracın 
karıştığı trafik kazasını sürücüler ve 
yolcu otobüsündeki yolcular şans 
eseri yara almadan atlatırken, hafif 
ticari araçta yolcu olarak bulunan 
Elif E. (16) ile Şerife E. (43) yaralan-
dı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen 
ambulansla kaldırıldığı Beyşehir 
Devlet Hastanesinde tedavi altına 
alındı. Kazanın ardından karayo-
lunda ulaşım bir süre kesintiye uğ-
rarken, araçların yol üzerinden kal-

dırılmasının ardından yol ulaşıma 
açılabildi.

Kazayı hava yastığının açılması 
sonucu hafif sıyrıklarla atlatan hafif 
ticari aracın sürücüsü Ali E., Akşe-
hir’de öğrenim gören oğlunu Bey-
şehir’e götürmek isterken kaza ge-
çirdiklerini anlatırken, “Beyşehir’e 
giderken önümde ne römork hiçbir 
şey görmedim, o anda karşıdan oto-
büs de karşıma çıktı, römorka ar-
kadan çarptım. Hava yastığı açıldı, 
burnumu direksiyona vurarak ben 
de hafif şekilde yaralandım” diye 
konuştu. Traktör sürücüsü Ziyşan Y. 
ise, tarladan ana yola çıktıktan son-
ra 500-600 metre ilerledikten son-
ra kazanın yaşandığını anlatarak, 
“Pancarları kantara götürürken ani-
den arkamdan bir patırtı olduğunu 
anladım. Yan tarafımdan da otobüs 
geçiyordu. Orada durduk, römork 
dengesini kaybederek devrildi” diye 
konuştu.

Otobüs sürücüsü Mehmet K. da 
“Hafif ticari araç traktörün römor-
kuna arkadan vurunca sekip arkası 
bize vurdu. Biz Bozkır’dan gelip İs-
tanbul’a gidiyorduk” dedi.
n İHA 

PKK’ya yönelik operasyonda 7 ton 244 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda, biri terör örgütü 
üyeliğinden olmak üzere 6 zanlı yakalandı. Çok sayıda sığınak kullanılamaz hale getirildi

Diyarbakır’da 7 ton 
esrar elegeçirildi

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya 
yönelik operasyonda 7 ton 244 kilog-
ram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan 
açıklamaya göre, Lice, Hazro, Koca-
köy ve Kulp ilçelerinde 9 Kasım Per-
şembe günü saat 19.00’dan itibaren 
başlatılan “Şehit Jandarma Er Kadir 
Görgülü Operasyonu”nu dün başa-
rıyla tamamlandı.

Bir teröristin etkisiz hale getiril-
diği operasyonda, biri terör örgütü 
üyeliğinden olmak üzere 6 zanlı yaka-
landı. PKK’lı teröristlere ait çok sayıda 
sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonda, ağaçlık, çalılık ve 
kayalık alanlara gizlenmiş 24 bidon, 
araç ve 3 sırt çantası içerisinde bulu-
nan M-16 piyade tüfeği, 3 kalaşnikof 
piyade tüfeği, 4 anti-tank mühimma-

tı, 3 tabanca, 6 el bombası, araç telsi-
zi, 15 elektrikli fünye, av tüfeği, 565 
fişek, 16 şarjör ile çok sayıda yaşam 
malzemesine el konuldu.

Narkoterörle mücadele kapsa-
mında, Lice ve Kocaköy ilçeleri kırsal 
alanında 564 kilogram kubar, 6 ton 
680 kilogram toz olmak üzere toplam 
7 ton 244 kilogram esrar ile 2 bin 750 
kök Hint keneviri ve 800 kilogram 

kenevir tohumu ele geçirildi.
47 TON ESRAR İMHA EDİLDİ

Öte yandan, Lice’de daha önceki 
tarihlerde yürütülen operasyonlarda 
ele geçirilip adli emanet deposunda 
muhafaza edilen 47 ton esrar, görevli 
komisyon gözetiminde İlçe Jandar-
ma Komutanlığı kışlasında yakılarak 
imha edildi. 
n AA

Seyyar satıcıların kavgası kanlı bitti
Olay, şehrin en işlek caddelerin-

den birisi olan İsmet Paşa Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Alınan bil-
giye göre, sokak başında karşılıklı 
olarak seyyar mısır tezgahı bulunan 
Yavuz Urhan (23) ile Veysel Karani 
K. (31), tartışmaya başladı. Tartış-

manın bir süre sonra bıçaklı kavgaya 
dönüşmesi üzerine Veysel Karani K., 
bıçakla Yavuz Urhan’ı vücudunun 
çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay 
yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere 
yığılan Urhan, çağrılan ambulansla 
kaldırıldığı Karaman Devlet Hasta-

nesinde kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti. Polis, kavganın meydana 
geldiği caddeyi trafiğe kapatarak olay 
yerine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri 
inceleme ekibinin yaptığı inceleme-
nin ardından cadde yeniden trafiğe 
açıldı. Polis, olaydan sonra kaçan 

Veysel Karani K.’yi olayda kullandığı 
bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. İd-
dialara göre, seyyar mısır satıcılarının 
yer meselesi yüzünden kavga ettikleri 
ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma 
devam ediyor.
n İHA 
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Konya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 
Seydişehir’de 10 bin ceviz ve çam fidanı 
dağıtıldı. 
Etkinliğe, Orman ve Su İşleri Bakan Yar-
dımcısı Harun Tüfekçi, İlçe Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Seydişehir Kaymakamı Aydın 
Erdoğan, AK Parti İlçe başkanı Mustafa Ko-
nurer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tüfekçi, 
burada yaptığı konuşmada, ilçe fidanlığında 
üretilen 10 bin adet fidanı toprakla buluş-
turmak üzere vatandaşlara dağıttıklarını 
söyledi. Orman İşletme Şefli Halil Kabakcı da 
meyveciliği geliştirme programı kapsamında 
vatandaşlara 5 bin sertifikalı ceviz fidanı ile 5 
bin adet çam fidanı dağıtıldığını belirtti.  n AA

Hüyük’te ana sınıfı, ilk ve ortaokul öğrencile-
rine giyim yardımında bulunuldu. 
Hüyük Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçede bulu-
nan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarında öğ-
renim gören bin 600 öğrenciye ‘Türkiye’nin 
markaları, Türkiye’nin çocuklarını giydiriyor’ 
projesi çerçevesinde giyim yardımında bulu-
nuldu. Giyim yardım paketleri İlçe Kayma-
kamı Emre Zeyrek, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Süleyman Ünal, şube müdürleri tarafından 
öğrencilere dağıtıldı.   n İHA

Öğrencilere 
giyim yardımı

Seydişehir’de
10 fidan dağıtıldı

Ereğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri fe-
dakar çalışmaları ile şehri lalelerle donatıyor. Orta refüjlerde 
ve parklarda lale ekme çalışmaları yapan Ereğli Belediyesi 
estetik bir görünüm oluşturacak. 

Lale kültürümüzde önemli bir yere sahiptir diyen Başkan 
Özgüven, “Lale, kültürümüzün derinlerinden kök salarak bu 
günlere ulaşmış nadide bir çiçektir. Orta Asya’da yaygın gö-
rülen lale kültürü görünüm açısından da oldukça etkileyicidir. 
Biz de Belediye olarak şehrimize ayrı bir kimlik kazandıracak, 

estetik açıdan güzel görünüm oluşturacak laleleri orta refüj-
lerimize ve parklarımıza ekiyoruz. Yol, asfalt, kaldırım çalış-
malarımızda büyük yol kat ettik, bunun yanı sıra şehrimizi de 
lalelerle süslemek istiyoruz.

 Vatandaşlarımızın da desteğiyle şehrimizi modern ve 
estetik bir kent hüviyetine kavuşturmak için canla başla ça-
lışıyoruz. Bu noktada desteklerini bizden esirgemeyen hem-
şehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.  
n HABER MERKEZİ

Ereğli, laleler ile güzelleşiyor

Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Öztürk, “Üniversitemiz, medreseyi dünyaya ışık tutacak 
ilmin ve fikrin yayılacağı bir üniversiteye dönüştürerek büyük bir sorumluluğu üzerine almıştır” dedi

‘Tarihi sorumluluk ile
başarımızı artırıyoruz’

MÜSİAD Konya Şubesi tarafın-
dan mutat olarak düzenlenen top-
lantıların 1251’incisinde, 1251 yı-
lında kurulan Karatay Medresesi’nin 
devamı olarak eğitim ve öğretime 
devam eden KTO–Karatay Üniver-
sitesi konuşuldu. Ticaret Odası Baş-
kanı Selçuk Öztürk ile KTO–Karatay 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bay-
ram Sade, Üniversite’nin akademik 
ve idari bakımdan geldiği nokta ve 
üniversite sanayi işbirliğine yakla-
şımları hakkında MÜSİAD Konya ve 
Genç MÜSİAD üyelerini bilgilendir-
di.

Çok sayıda MÜSİAD ve Genç 
MÜSİAD üyesinin katıldığı kon-
feransın açılış konuşmasını yapan 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka, “Kurulduğu günden 
bugüne ciddi bir gelişme yakalayan 
KTO-Karatay Üniversitesi, her ge-
çen yıl büyümesini sürdürmüştür. 
1251 yılında kurulan Karatay Med-
resesi’nin devamı olarak eğitim ve 
öğretim hayatına devam eden Üni-
versitemiz, kentimiz ve ülkemiz için 
oldukça önemli bir değere sahiptir. 
Üniversitenin kuruluşundan bugün 
ki haline gelinceye kadar emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyorum” 
dedi.  

Başkan Okka’nın ardından sözü 
alan Konya Ticaret Odası Başkanı–
Karatay Üniversitesi Mütevelli He-
yet Başkanı Selçuk Öztürk ise, “MÜ-

SİAD Konya, her zaman şehrimize, 
ülkemize ve tüm İslam âlemine ciddi 
katkıları olan, birçok fikrin merkezini 
teşkil eden bir yapı olmuştur, hatta 
zamanında KTO-Karatay Üniversite-
mizin kurulması fikrinin de tartışıl-
dığı yer burasıdır.  Üniversitemizin 
kurulmasında, başta kurucu Başka-
nımız olmak üzere emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum.”

 “Konya, Anadolu Türk tarihi 
içerisinde büyük önem ve değere 
sahip müstesna bir şehirdir. Dün-
yanın her yerinden İslam âlimleri 
ve bilim adamları, 13. yüzyılda Kon-
ya’da teşkilatlanan ve dönemin güç-
lü devletleri arasına giren Anadolu 
Selçuklu’da toplanarak Konya’yı 

ilim başkenti haline getirmişlerdir. 
Konya aynı zamanda, tarihinde üni-
versiteler şehri olarak bilinmektedir. 
1901 yılı itibariyle İstanbul’da 217 
Medrese bulunurken, aynı dönem-
de Konya’da bugünkü fakülte niteli-
ğinde 570 Medrese bulunmaktaydı. 
Kuruluşundan, 1. Dünya Savaşı ne-
deniyle kapandığı 1914 yılına kadar 
tam 663 yıl eğitim veren, Selçuklu 
ve Osmanlı döneminin sayılı Med-
reseleri arasında yer alan Karatay 
Medresesi’nin 95 yıl sonra eğitime 
başlaması şehrimizin kültürel zen-
ginliğini gün yüzüne çıkarmıştır. 

Her geçen yıl öğrenci sayısı artan 
KTO-Karatay Üniversitesi’nde hede-
fimiz öncelikle Türkiye’de, gelecekte 

ise dünyada en iyi üniversiteler ara-
sına girmek. Üniversitemizin yöne-
timi, dünyaya hükmeden bir tarihin 
izlerini taşıyan, medreseyi dünyaya 
ışık tutacak ilmin ve fikrin yayılacağı 
bir üniversiteye dönüştürerek büyük 
bir sorumluluğu üzerine almıştır. Bu 
tarihi sorumluluk ile üniversitemizin 
her geçen yıl başarılarını artırmak 
için var gücümüzle çalışmaktayız” 
diye konuştu. 

KTO–Karatay Üniversite Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade de üniversi-
tenin geldiği nokta, akademik, idari 
durumu ve hazırlanan projelerle ile 
ilgili bilgiler verdi. Sade, “Bilim Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığına sun-
duğumuz Akıllı Teknolojiler Merkezi 
Projesi’nde ciddi mesafe aldık. Tür-
kiye’de sadece birkaç tane Teknik 
Üniversite’de olan programda ana 
sektör olarak tarım makinalarını 
değerlendireceğiz. Biliyorsunuz ki 
Konya, tarım makinaları üssü konu-
mundadır. Akıllı Teknolojiler Merke-
zimizde, üretilen tarım makinaları 
akıllı dönüşüme çevrilecek. Bu saye-
de Konya, tarım alanında büyük bir 
dönüşüme imza atmış olacak” dedi.

Konferansın sonunda MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka, Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk ve KTO–Karatay Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade’ye 
hediye takdim etti.
n HABER MERKEZİ 

Selçuk Öztürk Prof. Dr. Bayram Sade

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve KTO–Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade’ye hediye takdim etti.

Önceki yazılarımda 
belirttiğim gibi 2014 
yılı Birleşmiş Milletler 
tarafından tarımda aile 
işletmeciliği yılı olarak 
ilan edilmişti. Bu yıldan 
itibaren, tarımda aile 
işletmelerinin önemi 
ve gerekliliği daha çok 
tartışılmaya başlanıldı. 

Tarım insanın 
içinden gelen bir şeyler üretme ve 
yetiştirdiğini zevkle ve  güvenle tü-
ketme istekliliği aile işletmeciliğini, 
hatta büyük şehirlerde belediyelerin 
hobi bahçelerinin kurulmasının ne-
denlerinden sayılabilir. 

Bu küçük hobi bahçelerinde 
insanlar yetiştirme gayreti göster-
dikleri sebze ve meyveleri hesap 
edilse marketten, pazardan veya 
manavdan alınandan daha pahalıya 
mal etmektedirler, ancak buralarda 
yapılan küçük çaplı üretimlerde bir 
meşguliyet ve yetiştirdiğini güvenle 
tüketme istekliliği öne çıkmaktadır. 

 İnsanoğlu   aile işletme-
ciliğinde kendi sermayesi ve işgücü 
ile daha fazla zaman ayırarak birim 
alandan daha fazla ürün alma ve 
gelir elde etme gayreti göstermek-
tedir. SSCB dağılmadan önce uygu-
ladığı sisteme göre birlikteki ülkeler-
de tarımla uğraşanlara ekmeleri için 
arazi verirken küçük bir araziyi de 
kendi ihtiyaçları için kullanmalarına 
müsaade etmekte idi. 

Kazakistan’lı Doktora öğren-
cim kendileri için ektikleri araziden 
devlet için ektiklerine göre daha 
fazla verim aldıklarını anlatmıştı. 
Aile işletmelerini  ve verimli kulla-
nılması bu düşüncede yatmaktadır. 
Tarımda aile işletmesi konusunda 
farklı görüş ve anlayışlar vardır. 
Aile işletmesi deyince doğrudan kü-
çük ölçekli işletmesi değil, işletme 
büyüklüğü kavramının da sadece 
arazi genişliği olmadığı, işletmenin 
üretim ve gelir potansiyeli olduğu 
bilinmelidir. 

Genelde aile işletmeleri bir 
ailenin yönetebileceği ölçekle sı-
nırlı olan aile işletmeciliği bir tarım 
yapma ve yaşama biçimidir. Aile 
işletmeciliği tarıma katkıları yanında 
sosyal yönü de önemlidir. 

Aile işletmeleri Türk tarımında 
toplumun bir  kesimini oluşturan, 
sermaye ve işgücünün önemli bir 
bölümü aile tarafından sağlanan ve 
genellikle de babadan oğula  devre-
den tarım işletmesine  aile işletmesi 
denilmektedir.  Ülkemizde aile iş-
letmesi denilince daha çok küçük 
işletmeler akla gelmekte, ancak  ge-
lişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
ve özellikle batıda aile işletmeleri 
daha büyüktür. 

Örneğin; Kuzey Amerika’da aile 
işletme oranı %83 ve ortalama iş-
letme büyüklüğü 1178 dekar, AB’de 
ortalama arazi genişliği yaklaşık 124 
da, ve ülkemizde işletme büyüklüğü 
ortalama 60 dekar olup bazı bölge-
lerimizde bu büyüklük daha azdır. 

Ülkemizde aile işletmeciliği 
sadece tarımda değil sanayi ve 
hizmet sektöründe ve yeni iş 

girişimciliğinde de 
kendilerine özgü 
yönetim şekilleri ile 
yaygın görülmektedir. 
Aile işletmeciliği 
ülkemizde ve dünyada 
görülen yaygın ve en 
eski işletme yönetim 
biçimi ve organizasyon 
şekli olup tüm dünyada 
büyümenin itici gücü 
olmuştur. Aile işletme-

lerinin girdi temini, üretim yöntemi 
ve ürün yönetim sistemleri gibi 
problemleri vardır. 

Aile işletmeleri uzun süre 
yaşamak için kendi içinde ku-
rumsallaşmalı, iyi idare edilmeli 
ki yaşayabilsin. Aile işletmeleri 
kurumsallaşamaz ise çağın geliş-
melerine ayak uyduramayıp parça-
lanmakta veya sağlıklı ayakta kala-
mamaktadır.

Son yıllarda bu konularda, özel-
likle de sanayi kuruluşlarında yapı-
lan araştırmaların sayıları da hızla 
artmıştır. Tarım dışı sektörlerde 
aile işletmeciliği çeşitli kuruluşlarca  
tarım aile işletmelerine göre daha 
fazla organize olmuş ve desteklen-
mektedirler. Tarımla uğraşan aile iş-
letmelerinin kendi aralarında orga-
nize olamamaları ve küçük işletme 
yapıları nedeniyle iç ve dış rekabete 
karşı güçsüz kalmakta, bu durumda 
ayakta kalmaları zorlaşmaktadır.

Ülkemizde Küçük Aile 
İşletmelerine «18/04/2006 tarihli 
ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 
uncu maddesi ile 05/06/2017 tarihli 
ve 2017/10465 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
2017 Yılında Yapılacak Tarımsal 
Desteklemelere İlişkin Karar 
Kapsamında hazırlanan Bitkisel 
Üretime Destekleme Ödemesi 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ 
No:2017/39) 17/09/2017 tarih 
ve 30183 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Tebliğ kapsamında 2017 üretim 
yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 
ve işletme büyüklüğü toplam 5 
dekar veya altında olan çay ve fındık 
ürünleri hariç açıkta veya örtü altı 
ünitelerinde meyve, sebze, süs bit-
kisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiş-
tiriciliği yapan (açıkta üretimde en az 
1 dekar ve üzeri, örtü altı üretiminde 
en az 500 m2 ve üzeri) kamu kurum 
ve kuruluşları dışındaki gerçek ve 
tüzel kişilere 2017 üretim yılında 
100 TL/da. Küçük Aile İşletmesi 
Desteği ödemesi yapılacaktır.» 
denilmektedir. 

Aile işletmelerinin yapısal özel-
likleri nedeniyle yaşayabilmeleri 
için; verilmekte olan destekler girdi 
yönüyle desteklenmelidir. Ayrıca, 
başta bilim çevreleri ve araştırmacı-
lar olmak üzere hükümetler, politika 
ve strateji geliştirme birimleri, teşvik 
ve destek mekanizmaları hakkında 
karar verenlere de  önemli görevler 
düştüğünden çözüm yolları arama-
lıdırlar. 

Bu konularda ne kadar sağlıklı 
planlama yapılır ise aile işletmele-
rinin geleceği garanti altına alınmış 
olacaktır.  Sağlıcakla kalınız. (De-
vam edecek)

TARIM - 5 (AİLE İŞLETMELERİ-2)

mulayim@selcuk.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  
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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

FİRMAMIZDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;
- ARGON VE GAZALTI  KAYNAĞI  YAPABİLEN
- MESAİ YAPABİLECEK
- TEKNİK RESİM OKUYABİLEN

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

DIŞ TİCARET SORUMLUSU
- EN AZ 3 YIL TECRÜBELİ
- SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN

PAZARLAMACILAR
- EN AZ 5 YIL TECRÜBELİ
- ESNEK MESAİ SAATLERİNE UYUMLU

ELEKTRİK TEKNİSYENİ
ALINACAKTIR

Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır.

ADRES: KONYA 3. ORGANİZE T.ZİYAEDDİN 
AKBULUT CD. NO: 19 SELÇUKLU KONYA 

TEL : 0332 239 08 78



Selçuklu Belediyesi, araç-ge-
reç, donanım ve personel açısından 
güçlü bir altyapı ile sürdürdüğü 
temizlik hizmetlerinde, Akıllı Atık 
Toplama Sistemi Projesini hayata 
geçiriyor.

 Selçuklu Belediyesi Çevre Ko-
ruma Müdürlüğüne bağlı ekipler 
temizlik faaliyetlerine tüm hızıyla 
devam ediyor. 64 araç ve 357 per-
sonel ile Selçuklu’nun tamamında 
temizlik ve çöp toplama işlemlerini 
sürdüren Çevre Koruma Müdürlü-
ğüne bağlı ekipler, her gün 3 vardi-
ya halinde ilçedeki bütün mahalle, 
cadde ve sokaklara girerek çöpleri 
topluyor. Şehir merkezinde günde 
3 defa, çevre mahallelerde günde 
bir defa, Sille’de haftanın üç günü 
ve yeni bağlanan köylerde haftada 
bir gün çöpleri toplayan ekipler, 
mıntıka dahilinde bulunan alışveriş 
merkezleri, lokantalar ve vatan-
daşların sık kullandığı bölgelerdeki 
çöpleri de aralıksız topluyor.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından Türkiye’nin en temiz 
ikinci şehri seçilerek Çevre Beratı 
ve Akdeniz Üniversitesi tarafından 
“Kentsel katı atıkların toplanması 
ve çevre bilincinin oluşturulması” 
konularında Çevre Hizmet Ödü-
lüne layık görülen Selçuklu Bele-
diyesi temizlik hizmetlerinde be-
lediyelere öncü olacak çalışmalara 
devam ediyor. Güçlü araç filosu ve 
insan kaynağı ile temizlik hizmet-
lerini sürdüren Selçuklu Beledi-
yesi “Daha Modern ve Temiz Bir 
Selçuklu” sloganıyla 2009 yılında 
başlatılan yer altı çöp konteynerin-

de, yeni bir uygulamaya daha geç-
ti. Çalışmalar kapsamında Selçuk-
lu Belediyesi atık toplama sistemi 
Endüstri 4.0 prensiplerine uygun 
olarak dönüştürülüyor. Geliştirilen 
Akıllı Atık Toplama Sistemi ile ma-
liyet düşüşü ve doğaya salınan ze-
hirli gazlara bağlı hava kirliği azal-

ması hedefleniyor.  
 Akıllı Atık Toplama Sistemi 

Projesinde Selçuklu Belediyesi 
bünyesindeki yerleşik çöp kontey-
nerlerine sensörler yerleştirilerek 
atıkların gerçek zamanlı bilgileri 
(doluluk miktarları, boşaltma ve 
ziyaret sıklıkları, sıcaklık değerleri 

vb.)takip edilecek. Bu bilgiler di-
namik bir rotalama programı ara-
cılığıyla işlenecek ve atık toplama 
sistemi için özel olarak geliştirilmiş 
navigasyon paneli üzerine yansı-
tılacak ve çöp toplama araçlarına 
optimal rota belirlemede kullanı-
lacak. Araçların, “akıllı rotaları” 
takibi sayesinde, araçlar daha kısa 
mesafe kat ederek daha fazla atık 
toplayacak, bu sayede yakıt tasar-
rufu sağlanacak ve karbon salınımı 
en aza indirgenecek.

 Ayrıca, Akıllı Atık Toplama 
Sistemi sayesinde araçların çalış-
tığı süre boyunca konum bilgileri, 

hangi rotayı takip ettiği, hız bilgi-
leri, hangi konteyneri ne zaman al-
dığı anlık olarak takip edilebilecek. 
Böylece atık toplama süreçlerinin 
verimli yönetilmesi ile birlikte Sel-
çuklu’ya sunulan hizmet standartı 
yükselecek.

 Akıllı Atık Toplama Sistemi sa-
yesinde en az yakıt sarfiyatı ve en 
yüksek perfomans ile atık toplama 
hizmetini gerçekleştirme planlanı-
yor.  Temiz Selçuklu’yu korumak 
ve yeşil tutmak için görevini aşkla 
yapan Selçuklu Belediyesi bu proje 
ile dünya çapında örnek bir uygu-
lamaya ev sahipliği yapacak ve be-

lediyecilikte öncü bir hizmete imza 
atacak.  Konu ile ilgili açıklama 
yapan Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Selçuklu’da 
modern belediyeciliğin ve teknolo-
jinin en son yeniliklerini kullanıyo-
ruz. Yaptığımız çoğu hizmet Tür-
kiye’de ilk olma özelliğine sahip. 
Selçuklu bugün yerel yönetimler-
de örnek bir belediye oldu.  Tür-
kiye’nin en temiz 2.ilçesi ünvanı 
bulunan Selçuklu’da temizlik hiz-
metlerimize yeni bir boyut kazan-
dırıyoruz. Hizmete sunduğumuz 
Akıllı Atık Toplama Sistemi hayırlı 
olsun” dedi.  n HABER MERKEZİ  
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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

Fabrikamızın aşağıdaki bölümü 
için personel alınacaktır.

* MOBİLYA 
USTALARI
* DEPOCU
* VASIFSIZ 

BAY ve BAYAN 
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA

SATILIK 
DAİRELER

Bosna  Hersek 
Mahallesi’nde   

Satılık Kaloriferli,   
2+1 ve  3+1 daireler
0531 710  88 76

Selçuklu Belediyesi, araç-gereç, donanım ve personel açısından güçlü bir altyapı ile sürdürdüğü temizlik hizmetlerinde, Akıllı Atık 
Toplama Sistemi Projesini hayata geçiriyor. Selçuklu Belediyesi bu proje ile dünya çapında örnek bir uygulamaya ev sahipliği yapacak

Dünya çapında örnek uygulama

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay



Karatay Belediyesi ve KTO Kara-
tay Üniversitesi işbirliği ile bu yıl 6.’sı 
düzenlenecek olan Karatay Konfe-
ranslarının ilki 14 Kasım Salı Günü 
saat 10:00’da Alaaddin Kap Caddesi 
Üzerinde bulunan Celaleddin Karatay 
Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek. 
Özellikle öğrencileri ve ailelerini çok 
yakından ilgilendiren “Yeni Sınav 
Sistemi ve Sınav Motivasyonu” kon-
feransı, Rehberlik Uzmanı Ali Bozge-
dik’in eşsiz sunumu ile gerçekleşecek. 

Doç.Dr Bülent Bingöl vereceği 
“Günümüzde Sosyal Medya Kullanı-
mı” konulu konferans 30 Kasım Per-
şembe Günü Saat 10:00’da Karatay 
Belediyesi Meclis Salonunda, Yrd. 
Doç.Dr. Füsun Sunar’ın  bayanlara 
özel vereceği “Üreme Sağlığı: Bir Sen, 
Bir Ben, Bir de Bebek” konulu konfe-
rans 14 Aralık Perşembe Günü Saat 
10:00’da Karatay Belediyesi Meclis 
Salonunda, Psikolog Esra Çoşkun’un 

bayanlara özel vereceği “Aile ve Evli-
lik Terapisi: Çift Terapisi Altında İleti-
şim Problemleri” konulu konferans 16 
Ocak 2018 Salı Günü Saat 10:00’da 
Karatay Belediyesi Meclis Salonunda, 
15 Şubat 2018 Perşembe Günü Saat 
10:00’da Yrd.Doç.Dr Hatice Yalçın’ın 
vereceği “Eşiniz ve Çocuğunuzla Ta-
nıştınız Mı?” konulu konferans Ka-
ratay Belediyesi Meclis Salonunda 

gerçekleşecek. Konferanslar 6 Mart 
2018 Salı Günü Saat 10:00’da Prof. 
Dr. Kamil Alptekin, Yrd.Doç.Dr. Ha-
tice Yalçın, Yrd.Doç.Dr. Seher Akde-
niz tarafından Rehberlik Uzmanı Ali 
Bozgedik’in moderatörlüğünde KTO 
Karatay Üniversitesinde gerçekleş-
tirilecek  “Çocuk İhmal ve İstismarı”  
konulu panelle sona erecek.

Konferansların kurumlar arası 

işbirliğinin güzel bir örneği olarak 
gerçekleşeceğini belirten Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
konferansların, ele aldığı çok yönlü 
ve güncel konuları ile geniş kitlelere 
hitap ettiğini vurguladı. Başkan Han-
çerli başta KTO Karatay Üniversitesi 
yönetimi ve öğretim üyeleri olmak 
üzere emeği geçen herkese teşekkür 
etti.  n HABER MERKEZİ 
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Gazeteci Akgül, vefatının 10. yılında anıldı
Konya’nın yetiştirdiği ve 

gazetecilik mesleğinde yaptı-
ğı hizmetlerle her zaman anı-
lan gazetecilerden Ali Akgül, 
10 yıl önce 11 Kasım 2007’de 
Konya’da geçirdiği kalp krizi 
sonucu yaşamını yitirmiş-
ti. Ali Akgül mezarı başında 
okunan Kuran-ı Kerim ve ya-
pılan dua ile ailesi, sevenleri 
tarafından anıldı. 43 yaşında 
hayatını kaybeden Gazete-
ci- Yazar Ali Akgül Hürriyet 
Haber Ajansı’ndan emekli 
olduktan sonra, Konya’da 
birçok gazetede çalışarak ve 
köşe yazarlığı yaparak ölü-
müne kadar mesleğini yürüt-
tü. Ali Akgül’ü aramızdan ay-
rılışının 10. yılında rahmetle, 
sevgiyle ve özlemle anıyoruz.
n HABER MERKEZİ  

MEB’de ‘liselere kayıt 
uygulaması’ mesaisi

Akıllı telefonları uyurken 
bile yanımızdan ayırmıyoruz!

Milli Eğitim Bakanlığınca, TEOG 
sisteminin kaldırılmasının ardından 
uygulanacak yeni sistemde sınavla 
öğrenci alacak okul sayısının 600 ila 
800 arasında olması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 
Temel Eğitimden Ortaöğretime Ge-
çiş (TEOG) sisteminin kaldırılması-
nın ardından uygulanacak liselere 
kayıt sisteminde, liselerin bir kısmı 
sınavla, bir kısmı ise mahallinden 
öğrenci alacak. 

Bakan Yılmaz, liselere geçişte 
yeni sistemi açıkladı

Sınavla öğrenci alacak okullar, 
okul sayısı ile türleri göz önünde 
bulundurularak, fiziki altyapısı ile de 
yeterli fen, sosyal bilimler, anadolu, 
meslek ve imam hatip liselerinin de 
aralarında bulunduğu proje okulları 
arasından Bakanlıkça belirlenecek. 

Bakanlığın, sınavla öğrenci alan 
okulların sayısının genel itibarıyla 
ülke genelinde 600 ile 800 arasında 
olmasına yönelik çalışmaları sürü-
yor. 

Sınav sonucuna göre yüzde 
10’luk başarı dilimi içinde yer alan 
öğrencilerin yerleştirileceği bu okul-
lar, illerdeki öğrenci sayısı ve okul 
türleri gözetilerek ve eğitime eri-

şimde fırsat eşitliği ön plana alına-
rak ülke genelinde belirlenecek.

Mayıs itibarıyla okul sayıları ve 
kontenjanlarının ilan edilmesi bek-
leniyor. 8. sınıf öğrencilerinin gire-
ceği sınav, haziranın ilk haftasında 
yapılacak. Sınav sonuçları aynı ay 
içerisinde ilan edilecek ve sınav so-
nuçlarının açıklanmasının ardından 
5 tercih yapacak öğrenciler, puan 
üstünlüğüne göre bu okullardan bi-
rine yerleştirilecek. 

Yerleştirmenin, okul başarı pua-
nı etki ettirilmeden tamamen mer-
kezi sınav puanına göre yapılması 
ve temmuz itibari ile tamamlanarak 
ilan edilmesi planlanıyor. 

Adrese dayalı kayıt sistemiyle 
öğrenci alacak ortaokullar, il gene-
lindeki okul türleri ve kontenjanları 
gözetilerek yakın çevresindeki lise-
lerle eşleştirilecek.

Öğrenciler, kendilerine en yakın 
okulları “yakından uzağa” sıralama-
sıyla temmuzda açılacak tercih ek-
ranında, türleri ve kontenjanlarıyla 
görerek beş tercih yapacak.

Tercihlerinden birine yerleşe-
meyen öğrenciler, boş kalan kon-
tenjanlar için yerleştirme nakil iste-
ğinde bulunabilecek.  n AA

Türk Eğitim-Sen Konya 2 No’lu Şubenin 6. Olağan Seçimli Genel Kurulu, gerçekleşti. Yeniden 
başkanlığa seçilen Veli Doğrul, “Sizlere biz olmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi 

Türk Eğitim-Sen’de  
Doğrul, güven tazeledi

Türk Eğitim-Sen Konya 2 No’lu 
Şube Başkanı Veli Doğrul, güven 
tazeledi. Türk Eğitim- Sen Konya 
2 No’lu Şubenin 6. Olağan Seçimli 
Genel Kurulu yapıldı. Grand Rose 
Düğün ve Kongre Merkezi’nde ya-
pılan seçimde Başkan Veli Doğrul, 
rakibi Fatih Çakmaktepe ile girdiği 
yarışı 33’e 93 oy ile kazanarak yeni-
den başkanlığa seçildi. 

Seçimde açılış konuşması yapan 
Başkan Doğrul, “Her davada yola 
inanmış birkaç kişiyle çıkılır. Yolun 
ileri duraklarında kalabalıklar karı-
şır onlara. Sıkıntılar, mahrumiyet-
ler, mahkumiyetler ile kalabalıktan 
geriye dava adamları kalır İşte geri 
kalan dava adamlarıyla aynı müca-
deleye inanmış ve başarıya kenet-
lenmiş dava adamlarını karşımda 
görmekten dolayı mutluluk duyu-
yorum. Sizlere biz olmanın mutlu-
luğunu yaşıyorum. Bizler girdikleri 
kutlu bir o kadar da tehlikeli imti-
hanlardan dönmeyi aklından geçir-
meyenler varisleriyiz” dedi.
“ULAŞILMADIK BİR EĞİTİM ÇALIŞANI 
KALMAYANA KADAR ÇALIŞMALIYIZ”

Veli Doğrul tüm eğitim çalışan-
larının yanında olduklarını vurgu-
layarak, “Kurum olarak amacımız 

çetin mücadeleler ile çatısı örülen 
bir geçmişi geleceğin tertemiz ru-
huyla buluşturmaktır. Kim ne ya-

parsa yapsın neyle meşgul olursa 
olsunlar biz yolumuzda kararlı bir 
şekilde yürümeli ve sendikamız için 

çalışmalıyız. Geçmişten bugüne de-
ğin elden ele dilden dile gönülden 
gönüle taşınan emanetleri bugünün 
hudutlarından kazasız belasız geçi-
rip geleceğin parlak ufkuna ve orada 
bekleyen yeni kuşaklara sağ salim 
teslim etmektir. Türk Eğitim-Sen 
olarak tepeden tırnağa en büyük-
ten en küçüğe bu işe gönül vermiş, 
yüreğini-aklını koymuş Türk Eği-
tim-Sen gönülleri her sabaha gü-
neşle beraber sanki aynı mücade-
leye ilk kez başlıyor gibi başlamalı 
dünkü kazanımlarımızı unutmadan 
yeni kazanımlar için çalışmaya, yap-
tıklarımızı bıkmadan, usanmadan 
anlatmaya, ulaşılmadık bir eğitim 
çalışanı kalmayana kadar çalışmaya 
mecburuz. Türk Eğitim-Sen olarak 
çaresiz eğitim çalışanlarının çaresi, 
kimsesiz eğitim çalışanlarının kim-
sesi olmaya devam edeceğiz” diye 
konuştu.

Seçim sonucunda Veli Doğrul 
93, Fatih Çakmaktepe 33 oy aldı ve 
Başkan Veli Doğrul yeniden  Türk 
Eğitim- Sen Konya 2 No’lu Şube 
Başkan’ı oldu. Seçim sonucunda ko-
nuşan Veli Doğrul delegelere teşek-
kür ederek daha çok çalışacaklarını 
ifade etti.  n UFUK KENDİRCİ

Akıllı telefon kullanımı her ge-
çen gün artarken söz konusu tek-
noloji bireylerin sosyal hayatlarını 
da önemli şekilde etkiliyor. Türki-
ye’de akıllı telefonların hayatlarının 
önemli bir parçası olduğunu düşü-
nenlerin oranı yüzde 60’ı bulurken 
her iki kişiden biri gece uyurken bile 
bu cihazları yanından ayırmıyor. 
Araştırma kuruluşu GfK ve Digital-
Talks iş birliğiyle Türkiye genelinde 
15 ilde, 15 yaş ve üzeri 1166 akıllı 
telefon sahibiyle görüşülerek, kişile-
rin akıllı telefon kullanımları ile ilgili 
tespitlerde bulunuldu. Buna göre, 
katılımcıların yüzde 59’u akıllı te-
lefonlarının hayatlarının önemli bir 
parçası olduğunu ancak dozunda 
kullandıklarını düşündüğünü kay-
detti. Akıllı telefon kullanıcılarının 
yüzde 44’ü cihazlarına bakamadık-

larında kendilerini huzursuz hisset-
tiğini, yüzde 38’i ise sabah uyanınca 
ilk yaptıklarının sosyal medya ve 
mesajlarını kontrol etmek olduğunu 
dile getirdi.

Her 3 kullanıcıdan biri (yüzde 
37) telefonuyla çok sık ilgilenme-
sinden ailesinin ve arkadaşlarının 
rahatsız olduğunu belirtirken, yüz-
de 28’i gece telefona bakmak için 
uyandığını ve çoğu zaman tuvalete 
bile telefonuyla gittiğini ifade etti. 
Her iki kişiden biri de (yüzde 51) 
uyurken telefonunu yakınında tut-
tuğunu kaydetti.

Akıllı telefon sahibi olanların 
yüzde 97’si telefonlarında mesajlaş-
ma uygulaması olarak “WhatsApp”ı 
kullanırken, bunu yüzde 66 ile Mes-
senger uygulaması takip etti.
n AA

Karatay konferansları 14 Kasım’da başlıyor

Türk Eğitim-Sen Konya 2 No’lu Şube Başkanı Veli Doğrul
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Başkan Ata: Üyelerimizi korumayı sürdüreceğiz
Türk Eğitim-Sen Konya 

1 Nolu Şube 6. Olağan Genel 
Kurulunda mevcut başkan 
Tanfer Ata, katılımcı delegenin 
oyunu alarak yeniden başkan-
lığa seçildi.  Türkiye Kamu-Sen 
çatısı altında sendikal faaliye-
tini sürdüren Türk Eğitim-Sen 
Konya 1 Nolu Şube 6. Olağan 
Genel Kurulu Beril Düğün ve 
Toplantı salonunda yapıldı. 
135 delege den 115’nin katıl-
dığı seçimde mevcut başkan 
Tanfer Ata, delegenin oyunun 
çoğunu alarak yeniden başkan-
lığa seçilirken, güven tazeledi. 
Saygı duruşu ve istiklal marşı-
nın okunmasıyla başlayan Türk 
Eğitim-Sen konya 1 nolu Şube 
6. olağan genel kurulunda söz 
alan Başkan Tanfer Ata, yaptı-
ğı konuşmasında şu sözlere yer 

verdi: “Delegelerimizin verdiği 
görevi en iyi şekilde yapmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Görev 
yaptığımız süre boyunca üye-
lerimizin hak ve menfaatleri 
korumak için her saha da çalış-
malarımızı sürdürdük. Bundan 
sonra da sürdürmeye devam 
edeceğiz” dedi

Protokol konuşmalarının 
ardından yönetim ve denetim 
kurulu raporları tek tek okundu 
ve ibrası gerçekleştirildi. Daha 
sonra ise seçime geçildi. Tek 
listenin yer aldığı ve katılımcı 
delegelerin kullandığı oylar so-
nucunda mevcut başkan Tan-
fer Ata, katılımcı delegelerin 
tümünün oyunu alarak yeni-
den Türk Eğitim-Sen Konya 1 
Nolu Şube Başkanlığına seçildi.
n HABER MERKEZİ

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı 
Tanfer Ata

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1. 
Münazara Yarışması finali gerçekleşti. Finalde kazananı Bakanlık belirleyecek

Çocuklar münazara ile 
becerilerini geliştirdi 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğı tarafından 1. Münazara Yarışması 
yapıldı. Bölge elemeleri 11-12 Ka-
sım tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından organize edilen münazara 
yarışmasının amacı ise sosyal hizmet 
modellerinden faydalanan çocukların 
özgüven ve sorumluluk duygularını 
geliştirmek. Ayrıca çocukların her-
hangi bir konuda mantık yürütme, 
araştırma yapma, düşüncelerini sa-
vunacak kanıtlara ulaşma, tezler ve 
istatistiki bilgiler yoluyla savunma be-
cerilerini geliştirmelerini sağlamakta 
hedefleniyor. Cumartesi başlayan ya-
rışmanın Pazar günkü finaline Ankara 
ve  Konya ekipleri kaldı. Yarışmanın 
sonucunda birinciyi ise Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı belirleyecek. 
“SABAHA KADAR UYUYAMAYAN 

ÇOCUKLAR VARDI”
Etkinlikte açılış konuşmasını ya-

pan Aile ve Sosyal Politikalar İl Mü-
dürü Bilal Erdoğan, “Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmet-
leri Genel Müdürlüğü tarafından or-
ganize edilen ve birincisi düzenlenen 
1. Münazara Yarışması için mutluluk 
duyuyoruz. 

Çocukların kendilerini ifade et-
meleri, mantık yürütme, araştırma 
yapma, düşüncelerini savunacak 
kanıtlara ulaşma, tezler ve istatistiki 
bilgiler yoluyla savunma becerileri-
ni geliştirmelerini sağlamak için bu 
yarışmanın içerisinde bulunuyoruz. 
Yarışmanın ilk olması da etkinliğin 
önemini arttırıyor. Çocuklarımızın da 

heyecanlı olduğunu biliyoruz. Hatta 
öğretmen arkadaşlarımızdan gelen 
bilgilere göre heyecandan sabaha ka-
dar uyuyamayan çocuklarımız olmuş. 
Bu heyecanlar güzel olduğunu düşü-
nüyorum. 12 farklı şehirden 72 öğ-
rencinin katıldığı yarışmanın hayırlı 
neticeler getirmesini diliyorum. Tüm 
öğrenci arkadaşlara başarılar diliyo-
rum” diye konuştu.

Etkinliğe katılanlar arasında bu-
lunan Vali Yardımcısı Mehmet Usta 
da birincisi gerçekleştirilen münazara 
yarışmasının çocuklar için iyi netice-
ler getirmesini diledi. 

Usta, bu tarz düzenlenen yarış-
malar ile çocukların kendilerine olan 
güvenlerinin artacağını belirtip yarış-
ma için emeğe geçenlere teşekkür, 
çocuklara ise başarılar diledi.

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE İÇ MOTİVASYON 
MU, DIŞ MOTİVASYON MU?

Münazarada; eğitim- öğretimde 
iç motivasyon etkilidir ve desteklen-
melidir ile eğitim-öğretimde dış mo-
tivasyon etkilidir ve desteklenmelidir 
konuları tartışıldı. 12 farklı ilden top-
lam 72 çocuğun katılımı ile gerçekle-
şen 1. Münazara Yarışması’nda ço-
cuklar 6 kişilik gruplarda kendilerine 
eğitim için iç motivasyonun mu yoksa 
dış motivasyonun mu daha   değerli 
olduğuna dair kura yöntemi ile gelen 
konuları savundular. 11-12 Kasım ta-
rihleri arasında yapılan münazara ya-
rışmalarında farklı illerden eşleşmeler 
yapıldı. Eşleşme sonucunda Pazar 
günkü finale Ankara ve Konya ekip-
leri kaldı. Finalde kazananı Bakanlık 
belirleyecek.  n UFUK KENDİRCİ

Bakan Arslan: YHT’ler 
40 milyon yolcu taşıdı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Arslan, “İşletmeye 
alınan bin 213 kilometrelik yüksek 
hızlı tren hattında bu güne kadar 
yaklaşık 40 milyon yolcu taşındı” 
dedi. 

Uşak programı kapsamında 
İzmir - Ankara Yüksek Hızlı Tren 
Projesi Banaz - Eşme Hattı şantiye 
sahasında incelemelerde bulunan 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, yetkili-
lerden projede yapılan çalışmalarla 
ilgili bilgi aldı.

Şantiye sahasında gazetecilere 
açıklama yapan Arslan, ülke gene-
linde başlattıkları yüksek hızlı tren 
seferberliğinin başarılı şekilde sür-
düğünü bildirdi. 

Mevcut yüksek tren hatlarının 
yolcu kapasitesine ilişkin bilgiler 
paylaşan Arslan, “İşletmeye alınan 
bin 213 kilometrelik yüksek hızlı 
tren hattında bu güne kadar yak-
laşık 40 milyon yolcu taşındı” dedi.  
Bakan Arslan, Ankara-Eskişehir-İs-
tanbul, Ankara-Konya yüksek hızlı 
tren hatlarının dışında tüm yurdu 
yüksek hızlı tren ağı ile örmek is-
tediklerini belirterek, şunları ifade 
etti: “Bu kapsamda Ankara-Polat-
lı- Afyonkarahisar-Uşak üzerinden 
Manisa ve İzmir’e ulaşacak yüksek 
hızlı tren projemiz sürüyor. Ankara 
-İzmir arası mevcut konvansiyonel 
tren hattımız 824 kilometre uzun-
luğunda, bunu yüksek hızlı trenle 
624 kilometreye düşüreceğiz. An-
kara’dan Polatlı’ya kadar olan kıs-
mı zaten hazır, Polatlı sonrası 508 
kilometre hat yaparak yolu İzmir’e 
uzatmış olacağız. Polatlı -İzmir ara-

sı hatta toplam uzunluğu 35 kilo-
metre olan 43 tünel, 22 kilometre 
uzunluğa sahip 56 viyadük olacak, 
100 milyon metreküp kazı 50 mil-
yon metre küp dolgu yapılacak. Pro-
je tamamlandığında 14 saat süren 
Ankara-İzmir arası yolculuk 3,5 sa-
ate inecek. Polatlı’dan İzmir’e kadar 
hatta çalışmaların yüzde 25’lik iler-
leme sağlandı.” 

POLATLI-UŞAK BÖLÜMÜ 2019’DA 
TAMAM

Ankara-İzmir yüksek hızlı tren 
projesinin önemine değinen Arslan, 
projenin Polatlı -Uşak bölümünün 
2019 yılı sonuna kadar tamamlana-
cağına işaret etti. 

Türkiye’nin 2023 hedeflerine 
ulaşması için kararlılıkla çalıştıkları-
na değinen Arslan, Uşak’ın yüksek 
hızlı trenle önemli mesafe kat ede-
ceğini vurguladı.

Arslan, şunları kaydetti: “Pro-
je tamamlandığında Uşak- İzmir 
arası 1,5 saat, Uşak-Ankara arası 2 
saat olacak. Güzergah boyunca alt 
yapı ve üst yapı çalışmaları aşama 
aşama sürüyor. Polatlı’dan Eşme’ye 
kadar üst yapı ihalesini 14 Kasım’da 
yapıyoruz. Bunun dışında şehir 
merkezinden geçen 47 kilometre-
lik mevcut tren yolu hattımızı şehir 
dışına taşıyacağız. Yani tran yolunu 
Uşak’ta çevre yolu haline getirece-
ğiz. Bu hat yüksek hızlı tren hattına 
paralel olarak devam edecek, 47 ki-
lometrelik yolu 12 kilometre kısaltıp 
35 kilometreye düşürmüş olacağız. 
Kuracağımız 140 bin metre karelik 
lojistik merkezi ile Uşak yılda 250 
bin ton yükü taşıyan bir lojistik mer-
kezi olacak.”  n AA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 1. Münazara Yarışması yapıldı. Bölge elemeleri 11-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.
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Seydişehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Termal Sosyal Tesislerin temeli düzenlenen törenle atıldı. Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “MTA’nın 
kuyuları Kavak bölgesinde açmasıyla 18 yıldır beklenen Seydişehir’in beklediği termal bir hayal çıkmaza girdi ve o gündür bu gündür bekliyoruz” dedi 

18 yıllık termal hayali gerçekleşiyor
Seydişehir Belediyesi tarafından 

yaptırılacak olan Termal Sosyal Tesis-
lerin temeli düzenlenen törenle atıldı.  
Seydişehir Bahçelievler çıkışı Ketira-
ğılları bölgesinde düzenlenen temel 
atma töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, Konya ve böl-
gesinde, Seydişehir’in termal kaplıca-
ları ile anılacağını, şifa kaynağı olan 
suyun birçok hastalıkları tedavi edici 
özelliği olduğunu kaydetti. Başkan 
Tutal, Belediye Termal Sosyal Tesisle-
rinin, günübirlik vatandaşlara hizmet 
vereceğini, 6 milyon liraya mal olacak 
tesisin 2018 yılının sonunda işletme-
ye açılacağı ifade etti. Uzun yıllardır 
beklenen ve hayal edilen bir çalışma-
yı başlattıklarını kaydeden Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, “MTA’nın 
kuyuları Kavak bölgesinde açmasıyla 
18 yıldır beklenen Seydişehir’in bek-
lediği termal bir hayal çıkmaza girdi 
ve o gündür bu gündür bekliyoruz. 
Göreve geldiğimizde termal suyla ilgi-
lendik. Kendi çabalarımızla bir şeyler 
yapmanın gayretine girdik. Kuyular 
açtık. İki kuyu açtık. Açılmış kuyular 
var ama sisteme uygun değil. Yeni 
kuyularımızdan birinde 60 litre, diğe-
rinde 40 litre olmak üzere 100 litrelik 
su var. Belediyemize ait gayrimenkul 
olmadığı için bu bölge Taraşçı merası 

olarak geçen bir bölge. İki yıllık bir ça-
lışma sonucu 365 bin metrekarelik bu 
bölgeyi Seydişehir Belediyemize ka-
zandırdık, imar ve parselini tamam-
ladık. Bugün kendi sosyal tesisimizin 
temelini atıyoruz” dedi.

Başkan Tutal şöyle devam etti: 
“Türkiye’nin ender şifalı sularından 
olan bu su 43 derecede. Hem ter-
mal, hem mineral, hem de sodyum 
bikarbonat yani sodalı su. İçmecesi 
ve kaplıcası olan bir su. Mide, bağır-
sak, şeker hastalığı, gut, böbrek taşı 
dökme, ameliyat sonrası hastaların 
iyileşmesi, cilt ve romatizma hastalık-
larına iyi gelen bir su. Çalışmalarımızı 
başlattık. Kendi öz kaynaklarımızla 

yapacağımız bir tesis. 2018 yılı son 
aylarında bu sosyal tesisimizi kulla-
nacağız. Temelini atacağımız alan bin 
550 metrekarelik bir alan, taban alanı 
2 bin 722 metrekare, inşaat alanı 4 

bin 600 metrekare. 13 bin metreka-
relik arsa üzerine oturan yaklaşık 6 
milyon değeri olan bir proje. Projenin 
içerisinde 2 adet yüzme havuzu, sa-
unası, hahamı, su buharı, fitness, kür 
odaları, seyir terasları, ikramlık alanla-
rı olan kadın ve erkeklere ait bir çalış-
ma. Yatırımcılarımız var. Yer tahsisle-
ri konusunda çalışmaları var. İnşallah 
Seydişehir’in çehresini değiştirerek iş 
istihdamı oluşturacak bir tesis olacak. 
Termal seracılık çalışmalarımız var. 
Karşı bölgemizde devam ediyor. Sey-
dişehir termalin hayata geçeceğine 
ve bölgeye ciddi hizmetleri olacağına 
inanıyorum. Seydişehir’de fiilen inşa-
atını başlatamadığımız bir bu proje-

miz vardı. Bugün de burayı başlattık. 
Seydişehir şantiyeye döndü. Yapılan 
çalışmalarda emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum.”

Beklenen hayalin gerçekleştiği-
ni kaydeden İlçe Kaymakamı Aydın 
Erdoğan da, “Hayal olan termal te-
sislerinin açılmasının ilçemizin sos-
yo-ekonomik yapısına büyük katkısı 
olacaktır. Termal avantajını iyi kulla-
nabildiğimiz zaman özellikle ilçemize 
çok ciddi ve faydalı bir iş yapılmış ola-
caktır” şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi 
de, günü birlik bir termal sosyal tesisi 
hayata geçirdiklerini belirterek, “Baş-
kanımızın da ifade ettiği gibi bu yeterli 
değil. Mutlaka termal otel dediğimiz 
konsepti yakalamamız lazım. Temen-
nim odur ki bugün temelini attığımız 
günü birlik termal tesislerle de kal-
mayıp ilçemize daha başka tesisler de 
kazandırılsın. İnşallah termal deyince 
bütün Türkiye’de akla Seydişehir ge-
lecektir” dedi.

Büyük bir temel atma törenine 
katılmanın mutluluğunu yaşadığını 
kaydeden Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta ise, “Büyük bir hizmet. 
Allah emeklerinizi zayi etmesin. Hem 
Konya için, hem de çevre il ve ilçele-
rimiz için verimli, faydalı ve hem de 

sıhhat dağıtan bir tesis haline gelsin. 
Temennimiz buraya büyük otellerin 
yapılması ve bu otelere gelenler saye-
sinde Seydişehir’in nüfusunun ikiye 
katlanması, ekonomisinin, ticaretinin 
gelişmesi, hepsi görünmeyen ve ileri-
de olacak kıymetli bir planın parçası. 
Böyle bir vizyona sahip olduğu için 
Başkanımız tebrik ediyorum. Bu bir 
ekip işi. Başarabilmek için çaba sarf 
etmek de yeterli değil. İyi bir ekibinin 
olduğunun göstergesi. Seydişehir’in 
gururu Bakan Yardımcımız Harun 
beyin de emeği büyük” şeklinde ko-
nuştu.

Yapılan duanın ardından protokol 
üyelerinin butona basması ile Sosyal 
Termal Tesislerinin ilk harcı atıldı. 
Temel atma törenine, Orman ve Su 
İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfek-
çi, Ak Parti Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, Seydişehir Kaymakamı ve 
Protokolü, Ahırlı Yalıhüyük İlçe Bele-
diye Başkanları, Ak Parti ilçe başkanı 
Mustafa Konurer, Belediye Meclis 
Üyeleri,STK Örgüt Temsilcileri, Sağ-
lık Bilimleri Fakültesinin inşaatını ya-
pacak olan iş adamı Kamil Akkanat, 
kütüphane binasını yapacak olan iş 
adamı Osman Bakırcı ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.
n İHA 

Mehmet Tutal

Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Konya ve bölgesinde, Seydişehir’in termal kaplıcaları ile 
anılacağını, şifa kaynağı olan suyun birçok hastalıkları tedavi edici özelliği olduğunu kaydetti. 

Sanat ve sohbet kahvehanede buluşuyor 

Tiyatro oyunlarının sahnelendi-
ği kahvehane, müdavimlerini tarihe 
yolculuğa çıkarıyor. Sanat ve sohbe-
tin buluştuğu, Osmanlı kahvehane 
kültürünü yeniden canlandırmanın 
amaçlandığı işletmede, haftanın iki 
günü “çat kapı” sergilenen oyunları 
şaşkınlık ve keyifle izleyen misafirler, 
zaman zaman genç tiyatroculara eşlik 
ediyor.

Dönemin kültürünü yansıtabil-
mek amacıyla padişah fermanları, 
tuğralar ve çeşitli tarihi motiflerle 
süslenen kahvehanede, ayrıca kuru 
kahve, esans ve gazoz satıcıları 
bulunuyor.

Bu geleneğin sürdürülmesinde 
görev alan oyunculardan, Selçuk Üni-
versitesi (SÜ) Dilek Sabancı Devlet 
Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğ-
rencisi Fatih Dinçer, oyunlarda Türk 
tarihi ve kültürüne dair konuları ön 
plana çıkarttıklarını söyledi.

Haftanın iki günü sergiledikleri 
oyunların beğenilerek izlendiğini 
belirten Dinçer, “Genellikle tarihi 
oyunlar oynuyoruz. Çanakkale, 
Sarıkamış, Fatih Sultan Mehmet, 
Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl 
Kısakürek gibi tarihimizde önemli yer 
edinmiş konu veya kişilerden kesitler 
sunuyoruz” dedi.

Oyunların belli bir günü veya sa-
atinin olmadığını, gösteriyi tamamen 
doğaçlama sunduklarını anlatan Din-
çer, şöyle devam etti: “Bir anda içeri-
ye girince kahvehanedekiler şaşırıyor. 
Bizi dikkatle takip etmeye başlıyor-
lar. Biz de buranın dokusuna uygun 
oyunlar oynamayı tercih ediyoruz. 
Osmanlı dönemindeki kahvehane 
kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Bu-
rada müzik çalınmadığı için insanlar 
arasındaki iletişim de kopmuyor. Biz 
de milli ve manevi duyguları hatırla-
tacak geleneksel oyunları sergileye-

rek buna katkı sağlıyoruz. İnsanların 
tarihten, geçmişteki olaylardan haberi 
olsun istiyoruz.”

Dinçer, öğrenciliği sürecinde bu 
tür etkinliklere katılarak çok sevdiği 
sanatını icra etme imkanı buldu-
ğu için duyduğu mutluluğu ifade 
ederek, şöyle konuştu: “Aslında aynı 
üniversitenin fizik bölümü mezu-
nuyum. Tiyatroyu çok sevdiğim için 
son sınıftayken tiyatro bölümünde 
okumaya karar verdim. Babam 
okuduğum bölümü bitirmem için 
ısrar edince ben de fizik bölümünü 

bitirdim. Ardından hemen tiyatro 
eğitimine başladım çünkü sevdiğim 
iş buydu. Onun için bu bölümü oku-
maya karar verdim.”

Kahvehanenin işletme müdürü 
Ali Rıza Ayyıldız ise mekanın mimari 
yapısı ve sanatsal faaliyetlere ev sa-
hipliği yapması sayesinde diğer işlet-
melerden farklı olduğunu aktardı.

Yaklaşık 4 yıldır bu tür kültü-
rel etkinlikler yapmaya çalıştıklarını 
dile getiren Ayyıldız, “Gün içerisinde 
arayıp ‘bugün tiyatro gösteriniz var 
mı’ diye soran müşterilerimiz oluyor. 
Haftanın herhangi bir günü oyunları 
sergiliyoruz. Bunun sebebi de müşte-
rilerimizin, yapılan bu etkinliği ticari 
bir faaliyet olarak algılamasını isteme-
memizdendir.” diye konuştu.

Mekanın müdavimlerinden Burak 
Korkut ise sergilenen oyunlardan çok 
memnun olduklarını vurgulayarak ele 
alınan konularla adeta tarihe yolculu-
ğa çıktıklarını söyledi. 

Hasan Aksoy da sık sık bu kah-
vehaneye geldiğine işaret ederek, 
“Sahnelenen oyunlar gayet başarılı. 
Tiyatro başlar başlamaz herkes sessiz 
ve dikkatli bir şekilde izlemeye başlı-
yor. Bu tür etkinliklerin başka mekan-
larda da yapılması lazım.” ifadelerini 
kullandı.  n AA

İvriz Kültür Mirasını Koruma 
ve Tanıtma Derneği açıldı

Halkapınar’da ilçesinde kurulan 
İvriz Kültür Mirasını Koruma ve Ta-
nıtma Derneği, düzenlenen törenle 
açıldı. Koç Üniversitesi ve Arçelik’in 
desteği ile kurulan İvriz Kültür Mi-
rasını Koruma ve Tanıtma Derne-
ği’nin açılışı yapıldı. Konya Ereğli 
Yüzey Araştırma Projesi (KEYAR) 
Başkanı Koç Üniversitesi Arkeoloji 
ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Ma-
ner, törende yaptığı konuşmada, 
bölgenin dünyada bir benzeri daha 
bulunmayan doğal ve kültürel gü-
zellikleri içerisinde barındırdığını 
söyledi. İvriz’in, Hititler’den Bizans-
lılara, Karahanlılardan Selçuklulara 
ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan 

günümüze kalan bir kültür mira-
sı olduğunu belirten Maner, İvriz 
Kültürel Peyzaj Projesi ve UNESCO 
Dünya Kültür Değerleri Geçici Lis-
tesine girme süreci hakkında bilgi 
verdi. 

Törende, dernek binasının açılı-
şının ardından yöresel yemek ikra-
mı ile “kerpiç” konulu belgesel gös-
terimi yapıldı. 

Açılışa, Ereğli Kaymakamı 
Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, İvriz Kültür Mira-
sını Koruma ve Tanıtma Dernek 
Başkanı Musa Emrem, siyasi parti 
ve sivil toplum kuruluşlarının tem-
silcileri katıldı. 
n AA



Karaman’da öğrencileri tarafın-
dan “Fethullah hocam” denmesin-
den rahatsız olan öğretim görevlisi 
mahkemeye müracaat ederek adını 
değiştirdi.  Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesine bağlı Kazım Karabe-
kir Meslek Yüksekokulunda Öğretim 
Görevlisi olan Fethullah Baldır, top-
lumda ve öğrencileri tarafından “Fet-
hullah hoca” denmesinden rahatsızlık 
duyarak adını değiştirme kararı aldı. 
Karaman Adliyesine müracaat eden 
öğretim görevlisi Fethullah olan is-
mini Yusuf Selim olarak değiştirtti. 
Mahkemeye müracaat ederek Yusuf 
Selim adını alan Baldır, “17-25 Ara-

lık’tan sonra ismimden rahatsız olma-
ya başladım. Daha sonra 15 Temmuz 
darbe girişimi gerçekleşti. Vatanını, 
milletini seven birisi olarak bu darbe 
girişiminden sonra ismimden duy-
duğum rahatsızlık daha çok arttı. 
Girdiğim ortamlarda ve öğrencilere 
kendimi Fethullah olarak tanıtmak, 
daha sonra yine ortamlarda Fethullah 
hoca olarak anılmak şahsımı çok ciddi 
şekilde rahatsız ediyordu. Bu durum 
üzerine adliyeye başvurma kararı 
aldım. Bugün de mahkeme oldu ve 
hakimde ismimi Yusuf Selim olarak 
değiştirdi. Şu an çok mutluyum” dedi.
n İHA 

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki, bakanlık ola-
rak bir taraftan yönetmelikleri 
yaparken, diğer taraftan da İmar 
Kanunu konusunda birtakım 
yeni çalışmaları bulunduğunu, 
bunları da İçişleri Bakanlığının 
sorumluluğundaki Belediyeler 
Yasası Meclis’e geldiğinde, imar 
bölümü içerisine koyacaklarını 
söyledi. “İmarda alacağımız ka-
rarlar bundan sonra imarla ilgili 
atılacak her adımı etkileyecek.” 
diyen Özhaseki, özellikle imar-
daki plan tadilatı konusunda ra-
hatsızlıklar yaşandığına dikkati 
çekti.  Özhaseki, “İmarda bir-
takım plan tadilatları oluyor ve 
‘Bu plan tadilatlarıyla birilerine 
rant sağlanıyor, emsal artıyor, 
kim yapıyor, kim alıyor, ne oluyor 
burada’ gibi bir düşünce oluyor. Bu 
nedenle imar planı tadilatları zorlaş-
tırılacak artık.” diye konuştu. 

Bazı kişilerin iki satır dilekçeyle 
belediyeye gelip, “Benim burada 3 
katlı yerim var, buraya 5-7 kat ver.” 
dediğini hatırlatan Özhaseki, burada 
parsel bazlı yoğunluk artışlarının da 
yeni kanunla yasaklanacağını aktar-
dı. Binaların kotlarına fazla kat yapıl-
masının önlenmesine ilişkin de yeni 
düzenlemelerin imar mevzuatında 
yer alacağına işaret eden Özhaseki, 
ekim ayında uygulanmaya başlayan 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine 
ilişkin de görüşlerini bildirdi.  İmar 
konusunda birden fazla yönetmelik 
bulunduğunu ve herkesin istediği 
yönetmeliğe göre hareket ettiğini 
anlatan Özhaseki, böyle olunca or-
taya çirkin bir görüntü çıktığını söy-
ledi.  Özhaseki, imarda 100 metre-
karelik ev yapma hakkı olan kişinin 
kış bahçesi, mescid ekleyerek, 250 
metrekareye kadar bunu çıkarttığı-
na dikkati çekerek, şöyle konuştu: 

“Bütün müteahhit gruplarıyla 
konuştuğumuzda, ‘Şu imardaki 100 
metrelik hakkınıza size ne kadar 
daha avantaj sağlarsak sizi rahat-
latmış oluruz. Nereler için?’ dedik. 
‘Asansör boşluğu, giriş, balkon, 
yangın bacası, ikinci yangın merdi-
veni, bunlar için size kaç metrekare 

lazım? ‘Yüzde 30 yeter’ dediler. Biz 
biraz daha esneterek yüzde 37’lere 
kadar uzattık. Eğer 100 metrekare 
bir ev istiyorsanız bu yönetmeliğe 
göre şu anda yüzde 35’e kadar kul-
lanabilirsiniz ama eskisi gibi 250 
metre yapamazsınız. Buna istismar 
deniyor. Bunların önüne geçecek 
şekilde bir yönetmelik yayınladık 
ve rahatladı bana göre de. Bundan 
sonra herkes buna göre hareket 
edecek.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Öz-
haseki, “Değer artış payını getiri-
yoruz. Bazen plan tadilatı çok haklı 
olabilir. ‘Plan tadilatı yapılmaz.’ diye 
bir şey olmaz. Plan tadilatları olabi-
lir ama istisna olmalı. Çok haklı bir 
plan tadilatı geldi, vatandaşın yerini 
siz aldınız ve konuttan ticarete çe-
virdiniz. Orada konuta değil, tica-
rete ihtiyaç var. Ticarete çevirdiniz, 
orada ciddi bir rant sağlamış oluyor 
muyuz karşıya, oluyoruz. İşte bunu 
hesaplayalım, ‘Kamu buradan payı-
nı alsın.’ diyoruz. Yüzde kaçını ala-
cağı, kimin alacağı, belediyenin mi, 
kamunun mu onlar tartışmalı. Bun-
ların hepsi geliyor.” değerlendirme-
sinde bulundu.

Bakan Özhaseki, ayrıca vatan-
daşların imar dışı gördükleri konu-
larda bakanlığa ait ALO 181 hattını 
arayarak, şikayetlerini iletmelerini 
de istedi.
n AA
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Şırnak Bestler-Dereler bölgesindeki terör 
operasyonunda PKK’lı teröristlerce kullanılan 
22 sığınak ve 4 depo tespit edildi. Sığınaklar-
da çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra 
İncil bulundu. Şırnak’ta terör örgütü PKK 
mensuplarına yönelik operasyonda tespit 
edilen 22 sığınak ve 4 depoda çok sayıda 
silah ile mühimmat ele geçirildi. Sığınak 
ve depolardaki aramalarda, 130 milimetre 
tanksavar silahı ve mühimmatı, 82 milimet-
re havan, roketatar, 2 keskin nişancı tüfeği, 
biksi makinalı tüfek, 10 kalaşnikof piyade 
tüfeği, 3 M-16 piyade tüfeği, çok sayıda 
mühimmat ve bol miktar yaşam malzemesi 
ile İncil bulundu.   n AA

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, terör örgütü 
PKK’ya yönelik operasyonda 29 zanlı gözal-
tına alındı. Bismil Cumhuriyet Savcılığınca 
terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen soruş-
turma kapsamında, 29 kişi hakkında yakala-
ma kararı verildi.  İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 
bazı adreslere düzenlenen operasyonda 29 
zanlı gözaltına alındı. Zanlıların emniyet ve 
jandarmadaki işlemleri sürüyor.   n AA

Bismil’de PKK’ya
darbe vuruluyor

Şırnak’ta terör
operasyonu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, boş bir arazide terör ör-
gütü PKK’ya ait bomba yüklü “drone” ele geçirildi. Güvenlik 
kaynaklarından alınan bilgiye göre, Doğubayazıt İlçe Jandar-
ma Komutanlığına bağlı ekipler, Yaygınyurt köyü kırsalında 
yürüttükleri arazi arama tarama çalışması sırasında boş bir 
araziye düşmüş “drone” buldu. 

 Terör örgütü PKK’ya ait olduğu belirlenen “drone”un 

ucunda bomba atar mühimmatı olduğunu tespit eden gü-
venlik güçleri, durumu Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bil-
dirdi.  

Olay yerine gelen uzman jandarma ekipleri, bombayı 
“drone”dan ayırarak imha etti. El konulan “drone”, incelen-
mek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.  
n AA

PKK’ya ait bomba yüklü ‘drone’ ele geçirildi

BTK, usulsüz olarak açılan mobil hattan işlenecek suçlara karşı vatandaşlara bilgi mesajı gönderiyor. E-devlet 
üzerinden mobil hat sorgulaması yapılması istenen mesajda vatandaşlara sorgulamanın nasıl yapılacağı hatırlatılıyor

Üzerinize açılmış 
mobil hat olabilir!

BTK usulsüz hat konusunda uya-
rıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) vatandaşlara gönder-
diği mesajda kişilerin üzerine usulsüz 
bir hattın olup-olmadığı konusunda 
sorgulama yapmaları konusunda dik-
kat çekiyor. 

MESAJDA NE YAZIYOR?
BTK tarafından gönderilen me-

sajda, usulsüz açılan mobil hattın bir 
suçta kullanılabileceği hatırlatılıyor. 
Mesajda şu ifadelere yer veriliyor  
“Üzerinize kayıtlı telefon hatlarını 
e-devlet üzerinden kontrol ediniz. 
Bilginiz dışında açılmış telefon hatla-
rınızın herhangi bir suçta kullanabi-
leceğini unutmayınız. Usulsüz açılan 
telefon hatlarınızı en kısa sürede iş-
letmecinize başvurmak suretiyle ka-
pattırınız”

SORGULAMA NASIL YAPILIYOR?
E-Devlet sistemi üzerinden mobil 

hat sorgulaması yapmak için öncelik-
le sisteme giriş yapılıyor. Sisteme giriş 

yapıldıktan sonra ise BTK tarafından 
e-Devlet kapısı üzerinden sunulan 
hizmetlerden biri olan https://www.
turkiye.gov.tr/mobil-hat-sorgulama 
web sitesine giderek üzerinize kayıtlı 
“mobil hattınızın sorgulamasını” ger-
çekleştiriliyor. Bu ekranda herhangi 
bir bilgi istenmiyor. Vatandaşın kar-

şısına gelen ekranda Ad, T.C. kimlik 
numarası, cep telefon ve hattın hangi 
operatöre kayıtlı olduğu bilgileri veri-
liyor.

USULSÜZ MOBİL HAT AÇILDI İSE..
E devlet üzerinden yapılan sor-

gulamadan sonra üzerinize bilginiz 
olmadan hat alındığını öğrenirseniz 

hemen harekete geçmelisiniz. Yapa-
cağınız ilk adım savcılığa şikayet di-
lekçesi vermek. Şikayette bulunduk-
tan sonra kapatmak istediğiniz hat 
hangi operatöre ait ise o operatöre 
başvurarak hattın iptalini talep etme-
lisiniz.
n UFUK KENDİRCİ

İmar planı tadilatları 
zorlaştırılacak!

Suriyeli hamile kadının
gasp edildiği iddiası 

Meram’da Suriye uyruklu hami-
le kadının evine giren 3 kişinin, ka-
dını bıçakla yaraladıktan sonra cep 
telefonu, küpe ve 400 lirasını alıp 
kaçtığı ileri sürüldü.

İddiaya göre, kimliği belirle-
nemeyen 3 kişi, Suriye uyruklu 29 
yaşındaki Aya Alragab’ın yaşadığı 
Ekmekkoçu Mahallesi’ndeki kapıyı 
eve zorla girdi. Korkarak dolaba sak-
lanan ve 4 aylık hamile olduğu öğ-

renilen kadının boğazına bıçak da-
yayan şüpheliler, Alragab’ın küpe, 
cep telefonu ve 400 lirasını alarak 
kaçtı. Bıçakla boğazından yaralanan 
Aya Alragab, olay yerine çağırılan 
ambulansla Konya Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesine kaldırıldı. 

Evde incelemelerde bulunan 
polis, şüphelileri yakalamak için ça-
lışma başlattı.
n AA

‘Fethullah hoca’ denmesine kızdı, ismini değiştirdi 

Mehmet Özhaseki
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Nerede ihtiyaç sahibi varsa ona ulaşmayı amaç edinen dernek ve vakıflar, kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
yönelik yardım faaliyetleri çalışmalarını tamamladı. Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahipleri için hayır kurumları seferber olacak 

Konya, yardımda kışa hazır!

Konya’daki çeşitli yardım kuruluş-
ları, kış mevsimin yaklaşması ile bir-
likte yardım çalışmalarını tamamladı. 
Dernek ve vakıflar çalışmalarını birlik 
ve beraberlik ruhu ile yönetirken, ih-
tiyaç sahibi ailelerin öncelikli olarak 
gıda, giyim, zaruri ev eşyası gibi temel 
ihtiyaçları karşılarken ayrıca havaların 
soğuması ile birlikte yakıt, soba, kışlık 
kıyafet yardımları ile hizmet alanını 
genişletiyor.

Konya’nın yardım kuruluşları 
içinde yer alan Konya İHH, Cansuyu 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 
Dost Eli Derneği, AYDER Anadolu 
İnsani Yardım Derneği, Rida Ulusla-
rarası Yetim ve Muhtaçlara Yardım 
Derneği, Ribat Eğitim Vakfı, bu kışta 
ihtiyaç sahiplerinin, mazlumların ya-
nında olacak. 

İHH MAZLUMLARIN YANINDA 
OLMAYA DEVAM EDİYOR

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani 
Yardım Vakfı (İHH), dünya üzerinde 
savaş, iç çatışma, doğal afet, hasta-
lık, yoksulluk, kuraklık gibi sebepler-
le mağdur olmuş milyonlarca insan 
hayat mücadelesi veriyor. Muhtaç ve 
mazlum durumdaki herkesin insani 
ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen 
vakıf; gıda, sağlık, barınma, eğitim 
gibi temel konularda bölgelere hiz-
met götürüyor. Muhtaç bölgelerin 
yardıma ihtiyaç duymayacak bir sevi-
yeye gelmesi için kalkınma stratejileri 
geliştiriyor. İHH, her kış mevsiminde 
mülteci ve ihtiyaç sahibi ailelere yö-
nelik düzenlediği Kış Kampanyası’na 
bu yıl da devam ediyor. Kampanya 
kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tırılmak üzere yardımseverlerin katkı-
larıyla bot, battaniye, mont, atkı, bere, 
mama ve bebek bisküvisinden oluşan  
“Acil Kış Yardım Paketi” oluşturdu. 
Konya’da 400 yetim ailesinin ihtiyaç-
larını düzenli olarak karşılıyor.
CANSUYU ARAKAN KAMPLARINDAKİ 

YARDIMLARINA DEVAM EDİYOR
Arakan  kamplarının yoğun ola-

rak çalışmalarını sürdüren  Cansuyu 
heyeti, bu bölgedeki yardım çalış-
malarına ara vermeden devam edi-
yor. Myanmar’da zulmün başladığı 
25 Ağustos tarihinden itibaren yar-
dımlarını sıklaştırarak devam ettiren 
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği, Arakanlı mazlumların 
yaralarını sarmaya devam ediyor. 
Kamplardaki muhtaçlara ihtiyaçları 
doğrultusunda yardımlar yapılıyor.  
Bölgede bin 300 çadır kurarak fark-
lı noktalarda 2 Çadır kent inşa eden 
Cansuyu ekipleri, bu çadırların her 

birine 2 aile yerleştirerek 20 bini aş-
kın mazluma sığınak oldu. Kış şartları 
yaklaşırken bu çadırlar mazlumlara 
umut oldu. Çadırların kurulduğu böl-
gelerde 250’şer adet banyo ve tuvalet 
açan dernek, bölgedeki halkın hem 
salgınlara karşı korunmasını hem 
de zaruri ihtiyaçların karşılanmasını 
amaçladı. Ayrıca temiz su ihtiyacının 
karşılanması için kamp alanında 125 
adet içme su kuyusu açıldı. Cansu-
yu Derneği Ekipleri bölgede sadece 
barınma değil gıda, sağlık ve temiz-
lik malzemesi yardımlarında da bu-
lundu. Yaklaşık 15 bin aileye içinde 
gıda malzemesinin yanı sıra temizlik 
ve yaşam malzemelerinin de olduğu 
17 çeşitten oluşan paketler dağıtıldı. 
Kamp alanlarında, bağışlanan kurban 
etleri de kesilerek 40 bin Arakanlı’ya 

sıcak yemek olarak dağıtıldı. Bölgede 
yağan muson yağmurları nedeniyle 
üzerinde Türk bayrağı ile Cansuyu 
logosu bulunan kamplarda bin şem-
siye dağıtıldığını ifade eden Cansuyu 
ekipleri, 4 bin şemsiyenin daha basım 
aşamasında olduğunu önümüzdeki 
günlerde onlarında dağıtılacağını söy-
lediler. Bölgede daha büyük projeleri 
hayata geçirebilmek için çalışmalarını 
sürdüren Cansuyu, eğitim ve meslek 
edindirme kurslarını faaliyete geçi-
rebilmeyi hedefliyor. Eğitimden ayrı 
kalmış olan bütün Rohingyalı mülte-
ci çocukların eğitim alabilmeleri için 
medreselerin kurulmasının da önemli 
olduğu bölgede ilk çalışmalara baş-
landı. Ayrıca çok engebeli ve zorlu 

bir yerleşkede kurulmuş olan mülteci 
kamplarının en büyük ihtiyaçlarından 
birisinin de cami ihtiyacının olduğu 
belirtilerek bunun hayata geçirilebil-
mesi için bölgedeki arazi çalışmaları 
sürüyor.

DOST ELİ DERNEĞİ YARDIMLARINA 
DEVAM EDİYOR

Konya merkezinden başlayarak 
ihtiyacı olana ulaşma çabası içerisinde 
olan Dost Eli Derneği yardım çalışma-
larına devam ediyor. Dernek ihtiyaç 
sahibi ailelerin öncelikli olarak gıda, 
giyim, zaruri ev eşyası gibi temel ih-
tiyaçları karşılarken ayrıca havaların 
soğuması ile birlikte yakıt, soba, kışlık 
kıyafet yardımları ile hizmet alanını 
genişletiyor. Yapılan çalışmalar hak-
kında bilgi veren Dost Eli Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Seçer, “Dost Eli Derneği olarak iyilik 
için çıktığımız yolda yürümeye devam 
ediyoruz.  Havaların soğuması ile bir-
likte bizler; kış aylarının temel ihti-
yaçları arasında yer alan yakıt, soba, 
kışlık kıyafet yardımlarımız ile ihtiyaç 
sahibi ailelere ulaşmaya devam edi-
yoruz. Konya merkezinde yaşayan ve 
derneğimizden hizmet alan ailelerin 
haricinde her yıl, ‘Okulumda yanımda 
olur musun? Projesi’ ile Konya mer-
kez ve ilçelerinde yaşayan yetimler 
başta olmak üzere ihtiyaç sahibi öğ-
rencilerimize kışlık ayakkabı ve giysi 
desteği sağlamakta ve onlara çeşitli 
hediyeler vermekteyiz. Bu çalışmamı-
za Konya’nın 31 ilçesinden çocukları 
guruplar halinde davet ediyor onlara 

dernek mağazamızda mevsim ko-
şullarına uygun kıyafetler ve çeşitli 
hediyeler vererek ilçelerine mutlu bir 
şekilde gönderiyoruz. Tüm bunlarla 
birlikte ilimizde yaşayan mülteci ai-
lelerden özellikle eşi vefat etmiş ve 
çalışacak durumda kimsesi olmayan 
bayanlara ve çocuklarına ihtiyaçları 
doğrultusunda desteklerimiz de de-
vam edecek. Ayrıca sınır bölgeleri-
mizde çok zor şartlar altında yaşayan 
mülteci kardeşlerimizin un başta ol-
mak üzere temel gıda giysi battaniye 
yakacak gibi acil ihtiyaçlarının gideril-
mesi için de çalışmalarımıza devam 
edeceğiz” dedi.  Başkan Seçer, tüm 
bu çalışmaların birlik beraberlik ve 
dayanışma ruhuyla yürütüldüğünü 
Dost Eli Derneğinin bağışçılarla birlik-
te iyilik yolunda hep birlikte yürüme-

ye devam edeceğini belirtti.
AYDER MAZLUMLARA EL 

UZATMAYA DEVAM EDİYOR 
AYDER Anadolu İnsani Yardım 

Derneği, 2005 yılından beri mazlum-
lara el uzatmaya yardım çağrılarına 
kayıtsız kalmamaya devam ediyor. 
AYDER  geçmiş yıllarda yaptığı  gibi 
bu yıl da Konya halkına ve muhacir 
ailelerimize kışlık soba, yakacak, bat-
taniye, giysi, ayakkabı yardımlarında 
bulunacak. Ayrıca 7 yıldır Suriye’de 
devam eden savaşa da sessiz kal-
mayarak hayırsever bağışçılarımızın 
yaptığı yardımlarla  Türkiye sınırına 
sıfır noktada olan Atme bölgesinde 
bin 500 kişilik çadırkent kurarak sa-
vaştan, soğuktan mağdur kalanlara 

ve Suriye’nin içine tırlarla kışlık gıda, 
soba, yakacak, giyecek, battaniye gön-
dererek  mazlumların yaşadığı zorluk 
ve sıkıntılarını bir miktar gidermeye 
çalışıyor. Kardeş Ailem projesi  ile 
de Gazze’den Balkanlara Kafkaslar-
dan Suriye’ye ailelere  bağışçılarının   
emanetmiş olduğu yardımları yetim, 
yaralı,esir ailelerimize nakit yardımla-
rı ulaştırıyor.

RİBAT HAYIRSEVERLERDEN 
DESTEK BEKLİYOR

Ribat Eğitim Vakfı ülkemizin bir-
çok yerleşim merkezi ile Gazze, Moro, 
Sudan başta olmak üzere mazlum 
coğrafyalara kış yardımlarını taşımaya 
hazırlanıyor. Bu çerçevede ülkemizin 
birçok il, ilçe, mahalle ve köylere de 
kış yardımları dağıtımı yapacakları-
nı ifade eden Ribat yetkilileri, “Ribat 

Eğitim Vakfı, Kışın soğuğunun bastır-
ması ile Ümmetin her ferdi ısınabilsin 
diye, kış boyunca gece gündüz çalış-
maktadır. Yurt dışında Gazze, Sudan, 
Somali, Moro, Uganda gibi bölgelere 
yardımlar yapılırken, yurt içinde de 
başta Konya merkez olmak üzere 
birçok yerleşim yerine kış yardımları  
ulaştırılacaktır. 

Konya merkezde kışlık elbiselerin 
yanı sıra soba ve kömür ve odun  da-
ğıtımı ile gönüllerini ısıttığımız ihtiyaç 
sahibi ailelerimizin yuvaları ısıtmayı 
hedefliyoruz.  

Ribat Eğitim Vakfının bu anlam-
da veren el ile alan el arasında köprü 
olmayı kendine düstur edinmiş olup 
hayırseverler ile birlikte bu kışta ih-

tiyaç sahiplerinin yanında olacaktır” 
ifadelerini kullandılar.

RIDA GÖNÜLLERİ ISITIYOR
Amacı; afet, savaş, terör gibi ola-

ğanüstü ve olağan zamanlarda yurt 
içindeki ve yurt dışındaki ihtiyaç sa-
hiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, 
yakacak, barınma, vb. bütün husus-
larda ayni, nakdi her türlü maddi ve 
manevi yardımda bulunmak ve insan 
hak ve özgürlüklerinin ihlal edilme-
sinin önlenmesi ile hak ve özgürlük-
lerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi 
yönünde çalışmalar yapan  Rida Ulus-
lararası Yetim ve Muhtaçlara Yardım 
Derneği, kış hazırlıklarını tamamladı. 
Her Ay düzenli olarak 120 aileye gıda 
yardımı gerçekleştiren dernek yetkili-
leri bu ailelerin belli zamanlarda giysi 
ve ayakkabı ihtiyaçlarının gideriyor. 

Dernek ekim ayı içerinde 25 aileye 
soba dağıtımı gerçekleştirdi. Dernek 
kasım ayı içerisinde 25 soba Bayır-
bucak Türkmenlerine gönderilecek. 
Dernek merkezinde bulunan Aşe-
vinden günlük 250-300 kişilik sıcak 
yemek ve ekmek çıkarılmakta. Bu 
yemekler yetim öğrenciler, yabancı 
öğrenciler, kuran kursu öğrencileri, 
üniversite talebelerine mobil sistemle 
dağıtımı yapılmakta. Mültecilere ev 
eşyası desteği verilmekte Yetim aile-
leri, Muhtaçlar ve mültecilerin oku-
yan çocuklarına eğitim desteği. (Kır-
tasiye, çanta vb.) İlkokullarda okuyan 
yetim öğrencilere aylık düzenli kantin 
yardımı gerçekleştiriyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’daki çeşitli yardım kuruluşları, kış mevsimin yaklaşması ile birlikte yardım çalışmalarını tamamladı. Dernek ve vakıflar havaların soğuması ile birlikte yakıt, soba, kışlık kıyafet yardımları ile hizmet alanını genişletiyor.



Arnavutluk’ta, İnsan Hak ve 
Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım 
Vakfı ve ülkede faaliyet gösteren Ge-
leceğin Alternatif Vakfı (ALSAR) iş 
birliğiyle yetimlere para yardımında 
bulunuldu.

 ALSAR Vakfı’nca başkent Ti-
ran’daki spor salonunda düzenlenen 
etkinliğe yaklaşık 2 bin yetim ve ya-
kınlarının yanı sıra İHH Başkan Yar-
dımcısı Osman Atalay, İHH Yetim 
Birimi Başkanı Reşat Başer, Fatih 
Sultan Mehmet Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Hamdi Arslan, Türkiye’nin 
Tiran Büyükelçiliği ve Tiran Beledi-
yesi temsilcileri katıldı.

Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği 
Müsteşarı Gül Sarıgül, yaptığı konuş-
mada, Türkiye ile Arnavutluk arasın-
daki ilişkilerin mükemmel seviyede 
ilerlediğini belirterek, dostluk bağla-
rına dayanan bu ilişkilerin en önemli 
halkalarından birinin insani ve beşeri 
ilişkiler olduğunu söyledi. 

Sarıgül, “Bize de Büyükelçilik 

olarak siyasi ilişkilerin, ekonomik iliş-
kilerin ilerlemesi için iki ülke arasın-
daki, halklar arasındaki ortaklıklar ve 
güzel bağlar çok ideal bir ortam sun-
maktadır” diye konuştu.  

İki ülke arasındaki ortak gelenek-
lere de değinen Sarıgül, aile saygısı 
ve sıcaklığının bu iki ülkeyi birbirine 
bağlayan en önemli unsurlardan ol-
duğunu vurguladı. Sarıgül, Türki-

ye’nin Tiran Büyükelçiliğinin halka 
hizmet eden bu tür sosyal projelere 
tam destek sağladığını kaydetti. AL-
SAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra da 
yetimlere yönelik etkinliğin bu yıl 
onuncusunu düzenledikleri bilgisini 
vererek, yardım sundukları yetim sa-
yısının gelecek yıl daha da artacağını 
anlattı. 

Vakıflarının 2006 yılında kurul-

duğunu, yetimlere yönelik yardımla-
ra 2008’de 35 yetimle başladıklarını 
belirten Gurra, şimdi ise hiçbir ayrım 
yapmadan yardım sundukları 3 bin 
141 yetim bulunduğunu ifade etti.

Gurra, vakfın misyonunun yardı-
ma ihtiyacı olanlara, doğru anda yar-
dım sunabilmek olduğuna dikkati çe-
kerek, “Vakfın yardım ettiği yetimler 
sıfır yaşından başlıyor ve üniversiteyi 
tamamlamalarına kadar devam edi-
yor. Bu yıl vakfımıza 141 yetim daha 
eklendi ve gelecek yıl bu sayı 3 bin 
500’e çıkacak.” şeklinde konuştu.

Arnavutluk’un tüm belediye ve 
idari birimlerin yetkililerine, bölge-
lerinde bulunan yetimlere yardım 
sunabilmek için vakfa başvurmaları 
çağrısında bulunan Gurra, tüm ba-
ğışçılara ve özellikle de İHH İnsani 
Yardım Vakfına yetimlere sundukla-
rı desteklerden dolayı teşekkür etti. 
İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 
her yetime yaklaşık 233 avroluk yar-
dım yapıldı.  n AA

Ürdün, Rusya ve ABD’nin Su-
riye’nin güneyinde çatışmasızlık 
bölgesi oluşturulması konusunda 
anlaşmaya vardığı bildirildi. Ürdün 
resmi haber ajansı PETRA’nın ha-
berine göre, Ürdün Enformasyon 
Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mu-
hammed el-Mumeni, ABD, Rusya 
ve Ürdün’den yetkililerin başkent 
Amman’da bir araya gelerek, Su-
riye’nin güneyinde çatışmasızlık 
bölgesi kurulması noktasında an-
laşmaya vardığını duyurdu. 

Anlaşmanın Suriye’de şiddet 
olaylarını durdurmak ve krize sür-
dürülebilir siyasi çözüm bulmak 
amacıyla ortak üçlü çabalar çerçe-
vesinde atılmış bir adım olduğunu 
belirten Mumeni, “Yeni anlaşma, 
üç ülkenin 7 Temmuz’da Suriye’nin 
güneybatısındaki temas noktaları 

boyunca ateşkes sağlanması anlaş-
ması açısından yaptığı düzenleme-
leri destekliyor.” ifadelerini kullan-
dı. Ürdün’ün girişimiyle söz konusu 
üç ülke arasında Mayıs ayında baş-
layan görüşmeler, ateşkesin des-

teklenmesi, ülkede yeniden istikrar 
sağlanana kadar gerginliğin düşü-
rülmesi ve bölgeye insani yardımla-
rın ulaşmasına izin verilmesi anlaş-
masıyla sonuçlanmıştı.
n AA
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‘Bingazi’de iki gündür süren 
askeri operasyonlar durdurulmalı’

Ürdün, Rusya ve ABD’den 
çatışmasızlık bölgesi anlaşması

Libya Ulusal Mutabakat Hükü-
meti (UMH) Başkanlık Konseyince, 
Bingazi’deki askeri operasyonların 
ivedilikle durdurulması istenildi. 
Konsey tarafından yapılan yazılı 
açıklamada, askeri operasyonların 
sadece gruplar arasındaki ayrılı-
ğı artıracağı, düşmanlık ve fitneyi 
pekiştireceği belirtilerek, sükunet 
çağrısında bulunuldu.  Bingazi’ye 
yönelik son iki gündür karadan 
ve havadan yapılan, özel ve kamu 
binalarını hedef alan, can ve mal 
kaybına neden olan saldırıların kı-
nandığı açıklamada, “Bingazi’deki 
askeri operasyonlar ivedilikle dur-
durulmalı” ifadesi kullanıldı.  Muta-
bakat hükümetine bağlı Bingazi’de-
ki emniyet müdürlüklerinin önemi 
vurgulanarak, bu kurumlara yö-
nelik herhangi bir saldırının devlet 

kurumlarına yapılmış sayılacağı bil-

dirildi. Libya’da yayın yapan “Libya 

el-Ahrar” televizyon kanalında yer 

alan haberde, Tobruk’taki Temsilci-

ler Meclisi’nin desteklediği General 

Halife Hafter’e bağlı silahlı grupla-

rın, Bingazi’de UMH’ye ait Terörle 
Mücadele Görev Gücü merkezine 
baskın düzenlediği aktarılmış, Haf-
ter yanlısı “Libya el-Hades” televiz-
yon kanalı da söz konusu grupların 
merkezi ele geçirdiğini açıklamıştı. 
n AA 

Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği, IKBY’de yeni eğitim yılının başlaması münasebetiyle 
geçen yıl Türkmen okullarından mezun olan başarılı öğrencileri ödüllendirdi

IKBY’deki Türkmen 
öğrenciler ödüllendirildi

Türkmeneli Öğrenci ve Gençler 
Birliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’n-
de (IKBY) yeni eğitim yılının başla-
ması münasebetiyle geçen yıl başarılı 
olan öğrencileri ödüllendirdi. 

Erbil kentindeki Medya Konfe-
rans Salonu’nda düzenlenen ödül 
törenine, Irak Türkmen Cephesi (ITC) 
Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Türk-
men öğrenci, öğretmen ve akademis-
yenlerin yanı sıra öğrenci yakınları 
katıldı. Törende ilk, orta, lise ve lisans 
düzeyinde derece ile mezun olan öğ-
rencilere plaket ve hediye verildi. 

Açılışta konuşan ITC Milletvekili 
Maruf, Türkmen okullarında okuyan 
öğrencilere verilen destekle gelecekte 
Türkmenleri koruyacak, kollayacak 
yerlere gelen bireylerin yetişmesini 
sağlamayı amaçladıklarını belirterek 
şöyle devam etti:

“Erbil’de bulunan Türkmen okul-
larından mezun olan başarılı öğren-
cileri ödüllendirmek ve manevi bir 
destekte bulunmak için böyle bir et-
kinlik gerçekleştiriyoruz. Amacımız 
Türkmen okullarının, sahipsiz ve yal-
nız olmadığını göstermek, Türkmen 
kurum ve kuruluşlarının onların ar-
kasında olduğunu göstermektir.” 

Kendisinin de Türkiye’nin sağla-
dığı bursla okuma şansı yakaladığını 
hatırlatan Maruf, şunları söyledi:

“Bu bölgedeki Türkmen okulla-
rı olarak hükümetten ve devletten 
yeteri kadar destek görmüyoruz ve 
hizmetlerde aksaklıklar yaşanıyor. 
Bu yüzden biz de gerek siyasetçiler 
gerekse sivil toplum çalışanları ola-
rak onların ihtiyaçlarını gidermek ve 
eksiklerini tamamlamaları için çabalı-
yoruz, çabalamaya da devam edece-
ğiz. Ayrıca başta Türkiye olmak üzere 
yurtdışındaki okullarda eğitim alma-
larını sağlamak için elimizden gelen 
desteği vereceğiz” dedi. 

Erbil merkezli Selahaddin Üniver-
sitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümün-
den mezun olduktan sonra Türki-

ye’de Uludağ Üniversitesinde yüksek 
lisansa başlayan Zehra Essa isimli 
Türkmen öğrenci, yüksek lisans eğiti-
mini tamamladıktan sonra memleke-

ti Erbil’e geri dönüp bir akademisyen 
olarak milletine ve Türk diline hizmet 
etmeyi hayal ettiğini anlattı. 

Etkinlik, başarılı öğrencilere pla-

ketlerinin verilmesinden sonra Türk-
men öğrencilerden oluşan grubun 
müzik ve halay gösterisi ile son buldu.
n AA

İsrail’in ihlallerinden 
‘en çok çocuklar’ etkileniyor

İsrail’den Gazze sınırında
geniş çaplı askeri tatbikat

Filistin Devlet Başkanı Mahmud 
Abbas, İsrail’in Filistinlilere yönelik 
ihlallerinin en büyük mağdurunun 
çocuklar olduğunu belirtti. 

Abbas, Arap Birliği Genel Sekre-
terliğinin “İsrail’in çocuk hakları ih-
lalleri karşısında Filistinli çocukların 
sıkıntıları” temasıyla Kuveyt’te dü-
zenlediği uluslararası sempozyum-
da konuştu.

Çocuklar için özel mahkeme ve 
hapishane

İsrail’in yaptıklarından en çok 
çocukların etkilendiğini ifade eden 
Filistin Devlet Başkanı, “İşgal üze-
rine kurulu İsrail, uluslararası an-
laşmaları ihlal ediyor. 2009 yılında 
çocuklar için özel mahkemeler ve 
hapishaneler kurdu.” dedi. 

Abbas, Filistin’in ise kurumları-

nı “hukuka göre kurmaya, kadın ve 
gençlere rol vermeye” devam ettiği-
ni dile getirdi. 

Filistin lideri, “Filistin’in bu tu-
tumu, başkenti Doğu Kudüs olan 
1967 sınırlarında bağımsız Filistin 
devleti kurulması yolunda çocuk-
ların ve aile hayatının iyileşmesine 
olumlu katkı sağlayacaktır.” ifadele-
rini kullandı. 

İsrail, 2015 yılında 12 yaş altı 
çocukların gözaltına alınması, mah-
kemeye çıkarılması ve idari tutuklu-
luk kapsamında alıkonulmasına izin 
veren bir yasa çıkarmıştı. 

Filistin makamlarının resmi ve-
rilerine göre İsrail hapishanelerinde 
300’ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli 
bulunuyor.  
n AA 

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi 
sınırında geniş çaplı askeri tatbikat 
b aşlattığı bildirildi.

İsrail basınının ordu yetkililerine 
dayandırdığı haberlerde, Gazze sını-
rında bu sabah başlatılan tatbikatın 
“askerlerin herhangi bir uyarıya ha-
zır olup olmadığını belirlemek için 
ön hazırlık” niteliği taşıdığı belirtildi.

Geniş çaplı tatbikatın çarşamba 

gününe kadar devam edeceği kay-
dedildi.

İsrail, 30 Ekim’de Gazze Şeridi 
sınırında bir tüneli patlatmış, olayda 
12 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu geçen yılın kasım 
ayında da Gazze sınırında gerçek sa-
vaş şartlarına göre hazırlanan geniş 
çaplı tatbikat düzenlemişti.
n AA 

İHH ve ALSAR’dan Arnavutluk’taki yetimlere yardım

Erbil kentindeki Medya Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül törenine, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili 
Aydın Maruf, Türkmen öğrenci, öğretmen ve akademisyenlerin yanı sıra öğrenci yakınları katıldı
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Servis araçları ile ilgili yeni yönetmelik 25 Ekim 2017 tarihinde yayımlanmıştı. Yeni kararlar ise servisçileri zor durumda bıraktı. Konya Minibüsçüler ve Umum Servis 
Araçları Odası Başkanı Muharrem Karabacak, yeni yönetmelikteki donanımların otomotiv firmaları tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekti

Servisçi değil, firma yapsın!

İzmir’de korsan bir araçta unu-
tularak hayatını kaybeden çocuğun 
ardından servis araçları ile ilgili 25 
Ekim 2017 tarihinde yeni yönetmelik 
yayımlanmıştı. Bu kapsamda genelge 
ile birlikte yeni uygulamalar getirildi 
ancak servis şoförleri uygulamadan 
memnun kalmadı. Yeni maddeler-
deki donanımlar sürücüleri maddi 
açıdan zorladı. Konu ile ilgili gazete-
mize açıklamalarda bulunan ve odaya 
bağlı meslekler ile ilgili bilgiler veren 
Konya Minibüsçüler ve 
Umum Servis Araçları 
Esnaf Odası Başkanı Mu-
harrem Karabacak, yeni 
yönetmelikte kararların 
sürücüleri zora soktu-
ğunu ifade ederek; “So-
runlara çözüm önerileri 
getirmek odamızın baş-
lıca vazifesidir. Üstlendi-
ğimiz sorumluluk bilinci 
ile vatandaşımıza ulaşım 
hizmetini sağlamaya 
çalışıyoruz.2007’de ki 
yayınlanmış olan ge-
nelgede de şoförler ile 
ilgili kriterler vardı. Bu 
kriterler; yüz kızartıcı 
suçlardan sabıkasının 
olmaması, terörle müca-
dele kapsamında hüküm 
giymemiş bile olsa kesinlikle sabıkası-
nın olmaması, alkolden dolayı ehliye-
tin verilmemiş olmaması, psiko teknik 
değerlendirme belgesinin olması ve 
SRC belgesinin olması gibiydi. Ama 
maalesef ulusal basın İzmir’de ki olay-
la alakalı yani ‘bir anaokulunun korsan 
aracında unutulan ve rahmetli olan’ 
çocuğu yanlış bir şekilde yansıttı. Bu 
olay bütün servisçi camiasının hepsi 
böyleymiş gibi yansıtıldı.Yeni Yönet-
melikte şoförler ile ilgili kriterlerde hiç-
bir değişiklik yok. Dolayısı ile dünkü 
yönetmelik nasıl uygulamadaysa, bu-
günkü yönetmelikte ki şoför kriterleri 
aynı şekilde uygulamada. Biz zaten 
bunu uyguluyorduk. Çocukları biz-
ler ‘emanetimiz’ olarak kabullendik. 
Biz yönetmelikte olan yeni kararların 
tekrar değerlendirilmesi gerektiğini 

toplantıda ilettik. Bütün donanımların 
otomotiv firmaları tarafından üretilir-
ken yapılmasını istiyoruz” dedi. 
ÜSTLENDİĞİMİZ SORUMLULUK BİLİNCİ 

İLE HİZMET VERİYORUZ
Oda hakkında bilgiler veren Kon-

ya Minibüsçüler ve Umum Servis 
Araçları Esnaf Odası Başkanı Muhar-
rem Karabacak,da 530 tane hatlı mi-
nibüs, bin 194 tane servis aracı, yakla-
şık 2 bin 500 tane de seçkin şoförlerin 
bulunduğunu ifade ederek sözlerine 
şu şekilde devam etti;  “1973 yılından 

beri Konya’nın daha güvenli bir ula-
şıma sahip olması için odamız çalış-
makta ve faaliyetlerini yürütmektedir. 
Toplam da 530 tane hatlı minibüsü-
müz, bin 194 tane servis aracımız, 
yaklaşık 2 bin 500 tane de seçkin şoför 
arkadaşımız bulunmaktadır.   Sorun-
lara çözüm önerileri getirmek odamı-
zın başlıca vazifesidir. Üstlendiğimiz 
sorumluluk bilinci ile vatandaşımıza 
ulaşım hizmetini sağlamaya çalışıyo-
ruz. Çocuklarımızı okullarından ev-
lerine, evlerinden okullarına güvenli 
bir şekilde ulaşım imkânlarını sağlı-
yoruz sağlamaya da devam edeceğiz. 
Bugüne kadar Konya genelinde hem 
minibüs taşımasında hem de servis 
aracı taşımasında herhangi bir sıkın-
tımız olmadı, olmayacaktır da. Konya 
Büyükşehir Belediyesi ile yapmış ve 

üstlenmiş olduğumuz ulaşım hizme-
tini diğer illere örnek olacak şekilde 
devam ettiriyoruz. Desteklerinden 
dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan, Valimiz Yakup Canbolat, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Tahir Akyürek ve İl Emniyet Müdür-
lüğümüze teşekkür ediyoruz. ”
TÜM HATLI MİNİBÜSLERE GPRS CİHAZI 

YERLEŞTİRDİK
2010 yılında minibüsçüler için bir 

anket başlattıklarını ve bu anket ile 
birlikte bütün araçlara GPRS taktıkla-
rının belirten Başkan Karabacak, bü-
tün şoförlere de kriterlerin getirildiğini 
vurgulayarak açıklamalarını şu şekilde 
yaptı: “Konya’mız içerisinde bulunan 
tüm kamu ve kamu kuruluşları ile 
birlikte ahenkli şekilde çalışacağımı-
zı oda başkanlığını devir aldığımızda 
vurgulamıştık. Vatandaşımıza daha iyi 
bir hizmet vermek adına 2010 yılında 
kendimizle yüzleşelim diye bir anket 
projesi başlattık. Anketteki amacımız; 
ulaşım sıkıntısının yaşandığı bölgeler 
varsa bizlere bildirilmesi, şoför arka-
daşlarımız tarafından olumsuz bir du-
rum söz konusu ise vatandaşlarımıza 
yönelik onlar tarafımıza bildirilmesi 
ve yaklaşık 50 sorudan oluşan bir 
anketti. Bu anketi de Selçuk Üniver-
sitemiz yaptı. Anketin sonucunda ise 
Büyükşehir Belediyesi ile istişareler 
ederek çözüm bulduk. O sorunlar-
dan bir tanesi araçlarda GPRS’in olup 
olmaması ile ilgiliydi. 2010 yılında 
vatandaşlarımız bizlere araçlarınızda 
GPRS olmalı dedi. 2011 yılı itibari ile 
Türkiye’de GPRS’in adı yokken, tüm 
hatlı minibüslerimizin hepsine GPRS 
cihazı taktık. Cihazlar ile bugüne ka-

dar çalıştık. Bu çalışmamız sonucun-
da da desteklememiz gereken şoför 
kriterleri idi. Şoförlerimize de kriterler 

getirdik. Okul servis araçları yönetme-
liğin de olan kriterleri minibüslerde 
çalışacak olan şoförlerimize getirdik. O 
dönemde çalışan yaklaşık 300 sürücü-
nün de elenmesi sağlanmış oldu. Her 
bir arkadaşımızın 2011 yılından bu 
yana da SSK’sı yapılmıştır. Bu işlem-
ler başka bir ilde yapılmamıştı. Anketi 
hem şoför arkadaşlarımız için hem de 
vatandaşlarımız için yaptık. ‘Özgecan’ 
olayı yaşanana kadar da GPRS’in ne 
işe yaradığını Türkiye’de ki meslek 
grupları bilmiyordu. Ama ‘Özgecan’ 
olayı olduktan sonra Konya’nın önemi 
bir kat daha arttı.”

MEDYA ‘SERVİS ARAÇLARINDA GÜ-
VENLİK YOK’ ALGISI OLUŞTURDU!

Servis araçları ile ilgili 2007 yılın-
da yayımlanan genelgenin İzmir’deki 
olayın ardından değişiklik yapılarak 
tekrardan bu yıl yayımlandığını be-
lirten Başkan Karabacak, medyanın 
bütün servis araçlarında yani,  ‘korsan 
araçlara çocuğunuzu emanet etme-
yin’ demek yerine ‘servis araçlarında 
güvenlik yok’ gibi bir algı oluşturdu-
ğunu söyledi. Karabacak,  “Servis 
yönetmeliği hakkında daha önceden 
Ulaştırma, haberleşme ve denizci-
lik bakanlığı tarafından yayınlanan 
2007 yılı tarihli yönetmeliğimiz vardı. 
Bu hizmet yönetmeliğinde de vatan-
daşlar üzerinde bir algı oluştu. Bu da 
‘şoförlerin bir kriteri yok, önüne gelen 
şoför oluyor’ gibiydi. Ama 2007’de ki 
yayınlanmış olan genelgede de şoför-
ler ile ilgili kriterler vardı. Bu kriterler; 
yüz kızartıcı suçlardan sabıkasının ol-
maması, terörle mücadele kapsamın-
da hüküm giymemiş bile olsa kesin-
likle sabıkasının olmaması, alkolden 

dolayı ehliyetin verilmemiş olmaması, 
psikoteknik değerlendirme belgesinin 
olması ve SRC belgesinin olması gi-

biydi. Ama maalesef medya İzmir’de 
ki olayla alakalı yani ‘bir anaokulunun 
korsan aracında unutulan ve rahmetli 
olan’ çocuğu yanlış bir şekilde yansıt-
tı. Bu olay bütün servisçi camiasının 
hepsi böyleymiş gibi yansıtıldı. Ama 
maalesef çocuğun unutulduğu araç 
korsan bir araçtı. Yani ‘korsan araçlara 
çocuğunuzu emanet etmeyin’ demek 
yerine ‘servis araçlarında güvenlik 
yok’ gibi bir algıyla ulusal basında yan-
kı buldu. Çok hassas bir durum oldu-

ğu için de daha önceden yayınlanmış 
olan yönetmelik değişiklik yapılarak 4 
bakanımızın katılımıyla 25 Ekim 2017 
tarihinde 30 bin 221 sayılı yönetmelik 
resmi gazetede yayımlandı” diye ko-
nuştu. 
YENİ DONANIMLAR SÜRÜCÜLERİMİZİ 
ZORA SOKACAK, BUNU ÜRETİCİ FİR-

MALAR YAPMALDIR!
Yeni yönetmelik ile birlikte servis 

araçlarına getirilen şartların esnafla-
rı maddi olarak sıkıntıya sokacağını 
dile getiren Başkan Karabacak deği-
şiklikler hakkında da bilgiler vererek 
ifadelerine şu şekilde devam etti: “Yö-
netmelikte şoförler ile ilgili kriterlerde 
hiçbir değişiklik yok. Dolayısı ile dünkü 
yönetmelik nasıl uygulamadaysa, bu-

günkü yönetmelikte ki şoför kriterleri 
aynı şekilde uygulamada. Biz zaten 
bunu uyguluyorduk. Çocukları bizler 
‘emanetimiz’ olarak kabullendik. Bu 
kutsalı görevi de düzgün bir şekilde ifa 
ediyorduk. Yeni yönetmelik esnafımı-
zın üzerine maddi anlamda tamamen 
bir yük. Bizi zorlayacak araçta istenen 
bazı şartlar var. Şartlardan bir tanesi 
de 3 nokta emniyet kemeri. Biz geçen 
hafta yapmış olduğumuz toplantıda 
‘uçakta bile belden emniyet kemeri-

nin’ olduğunu ifade ettik. 
3 noktalı emniyet kemeri 
çocuklarımız küçük olduğu 
için tam boyun bölgesinden 
geçiyor. Allah korusun bir 
kaza olsa o çocukla ilgili çok 
büyük sıkıntılar çıkar. Lise 
öğrencilerimiz için bir şey 
söylemiyorum ama küçük 
çocuklarımızın boyu küçük 
olduğu için problem. Mev-
cut araçlarımızın da emni-
yet kemerlerini değiştirme-
leri mümkün değil. Birde 
sensor olayı ile ilgili madde 
geldi. Unutulan çocuğu-
muz ile ilgili ‘araçta sensor 
olsaydı yani belli bir kilo 
oranı koltuğa baskı yap-
mış olsaydı, şoförde hangi 
koltukta kimin olduğunu 
görebilecekti’ mantığı ile 
hareket edilen bir madde. 

Yapmış olduğumuz toplantıda senso-
run yazılımın daha henüz yapılmadı-
ğını ve nasıl bir sistem olacağının bi-
linmediğini gördük. Bu tür dizaynların 
şu anda yazılımı bile yok. Biz esnaflar 
olarak yeni üretilecek olan araçlarda 
bu uygulamaların olmasını istiyoruz. 
Zaten 12 yaşındaki bir aracı değiştir-
mek zorundayız. Bir diğer sistem ise 
kameraydı. Ailelerimiz, velilerimiz 
çocuklarının izlenmesini istemiyor. 
Servis araçları çocuklarımızın en rahat 
olduğu kısımlardır. Biz yönetmelikte 
olan bu kararların tekrar değerlendi-
rilmesi gerektiğini toplantıda ilettik. 
Bütün donanımların otomotiv firma-
ları tarafından üretilirken yapılmasını 
istiyoruz”   n HÜSEYİN MENEKŞE

Başkan Karabacak, “Biz yönetmelikte olan bu kararların tekrar değerlendirilmesi gerektiğini toplantıda ilettik. Bütün donanımların otomotiv firmaları tarafından üretilirken yapılmasını istiyoruz” dedi.

Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası 
Başkanı Muharrem Karabacak, “ Sorunlara çözüm 

önerileri getirmek odamızın başlıca vazifesidir. 
Üstlendiğimiz sorumluluk bilinci ile vatandaşımıza 

ulaşım hizmetini sağlamaya çalışıyoruz” dedi. 

Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası 
Başkanı Muharrem Karabacak

“Konya’mız içerisinde bulunan tüm kamu ve 
kamu kuruluşları ile birlikte ahenkli şekilde 

çalışacağımızı oda başkanlığını devir aldığımızda 
vurgulamıştık. Vatandaşımıza daha iyi bir hizmet 

vermek adına 2010 yılında kendimizle yüzleşelim diye 
bir anket projesi başlattık”
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Galatasaray’da 4 oyuncu Tudor’un gözüne giremedi
Süper Lig’de oldukça başarılı bir performans ortaya koyan 

Galatasaray’ın geride kalan sezon öne çıkan isimlerinden Sel-
çuk İnan, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş, tek-
nik direktör Igor Tudor’un gözüne giremedi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle takviye 
ederek yapılanmaya giden sarı-kırmızılı ekibin ligin ilk 11 
haftasında ortaya koyduğu performans göz doldururken, Sel-
çuk İnan, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş gibi 
beklentilerin yüksek olduğu isimlerin takımda aldıkları süre 
büyük ölçüde azaldı. Geride kalan sezon oynanan lig maçla-
rında toplam 33 gol atan bu üçlü, yeni sezonda ise henüz rakip 
ağları havalandıramadı

SELÇUK İNAN YEDEĞE DÜŞTÜ
Galatasaray’da 7. sezonunu geçiren ve takım kaptanlığını 

üstlenen Selçuk İnan, ilk kez yedekler arasında kaldı. Sarı-kır-
mızılı ekipte istikrar abidesi olarak gösterilen ve ilk 5 yılında 
sezon başı 40’ın üzerinde resmi maça çıkarak önemli bir ista-
tistik yakalayan Selçuk, yeni kadro yapılanmasından en fazla 
etkilenen isimlerin başında geldi. Geride kalan sezon ligde 
tamamı ilk 11’de olmak üzere 32 karşılaşmaya çıkan ve saha-
da kaldığı 2 bin 660 dakikada rakip fileleri 6 kez havalandıran 
Selçuk, bu sezon ise geride kalan 11 müsabakanın 6’sında 
forma giydi, sadece bir kez başlangıç kadrosunda yer alabildi.

YASİN ÖZTEKİN İLK 11’İ UNUTTU
Geçen sezon attığı gollerle Galatasaray’ın en skorer isim-

lerinin başında gelen Yasin Öztekin, bu dönemde ilk 11’i unut-
tu. Yasin, geride kalan sezon 25’i ilk 11’de olmak üzere 28 lig 
maçında sahaya çıkıp, 2068 dakikada süre alırken, attığı 10 
golle de takımına önemli katkı sağladı. Bu sezon ise henüz 
ilk 11’i göremeyen sarı-kırmızılı futbolcu, yedeklerden oyuna 
dahil olduğu 4 müsabakada 68 dakika sahada kaldı.

EREN DERDİYOK GOLE HASRET
Sarı-kırmızılı ekibin gol ayaklarından Eren Derdiyok, bu 

sezon sahada kaldığı sınırlı sürede skor üretmeyi başara-
madı. Teknik direktör Igor Tudor’un tek forvetli sisteminde 
Bafetimbi Gomis’ten formayı kapmakta zorlanan Eren, ligde 
oynanan 11 maçın 8’inde süre almasına karşın sahada ancak 
163 dakika kalabildi. Ligde geride kalan sezon 31 müsaba-
kada sahaya çıkarak bin 679 dakika oynayan Eren Derdiyok, 
attığı 10 golle takımına önemli puanlar kazandırmıştı.

SİNAN GÜMÜŞ BEKLENTİLERİN UZAĞINDA
Galatasaray’ın gelecek vadeden isimlerinden Sinan Gü-

müş, beklenen sıçramayı yine yapamadı. Geçen sezonun 
özellikle ligin son bölümünde attığı gollerle dikkati çeken ve 
bu yıl önemli bir çıkış yapması öngörülen oyuncu, ligde sade-
ce 2 kez maça çıkıp, 26 dakika sahada kalabildi. Yaz transfer 
döneminde takımdan ayrılmak isteyen ancak sarı-kırmızılı 
kulübün beklentilerini karşılayan bir teklif alamayan Sinan, 
geçen sezon 18 maçta 672 dakika süre alıp, 7 gol atmıştı.  
n AA

Bursaspor’a Mikel 
Agu’dan kötü haber

Dimitar Rangelov’dan 
Galatasaray’a iki gol

Kayseri hazırlık 
maçında güldü

Sakatlığı sebebiyle milli takımdan dönen Bursaspor’un Nijer-
yalı oyuncusu Mikel Agu’nun en az 4 hafta sahalardan uzak ka-
lacağı açıklandı. Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden 
yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: “Mikel Agu’nun yapılan 
tetkikleri sonucu sağ diz iç menisküsünde yırtık tespit edilmiş 
olup, artroskopik menisektomi ameliyatı yapılmasına karar veril-
miştir. Oyuncumuzun bonservisine sahip olan Porto Kulübü’nden 
onay geldikten sonra birkaç gün içinde ameliyatı planlanmakta-
dır. Ameliyat sonrası en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bek-
lenmektedir.”  n İHA

Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor’u 
3-2 mağlup etti. Konyaspor’un eski oyuncusu Dimitar Rangelov 
karşılaşmada takımının iki golünü de kaydetti. Galatasaray, Medi-
pol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıkları kapsamında TFF 1. Lig 
ekibi Ümraniyespor ile antrenman maçında karşı karşıya geldi. 
Türk Telekom Stadyumu’ndaki maça sarı-kırmızılılar, Carrasso, 
Denayer, Maicon, Mariano, Latovlevici, Koray, Fernando, Yasin, 
Feghouli, Eren ve Gomis 11’i ile başladı. Galatasaray 45. dakika-
da Gomis’in pasında Eren ile golü buldu ve ilk yarı bu sonuçla ta-
mamlandı. Ümraniyespor, ikinci yarının başında penaltı kazandı. 
48’de atışı gole çeviren Rangelov maçta eşitliği sağladı. 75. daki-
kada Emrah’a ceza sahası içinde yapılan hareket sonrası hakem 
bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Yasin topu ağlara gönderdi 
ve skoru 2-1 yaptı. 81. dakikada Rangelov kendisinin ve takımının 
ikinci golünü kaydederken, oyuna ikinci yarıda giren Sinan Gümüş 
83’de güzel bir kafa vuruşuyla skoru 3-2 yaptı ve karşılaşma bu 
skorla sona erdi.  n İHA

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor TFF 1. Lig ekiplerinden 
Gazişehir Gaziantep FK ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. 
Milli maç nedeniyle lige verilen arada Kayserispor, TFF 1.Lig 
ekiplerinden Gazişehir Gaziantep FK ile hazırlık maçında karşı 
karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya 
Kayserispor; Vedat, Lopes, Erkan, Kana Bıyık, Levent, Espinoza, 
Boldrin, Badji, Güray, Bia ve Umut 11’i ile çıktı. Gazişehir Gazian-
tep FK takımı ise Ferhat, Himmet, Sinan, Akakpo, Özgür, Ahmet, 
Murat, Samican, Kabasele, Del Velle ve Özgürcan ile sahada mü-
cadele etti. Kadir Sağlam’ın yönettiği Utku Turan Velioğlu ve Vu-
ral Gül’ün yardımcılıklarını yaptığı karşılaşmada Kayserispor 28. 
dakikada Espinoza ve 56. dakikada Bia’nın attığı gollerle sahadan 
2-1’lik üstünlükle ayrıldı.

Gazişehir Gaziantep FK takımının tek golünü ise Özgür Özkaya 
kaydetti.   n İHA

Fenerbahçe’de Robin van Persie yolcu
Osmanlıspor maçı sonrası gö-

revi bırakacağının sinyallerini veren 
ancak görevde kalan Teknik Direk-
tör Aykut Kocaman, devre arasında 
yapılacak olan takviyelerin çalış-
malarını yapıyor. Kocaman, sezon 
başından bu yana faydalanamadığı 
Robin van Persie’nin gönderilme-
sini istiyor. Eljif Elmas’a ise devre 
arasında lisans çıkartılacak. Os-
manlıspor beraberliği sonrasında 
ayrılık sinyalleri veren ancak takı-
mın başında kalan Teknik Direktör 
Aykut Kocaman, devre arasında 
yapılacak olan transferlerin de ça-
lışmalarına başladı. Özellikle hü-
cum hattındaki oyunculardan çok 
fazla verim alamayan Kocaman, 
sezon başında takıma dahil edilen 
Janssen ve Soldado’yla yola devam 
etmek istiyor. Ancak bu bölgede he-
nüz katkı alamadığı Robin van Per-
sie’nin ise gitmesi yönünde görüş 
bildirdi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle 
yeni yeni forma giymeye başlayan 
Fernandao konusunda beklemek 
isteyen Aykut Kocaman’ın, yabancı 

oyuncular konusunda önümüzdeki 
haftalarda yönetime bir rapor ve-
receği öğrenildi. Sezon başında 
büyük umutlarla kadroya dahil edi-
len ancak FIFA tarafından 18 yaşını 
doldurmadığı için transfer yasağı 
getirilen Eljif Elmas’ın takıma çok 
büyük katkı yapacağını düşünen 
Kocaman, bu futbolcunun lisan-
sının çıkartılması için kadrodaki 1 
yabancıdan vazgeçmesi gerekiyor. 
Kadrosunda 14 yabancı oyuncu bu-
lunan sarı-lacivertliler, maddi kayıp 
yaşamamak için kadro dışı tercihini 
kullanmamaktan yana. Aykut Ko-
caman’ın gözden çıkardığı isimler 
içinde liste başında olan futbolcu 
ise Robin van Persie. Sezon başın-
dan bu yana sakatlığı bulunan, sa-
katlanmadan önce de takıma katkı 
sağlayamayan Hollandalı yıldızla, 
devre arasında yolların ayrılması 
planlanıyor. Ancak bu oyuncunun 
yüksek maliyetini karşılayabilecek 
takım sayısı ise oldukça az.

NEUSTADTER SATILABİLİR
Teknik Direktör Aykut Kocaman, 

son dönemde performansında 
büyük düşüş olan Roman Neus-
tadter’in de iyi bir teklif gelmesi 
halinde satılmasından yana. Rus 
kulüplerinin bu futbolcuyla ilgilen-
mesi, Neustadter’in satılması için 
görüşmelerde açık kapı olduğunu 
gösteriyor. Bu futbolcunu devre 
arasında takımdan ayrılması du-
rumunda, savunma göbeğine bir 
transfer daha yapılacak. Slovak 
futbolcu Martin Skrtel’in yaşadığı 
vertigo (Kulak kristallerinin kay-
ması) sorununun sürmesi halinde, 
bu bölgeye yapılacak olan takviye 
de kaçınılmaz olarak görülüyor. 
Aykut Kocaman’ın kafasını en çok 
kurcalayan oyuncu ise Aatif. Antren-
manlardaki performansı, küsmeyen 
yapısı ve maçlarda aldığı kısa süre-
lere karşın elinden geleni vermesi 
nedeniyle Aykut Kocaman bu futbol-
cu için beklemekten yana. Özellikle 
Valbuena ve Janssen’in sakatlıkla-
rının bulunduğu haftada Kocaman, 
Sivasspor karşısında bu futbolcuyu 
ilk 11’de sahaya sürebilir.  n İHA

555. milli maç
A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile bugün Antalya’da yapacağı hazırlık maçıyla 555. kez sahaya çıkacak. 

Saat 20.30’daki karşılaşma Antalya Stadyumu’nda oynanacak ve Georgi Kabakov yönetecek
Türk Milli Takımı, 94 yıllık ta-

rihinde 293’ü resmi, 261’i özel ol-
mak üzere geride kalan 554 maçta, 
biri hükmen olmak üzere 209 gali-
biyet aldı, 128 defa berabere kal-
dı, 217 kez de rakiplerine yenildi. 
Ay-yıldızlı ekip, 238’i deplasman-
da, 237’si evinde, 79’u da tarafsız 
sahada olmak üzere bu maçlarda 
3’ü hükmen galibiyetten toplam 
727 gol atarken, kalesinde 803 gol 
gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 
87 farklı ülke milli takımıyla müca-
dele etti. Milliler, 554 karşılaşma-
nın 476’sını Avrupalılarla, 30’unu 
Asyalılarla, 23’ünü Amerikalılarla, 
22’sini Afrikalılarla, 3’ünü de Okya-
nusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET 
VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, 94 yıllık 
tarihinde geride kalan 554 maç 
içinde birini hükmen kazandı. Tür-
kiye ile Yunanistan arasında 17 
Kasım 2015 tarihinde İstanbul’daki 
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 
Stadı’nda yapılan özel müsabaka 
0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 
ay sonra FIFA, Yunanistan’ın kural 
dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle 
karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0’lık 
skorla tescil etti. Öte yandan, Tür-
kiye’nin 21 Mayıs 2014 tarihinde 
deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 
6-1 kazandığı özel maç, söz konusu 
tarihte Kosova’nın UEFA ve FIFA 
üyesi olmaması nedeniyle değer-
lendirmeye alınmadı.
LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 6. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Mircea 
Lucescu dönemindeki 6. maçına 
Arnavutluk karşısında çıkacak. 

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik 
adam idaresinde oynadığı 5 maç-
ta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 
mağlubiyet yaşadı. Türkiye Futbol 
Direktörü Fatih Terim ile yolların 
ayrılmasının ardından 2 Ağustos’ta 
2+1 yıllık sözleşme imzalanan Lu-
cescu yönetimindeki milli takım, ilk 
maçında, FIFA Dünya Kupası Avru-
pa Elemeleri I Grubu’nda Ukray-
na’ya 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlı 
ekip, Rumen teknik adam ile çıktığı 
ikinci maçta, Hırvatistan’ı Eskişe-
hir’de 1-0 yenmeyi başarmıştı.

Milli takım, Lucescu yöneti-
mindeki üçüncü karşılaşmasında 
ise İzlanda’ya Eskişehir’de 3-0 
mağlup olarak Dünya Kupası’na 
katılma şansını kaybetmişti. Tür-
kiye, Rumen teknik adamla çıktığı 
dördüncü maçta, deplasmanda 
Finlandiya ile 2-2 berabere kalmış-
tı. Ay-yıldızlı ekip, deneyimli teknik 
adam idaresindeki ilk hazırlık ma-
çında ise Romanya’ya deplasman-
da 2-0 yenildi. 

MİLLİ TAKIMIN 2017 KARNESİ
Ay-yıldızlı ekip, 2017 yılında 

yaptığı 6’sı resmi, 3’ü özel 9 maç-
ta, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 
beraberlik aldı. Türkiye, iki yenil-
gisini Dünya Kupası Avrupa Ele-
meleri I Grubu’nda oynadığı son 3 
karşılaşmada, Ukrayna ve İzlanda 
karşısında yaşadı. Milli takım son 
yenilgisini ise 9 Kasım’da Roman-
ya ile deplasmanda oynadığı hazır-
lık maçında 2-0’lık sonuçla yaşadı. 
A Milli Takım, 2017 yılında yaptığı 
maçlarda 12 kez fileleri havalandı-
rırken, kalesinde ise 11 gol gördü.  
n AA
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Selçuklu Belediyespor’un Play – Off yürüyüşü sürüyor
Sezon başında Türkiye Bas-

ketbol 1. Lig’e davet edilen ve 
kısa süre içinde takım kurarak lige 
başlayan temsilcimiz Selçuklu 
Belediyespor, Konya’ya basketbol 
heyecanını yeniden kazandırdı. 
Sezon çok iyi bir başlangıç yapan 
mavi beyazlılar, ligde oynadığı 8 
maçta 7 galibiyet elde ederek 15 
puanla 2.sırada yer alıyor. Selçuk-
lu Belediyespor, bundan sonraki 
maçlarında da iyi sonuçlar alarak 
ligi üst sıralarda bitirerek Play – 
Of oynamak istiyor. Bir Amerikalı 
bir Hırvat yabancı oyuncu alan 
Selçuklu Belediyespor, Arca, İzzet 

ve Fırat gibi yerli oyuncularından 
da en iyi şekilde faydalanıyor. Ba-
şantrenör Serkan Erdoğan yöneti-
minde ligdeki iyi gidişatını sürdü-
ren basketbol temsilcimiz, devre 
arasında eksik görülen noktalara 
transfer yapacak.
SELÇUKLU, DESTEK BEKLİYOR

Son olarak ligin 8.hafta ma-
çında Balıkesir’de Karesi Spor ile 
karşılaşan Selçuklu Belediyespor, 
bu maçtan 81-92 galip ayrılacak 
ligdeki 7.galibiyetini aldı. Kendi 
imkanları ile takım kuran ve sade-
ce Medicana ile sağlık sponsor-
luğu yapan Selçuklu Belediyesi, 

daha büyük başarıların elde edil-
mesi ve Konya’nın basketbolda 
en üst ligde temsil edilmesi için 
işadamlarının desteğini bekliyor. 
Selçuklu Belediyespor’un maçla-
rın oynadığı Selçuklu Belediyesi 
Uluslararası Spor Salonu’nda 
yeni reklam alanları açan mavi 
beyazlı takım, destek istiyor. Bun-
dan sonraki süreçte iç sahada zor-
lu maçlara çıkacak olan Selçuklu 
Belediyespor, Konyalı sporsever-
lerin de salonda destek vermesi 
ile çıkışını devam ettirmenin pe-
şinde.
n SPOR SERVİSİ

Judoda Bilal Çiloğlu 
bronz madalya kazandı

10-12 Kasım 2017 tarihleri arasında Karadağ’ın baş-
kenti Podgorcia’da yapılan 23 Yaş altı Avrupa Judo Şam-
piyonasında 73 kiloda mücadele eden Konya TOHM spor-
cusu Bilal Çiloğlu, bronz madalya kazandı. Çiloğlu, günün 
ilk maçında Litvanyalı rakibini altın skorda aldığı waza-ari 
puanıyla geride bıraktı. İkinci turda Hollandalı rakibine iki 
waza-ari yapan Çiloğlu çeyrek finale çıktı. Konyalı sporcu, 
bu turda Moldovalı rakibini geçemeyince repesaja kaldı. 
Azerbaycanlı T. Valiyev’i ipponla yenen judocu Çiloğlu, 
bronz madalya için Romen M. Cercea ile karşılaştı. Normal 
süresi karşılıklı waza-ari puanlarıyla 1-1 sona eden zorlu 
mücadeleyi altın skorda kazandığı waza-ari puanıyla üstün 
tamamlayan Bilal Çiloğlu üçüncülük kürsüsünde yer aldı.
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Bölgesel Amatör’de 
8.hafta tamamlandı
Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta 8.hafta maçları tamam-

landı. Üç temsilcimizin mücadele ettiği ligde bu hafta sa-
dece Sarayönü Belediyespor galip gelebildi. Kendi evinde 
Gölhisarspor’u 2-0 ile geçen yeşil siyahlılar puanını 18’e 
yükseltti ve haftayı 3.sırada tamamladı. İç sahada oynayan 
bir diğer ekibimiz Ereğlispor ise Anamur Belediyespor ile 
0-0 berabere kalarak puanını 6’ya yükseltti. Kırmızı beyaz-
lı temsilcimiz Akşehirspor, deplasmanda Kepez Beledi-
yespor’a 1-0 yenilerek haftayı puansız kapattı.
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Fatih Yılmaz, Yavru Kartal’a konuk oldu
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu 

Selçukspor akşam yemeğinde Atiker Kon-
yaspor Başkanı Fatih Yılmaz ve Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Günbaş’ı ağırladı.

 Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisle-
ri’nde Sakaryaspor maçı öncesi kampa 
bulunan takımın akşam yemeğine, Atiker 
Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, Atiker 
Konyaspor Başkan Yardımcısı Mehmet 
Günbaş, Konya Anadolu Selçukspor Kulüp 
Başkanı Mehmet Güney, Başkan yardımcı-
sı Mehmet Derinsu, Mali İşler Sorumlusu 
Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Küçükçöğen, 
Futbol Şube Komitesi Üyesi Mehmet Ay, 
Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya 
Anadolu Selçukspor Kulübü Basın Sözcüsü 
Hakan Salim Çağlayan, Konyaspor Yöne-
tim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Gökhan, tek-
nik heyet, futbolcular ve Kulüp çalışanları 
katıldı.
‘BURAYA GELEREK BİZE GÜÇ VERDİLER’

Yemekte bir konuşma yapan Konya 
Anadolu Selçukspor Kulüp Başkanı Mehmet 
Güney, zorlu bir süreçten geçtiklerini ancak 
çıkışa geçeceklerini belirterek, “Konyaspor 

Başkanı  Fatih Yılmaz bey ve yönetim kurulu 
üyelerine teşekkür ediyoruz. Bu gün burada 
bulunarak bizlere güç verdiler. İnşallah Lig-
de alacağımız iyi sonuçlarla bizde onlara 
teşekkür edeceğiz” dedi.

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih 
Yılmaz da burada yaptığı konuşmada,  Kon-
ya Anadolu Selçukspor’u yakından takip et-
tiklerini ve gelecekte Konyaspor formasını 
giyecek futbolcuların buradan çıkacağına 

inandığını söyledi. Fatih Yılmaz, “ Her za-
man yanınızda olduğumuz gibi bundan son-
rada sizlerle birlikteyiz. Elimizden gelen ne 
ise yapmaya hazırız. Zorlu bir süreçten  geç-
tiğinizi biliyorum. Ama sizler bu zorlukların 
üstesinden gelebilirsiniz. Sizlere inanıyor 
ve güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BU SÜREÇTEN ALNIMIZIN 
AKI İLE ÇIKACAĞIZ’

Futbolcular adına bir konuşma yapan 

Yavru Kartal’ın takım kaptanı Ahmet Önay 
ise, “Bu akşam burada birlikte olmaktan 
son derece mutlu olduk. İnşallah içinde bu-
lunduğumuz zorlu süreçten alnımızın akı ile 
çıkıp sevenlerimizi mutlu etmek istiyoruz. 
Kulüp yönetimimize ve Konyaspor yönetim 
kuruluna bize verdikleri destek ve güvenleri 
nedeni ile teşekkür ediyoruz” şeklinde gö-
rüş bildirdi.
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Nefes aldık!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 12.hafta maçında 
Sakaryaspor’u konuk etti. Ligde 8 maçtır kazanamayan yeşil beyazlılar, 
İbrahim Ak’ın golü ile 1-0 galip gelmeyi başardı ve puanını 13’e yükseltti

Ligde uzun süredir kötü bir tablo orta-
ya koyan Konya Anadolu Selçukspor, dün 
Sakaryaspor’u yenerek nefes aldı. TFF 2. 
Lig’de 8 haftadır kazanamayan yeşil beyazlı 
temsilcimiz, ligin güçlü takımlarından Sa-
karyaspor ile mücadele etti. Karşılıklı atak-
ların yaşandığı ve yoğun tempolu geçen 
maçta Konya Anadolu Selçukspor, 41.daki-
kada İbrahim Ak ile 1-0 öne geçti. İlk yarı 
bu sonuçla biterken, ikinci yarıda birçok 
pozisyon bulan Sakaryaspor, aradığı golü 
bulamadı. Savunmada başarılı olan temsil-
cimiz Konya Anadolu Selçukspor, maçtan 
1-0 galip ayrıldı.
ANADOLU SELÇUK ÇİFT FORVET OYNADI

TFF 2. Lig’de en sonra 3.haftada Zon-
guldak maçından galibiyet ile ayrılan Konya 
Anadolu Selçukspor, evinde Sakaryaspor 
ile karşılaştı. Yeşil beyazlı takımda Teknik 
Direktör Mustafa Alper Avcı, Seddar Kara-
man ve Mücahit Can Akçay’a şans vererek 
karşılaşmaya çift forvet ile başladı. İlk ya-
rıda rakibine oranla daha baskılı bir oyun 
ortaya koyan Yavru Kartal, 41’de aradığı 
golü buldu. İbrahim Ak ile öne geçen Kon-
ya Anadolu Selçukspor, ilk yarıyı bu skorla 
tamamlayarak rahat bir nefes aldı.
İKİNCİ YARIDA SAKARYA BASKILI OYNADI

Maçın ikinci yarısında Konya Anadolu 
Selçukspor, önde olmanın da etkisi ile ge-
riye yaslandı. Rakibini geride karşılayan 
yeşil beyazlı takım, Sakarya ataklarından 
savunmada başarılı bir performans ortaya 
koydu. Konuk ekip Sakaryaspor, net pozis-
yonlardan yararlanamadı. Maç bu skorla 
sona ererken, Konya Anadolu Selçukspor 
puanını 13 yaptı ve 12.sıraya yükseldi. 20 
puanda kalan Sakaryaspor ise 12.hafta so-
nunda kendine 6.sırada yer buldu.
BEYAZ GRUP’TA DİĞER KARŞILAŞMALAR

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 12.hafta maç-
ları tamamlandı. Sonuçlar şu şekilde; Altay 
1 – 0 Bandırmaspor, Karagümrük 1 – 1 Si-
livrispor, Gümüşhanespor 2 – 0 Niğde Bele-
diyespor, Kahramanmaraşspor 0 – 4 Hacet-
tepespor, Şanlıurfaspor 2 – 1 Bugsaşspor, 
Zonguldak Kömürspor 2 – 0 Pendikspor, 
Fethiyespor 1 – 2 Kırklarelispor, Nazilli Be-
lediyespor 1 – 0 Karşıyaka. Bu sonuçların 
ardından Gümüşhanespor 24 puan ve ave-
rajla ligde haftayı lider kapattı.
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GÜMÜŞHANESPOR 12 7 3 2 25 10 15 24
2.ALTAY 12 7 3 2 23 13 10 24
3.ŞANLIURFASPOR 12 7 3 2 19 10 9 24
4.KIRKLARELİSPOR 12 7 3 2 22 16 6 24
5.BANDIRMASPOR 12 7 1 4 16 12 4 22
6.SAKARYASPOR 12 5 5 2 15 9 6 20
7.NİĞDE BELEDİYE 12 5 4 3 13 10 3 19
8.ZONGULDAK 12 5 4 3 10 11 -1 19
9.BUGSAŞ SPOR 12 5 3 4 16 14 2 18
10.HACETTEPE 12 4 5 3 17 12 5 17
11.KARAGÜMRÜK 12 4 2 6 13 13 0 14
12.A. SELÇUKSPOR 12 3 4 5 14 17 -3 13
13.PENDİKSPOR 12 2 5 5 10 15 -5 11
14.FETHİYESPOR 12 2 4 6 11 19 -8 10
15.NAZİLLİ BELEDİYE 12 2 3 7 9 21 -12 9
16.K. MARAŞSPOR 12 1 4 7 10 21 -11 7
17.SİLİVRİSPOR 12 1 3 8 8 21 -13 6
18.KARŞIYAKA 12 2 5 5 12 19 -7 5

2017-2018
TFF 2. LiG BEYAZ GRUP

PUAN DURUMU

S Takım O G M Puan
1 TÜRK TELEKOM 8 8 0 16
2 SELÇUKLU BELEDİYESİ 8 7 1 15
3 ANTALYASPOR 8 6 2 14
4 AFYON BELEDİYESİ 8 6 2 14
5 BURSASPOR DURMAZLAR 8 5 3 13
6 TED ANKARA KOLEJLİLER 8 5 3 13 
7 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 8 5 3 13
8 İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ 8 4 4 12
9 KARESİ SPOR 8 4 4 12
10 BANDIRMA KIRMIZI 8 4 4 12
11 AKHİSAR BELEDİYE 8 4 4 12 
12 BAKIRKÖY BASKET 8 3 5 11
13 SAMSUN BŞB. ANAKENT 8 3 5 11
14 DÜZCE BELEDİYE 8 3 5 11
15 OGM ORMANSPOR 8 2 6 10
16 ANKARA DSİ 8 2 6 10
17 PETKİM SPOR 8 1 7 9
18 YALOVA GROUP BELEDİYE 8 0 8 8

1-0



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

Hepi topu 11 
hafta ama 11 yıl gibi. 
O kadar büyük olay-
lar yaşandı, onca 
büyük problemler ile 
baş edilmeye çalışıl-
dı ki şu kısacık dö-
nemde, sanki yıllar 
geçmişçesine yoğun 
hafızamız. 

O yüzden olayları değerlen-
dirmekte, doğruyu bulmakta bir 
hayli zorlanıyoruz.

Bunca probleme rağmen 
kaybedilmiş bir şey yok henüz. 
Son 3-5 yılın birikimi ve direnci 
ile ayakta kaldı Konyaspor bu 
zorlu dönemde. 

Ama tehdidin ne kadar büyük 
olduğunu, takımı ayakta tutan 
10 puanın hangi maçlarda, nasıl 
hassas durumlara kazanıldığına 
bakarak anlayabiliriz.

Rezalet bir futbol oynanan 
Akhisar maçı kazanılmasa örne-
ğin…

Neler olurdu? 
Şimdi yeniden bir başlangıç 

için gün sayılıyor. Antalyaspor 
maçı ile yine bir döneme giri-
lecek. Umarız lige verilen milli 
arada takım en azından taktiksel 
ve mental problemlerini tamir 
etmiştir. 

Çünkü artık Konyaspor so-
run çözme kapasitesini aştı. 
Bundan sonra ortaya çıkacak 
küçük problemler bile can yakıcı 
sonuçlar doğurabilir.

En büyük kazanım taraftar 
olacak. Antalyaspor maçı ile ait 
olduğu yere dönecek olan Kon-
yaspor taraftarı, Konyaspor’un 
muhtemel çıkışının simgesi 
olabilir. Geçmişte olduğu gibi, 
‘Evinde kazanan, deplasmanda 

da kaybetmeyen’ 
Konyaspor’u çok 
özledik.

Sorunların or-
tadan kalkması ve 
taraftarın devreye 
girmesi ile birlikte bu 
iyi senaryo gerçekle-
şebilir. Ancak olası 
Antalyaspor mağ-

lubiyeti ve arkasından gelecek 
kayıplar çok ağır darbe indirir 
Konyaspor’a. 

Bu saatten sonra bütün 
olumlu gelişmeler teknik ekip 
ve taraftara yazacaktır. Olası 
kötü sonuçların sorumlusu ise 
yönetim olacaktır. En azından 
toplumun düşüncesi bu yöne 
gidecek. 

Hiç de Konyaspor yönetimi-
nin istemeyeceği şekilde. Oysa 
sırf bu anlayışı yıkmak için se-
zon başında önemli değişimlere 
imza atmışlardı. Demek ki ka-
derden kaçılmıyor.

Konyaspor bundan sonra 
çıkışa geçip ait olduğu yere yük-
selse de, sancılı dönem devam 
etse de Konyaspor yönetiminin 
kendini ve kararlarını gözden 
geçirmesi şart. Ben yaptım oldu 
anlayışı ile, basit ön yargılarla, içi 
boş özgüven ile verilen kararla-
rın nelere mal olacağını gördük.

Umarız devre arasında kadar 
gemiyi batırmadan limana çe-
kebiliriz. Ondan sonra yapılacak 
tamirat ile yeniden açılırız açık 
denizlere. 

Antalyaspor maçı sakin li-
mana demir atmanın ön önemli 
engellerinden biri. Bu fırtına atla-
tılırsa gerisi gelecektir. 

Lakin tersi bir durumdan Al-
lah korusun…

BU FIRTINA ATLATILMALI!

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ

Ara transfer hamlesi
Sezon başında 15 transfer yapmasına rağmen gelen oyunculardan istediği verimi alamayan Atiker Konyaspor’da, devre arasında transfer 

hareketliliği yaşanacak. Transfer raporu için çalışmalara devam eden teknik ekip, oluşacak transfer listesini son ana kadar gizli tutacak

TFF Süper Lig’in ilk 11 haftasında 
10 puan toplayan ve 15. sırada kendine 
yer bulabilen Atiker Konyaspor’da göz-
ler devre arasında yapılacak takviyelere 
çevrildi. Anadolu Kartalı hücum hattına 
yapacağı transferlerle ligin ilk yarısında 
yaşadığı gol sorunu çözmeyi planlıyor. 
Teknik ekip Mehmet Özdilek gözetiminde 
çalışmalarını sürdürüyor.

YENİLERDEN VERİM ALINAMADI
Sezon başında oyun anlayışında 

değişikliğe gitmek ve giden oyuncuların 
yerini doldurmak için önemli transfer 
hamleleri yapan Atiker Konyaspor, takı-
ma kattığı oyunculardan verim alama-
mıştı. İlk 11 haftada hem Avrupa’da hem 
de ligde gol bulmakta zorlanan Anadolu 
Kartalı, özellikle büyük umutlarla transfer 
ettiği Ezekiel, Malick Evouna, Eze, Man-
yama gibi oyuncularda hayal kırıklığı 
yaşamıştı.

DEVRE ARASI TRANSFER  HAREKATI
Atiker Konyaspor gol sorununu çöz-

mek için devre arasını iple çekiyor. Ara 
transfer döneminde özellikle hücum hat-
tına önemli transferler yapması beklenen 
Konyaspor’da, transfer raporu için çalış-
malar sürüyor. 

Teknik ekip ve transfer komitesi dev-
re arasında takıma katılacak oyuncular 
ve takviye yapılacak bölgeler için sıkı bir 
çalışma içine girdi.

YETKİ ÖZDİLEK’TE
Sezon başında yapılan transferlerde 

scout ekibi, sportif direktör ve transfer 
komitesi merkezli bir politika güden Kon-
yaspor yönetimi, ortaya çıkan başarısızlı-
ğın ardından scout ekibi ve sportif direk-
törle yollarını ayırmıştı. Devre arasında 
yapılacak transferlerde Mehmet Özdilek 
karar mercii olacak.

ÇALIŞMALAR GİZLİ
Kendi ekibi ve transfer komitesi ile 

şimdiden çalışmalarını sürdüren teknik 
direktör Mehmet Özdilek transfer hareka-
tını gizli yürütecek. Peşinde olunan oyun-
cular yöneticiler de dahil transfer komite-
si dışında kimse ile paylaşılmayacak.
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