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Genç MÜSİAD, yetimleri 
umreye götürüyor

Toyota, kampanya ile
sürücüleri kışa hazırlıyor

Genç 
MÜSİAD Konya 

Şubesi “Dün-
yanın Kalbine 

Seferimiz Var” 
sloganıyla yetim 

çocukları umreye 
götürecek. Genç 
MÜSİAD Konya 

Şube Başkanı 
Kadir Başaran 

projeyle yetimle-
re manevi destek 

amaçladıklarını 
söyledi.    

n SAYFA 3’TE

Toyota sahipleri, İl Adı’nda hizmet veren Toyota Plaza ‘BAYİ 
ADI’nın geleneksel “Kış Servis Günleri Kampanyası” ile zorlu 
yol ve hava şartlarına hazırlıklı olacak. Kampanya 30 Kasım 

tarihine kadar sürecek.  n HABERİ SAYF A13’TE

BİR KAN BAĞIŞI 
3 CAN KURTARIYOR

ECDADIMIZIN MİRASINI
YAŞATMAYI SÜRDÜRELİM

Kızılay’dan kan bağışı kampanyası

Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek: 

Kızılay, ‘Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi’  
başlattı. Türk Kızılayı Konya Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. 
Kaya Levent, “Bir kişini verdiği kan bağışıyla üç ayrı hasta-
nın sağlığına kavuşmasına katkı sağlayabilir” dedi. 

Kalehan-Ecdat Bahçesi’nde muhtarlarla bir araya gelen 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Ne 
mutlu ecdadımız bize böyle bir miras bırakmış. Bin yıldır 
bize temayüz eden güzellikleri yaşatmaya devam edelim” 
dedi. 

n HABERİ SAYFA 14’TE

n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya’nın babayiğidi! 
Yerli otomobilin 

heyecanını 
yaşadıklarını belirten 

Aydınlar Yedek Parça 
Fabrikası AYD Yönetim 
Kurulu Başkanı Harun 

Aydın, “2 bin 500 
çalışanımızla, yarınların 

otomobilini üretecek 
ortak girişim grubunun 

yanında olduğumuzu 
belirtiyoruz” dedi

YERLİ OTOMOBİL BÜYÜK 
KALKINMA HAMLESİDİR

Aydınlar Yedek Parça Fabrikası AYD Yö-
netim Kurulu Başkanı Harun Aydın, “Tür-
kiye’nin Otomobili projesinde imzaların 
atılması ülkemiz adına başlı başına çok 
büyük bir kalkınma hamlesidir. Otomobil 
fabrikasının Konya’ya kurulması yeni Mar-
mara bölgesi oluşumu açısından önem-
lidir ancak; çok daha önemli olanı Türki-
ye’nin bir otomobil yapmasıdır ”dedi.

4. ATILIM YILINA 
HAZIRIZ MESAJI VERDİ

Aydın, “2019 yılında prototipi, 2021 yılında 
üretimi gerçekleşecek olan Türkiye’nin 

otomobili heyecanını 
bugünden yaşıyor, 2 
bin 500 çalışanımızla, 
yarınların otomobi-
lini üretecek ortak 
girişim grubunun 
yanında olduğu-
muzu belirtiyor ve 
biz 4. Atılım Yı-
lı’na bugünden 
hazırız diyo-
ruz” ifadeleri-
ni kullandı.  
n HABERİ 
SAYFA 3’TE

Filistinliler adeta
esir hayatı yaşıyor!

‘Hem işverene hem 
de işçiye faydalı’

Kudüs başta olmak üzere İsrail işgali altında bulunan 
bölgelerde Müslümanlar adeta esir hayatı yaşıyor. Cadde 
ve sokaklar kameralarla gözlenirken, neredeyse her köşe-
yi tutan İsrail güvenlik güçleri nefes aldırmıyor. Çocuklar 

tüm masumiyeti ile bölgedeki durumu özetliyor. 
n HABERİ SAYFA 15’TE

İnşaat sektöründe çalışan işçiler için ‘mesleki yeterlilik 
belgesi’ zorunluluğu getirilmişti. İnşaatçılar ve İnşaat Mal-
zemeleri Satıcıları Odası Başkanı Ali Yazar, belgenin hem 

işverene hem de işçiye fayda sağlayacağını belirterek, 
“İşçilerimiz daha güvenli ortamlarda çalışacaktır” dedi.

n HABERİ SAYFA 4’TE 

Harun Aydın
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Özden Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Halit Özden’in oğlu Şuayip dünya evine girdi. Zeynep-Hüseyin 
Küçükerkoç çiftinin kızı Rümeysa ile Miyase-Halit Özden çiftinin oğlu Şuayip düğün mutluluğu yaşadı

Küçükerkoç ve Özden 
ailelerinin mutlu günü

Özden Otomotiv Yöne-
tim Kurulu Başkanı Halit 
Özden oğlu, Şuayip’i evlen-
dirdi. Rümeysa ve Şuayip 
düğün mutluluğu yaşadı. 
Zeynep-Hüseyin Küçüker-
koç çiftinin kızı Rümeysa 
ile Miyase-Halit Özden çifti-
nin oğlu Şuayip ömür boyu 
mutluluk için ‘evet’ diyerek 
dünya evine girdi. Atiker De 
Luxe Düğün Merkezinde 
gerçekleştirilen merasime 
Küçükerkoç ve Özden aile-
lerinin yakınları, sevenleri 
ve dostları katıldı. Davetlile-
rin ‘hayırlı olsun’ dileklerini 

kabul eden Küçükerkoç ve 
Özden aileleri davetlile-
ri kapıda karşıladı. Düğün 
merasiminde misafirlere 
geleneksel düğün pilavı ik-
ramında bulunuldu. Mutlu-
lukları gözlerinden okunan 
genç çift ise arkadaşları ve 
aileleri ile birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirmeyi ihmal 
etmedi. Yenigün Gazetesi 
olarak Küçükerkoç-Özden 
ailelerine hayırlı olsun dilek-
lerimizi ileterek,  Rümeysa 
ve Şuayip çiftine ise ömür 
boyu mutluluklar dileriz. 
n METEHAN KESKİN  

AFAD’dan afet 
çantası uyarısı!

Fikret Danış yeniden 
KARDER Başkanı oldu

Afet ve Acil Durum Yönetim 
Başkanlığı (AFAD) havalimanı ve 
toplu ulaşım yerlerinde vatandaşla-
rın her an olabilme ihtimali bulunan 
afetlere karşı, hazırlamaları gereken 
acil durum çantası konusunda uyar-
dı. Konya Havalimanı’nda “bilinç-
lenin” temalı afişte afet çantasının 
içerisinde olması gerekenler hak-
kında bilgi verildi. 

Afet ve acil durum çantasında 
olması gerekenler;

-Kişi başı 5 litre su
-Bozulmaya dayanıklı 3 günlük 

yiyecek
-Önemli evraklar
-Pilli radyo

-Mevsime uygun temiz giysi
-Para
-7 günlük kişisel ilaçlar
-Çok amaçlı çakı
-El feneri
-Pil
-Düdük
-Çöp poşeti
-İlk yardım malzemeleri
-Aile afet acil durum planı
Diğer yandan AFAD, afet ve acil 

durum çantasının içeriğinin kontrol 
edilmesi, her birey için ayrı çanta 
hazırlanması ve çantaların ulaşabilir 
yerde tutulması ile ilgili hatırlatma-
da bulundu.
n UFUK KENDİRCİ

Konya Karapınarlılar Derneği 
(KARDER), 25. Olağan Genel Kurul 
toplantısı gerçekleştirildi. Mevcut 
başkan Fikret Danış yeniden Konya 
Karapınarlılar Derneği (KARDER) 
başkanı oldu.  Kongre sonucunda 
açıklamalarda bulunan Fikret Da-
nış, derneğin amacının Karapınar-
lılar arasında birlik ve beraberliği 
artırmak olduğunu belirterek, “Yeni 
dönemde dernek ve üyelerimiz için 
en iyisini yapmaya çalışacağız. Birlik 
ve beraberlik için başarılı olacağımı-
za inanıyorum. Konya Karapınarlılar 
Derneği olarak yeni dönemde de 
sosyal ve kültürel etkinliklerimi-
zi yapmaya devam edeceğiz. Yeni 
dönemde derneğimize yeni hizmet 
binası kazandıracağız. İnşallah bu 

yeni binamızı Karapınarlı hemşeri-
lerimizin destekleri ile gerçekleşti-
receğiz. Dernek olarak 8 tane üni-
versitede okuyan hemşerilerimize 
destek veriyoruz. Bu konuda destek 
vermek isteyen hemşerilerimiz biz-
lere destek olabilir. Bizler tüm Kara-
pınarlı hemşerilerimizi derneğimize 
üye olmaları konusunda çağrıda 
bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. 
Konya Karapınarlılar Derneği (KAR-
DER) yönetimi şu isimlerden olu-
şuyor,  Başkan Fikret Danış, Baş-
kan Yardımcıları Mustafa Yaylacı, 
Mevlüt Demirel, Y.Nadi Balık, Aziz 
Duman,Salih Tuncel,Murat Erog-
lu,-Mustafa Nazım Mete,Mevlüt 
Tellioğlu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Siyaset ahlaklı olmazsa zulüm üretiriz’
Saadet Partisi (SP) Konya İl Genç-

lik Kolları tarafından düzenlenen 
Siyaset Okulu Programına katılan 
katılımcılara düzenlenen program ile 
sertifikaları verildi.  SP İl Gençlik Kol-
ları Başkanı Seyit Muhammed Halit 
Arık, 28-29 Ekim ve 11-12 Kasım 
tarihlerinde üniversite öğrencilerine 
yönelik düzenlemiş oldukları siyaset 
okulu programı ile ilgili basın açıkla-
masında bulundu. Siyaset Okulu’n-
da ki programlara Türkiye’nin 4 bir 
yanından, alanında uzman hocaların 
katıldığını söyleyen Arık, “Siyaset 
Okulu Programımız 4 günden oluştu. 
Birinci gün hukuk dersleriyle, ikinci 
gün sosyoloji dersleriyle, üçüncü gün 
de iktisat dersleriyle gerçekleştirdik 
ve bugün ahlak dersleri ile programı-
mızı nihayete erdirdik. Programımıza 
katılan hocalarımız; akademisyenler, 
alanında uzman doçentler, profesör-
ler oldu. Selçuk Üniversitesi’nden, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden 
katılan hocalarımız oldu. Hatta Aksa-
ray’dan, Şırnak’tan gelip, programı-
mıza katılan hocalarımız oldu. Hepsi-
ne ayrı ayrı teşekkürlerimizi bir borç 
biliyoruz.  Bu bahsetmiş olduğumuz 

sıkıntıların siyasetten kaynaklandığını 
düşündüğümüz için bu sıkıntılarında 
tekrar çözüm yolunun da siyaset ol-
duğunu ve çözecek kişileri de yetiş-
tirecek bir okul düzenlemeliyiz diye 
düşündük ve bunu da ifade ediyoruz” 
dedi.  

Devletin toplumu önemsemeyi 
bıraktığını belirten Arık sözlerine şöy-
le devam etti: “AB’ye giriş çabaları-
mız ve ABD ile stratejik ortaklığımız 
sebebiyle atılan her adım toplumu öz 

değerlerinden, tarihinden, inancın-
dan, kültüründen ve ruh kökünden 
uzaklaştırmaktadır. Şeyh Edebali’nin, 
‘İnsanı yaşat ki devlet yaşatsın’ sözü 
değişmiş ‘Devleti yaşat da insan ne 
olursa olsun’ durumuna gelmiştir. 
Hakikaten şu anda ülkemizde ve 
dünyamızda bu durumdayız. Adeta 
devletler yaşasın, devletin yöneticileri 
iyi konumda olsun ama milyarlarca, 
milyonlarca insan ne halde olursa ol-
sun, durumundayız. 

Çok acı! Bu siyasetin eliyle bozul-
du. Bunu nasıl tekrar düzelteceğiz? 
Yine tekrar ahlaklı, hak ve adalet 
merkezli siyaset yaparak düzeltece-
ğiz. Oysaki siyasiler eliyle meydana 
gelen kötü gidişatın yine siyasiler eliy-
le hak ve adalet çerçevesinde düzel-
tilip yaşanabilir bir Türkiye, yeniden 
büyük bir Türkiye ve yeni bir dünyayı 
kurmak hiç de zor değildir. Ve bunu 
biz de başaracağız inşallah” ifadeleri-
ni kullandı.

SİYASETİN KİRLENMESİNİN ÖNÜNE 
GEÇMEK İSTİYORUZ

Milli Görüş’ün tek temsilcisi olan 
Saadet Partisi mensupları olarak bu 
siyasi kirlenmenin önüne geçmek 

istediklerini belirten Arık, “Siyasetin 
bireyi, aileyi, toplumu, ülkeyi ve dün-
yayı yönetme sanatı olduğunun da 
bilincindeyiz. Ne yaptığının farkında 
olan, şuur sahibi siyasetçiler yetiştir-
mek amacıyla bu programı düzen-
ledik. Hakkı, Adaleti tesis edeceğiz. 
İktisadı bileceğiz, bileceğiz ki bugün 
ki borç çıkmazında olmayacağız. Sos-
yolojiyi bileceğiz ki insanları hayra 
yönlendireceğiz, insanları daha hu-
zurlu bir toplum, daha müreffeh bir 
toplum haline getireceğiz. Ama bun-
ların hepsini ahlaklı yapacağız. Ahlak-
lı yapılmadıktan sonra sadece zulüm 
üretiriz. 

Bu zulümle saadet getiremeyiz. 
Ondan dolayı biz önce Türkiye’mize 
sonra bütün insanlığa huzur ve saa-
deti getirmek amacıyla gençlik kolla-
rımızda, ana teşkilatımızda çalışma-
larımızı yerine getiriyoruz. İnşallah 
bundan sonra daha hızlı, daha azimli, 
daha kararlı bir şekilde çalışmalarımız 
devam edecek. Biz Allah’ın izniyle 
iktidara talibiz ve bütün insanlığa da 
huzuru, saadeti getireceğiz inşallah” 
dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Karapınarlılar Derneği (KARDER)  dernek binasında yapılan kongrede, 
mevcut başkan tek listeyle gidilen seçimde Fikret Danış yeniden başkan seçildi.

Seyit Muhammed Halit Arık
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Genç MÜSİAD Konya Şubesi geçtiğimiz yıl başlatılan yetim çocukları umreye götürme projesinin bu yıl ikincisini gerçekleştirecek. KİMSEV’de kalan gençler-
den programa başvuranları sınava tabi tutacaklarını belirten Genç MÜSİAD Konya Şube Başkanı Kadir Başaran, “Başaralı olanları umreye götüreceğiz” dedi 

Yetimlerle umreye gidecekler
Genç MÜSİAD Konya Şube-

si tarafından geçtiğimiz yıl yapılan 
Siyer-i Nebi yarışmasını kazanan 
Kimsesiz ve Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar Vakfı (KİMSEV)’de kalan 
gençleri umreye göndermişti. Geç-
tiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen umre 
programının bu yıl ikincisi yapılacak. 
Yine Genç MÜSİAD Konya Şubesi 
KİMSEV’de kalan ve 4’ü şehit çocu-
ğu olan gençlerden olmak üzere 15 
veya 20 genci umreye götürecek. 
“Dünyanın Kalbine Seferimiz Var” 
sloganıyla gerçekleştirilecek olan bu 
yılki umre programındaki yarışmanın 
konusu ise ilmihal olacak. 7/24 İlmi-
hal Kitabı’ndan hazırlanacak sorular, 
umre için başvuracak KİMSEV’de 
kalan gençlere yöneltilecek. Yarışma-
ya kazanan 15 veya 20 genç umreye 
gitme şansı kazanacak. Katılım için 
son tarih 4 Aralık olarak belirlendi. 
Umre programı ise yarıyıl tarihinde 

yani 26 Ocak’ta başlayacak8 Şubat’ta 
sona erecek. Ayrıca şehit ailelerinden 
seçilecek 4 genç sınava tabi tutulma-
yacak. 

‘BU ÇOCUKLARA BAKIŞ AÇISI 
KAZANDIRALIM İSTEDİK’

Konuyla ilgili bilgi veren Genç 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Kadir 
Başaran, geçen yıl programın ilkini 
gerçekleştirdiklerini hatırlattı. KİM-
SEV’de kalan gençlerden programa 
başvuranları sınava tabi tutacaklarını 
belirten Başaran, sözlerini şöyle sür-
dürdü, “Bu seneki sınav konusu il-
mihal. Bu sınavda başarılı olanlardan 
15 veya 20 kişiyi götüreceğiz. Henüz 
sayımız tam net değil. Bu gençlerimi-
zin içerisinde 4 de şehit çocuğu bu-
lunuyor. Şehit çocukları sınava tabi 
tutulmayacak. Onlar direk gidecek-
ler. 12-18 yaş arası erkek çocuklarını 
götüreceğiz. 7/24 ilmihal kitabından 
sınav yapacağız. Umre programına 
da Diyanet İşleri Başkanlığı ile gide-
ceğiz. Sınavı KİMSEV’le yapıyoruz. 
KİMSEV’le ortak yürütülen bir proje. 
Sınava sadece KİMSEV’de kalan ye-
tim çocuklar girebilecek. Geçen yıl da 
böyle bir organizasyon yapmıştık ve 

büyük rağbet görmüştü.” Proje ko-
nusundaki amaçlarından bahseden 
Başaran, “Bu çocuklar kimsesizler 
yurdunda kalıyor. Çoğunun annesi 

babası madde bağımlısı kimisininki 
hapishanede. O yüzden bu çocuklara 
bir bakış açısı kazandırmak istedik. 
Onları Allah’ın evine götürerek bunu 

kazandırmayı amaçlıyoruz. Farkında-
lık oluşturalım, manevi bir destek ve-
relim istedik” şeklinde konuştu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Yerli otomobilin heyecanını yaşadıklarını belirten Aydınlar Yedek Parça Fabrikası AYD Yönetim Kurulu Başkanı Harun Aydın, “2 bin 500 çalışanı-
mızla, yarınların otomobilini üretecek ortak girişim grubunun yanında olduğumuzu belirtiyor ve biz 4. Atılım Yılı’na bugünden hazırız diyoruz” dedi

‘AYD, 4. atılım yılına hazır’
Aydınlar Yedek Parça Fabrikası 

AYD Yönetim Kurulu Başkanı Harun 
Aydın, “Türkiye’nin Otomobili proje-
sinde imzaların atılması ülkemiz adı-
na başlı başına çok büyük bir kalkın-
ma hamlesidir. Otomobil fabrikasının 
Konya’ya kurulması yeni Marmara 
bölgesi oluşumu açısından önemlidir 
ancak; çok daha önemli olanı Türki-
ye’nin bir otomobil yapmasıdır ”dedi.

Aydınlar Yedek Parça Fabrikası 
Yönetim Kurulu Başkanı Harun Ay-
dın, yaptığı açıklamada Türkiye’nin 
otomobil yapma kararıyla 4. Atılım 
yılının başladığını ifade ederek, “Ül-
kemiz sadece bir otomobil yapma ka-

rarı almamıştır. Aynı zamanda yakın 
çağdan ileri teknoloji çağına geçişi 
başlatmıştır.Davetli olmaktan ve ka-
tılmaktan büyük onur duyduğumuz,  
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın himayelerinde gerçek-
leşen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığımızla TOBB Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin haklı olarak yerini 
aldığı Türkiye Otomobili Projesi Or-
tak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü 
İmza Töreni’nde heyecanımız bin kat 
daha artmış, geleceğin Türkiye’sini 
görmekten gözlerimiz yaşarmıştır” 
ifadelerini kullandı.

Aydın açıklamasını şöyle sürdür-

dü: “Bin yıllık şanlı tarihimizin çağ 
kapatıp çağ açan aziz evlatları bilirler 
ki; son 15 yılda, yakın çağdan yüksek 
teknoloji çağına hızlı değil, çok hızlı 
geçiş yapmaktayız. Baş döndüren hız-
la ve çılgın projelerle dünyayı kendisi-
ne hayran bırakan ülkemiz, yakın ge-
lecekte sadece büyüyen, gelişen değil 
aynı zamanda dünya liglerinde oyun 
kurucu olarak haklı yerini alacaktır. 
Küllerinden yeniden doğan Türk Mil-
leti, Cumhurun Başkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ile nükleer santraller, 
Kanal İstanbul,üçüncü havaalanı,-
milli helikopter, milli uçak,milli tank, 
milli füze,İHA, SİHA, 20 Bin km. bö-

lünmüş yol, hızlı tren, enerji yatırım-
ları ve sağlık yatırımlarında gelişmiş 
ülkeleri geride bırakırken,çevre ve şe-
hircilik, dış politika, eğitim, gençlik ve 
spor, gıda, tarım ve hayvancılıkta da 
adından söz ettirmekte ve parmakla 
gösterilmektedir. Başta ülkemiz, Türk 
dünyası ve İslam dünyasının umudu 
ve lideri olan Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan her alanda 
olduğu gibi,dünya otomobil pazarına 
da adımızı yazdırmak üzeredir. Da-
vetli olmaktan ve katılmaktan büyük 
onur duyduğumuz, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
himayelerinde gerçekleşen, Bilim 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız-
la TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin haklı olarak yerini aldığı 
“Türkiye Otomobili Projesi Ortak Gi-
rişim Grubu İşbirliği Protokolü İmza 
Töreni’nde heyecanımız bir kat daha 
artmıştır.”

“BUGÜNDEN HEYECANLIYIZ”
Aydın açıklamasında son olarak 

şunları dile getirdi,  “Türkiye’nin 
ilk yerli ve milli kuruluşu 
olan Aydınlar otomobil 
yedek parça fabrikamız, 
25 bin çeşit yedek parça 
ile yıllık 35 milyon adet 
üretim gerçekleştirmek-
tedir. 2019 yılında pro-
totipi, 2021 yılında üre-
timi gerçekleşecek olan 
Türkiye’nin otomobili 
heyecanını bugünden 
yaşıyor, 2 bin 500 ça-
lışanımızla, yarınla-
rın otomobilini üre-
tecek ortak girişim 
grubunun yanın-
da olduğumuzu 
belirtiyor ve biz 
4. Atılım Yılı’na 
b u g ü n d e n 
hazırız diyo-
ruz.”
n HABER 
MERKEZİ

Aydınlar Yedek
 Parça 

Fabrikası
 AYD Yönetim 

Kurulu
 Başkanı 

Harun Aydın

Kadir Başaran

Genç MÜSİAD Konya Şubesi geçtiğimiz yıl başlattıkları proje ile KİMSEV’de kalan yetimleri umreye götürmüştü.



Tehlikeli meslek grubu içeri-
sinde inşaat sektörü de yer alıyor. 
Bu kapsamda ‘mesleki yeterlilik 
belgesi’ inşaat sektöründe çalışan 
bütün kişilere zorunlu hale geti-
rilmişti. İnşaat işçileri dâhil olmak 
üzere inşaat ile ilgili bütün meslek 
grubundakiler ‘mesleki yeterlilik 
belgesi’ olmadan çalışamayacak. 
Konu ile ilgili ve odaya bağlı mes-
lek kuruluşlarıyla ilgili önemli açık-
lamalarda bulunan Konya İnşaatçı-
lar ve İnşaat Malzemeleri Satıcıları 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı 
Ali Yazar, mesleki yeterlilik belge-
sinin hem işçiye hem işverene fay-
da sağlayacağını belirterek; “Teh-
likeli ve çok tehlikeli sınıflarda ki 
40 meslek de ‘mesleki yeterlilik 
belgesi’ zorunlu hale getirilmiştir. 
Yeni tebliğ ile  ‘mesleki yeterlilik 
belgesinin’ zorunlu hale getirildiği 
meslekler içerisinde inşaat ile ilgili 
meslek grupları da yer almaktadır. 
Mesleki yeterlilik belgesinin zo-
runlu kılınması hem iş kazalarını 
en aza indirirken, kaliteli işçiliği de 
artıracaktır. Bundan dolayı bu bel-
genin alınması, şart olduğu kadar 
da çok önemlidir. Bu yüzden inşaat 
sektöründeki meslek gruplarını bu 
belgeyi biran önce alması gereki-
yor. Mesleki yeterlilik belgesi ile iş-
çilerimiz daha güvenli ortamlarda 
çalışacaktır. Aynı zamanda mes-
leklerini daha rekabetçi ve daha 
güvenli bir şekilde icra etmelerini 
sağlayacaktır. Yurt dışında da ge-
çerli olan bir belge sahibi olacak-
lardır.Ayrıca belgeli personel çalış-
tıran işverenler çeşitli teşviklerden 
faydalanacaktır” diye konuştu.  

AMACIMIZ; ÜYELERİMİZE 
HİZMET ETMEK

Konya İnşaatçılar ve İnşaat 
Malzemeleri Satıcıları Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası Başkanı Ali Ya-
zar oda hakkında bilgiler vererek 
amaçlarının üyelerinin işlerini ko-
laylaştırmak olduğunun altını çi-
zerek sözlerine şu şekilde devam 
etti; “Odamız 2002 yılında kurul-
muştur. İnşaat malzemeleri imala-
tı ve ticareti, boya ve boya ürünleri 
imalatı ve ticareti, yalıtım işleri, 
yapı dekorasyon faaliyetleri, cam-
cılık prefabrik kapı ve PVC, yapıla-
rın inşaatı ve inşaata hazırlanması, 
sıvacılık, mermercilik ve taşçılık, 
çevre düzenleme peyzaj faaliyetle-
ri, Beton ve beton ürünleri imalatı 
ve ticareti, yıkım işleri gibi meslek 
dalları odamızda bulunmaktadır. 
Odamız esnaf ve sanatkârlarımız 

ile bunların yanlarında çalışanla-
rın mesleki ve teknik ihtiyaçlarını 
karşılamak, mesleki faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, mesleğin genel 
menfaatlerine uygun olarak geliş-
melerini ve mesleki eğitimlerini 
sağlamak için faaliyetlerini sürdür-
mektedir”

İNŞAAT MALZEMELERİNE
 YÜZDE 40 ZAM GELDİ!

İnşaat sektöründe kullanılan 
malzemeler doların yükselmesin-
den dolayı etkilendi. Konuyla ilgili 
açıklamalarda bulunan İnşaatçılar 
Odası Başkanı Ali Yazar yaklaşık 
olarak malzemelere yüzde 40 zam 
geldiğini belirterek cümlelerini şu 
şekilde aktardı; “İnşaat sektörün-
de bulunan esnaflarımızın genel 
sıkıntısı malzeme fiyatlarının yük-
sek olmasıdır. Doların yükselme-
sinden dolayı bizim sektörümüz 
etkilenmiştir. 15 Temmuz darbe 
girişiminin ardından inşaat malze-
melerine yaklaşık olarak yüzde 40 
zam geldi. Demire yüzde 100, or-
man ürünlerine yüzde 50 gibi. Ma-
liyetler arttığı için daire satışları da 
şuanda tamamen durdu.  200 bin 
TL civarında ki daireleri vatandaş-
lar tercih ediyor. 800 bin TL olan 
daireler zengin gruplarına satılıyor. 
300 bin TL ile 500 bin TL arasında 
olan dairelerin satışlarında ise sı-
kıntıları var”
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ HEM 
İŞVERENE HEM DE İŞÇİYE FAYDA 

SAĞLAYACAK
‘Mesleki yeterlilik belgesinin’ 

inşaat işçileri için de zorunlu hale 
getirildiğini bildiren Başkan Yazar, 

belgenin alınmasının hem işveren 
hem de işçi açısından iyi olaca-
ğını vurguladı. Yazar tehlikelerin 

azalacağını da ifade ederek, “Teh-
likeli ve çok tehlikeli sınıflarda ki 
40 meslek de ‘mesleki yeterlilik 
belgesi’ zorunlu hale getirilmiştir. 
Yeni tebliğ ile  ‘mesleki yeterlilik 

belgesinin’ zorunlu hale getirildiği 
meslekler içerisinde inşaat ile ilgili 
meslek grupları da yer almaktadır. 

Mesleki yeterlilik belgesinin zo-
runlu kılınması hem iş kazalarını 
en aza indirirken, kaliteli işçiliği de 
artıracaktır. Bundan dolayı bu bel-
genin alınması, şart olduğu kadar 

da çok önemlidir. Bu yüzden inşaat 
sektöründeki meslek gruplarını bu 
belgeyi biran önce alması gereki-
yor.  Ülkemizde halen mesleki ye-
terlilik belgesi konusunda yeterli 
yapıda değiliz. Mesleki yeterlilik 
kurumu Türkiye genelinde 96 fir-
ma yetkilendirmiştir. 2016-2017 
yıllarındaki tebliğlerle ise 81 mes-
lek dalına mesleki yeterlilik belge-
si verilmektedir. Mesleki yeterlilik 
belgesi ile işçilerimiz daha güvenli 
ortamlarda çalışacaktır. Aynı za-
manda mesleklerini daha reka-
betçi ve daha güvenli bir şekilde 
icra etmelerini sağlayacaktır. Yurt 
dışında da geçerli olan bir belge 
sahibi olacaklardır. Bunun yanında 
işverenler mesleki bilgi, beceri ve 
yetkinliğe sahip belgeli personel 
çalıştırarak iş kazası riskini azalt-
mış olacaklardır. Ayrıca belgeli 
personel çalıştıran işverenler çe-
şitli teşviklerden faydalanacaktır” 
diye konuştu. 

KALFALIK VE USTALIK BELGESİ 
OLMAYANLAR İNŞAATLADA 

ÇALIŞAMAYACAK
Kalfalık ve ustalık belgesi ol-

mayanların inşaat gibi meslek dal-
larında çalışamayacağını belirten 
Başkan Yazar, çalışanlar her an 
tehlike ile karşı karşıya kaldıkları 
için bu belgeyi almaları gerektiğini 
söyledi. Başkan Yazar başvuru ta-
rihleri ile ilgili de bilgiler vererek; 
“Kalfalık ve ustalık belgesi olma-
yanlar inşaat ve benzeri yerlerde 
çalışamayacak. İnşaat işleri ağır 
olduğu kadar tehlikelidir de. İn-
şaat tehlikeli meslek gruplarının 

içine de girmektedir. Çalışanlar 
her türlü iş kazası ile karşı karşıya 
kalabiliyor. Sanatkârlarımızın ve 
yanlarında çalışanların bir an önce 
kalfalık ve ustalık belgesini alması 
gerekir. Belge için en az 22 yaşını 
bitirmiş, ilköğretim veya ortaokul 
mezunu olması gerekiyor. Sınav 
döneminin başlangıcından en az 
bir ay öncesine kadar başvurusu-
nu yapmış olması gerekir. Kalfalık 
belgesi başvuru tarihleri; 2017 Ka-
sım ayı ile 22 Aralık 2017 tarihleri 
arasındadır. Ustalık Belgesi başvu-
ru tarihleri ise; 2018 yılının Nisan 
ayında başlayacaktır” dedi. 
İNŞAATÇI ESNAFLARININ BİR ÇATI 
ALTINDA TOPLANMASI GEREKİR 

İnşaat sektörünün gelişme-
sinden dolayı esnafların Konya’da 
farklı bölgelere yayıldığından bah-
seden Yazar, bunun için bir sanayi 
bölgesi çalışması yaptıklarını ifade 
ederek cümlelerini şu şekilde ak-
tardı; “İlimiz Konya’da inşaat sek-
törü hızla gelişmekte ve büyümek-
tedir. Ancak çalışan esnaflarımızın 
yerleri çok dağınık olduğundan 
dolayı hem esnafımız, hem de va-
tandaşımız aradığını bulamamak 
konusunda mağdur olmaktadır. 
Bunun için ilimizde bu sektöre uy-
gun bir sanayi bölgesinin kurulma-
sı gerekir. Vatandaşımız kurulacak 
olan sanayi bölgesinde aradığı her 
malzemeyi bulmasını sağlamak 
için çalışmalarımız sürmektedir. 
Bütün esnaflarımızın bir çatı altın-
da toplanması hem esnafımız hem 
de vatandaşlarımız açısından fay-
dalı olacaktır”
ODALARA YETKİ VERİLİRSE, KAYIT 
DIŞI KİŞİLERİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

Kayıt dışı kişilerin gün geçtikçe 
çoğaldığına değinen Başkan Yazar, 
odalara yetkilerin verilmesi halin-
de bunun önüne geçebilecekleri-
ni ifade ederek açıklamalarına şu 
şekilde yer verdi; “Şuanda piya-
sada bin civarında kayıt dışı olan 
esnafımız var. Bu kişiler vergi ve 
hiçbir gider ödemeden çalışmala-
rını sürdürüyor. Bundan dolayı da 
kaliteden ödün veriyorlar. Hiçbir 
denetim de yapılmıyor. Ruhsatlar 
verilirken kimin hangi malzeme-
yi yaptığına dair imzaları olması 
lazım. İnşallah yeterlilik belgesi 
ile birlikte herkes kurumsallaşa-
cak. Tabi ki bu konuda odalara da 
yetkilerin verilmesi gerekiyor. Biz 
yaptırım uyguladığımız takdirde 
kayıt dışı kişilerin önüne geçilebi-
lir”  n HÜSEYİN MENEKŞE  
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İnşaat sektöründe çalışan işçiler için ‘mesleki yeterlilik belgesi’ zorunluluğu getirilmişti. İnşaatçılar ve İnşaat Malzemeleri Satıcıları Odası Başkanı Ali Yazar bel-
genin hem işverene hem de işçiye fayda sağlayacağına dikkat çekti. Yazar, “Mesleki yeterlilik belgesi ile işçilerimiz daha güvenli ortamlarda çalışacaktır” dedi 

‘Mesleki yeterlilik belgesi hem 
işverene hem de işçiye faydalı’

Konya İnşaatçılar ve İnşaat Malzemeleri Satıcıları Esnaf ve
 Sanatkârlar Odası Başkanı Ali Yazar

‘Mesleki yeterlilik belgesinin’ inşaat işçileri için de zorunlu hale getirildiğini bildiren Başkan Yazar, belgenin alınmasının hem işveren hem de işçi açısından iyi olacağını vurguladı.

İnşaat tehlikeli meslek gruplarının içine de girmektedir. 
Çalışanlar her türlü iş kazası ile karşı karşıya kalabiliyor. 

Sanatkârlarımızın ve yanlarında çalışanların bir an önce kalfalık 
ve ustalık belgesini alması gerekir. Belge için en az 22 yaşını 
bitirmiş, ilköğretim veya ortaokul mezunu olması gerekiyor”

“



Saraçoğlu Caddesi üzerinde yer 
alan Karatay İlçe Merkezi’nin son 
mahallesi olan Erler Mahallesi’ne Ka-
palı Pazar Market yapım çalışmaları 
büyük bir hızla devam ediyor. Erler 
Pazar Marketin tamamlanmasının 
ardından Karatay’daki toplam kapalı 
pazar market sayısı 16’ya yükseliyor.  
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Karatay’daki bütün Pazar 
Marketlerde olduğunu gibi Erler Pa-
zar Marketin de üzerinin kapalı ola-
cağını söyledi. Başkan Hançerli, Er-
ler Mahallesine kazandırılacak pazar 
marketin büyük bir hızla tamamla-
nabilmesi için çalışmaların hummalı 
bir şekilde devam ettiğini vurguladı. 
Karatay’da pazar yerlerini cadde ve 
sokaklarda kurulmaktan kurtardık-
larını belirten Başkan Hançerli; yapı-
mına başlanan Erler Pazar Market’in 
yaklaşık 1 milyon 250 bin TL’ye mal 
olacağını ve 3 bin 843 metrekare arsa 
üzerine toplam bin 867 metrekare 
kapalı alanda yer alacağını dile getir-
di. Başkan Hançerli pazar marketin 
çevresinin 1.2 metre yüksekliğinde 
tuğla desenli betonarme duvar ve 
üzerine şeffaf kaplama ile tamamen 
kapatılacağını söyleyerek; çatı kapla-
masının çelik konstrüksiyon ve opak 
kaplama yapılacağını belirtti. Başkan 
Hançerli, kapalı pazar marketin içeri-
sinde mescit, bay-bayan-engelli WC, 
çay ocağı, elektrik odası, ve güvenlik 
odasının yer alacağını vurguladı. Baş-
kan Hançerli Karatay’a 2004-2017 
yılları arasında kazandırılan Sedirler, 
Karkent, Çimenlik, Kumköprü, Uluır-
mak, Karşehir, Çatalhöyük, İstiklal, 

Selim Sultan, Keçeciler, İsmil, Başak, 
Ovakavağı, Hayıroğlu, Yarma ve Erler 
olmak üzere Karatay’a kazandırılan 
toplam 16 pazar marketin yanı sıra; 
Derbent, Ahırlı Pazar Marketlerin ya-
pımının tamamlandığını ve Akşehir 
Kapalı Pazar Market inşaatının ise de-
vam ettiğini belirtti.

 Karatay’ın ve Karataylının hizme-
tin en güzeline layık olduğunu belir-
ten Başkan Hançerli, vatandaşların 
olumsuz hava koşullarından etkilen-
meden alış verişini yapabilmesi için 
pazar marketlerin büyük öneme sa-
hip olduğunu dile getirerek; mevsim 
şartlarına göre yanları açılır kapanır 
şekilde dizayn edilen pazar marketle-
rin, nişan ve düğün yapılması için de 
uygun alanlar sağladığını vurguladı.
n HABER MERKEZİ
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Prof. Dr. Kalender, reklamcılarla buluştu
Konya Reklamcılar 

Derneğinin geleneksel top-
lantısının bu haftaki konu-
ğu Selçuk Üniversitesi İle-
tişim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Kalender oldu. 
Konya Reklamcılar Derne-
ği, Osman Yavuz başkan-
lığında faaliyetlerine hızla 
devam ediyor. Derneğin 
geleneksel eğitim-kültür 
paylaşımı toplantıları-
nın konuğu olan Prof. Dr. 
Ahmet Kalender, dernek 
üyeleri, akademisyenler ve 
öğrencilerle bir araya geldi. 
Toplantıda Prof. Dr. Kalen-
der, reklam sektörünün sı-
kıntılarından ve geçmişten 
günümüze iletişim alanın-
daki değişimlerden bahse-
derek, “Selçuk Üniversitesi 

İletişim Fakültesi ile Kon-
ya Reklamcılar Derneği 
arasında yapılan işbirliği 
ve yetiştirdiğimiz nitelikli 
öğrencilerimizle sektörün 
ihtiyaçlarını karşılama 
gayretindeyiz. Bu işbirliği 
artarak devam edecek-
tir” dedi. Dernek Başkanı 
Osman Yavuz ise İletişim 
Fakültesiyle kurulan dir-
sek temasından memnun 
olduğunu ve birlikte daha 
iyi çalışmalar yapılacağına 
inandığını vurguladı. So-
ru-cevaplarla devam eden 
etkinlik Dernek Başkanı 
Osman Yavuz’un Dekan 
Prof. Dr. Ahmet Kalen-
der’e plaket takdimiyle 
son buldu.  
n HABER MERKEZİ 

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet Kalender

Tarihi alandaki yeraltı 
otoparkı tamamlandı

Bozkır’ın mahalleleri 
yeni tabelalarına kavuştu

Yapımı devam eden Tarihi Os-
manlı Buğday Pazarı’nda inceleme-
lerde bulunan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, katlı yeraltı 
otopark bölümünün tamamlandığı-
nı belirterek, şehrin kalbi konumun-
daki mekanda böyle bir otoparkın 
oluşturulmasının Konya’ya büyük 
bir katkı olduğunu dile getirdi. Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Ta-
hir Akyürek, Mevlana Kültür Vadisi 
Projesi kapsamında yapımı devam 
eden Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı 
inşaatındaki çalışmaları inceledi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Osmanlı Buğday 
Pazarı’nın yeniden ihya edildiği-
ni ve Meram bölgesine inşa edilen 
kıymetli eserin Konya merkez tica-
retine ve tarihi Konya bölgesine hiz-
met edeceğini vurguladı. Projenin 
tamamlanmasının ardından bölge 
ticaretine canlılık kazandıracak 136 
dükkan ve yeraltında da yüzlerce 
aracın park edebileceği iki katlı ye-

raltı otopark alanının hayata geçe-
ceğini ifade eden Başkan Akyürek, 
“Yapımcı firma Ekim sonuna kadar 
otopark alanının inşaatını tamam-
lanacağı noktasında bize söz ver-
mişti. Otopark alanı tamamlanmış 
durumda ama yukardaki inşaatlar 
devam ediyor. Onun için otoparkın 
sürekli olarak halka açılması bir süre 
sonra gerçekleşecek. Tarihi şehir 
merkezinde en önemli sorunumuz 
otopark elde etmekti. Şehrimizin 
kalbi olan mekanda böyle bir oto-
park alanının çıkması, yeraltında iki 
kat otopark oluşturulması şehrimize 
büyük bir katkıdır. Burası aynı za-
manda Tarım Müzesi, kafeteryala-
rı, gezinti alanlarıyla da şehrimizin 
yeni cazibe merkezlerinden birisi 
olacak. Hem ticaret merkezi olacak 
hem de ziyaret edilebilen bir yer 
olacak. Yürütülen güzel çalışma 
nedeniyle arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

TBMM’de mübaşirlerin sorunlarını gündeme getiren MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Mübaşirlerin 
görev tanımlarının yeniden yapılması ve genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmeleri gerekmektedir” dedi 

‘Mübaşirler arasında 
ayrımcılık kalkmalı’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM 
Genel Kurulu’nda, adliye teşkilatının 
iş yükünün önemli kısmını yüklenen 
mübaşirlerin sorunlarını gündeme 
getirdi. 

MÜBAŞİRLERE YAPILAN 
HAKSIZLIK GİDERİLMELİ

“Adliye teşkilatının iş yükünün 
önemli bir kısmını yüklenen ve bir-
çoğu yüksekokul mezunu olan mü-
başirler, yardımcı hizmetler sınıfında 
yer alması nedeniyle üst derece ve 
görevlere yükselememekte, ek gös-
terge alamamaktadır. Mübaşirler, 
adli hizmetlerin yürütülmesinde zo-
runlu ve asli görevleri ifa ediyorlar, 
kendileriyle benzer işleri gören diğer 
memurlar gibi genel idare hizmet-
leri sınıfında çalışmak istiyorlar. As-
keri mahkemelerdeki mübaşirlerle, 
diğer mahkemelerdeki mübaşirler 
arasındaki ayrımcılık kaldırılmalı” di-
yen MHP Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, “16 Nisan referandumuyla 
kabul edilen Anayasa değişikliğiyle 
kapanan askerî mahkemelerde çalı-
şan mübaşirler idari hizmetlerde ça-
lıştırılırken diğer mahkemelerde çalı-
şan mübaşirlerin yardımcı hizmetler 
sınıfında çalışmaya devam ettirildiği 

belirtilerek, mübaşirler arasında özlük 
hakları itibarıyla yıllarca ayrımcı bir 
uygulama yapıldığından dert yanıyor-
lar. 21 Mart 2012 tarihli ve 28240 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayınlanan Millî 
Savunma Bakanlığı, Genelkurmay 
Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkla-
rında Görevli Devlet Memurlarının 
Görevde Yükselme ve Unvan De-
ğişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik hü-
kümlerinde mübaşirler idari hizmet-

ler grubunda gösterilmektedir. Daha 
önce askerî mahkemelerde çalışan 
mübaşirler idari hizmetlerde çalıştırıl-
mış iken diğer mahkemelerde çalışan 
mübaşirler hâlen yardımcı hizmetler 
sınıfında yer almaktadır. Bu durum 
Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır.”

MÜBAŞİRLER, GENEL İDARE 
HİZMETLER SINIFINA GEÇİRİLMELİ

Kalaycı, “Adliye teşkilatlarının iş 
yoğunluğu ve yaptıkları hizmetler göz 
önüne alınarak mübaşirlerin görev 

tanımlarının yeniden yapılması ve ge-
nel idare hizmetleri sınıfına geçirilme-
leri gerekmektedir. Adalet Bakanlığı 
da mübaşirlerin genel idare hizmetle-
ri sınıfına alınmasını öteden beri iste-
mektedir.  Adalet Bakanlığında görev 
yapan mübaşirler mutlaka genel ida-
re hizmetleri sınıfına alınmalıdır. Böy-
lelikle genel idare hizmetleri sınıfına 
ait özlük haklarına ve görevde yüksel-
me imkânlarına bir an önce kavuştu-
rulmalıdır. Torba Kanuna eklenecek 
maddeyle sorunu çözebiliriz. Bu torba 
kanuna eklenecek bir maddeyle bu 
sorunu çözebiliriz, parti grupları ola-
rak birlikte gerekli düzenlemeyi yapa-
biliriz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
biz destek ve katkı vermeye hazırız. 
Mübaşir arkadaşlarımız ekrandan siz-
leri izliyor ve büyük bir umutla gerekli 
desteği vermenizi bekliyorlar.  

Ayrıca, yıllardır mağdur edilen 
4/C’lilere, sözleşmeli, vekil, fahri, ge-
çici, ücretli, kısmi zamanlı statüde 
çalışanlara da hakları verilmeli, bu ça-
lışanlar kadrolara alınmalıdır. Taşeron 
işçilerle ilgili hazırlandığı açıklanan 
tasarıda bu çalışanların durumu da 
dikkate alınmalıdır. 

Hukuk bunu gerektirir, adalet 
bunu gerektirir, eşitlik bunu gerekti-
rir” dedi.   n HABER MERKEZİ 

Bozkır’ın Mahallesi haline gelen 
belde ve köyler, Bozkır Belediyesi 
tarafından yapılan çalışmayla yeni 
tabelalarına kavuştu. Büyükşehir 
yasası ile Bozkır Belediyesinin birer 
mahallesi konumuna gelen kırsalda 
ve beldelerde bulunan mahallelere 
tabelalar yaptırıldı. Bozkır’ın, Bü-
yükşehir yasası ile birlikte mahalle 
sayısının 17 kat artarak 3 mahalle-
den 51 mahalleye çıktığını kayde-
den Bozkır Belediye Başkanı İbra-
him Gün, “Eski mevcut konumu ile 

3 mahallesi bulunan ilçemiz, Büyük-
şehir Yasası ile mahalle sayısında 51 
mahalleye ulaştı. Yeni mahalle olan 
yerleşim yerlerimizin, ilçemiz sınır-
larında olduğunun bilinmesi, yerli 
ve yabancı vatandaşlarımızın daha 
kolay adres bulması için mahallele-
rimize yeni tabelalarımızı yerleştir-
dik. Bozkır’ın merkez mahallerinde 
olduğu gibi yeni mahalleye dönüşen 
yerleşim alanlarımızda sürdürdüğü-
müz hizmetlerimize devam edece-
ğiz” dedi.  n HABER MERKEZİ

Karatay’da pazar market sayısı 16’ya çıkıyor  

Mehmet Hançerli

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı



Akşehir’de kontrol-
den çıkarak şarampole 
yuvarlanan TIR’ın kopan 
dorsesinin çarptığı şahıs, 
dorseyle birlikte uçuru-
ma yuvarlanarak hayatı-
nı kaybetti. Kazada 2 kişi 
de yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, 
Antalya’dan Akşehir isti-
kametine giden Zafer K. 
(40) idaresindeki 03 BH 
670 plakalı TIR, iddiaya 
göre frenin boşalmasıyla 
kontrolden çıktı. 

Yolun sağındaki 
şarampole yuvarlanan 
TIR’ın dorsesi yerinden 
ayrılarak bu sırada alt 
kısımdaki tali yolda park 

halindeki 42 UE 839 pla-
kalı otomobilin yanında 
bekleyen Mehmet Gö-
çer’e (45) çarptı. Çarp-
manın etkisiyle dorseyle 
birlikte uçuruma yuvar-
lanan Mehmet Göçer 
hayatını kaybetti. Kaza-
da tır sürücüsü Zafer K. 
ve yanındaki oğlu M.S.K. 
(12) ise yaralandı. Kazayı 
hafif yaralı atlatan ba-
ba-oğul, Akşehir Devlet 
Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. 

Uçuruma yuvarla-
nan tırın dorsesinde bu-
lunan kömür tozları yola 
saçıldı.
n İHA
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
14 Kasım 2017 Salı • Yıl: 10 • Sayı: 3188

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Seydişehir’de otomobil ile motosikletin 
çarpışması sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Seydişehir 
Bozkır yolunun 4. kilometresinde meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman 
Hamurcu (67) idaresindeki 42 ZC 228 plakalı 
otomobil ile aynı yöne seyir halindeki Suriye 
uyruklu Adnan El Sego (22) idaresindeki 
plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın 
etkisi ile otomobil ve motosiklet yol kena-
rında bulunan sulama kanalına devrildi. 
Kazada otomobil ve motosiklet sürücüleri ile 
otomobilde bulunan Hatice Hamurcu (63) 
yaralandı. Otomobilde bulunanların Seydi-
şehir’de bir yakınlarının düğününe gittikleri 
öğrenildi.   n İHA

Seydişehir’de meydana gelen trafik kazasın-
da 2 kişi yaralandı. Kaza, Seyitharun Bulvarı 
Belediye Kavşağında meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, H.G. idaresindeki 42 CFV 
55 plakalı otomobil ile E.O. idaresindeki 42 
ZT 345 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, 
motosiklet sürücüsü E.O. ve motosikletin 
arka kısmında oturan G.O. yaralandı. Yaralı-
lar kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 
olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir 
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı.  n İHA

Seydişehir’de
trafik kazası

Kazada sulama
kanalına uçtular

Organize Sanayi Bölgesine işçi taşıyan iki servis aracı 
kaza yaptı. Kazada, 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.  Kaza, 
saat 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hasandedemes-
cid Mahallesi Fetih Caddesi ile Sedirler Caddesi’nin kesiştiği 
kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi taşıyan 
Yaşar K. idaresindeki 42 FM 650 plakalı servis otobüsüne 
aynı yönde seyir halinde olan İsmail K. idaresindeki 42 AKS 

36 plakalı servis midibüsü arkadan çarptı. Çarpmanın etki-
siyle midibüste bulunan 18 kişiden sürücü İsmail K. ile birlik-
te olmak üzere 8 işçi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay ye-
rine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa 
sürede olay yerine ulaşırken, yaralanan 8 kişi ambulanslarla 
çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların 
sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.   n İHA

İki servis aracı kaza yaptı: 8 yaralı

Polisin ‘dur’ ihtarına 
uymadı kaza yaptı

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak 
kaçan ehliyetsiz sürücü virajı ala-
mayarak takla attı. Hurdaya dönen 
araçtan yara almadan kurtulan sü-
rücü bir süre şoka girdi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında 
merkez Karatay ilçesi Hacıyusuf-
mescit Mahallesi Adana Çevre Yolu 
Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, H.A. (16) iki ay 
önce trafikten çekme belgeli aldığı 
otomobil ile Karatay ilçesi Ovakava-
ğı Mahallesi’nden şehir merkezine 
gezmek için geldi. Sedirler Cadde-
si üzerinde plakasız otomobili fark 
eden polis ekipleri, defalarca “dur“ 
ihtarında bulundu. Sürücünün dur 
ihtarına uymaması sonucu kovala-

maca yaşandı. Yaşanan kovalama 
sırasında sürücü H.A. cadde üze-
rindeki virajı alamayarak direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
otomobil takla attı. Takla atan araçta 
bulunan sürücü H.A. kazadan yara 
almadan kurtulurken henüz kimliği 
belirlenemeyen bir kişi hafif yara-
landı. Yaralı, olay yerine gelen 112 
Acil Yardım ekiplerince ilk müdaha-
lesi olay yerinde yapıldıktan sonra 
Konya Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesine kaldırılarak tedavi altına alın-
dı. Öte yandan, polis ekiplerinden 
kaçan sürücü gözaltına alınırken, 
sürücüye 2 bin 490 lira para cezası 
kesildi.
n İHA

Konya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, yardım faaliyetlerinin yanı sıra bölgedeki 
başlıca talebin eğitim olduğunun altını çizerek, “Eğitimle ilgili aktif rol almak durumundayız” dedi 

‘Arakan’da eğitimle 
ilgili rol almalıyız’

Myanmar askerleri ve Budist mil-
liyetçiler tarafından 25 Ağustos’ta 
başlatılan katliamların ardından 
Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslü-
manlar, kamplarda açlık ve soğukla 
mücadele ediyor.

Konya İHH İnsani Yardım Der-
neği Başkanı Hasan Hüseyin Uysal 
ve beraberindeki heyet, hayırsever-
lerden toplanan bağışları ulaştırmak 
için bölgeye gitti.

Şiddet olaylarından kaçarak 
Bangladeş’e sığınan çoğunluğu kadın 
ve çocuk 700 bine yakın Arakanlının 
yaşadığı kamplarda, insani yardım 
malzemelerini dağıtan ekipler, derme 
çatma barakalarda, açlık ve soğuğun 
pençesinde hayatta kalma mücade-
lesi veren insanların dramına tanıklık 
etti. Şiddet olaylarının başladığı gün-
den itibaren Arakanlı Müslümanlar 
için yardım kampanyası başlattık-
larını söyleyen Uysal, bu kapsamda 
toplanan bağışları ulaştırmak için 25 
Ekim’de bölgeye gittiklerini aktardı. 
Uysal, kamplarda günde bin aileye 
gıda ve acil insani yardım malzeme-
sinin dağıtıldığını ifade etti. Konyalı 
hayırseverlerden 1 milyon 300 bin 
liralık nakdi yardımın Arakanlı Müs-
lümanlara ulaştırıldığını anlatan Uy-
sal, İHH’nın yardım faaliyetlerinin 

ise çok daha fazla olduğunu kaydetti.  
Kamplarda yaşama tutunan mazlum 
insanların dramına dikkati çeken 
Uysal, yerlerinden yurtlarından silah 
zoruyla kovulan Arakanlıların kamp-
larda zor şartlar altında yaşam sürdü-
ğünü dile getirdi.

Uysal, Bangladeş’te sınıra yakın 

bölgeye kurulan kamplardaki ya-
şamın, insan haysiyet ve onuruna 
yakışmadığını, gördükleri karşısın-
da yüreklerinin parçalandığını vur-
guladı.

NAYLON HASIR ÜZERİNDE 
ZORLU YAŞAM 

Olayların başladığı 25 Ağus-

tos’tan bugüne kadar çok sayıda 
insanın yaşamını yitirdiğine işaret 
eden Uysal, şöyle konuştu: “Yaklaşık 
700 bin mazlum ve mağdur karde-
şimiz, bambu, naylon hasır ve bran-
dadan yapılmış 15-20 metrekarelik 
barakalarda yaşıyor. Toprak üstüne 
bambulardan yapılmış, naylon hası-
rın serildiği bu yerde yaşam mücade-
lesi veriyorlar. Bölge, yoğun yağmur 
alan bir iklime sahip olduğu için aşırı 
derecede rutubet var. Çok sıkıntılı bir 
yer. İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan 
bir hayat olduğunu söylüyoruz. Bir-
birine yakınlıkları yarım ila 1 metre 
olan barakalar.... Bambulardan yapıl-
mış iskeletin üzerine atılan brandayla 
oluşturulan bu mekanlarda, mahre-
miyet ve aile hayatı yok. Olmayacak 
bir durum ve insanlar için bir fela-
ket.”

Uysal, yardım faaliyetlerinin yanı 
sıra bölgedeki başlıca talebin eğitim 
olduğunun altını çizerek, “Eğitimle 
ilgili aktif rol almak durumundayız. 
Rohingyalı ve Arakanlılar dindar 
Müslüman insanlar. Bu kardeşleri-
mizin imanını, irfanını, ahlakını ve 
kültürünü kaybetmemeleri, kendi-
leri olarak kalmaları ve nesillerinin 
devamı için bir program uygulamak 
zorundayız” ifadelerini kullandı.  n AA

TIR şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Hasan Hüseyin Uysal
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Gün geçmiyor ki ülke gündemini boş 
yere meşgul edecek, bizi birbirimize düşü-
recek bişeyler önümüze konulup birileri ta-
rafından servis edilmesin. Son zamanların 
gündem konusu ise ‘’ATATÜRK’’. Bunu 

neden yaptılar dersiniz? 
16 Nisan’da yapılan halkoylamasıyla 

değişen Cumhurbaşkanlığı hükûmet 
sistemi’nin geçmemesi için türlü uğraş 
verdi HAYIR cephesi. Lâkin olmadı. Öyle 

şeyler yapmalı ki 
kararsız seçmen 
EVET cephesinden 
uzaklaştırılmalı.

Ak Parti yap-
tığı ve yağacağı 
projelerle adeta 
zamanla yarışırken 
CHP’nin en ufak 
projesi olması bi 
tarafa vekillerin sa-
vurduğu küfürlerle, 
meclise getirdiği 
tezeklerle uğraş-
masından başka 
bir şey gösteremi-
yor ki.

Kasetle genel 
başkan olan biri-
sinin 7defa seçim 
kaybetmesine rağ-
men % 50+1 gibi 

bi hedefi olabilir mi? Dönüp 
Ak Parti cephesine baktı-
ğımızda birçok eksiklikleri 
olmasına rağmen samimi 
niyetleri ve tüm gayretiyle 
halkın sesine daha çok kulak 
veren bi lider ve partisini gör-
mekteyiz. 

Halktan gelen seslere 
kulak vermesine örnek vere-
cek olursak görevden alınan 
il ve ilçe başkanları ve istifası 
istenen belediye başkanları yetmez mi? Sık 
sık halkın sorunlarını daha iyi dinlemek için 
yaptığı muhtarlar toplantısı, il il gezerek katıl-
dığı Partisinin Danışma Meclisi toplantıları, 
Genişletilmiş il başkanları toplantıları, Ülke 
içinde ve dışında bizzat katılımıyla yaptığı 
toplu açılış törenleri, sanatçı, spor ve diğer 
dallardan oluşan geniş katılımcılardan olu-
şan toplantılar ve en ufak boşluğunda bile 
bizzat kendisinin Cumhurbaşkanlığı Külliye-
sinde misafir ettiği halk ve daha nice örnek-
ler Sayın Cumhurbaşkanının halka ne kadar 
kulak verdiğini göstermiyor mu?

Bişeyler yapmalı ki yıp-
ratmalı Ak Parti ve Genel 
Başkanı Erdoğan’ı değil mi? 
Bişeyler yapmalı ki %50+1 
i bulmasın. Ya Allah aşkına 
insan kendi ayağına sıkar mı 
hiç? Kendine ve partisine gü-
venmeyen birisi, partisinin al-
dığı oy oranı en fazla %43leri 
bulan birisi neden bu sis-
temi getirir bi düşünelim 
ondan sonra karar verelim 

isterseniz. Şimdi birileri tutturmuş 
Atatürkçülük üzerinden yıpratmaya 
çalışıyorlar. Atatürk’e ve hatıralarına en 
fazla sahip çıkan partinin CHP değil AK 
Parti olduğunu net görüyoruz. CHP Atatürk 
heykelinden başka bu güne kadar neye 
sahip çıktı ki?

Bu güne kadar bu milletin başına ne 
geldiyse hep “ci”cilerden, “cı”cılardan 
çekti. Mesela benim bi mezhebim var, lâkin 
mezhepçi değilim. Hanefi mezhebindenim 
ama diğer mezhepler ve mezhep imamları 
benim için birer kutup yıldızıdır. Atatürk’ü 

yaptığı iyi hizmetlerinden ötürü severim 
ama Atatürkçü değilim. Kısacası deyimi 
yerindeyse Kralı severim fakat kralcı 
değilim. Hele hele heykel benim inancımda 

kesinlikle yok. Olmamalı da zaten. Her ne 
kadar saygı amacıyla 
dahi olsa tarihte nice 
kavim bu yüzden 
imanını ve inancını 
yitirmişlerdir. Allah 
azze ve Celle Kuran-ı 
Kerim’de bu konu-
da birçok ayette bizi 
apaçık uyarmakta-
dır. Unutmamalı ki 
Cehennemin yolları 
iyi niyet taşları ile do-
ludur. Benim dinim 
İslâm, kitabım Kur-an 
ve tek önderim de 
Resulullah’tır. Ne ala-
ka diye sorabilirsiniz 
şimdi.

1921-1931 yılları 
arasında CHP Edirne 
milletvekilliği yapan 
Mehmet Şeref Ay-

kut 1936 yılında basılan ‘’KAMALİZM’’ adlı 
kitabında gerçek dinin KAMALİZM olduğu-
nu, görünmeyene değil görünene tapmak 
gerektiğini apaçık şekilde söylüyor. 

Yorum sizin.  Selâm ve dua ile...

     KRAL MI YOKSA KRALCI MI?

abdurrahmansorgun@gmail.com
ABDURRAHMAN SORGUN

SİYASET ARENASI

Yaralı kızıl şahin
Selçuk’ta tedavi ediliyor

Kendisini kurtaran itfaiye
erlerinin elini yaraladı

Eylül ayında doğada yaralı halde 
bulunan kızıl şahinin tedavisi, Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin’in talimatıyla Selçuk 
Üniversitesi Veteriner Fakültesin-
de devam ediyor.  Rektör Prof. Dr. 
Şahin’e yaralı kuşun tedavi süreci 
hakkında bilgi vermek için Vete-
riner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Güner, Veteriner Fakültesi 
Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üye-
leri Prof. Dr. Nuri Yavru ve Prof. Dr. 
Mustafa Arıcan, Araştırma Görevlisi 
Fatma Çuhadar tedavi altında olan 
kızıl şahin ile birlikte ziyarette bu-
lundu. Veteriner Fakültesi Cerrahi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Nuri Yavru, yaptığı açıklama-
da, Veteriner Fakültesi Kliniğine 
getirilen kızıl şahinin yapılan ilk 
müdahalenin ardından, Prof. Dr. 
Mustafa Arıcan ve Araştırma Gö-
revlisi Fatma Çuhadar tarafından 
operasyona alındığını ifade etti. Sağ 
ve sol kanatlarında oluşan kırıklara 
yönelik operasyon gerçekleştirdikle-
rini aktaran Prof. Dr. Yavru, yapılan 
kırık tedavisinden sonra, yaralı şahi-
nin tedavi süresince kanatlarındaki 
kaslarda güç kaybı olduğunu, bun-
dan sonraki yaşamını rehabilitasyon 
merkezinde sürdürmesinin uygun 
olduğuna karar verildiğini anlattı.
n İHA 

“İhlasla, samimiyetle Konya’nın temiz imajına zarar vermeden çalışmalıyız” diyen Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Bin yıldır bize temayüz eden güzellikleri yaşatmaya devam edelim” dedi 

‘Bin yıllık güzellikleri 
samimiyetle yaşatalım’

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin yeni temalı merkezi olan Ka-
lehan-Ecdat Bahçesi’nde Karatay, 
Selçuklu ve Meram ilçelerindeki 
muhtarlarla bir araya gelen Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ta-
hir Akyürek, “Ne mutlu ecdadımız 
bize böyle bir miras bırakmış. Bize 
düşen de ihlasla, samimiyetle Kon-
ya’nın o temiz imajına zarar verme-
den çalışmak. Yapabildiklerimiz olur 
yapamadıklarımız olur ama duruşu-
muzu, bin yıldır bize temayüz eden 
güzellikleri sokağımızla, caddemiz-
le, mahallemizle yaşatmaya devam 
edelim” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından şehre kazan-
dırılan Kalehan-Ecdat Bahçesi’nde 
Karatay, Selçuklu ve Meram ilçesin-
deki muhtarlarla bir araya geldi. 

Muhtarların bugüne kadar 
önemli görevler gerçekleştirdiğini 
ve Konya’nın yeni yükselme döne-
minde büyük hizmetlere hep birlikte 
imza attıklarını belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
Yeni Büyükşehir Yasasıyla Selçuklu, 
Meram ve Karatay ilçelerinin Kon-
ya’nın lokomotifi konumunda oldu-
ğunu, diğer 28 metropol ilçenin de 
Yeni Büyükşehir Yasasına adaptesi 
ve metropol ilçe anlayışını benimse-
mesi noktasında merkez muhtarla-
rının rehberlik ettiğini vurguladı. 

MUHTARLAR YENİ BÜYÜKŞEHİR 
YASASIYLA ÇOK ÖNEMLİ 
BİR MİSYONU ÜSTLENDİ 

Son 3 yılda yedişer defa mer-
kez dışındaki ilçelerde mitingler ve 
açılışlar yaptıklarını yarın da Seydi-
şehir’de biten tesislerin açılışını ya-
pacaklarını kaydeden Başkan Akyü-
rek, “Bütün ilçeleri yeniden ziyaret 
etmeye başladık. Muhtarlarımız da 
yeni döneme Konya’nın hazırlan-
masında destek oluyor. Yatırımlarda 
özellikle Büyükşehir bazında yeni 
metropol ilçelere çok ağırlık verdik. 
O açıdan da merkez belediye baş-
kanlarımız bir yerde Yeni Büyük-
şehir oluşumunda özel bir yük de 
yüklenmiş oldular. Muhtarlarımıza 
ve belediye başkanlarımıza teşekkür 
ediyorum. Cumhurbaşkanımızın 
bizden beklediği Yeni Büyükşehir 
Yasasıyla birlikte ülkenin tamamın-
da, şehrimizin tamamında belli bir 
standardı yakalamak” dedi. 

Muhtarların Yeni Büyükşehir 
Yasasıyla çok önemli bir misyon 
üstlendiğine vurgu yapan Başkan 
Akyürek, beldelerin mahalleye dö-
nüşmesiyle muhtarların doğrudan 
idarenin ayağını oluşturduğunu be-
lirterek, dernek başkanlarıyla, muh-
tarlarla istişareye ve birlikte çalış-
maya devam edeceklerinin mesajını 
verdi. 

NE MUTLU ECDADIMIZ BİZE BÖYLE 
BİR MİRAS BIRAKMIŞ 

Başkan Akyürek, geçtiğimiz haf-
ta Dünya Belediyeler Birliği Konsey 
Toplantısı için Barselona’da oldukla-
rını da anımsatarak, “Konya denince 
bir başka bakış oluyor. Ne mutlu ec-
dadımız bize böyle bir miras bırak-
mış. Bize düşen de ihlasla, samimi-
yetle, dürüstlükle Konya’nın o temiz 
imajına zarar vermeden çalışmak. 
Yapabildiklerimiz olur yapamadık-
larımız olur ama duruşumuzu, bin 
yıldır bize temayüz eden güzellikleri 
sokağımızla, caddemizle, mahalle-
mizle yaşatmaya devam edelim” 
ifadelerini kullandı. 

BU BİR BAYRAK YARIŞI 
Konuşmasında, AK Parti İl Baş-

kanı Hasan Angı’nın Konya’ya sa-
nayi, ticaret ve sivil toplum alanında 
hizmette bulunduğunun altını çizen 
Başkan Akyürek, yeni dönemin her-
kes için hayırlı olmasını diledi. Bugü-
ne kadar hizmet eden eski İl Başka-
nı Musa Arat’a ve yönetimde görev 
alanlara da teşekkür eden Başkan 
Akyürek, bunun bir bayrak yarışı 
olduğunu ve görevlerin hiç kimseye 
baki olmadığına dikkat çekti. 

NİYETİMİZ HİZMET 
AK Parti Konya İl Başkanı Ha-

san Angı, Ecdat Bahçesi-Kalehan’ın 
farklı mimarisiyle bölgenin ihtiyacını 
karşılayacak güzel bir eser olduğu-
nu belirterek, mekanın yapımında 
emeği geçenlere teşekkür etti. Geç-
tiğimiz günlerde yaşanan görev de-

ğişimiyle 2001 yılında başladıkları 
günlere tekrar döndüklerini, Kon-
ya’yı en yukarıya taşımanın omuz-
larındaki en ağır görev olduğunu 
kaydeden Angı, mahalleden, ilçeye 
ve Büyükşehir’e kadar bu gayretin 
içinde olacaklarını söyledi. Angı, 
“Niyetimiz hizmet. Bunu da en yu-
karıya taşımak istiyoruz. Nasıl ki 
2002’de rekoru sizler kırdırmıştınız. 
İnşallah 2019’da da yeni bir rekora 
yürüyeceğiz” dedi. Selçuklu Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Büyükşehir Belediyesinin büyük 
gayretleriyle yaptığı Ecdat Bahçe-
si’nin Konya’ya değer katan bir eser 
olduğunu söyledi. 

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, “Yeni il yönetimimizin baş-
kanlığında Büyükşehir Belediye-
mizle, ilçe belediye başkanlarımızla, 
muhtarlarımızla birlik ve bütünlük 
göstererek Konya’da çok daha bü-
yük hizmetlere imza atacağız” diye 
konuştu. 

Konya Muhtarlar Derneği Baş-
kanı Celal Duran, Meram Muhtarlar 
Derneği Başkanı Ali Ermiş, Selçuklu 
Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa 
Avcuoğlu, Karatay Muhtarlar Der-
neği Ahmet Küçük ve Konya Muh-
tarlar Birliği Başkanı Suat Uzun da 
yaptıkları konuşmada verilen destek 
ve düzenlenen program nedeniyle 
Başkan Akyürek’e teşekkür ettiler. 
n HABER MERKEZİ 

Karaman’da düştüğü beton su-
lama kanalı borusunda açlıktan bir 
deri bir kemik kalan yavru köpek, 
kendisini kurtaran itfaiye erlerinin 
elini yalayarak adeta teşekkür etti. 

Alınan bilgiye göre, Mehmet 
Çetin isimli vatandaş şehir merke-
zine 8 kilometre uzaklıkta bulunan 
Pınarbaşı yolu üzerindeki bahçesine 
elma toplamaya gitti. Bahçesine ge-
len Çetin, arazi sulamada kullanılan 
beton sulama kanalı borusundan 
havlama sesi geldiğini duydu. Sesin 
geldiği boruya eğilip bakan Çetin, 
yavru köpeği gördü. Çetin yaklaşık 
2 metre derinlikteki boruya ine-
meyeceğini düşünerek itfaiyeden 
yardım istedi. Bahçeye gelen itfaiye 
ekibi, yavru köpeği düştüğü sulama 
kanalı borusundan çıkardı. Yaklaşık 

bir haftadır sulama borusunda aç 
susuz kurtarılmayı beklediği tah-
min edilen yavru köpek, kendisini 
kurtaran itfaiye erlerinin ellerini 
yalayarak ve yaptığı hareketlerle 
adeta teşekkür etti. İtfaiye erlerinin 
verdiği suyu kana kana içen köpek 
verilen elmaları da yedi. Bahçesine 
elma toplamak için geldiğini anlatan 
Mehmet Çetin, “Bahçeye geldiğim-
de havlama sesi geldiğini duydum. 
Baktığımda yavru köpek olduğunu 
gördüm. Yavru köpeği çıkarama-
yacağımı düşünerek durumu itfa-
iyeye bildirdim. Onlar da geldi kö-
peği düştüğü yerden çıkardı” dedi.  
Yavru köpek, çağrılan Karaman 
Belediyesi Veteriner Hizmetleri Mü-
dürlüğü ekiplerince alınarak köpek 
barınağına götürüldü.  n İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Karatay, Selçuklu ve Meram’daki muhtarlarla bir araya geldi.
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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



ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ 
İÇİN BİR TELEFON  KADAR YAKINIZ

444 5 158
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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

SATILIK 
DAİRELER

Bosna  Hersek 
Mahallesi’nde   

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

Fabrikamızın aşağıdaki bölümü 
için personel alınacaktır.

* MOBİLYA 
USTALARI
* DEPOCU
* VASIFSIZ 

BAY ve BAYAN 
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA 8. İCRA DAİRESİ

2016/4739 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya, Karatay, 37 Mahalle, 23760 Ada, 8 Parselde kayıtlı zemin kat 12 bağımsız 
   bölümde bulunan depolu dükkan nitelikli taşınmazın 2/49 hissesi
Adresi : Nakipoğlu Mah Hacı Hasanbaşı Cad No:15 yanı Karatay/KONYA
Yüzölçümü :   611,00M2
Arsa Payı : 49/611
İmar Durumu : 10/04/2017 Tarihli imar durum belgesine göre parsel bitişik nizam konut 
    alanı olarak imarlıdır. Taşinmazin 15/677-299 Dosya numarası ile inşaat 
   ruhsatı bulunmaktadır.
Kıymeti : 6.530,61 TL  (2/49 hisse değeri)
KDV Oranı : %18
Taşınmazın Evsafı : Dükkanın bulunduğu blok tek giriş olup zemin katta 4 depolu 
   dükkan ve her katta 3 daire toplam 4 adet depolu dükkan ile 9 adet daireden 
   oluşmaktadır. Binanın dış cephesi ise kaleterasit dış cephe sıvası ile boya 
   yapılmıştır. Parselin etrafı açıktır. Dükkanın bulunduğu bloğun dış cephesi 
   alüminyum panel cephe kaplaması yapılmıştır. Kolon etrafı fayans kaplama 
   yapılmıştır. Ana gayrimenkulde asansör bulunmakta ve binalar çekme 
   mesafelerine uygun olarak inşa edilmiş olup parseldeki yapılaşma 
   tamamlanmıştır. Satışa konu 12 nolu bağımsız bölüm dükkan nitelikli 
   işyeri bodrum 43,00m2 zemin 67,00m2 toplamda işyerinin brüt alanı 
   110,00m2 civarındadır. İşyerinin dış cephedeki tüm kapı ve pencere 
   doğramaları alüminyum doğramalı ve çift camlı yapılmıştır. Zemin katın 
   tabanları ise seramik kaplama olup duvarları saten alçı üzeri boyalı 
   tavanları ise asma tavan olup alçıpan ile döşenmiştir. Zemin katta lavabo 
   WC bulunmakta olup tabanları seramik kaplama ve duvar yüzeyleri tavana 
   kadar fayans kaplamadır. Depoya içeriden merdivenle bağlantı vardır.
1. Satış Günü : 27/12/2017 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 24/01/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat Mezat Salonu Karatay/KONYA 
Satış şartları 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İİK 133 üncü maddesi gereğince ihale 
feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan 
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan 
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2016/4739 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

Basın 698849  - www.bik.gov.tr                                                                                                                                         
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Bazı gazetelerde 
yayınlanan haberlere 
göre “Et fiyatlarını 
kalıcı olarak düşür-
mek için Türkiye’nin 
en büyük besi OSB’si 
100 milyonluk ya-
tırımla Şanlıurfa’da 
kuruluyor. 106 bin 
büyükbaş hayvanın 
yetiştirileceği OSB ile 
et ithalatı yüzde 25 azalacak.” Ha-
berin devamında “Et ithalatıyla fi-
yatı düşürmek isteyen hükümetin, 
kalıcı çözüm arayışı devam ediyor. 
Bu kapsamda 10 ilde Besi Organi-
ze Sanayi Bölgeleri (OSB) projesi 
sürdürülürken,  Şanlıurfa’daki en 
büyük besi OSB’nin altyapı ça-
lışmaları tamamlandı. 8 bin 600 
dekar üzerine kurulan ve 534 işlet-
menin yer alacağı OSB’de, toplam 
106 bin büyükbaş hayvan olacak. 
Altyapı çalışmasına 97 milyon TL 
harcanan OSB’nin, 2019’da faali-
yete geçmesi hedefleniyor.” denil-
mektedir.

Et fiyatlarını düşürülmesi esas 
hedef iken, hayvancılıkta iki önemli 
ana kaynağın göz ardı edilmemesi 
gerekmektedir. Bu kaynaklardan 
birincisi hayvan materyali, ikincisi 
ise yem teminidir.  Hayvan ma-
teryali damızlık hayvan yetiştirme 
projeleri ile çözüme kavuşturul-

maya çalışılıyor, konu 
uzmanı bilim insanları-
nın önerilerine göre şe-
killendirilmeli ve ülkenin 
et ve süt hayvanı mater-
yalleri konusu halledil-
melidir.

İkinci önemli kaynak 
yem teminidir. Yem 
hayvan beslemede 

en büyük girdi olup işletmelerin 
genel giderleri içerisinde %60-75 
arasında büyük bir paya sahiptir.  
Organize hayvancılık bölgeleri 
kurulur iken ilgili 
haberde olduğu 
gibi “Besi OSB’de 
mezbahaneden 
katı atık tesisine, 
yemden süt fabri-
kasına kadar her 
şeyin yer alması 
planlanıyor. Bu 
OSB’de ahırların 
üzerine konulacak 
güneş panelleriy-
le kendi enerjisini 
üretecek olması” 
güzel bir düşün-
cedir. Ancak yuka-
rıda açıklanan 534 
işletme için ayrılan 
8.600 dekar, yani 
8.600.000 m2 ara-
zi tahsis edilmek-

tedir, ortak kullanım alanları ile 
birlikte bir işletmeye 16.105 m2 yer 
verilmektedir. Ortak kullanım alanı 
çıkarılır ise yaklaşık bir işletme için 
15 dekar(15.000 m2 ) arazi veril-
miş olacak. Böyle dar alanda kendi 
yemini karşılama imkanı olmayan 
hayvancılık işletmesi kazançlı çalı-
şamaz, uzun süre ayakta duramaz 
ve bir gün gelir kapanır. Bu neden-
le tahsis edilecek hayvancılıkla ilgili 
OSB’lerin besleyeceği hayvan sayı-
sına göre hiç olmazsa yeminin bir 
kısmını işletme içinde karşılanabi-
lecek büyüklükte düşünülmelidir. 

Bu işletmelerin her biri 200 büyük 
baş hayvancılık yapacak ise yemi-
nin büyük bir kısmını karşılayacak 
kadar büyüklükte, sulama imkanı 
olan en az 1000 dekar veya daha 
fazla büyüklükte yer verilmelidir. 
Haberdeki gibi bir işletmeye 15-16 
dekar yer tahsisi yapılır ise hayvan 
beslenilecek işletme yerine hayvan 
konulan işletme kurmuş oluruz. 

Ülkemizde hayvan 
konulacak işletmelere ihtiyaç 
duyulmamaktadır. Özellikle besi 
hayvancılığında Doğu Anadolu 

Bölgesi dışında birçok bölgemiz-
de çoğu zaman kapalı mekanlara 
bile ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu 
gerçekler göz önüne alınarak böyle 
düşünülen OSB’ler için yeni işlet-
me büyüklükleri belirlenmeli ve 
ülke gerçeklerine göre arazi tah-
sis edilmelidir. Bu gerçeklere göz 
önüne alınarak bölgelere ve yapıla-

cak hayvancılığa göre hayvancılık 
OSB’lerinde arazi büyüklüğü belir-
lenir uygulamaya konulur ise et ve 
süt meselesine kalıcı çözüm bulu-
nabilir. Aksi takdirde bu yıl olduğu 
gibi yurt dışından ot veya saman 
almaya ve bu konularda şikayet 
eden konuşmalara çoook devam 
ederiz. Sağlıklı günler dilerim. 
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Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Şerife ÇÖKEKOĞLU’nun

vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Seyit Faruk ÖZSELEK

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 700480   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

KOP Bölgesinde Sosyal Yapının Analiz Edilmesi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip 
adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi 
sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak 
suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 
inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2017/571385
1-İdarenin
a) Adresi : ŞEYH SADRETTİN MAH. FERİT PAŞA CAD. NO:18 42110 
   MERAM/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322802800 - 3322802900
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@kop.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : KOP Bölgesindeki (Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, 
   Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat) illerin sosyal yapısının 300 takvim 
   günü süreyle analiz edilmesi ve yorumlanması işidir.
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KOP Bölgesi İlleri (Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, 
    Nevşehir, Niğde ve Yozgat illeri) ile teknik şartnamede tanımlanan 
   diğer çalışma sahaları
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 300 takvim günüdür
3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 30.11.2017 10:30
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi 
odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, 
ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu, 
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu 
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını 
göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin 
birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. 
Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek 

kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının 
veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en 
az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali 
müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 250.000 TRY 
(Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler. 
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
Anahtar Teknik Personel proje sürecinde proje koordinatörü olarak görev yapacaktır. Danışman 
firma tarafından çalışma süresince proje koordinatörü olarak istihdam edilecek kişinin asgari 
aşağıdaki şartları sağlaması zorunludur:
Proje koordinatörü en az lisans mezunu olmalıdır.
Daha önce bir sosyal araştırmada koordinatör olarak görev almış, sosyal alandaki araştırmalarda 
en az 3 yıl tecrübesi, en az 5 yıl mesleki tecrübesi ve en az 2 tane sosyal araştırma projesi 
yürütmüş olması gerekmektedir.
Proje koordinatörü olarak belirlenen kişi projenin genel koordinasyonundan, odak gurup 
toplantılarının yürütülmesinden, anketörlerin koordinasyonundan ve raporlardan sorumlu 
olacaktır. İdare adına veya İdarece istenen proje ile ilgili her türlü bilgilendirme ve sunumlar bu 
kişi tarafından gerçekleştirilecektir. 
b) Teknik Personel:
1.1 Proje Koordinatörü
Danışman firma tarafından çalışma süresince proje koordinatörü olarak istihdam edilecek 
kişinin asgari aşağıdaki şartları sağlaması zorunludur:
Proje koordinatörü en az lisans mezunu olmalıdır.
Daha önce bir sosyal araştırmada koordinatör olarak görev almış, sosyal alandaki araştırmalarda 
en az 3 yıl tecrübesi, 5 yıl mesleki tecrübesi ve en az 2 tane sosyal araştırma projesi yürütmüş 
olması gerekmektedir.
Proje koordinatörü olarak belirlenen kişi projenin genel koordinasyonundan, odak gurup 
toplantılarının yürütülmesinden, anketörlerin koordinasyonundan ve raporlardan sorumlu 
olacaktır. İdare adına veya İdarece istenen proje ile ilgili her türlü bilgilendirme ve sunumlar bu 
kişi tarafından gerçekleştirilecektir. 
1.2 Anketörler
Anketörler danışman firma tarafından belirlenecek ve İdare’nin onayına sunulacaktır. Yapılması 
planlanan toplam anket sayısı göz önünde bulundurularak belirlenecek olan anketör sayısı ve 
anketlerin uygulanacağı dönemdeki il/ilçe bazlı dağılımı detaylı bir şekilde belirtilecektir.
1.3 Yardımcı Personel
Proje kapsamında danışman firmanın İdare nezdinde koordinasyon ve eşgüdümünü temin 
etmek üzere en az üniversite mezunu olan ve diğer özelliklerini İdare’nin onaylayacağı 1 
personel danışman tarafından tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Söz konusu yardımcı 
personel danışman firma için İdare binasında, İdare’nin mesai saatleri boyunca görev yapacak 
olup proje sürecinde danışman firma tarafından yürütülen çalışmaların İdare’ye anlatımı ve 
sunumu, İdare’nin talep ve önerilerinin danışman firmaya iletilmesi ve verilecek diğer görevleri 
yerine getirmekle yükümlü olacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İl ve\veya ilçe bazında yapılmış sosyal araştırmalar, illerde\ilçelerde yapılmış mevcut durum 
analizi, saha araştırmaları veya bu çalışmaları içeren işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday 
teklif vermek üzere davet edilecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Ovası 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak 
olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde 
gönderilecektir. 
9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Konya Ovası Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 
10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 
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KOP BÖLGESİNDE SOSYAL YAPININ ANALİZ EDİLMESİ
KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

TARIM (6)  ET FİYATLARINI NASIL DÜŞÜRÜLÜR ?

35 YAŞINI AŞMAMIŞ,
CNC OPERATÖRÜ 

VE KAYNAKCI 
ÇALIŞMA 

ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ.

SÜRMAK TARIM MAKİNELERİ SANAYİİ
Büyük Kayacık Mahallesi K.O.S. Bölgesi

18.Sokak No:4 Selçuklu / KONYA
Tel : 0332 239 24 20

Faks : 0332 239 24 23

mulayim@selcuk.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda kalitenin artması, öğrencilerin kendilerini geliştirmesi için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
Yapılan çalışmalarda derslik açıkları kapatılırken, Medeniyet Okulu, SEDEP gibi projelerle öğrencilerin gelişimine dikkat çekildi 

Eğitimde kalite artıyor
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eği-

tim-öğretim faaliyetleri hakkında bil-
gi verdi. “İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
olarak eğitimde kaliteyi artırma ve 
fırsat eşitliğini oluşturma adına birçok 
faaliyeti yürütmekteyiz” denilen açık-
lamada, öğrencilerin kendilerini geliş-
tirmesi, hayata doğru hazırlanmaları, 
ülkesini ve milletini seven bireyler 
olarak yetişmeleri için projeler, öne 
çıkan çalışmalar hakkında bilgi verildi. 

OKUL VE DERSLİK YAPIMI
Okul ve derslik yapımı hakkında, 

“İlimizin 2017 Yılı Yatırım Program-
larında, 2017 yılı öncesinden devam 
etmekte olan 62 proje ve yeni 30 
proje ile birlikte toplam 92 projede 
1.508 dersliğin yapımı yer almakta-
dır. Bunlardan 13 tanesinde toplam 
288 dersliğin yapımı tamamlanmış, 
42 tanesinin yapımı devam etmekte 
ve 37’si de ihale sürecindedir. Eğiti-
me % 100 Destek Kampanyası kap-
samında Konya’nın okul ihtiyacının 
karşılanması için de çalışmalar yürü-
tülmektedir. Bu kapsamda il gene-
linde 2002 yılından bu güne toplam 
2.521 derslikten oluşan 186 okulun 
yapılması için belediye, TOKİ ve ha-
yırseverlerimizle işbirliğine gidilmiştir 
ve okulların yapımı tamamlanmıştır” 
denildi. 

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
“Konya’da meslekî ve teknik eği-

timin niteliğinin artırılması, toplumda 
bu alanda farkındalık oluşturulması, 
öğrencilerinin eğitimleri sürecinde 
edindikleri bilgiyi beceriye dönüştü-
rebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel 
düşünebilen, girişimci ve rekabet-
çi bireyler olarak yetiştirilmelerini 
amaçlamaktayız” denilerek şu ifade-
ler kullanıldı: “Bu alanda endüstriyel 
ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, 
sergilenmesi ve deneyimlerinin pay-
laşılması, sektörün ihtiyaç duyduğu 
ara elaman ve yetişmiş insan gücü-

nün karşılanabilmesi için öğrencilerin 
ihtiyaç duyduğu eğitimleri sektörle iş-
birliği halinde almaları amacıyla sek-
tör temsilcileri ve kuruluşlarla işbirliği 
protokolleri yapmaktayız. Bu amaçlar 
doğrultusunda, Müdürlüğümüz ile 
çeşitli zaman dilimlerinde Mercedes 
Benz Türk A.Ş, Koyuncu Fiat Yetkili 
Servisi, Çelikel Motor, Çelikel Tarım 
Makinaları, Otokoç, Seydişehir Kırkı-
zı Et Üreticileri Birliği, Konya Sanayi 
Odası Dökümcüler Kümesi, Huğlu 
Av Tüfekleri, Konya Organize Sanayi 
Odası ve Yıldız Pul Otomotiv Motor 
Parçaları Sanayi A.Ş. arasında işbirliği 
protokolü imzalanmıştır.

Böylece mesleki ve teknik okul-
larımızda yetişen öğrencilerimizin 
hem okul ortamı hem de iş ortamını 
birlikte yaşayarak öğrenmeleri amaç-
lanmaktadır. Bu kapsamda şehrimiz 
için önemli bir gelişme de 10-12 Ma-
yıs 2017 tarihleri arasında gerçekleş-
miştir. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki 
ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen 11. Uluslara-
rası Robot Yarışması, Konya’da çeşitli 
ülkelerin katılımıyla 12 kategoride 

2.834 robotla yapılmış ve açılışına 
Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet 
Yılmaz da katılmışlardır.”

EĞİTİMDE KALİTEYİ İYİLEŞTİRME 
PROJESİ (EKİP42)

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ta-
rafından yürütülen ve EKİP 42 olarak 
ifade ettiğimiz Eğitim’de Kaliteyi İyi-
leştirme Projesi, üç yıldan beri bün-
yesine her geçen gün yeni faaliyetler 
ekleyerek devam ettiğine dikkat çeki-
lerek, “Bu kapsamda okullarda kitap 
okumayı teşvik edici çeşitli faaliyet-
lerde bulunuyor ve temel değerleri-
mizi benimsetici çalışmalar yapıyoruz. 
Okumayı yaşam tarzı haline getirmiş 
bir neslin her anlamda başarılı olaca-
ğına inancımız tamdır. İhtiyacı olan 
okullara kütüphaneler kurulması, var 
olan kütüphanelerin zenginleştirile-
rek daha canlı bir şekilde faaliyete ge-
çirilmesi ve ailelerin de kitap okuma 
faaliyetlerine katılımlarının sağlanma-
sı için veli ziyaretleri yapılmaktadır. 
Bu kapsamda öğrencilerin okudukla-
rını ve öğrendiklerini hayata geçirebil-
meleri ve pekiştirmeleri için de çeşitli 
etkinlikler düzenlenmektedir. Mesela 

4. Sınıf öğrencilerinin katıldığı Benim 
Kahramanım isimli bir masal yazma 
yarışması düzenlenmiş ve başarılı 
bulunan ürünler kitaplaştırılmıştır.  
Konya il genelindeki tüm ortaokulla-
rın katıldığı “Konya’mızı Tanıyoruz” 
adlı bilgi yarışması düzenlenmiş ve 
şehrin tarihi ve kültürünün, o yaşlar-
daki öğrencilerimiz tarafından daha 
iyi öğrenilmesine katkı sunulmuştur.
Tüm liselerin katıldığı “Okuduğun 
Kitabı Anlat” yarışması ile de lise sı-
ralarındaki öğrencilerimiz, okudukları 
kitapları topluluk karşısında sunma 
fırsatını elde etmişlerdir.

Ayrıca Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB)Konya Şubesi ile işbirliği içinde 
yazar söyleşileri ve imza programları 
gerçekleştirilmiş, ilçelerimize yazar-
larımız giderek ilkokul, ortaokul ve 
lise düzeyindeki öğrencilerimizle bu-
luşmuşlardır. EKİP42 kapsamında 
düzenlenen kampanyalarla, evlerde 
atıl durumda bulunan kitaplar, ihti-
yacı olan okulların kütüphanelerine 
ulaştırılmaktadır. Kitapseverler tara-
fındanbizlereulaştırılankitap destek 
paketleri deihtiyacı olan okullarımıza 
teslim edilmiştir. Süreklilik arz eden 
bu faaliyetlerimiz, halen de devam et-
mektedir. Kardeş Kütüphane etkinliği 
ile Konya içerisinde;  EKİP42 Kardeş 
Şehre Kitap Gönderiyor” etkinliği ile 
de ülkemizin farklı yerlerinde ihtiyacı 
olan okulların kütüphanelerine kitap 
yardımlarında bulunulmaktadır. Ay-
rıca EKİP42 kapsamında 2017/2018 
eğitim öğretim yılında KOP desteği ile 
EKİP42 Çocuk Kütüphanesi Yapıyor 
projesi gerçekleştirilecektir. Projemiz 
2016/2017 eğitim öğretim yılı Millî 
Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretimde 
Yenilikçilik Ödülleri bölgesel ödülüne 
layık görülmüştür. Konya İzleme ve 
Değerlendirme Merkezi (KİDEM)/Ölç-
me Değerlendirme Merkezi (ÖDM) 
Gerçek anlamdaki başarı, sadece sı-
nav sonuçlarına endekslenen başarı 
değildir. Asıl olan, kendi değerlerimizi 
yaşam biçimi haline getirmiş, devleti-
ne ve milletine bağlı insanların yetiş-
tirilmesidir. Eğer test başarısı gerçek 
bir başarı olsaydı, bu ülkede 15 Tem-
muz hain darbe girişimi yaşanmamış 
olurdu.  Bütün bunların şuurunda 
olarak öğrencilerimizin akademik 
anlamda da kendilerini yetiştirmeleri 
gerektiğini biliyor, buna yönelik çeşitli 
çalışmalarda da bulunuyoruz.  Geçti-
ğimiz yıl Müdürlüğümüz bünyesinde 
kurduğumuz “Konya İzleme ve De-
ğerlendirme Merkezi” (KİDEM),  Milli 
Eğitim Bakanlığımız için rol model 
olmuş ve Bakanlık tarafından bazı il-
lere Ölçme Değerlendirme Merkezi 

(ÖDM) kurulmuştur. 
Öğrencilerimizin akademik ba-

şarılarının arttırılması ve okul, ilçe 
ve il başarı haritalarının ortaya çıka-
rılması amacıyla oluşturduğumuzbu 
merkezimiz tarafından 31 ilçede 7, 
8; 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gö-
ren öğrencilerin tamamına (120.310 
öğrenci) toplamda 7 adet kazanım 
temelli izleme ve değerlendirme sı-
navı yapılmıştır. Bu sınavlardaki soru-
ları hazırlamak üzere okullarda fiilen 
öğretmenlik yapan 15 branştan 130 
öğretmenin dâhil olduğu “Soru Hazır-
lama ve Değerlendirme Ekibi” kurul-
muş; bu öğretmenlerimize Bakanlığı-
mız uzmanlarınca uygulamalı ölçme, 
değerlendirme ve soru hazırlama eği-
timleri verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. 
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE 

MEDENİYET OKULU 
Medeniyet Okulu Projesi hakkında 

da şu bilgi verildi: “Konya Büyükşehir 
Belediyesi ile işbirliği içerisinde yürü-
tülen Medeniyet Okulu Projesi kapsa-
mında,ilkokul, ortaokul ve liselerimiz-
de çok sayıda etkinlik düzenlenmiştir. 
Proje kapsamında çıkartılan Konya 
Çocuk dergisi çok sayıda öğrencimize 
ulaştırılmış, yerli ve milli değerlerimi-
zi benimsetmeyi amaçlayan tiyatro 
gösterileri yapılmış, çok sayıda okula 
kütüphane kazandırılmış ve çeşitli ya-
rışmalar düzenlenerek gençliğimizin 
ilim ve kültür gelişimine katkı sağla-
mıştır. Medeniyet Okulu kapsamında 
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı’nda; 
Hilm, Kardeşlik, Diğergamlık, Kana-
atkârlık, Edepli, Temizlik, Özgüvenli 
ve Akıllı değerleri işlenecektir. Ayrıca, 
öğrencilere yönelik tiyatro gösterileri, 
çocuk dergisi dağıtımları ve yazar bu-
luşmaları gibi etkinliklere de devam 
edilecektir.”

SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ 
PROJESİ (SEDEP)

“Selçuklu Belediyesi ile işbirliği 
içerisinde yürütülen SEDEP kapsa-
mında Selçuklu ilçemizdeki tüm okul-
larda 6 yıldır temel değerlerimizin 
öğrencilerimize benimsetilmesine 
yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmek-
tedir” denilerek şu ifadeler kullanıldı: 
“2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında, 
Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafın-
dan desteklenen Selçuklu Değerler 
Eğitimi Programı (SEDEP), etkinlikler 
ve tanıtım faaliyetleriyle, uluslararası 
düzeyde ülkemizin ve değerlerimizin 
tanıtımı konusunda uygulanabilir et-
kin bir model olarak ortaya çıkmıştır. 
Ulusal düzeyde yapılan çalıştaylarda 
“SEDEP Modeliyle Karakter Eğitimi 
Projeleri Tasarlama” başlığıyla atölye 
çalışmalarında yer almıştır. SEDEP, 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye 
Kurulu Başkanlığınca hazırlanan, yeni 
eğitim programlarının içeriğine uy-
gunluk sağlanarak ve güncellenerek 
program haline dönüştürülmüştür.

2017-2018 eğitim öğretim yılında 
MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlı-
ğımızın öğretim programlarını hayata 
geçirirken belirlediği değerler temel 
alınarak güncellenmiştir. SEDEP’in 
etki alanının genişletilmesi amacıyla, 
2017-2018 eğitim öğretim yılında da 
ulusal ve uluslararası düzeyde faali-
yetler yapılmaya devam edilecektir.”

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 

Avrupa Birliği Projelerini yakından 
takip eden bir kurum olduklarına da 
dikkat çekilen açıklamada, “Bu pro-
jelerle yurt dışındaki iyi uygulamaları 
ülkemize getiriyor, bizdeki iyi uygula-
maları da yurt dışına transfer ediyo-
ruz. Erasmus+ Projeleri kapsamın-
da Müdürlüğümüz ve okullarımızın 
hazırladığı projelerle 2014 yılından 
itibaren aldığımız hibe miktarı top-
lam 5.371.797 (beş milyon üç yüz 
yetmiş bir bin yedi yüz doksan yedi) 
Avro’dur. Yani 2014 yılından itibaren 
ortalama her yıl 1.300.00 (bir milyon 
üç yüz bin) Avro’dan fazla hibe Kon-
ya’daki eğitim kurumlarına kazandı-
rılmaktadır.  2017 yılı itibariyle Kon-
ya’da okullarımız ve Müdürlüğümüz 
tarafından yürütülmekte olan toplam 
49 adet Avrupa Birliği Projesi bulun-
maktadır. Bu projelerin 9 tanesi Mü-
dürlüğümüz AB Proje koordinasyon 
birimi tarafından yürütülmektedir.
Bu projelerde Avrupa’dan toplam 19 
farklı ülke ile iş birliği yapılmaktadır” 
bilgisi verildi. 

TÜBİTAK PROJELERİ
TÜBİTAK projeleri hakkında ise, 

“Müdürlüğümüz bünyesindeki çeşit-
li okullarımızdan bu yıl TÜBİTAK’a 
187 proje başvurusunda bulunulmuş, 
bunlardan 155 tanesinin başvuru-
su kabul edilmiştir. Bu sayı ile ilimiz 
4006 Bilim Fuarlarında Türkiye gene-
linde ilk 5 il arasında yer almıştır. Bu 
yıl Ortaöğretim Proje Eserlerinin Ser-
gisi ilimizde yapmıştır. Bu kapsamda 
ilimizde 529 proje ile 766 öğrenci 
görev almıştır. Müdürlüğümüzün 
hazırlamış olduğu 4007 Bilim Şen-
liği (Alternatif Tıp ve Doğal Sağlıklı 
Ürünler) ilimizde gerçekleşmiştir. Ay-
rıcaortaokullara yönelik matematik ve 
fen bilimleri alanlarındaki “Bu Benim 
Eserim” proje yarışmasında da ilimiz 
Bölge Koordinatörü seçilmiştir” denil-
di. 

EĞİTİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ
Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı Eği-

timde Yenilikçilik Ödülleri sonuç-
larına göre ödüle layık görülen 106 
çalışmadan 6’sının Konya’ya verildiği 
vurgulanarak, “Bu sonuçlara göre ili-
miz, bölgemizde Birinci olurken Tür-
kiye geneli dördüncü olmuştur. Tüm 
bu proje ve çalışmalarımızın yanı sıra 
okullarımız ve ilçe milli eğitim müdür-
lüklerimiz bünyelerinde de öğrencile-
rimizin kültürel, sosyal ve sportif yön-
den gelişmelerine katkı sağlayan pek 
çok etkinliğin altına imza atılmaktadır. 
Tüm gayemiz Konya’mızı ve ülkemizi 
eğitim öğretimde bir adım daha ileri-
ye götürmek; geleceğimizin teminatı 
çocuklarımızın ve gençlerimizin yerli, 
milli ve manevi değerlerimize sahip 
bir nesil olarak yetişmelerine katkı 
sunmaktır” ifadeleri kullanıldı. 
n HABER MERKEZİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Açıklamada, 
“İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitimde kaliteyi artırma ve fırsat eşitliğini oluşturma adına birçok faaliyeti yürütmekteyiz” denildi.

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum 
döküm birimine 

yetiştirilmek üzere 
vasıfsız ve daha önce 
alüminyum dökümde 

çalışmış tecrübeli 
personel alımı yapılacaktır. 
(Tercihen el haddesinde tecrübeli)
 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 

birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
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Toyota sahiple-
ri, İl Adı’nda hizmet 
veren Toyota Plaza 
‘BAYİ ADI’nın ge-
leneksel “Kış Servis 
Günleri Kampanyası” 
ile zorlu yol ve hava 
şartlarına hazırlıklı 
olacak. 30 Kasım ta-
rihine kadar sürecek 
olan kampanyada 
Toyota Plaza BAYİ 
ADI’na gelenler, 
2013 yılı ve öncesi 
modeller için hazır-
lanan “güvenlik ve 
filtre” paketlerinde 
yüzde 15 yedek par-
ça ve yüzde 25 işçilik 
indiriminin yanı sıra 
tüm periyodik bakımların işçilik-
lerinde de yüzde 30  indiriminden 
yararlanacaklar. Güvenlik paketi; 
ön ve arka fren diskleri ile balataları, 
ampuller, silecek lastik ve süpürge-

lerini içermektedir. Filtre paketinde 
ise kabin hava, motor hava, yakıt ve 
yağ filtrelerini içermektedir. Ayrıca 
tüm modellerde Toyota Forever kart 
indirimlerine ilave olarak  periyodik 
bakımlarda 1 litrelik Toyota orijinal 

motor yağı ile bir-
likte 4 adet 17 inç 
ve altı  Michelin 
lastik alımında 
100 TL’lik, yine 
4 adet 18 inç ve 
üstü Michelin las-
tik alımlarında  bir 
sonraki bakımda 
kullanılmak üzere 
160 TL’lik indi-
rim kuponu To-
yota Plaza BAYİ 
ADI’nda hediye 
edilecek. Toyo-
ta sahiplerinin 
tüm bu indirim 
ve avantajlardan 
yararlanmak için 

yapmaları gereken tek şey, otomo-
billerini kış bakımı için kendilerine 
en yakın Toyota Plaza BAYİ ADI’na 
götürmek olacaktır.
n HABER MERKEZİ 

Toyota’dan Kasım’a 
özel servis kampanyası

Selçuklu’da 1 Hadis 1 Film
kısa film yarışması başladı

Ereğli’de Akgöl için
çalıştay düzenlendi

 Selçuklu Belediyesi’nin orga-
nizasyonuyla düzenlenen ve gele-
neksek hale gelen “1 Hadis 1 Film” 
Kısa Film Yarışması için başvurular 
başladı.  Selçuklu Belediyesi, tara-
fından düzenlenen ve bu yıl 3.’sü 
gerçekleştirilecek “1 Hadis 1 Film” 
Kısa Film Yarışması’na başvurular 
başladı. Amacı Peygamber Efendi-
miz (S.A.V)’in hadislerini ve hayatını 
farklı pencerelerden yorumlamak, 
anlamak ve anlatabilmek olan ya-
rışma geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi 
görmüştü. 

Yurt içi ve yurt dışından kısa 
filmle ilgilenen tüm amatör ve pro-
fesyonel yarışmacıların katılabile-
ceği yarışmanın jüri üyeleri bu yıl 
da birbirinden değerli isimlerden 
oluşuyor. Reyting rekorları kıran 
sevilen dizi Diriliş Ertuğrul’un sena-
rist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, 
Yönetmen Metin Günay ve Yapım-
cı-Oyuncu Necati Şaşmaz yarışma-
nın seçici jüriliğini yapacak. Jüride 
ayrıca Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk 
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 
öğretim üyeleri de yer alacak. 

 “1 Hadis 1 Film” Kısa Film 
Yarışması’na katılacak yarışmacı-
ların çektikleri 5 dakikadan uzun 
olmayan eserleri online olarak 
www.1hadis1film.com üzerinden 
17 Aralık 2017 tarihine kadar yük-
lemeleri, ya da Selçuklu Belediyesi 
Basın Müdürlüğü’ne elden teslim 
etmeleri gerekiyor. Ön seçiciler 
kurulu ve seçiciler kurulunun de-
ğerlendirmelerinin ardından başa-
rılı olan eserler için 23 Aralık 2017 
tarihinde ödül töreni düzenlenmesi 
planlanıyor.  Yarışma Sonunda 
başarılı olan filmler arasından; Bi-
rinci olan kısa film, Canon EOS 5D 
Mark III ve  Canon EF 24-70mm 
f/2.8L II USM Lens, İkinci olan kısa 
film Macbook Pro 15 inç 2,5 GHz, 
Üçüncü olan kısa film ise Phantom 
2 Vision Plus Multikopter Seti ile 
ödüllendirilecek. Ayrıca Seçiciler 
Kurulu’nun ilk 3 için belirlediği eser 
dışında, 7 adet film de mansiyon 
ile ödüllendirilecek.  1 Hadis 1 Film 
Kısa Film Yarışması için detaylı bilgi 
almak isteyen katılımcılar, www.
1hadis1film.com adresini ziyaret 
edebilirler.    n HABER MERKEZİ

KBRN  kaza tatbikatı gerçeğini aratmadı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Afetlerin her biri 
sıkıntılıdır ama kimsayal, biyolojik, radyasyon ve nükleer kazalar en problemli olanlarıdır” dedi 

‘KBRN kazaları en
problemli olanları’

Konya Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’nde yapılan Kimyasal, Biyo-
lojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) 
kaza tatbikatı gerçeğini aratmadı. 
Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç’un da takip ettiği tatbi-
kat, Hastane Başhekimi ve Hastane 
Afet Planı Başkanı Doç. Dr. M. Ali Er-
yılmaz’ın HAP Komisyonuna toplan-
ma alarmı vermesiyle başladı. TSK 
KBRN Okul Komutanlığı, AFAD, 
UMKE, 112 ve Konya İtfaiyesi ekip-
lerinin birlikte gerçekleştirdiği tatbi-
katta, 2. Organize sanayi bölgesinde 
kimyasal ve zirai ilaç üretimi yapan 
bir fabrikada meydana gelen patla-
ma sonucu yaralanan ve kimyasal 
maddelere maruz kalan işçilere mü-
dahale senaryosu uygulandı. 

Tatbikatla ilgili açıklamalarda 
bulunan Doç. Dr. Eryılmaz, yapılan 
işlemler ve yaralıların son durum-
larıyla ilgili basına bilgi verdi. Tatbi-
kata katılan ekiplerin değerlendirme 
toplantısı ile tatbikat sona erdi. De-
ğerlendirme toplantısında konuşan 
Doç. Dr. Eryılmaz, “Allah gerçeğini 
yaşatmasın, KBRN söz konusu oldu-
ğunda mesai kavramından öte, bü-
yük bir özveriyle çalışma yürütmemiz 
gerekiyor. Ekibimizin donanımı ve bu 
konudaki yeterliliği bizleri sevindirdi. 
Farklı kurumların uyum içerisinde 
birlikte çalışmalarını izlemekte bir 
vatandaş olarak gururlandırdı. Başta 
Hastane Müdürümüz A.Fatih Özyıl-
maz ve Tıbbi Hizmetler Müdürümüz 
Ümmügülsüm Kömürcüoğlu olmak 
üzere, tüm ekibimize ve dışarıdan 
destek veren kurumlarımıza teşek-
kürlerimi sunuyorum” dedi.

Tatbikat sonrasında konuşan 
Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç da, “Afetlerin her biri 
sıkıntılıdır ama kimsayal, biyolo-
jik, radyasyon ve nükleer kazalar en 
problemli olanlarıdır. Biz Sağlık Mü-
dürlüğü olarak, en donanımlı hasta-
nemiz olan Konya Eğitim Araştırma 

Hastanemizde bu tür afetlere karşı 
hazırlık amacıyla bir tatbikat uygula-
dık. Bugün bu tatbikatta TSK KBRN 
Okul Komutanlığı, AFAD, UMKE, 
112, Konya İtfaiyesi ve Eğitim Araş-
tırma Hastanesinin tüm ilgili birimleri 
hazır bulundular. Gerçekten güzel bir 
koordinasyonla böylesine sıkıntılı bir 
afete karşı hazırlıklı olabileceğimizi 
gösterdiler. Başarılı bir şekilde has-
talar hastanemize getirildi. Kimyasal 
maddelerden temizlendi ve güvenli 
bir şekilde acil servise iletilerek teda-
vilerine başlandı. Bu tatbikat, bütün 
birimlerimizin hep bir arada böyle 
bir afete karşı hazırlıklı olduğunun 
ve başarılı bir şekilde mücadele ya-
pılabileceğinin göstergesi oldu. Biz 
bunu görmekten mutlu olduk. Konya 
olarak sağlığın her alanında başarılı 
hizmetler vermeye devam edeceğiz 
inşallah. Buda bu hizmetlerimizin 

bir göstergesidir. Gerçekten çok ka-
labalık bir ekiple bu tatbikatı gerçek-
leştirdik. Hasta yakınlarına psikolojik 
danışmadan, güvenlikten, hasta bilgi-
lendirmeden ve basın bilgilendirme-
sine kadar tüm yetkililerimizin ayrı 
ayrı görev tanımlaması yapılarak as-
lına yakın bir tatbikat yapıldı. Emeği 
geçen bütün arkadaşlarımıza teşek-
kür ediyorum. Böyle güzel, geniş ve 
uyumlu bir ekiple başarılı bir tatbikat 
gerçekleştirdikleri için başta Başhe-
kim Doç. Dr. M. Ali Eryılmaz olmak 
üzere bütün arkadaşlara en kalbi te-
şekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Tatbikatta senaryo gereği 112’ye 
gelen ihbardan, olayla ilgili detayları 
alan 112 komuta merkezi olay yerine 
3 ambulans ve KBRN timi göndere-
rek vakalara müdahale etti. Olay, eş 
zamanlı olarak İl Sağlık Müdürlüğü 
ve Kriz merkezine de bildirildi. Kriz 

Merkezi, vakaların Konya Eğitim 
Araştırma Hastanesi’ne götürülmesi 
talimatını verdi. Eğitim Araştırma 
Hastanesi Başhekimliğine de bilgi 
aktararak,  KBRN ünitesi, personel 
ve ekipmanlarının hazırlıklı olmasını 
talep etti. AFAD Ekipleri de hızlıca 
hastaneye ulaşarak gelen ambulans-
ların hastaneye girmeden önce kim-
yasal maddelerden arındırdı. KBRN 
Timi, AFAD ekiplerinin temizlediği 
ambulanslardan yaralıları alarak, 
KBRN ünitesine yönlendirirdi. Ünite 
içerinde yararlılar kimyasal madde-
lerden arındırılarak, tıbbi durumlara 
göre ilgili servislere nakledildi ve 
tedavilerine başlandı. Hasta yakınları 
da kendileri için oluşturulmuş bilgi-
lendirme masalarına yönlendirilerek, 
yakınlarının durumları ile ilgili bilgi 
almaları sağlandı.
n HABER MERKEZİ 

Akgöl Sulak Alanlarının Zaman-
sal Analizi ve AHP ile Yönetim Stra-
tejilerinin Geliştirilmesi Çalıştayı 
Ereğli Belediyesi Meclis Salonu’nda 
gerçekleşti. Çalıştaya ilgili kurum 
yetkilileri, muhtarlar ve STK Tem-
silcileri yoğun ilgi gösterdi. 

Çalıştayın açılış konuşmasını 
yapan Başkan Özgüven, “Akgöl 
bizim için çok değerli olan kültü-
rel zenginliğimizdir. Yeniden eski 
günlerine dönmesi bizi çok mutlu 
eder. Akgöl’ü canlandırmak için 
fedakarca çalışan Prof. Dr. Nebiye 
Musaoğlu Hanımefendi ve ekibine 
şehrim ve şahsım adına çok teşek-
kür ediyorum. Çalışmalarda Beledi-

ye olarak her türlü desteği vermeye 
gayret gösteriyoruz. Umarım bu 
çalışmalarda güzel sonuçlar ortaya 
çıkar ve Akgöl yeniden o görkemli 
zamanlarına geri döner. Bu vesiley-
le çalıştayda yer alan tüm katılımcı-
lara teşekkür eder, hayırlı olmasını 
dilerim” dedi.  

Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu, “Bu 
işe başladığımız günden bu yana 
bize her türlü desteği veren Bele-
diye Başkanımız Özkan Özgüven 
Bey’e teşekkür ederim. Biz de bu 
projenin nihayete ermesi adına eli-
mizden geleni yaparak Akgöl’ü ye-
niden canlandırmaya çalışacağız” 
diye konuştu.  n HABER MERKEZİ 
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Kızılay, kan bağışıyla ilgili önyargıları yıkmak ve bağışları arttırmak için  ilgi çekici yeni kampanyalar geliştiriyor. Bu doğrultuda geleceğin kan 
bağışçılarını kazanmak  amacıyla ‘Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi’  başlattı. Vatandaşlar ve eğitimciler kampanyaya tam not verdi

1 kan 3 can kurtarıyor!
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Ba-

kanlığı ve Türk Kızılayı ile ortaklaşa 
yürütülen tam not alırken, kampanya-
ya eğitim kurumları yoğun ilgi göste-
riyor. Türk Kızılayı Konya Kan Bağışı 
Merkezi Müdürü Dr. Kaya Levent,  
‘Geleceğin Kan Bağışçıları Kazanım 
Projesi’ne Konya’daki eğitim kurumla-
rının göstermiş oldukları ilgi ve alakan 
memnun oldukları belirtti. 

Levent, “Kanın tek kaynağı insan. 
Bu hayati sıvının başka bir muadili 
yok. Bu yüzden kan bağışlamak, hayat 
kurtarmakla eş değer. Hiç tanımadığı-
nız insanlara kan bağışlayarak derman 
olabilir, hatta kan bağışlayarak kendi 
sağlığınızı da koruyabilirsiniz.  Kan 
bağışına olan ilgiyi artırmak, gönüllü 
kan bağışının önemine dikkat çekmek 
ve öğrencileri kan bağışı hakkında 
bilinçlendirerek bu konuda bir davra-
nış biçimi geliştirmelerini sağlamak 
amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı ve Türk Kızılayı ile ortaklaşa 
yürütülen, “Geleceğin Kan Bağışçıları-
nın Kazanımı Projesi Konya’da yoğun 
ilgi görüyor” dedi. 

TOPLUMDA KAN BAĞIŞI BİLİNÇİNİ 
ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

Ülke genelinde hastanelerin ihti-
yaç duyduğu kanı karşılama görevinin  
Türk Kızılay’ın görevi olduğunu ifade 
eden Türk Kızılayı Konya Kan Bağı-
şı Merkezi Müdürü Dr. Kaya Levent, 
“Türk Kızılay’ın kan ihtiyacını karışı-
labilmek için düzenli ve gönüllü kan 
bağışçıları var.   Gönüllü olarak dü-
zenlenen kan bağışı programlarımıza 
valilikler, belediyeler, STK kuruluşları, 
üniversitelerden destek alıyoruz. Za-
man içerisinde geleceğe yönelik kan 
bağışçılarını kazanabilmek için Milli 
Eğitim Bakanlığı ile birlikte projesi-
yi yürütüyoruz. Bu projemizin amacı 
gönüllü ve karşılıksız kan bağışının 
önemi konusunda okul idarecileri, öğ-
retmenleri ve personelinde farkındalık 
oluşturmak. Öğrencilerin kan bağışı 
konusunda edindikleri farkındalığı 
velilerine aktararak toplumda kan ba-
ğışı bilincinin artmasını sağlamakta 
hedefimiz. Diğer yandan okullarda 
gerçekleştirilen kan bağışı kampan-
yalarına okul aile birliklerini, mahalle 
muhtarlarını, din görevlilerini ve es-
nafı da katarak toplumsal duyarlılık 
oluşturacağız. Böylece toplumun her 
kesiminin kan bağışı ile tanışmasına 
imkan tanıyacağız” dedi  

KÖPRÜ VAZİVESİ OLUYORUZ
Hastanelerin  kan ihtiyaçlarını gö-

nüllü vatandaşların kan bağışı ile kar-
şıladıklarını ifade eden Levent, “Kon-
ya’ya bakıldığı zaman her sene kan 
bağışı konusunda ilgi ve alaka gittikçe 
artıyor. Bu gösteriyor ki her yıl vatan-
daşlarımız daha az kan arıyor.  Türk 
Kızılayı gönüllü kan bağışçıları ile has-
talar arasında bir köprü oluşturuyor. 
Buradaki temel amacımız zamanında 
ve hızlı ve güvenli bir şekilde bu köp-
rüyü oluşturabilmek ve ayakta tuta-
bilmek. Konya merkezde birçok yerde 
bulunan kan alma merkezlerimiz ile 
vatandaşlarımız ile buluşuyoruz. Ay-

rıca kan bağışı düzenlemek isteyen 
kurum ve kuruluşlarımıza mobil ekip-
lerimizi gönderiyoruz.  Düzenlenen 
kan bağışı kampanyaları sonucunda 
düzenli kan bağışçıları kazanmanın 
yanında  kanın önemi bir kez daha 
ortaya çıkıyor. Kızılay, düzenli kan 
bağışlayanları madalya ve plaket ile 
ödüllendirerek bağışları teşvik etmeye 
çalışıyor . Örneğin düzenli kan vererek 
10 bağışta bronz, 25 bağışta gümüş, 
35 bağışta altın madalya, 45 bağışta 
ise plaket kan bağışı yapan vatandaş-
larımız kazanabiliyor.  Geçmiş yıllarda 
okullarımızda yapmış olduğumuz kan 
bağışı programlarının bu sene 2. Ha-
zırlıyoruz ve buda bizleri mutlu edi-
yor. Konya Kızılay Kan Merkezi olarak 
önümüzdeki yıllarda daha çok vatan-
daşlarımıza ve geleceğimizin teminatı 
gençlerimize ulaşarak kan bağışının 
önemini anlatmaya devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı. 

BİR KAN BAĞIŞI 3 CAN KURTARIYOR
18-65 yaş arasında sağlığı el ve-

ren herkes kan bağışında bulunabile-
ceğini belirten Levent, “Önemli kalp 
hastalıkları, kronik böbrek hastalıkları 
gibi bazı hastalıklar kan bağışına engel 
olabilir. Alınan her ilaç, ağrı kesici kan 
bağışına engeldir diye genel bir kaide 
yoktur. Bayanlar 4 ayda bir, erkekler 3 
ayda bir olmak kaydıyla kan bağışın-
da bulunabilirler. Bir kişini verdiği kan 
bağışıyla üç ayrı hastanın sağlığına 
kavuşmasına katkı sağlayabilir. Kan-
lar sadece trafik kazalarında değil çok 
geniş bir yelpazede kullanılıyor” dedi. 

KAN VERME İŞLEMİ 30 DAKİKADA 
GERÇEKLEŞİYOR

Kan verme işleminin çok uzun 
süre almadığını belirten Levent, “Kan 
verme işlemi, kapıdan girdiğiniz an-
dan itibaren yaklaşık 30 dakikanızı 
alacaktır. Kan merkezlerine başvur-
duğunuzda öncelikle sizin ve kanını-
zı alacak kişinin sağlığını korumaya 
yönelik sorulardan oluşan, evet-hayır 
şeklinde cevaplayacağınız bir form 
doldurmalısınız. Bu form donör değer-
lendirme formudur. Mahremiyet açı-
sından yanıtlarınız gizli tutulur. Bu es-
nada aklınıza takılanları görevli doktor 
ve hemşirelere sorabilirsiniz. Form-
daki sorular doğrultusunda, geçmişte 
geçirdiğiniz hastalıklar, operasyonlar 
ve kullandığınız ilaçlar hakkında dok-
tora bilgi vermeniz gerekir. Daha son-
ra kayıt aşamasına geçilir. Resimli ve 
resmi bir kimlik ile kimlik bilgileriniz 
ve adresiniz kayıt altına alınır. For-
munuz değerlendirildikten sonra bo-

yunuz, kilonuz, tansiyonunuz ve kan 
hemoglobin düzeyiniz ölçülür. Gerekli 
görülen diğer muayenelerin ardından 
bir sorun yoksa yapılacak testler için 
tüpe kan alınır. Alınan kan örneğinde 
kan sayımı ve diğer bazı testler yapı-
lır. Test sonuçlarında kan alınmasına 
engel bir sonuç çıkarsa konuyla ilgili 
donör adayına yazılı bir bilgilendirme 
yapılır. Testlerde kan alımına engel bir 
durum çıkmazsa ve sağlık durumu-
nuz müsaitse, kan vermek için özel 
tasarlanmış yataklara geçebilirsiniz. 
Burada kan alma konusunda özel eği-
timli hemşireler, kolunuzdaki dirsek 
çukurunu antiseptik solüsyonlarla te-
mizler, steril ve tek kullanımlık iğne-
ler ile damara girerler. Bu açıdan kan 
verirken herhangi bir hastalık kapma 
riskiniz yoktur. Kan alınırken sadece 
iğne dokuya girerken acı hissedersi-
niz, sonrasında ağrı olmaz. Kan torbası 
dolmaya başladıktan itibaren yaklaşık 
4-8 dakikada bir ünite kan alınır. İşlem 
bitince iğne damardan çıkarılır ve ar-
dından kanamayı durdurmak için ko-
lunuza nasıl baskı yapacağınız gösteri-
lir. Kan verdikten sonra 10-15 dakika 
boyunca gözlem altında tutulursunuz. 
Bu arada bağışçılara yiyecek ve içecek 
ikramı yapıyoruz. Kan Bağış kampan-
yası organizasyonları ile bugüne kadar 
yanımızda olan kamu kurum ve ku-
ruşlarımız başta olmak üzere herkese 
teşekkür ediyoruz. Bağışçılarımızdan 
almış olduğumuz güç ve gayretle ça-
lışmalarımıza devam ediyoruz”  diye 
konuştu.   n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kızılay, kan bağışıyla ilgili önyargıları yıkmak ve bağışları arttırmak için pek çok kampanya yürütüyor. Bu kapsamda 
“ Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi”  tam not alırken, kampanyaya eğitim kurumları yoğun ilgi gösteriyor. 

Dr. Kaya Levent

Birgün Ağrı›nın 
bir köyünde genç 
bir çoban sürülerini 
otlatmaktayken,birden 
elektrik tellerine bir 
kuşunun kanatlarının 
dolaşmış olduğunu 
gördü. Çırpınan kuşa 
vicdanı dayanmayan 
bu çoban hiç tereddüt 
etmeden kuşu kurtarmak 
için direğe tırmandı.Kuşu 
kurtardı. İnmeye başladı ki;kendisi 
elektriğe kapıldı. Bu kötü kaza ile, kuşun 
ve  çobanın canı kurtuldu ama artık ,ço-
banın iki kolu yoktu. 

Şimdi olsa yine yaparım diyor. 
Doğuda insanın canın ucuz olduğu 

bir yerde, kollarını kaybetme pahasına 
kuşu kurtarma özverisini gösteren bu 
gencin bundan sonraki hayatında ya-
şamını idame ettirebilmesi için biyonik 
kollara ihtiyaç var.

Bu kadar bilgiyi basından öğrendik,-
herkes biliyor.

İşte tam bu arada whatsApp’ta 
mülkiyeli 88,89 yılları mezununu 
arkadaşlar olarak kurduğumuz, gruptan 
bir arkadaşımız, İlknur Seferoğlu,  kay-
makam, Belediye Başkan’ı ile irtibata 
geçerek durumu inceledi.

Öyle üzüldüm, çok kötü olmuş, vah 
vah demenin ötesinde hemen işe koyul-
du.

Grupta sorunu payladı ve ilgili ma-
kamlarla kontağa geçti.

Sorunu ve boyutunu öğrendi.
Çobanın kendine ait bir ineği bile 

yok. Köydeki insanların ineklerine çoban-
lık ederek geçimini sağlıyordu.

Sonra grubumuzda ve diğer bağlı 
olduğu gruplarda haberleşerek kayma-
kam beyin nezaretinde bir hesap açıldı. 
Grup el ele verdi bir şeyler yapmaya çalı-
şıyor.. Ama gidilecek hala yol var . Biyo-
nik kolla beraber geçimini temin edebile-
cek birkaç hayvan da almak asıl amaç.

Bir insanı yaşat ki devlet yaşasın,
Bir insanı yaşat ki, millet yaşasın,
Bir insanı yaşat ki, insanlık yaşasın
Daha sonra sonuçları sizlerle payla-

şacağım

**********
Bu yıl Cumhuriyet Bayram’ı ile baş-

layan etkinlikler,
10 Kasım Atatürk’ü anma etkinliği ile 

bir milletin  tam bir ortak paydası haline 
geldi.Öyle devlet zoru ile değil, yasayla 
değil. Bireysel gayretler, sivil toplum 
örgütlerinin organize olması, partile-
rin  samimi katkıları ile anma tam bir milli 
dayanışmaya dönüştü.

Bu cumhuriyetin en önemli ilke-
si, milliyetçilik ilkesinin öznesi milli 
özelliğinin de vücut bulması idi.

İnşaallah bu milli değerlerimiz;
Evrensel değerde;
Milli tavıra,
Milli teknolojilerimize sahip olmaya,
Milli sanayinin katma değeri yüksek 

ürünler üretmesine,
Milli inonovasyona,
Milli enerjiye,
Milli sanata,
Milli edebiyata,

Milli stratejiye,
Ulaşma hedefine dö-

nüşür.
Tabii ki evrensel dü-

zeyde. Burada bildiğiniz 
gibi milli: bize ait ortak 
paydaların bize  ait olması, 
bu hedeflerin milliyetini, 
bu hedef doğrultusunda 
hareket tarzına milliyetçilik 
diyoruz..

Yani milletçe irade-
mizin ortak bir paydada  ile millet adına 
kullanılması.

Eminim Atatürk de bunu her şeyden 
çok isterdi..

Yoksa sadece adının anılması, res-
mi törenler, yapmacık anmaları o da 
sevmezdi..

*********
Son zamanlarda değişik şehirlerde 

düzenlenen kitap fuarlarının bir kısmına 
; Konya, Elazığ ,Gaziantep kendim bizzat 
katılarak  şahit oldum. Bazılarını da med-
yadan, sosyal medyadan izledim. Özel-
likle İstanbul TÜYAP fuarına yoğun ilgi 
bir başka idi..Gittiğim her şehirde açılan 
muhteşem kitapçılar, ve kitapçıda karşı-
laştığım yediden yetmiş yediye okuyucu 
ilgisi beni çok heyecanlandırıyor..

Bir şeyler değişiyor..
Çatışıyoruz, yanılıyoruz , birbirimizi 

kırıyoruz, ön yargılarımız; zaman za-
man aklımızın  yerine geçiyor ama bu 
sırada bir şeyleri yoluna koyuyoruz.. 
Kırarak,dökerek değişiyor, gelişiyoruz.

 Bu da Cumhuriyetin cilvesi.. De-
mokrasinin bir başka pozitif yönü..

****

Ülkemizin İstanbul , Konya, Ankara 
, İzmir, Amerika, Kanada daha birçok 
yerinde yaşayan  insanları, whatsApp’ta 
organize olup, bu milletin doğudaki bir 
gencinin kopan kolunun acısını hissede-
biliyor, ona empati yapabiliyor,

Bir birinin düşüncesine tahammül 
edemeyen insanlar,  Atatürk’ü anmak 
için bir araya gelebiliyorsa,

Kitap fuarlarını her yaştan insan sev-
gi ile ilgileniyor, kitap satın alıyor okuyor 
ise

Demek ki Cumhuriyet tekamül edi-
yor..

Cumhur tekamül ediyor.
Demokrasi gerçek manasında teka-

mül ediyor..

Elbet daha yolumuz var.. Ama öte-
kileştirmez isek, empati yapabilirsek, ta-
hammül edebilirsek,Akılla tartışır, bilimle 
yaşarsak bireysel olarak tekamül ederiz.

Özellikle milliyetçiliğin ırkçılığa 
dönüştüğü, ülkeleri küçük parçalara 
ayırma oyunlarının sahnede olduğu, 
dinin, inancın, her türlü düşüncenin, 
kültürün parçalanmanın malzemesi 
haline getirildiği dünyamızın bu 
günlerinde, ülkemizin ortak değerler 
üretebilmesi, 10 kasımda Atatürk’ü 
anarken aynı zamanda bütün inançların 
tavsiye ettiği, doğru yerde ve zamanda 
bulunma, barış içinde yaşamanın en 
güzel örneğini sergileme, anlamlı.

10 Kasım, son Kasım oluncaya ka-
dar kutlanmalı..

SON KASIM’A KADAR, ATATÜRK GENÇLİĞİ,

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Kış lastiği takmamanın 
cezası 715 liraya yükseldi

Şehirler arası yük ve yolcu ta-
şıyan ticari araçlar için 1 Aralık’ta 
başlayacak kış lastiği takma zorun-
luluğuna uymayan işletmecilere uy-
gulanan 625 liralık cezanın, 1 Ocak 
2018 itibarıyla 715 liraya yükseltil-
mesi bekleniyor. Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlığınca, 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanu-
nu uyarınca yolcu ve eşya taşımala-
rında kullanılan araçların kış lastiği 
kullanmaları, illerin hava ve iklim 
şartlarına göre yılın belirli dönemi 
için zorunlu tutulacak. Söz konusu 
yetki, Bakanlıkça valiliklere de dev-
redilebilecek.

Araçların denetimi, Bakanlı-
ğının yetkilendirdiği personeli ile 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandar-
ma Genel Komutanlığı, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığının sınır kapıların-
daki birimleri ve belediyelerin dene-

tim birimlerince yapılacak.  Kurala 
uymayan araçların işletmecilerine 
625 lira olarak uygulanan cezanın, 
Maliye Bakanlığı tarafından açık-
lanan yüzde 14,47’lik yeniden de-
ğerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 
2018 itibarıyla 715 liraya çıkarılma-
sı öngörülüyor. Belirtilen idari para 
cezasının tutarını azaltmaya ve iki 
katına kadar artırmaya Bakanlar 
Kurulu yetkili olacak.  Buna göre, 
yolcu ve eşya taşımalarında kullanı-
lan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan 
tarihleri arasında zorunlu olarak kış 
lastiği kullanacak. 

Kış şartlarına göre önlemini al-
mamış, kış lastiği olmayan araçların 
yolu kapatması ve insanların mağ-
dur olmasını önlemek amacıyla baş-
latılan uygulamayla, karlı havalarda 
yolların kapanmasının önüne geçil-
mesi amaçlanıyor.  n AA
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Mescid-i Aksa’nın girişinde İsrail karakolu bulunuyor.

Müslümanlar için önemli tüm yerler kontrol altında. 

Kendi bölgelerine “Utanç duvarı” örmüşler.

Mescid-i Aksa giriş çıkışları kontrol altında tutuluyor.

Filistinli bir çocuğun masumiyeti durumu özetliyor.

Kudüs başta olmak üzere İsrail işgali altında bulunan bölgelerde Müslümanlar adeta esir hayatı yaşıyor. 
Cadde ve sokaklar kameralarla gözlenirken, her köşede İsrail güvenlik güçleri nefes aldırmıyor

İslam topraklarına
pranga vuruluyor!

Meram Belediyesi’nin, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“Kudüs’e gidin” çağrısıyla düzenledi-
ği “Abdülhamid Han’ın İzinden Me-
ram Atiyye-i Seniyye Projesi” kapsa-
mında Kudüs’e düzenlediği 4 günlük 
program kapsamında Kudüs’te bir 
çok peygamber- İslam aliminin kabir 
ve makamları ziyaret edildi. Yapılan 
ziyaretlerle, İsrail’in Kudüs’ün ve Fi-
listin’in nasıl işgal edildiğini görmek 
için büyük bir fırsat oldu. Dün verdi-
ğimiz haberimizde Kudüs’te gezilen 
önemli yerlerle ilgili bilgiler verdik. 
Bugün ise İsrail’in bölgedeki işgalin-
den ve zulmünden gördüklerimize 
yer vereceğim. 

ZULÜM HAVAALANINDA BAŞLIYOR!
Yahudiler, 2. Abdülhamit’ten 

alamadıkları Filistin topraklarını, 2. 
Abdülhamit’in tahttan indirilmesiyle 
ittihat terakki döneminde Filistin top-
raklarını almaya başlıyor. Nihayetin-
de İkinci Dünya Savaşı sonrası 1948 
yılında Filistin topraklarını işgal eden 
Yahudiler İsrail devletini kuruyor. Bu 
tarihlerde çok küçük paylara sahip 
olan Yahudiler, bugün gelinen nok-
tada Filistin’in neredeyse tamamını 
işgal etmiş durumda. Filistin tarihi 
itibariyle oldukça önemli bir bölge. 
İslam dünyası, Hristiyanlar ve Yahu-
diler için kutsal yerlerin bulunması, 
bu bölgedeki savaşları ve mücadele-
leri de tarihten bu yana beraberinde 
getiriyor. Öyle ki mücadele bugün de 
devam ediyor. Osmanlı Devleti döne-
minde bölge Osmanlı anlayışı ile ra-
hata kavuşsa da, Osmanlı’dan sonra 
ve İsrail’in de kurulmasıyla yeniden 
ateşleniyor. İsrail bugün işgal ettiği 
bölgeleri elinde tutmak için korku-
nun da verdiği kararlılıkla işi sıkı 
tutuyor. İslam dünyası için oldukça 
önemli olan, Peygamber Efendimiz 
Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’in 
Mirac’a yükseldiği Kubbet-üs Sah-
ra ve Müslümanların ilk kıblesi olan 
Mescid-i Aksa Kudüs’te bulunuyor. 
Ayrıca Kudüs’te bir çok peygambe-
rin de kabri veya makamı bulunuyor. 
İsrail işgalindeki Kudüs’e gitmek için 
Tel Aviv’e inmek zorundasınız. An-
cak Tel Aviv’de İsrail’in zulmü başlı-
yor. Uçaktan iner inmez havaalanına 
girip pasaport kontrolüne girdiğiniz-
de İsrail özellikle Müslüman-Türk he-
yetleri bekletiyor. Bir süre beklettik-
ten sonra pasaport kontrolüne alınca 
“Neden geldiniz?” gibi çeşitli sorulara 
maruz bırakılıyorsunuz. Hatta psiko-
lojik baskı yapmak amacıyla heyetten 
seçilen birkaç kişi sorguya alınıyor ve 
yine aynı sorular sorularak heyetin 
bekletilmesi sağlanıyor. 

MESCİD-İ AKSAYA GİRİŞLER 
KONTROL ALTINDA

İslam dünyası için oldukça önem-
li olan Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs 
Sahra, eski Kudüs diye bilinen ve 
etrafı surlarla çevrili olan bölgede 
yer alıyor. Buraya ulaşmak için bu 
surların geçilmesi gerekiyor. Surları 
geçmek için çeşitli kapılar bulunu-
yor. Kapıdan geçtiğinizde araçların 
giremediği dar ve kaldırımlarla dolu 
sokaklar sizi bekliyor. Bu sokaklardan 
geçerek Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs 
Sahra’ya ulaşıyorsunuz. Ancak ka-
pılardan geçişlerde İsrail güvenlik 
güçleri bekliyor. Girişlerde herhangi 
bir sorun yaşanmıyor ancak bayrak, 
pankart vs. içeriye alınmıyor. Getiren 
kişilerden de ellerinden alınarak pa-
saportuna el konuluyor ve pasaport 
çıkışta veriliyor. Sonuç olarak İsrail 
güvenlik güçleri giriş izni vermese bu 
alana giremiyorsunuz. Zaten Kudüs 

dışında yaşayan Filistinlilerden belli 
bir yaşın altındakiler bu alana giremi-
yor. İçeriye girebilenler daha çok yaşlı 
ve kadınlar. 

MESCİD-İ AKSA’NIN 
KARŞISINDA KARAKOL

İsrail, bölgede güvenliği çok sıkı 
tutuyor. Tabiri caizse “Göz açtırmı-
yor”. Bu kapsamda, Mecsid-i Ak-
sa’nın tam karşısında, Zehra giriş 
kapısının karşısında İsrail’in polis 
merkezi bulunuyor. Buradan ken-
dilerine göre herhangi bir olumsuz 
durum karşısında olaylara müdahale 
edilebiliyor. Herhangi bir gözaltı du-
rumu söz konusu olursa bu merkeze 
götürüp sorguya alınıyor. 

CADDE VE SOKAKLAR GÖZLENİYOR
İsrail işgali altında olan ve kendi 

kontrolünde bulunduğu bölgelerde, 
Müslümanları adeta gözlem altında 
tutuyor. Her cadde ve sokak onlarca 
farklı çeşit kamera ile gözleniyor. İs-
rail’in bu yolla, hem içerideki Filistin-
lileri hem de dışarıdan buraya gelen 
Müslümanları kolaylıkla kontrol al-
tında tutabildiği belirtiliyor. Zaten Tel 
Aviv’de ilk girişte İsrail geçici bir kim-
lik veriyor. Bu kimlikte tüm kişisel 
bilgiler  yer alıyor. Cadde ve sokak-
lardaki kameralar ile de yüz taraması 
yöntemiyle herkesin kişisel verilerine 
ulaşabiliyor, herkesi adım adım takip 
edebiliyor. Bu yöntemle İsrail psiko-
lojik baskı uyguluyor. 

UTANÇ DUVARI 
ÇEVRİLMİŞ DURUMDA

İsrail, tamamen kendi işgali al-
tında bulunan bölgelere Filistinlilerin 
girmesine müsaade etmiyor. El-Halil 
şehrine giderken Kudüs’ü ayıran Batı 
ve Doğu olarak ayıran duvarlar dikkat 
çekiyor. Batı Kudüs Yahudilerin böl-

gesi, Doğu Kudüs Filistinlilerin bölge-
si olarak belirlenmiş. Burada Filistin-
lilerin Batı bölgesine geçişlerine izin 
vermemek amacıyla “utanç duvarı” 
örülmüş durumda. 750 kilometre 
boyunca bu yüksek duvarlar devam 
ediyor. Ayrıca şehirlerin giriş çıkışları 
da sürekli İsrail güvenlik güçleri tara-
fından kontrol altında tutuluyor. 

MÜBAREK YERLER 
KONTROL ALTINDA

El Halil şehri içerisinde yer alan 
Hz. İbrahim Peygamberin kabrinin 
bulunduğu El Halil Cami yine İsrail 
askerlerinin kontrolü altında bulunu-
yor. İçeri girişler çıkışlar kurulan kapı 
sistemiyle sağlanıyor. İsrail askeri is-
tese bu alana almayabiliyor. 

ÇARESİZLİK YÜZLERİNDEN
 OKUNUYOR

El Halil şehrinin bu bölgesinde 
genelde Filistinliler yaşıyor. El Halil 
Cami’yi ziyarete gelenlerden yardım 
bekleyen Filistinliler, etrafınızı sara-
biliyor. 

Burada özellikle çocuklar dikkat 
çekiyor. Çocuklar tüm masumiyeti 
ile bölgedeki durumu özetliyor. Hat-
ta bir çocuğun elinde oyuncak silah-
la oynarken silahı başına dayaması, 
tüm görenlerin yüreğini burktu. Ya-
şanan bu olay, İsrail zulmünün ve 
esaret altında yaşayan Filistinlilerin 
yaşadığı psikolojiyi çok güzel bir şe-
kilde özetliyor. 

SES BOMBASI ATTILAR!
Normalde Kudüs başta olmak 

üzere bizim gittiğimiz bölgelerde 
herhangi bir çatışma durumu söz 
konusu değil. Fakat İsrail için olum-
suz olan yaşanabilecek bir durumda, 
İsrail güçleri müdahale edebiliyor. El 
Halil Cami çıkışı bunun bir örneğini 

yaşadık. Etrafımızı saran çocuklar 
bizden güç alarak İsrail askerlerine 
taş atmaya başladılar. Bu esnada 
büyük bir gürültü koptu ve bölgeye 
doğru ilerlediğimizde İsrail askerleri-
nin ses bombası attığını öğrendik. O 
sırada bizim gruptan birkaç kişi diğer 
taraftaydı. Ancak olay büyümeden 
bölgeden sorunsuz ayrıldık. 

MESCİD-İ AKSA’NIN 
ALTINI OYUYORLAR!

Yahudilerin ibadet ettikleri Ağ-
lama Duvarı, tam Mescid-i Aksa’nın 
Batı kısmının altında yer alıyor. Ya-
hudiler için en kutsal bölge olan 
Ağlama Duvarı’nda Yahudiler dans 
ederek ibadet ediyorlar. Ancak bura-
da da yine İsrail işgalinin acı tablosu 
karşımıza çıkıyor. 

Yıllar önce başlayan ve bir çok 
kez uluslararası boyutta gündeme 
taşınan “Mescid-i Aksa’nın altının 
kazılması”na burada şahitlik ediyo-
ruz. Yahudiler Ağlama Duvarı’nın 
gerisinden başlayarak, Mescid-i Ak-
sa’nın çok yakınlarına kadar kazı ça-
lışmaları gerçekleştiriyorlar. Burada 
Hz. Musa’ya ait olduğuna inanılan bir 
sandık arıyorlar. Yahudiler Süleyman 
mabedini bölgede kurmaya çalışıyor. 
Kazıları canlı canlı görünce, Mescid-i 
Aksa’ya yaşatabilecek tehlikenin 
daha iyi farkına varılıyor. 

GERİ DÖNECEĞİZ MESAJI
Filistinliler İsrail’in işgaline ce-

vap vermek amacıyla Eriha şehrin-
de önemli bir mesaj vermiş. İsrail’in 
işgal ettikleri toprakların anahtarının 
kendilerinde olduğunu “Anahtar” 
ile belirten Filistinliler, şehrin girişi-
ne koydukları anahtar üzerine “Geri 
döneceğiz” diyerek İsrail’e önemli bir 
mesaj veriyor. 

Filistinliler Eriha şehri girişine koydukları anahtarla İsrail’e “İşgal ettiğiniz bölgelerin 
anahtarı bizde, bir gün geri döneceğiz” mesajı veriyorlar. 

Yahudiler Mescid-i Aksa’nın altını kazma çalışmalarını sürdürüyorlar. Burada Süleyman mabedini kurmaya çalışıyorlar.

MERAM BELEDİYESİ İLE 
KUDÜS İZLENİMLERİ-3

ABDULLAH AKİF SOLAK



Türk Kızılayı, en kısa zamanda 
depremzedelerin yardımına koşmak 
için olayın ardından bölgeye hareket 
ederek, yıkımın en çok meydana gel-
diği Süleymaniye’nin Derbendihan 
ilçesine ulaştı. Türk Kızılayı, en kısa 
zamanda depremzedelerin yardımı-
na koşmak için olayın ardından böl-
geye hareket ederek, yıkımın en çok 
meydana geldiği Süleymaniye’nin 
Derbendihan ilçesine ulaştı. İlçede, 
deprem sebebiyle onlarca ev hasar 
görürken, birkaç bina da yıkıldı. Böl-

geye ilk ulaşan yardım kuruluşu olan 
Türk Kızılayına bağlı öncü ekip böl-
gede incelemelerde bulunarak evleri 
zarar gören ailelere beraberinde ge-
tirdikleri insani yardım malzemelerini 
dağıttı.

AA muhabirine konuşan Türk 
Kızılayı Operasyon ve Lojistik So-
rumlusu Oğuzhan Demir, ekip olarak 
öncelikle insanların durumunu ve ha-
sar gören binaları tespit edeceklerini 
ardından teyakkuzda bekleyen ekip-
lerden destek isteyeceklerini söyledi. 

Demir, sözlerine şöyle devam etti: 
“Bölgeye intikal eden ilk yardım ku-
ruluşu olarak buradaki hasar tespitine 
başladık, insanlarla görüşüyoruz. Be-
raberimizde getirdiğimiz bir tır gıda, 
uyku tulumu ve battaniye gibi ihtiyaç 
malzemelerini dağıtacağız. 

Çok şükür depremin şiddetinden 
ötürü korkulduğu kadar bir hasar ol-
madığını gördük. Her duruma karşı 
hem Irak’ta hem de Türkiye’de ha-
zır bekleyen ekiplerimiz ve yardım 
malzememiz var, gerektiği takdir-

de intikal ettireceğiz.” Öte yandan, 
Derbendihan ilçesinde yaşayan Taha 
Salih Muhammed, depremde iki katlı 
evinin yıkıldığını belirterek, “Evde beş 
kişi yaşıyorduk. Deprem sırasında pa-
nikle dışarı kaçıp canımızı kurtardık.” 
dedi. Muhammed “Çok şükür ölü ve 
yaralımız yok kendimizi dışarı attık-
tan saniyeler sonra da evimiz çöktü. 
Şimdilik eşim ve çocuklarımla bera-
ber komşularımızda kalıyoruz” diye 
konuştu.
n AA
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Küresel karbon emisyonu yeniden artıyor ‘Teröre karşı 3. dünya savaşı durumundayız’
GCP’nin raporunda 

2014-2016 döneminde ya-
vaşlayan karbon salımının 
bu yıl yeniden artışa geçtiği 
kaydedildi. Küresel karbon 
emisyonu, 2017’de tekrar 
artışa geçti.

Küresel Karbon Proje-
sinin (GCP) raporuna göre, 
bu yıl küresel karbon salı-
mının yüzde 2 artmasının 
beklendiği kaydedildi. Ra-
porda, 2014, 2015 ve 2016 
yıllarında artış göstermeyen 
karbon emisyonunun bu 
yıl yüzde 2 kadar artacağı 
belirtildi. Raporda ayrıca 
karbon salımının yüzde 3,5 
artışla en çok Çin’den kay-
naklandığı ifade edildi.

Norveç’teki Uluslararası İklim 
ve Çevre Araştırmaları Merkezin-
den (CICERO) araştırmacı Robbie 
Andrew, raporun, 2014-2016 dö-

neminde karbon kirliliğinde sağla-
nan yavaşlamanın sürekli hale gel-
mediğini ortaya koyduğunu belirtti. 
Araştırmacılar, ülkelerin yeterince 
çaba göstermemesi durumunda 

Paris Anlaşması’ndaki hedeflere 
ulaşılamayacağı uyarısında bulun-
du. Raporda, ayrıca ülkelerin düşük 
karbon ekonomisine yönelmeleri 
gerektiği vurgulandı.  n AA

Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev, 2016’da 
104 ülkede terör saldırılarının ya-
şandığını belirterek, coğrafi ölçek 
açısından bakıldığında teröre karşı 
“3. Dünya Savaşı” durumunda ol-
duklarını söyledi. Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev, başkent Astana’daki 
Nazarbayev Merkezi’nde düzenle-
nen 3. Astana Kulübü toplantısın-
da yaptığı konuşmada, uluslararası 
terörizmin son derece ciddi tehdit 
haline geldiğini kaydetti. “Terörizm 
sınır tanımıyor. Bugün dünyanın 
herhangi bir noktası yıkıcı darbe 
noktası olabilir.” ifadesini kullanan 
Nazarbayev, üçüncü bin yılda terör 
eylemleri ve kurban sayısının 10 
kat arttığına dikkati çekti. Nazarba-
yev, “2016’da 104 ülkede terör sal-
dırıları yaşandı. Bu dünyanın yarısı. 
Yani coğrafi ölçek açısından bakıldı-
ğında teröre karşı 3. Dünya Savaşı 
durumundayız.” dedi.  n AA

Irak’ın İran sınırı yakınındaki Halepçe’de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 
İran’da 341 kişi öldü, 6 bine yakın kişi yaralandı. Irak’ta ise 7 kişi yaşamını yitirdi

Deprem komşuları 
vurdu: 348 kişi öldü!

Irak’ın İran sınırına yakın Halep-
çe kentinin 32 kilometre güneybatı-
sında 7,3 büyüklüğünde bir deprem 
meydana geldi. İran resmi haber 
ajansı IRNA’nın bölge yetkililerine 
dayandırdığı haberine göre, ülkedeki 
ölü sayısı 341’e, yaralı sayısı ise 5 bin 
953’e yükseldi.

Hükümet kaynakları, İçişleri ve 
Sağlık bakanlarının depremde zarar 
gören bölgeye hareket ettiğini duyur-
du. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yar-
dımcısı Cihangiri, ekonomiyle ilgili 
bakanlık heyeti toplantısında yaptığı 
konuşmada, “Maalesef dün akşamki 
depremde Kirmanşah’ta yıkılan bina-
ların çoğu (devlet tarafından yapılan) 
Mehr Evleri’ne ait yapılar.” dedi. Öte 
yandan, İran lideri Ali Hamaney dep-
remde yaşamını yitirenler için baş-
sağlığı mesajı yayımlarken, tüm ordu 
ve hükümet kurumlarına depremden 
etkilenenlere yardıma koşması tali-
matı verildiğini açıkladı. 

İRAN’DA 3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ
Kermanşah eyaleti valiliğinden 

yapılan açıklamada, deprem nede-
niyle eyalette 3 gün yas ilan edildiği 
duyuruldu.

IRAK’TA 7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 
425 KİŞİ YARALANDI

Irak Kızılayından yapılan yazılı 
açıklamada, “Irak’ın çeşitli kentle-
rinde hissedilen depremde 7 kişi 
hayatını kaybetti, 425 kişi yaralan-
dı. Özellikle Süleymaniye’de kamu 
ve özel binalarda büyük hasarlar 
meydana geldi.” ifadeleri kullanıldı.  
Açıklamada, ilçelerdeki can kaybı ve 
hasara ilişkin ise Kelar’da 2 kişinin öl-
düğü 100’ünün yaralandığı, Derben-
dihan’da 4 kişinin öldüğü, 100 kişinin 
yaralandığı Halepçe’de de 100 kişinin 

yaralandığı belirtildi. 
Süleymaniye merkezinde ise 1 

kişinin öldüğü, 50’den fazla kişinin 
de yaralandığı ifade edilen açıklama-
da, Hanekin’de 75’ten fazla kişinin 
yaralandığı bilgisine yer verildi.

DERBENDİHAN BARAJI TEHLİKEDE 
Depremin ardından Süleymani-

ye’deki Derbendihan Barajı’na yakın 
yerleşim alanlarının ivedi şekilde bo-
şatılması istendi.  Irak Kürt Bölgesel 
Yönetimi Ziraat ve Su Kaynakları Ba-
kanı Abdulsettar Mecid ise barajda 
hasar meydana geldiğini, zararın bo-
yutlarının tespiti için çalışma başlatıl-
dığını bildirdi.  Mecid, zararın tespiti 
ve olası bir felaketin önüne geçilmesi 
için özellikle baraj zemininde incele-
melerin yapılacağını belirterek, evleri 
baraja yakın olanlara can güvenlikleri 
için bölgeden uzaklaşmaları çağrı-
sında bulundu.  Ayrıca, Cizre Devlet 
Hastanesi acil servinin kısa süreli-
ğine tedbir amaçlı boşaltıldığı bildi-
rildi. Hakkari’nin Irak sınırına yakın 
köylerde can ya da mal kaybının olup 
olmadığı araştırılıyor.  Azerbaycan 
Milli Bilimler Akademisi Sismolojik 
Hizmet Merkezinden yapılan açıkla-

mada ise depremin İran sınırındaki 
bölgeler ile Nahçıvan’da hissedildiği 
belirtildi.

DİYARBAKIR’DAN 30 KİŞİLİK
 EKİP IRAK’A GİTTİ 

Bu arada, Irak’ın Halepçe kenti 
yakınlarında meydana gelen depre-
min ardından Diyarbakır’dan 30 ki-
şilik arama kurtarma ekibi, bölgeye 
gönderildi.  Diyarbakır İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğünün 30 persone-
linden oluşan 5 araçlık arama kur-
tarma ekibi, Habur Sınır Kapısı’na 
hareket etti.  Bölgedeki diğer illerden 
de yardım ekiplerinin gönderilmeye 
hazır bekletildiği belirtildi.
TÜRK KIZILAYI VE AFAD DEPOLARIN-

DAN BÖLGEYE ÇADIR TAKVİYESİ
Türk Kızılayı Doğu Anadolu Böl-

ge Afet Yönetim Merkezi’nde görevli 
ekipler de depremin ardından hare-
kete geçti. Muş’un Hasköy ilçesindeki 
depolardan tırlara yüklenen bin çadır, 
deprem bölgesine ulaştırılmak üzere 
yola çıktı. Muş’un Hasköy ilçesinde-
ki Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge 
Afet Yönetim Merkezi’nin Müdürü 
Baran Akar, yaptığı açıklamada, dep-
rem bölgesine şu ana kadar 17 tırla 

bin 320 çadır, 3 bin battaniye ve 200 
yatak gönderildiğini söyledi. Bölgeye 
iki personelle deprem haberleşme 
aracı da yolladıklarını anlatan Akar, 
şunları kaydetti: “Bölgede meyda-
na gelen deprem saatiyle beraber 
hemen harekete geçerek ve dün 
akşamdan beri görevli ekiplerimizle 
malzeme sevk etmeye devam ediyo-
ruz. Bölgeden gelecek olan malzeme 
ihtiyacına göre, müdürlüğümüz 24 
saat esası dahilinde çalışmalarına de-
vam edecektir.”

SAĞLIK BAKANLIĞI 
HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Sağlık Bakanlığından yapılan 

açıklamada ise Genelkurmay baş-
kanlığından Habur Sınır Kapısı’na 
gelebilecek hasta ve yaralıların trans-
feri için Skorsky tipi helikopter tale-
bininde bulunulduğu bildirildi. Açık-
lamada, şunlar kaydedildi: “Hakkari, 
Van, Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır, 
Mardin, Muş, Şırnak, Elazığ illerinden 
en az üçer adet tek sedyeli, birer adet 
çok sedyeli ambulans hazırlanmıştır. 
(Toplam 40 ambulans ) Bölgede bu-
lunan bir adet ağır iklim sahra has-
tanesinin yanına Diyarbakır ve Van 
illerinden de takviyeler yapılmış olup, 
hem Habur Sınır Kapısı’na hem de 
lüzumu halinde sınır ötesine kurula-
bilecek şekilde hazırlıklar yapılmış-
tır. Havayolu ile gelebilecek yaralılar 
için hava ambulans ve helikopter 
ambulans ekipleri hazır vaziyette tu-
tulmakta olup güzergahları kontrol 
edilmiştir. Heliport alanları helikopter 
iniş ve kalkışları için hazır hale getiril-
miştir. AFAD ile koordinasyon yapıla-
rak talep edilen 2 tim UMKE (10 kişi) 
ve bir UMKE aracı, uçakla Bağdat’a 
göndermek için hazırlanmıştır.”  n AA

‘Suudi operasyonu Orta
Doğu’yu karıştırır’

İsrail ordusu Gazze 
sınırında tatbikat başlattı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Veysel Ayhan, 
Suudi Arabistan’ın kurulduğu gün-
den bu yana ilk defa bu çapta bir ik-
tidar krizi yaşadığını belirtti.  Riyad 
yönetiminin yolsuzluk komisyonu 
kurduktan bir gün sonra bazı bakan-
ları, prensleri ve yüksek bürokratları 
gözaltına almasıyla başlayan ope-
rasyonu AA muhabirine değerlen-
diren Prof. Dr. Ayhan, Suudi Arabis-
tan iktidarında yaşanan tasfiyelerin 
hem yurt içinde hem de çevre ül-
kelerde tepki doğuracağını kaydetti. 
Ayhan, operasyonların bunlarla sı-
nırlı kalmayacağına değinerek, ‘’Bu 
olaylar Suudi Arabistan ve iktidarı 
içerisinde muazzam bir deprem et-
kisi yaratacak, muazzam kırılmaları 
da beraberinde getirecek. Üstelik bu 
Orta Doğu coğrafyasında da büyük 
bir kargaşaya neden olacaktır.’’ diye 
konuştu. Suudi Arabistan’ın bu ope-
rasyonlar sonrasında köklü ve geniş 
çaplı değişiklere gidebileceğini söy-
leyen Ayhan, ‘’Ilımlı İslam’a dönüş, 
Selefilikten kopuş olarak nitelendiri-
lebilir. 

Tam olarak ifade edilmese de 
Suudi Arabistan uluslararası sis-
temle barışık bir yapıya doğru git-
meye çalışıyor.’’ ifadesini kullandı.

‘’ORTA DOĞU’DA YENİ SÜREÇ’’
Son gelişmelerin sadece Suu-

di Arabistan’ın iç meselesi olarak 
değerlendirilemeyeceğini ifade 
eden Ayhan, olayların aynı zaman-
da bölgesel ve küresel yansımaları 
açısından da analiz edilmesi gerek-
tiğini vurguladı. Prof. Dr. Ayhan, 
Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin 
istifa kararının, Yemen’den Riyad’a 
düzenlenen balistik füze saldırısının 
gerçekleştiği günlerde eş zamanlı 
olarak Suudi Arabistan’da düzen-
lenen ‘’yolsuzluk’’ operasyonunun 
Orta Doğu’da yeni bir sürecin başla-
dığının göstergesi olduğunu belirtti. 
Suudi Arabistan’da yaşanan operas-
yona ABD ve İsrail’in destekler nite-
likte tavır takındığına dikkati çeken 
Ayhan, şunları söyledi:

‘’ABD Başkanı Trump sosyal 
medya üzerinden Suudi Arabis-
tan’da gelişen olayların arkasında 
olduğunu, desteklediğini açıkladı. O 
sırada Londra’da bulunan İsrail Baş-
bakanı da aynı şekilde bölgede bir 
İran tehlikesi olduğunu, dolayısıyla 
hem Lübnan’da hem bölgede mey-
dana gelen gelişmelerin İran’ın bir 
fetih durumuyla izah edilmesi ge-
rektiğini ve buna karşı yeni bir karşı 
çıkışın ortaya konulması gerektiğini 
ifade etti.”  n AA

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi 
sınırında geniş çaplı askeri tatbikat 
başlattığı 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 gü-
nüne kadar devam edeceği kayde-
dildi. İsrail, 30 Ekim’de Gazze Şeridi 
sınırında bir tüneli patlatmış, olayda 
12 Filistinli hayatını kaybetmişti. İs-
rail ordusu geçen yılın kasım ayın-
da da Gazze sınırında gerçek savaş 
şartlarına göre hazırlanan geniş 
çaplı tatbikat düzenlemişti.  n AA

Kızılay depremin vurduğu Irak’a elini uzattı 



Erdoğan: Milletimden Fair-play kurallarına uymalarını rica ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan, Fair-play çağrısında bulunarak, “Mil-
letimden Fair-play kurallarına uymalarını 
rica ediyorum” dedi. Bir televizyon prog-
ramında konuşan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda 
bulundu. Yabancı sınırlaması hakkında 
konuşan Recep Tayyip Erdoğan, “Şu an 
yasa neyi gerektiriyorsa kulüplerimiz onu 
yapıyor. Futbol kulüplerimiz futbolcuyu ne 
için hazırlar? Milli takım için hazırlar. Bir 
kere hazırlanabilmesi için oyun süresinin 
fazla olması lazım. Ne kadar fazla süre 
alırsa milli takıma adaylık noktasında da 
şansı artacaktır. Bizim en güçlü takımları-
mızda istikbal vadeden futbolcularımız ol-
mazsa, oradaki şans yüzdemiz eksilir. Biz 
yurt dışında oynayan futbolcuları almak 
suretiyle takım oluşturmaya çalışıyoruz. 
Dünya’da da marka futbolcular seyirci 
çekebilmek için transfer yapmak suretiyle 
ciddi rakamları harcıyorlar. Benzer bir şey 
bizde de var. Diyelim ki 2019’a kadar an-
laşmalar yapılmış. Bu anlaşmalar yapıl-
dığına göre bunun üzerinde spekülasyon 
yapmaya gerek yok. He 2019’dan sonra-

sı için federasyon tüm kulüplerle oturup 
masaya yatırmalı. Peki yabancı futbolcu 
olmasın mı? Hiç olmasın mantığı yanlış 
bir kere. Onların da bize katacağı çok şey 
var. Bir de tribünlere hareket, renklilik ge-
tirecektir” dedi.
“MİLLETİMDEN FAİR-PLAY KURALLARI-

NA UYMALARINI RİCA EDİYORUM”
Fair-play çağrısında bulunan Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Futbolun 
insanlarımızın kaynaşması için en önemli 
silahlarımızdan olması lazım, buna da 
Fair-play deniyor. Ne yazık ki, bunu ba-
şaramadık. Bayanların stada gelişi tribün 
anarşisini ve küfrü minimize eder. Orada 
rahat rahat küfür edilemez. Milletimden 
Fair-play kurallarına uymalarını rica edi-
yorum. 3 sonuç da var burada. Futbolun, 
oyunun, sporun zevkini tatmak için sta-
da gidiyoruz. Bu bilinç içerisinde olmak 
önemli” şeklinde konuştu.

“ASIL TEŞVİKİN AMATÖRDE OLMASI 
GEREKTİĞİNE İNANIYORUM”

Altyapının önemine değinen Erdo-
ğan, “Gencin önünü açacaksın, gence 
imkanları vereceksin” diyerek, “Milli ve 

yerli konusunda maalesef hedefi vuramı-
yoruz. Türkiye’nin sorunu, fiziki mekanlar 
sorunu değil, Türkiye bunu aştı. Hidayet 
kardeşim ile de konuşuyorum. Milli Eği-
tim Bakanlığı’mız ile beraber, süratle 
kapalı spor salonlarına öncelik verelim 
ve bunları geliştirelim. Bunları yapmamız 
lazım. Gencin önünü açacaksın, gence 
imkanları vereceksin. Hidayet ile geçen 
gün konuştum ve dedim, mahalle arala-
rına potaları koyacaksınız. Gençler gelsin 
de orada basket atsın. Baskette çok daha 
çabuk hedef kaydederiz. Bir Sırbistan’a 
Slovenya’ya bak. Nasıl bunlar bu mesafe-
yi kat ettiler? Neyse eksiğimiz, öğrenecek 
bunları gidermemiz lazım. Mesela yüz-
mede. Bizim de teşviklerimiz ne olacak? 
Arkadaşlarla konuşuyoruz. Profesyonel-
lerde yapılması gerekeni yaptık ama ben 
asıl teşvikin amatörde olması gerektiğine 
inanıyorum. Olimpiyata baktığınız zaman 
amatör sporlar akla geliyor. Biz bunları 
teşvik etmemiz gerekiyor. Bütün branş-
larda işi ciddi manada arttırmamız lazım” 
açıklamasında bulundu.
n İHA

Sivasspor’da 
Fener hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 12. haftasın-
da 19 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile deplasman-
da yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten 
yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Samet Ay-
baba yönetiminde kulüp tesislerde gerçekleştirilen 
antrenmanda futbolcular, pas, kanat ve şut çalış-
masının ardından çabukluk ve kuvvet uygulamaları 
yaptı. İdmana, ülkelerinin milli takım kamplarında 
bulunan Carl Medjani, Delvin N´Dinga, Thievy Bifou-
ma ile hafif sakatlığı bulunan Galip Güzel katılmadı. 
Demir Grup Sivasspor, bugün basına ve taraftara 
kapalı yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının 
hazırlıklarını sürdürecek.   n AA

Başakşehir 
eksik çalıştı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’de 18 Kasım 
Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı 
maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli eki-
bin, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri’nde-
ki antrenmanında sakatlığı süren Mahmut Tekdemir 
takımdan ayrı çalıştı.  Teknik direktör Abdullah Avcı 
yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, 
sakatlığı nedeniyle ligde oynanan Evkur Yeni Ma-
latyaspor maçının kadrosunda yer almayan kaptan 
Emre Belözoğlu, takımla çalışmalarını sürdürdü. 
Tedavisi süren Mehmet Batdal ise çalışmaya katıl-
madı. Antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketle-
rinin ardından dar alanda pas, top kapma ve taktiksel 
çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.   n AA

Kayserispor’dan 
Deniz açıklaması

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Ga-
latasaray’ın Deniz Türüç ve Atila Turan transferi 
karşılığında Donk, Linnes, Tarık ve Yasin’i takasta 
kullanacağı yönünde çıkan haberin doğru olmadığını 
söyledi. 

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, “Benim 
4 tane stoperim var” diyerek, “Donk’u elden çıkar-
mak istiyorlar. Benim şu anda takımımda 14 yabancı 
oyuncum var. Yabancı oyuncuya ihtiyacım yok. Bu 
tür haberler basına güvenin kaybolmasına neden 
olan haberler” ifadesinde bulundu. Çıkan haberlerin 
yorum yapmaya gerek olmayan haberler olduğunu 
söyleyen Başkan Bedir, “Haberi yapanlar ciddi bir 
şekilde bizimle görüşerek bu haberleri yapsalar daha 
doğru olur. Basın mensuplarımız yazarken büyük 
bütçeli takımların ihtiyaçlarına göre proje gerçekleş-
tiriyorlar. Anadolu takımlarını sıradan takımlar ola-
rak görüyorlar” diyerek tepkisini dile getirdi. n İHA

Fenerbahçe’de kaleciler güven vermiyor
Süper Lig’in geride kalan 

11 haftasında kalesinde 16 
gol gören sarı-lacivertli ekipte 
kaleciler Volkan Demirel ve 
Carlos Kameni, performans-
larıyla güven vermedi. Süper 
Lig’de 11 haftada topladığı 
17 puanla 7. sırada kendi-
sine yer bulan Fenerbahçe, 
taraftarlarını hayal kırıklığına 
uğratırken, bu periyotta kale-
cilerin gösterdiği performans 
da vasatın altında kaldı. 11 
maçta yediği 16 golle ortala-
manın çok üzerinde gol yiyen 
sarı-lacivertli ekip, rakip file-
leri ise 21 kez sarsarak maç 
başı 1.90 gol ortalamasına 
ulaştı. Ancak Fenerbahçe’nin 
yediği gol ortalaması ise 
1.45 oldu. Aykut Kocaman’ın 
ekibi, ligde yalnızca Galata-
saray derbisinde gol yemedi. 
Fenerbahçe’de kalecilerin 

performansı da tartışma ko-
nusu. Yeni transfer Carlos 
Kameni, 6 karşılaşmada for-
ma giyerken, bu maçlarda 7 
gol yedi ve maç başına 1.16 
gol ortalamasıyla oynadı. 
Kameni, geçtiğimiz sezon 
ise Malaga’da 11 haftada 16 
gol yemişti ve maç başı 1.90 
gol ortalamasıyla oynamıştı. 
Yıllardır Fenerbahçe’nin 1 
numarası olan Volkan De-
mirel de bu sezon yaşadığı 
düşüşle dikkat çekiyor. Se-
zon başından bu yana 5 lig 
maçında forma giyen Volkan 
Demirel, yediği 9 golle dikkat 
çekti. Volkan Demirel, maç 
başı 1.80 gol ortalamasıyla 
oynadı. Tecrübeli kaleci, ge-
çen sezon ise ilk 11 haftanın 
tamamında forma giyip kale-
sinde 10 gol görmüş ve 0.90 
ortalamayla oynamıştı.  n İHA

Medel’in hedefi 
şampiyonluk

Devre arasında gitmeyi 
düşünüp düşünmeyeceği so-
rusunu yanıtlayan tecrübeli fut-
bolcu, “Beşiktaş’ta 3 senelik 
kontratım var. Şampiyonluk ve 
kupa sevinci yaşamak istiyo-
rum. Bu hayali yarıda bırakıp 
gitmek istemiyorum.” dedi. 
İsmi Arjantin basınında River 
Plate ile anılan Medel, “River 
Plate’e gitmezdim, Boca Juni-
ors olabilirdi.” diye konuştu.

“YEDEK OLMANIN 
GEREĞİ NEYSE ONU 

YAPIYORUM”
Avrupa’da Sevilla ve Inter 

gibi önemli kulüplerde oyna-
yan Medel, ilk 11’e girmek için 
daha çok çalıştığını belirterek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bü-
yük kulüplerde, büyük oyun-
cularla oynadım. Şimdi de 
büyük kulüpteyim, etrafımda 
büyük oyuncular var. Şu anda 
oynamıyorum, yedeğim. Ye-
dek olmanın gereği neyse onu 
yapıyorum. Oynamasam bile 
takım arkadaşlarımı destekliyorum. Takım 
arkadaşlarını desteklemek yedek olmanın 
kuralıdır. En iyi şekilde çalışıp oynamayı 
hedefliyorum.”

“KIRMIZI KARTLAR 
HERHALDE DOĞRUYDU”

Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile oynadığı 
karşılaşmada takımının aleyhine sonuç-
lanan penaltı pozisyonunu değerlendiren 
Gary Medel, şunları kaydetti: “O maçtaki 
pozisyon penaltı mıydı değil miydi, tartışı-
lır. Hakem penaltı olarak değerlendirdiyse 
ona katılmak lazım. Biz şu anda geri dönüş 

gerçekleştiriyoruz, güzel işler çıkarıyoruz ve 
önümüze bakıyoruz.”

Süper Lig’deki ilk derbisinde Fener-
bahçe’ye karşı forma giyen Şilili oyuncu, 5 
kırmızı kartın çıktığı derbi atmosferine de 
değinerek, “Türkiye’deki derbilerde taraf-
tarların etkisi çok büyük. Güney Amerika 
ile benzerlikler var. Kırmızı kartlar herhalde 
doğruydu. Bir oyuncu kötü niyetle giriyorsa 
kırmızı olması lazım. Türkiye’deki hakem-
leri biraz İspanya’daki hakemlere benzeti-
yorum. İngiltere’deki hakemler biraz daha 
farklı, biraz daha oynatmaya yönelik davra-
nıyorlar. Sertliğe biraz daha izin veriyorlar.” 
ifadelerini kullandı. 

“BÜYÜK BİR TAKIMIZ VE BÜYÜK 
OYUNCULARDAN KURULU BİR EKİBİZ”

Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig’deki 
şampiyonluk şansını değerlendiren Medel, 
şöyle devam etti: “Lige orta halli başladık. 
‘Kötü başladık’ da diyebiliriz ama son haf-
talarda birkaç puan kapatmayı becerdik. 
Büyük bir takımız ve büyük oyunculardan 
kurulu bir ekibiz. Henüz ligin yarısı bile ol-
madı, yarısından fazlası hala duruyor. Mü-
cadele edeceğiz. Şampiyon olabileceğimizi 
düşünüyorum.”

Medel, başarılı bir şekilde mücadele 
ettikleri Şampiyonlar Ligi’ndeki şansları 
konusunda ise “Gruptan çıkabilirsek Avru-

pa’nın en iyi takımlarına karşı 
mücadele edeceğiz. Hayalimiz 
büyük ama mücadele gücümüz 
de var. Ne yapacağımıza baka-
cağız. Şampiyonlar Ligi’ndeki 
takımların hepsi büyük ekipler. 
Bizim gibi her gelen takım zor 
olacaktır, aralarında pek fark 
yok.” değerlendirmesinde bu-
lundu.
“BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA 

ÇOK ŞAŞIRDIM”
Sezon başındaki transferler 

sırasında taraftarların organize 
ettiği ve kulübün sürdürdüğü 
“Come to Beşiktaş” kampanya-
sının yanı sıra siyah-beyazlı ta-
raftarları değerlendiren Medel, 
“(Come te Beşiktaş) çok büyük 
yenilikti. Futbolun gündemine 
bomba gibi düştü. Bütün futbol 
dünyası bunu konuştu. Beşik-
taş taraftarlarına çok şaşırdım. 
Onlara bir taraftar grubu diye 
hitap edemeyiz. Stada girdiği-
miz zaman bütün stat 90 dakika 

tezahürat yapıyor. Bu herhalde futbolda çok 
az görülen bir şey.” diye konuştu. Kendisi 
gibi yedeklikten henüz kurtulamayan Alva-
ro Negredo ile hem saha içinde hem saha 
dışında çok iyi iletişim içinde olduğunu vur-
gulayan Medel, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Negredo ile ailecek görüşüyoruz. Kendisiy-
le daha önce beraber oynamıştım. Takımın 
şampiyon olması için buradayız. Şu an ye-
dek oturuyorsak bu, daha fazla çalışmamız 
gerektiğini gösteriyor. Yerimizi kazanmanın 
mücadelesini vereceğiz. Şu anki durumu-
muzda takım için en iyisini yapıp görevimizi 
yerine getireceğiz.”  n AA
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ESNAF SÖYLEŞİL-
ERİ-18

Beşiktaş’ın Şilili futbolcusu Gary Medel, şampiyonluk hayalini gerçekleştirmeden Beşiktaş’tan ayrılmak istemediğini söyledi. Medel, 
yaptığı açıklamada, kendisiyle ilgilenen kulüplerin olduğunu ancak önceliğinin Beşiktaş’ta başarılı bir sezon geçirmek olduğunu kaydetti
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Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Be-
lediyespor Kulübü bünyesinde bisiklet 
takımı kurulacağını söyledi. Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, Çumra Bele-
diyespor Kulübü Bisiklet Takımını Bey-
şehir’de misafir etti. Başkan Özaltun 
Çumra’dan bisikletleriyle yola çıkarak 
kilometrelerce pedal çevirdikten sonra 
Beyşehir’e ulaşan ve ilçe merkezinde 
bu kapsamda yürütülen çalışmalara 
destek vermek amacıyla göl kıyısında 

Vuslat Parkı’na gelen Çumralı sporcu-
lar ve yöneticileriyle bir araya geldi. 
Bisiklet Federasyonunun düzenlediği 
ve belediye başkanlarının da katıldığı 
toplantıda konuşan Özaltun, il gene-
linde bisiklet kullanımının yaygınlaş-
tırılması için 6 yeni bisiklet takımının 
daha kurulması kararının alındığını, 
bu ilçeler arasında Beyşehir’in de yer 
aldığını belirtti. Başkan Özaltun, Bey-
şehir’de de bisiklet sporunu ve bisikleti 
sevdirmek için gayret gösterdiklerini 

vurgulayarak, “Beyşehir tarihinde yine 
bir ilki gerçekleştirerek ilçemizde, Bey-
şehir Belediyespor Kulübü bünyesinde 
bir bisiklet takımını kurmak için çalış-
malara başladık. Böylelikle ilçemiz-
deki çocuklarımızı da bisiklet sporuyla 
tanıştırmak istiyoruz. Oluşturacağımız 
bu takım için kısa bir süre sonra sporcu 
alımını gerçekleştirerek bu alanda da 
şehrimizi en güzel şekilde temsil ede-
ceğine inanıyorum” dedi.
n İHA

Beyşehir’de bisiklet takımı kurulacak

Konya Süper Amatör Küme’de 
6.hafta maçları oynandı. 
Heyecan dolu maçların ardın-
dan Ç.Çumra Belediyespor 
liderliğini sürdürdü. Süper 
Amatör Küme’de 6.hafta so-
nuçları şu şekilde; Selçukspor 
3 – 1 Beyşehir Belediyespor, 
Altınekinspor 1 – 1 Saiteli Ka-
dınhanı Belediyespor, Ç.Çumra 
Belediyespor – 2- 1 Karapınar 
Belediyespor, Yeni Emirgazi 
Belediyespor 2 – 3 Selçuklu Be-
lediyespor, Ilgın Belediyespor 
2 – 1 Seydişehir Belediyespor. 
Süper Amatör Küme’de lider 
Ç.Çumra Belediyespor, 14 
puanla liderliğini korudu.
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Süper Amatör Küme’de 
Çumra liderliğini korudu

Türkiye Erkekler Voleybol 1. 
Lig’de mücadele eden iki temsilcimiz-
den Konya Büyükşehir Belediyesi haf-
tayı galibiyet ile kapatırken, Seydişe-
hir Belediye Sanayispor deplasmanda 
mağlup oldu. Lige iyi başlayan Konya 
Büyükşehir Belediyesi 7.hafta maçın-
da Tofaşspor’a konuk oldu. Rahat bir 
maç çıkaran sarı siyahlılar mücadele-
yi 3-0 kazanmayı başardı. Bu sonuçla 
6.galibiyetini elde eden Konya Büyük-
şehir, mağlubiyeti olmayan Düzce 
Belediye’nin ardından ikinci sırada 
yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye 
deplasmanına giden Seydişehir Be-
lediye Sanayispor ise 2-0’dan 2-2’yi 
yakaladığı maçın son setinde 15-7 
yenilerek karşılaşmayı 3-2 kaybetti. 
Sarı siyahlı temsilcimiz haftayı 7.sıra-

da kapattı. Temsilcilerimizden Konya 
Büyükşehir Belediye önümüzdeki haf-
ta Bigadiç Belediyesi’ni, Seydişehir 

Belediye Sanayispor ise Ziraat Banka-
sı’nı konuk edecek. 
 n SPOR SERVİSİ

Konya 1. Amatör Küme’de 6.hafta oyna-
nan maçlarla tamamlandı. 6.haftayı A Gru-
bu’nda bulunan Sarayönüspor BAY geçti. A 
ve B Grubu’ndaki sonuçlar şu şekilde; A Grubu 
Kulu Belediyespor 2 – 0 Monivaspor, Yeni Me-
ramspor 3 – 4 Gölyazı Belediyespor, Cihanbey-
li Belediyespor 1 – 1 Demirspor, Kara Kartallar 
7 – 1 İhsaniye Gençlerbirliği. B Grubu Bozkır 
Gençlerbirliği 2 – 2 Akören Kültürspor, Akşe-
hir Gençlikspor 1 – 9 Çelik Duş Doğuşspor, 
Seydişehir Gücü 0 – 0 Havzanspor, Yeni Do-
ğanhisarspor 2 – 0 Selçuklu İdman Yurdu. 
Karşılaşmalar sonunda B Grubu’nda bulunan 
Akören Kültürspor 16 puanla namağlup lider-
liğini sürdürdü. A Grubu’nda ise 13 puanda 
olan Cihanbeyli Belediyespor, Gölyazı Bele-
diyespor ve Kulu Belediyespor’dan Cihanbeyli 
Belediyespor, averaj ile haftayı lider kapattı.  
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Voleybolda Konya Büyükşehir 
ikinci sıraya yükseldi

1. Amatör Küme’de 
6.hafta bol gollü geçti

Türkiye Erkekler Hentbol 1. Lig’de mücadele eden mavi beyazlı 
temsilcimiz ligin 7.hafta maçında Ahi Evran Üniversitesi’ne konuk 
oldu. Tutuk bir oyun ortaya koyan Konya temsilcisi karşılaşmada 
41-28 mağlup ayrıldı. 7.hafta sonunda 6.maçına çıkan mavi beyaz-
lılar maç eksiği ile 6 puanla 6.sırada kaldı. Selçuklu Belediyespor’u 
mağlup eden Ahi Evran Üniversitesi ise 10 puana yükseldi ve hafta-
yı 4.sırada kapattı. Temsilcimiz Selçuklu Belediyespor ligin 8.hafta 
maçında Cumartesi günü İstanbul Üniversitesi Spor Birliği’ni konuk 
edecek.
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Türkiye Salon Hokeyi 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz 
Selçuklu Belediyespor, ligde tamamlanan maçların ardından Sü-
per Lig’e yükseldi. 1. Lig’de oynanan 10 maçta 8 galibiyet 2 bera-
berlik alan mavi beyazlılar, namağlup şampiyon oldu. Selçuklu Be-
lediyespor, önümüzdeki sezon Türkiye Salon Hokeyi Süper Lig’de 
Konya’yı temsil edecek. Temsilcimizin elde ettiği başarı sonunda 
oyuncu grubu ve Konyalı sporseverler büyük sevinç yaşadı. Mavi- 
Beyazlılarda antrenör Yunus Hacıoğlu yaptığı açıklamada, “Güzel 
bir sezon geçirdik. Hem Açık Alan hem de Salon Hokey Takımımız 
Süper Lig’de mücadele edecek. Çok genç ve tecrübesiz bir takımdık 
ancak hedeflerimize 2 yıl erken ulaştık diyebilirim. Bundan sonraki 
hedefimiz tamamen altyapımızdan oluşan kadromuzu koruyarak 
Süper Lig’de kalıcı olmak ve sonraki yıllarda şampiyonluğa ulaş-
mak. Şampiyonluğun yanı sıra bu sezon Milli Takımlara toplamda 
5 oyuncu gönderdik. Bunun gururunu da yaşıyoruz. Şampiyonlukta 
emeği geçen sporcu ve antrenör arkadaşlarımızı kutluyorum. Des-
teklerinden dolayı Selçuklu Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Al-
tay, Kulüp Başkanımız Ziya Yalçınkaya ve Kulüp Müdürümüz Meh-
met Ali Kolay’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Selçuklu Belediyespor 
Hentbol’da mağlup oldu

Selçuklu, Hokey’de 
Süper Lig’e yükseldi

Konyalı sporcular 
Maraton’da koştu
39. Vodafone İstanbul Maratonu geçen Pazar günü koşuldu. Konya’da bulunan Sağlık İçin 

Harekete Geç Platformu üyeleri 11 kişilik bir ekiple maratonda Konya’yı temsil etti. Konyalı 
sporcular 45 – 49 yaş aralığından bir 18.’lik derecesi elde etti

Spor İstanbul ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Vo-
dafone 39. İstanbul Maratonu heyecanı 
sona erdi. Bu yıl “Çocuklar İçin Koş” 
temasıyla düzenlenen Vodafone 39’uncu 
İstanbul Maratonu’nun startını Gençlik ve 
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Be-
lediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel 
Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul 
Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, CHP 
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 
çocuklar verdi. Maratona Konya’dan da 
birçok sporcu katıldı. Sağlık İçin Hareke-
te Geç Platformu üyeleri İstanbul Mara-
tonu’nda Konya’yı temsil etti.

‘HİÇBİR EKSİKLİK YOKTU’
Sağlık İçin Harekete Geç Platformu 

üyeleri Başkan Seyit Karaca, Fikret Dik-
kaya, Ahmet Elden, İsmail Ceylan, Ke-
rim Kara, Faruk Yerlikaya, Selman Uçar, 
Ali Fuat Dağ, Abdülkadir Okumuşlar, 
Hasan Çelik ve Hakan Armutcu olmak 

üzere 11 spor ile İstanbul Maratonu’na 
katıldı. 10K kategorisinde koşan ekip, 45 
– 49 yaş kategorisinde binlerce sporcu 
arasında bir 18.’lik elde etti. Sağlık İçin 
Harekete Geç Platformu üyeleri adına 
konuşan Hakan Armutcu, eksiksiz bir 
organizasyona şahitlik ettiklerini belirte-
rek, “ Bu yıl 11 kişilik bir ekiple burada 
yer aldık. Önümüzdeki yıl daha fazla ki-
şiyle burada olacağız inşallah. Harika bir 
organizasyon oldu. Sporun ön plana çı-
karılması adına Sağlık İçin Harekete Geç 
Platformu olarak Mevlana Maratonu’nun 
Konya’da yapılması için girişimlerimiz 
oldu ve herkesin desteğini bekliyoruz” 
ifadelerini kullandı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
15 Temmuz Şehirler Köprüsü’nde 

gerçekleşen Vodafone 39. İstanbul Ma-
ratonu’nda renkli görüntüler oluştu. 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü’nde düzen-
lenen Vodafone 39. İstanbul Maratonu 
için binlerce vatandaş köprüye akın etti. 
“Çocuklarımızın geleceği için koşuyo-

ruz” teması ile gerçekleşen 8 kilomet-
relik halk koşusuna kayıtlarını yaptıran 
vatandaşlar, saat 10.00’da start aldı. 
Koşu sırasında ilginç görüntüler oluştu. 
Bazı vatandaşlar köpekleriyle birlikte ko-
şarken, bazıları da bol bol özçekim yaptı. 
Bisikletinin üzerinde özçekim yapan bir 
kişi ve kostümle koşan vatandaşlar ilginç 
görüntüler oluşturdu.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI
Binlerce kişinin akın ettiği Vodafone 

39. İstanbul Maratonunun 8 kilometrelik 
halk koşusu havadan görüntülendi. Va-

tandaşların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 
üzerinde koştuğu anlar muhteşem gö-
rüntülere sahne oldu. 15 Temmuz Şehit-
ler Köprüsüne sabahın erken saatlerin-
den itibaren binlerce kişi akın etti. Farklı 
etaplar halinde düzenlenen Vodafone 39. 
İstanbul Maratonunun 8 kilometrelik halk 
koşusu etabı için vatandaşlar nefeslerini 
tutmuş beklerken start verildi. Koşunun 
başladığı anlar havadan görüntülendi. 
Binlerce kişinin köprü üzerinden koştuğu 
anlar muhteşem bir görüntü oluşturdu.
n SPOR SERVİSİ



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

Avcı: Hak ederek kazandık

Konya sporunun nab-
zını tutan spor dergisi 
Yeşil Beyaz Konya bugün 
okuyucusu ile buluşuyor. 
Yine birbirinden önemli 
röportaj ve dosyaların yer 
aldığı derginin yeni sayısı 
gündemi belirleyecek. 

Bu ay 19. sayısı ile 
okurlarının karşısına çı-
kacak olan Yeşil Beyaz 
Konya’nın kapağını Kon-
yaspor’un yıldız oyuncusu 
Fofana süslüyor. Fofa-
na’nın sımsıcak röporta-
jının yanı sıra Selçuklu 

Belediyespor Basketbol 
Takımı ile lige damgası-
nı vuran Will Daniels ve 
Anadolu Selçukspor’un 
genç golcüsü Mücahit Can 
Akçay Yeşil Beyaz Konya 
Dergisi’nin okuyucuları-
na hikayelerini anlatıyor. 
Futboldan basketbola, 
amatör branşlardan spor 
yazarlarının doyurucu 
yazılarına kadar pek çok 
keyifli dosyanın yer aldığı 
Yeşil Beyaz Konya’yı bayi-
inizden istemeyi unutma-
yın.  n SPOR SERVİSİ

Sakaryaspor galibiyeti ile kendine gelen Anadolu 
Selçukspor’da teknik direktör Alper Avcı çok önemli bir 
galibiyet aldıklarını söyledi. Avcı, “Çok duygusal bir 
ortam yaşadık. Takım olarak güzel bir iş başardık bu 
gün. Söylemek istediğim çok şey var ama bu duygu yo-
ğunluğu içinde şunu ifade etmek istiyorum, bu oyuncu 
grubuna sahip çıkılsın. Bu oyuncu grubunun arkasında 
durulsun. Allah izin verirse her hafta rakip kim olursa 
olsun bizim için önemli değil. Sadece destek olundu-
ğu zaman her türlü başarıya ulaşacağımıza inanıyo-
rum. Özellikle bu sekiz haftada yönetimimiz bize çok 
büyük destek oldu. Çok üzüldüler biliyoruz ve bu galibi-
yeti onlara armağan ediyoruz. Oyuncu arkadaşlarımın 
hepsinin yüreğine sağlık, onları da tebrik ediyorum” 
dedi.

Zor bir rakiple karşılaşacaklarını bildiklerine ve 
buna göre hazırlandıklarını kaydeden teknik direktör 
Alper Avcı: “Sakaryaspor bu ligin en güçlü ekiplerin-
den bir tanesi, bütçesi en fazla olan ekiplerden bir 
tanesi. Zaten çok tecrübeli oyuncuları var, daha önce 
süper ligde görev yapmış oyuncular forma giyiyorlar. 
Fakat yine söylüyorum bizim oyuncu grubu ciddi an-
lamda potansiyeli olan ve istediği zaman, beraber oy-
nadıkları zaman kazanamayacakları başarı yok. Belki 
maç 1-0 biti ancak bariz ve çok net kaçırdığımız pozis-
yonlar yaşandı bu gün. Sahada mücadele ettik ve galip 
geldik, hak ederek kazandık. Bunun için çok mutluyuz. 
Oyuncular istedikleri zaman başaramayacakları bir 
sonuç olmadığını bir kez daha gösterdiler” ifadelerini 
kullandı.
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Özdilek umutlu!
Önceki gün oynadığı hazırlık maçında Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup eden Konyaspor’da umutlar yüksek. Antalyaspor maçı ile 

yeni bir başlangıç yapmayı planlayan Anadolu Kartalı’nda, oyuncuların istekli oluşu ve mücadele azmi teknik heyeti memnun etti

Süper Lig’in 12. haftasında Antal-
yaspor ile karşılaşacak olan Atiker Kon-
yaspor’da bu maçın hazırlıkları sürüyor. 
Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık ma-
çından sonra ara vermeden çalışmalarını 
devam ettiren Anadolu Kartalı dün salonda 
çalıştı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen 
arada oynadığı özel maçta Gençlerbirli-
ği’ni 2-1 mağlup eden Atiker Konyaspor, 
hazırlıklarına Kayacık Tesisleri’nde yap-
tığı antrenmanla ara vermeden devam 
etti. Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve 
yardımcı antrenörler gözetiminde salonda 

gerçekleşen antrenman iki grup halinde 
yapıldı. Oyuncular ısınma hareketleri ile 
başlayan antrenmanı CORE hareketleri ve 
kuvvet dayanıklılık çalışmaları ile tamam-
ladı.

MORALLER YERİNDE
Önceki gün oynanan hazırlık maçında 

Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup eden Atiker 
Konyaspor’da moraller yerinde. 1-0 yenik 
duruma düşen yeşil beyazlıların maçı çe-
virmesi ve gol bölgesinde bir hayli etkili 
bir performans ortaya koyması taraftarı ve 
teknik heyeti memnun etti. 

Takımın mücadelesinden memnun 
olan teknik direktör Mehmet Özdilek, 
özellikle fazla forma şansı bulamayan 
oyuncuların hazır bir görüntü sergilemesi 
nedeniyle memnun oldu.

GENÇLER BOMBA GİBİ 
Atiker Konyaspor’un Gençlerbirliği ile 

oynadığı hazırlık maçında bazı oyuncular 
ilk kez taraftarın önüne çıktı. Sezon başın-
da takıma katılan kaleci Patrik Carlgren, 
Emre Sofuoğlu, Kadir Kaan Özdemir, Sa-
vaş ve sakatlıktan kurtulan Amir Hadziah-
metovic performansları ile göz doldurdu.

ANTALYA MAÇI İÇİN SEFERBERLİK
Lige verilen milli arayı iyi değerlendi-

ren Atiker Konyaspor’da gözler hafta sonu 
oynanacak Antalyaspor maçına çevrildi. 
Teknik heyet hafta boyu yapacağı çalışma-
larda Antalyaspor’u imha planını futbolcu-
lara ezberletecek. 

Öte yandan bu sezon ilk kez ligde tri-
bündeki yerini alacak olan taraftarlar da 
bu maça kilitlendi. Yeşil beyazlı renklere 
gönül verenler Antalyaspor maçında tribün 
şov yaparak bütün Türkiye’ye mesaj vere-
cek.   n SPOR SERVİSİ 

RPS

Yeşil Beyaz Konya 
yine gündemi 
belirleyecek




