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‘En önemli sorun
kamplaşmadır’

KHK ile 33 
ihraç, 4 iade!

24 saat görev 
başındalar

Saadet Partisi Genel Sekreteri 
Tacettin Çetinkaya, ülke içeri-
sinde kamplaşma ve kutuplaş-
ma olduğuna dikkat çekerek 
hiçbir siyasi partiyi ‘hasım’ 
olarak görmediklerini vurguladı. 
n HABERİ SAYFA 15’TE

Olağanüstü hal kapsamında ha-
zırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni 
Kanun Hükmünde Kararname, 
Resmi Gazete’de yayımlandı. 
695 sayılı KHK kapsamında Kon-
ya’da farklı kurum ve kuruluş-
larda olmak üzere 33 kişi ihraç 
edilirken, 4 kişi görevine iade 
edildi.  n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya’da geçtiğimiz akşam baş-
layan kar yağışının günlük hayatı 
olumsuz etkilememesi için mer-
kezde ve bütün ilçelerde gece 
boyunca gerekli çalışmaları 
yaptı.  n HABERİ SAYFA 7’DE

02 Topal: 2018’de 
tempoyu artıracağız 06 Otobüs şarampole 

yuvarlandı: 32 yaralı 14 ‘Mehmet Akif, 
mandacılığı lanetler’

‘Peygamberimiz
ışık kaynağımız’

Selçuklu Belediyesi’nin organizasyonu 
ile bu yıl 3.’sü gerçekleştirilen “1 Hadis 1 
Film” Kısa Film Yarışması’nda heyecan 
düzenlenen ödül gecesiyle sona erdi. 

Programda konuşan Selçuklu Belediye 
Başkanı U. İbrahim Altay, “Efendimiz tüm 
insanlığa örnek bir kişilik olarak dünyaya 
geldi ve onun hayatındaki sözleri de bizim 

ışık kaynağımız” dedi. 
n HABERİ SAYFA 17’DE

‘Azim ve şevkle çalışmayı sürdürüyoruz’
Makine Mühendisleri 
Odası (MMO) Konya 
Şubesi meslekte 25, 40 
ve 50. yılını dolduran 
üyelerini ödüllendirdi. 
MMO Konya Şube Başkanı 
Ömer Erdoğan Duransoy, 
“Her tür şartta mesleğini 
ve meslek onurunu 
yüceltmiş, mesleğinde 
kahramanlaşmış insanları 
bir araya getirmek bizim 
için çok önemli” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Bereket nefes verdi
Beyaz bereket Konya’yı etkisi 

altına aldı. Kar yağışının 
tarımsal anlamda faydalarını 

değerlendiren Prof. Dr. 
Süleyman Soylu da karın 
tam zamanında geldiğini 

belirterek, “Çünkü topraktaki 
rutubet ciddi anlamda 

azalmaya başlamıştı” dedi 

VATANDAŞLAR BEYAZ 
ÖRTÜNÜN TADINI ÇIKARDI

Türkiye’yi hafta sonunda etkisi altına 
alan soğuk ve yağışlı hava Konya’da 
da kendisini gösterdi. Konya’yı etki-
si altına alan beyaz bereket, en çok 
çocukları sevindirdi. Kent merkezi 
tamamen beyaza bürününce, aile-
cek dışarı akın eden vatandaşlar 
kar topu oynamanın tadını çıkardı. 
Vatandaşlar beyaz manzarayı fotoğ-
raflamayı da ihmal etmedi.

KAR, TARIMSAL AÇIDAN 
TAM ZAMANINDA GELDİ

Kar yağışı Türkiye’nin tahıl ambarı 
Konya’da, çiftçiyi de memnun etti. 
Tahıl ekim aylarının hemen ardın-
dan yağan yağmur ile tahılın sorun-
suz bir şekilde topraktan çıkmasını 
sağlayan çiftçi, üzerine gelen karla 
rahat bir nefes aldı. SÜ Ziraat Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süley-
man Soylu, “Bu dönemde yağan kar, 
oldukça ideal” dedi.  n SAYFA 10’DA

FİAT AİLESİNİN YENİ
KARİZMASI BÜYÜLÜYOR

Fiat 500L hacmi ve donanımı ile dikkat çekiyor

Özellikle son yıllarda yaptığı atılımla her ihtiyaca uygun, 
farklı modeller üreten Fiat, zamana ve taleplere göre ken-
dini yeniden dizayn ediyor. Fiat ailesinin yeni karizması olan 
500L, hem dış görünüşü, hem motoru, hem iç hacmi ve do-
nanımları ile sizi büyüleyebilir.

n HABERİ SAYFA 4’TE

CİTROEN ARALIK AYINDA
ÖZEL FIRSATLAR SUNUYOR

11 bin 450 TL’ye varan indirim imkanı

Citroen Yetkili 
Satıcısı KONMOT 
Motorlu Araçlar 
kampanyalara 
devam ediyor. 
Citroen’in Aralık 
kampanyasında 
11 bin 450 TL’ye  
varan indirim, 25 bin 
TL kredi ve 12 ay 
yüzde 0 faiz fırsatları 
sunuyor.

n HABERİ SAYFA 17’DE

Prof. Dr. Süleyman Soylu
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2017 yılını değerlendiren KOMÜT Genel Başkanı Şaban Topal, “Bu yıl içerisinde yaptıklarımız ile yoğun tempolu günler geçirdik. 
2018 yılında da tempomuzu artırarak hizmet yarışında güzel sonuçlar için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu 

2018’de tempo artacak 
Konya Müteahhitler Birliği (KO-

MÜT) hizmet binasında düzenlediği 
basın toplantısı ile 2017 yılında yapı-
lan faaliyetler ve 2018 yılında yapıla-
cak olan çalışmalar hakkında raporu-
nu açıkladı.

KOMÜT Genel Başkanı Şaban 
Topal, Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Üyelerin katıldığı basın toplantısında, 
KOMÜT’ün 2017 yılında gerçekleş-
tirdiği faaliyet raporu açıklandı. 2017 
yılını dolu dolu geçirdiklerini dile ge-
tiren KOMÜT Genel Başkanı Şaban 
Topal, “Bu yıl içerisinde yaptıklarımız 
ile yoğun tempolu günler geçirdik. 
2018 yılında da tempomuzu artıra-
rak hizmet yarışında güzel sonuçlar 
için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
Biz Konya’ya ve hemşerilerimize her 
türlü hizmeti sunmaya hazırız” dedi.  

2017 FAALİYETLERİ 
ÜYELERE ANLATILDI 

Genel Başkan Şaban Topal’ın ar-
dından faaliyet raporunu açıklamak 
üzere söz alan KOMÜT Genel Ko-
ordinatörü Mustafa Kıcıkoğlu, 2017 
yılı içerisinde yapılan tüm faaliyetleri 
üyelere anlattı. KOMÜT olarak üye-
lerimize, sektöre, şehrimize ve ülke 

ekonomisine katkı sağlamak için fa-
aliyetlere devam ettiklerini belirten 
Mustafa Kıcıkoğlu, “Nitelikli üye çalış-
malarımız halen devam etmektedir. 
İstişare ziyaretlerimiz ve kış kahvaltılı 
programlarımız ile sektörümüzle ilgili 
konuları sorun ve çözümler hakkında 
projeler üretmekteyiz. Ayrıca aylık 
olarak bilgi aktarım programları ve 
konferanslar, toplantılar, yurtdışı ve 
yurtiçi fuar katılımları, kurumsal ziya-
retler yanında sosyal sorumluluk pro-
jeleri gerçekleştirdik” dedi. 

2017 yılı içerisinde ve halen de-
vam etmekle birlikte Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı, TOBB ve ilgili bakan-
lıklar ve kurumlar ile sürekli temas 
halinde olduklarını belirten Mustafa 
Kıcıkoğlu, “Ankara’da uzun soluklu 
bir mesai geçirerek Türkiye’de ki Mü-
teahhitler Birlikleri ile birlikte ortak 
çalışmalar yürüterek artık her önüne 
geçenin müteahhit olamayacağını il-
lerde ki kurumlar ile iletişime geçerek 
birliklerinden müteahhitlik belgesi al-
madan bu işe başlanılmayacağına dair 
bir kanun teklifi ve uygulama sunduk. 
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın 
Mehmet Özhaseki, bu konudaki ta-

leplerimizi değerlendirerek 2018 yılı 
içerisinde uygulamaya geçilmesi için 
gerekli çalışmaların başlanacağını sö-
zünü vermiştir” dedi. 

2018 YILI EN BÜYÜK 
HEDEFLERİNDEN BİRİSİ: TÜRKİYE 

MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI
2017 yılı faaliyet raporunun ar-

dından 2018 yılı eylem planı açıklan-
dı. Yeni yılda müteahhitlik yasasından 
akademik eğitimlere ve KOMÜT üye-
leri arasında hizmeti arıtarak tüm gi-
rişimlerin gerçekleşeceği belirtilirken, 
2018 yılında en önemli hedeflerden 

birisinin Konya’da gerçekleştirile-
cek olan Türkiye Müteahhitler Birliği 
Çalıştayı olduğuna dikkat çekildi. 51 
ilden Birlik başkanlarının katılımları 
ile gerçekleşecek olan çalıştayda İM-
KON Başkanı Tahir Tellioğlu’nun ön-
derliğinde olacak. Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Mehmet Özhaseki ve Bakan-
lıkların ve bürokrasinin katılımları ile 
yapılacak organizasyonun ülke müte-
ahhitleri adına ciddi adımlar atılacağı 
sektöre heyecan, yenilik ve prestij ka-
tacağı belirtildi.
n SAMİ KAYALAR

KOMÜT Genel Başkanı
Şaban Topal

KOMÜT Genel Başkanı Şaban Topal, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üyelerin katıldığı basın toplantısında, KOMÜT’ün 2017 yılında gerçekleştirdiği faaliyet raporu açıklandı



Makine Mühendisleri Odası 
(MMO) Konya Şubesi meslekte 25, 40 
ve 50. yılını dolduran üyelerini Bayır 
Diamond Hotel & Convention Cen-
ter’da düzenlenen program ile onur-
landırdı. Programa Konya Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Mahmut 
Sami Şahin, Makine Mühendisle-
ri Odası Konya Şube Başkanı Ömer 
Erdoğan Duransoy, Harita Kadastro 
Mühendisleri Odası (HKMO) Konya 
şube Başkanı Doç .Dr. Fatih İşcan ile 
çok sayıda Makine Mühendisi ve aile-
leri katıldı.

AZİM VE ŞEVK İLE ÇALIŞIYORUZ 
Makine Mühendisleri Odası 

(MMO) Konya Şube Başkanı Ömer 
Erdoğan Duransoy, kendini mesle-
ğine adayan üyeleriyle bir araya gel-
menin mutluluğunu yaşadıklarını 
belirterek, “Her tür şartta mesleğini 
ve meslek onurunu yüceltmiş, mes-
leğinde kahramanlaşmış insanları bir 
araya getirmek bizim için çok önemli. 
Onlardan aldığımız feyz ile bizler de 
önümüze umutla bakabiliyoruz. Çok 
yoğun çalışan siz meslektaşlarımızı 
bir an olsun rahatlatmak, sevdikleri-
nizle iyi zaman geçirmenizi sağlamak 
bizim en önemli görevlerimizden. 
Bu amaçla pek çok mesleki, sosyal 
ve kültürel etkinlik yapıyoruz. Bu et-
kinliklerde özellikle siz üyelerimiz ve 
değerli aileleriniz ile beraber olmaya 
çalışıyoruz. Odamızı gençlerin ve ço-
cukların cıvıltıları ile süsleyip, sizleri 
aileleriniz, çocuklarınız ve meslek-
taşlarınızla tek yürek haline getirip, 
odamızda sizlerle tek vücut olmaya 
gayret gösteriyoruz. Sizlerin varlığı, 
faaliyetlerimize göstermiş olduğunuz 
ilgi ve katılım, bizlere her zaman güç 
veriyor. Birlikte güçlü ve etkin olmak, 

mesleğimize itibar kazandırıp verimli 
bir çalışma ortamı sağlamak, gerek 
mesleki gerekse toplumsal alanlar-
da sunduğumuz hizmetleri geliştirip 
iyileştirmek, üyelerimizin karşılaştığı 
sorunları ve sıkıntıları çözebilmek, 
kısacası yer aldığımız her alanda sesi-
mizi sonuna kadar duyurmak ve hak-
larımızı savunmak ancak sağlam bir 
birliktelik ve odamıza sıkı sıkıya sahip 
çıkmakla mümkün. Yönetim kurulu 
olarak yaptığımız her işte bu beraber-
liğin bize verdiği azim ve şevk ile daha 
iyiyi yapmaya çalışıyoruz” dedi.

HİZMET KALİTEMİZİ HER 
GEÇEN GÜN ARTIRIYORUZ

Duransoy, üyelerine ve halka en 
iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını ifade 
ederek, “Daraltılmak istenen hizmet 

alanlarımız, elimizden alınmaya çalı-
şılan mesleki denetimlerimiz ve kısıt-
lanan faaliyetlerimize rağmen kararlı 
ve güçlü duruşumuz, hizmet kalite-
mizi her geçen gün arttırmamız, hal-
ka hizmet Hakka hizmettir anlayışı-
mız ile üyelerimize ve halkımıza en iyi 
hizmeti vermeye çalışıyoruz. Var oluş 
amacı; mesleğine ve üyesine hizmet 
etmek, meslektaşları arasındaki birlik 
ve beraberliği sağlamak olan odamız, 
her zaman olduğu gibi bu senede 
meslek hayatında 25, 40 ve 50 yılını 
doldurmuş meslektaşlarımıza ve on-
ların sevdiklerine, imkânlarının elver-
diği ölçüde güzel bir gece hazırlamaya 
çalıştı. İstedik ki burada geçmişi şöyle 
bir yad edelim. O eski hoş sedaları bu 
günlere taşıyalım, hem tecrübelerden 

faydalanalım, hem de nereden nere-
lere gelmişiz bir görelim” ifadelerini 
kullandı. 

DİJİTALLEŞMEDE ÖNEMLİ 
GELİŞMELER YAŞANIYOR

Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Mahmut Sami Şahin ise, “ Hiç-
kuşkusuz mühendisler teknolojileri 
uygulayan, geliştiren ve araştırma ya-
pan insanlardır. Bu bakımdan üretimi 
direk etkilerler ve ülke ekonomisine 
önemli katkıda bulunurlar. Teknoloji-
de,bilişimde dijitalleşmede ve sanayi-
de baş döndürücü ilerlemeler yaşanı-
yor.  Bilginin, bilimin ve teknolojinin, 
argenin ve inavasyonun ülkelere ve 
dünyaya yön çizdiği bir dünya’da ya-
şıyoruz.  Bilgiyi elinde bulunduran 
teknoloji üreten ve bilimi kalkınma 

için seferber eden toplumlar ekono-
mi başta olmak üzere her alanda çok 
önemli avantajlara sahip oluyorlar. 
Bilgiye ve teknolojiyi üretmek yerine 
ithal eden toplumlar ise sürecin ge-
risinde kalıyorlar. Yerli ve milli kay-
naklarımızın kullanılması ile teknoloji 
üreten bir ülke haline geldik. Yerli ve 
milli mühendislerimizin yaptığı üre-
timler  neticesinde özellikle savuma 
sanayisinde yüzde 60 yerli üretim 
seviyesine ulaştık. Artık kendi tankı-
mızı ve silahımızı , helikopterimizi , 
insansız hava araçlarımızı üretebilir 
durumdayız” dedi. Konuşmaların ar-
dından meslekte 25, 40 ve 50. yılını 
dolduranlara ödülleri protokol üyele-
ri tarafından  verildi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Makine Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi meslekte 25, 40 ve 50. yılını dolduran üyelerini ödüllendirdi. MMO Konya Şube Başkanı Ömer Erdoğan 
Duransoy, “Her tür şartta mesleğini ve meslek onurunu yüceltmiş, mesleğinde kahramanlaşmış insanları biraraya getirmek bizim için çok önemli” dedi 

‘Daha iyisi için çalışıyoruz’

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi, meslekte 25, 40 ve 50. yılını dolduran üyelerini onurlandırdı. Şube Başkanı Ömer Erdoğan Duransoy, “Yönetim kurulu olarak yaptığımız her işte bu beraberliğin bize verdiği azim ve şevk ile daha iyiyi yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi 
Başkanı Ömer Erdoğan Duransoy

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Mahmut Sami Şahin
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Özellikle son yıllarda yaptığı atılımla her ihtiyaca uygun, farklı modeller üreten Fiat, zamana ve taleplere göre kendini yeniden dizayn 
ediyor. Fiat ailesinin yeni karizması olan 500L, hem dış görünüşü, hem motoru, hem iç hacmi ve donanımları ile sizi büyüleyebilir

Fiat ailesinin 
yeni karizması

Fiat ailesinin nev-i şahsına mün-
hasır olan SUV’u 500, farklı tarzı, iç 
hacminin genişliği ve kişiliğinizi yan-
sıtacak ince detayları ile dikkatleri 
üzerine toplamayı başarmıştı. 2017 
yılında satışa sunulan yeni Fiat 500L 
ise, büyüklüğü ve genişliğine küçük 
dokunuşlarla daha çok konforu ve 
fonksiyonelliği birleştirmeyi başar-
mış.

Kendine has tarzı ve eğlenceli 
kimliği ile birlikte yeniden şekillenen 
Fiat 500L, ilk bakışta dikkatleri üze-
rine toplamayı başarıyor. Onun dün-
yasını keşfetmek için test edeceğimiz 
500L’nin dört bir yanında hızlıca bir 
tur attıktan sonra dış görünüşündeki 
dikkat çekici tarzdan aldığımız ilham-
la yeni Fiat 500L’nin dünyasına gir-
mek üzere kapısını aralıyoruz. 

Fiat 500L’nin içi da dışı gibi dikkat 
çekici… Çok yönlü ve fonksiyonel bir 
otomobilin tüm konforu ve geniş iç 
hacminin, bir şehir otomobilinin pra-
tikliğiyle birleştiğini söylemek müm-
kün. 

İÇİ DIŞI BİR OTOMOBİL
Mükemmel bir görüş açısı sağ-

layan ve park manevralarını kolay-
laştıran panoramik camlarından ön 
cam direklerine kadar her ayrıntı, 
500L’nin özgürlükçü ruhuyla tasar-
lanmış. Şık ve fonksiyonel kumanda 
paneliyle tüm kontroller elinizin al-
tında. Bilgi-eğlence kumandalarının 
bulunduğu ön panelde, günün her 
anında size gereken her şeyi rahatça 
koyabileceğiniz eşya gözleri de mev-
cut.

Büyüdükçe tarzını ve kendi ha-
vasını bulan yeni Fiat 500L, aydınlık 
iç mekan ve rengarenk dış dünya ile 
birlikte yolculuğu daha tatlı bir hale 
getiriyor. 500L, otomobili çepeçevre 
saran geniş camları ve sınıfının en 
büyüğü olan 1,5 metrekarelik pano-
ramik cam tavanı ile dünyayı keşfet-
mek için mükemmel bir yol arkadaşı. 
500L, gökyüzünü yanınıza alabilme-
niz için panoramik cam tavan ya da 
elektrikli açılabilir skydome seçenek-
lerini sunuyor.

500L ile dostlarınıza ve ailenize 
her zaman konforlu ve keyifli bir yol-
culuk deneyimi yaşatabilirsiniz. 500L 

geniş iç kabiniyle 5 yolcuyu, 412 lit-
relik bagajıyla da 5 valizi rahatlıkla ta-
şıyabilir. Bagaj bölümündeki yükleme 
düzlemini 3 farklı seviyede ayarlaya-
biliyor, valizlerinizi ve her türlü eşya-
nızı buna göre kolaylıkla yerleştirebi-
liyorsunuz.

KONFOR İÇİN BÜTÜN 
DETAYLAR DÜŞÜNÜLMÜŞ

Yeni Fiat 500L, dış görünüşünde-
ki tarzı ve içindeki fonksiyonel yapısı 

ile ön plana çıkarken, daha direksiyon 
koltuğuna oturduğunuz anda onun 
dünyasının diğerlerinden çok daha 
farklı olduğunu, bu dünyada size kon-
foru yaşatmak için bütün detayların 
düşünüldüğünü anlıyorsunuz. 

Fiat 500L, konforunu ve yaşana-
bilirliğini daha da artırabilmek için, 
birden çok koltuk ayarı sunuyor. Ar-
kası yatarak sehpa olabilen ön koltuk 
ve basit bir hareketle kendi üstüne 
katlanabilen arka koltuklar sayesinde 

otomobilin tüm uzunluğundan fayda-
lanabiliyorsunuz.

GÜVENLİKTE EURO NCAP’IN 
SINIRLARINI ZORLAYABİLMİŞ
Dünyanın en önde gelen otomo-

bil güvenlik organizasyonlarından 
olan Euro NCAP’ten en yüksek de-
ğerlendirme kriteri olan 5 yıldız alan 
500L güvenliğinizi, standart sunulan 
6 hava yastığı, ABS+EBD, ASR+M-
SR+HBA+DST+ETC ve Hillholder 

içeren ESP sistemi gibi güvenlik sis-
temleriyle sağlıyor. Ayrıca 500L’de 
Cruise Control donanımı da standart 
olarak sunuluyor.

BENZİNLİ VE DİZEL MOTOR 
SEÇENEKLERİ İLE GÜCÜNÜ VE 
ÇEVRECİLİĞİNİ KANITLIYOR

500L verimliliği kanıtlanmış 1.4 
Fire 95 HP benzinli motoruyla hem 
gücünü hem de çevreciliğini kanıtlı-
yor. 500L’nin geniş motor yelpazesi 
Start&Stop donanımlı son nesil 1.3 

95 HP Multijet II dizel ve 1.6 120 
HP Multijet II dizel motorlarıyla ta-
mamlanıyor. 500L ayrıca 1.3 95 HP 
Multijet II dizel motorunda Dualogic 
otomatik vites seçeneği de sunuyor. 
Testini gerçekleştirdiğimiz 1.3 Multi-
jet II dizel motora ve otomatik vitese 
sahip olan 500L’de motorun gücünü 
hissettik. Özellikle dik rampalarda yı-
ğılmanın olmaması ve gaz pedalına 
dokundukça devrinin de hızının da 
artması, motorun ne kadar güçlü ve 
kendisinden emin olduğunu ortaya 
koyuyor. 

Daha çevreci ve verimli bir yol-
culuk yapmanız için 500L, Eco:Drive 
Live sistemiyle donatılmış. Eco:Drive 
Live sistemi sürüş stilinizi analiz ede-
rek, yüzde 16’ya varan yakıt tasarru-
fu sağlayacak şekilde faydalı öneriler 
sunuyor.

500L’nin 5 inc dokunmatik ekran-
lı müzik sistemi sayesinde sevdiğiniz 
müzik kanallarına ulaşabiliyorsunuz. 
Yine aynı şekilde, telefon görüşmele-
rinizi ses tanıma sistemi ve direksiyon 
simidindeki kolay ulaşılabilir kuman-
da tuşları sayesinde güvenle yapabi-
liyorsunuz.
n RASİM ATALAY-FAHRİ ALTINOK

2017 yılında satışa sunulan yeni Fiat 500L’yi Yenigün Gazetesi olarak test ettik. Yeni Fiat 500L büyüklüğü ve 
genişliğine küçük dokunuşlarla daha çok konforu ve fonksiyonelliği birleştirmeyi başarmış.

“Fiat 500L’nin içi de dışı gibi dikkat çekici… Çok 
yönlü ve fonksiyonel bir otomobilin tüm konforu 

ve geniş iç hacminin, bir şehir otomobilinin 
pratikliğiyle birleştiğini söylemek mümkün.”
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Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlandı. 
695 sayılı KHK kapsamında Konya’da farklı kurum ve kuruluşlarda olmak üzere 33 kişi ihraç edilirken, 4 kişi görevine iade edildi

KHK ile 33 ihraç, 4 iade!
OHAL kapsamında hazırlanan 

695 sayılı KHK’ya göre, terör ör-
gütlerine veya Milli Güvenlik Ku-
rulunca devletin milli güvenliğine 
karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya grup-
lara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı 
veya bunlarla irtibatı olan 2 bin 
756 kişi kamu görevinden çıkarıldı. 
İhraç edilen kişiler arasında Kon-
ya’da farklı kurum ve kuruluşlar 
olmak üzere 33 kişi bulunurken, 
göreve iade edilenler arasında ise 
Konya’dan 4 kişi bulunuyor. KHK 
kapsamında ihraç edilenlerin bağlı 
bulunduğu kurum ve kuruluşlar şu 
şekilde; Danıştaydan 3, Sayıştaydan 
bir, Yargıtaydan 22, Başbakanlık-
tan 2, Diyanet İşleri Başkanlığından 
341, Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumundan bir, Adalet Bakanlığı 
ve bağlı kuruluşlarından 245, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 
bağlı kuruluşlarından 12, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 
bir, TÜBİTAK’tan 45, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığından bir, 
Sosyal Güvenlik Kurumundan 53, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 
3, Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğünden 2, Dışişleri Bakanlığın-
dan 10, Ekonomi Bakanlığından 3, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ile bağlı kuruluşlarından 8, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluş-
lardan 8, Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığından 8, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığından 19, İçişleri 
Bakanlığından 20, Emniyet Ge-
nel Müdürlüğünden 61, Jandarma 
Genel Komutanlığından 350, Sahil 
Güvenlik Komutanlığından 4, Ma-
halli İdareler Genel Müdürlüğün-
den 169, Kültür ve Turizm Bakan-
lığından 7, Maliye Bakanlığından 
6, Gelir İdaresi Başkanlığından 2, 
Devlet Malzeme Ofisinden 2, Mil-
li Eğitim Bakanlığından 392, Milli 
Savunma Bakanlığı ve bağlı kuru-
luştan 22, Genelkurmay Başkanlı-
ğından bir, Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığından 155, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığından 155, Hava Kuv-
vetleri Komutanlığından 327, Sa-
vunma Sanayi Müsteşarlığından 8, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığından 
8, Sağlık Bakanlığından 86, Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 
12, PTT’den 26 ve Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığından 155 olmak 
üzere 2 bin 756 kişi başka hiçbir iş-
leme gerek kalmaksızın görevinden 
ihraç edildi.

115 KİŞİ GÖREVİNE İADE EDİLDİ
KHK’nın ilgili listesinde yer alan 

115 kamu görevlisi ise daha önce 
görevlerinden uzaklaştırıldıkları il-
gili kanun hükmünde kararname-
nin eki listelerin ilgili sıralarından 
çıkarıldı. Bu kapsamda, 18’i Diya-
net İşleri Başkanlığında, biri Hazine 
Müsteşarlığında, 40’ı Adalet Bakan-
lığı ve bağlı kuruluşlarında, biri Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, 
biri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığında, biri KOSGEB’te, 2’si 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğünde, biri Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünde, 3’ü Spor Ge-
nel Müdürlüğünde, biri Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığından, 
biri İçişleri Bakanlığında, 2’si Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğünde, 7’si 
Jandarma Genel Komutanlığında, 
33’ü Milli Eğitim Bakanlığında, biri 
Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 
biri Hava Kuvvetleri Komutanlığın-
da ve biri de Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığında olmak üzere 115 kişi 
görevlerine iade edildi.

22 EMEKLİ SUBAYIN 
RÜTBESİ ALINDI

695 sayılı KHK ile Türk Silah-
lı Kuvvetlerinden emekliye sevk 
edilen, kendi isteğiyle emekli olan, 
istifa eden veya başka bir sebeple 
ayrılan subaylardan, terör örgütle-
rine veya Milli Güvenlik Kurulunca 
devletin milli güvenliğine karşı fa-
aliyette bulunduğuna karar verilen 
yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, 
mensubiyeti veya iltisakı ya da bun-
larla irtibatı olduğu değerlendirilen 
22’sinin rütbesi alındı. Bu kapsam-
da, Kara Kuvvetleri Komutanlığın-
dan 17, Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığından 2 ve Hava Kuvvetleri 

Komutanlığından 3 olmak üzere 22 
emekli subayın rütbeleri söküldü, 
emekli kimlikleri iptal edildi.

17 KURUM KAPATILDI
Terör örgütlerine veya Milli 

Güvenlik Kurulunca devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulun-
duğuna karar verilen yapı, oluşum 
veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya 
bunlarla irtibatı olan 7’si dernek, 
7’si vakıf, 2’si gazete ve biri sağlık 
kuruluşu olmak üzere 17 kurum 
ve kuruluş kapatıldı. Kapatılan ku-
rumlar, Aliağa Yakamoz Hanımlar 
Derneği, Batı Anadolu Teknik Ele-
manlar Federasyonu, Kapadokya 
Eğitim Akademisi Derneği, Fatih 
Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 
Güleç Sevgi Evlerini Yaşatma ve 
Koruma Derneği, Kahramanma-
raş Uluslararası Öğrenciler Derne-
ği, Suriyeli Gençleri Geliştirme ve 
Eğitme Derneği, Burhanettin Hay-
ra Hizmet Vakfı, Hadimi Eğitim ve 
Kültür Vakfı, Türk Eğitim Sağlık ve 
Çevre Vakfı, Turgutlu Eğitim Vakfı, 
Hacı Paşalar Eğitim ve Kültür Vakfı, 
Uluslararası Hukuk ve Adalet Vakfı, 
Yusuf Cevat Başçı Eğitim ve Kültür 
Vakfı, Akdeniz Gazetesi, Çınaraltı 
Gazetesi ve Özel İskenderun Kalp 
Merkezi olarak sıralandı.  Daha 
önce kapatılan Türk Genç İşadam-
ları Vakfı ise 695 sayılı KHK ile ye-
niden açıldı. Vakfın kapatıldığı KHK 
hükümleri, söz konusu vakıf bakı-
mından tüm hüküm ve sonuçlarıy-
la birlikte ilgili kanun hükmünde 
kararnamenin yürürlük tarihinden 
geçerli olmak üzere ortadan kalk-
mış sayılacak. Buna ilişkin işlemler, 
ilgisine göre Vakıflar Genel Müdür-
lüğü tarafından yerine getirilecek.

6 ÖĞRENCİNİN İLİŞİĞİ KESİLDİ
8 Nisan 1929 tarihli ve 1416 sa-

yılı “Ecnebi Memleketlere Gönderi-
lecek Talebe Hakkında Kanun”a 
tabi öğrencilerden, terör örgütleri-
ne veya Milli Güvenlik Kurulunca 
devletin milli güvenliğine karşı fa-
aliyette bulunduğuna karar verilen 
yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, 
iltisakı veya irtibatı olan 6 kişinin 
öğrencilikle ilişiği kesildi. Bu kişiler 
hakkında 22 Temmuz 2016 tarihli 
ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kap-
samında Alınan Tedbirlere İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 
4. maddesinin ilgili fıkralarının hü-
kümleri uygulanacak. Gördükleri 
eğitimlere ilişkin olarak denklik 
işlemleri yapılmayacak bu kişiler, 
söz konusu eğitimleri kapsamında-
ki akademik unvan ve derecelerine 
bağlı haklardan yararlanamayacak.

ASFAT A.Ş. KURULDU
Askeri fabrika ve tersanelerin 

faaliyetleri için Askeri Fabrika ve 
Tersane İşletme Anonim Şirketi 
(ASFAT AŞ) kuruldu. OHAL kap-
samında çıkarılan 696 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) Res-
mi Gazete’de yayımlandı. KHK ile 

Milli Savunma Bakanlığı Görev ve 
Teşkilatı Hakkında Kanun’da de-
ğişikliğe gidildi. Buna göre, şirket, 
askeri fabrikalar ve askeri tersane-
lerin imkan ve kabiliyetlerini kulla-
narak, üretim planlaması çerçeve-
sinde genel yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerinden, kamu iktisadi 
teşebbüslerinden, yabancılar dahil 
gerçek ve tüzel kişilerden sipariş 
alabilecek veya bunların ihtiyaçları 
için teklif verebilecek. Bu siparişler 
ve teklifler sebebiyle gerektiğinde 
müşterek imalat, tasarım, araştır-
ma-geliştirme, ürün geliştirme fa-
aliyetlerinde bulunabilecek şirket, 
askeri fabrikalar ve tersanelerin 
gelişimini ve modernizasyonunu 
sağlayacak. ASFAT AŞ’de iş mev-
zuatına tabi personel istihdam edi-
lecek. Şirkette yabancı personel de 
çalıştırılabilecek.  Şirketin başlangıç 
sermayesi 50 milyon lira olacak. Bu 
tutar askeri fabrika ve tersanelere 
ait döner sermaye kaynaklarından, 
bu kaynakların yetersiz olması ha-
linde Milli Savunma Bakanlığı büt-
çesinden karşılanacak.

ANAYASAL DÜZENE KARŞI SUÇ 
İŞLEYENLERE TEK TİP KIYAFET
OHAL kapsamında, “Anayasal 

düzene ve bu düzenin işleyişine 
karşı suçlar” nedeniyle cezaevinde 
hükümlü ve tutuklu bulunanlar, 
duruşmalara badem kurusu ve gri 
renkte tulum giyerek getirilecek. 
Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu-
nun “Anayasal Düzene ve Bu Düze-
nin İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı 
beşinci bölümünde yer alan suçlar-
dan hükümlü ve tutuklu bulunan-
lar için bu madde hükmü uygula-
nacak. “Cebir ve şiddet kullanarak, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
öngördüğü düzeni ortadan kaldır-
maya veya bu düzen yerine başka 
bir düzen getirmeye veya bu düze-
nin fiilen uygulanmasını önlemeye 
teşebbüs” ile “Cebir ve şiddet kul-
lanarak Türkiye Cumhuriyeti Hü-
kümetini ortadan kaldırmaya veya 
görevlerini yapmasını kısmen veya 
tamamen engellemeye teşebbüs”, 
“Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisini ortadan kal-
dırmaya veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin görevlerini kısmen veya 
tamamen yapmasını engelleme-
ye teşebbüs”, “Cumhurbaşkanına 
suikast ve fiili saldırı” suçlarını iş-
leyenler badem kurusu renginde 
tutulum giyecek.

MİT MENSUPLARINA
 YAZILI İSTİFA HAKKI

Söz konusu KHK ile 2937 sayı-
lı “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve 
Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu”-
nun 14. maddesinde değişiklik ya-
pıldı.Buna göre, MİT fiili kadrosuna 
atanan personel teşkilata yazılı ola-
rak müracaat etmek suretiyle istifa 
edebilecek. İstifa müracaatında bu-
lunan personel hakkında uhdesinde 

bulunan bilgi, belge ve kayıtlar, yü-
rüttüğü faaliyetler, takip ettiği iş ve 
işlemler ile kullanımında bulunan 
kaynak ve diğer hususlara ilişkin 
olarak teşkilat tarafından bir rapor 
oluşturulacak ve bu rapor sonucu-
na göre işlem yapılacak. 
SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 

CUMHURBAŞKANINA BAĞLANDI
Olağanüstü hal kapsamında 

yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hük-
münde Kararnameyle, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaş-
kanına bağlandı. Buna göre, müs-
teşarlık personeli Cumhurbaşkanı 
onayı ile atanacak, Cumhurbaşkanı 
bu yetkisini Müsteşara devredebi-
lecek. 

Kanun Hükmünde Kararna-
meye göre, Savunma Sanayii İcra 
Komitesi, Cumhurbaşkanının baş-
kanlığında toplanacak. Cumhur-
başkanının daveti üzerine toplana-
cak komite üyeleri Cumhurbaşkanı, 
Başbakan, Genelkurmay Başkanı, 
İçişleri ve Milli Savunma bakanları 
olacak. 

DANIŞTAYA 16, YARGITAYA 
100 YENİ ÜYE KADROSU

KHK ile Danıştaya 16, Yargıta-
ya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas 
edildi. 
DANIŞTAY MENSUPLARININ SAĞLIK 
GİDERLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEME

OHAL kapsamında çıkarılan 
696 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnameyle, Danıştay Başkanı, 
başkanvekilleri, daire başkanları 
ve üyeler ile bunların emeklileri ve 
bakmakla yükümlü oldukları aile 
fertlerinin sağlık giderleri, TBMM 
üyelerinin tabi oldukları hüküm ve 
esaslar çerçevesinde Danıştay büt-
çesinden ödenecek. 
YARGITAY MENSUPLARININ SAĞLIK 
GİDERLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

Yargıtay Birinci Başkanı, baş-
kanvekilleri, daire başkanları ve 
üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcısı ve Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcıvekili ile bunların emek-
lileri ve bakmakla yükümlü olduk-
ları aile fertlerinin sağlık giderleri, 
TBMM üyelerinin tabi oldukları 
hükümler ve esaslar çerçevesinde, 
Yargıtay bütçesinden ödenecek.

BAKAN YARDIMCILARINA SİLAH 
TAŞIMA YETKİSİ

696 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre, 10/7/1953 ta-
rihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanun’un 7. maddesinde yer alan 
silah taşımaya yetkili kişiler arası-
na “Bakan Yardımcıları” de ibaresi 
eklendi.

Ayrıca, güvenlik koruculuğu, en 
az bir dönem köy/mahalle muhtar-
lığı ya da belediye başkanlığı yap-
tıktan sonra görevleri sona eren-
lere, “yapılan soruşturma sonucu 
veya kesinleşmiş yargı kararı üzeri-
ne görevine son verilenler ile terör 

örgütlerine veya Milli Güvenlik Ku-
rulunca devletin milli güvenliğine 
karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplara 
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 
yahut bunlarla irtibatı olanlar ha-
riç” olmak üzere, silah taşımaya 
devam edebilmeleri imkanı verildi. 
Bu kişiler en fazla bir silah edin-
mek şartıyla ruhsat harçlarından da 
muaf tutulacak.  
KHK İLE VAKIFBANK DÜZENLEMESİ

KHK ile Türkiye Vakıflar Ban-
kası Türk Anonim Ortaklığı Kanu-
nu’nda düzenlemeye gidildi.

Buna göre, banka hisselerin-
den, diğer mülhak vakıflara ait 
olanları hariç olmak üzere, Vakıf-
lar Genel Müdürlüğünün idare ve 
temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisse-
lerin tamamı Banka tarafından üç 
ayrı firmaya yaptırılan değerleme 
çalışmasının sonuç bölümlerinde 
belirtilen değerlerin ortalaması göz 
önünde bulundurularak Bakanlar 
Kurulu tarafından belirlenen beher 
hisse değeri üzerinden hesaplana-
cak bedel karşılığında Hazineye 
devredilecek.

CAZİBE MERKEZLERİ 
PROGRAMI’NA DÜZENLEME

KHK ile Cazibe Merkezleri Prog-
ramı’na ilişkin düzenlemeye gidildi. 
Buna göre, Cazibe Merkezleri Prog-
ramı görece az gelişmiş bölgelerde 
yatırım ortamını canlandırarak is-
tihdamı, üretimi ve ihracatı artır-
mak ve bölgeler arası gelişmişlik 
farklarını azaltmak amacıyla ger-
çekleştirilecek. Program, Ekonomi 
Bakanlığı tarafından yürütülecek. 
Cazibe Merkezleri Programı kapsa-
mında özel sektöre ait imalat sanayi 
yatırımları ile çağrı merkezi ve veri 
merkezi yatırımlarına destek sağla-
nacak.

ASKERLİK MUAFİYETİ VE 
ZATİ SİLAH DÜZENLEMESİ

Kararnameyle Askerlik Kanu-
nu’nun bazı maddelerinde düzen-
lemeye gidildi. Buna göre, askerlik 
hizmetini yerine getirmekte olan 
yükümlüler ile terör eyleminin or-
taya çıkarılması, etkilerinin azal-
tılması veya bertaraf edilmesinin 
sağlanmasında yardımcı ve faydalı 
olanlardan Terörle Mücadele Ka-
nunu kapsamında hayatını kay-
bedenlerin çocukları ile aynı anne 
ve babadan olan kardeşleri istekli 
olmadıkça silah altına alınmaya-
cak. Yine aynı gerekçelerle hayatını 
kaybeden güvenlik korucuları da 
dahil olmak üzere kamu görevlileri-
nin çocukları ile kardeşlerinden biri 
de askerlikten muaf sayılacak. Silah 
altındakiler ise istekleri halinde ter-
his edilecek.

ŞEKER KURUMU VE 
TAPDK KAPATILDI

KHK ile Şeker Kanunu ve Tütün 
ve Alkol Piyasası Düzenleme Kuru-
mu Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanuna ilişkin düzenlemeler yapıl-
dı. Buna göre, Şeker Kurumu başka 
işleme gerek kalmaksızın kapatıldı. 
Kurumun görev ve sorumlulukları 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığına aktarıldı. Öte yandan KHK ile  
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme 
Kurumu da (TAPDK) kapatıldı. Ka-
patılan kurumca yapılan işlemler il-
gili idarelerce yeni bir işlem yapılın-
caya kadar geçerliliğini koruyacak.  
Kurumun görev ve sorumlukları 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı ve Sağlık Bakanlığına devredil-
di.

KONYA’DA İHRAÇ EDİLENLER
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
 • Rahim Akıncı 

(İmam Hatip) 
 • Abdullah Dirier 

(Müezzin Kayyım) 
 • Osman Dönmez 

(İmam Hatip) 
 • Adem Öztürk 

(İmam Hatip)
ADALET BAKANKLIĞI VE BAĞLI 

KURULUŞLAR
 • Fahri Özyılmaz 

(İnfaz ve Koruma Memuru)
 • İsrafil Ay (İnfaz 

ve Koruma Memuru)
 • Mustafa Acar 

(İnfaz ve Koruma Memuru)
 • Kadir Akden (Za-

bit Katibi)
 • Mehmet Gün-

türk (Zabit Katibi)
 • Mehmet Peker 

(Zabit Katibi)
 • Onur Mehmet 

Ayhan (Zabit Katibi)
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR 

BAKANLIĞI
 • Gökhan Çakır 

(Öğretmen)
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
 • Asuman Bingöl 

(VHKİ)
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

 • Muhammed Ha-
san Okumuş (J. Personel Teğmen)

 • Sezgin Kaldemir 
(J. Astsubay K. Çavuş)

 • Ayhan Kartal (J. 
Astsubay Çavuş)

 • Mehmet Burak 
Barış (J. Astsubay Çavuş)

 • Furkan Aydoğan 
(J. Astsubay Çavuş)

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
 • Miktat Kartal 

(Mühendis)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 • Mehmet Gülmüş 
(Öğretmen)

 • Mehmet Akdaş 
(Öğretmen)

 • Aziz Sayaslan 
(Öğretmen)

 • Mustafa Keleş 
(Öğretmen)

 • Kazım Gözlükaya 
(Öğretmen)

 • Mustafa Kaplan 
(Öğretmen)

 • Kürşat Mermer 
(Öğretmen)

 • Şaban Turan 
Akın (Öğretmen)

SAĞLIK BAKANLIĞI
 • Talha Yasin Bü-

yükelhan (Tabip)
 • Şerife Önem (Uz-

man Tabip)
 • Ayşe Karadereli 

(Tabip)
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
 • Necmettin Er-

bakan Üniversitesi Fatih Aydemir 
(Hemşire)

 • Selçuk Üniversi-
tesi Akın Tola (Bilgisayar İşletmeni)

 • Selçuk Üniversi-
tesi Özhan Özçiftçi (Bilgisayar İşlet-
meni)

GÖREVE İADE EDİLENLER
ADALET BAKANLIĞI

 • Başar Karakoç 
(Zabit Katibi)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • Yılmaz Kara (Öğ-

retmen)
KAPATILAN KURUMLAR

 • Akdeniz Gazetesi 
(Isparta) 

 • Çınaratlı Gazete-
si (Isparta)
n TEVFİK EFE

KHK kapsamında Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 2 bin 756 kişi kamu görevinden çıkarıldı.
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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
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• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.
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Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 
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El Taweel: Tayyip Erdoğan dünyanın lideri
Batı Şeria’nın El-Halil ken-

tinde 10 Aralık’ta İsrail asker-
lerince gözaltına alındığında 
çekilen fotoğrafıyla direnişin sem-
bolü haline gelen down sendrom-
lu Muhammed El Taweel, ailesi 
ile birlikte geldiği Konya’da, Mev-
lana Müzesini gezdi. 

Filistinli Muhammed El 
Taweel, Atiker Konyaspor Kulü-
bünün davetlisi olarak Konyaspor 
- Fenerbahçe maçını izlemek için 
Konya’ya geldi. Maç öncesi Mev-
lana Müzesini gezen Muhammed 
ve ailesi tercüman aracılığıyla 
soruları yanıtladı. Muhammed, 
“Türkiye’ye teşekkür ediyorum. 
Ben Türkiye’yi çok sevdim, Türk 
milletini çok sevdim, herkesi çok 
sevdim, herkes bize iyi baktı. Sayın 
Erdoğan’ı ailemiz gibi hissettik. Her 
şeyi çok sevdim” dedi. Muham-

med’in babası Kader El Taweel, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öv-
güyle bahsederek, “Tayyip Erdoğan 
dünyanın lideri sadece İslam’ın lide-

ri değil. Bize çok iyi baktı Allah razı 
olsun. Erdoğan ve Türkiye bize aile 
gibi davrandı. Türkiye’nin yardımları 
için teşekkür ederiz. Bizim için şeref-

tir Türk vatandaşlığı. Seve seve 
almaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Ziyarette Filistinli aileye eşlik 
eden AK Parti Konya Milletveki-
li Hüsnüye Erdoğan, Kudüs’ün 
İslam dünyası için çok değerli ol-
duğunu belirterek, “Çok değerli 
misafirlerimizi, Filistinli kardeşle-
rimizi Konya’mızda ağırlamaktan 
gurur duyuyoruz. Sayın Cumhur-
başkanımız, Başbakanımız kendi-
lerini kabul ettiler. Onlar da aileleri 
gibi hissettiler. Filistinli kardeşleri-
miz ve Kudüs bizim için çok de-
ğerli. Hem tarihimiz olarak hem 
din kardeşliğimiz olarak çok de-
ğerli. Onları Konya’da ağırlamak-
tan mutluluk duyuyoruz. Filistin’in 
haklı davasında Türkiye ve bütün 

mümin kardeşlerimiz olarak onları 
destekliyoruz, destekleyeceğiz” diye 
konuştu.  n AA

Türkiye’nin desteğiyle yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde sınır güvenliği 
artarken, terör örgütlerinin ekonomik ve lojistik kaynaklarına da büyük darbe vuruldu

Teröre ‘Fırat kalkanı’

Türkiye’nin desteğiyle Özgür 
Suriye Ordusunca Halep’e bağlı Ce-
rablus, Çobanbey (Rai) ve Bab bölge-
sinde icra edilen harekatın ardından 
bölgede güvenlik sorunu büyük ölçü-
de ortadan kaldırıldı.

Suriye’nin kuzeyinde 2 bin kilo-
metrekarelik alan harekatla terörden 
temizlenirken, DEAŞ’tan arındırılan 
Çobanbey bölgesinde ise yerel polis 
gücü oluşturuldu. 

Dört ay önce kurulan Al Rai (Ço-

banbey) Kaçakçılık ve Organize Suç-
larla Mücadele Unsur Komutanlığı, 
bölgenin güvenliğine katkı sağladı.

Ekiplerin icra ettikleri faaliyetler 
kapsamında Münbiç bölgesinde te-
rör örgütü PKK/PYD’ye gönderilecek 
tonlarca yaşam malzemesi ve ilaca el 
konuldu.

Ekipler, 4 ayda 950 ton un, 132 
ton pirinç, 88 ton hayvan yemi, ha-
mur karıştırma kazanları, 350 bin 
metre bakır kablo, 12 bin metre 

elektrik kablosu, bin 500 ısıtıcı, 80 
akü, 238 koli elektronik malzeme, 
978 koli kırtasiye malzemesi ile ara-
larında antibiyotik, vitamin ve doğum 
kontrol haplarının da bulunduğu 14 
bin 118 kutu ilaç ele geçirdi. 

Güvenlik unsurlarının uyuşturu-
cuyla mücadele kapsamında bölgede 
yürüttüğü faaliyetlerde ise 41 kilog-
ramı kubar olmak üzere 48 kilogram 
esrar bulundu.

Sınır güvenliği konusunda da 

gayret sarf eden ekipler, Türkiye’ye 
yasa dışı yollardan girmeye çalışan 63 
göçmen ile 5 organizatörü yakaladı. 

Bu denetimlerle, uyuşturucu ti-
careti ve yasa dışı sınır geçişinden de 
ekonomik fayda sağlayan terör örgü-
tü PKK/PYD’ye darbe vuruldu.

Güvenlik kaynakları ele geçirilen 
yaşam malzemesi ve ilaçların örgü-
tün bölgedeki kamplarında eğitilen 
teröristlere gönderildiğini kaydetti.
n AA

Otobüs şarampole yuvarlandı: 32 yaralı

Kar yağışı dolayısıyla kontrolden 
çıkan yolcu otobüsünün şarampole 
devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 00.30 sıralarında Konya 
Antalya Karayolunun 20. kilometre-
sinde meydana geldi. Edinilen bilgi-
ye göre, Hüsamettin K. idaresindeki, 
Antalya Tokat seferini yapan 34 FA 
4603 plakalı yolcu otobüsü, kar ya-
ğışı sebebiyle sürücünün direksiyon 

hakimiyetini kaybetmesinin ardından 
şarampole devrildi. Kaza ihbarının 
ardından olay yerine çok sayıda 112 
Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk 
edildi. Kazada, otobüsün iki şoförü, 
muavin ve yolculardan oluşan toplam 
32 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 
Şarampoldeki otobüste bulunan yara-
lılar, sağlık görevlileri, polis ve itfaiye 
ekipleri ile kaza yerindeki vatandaş-

ların el ele tutuşarak birlikte hareket 
etmesiyle sedyelere alınıp elden ele 
uzatılarak yol kenarına çıkarıldı. Bu-
rada hazır bekleyen ambulanslara 
alınan yaralılar Konya’daki çeşitli has-
tanelere kaldırılarak tedavi altına alın-
dı. Kaza yerinde görevli bir polis me-
muru ise ambulansla alınmak üzere 
sedyede beleyen bir yaralının üzerine 
montunu çıkarıp örttü. İtfaiye ekiple-

ri de otobüsün devrildiği şarampolde 
başka yaralı olma ihtimaline karşı de-
taylı arama yaptı.

Antalya yolundan aracıyla Kon-
ya’ya doğru seyir halinde olan ve kaza 
yerinde duran bir vatandaş, otobüsün 
kendisini geçtiğini anlatarak, “Yakla-
şık 80-90 kilometre hızla yanımdan 
geçti” dedi. Kazayla ilgili soruşturma 
sürüyor.   n İHA

Yarış atlarından şampiyon
taylar yetiştiriliyor!

Ereğli’deki çiftlikte, yarış öm-
rünü tamamlamış damızlık safkan 
İngiliz atlarından şampiyon taylar 
yetiştiriliyor. İngiliz yarış atlarının 
beslenme ve bakımının yapıldı-
ğı 20’ye yakın çiftliğin bulunduğu 
Ereğli ilçesinde girişimci Mustafa 
Özsarı’nın 70 bin metrekare arazi 
üzerine kurulu çiftliği, yarış ömrü-
nü tamamlayan 30 İngiliz yarış atını 
barındırıyor.

Damızlık yarış atlarından üretim 
yapan Özsarı, hayvanların bakım-
larıyla yakından ilgileniyor. Yetiş-
tirdiği birçok atın ülke genelindeki 
koşularda birinci olmasından gurur 
duyan Özsarı, bu yıl 15 tayı da koşu-
lara hazırlıyor.

Özsarı, çiftliği 2006 yılında kur-
duğunu söyledi. İngiliz atlarının 
yaşam koşullarına uygun ortamın 
sağlandığına işaret eden Özsa-
rı, “Ereğli’nin iklimi atlar için de 
çok uygun. Yazın, Adana ve Şanlı-
urfa’dan da geliyor. Yaz, daha se-
rin geçtiği için burası tercih edili-
yor. Bölgede 20’ye yakın at çiftliği 
var. Burada bir sektör bu iş. Kimi 
yetiştiriciliğini yaparken kimi de 
pansiyon hizmeti veriyor. Ayrıca 
atların çok sevdiği ayrık otu da çok 
olduğu için burası at cenneti” diye 
konuştu. Özsarı, koşan at cinsin-
de İngiliz ve Arap atlarının, ilçede 
ise İngiliz atlarının daha yaygın ol-
duğunu vurguladı.

Yarış atlarının çoğunun Ereğ-
li’de yetiştiğinin altını çizen Özsarı, 
şöyle devam etti:

“Türkiye’nin en büyük yarışı 
Gazi koşusudur. Bunu da en çok bu-
radan giden atlar kazandı. Buradaki 
atların çoğu şampiyon. Gazi koşusu-

nu kazanan çok sayıda at var. Çift-
likte 30 at yaşıyor. Bunlar, damızlık 
hayvanlar. Yarış hayatı bitmiş atlar 
damızlık olarak kullanılıyor. Anne-
leri buraya geliyor. Gebe kalıyorlar 
ve tayları 1,5 yaşına kadar burada 
gelişiyor. Ardından sahaya gönderi-
yoruz. Almeida adlı eski yarış atının 
yavrusu, geçen yılki yarışı kazana-
rak sahibine 700 bin lira kazandır-
dı. Buradaki kısrağın yavrusu.” 

Özsarı, atların günlük bakımları-
nın önemli olduğunu dile getirerek, 
şunları kaydetti:

“Burada atlara özel bakım yapı-
lıyor. Daha çok yulaf, yonca ve ayrık 
otu tüketiyorlar. Bu doğal ürünlerin 
yanında vitaminleri de var. Sabah 
erkenden mutlaka dışarı çıkarıyo-
ruz. Bu hayvanların kesinlikle gezip, 
koşması gerekiyor. Hem sağlık açı-
sından önemli hem de doğacak tay-
larının koşusunu çok etkiliyor. İçeri-
de durdurmuyoruz. Atın yapısında 
koşmak ve gezmek var. Gezmeyen 
at yarışamaz. Mutlaka antrenman 
gibi koşup gezmesi gerekiyor. Ak-
şam haraya alıyoruz, sabah tekrar 
çıkarıyoruz. Yataklıktaki sapları da 
her gün değiştiriyoruz.”

Yarış atlarının çok kıymetli 
hayvanlar olduğunu anlatan Öz-
sarı, “Atın, ırk ve anne-babası çok 
önemli. Yarış hayatını ve fiyatını çok 
etkiliyor. Şampiyon bir atın tayı çok 
para demektir. Annesi yarış kazan-
mamış ve babası da normal bir atın 
tayı makul ücrete satılıyor. Şam-
piyon bir atın tayı 5 lüks otomobil 
eder. Koşan bir atın uçuk rakamları 
var. Belirli bir fiyatı olmaz.” ifadele-
rini kullandı.
n AA

Halep’e bağlı Cerablus, Çobanbey (Rai) ve Bab bölgesinde icra edilen harekatın ardından bölgede güvenlik sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırıldı.
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Özel Ekol Koleji,  Ekol Değerler 
Eğitimi Projesi (EDEP) kapsamında 
oldukça anlamlı bir projesi devam 
ediyor. Proje kapsamında ilkokul 
ve ortaokul öğrencileri herhangi bir 
kantin görevlisi olmadan kantindeki 
ihtiyaçlarını kendileri alıp kendileri 
ödüyorlar.  

Projenin amacı öğrencilere gü-
ven duygusunu aşılamak ve sorum-
luluk sahibi bir birey olarak yetiş-

melerini sağlamak. Bunun yanı sıra 
dürüstlükle ilgili davranışlarının pe-
kiştirilmesi ve kendi adalet sistem-
lerini kontrol edebilme becerilerinin 
gelişmesine de oldukça olumlu et-
kileri bulunmakta. Öğrencilerin bu 
projeden keyif almaları ve kendi iş-
lerini kendilerinin yapmasının verdi-
ği özgüven duygusu da bu projenin 
en büyük getirisi olarak görülmekte.

Okul müdürü Dr. Mehmet Bi-

rekul, Kendin Al Kendin Öde sloga-
nıyla yola çıkan Ekol Koleji projenin 
devam edeceğini belirterek sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Öğrencilere 
verdiğimiz güveni hissettiklerini 
biliyoruz ve bunu bize tekrar yan-
sıtacakları konusunda herhangi bir 
tereddütümüz  olmadı. Biz geleceği 
dürüstlükle, güvenle ve değerleri-
mizle yetiştirmek istiyoruz. Yaptığı-
mız etkinliklerde ve projelerde esas 

aldığımız nokta da budur. Başarı 
faktörünün yanısıra öğrencinin ha-
yatına ne kadar dokunabildiğimiz 
ve ne kazandırdığımız da bizim için 
oldukça önemli. Bu öğrenilmiş dav-
ranışı hayatlarının geri kalanında da 
sürdüreceklerini biliyoruz. Bundan 
dolayı bu projenin amacı öğrencileri 
test etmek değil, aksine onlara inan-
dığımızı göstermektir.”
n HABER MERKEZİ

Toru, karla mücadele 
çalışmalarını inceledi

Konya şehir merkezine mevsi-
min ilk karının yağması nedeniyle 
Meram Belediyesi tüm tedbirleri-
ni aldı. Gece saatlerinden itibaren 
Meram’daki çalışmaları yerinde in-
celeyen Başkan Fatma Toru, vatan-
daşların kar yağışından olumsuz et-
kilenmemesi için ekiplerin seferber 
olduğunu söyledi. 

İlçe genelinde etkili olan kar ya-
ğışının hayatı olumsuz etkilememe-
si için Meram Belediyesi tüm ted-
birlerini aldı. Akşam saatlerinden 
itibaren ekipler Arif Bilge Tesislerin-
de toplanmaya başladı. Meram Be-
lediye Başkanı Fatma Toru da gece 
00:30 sularında tesislere gelerek 
kar temizle çalışmalarını sürdürecek 
ilk ekipleri sahaya gönderdi. 

48 EKİP GÖREV YAPIYOR
Arif Bilge Tesisleri’nde nöbette-

ki ekiplerle bir araya gelen Başkan 
Toru, “Kar yağışının ilçe genelinde 
hayatı olumsuz etkilememesi için 
48 ayrı ekip 110 personelle beraber 
sahada çalışmalarımız devam edi-
yor” dedi.

KAR BEREKETTİR
Konya Ovası’na mevsimin ilk 

karının düşmesinin şehirde büyük 
sevince neden olduğunu vurgula-

yan Toru,  “Bereket olarak özellikle 
çiftçilerimizin beklediği kar yağışına 
da kavuşmuş olduk. Meram Beledi-
yesi olarak 48 kar küreme aracı ve 
iş makinemizle birlikte ekiplerimizi 
seferber etmiş durumdayız. Gece 
saatlerinden itibaren tüm ekipleri-
miz hem kırsalda hem de şehir mer-
kezinde Büyükşehir Belediyemizle 
koordineli bir şekilde çalışmalara 
başladı. Meram ilçemizde ana ar-
terlerin ve köy bağlantı yollarımızın 
açık olması için ekiplerimiz koordine 
edildi. İnşallah vatandaşlarımız her-
hangi bir sorun yaşamadan bu kar 
yağışını atlatmış olacağız. Önemli 
olarak karın bereket olarak ovamıza 
yağması” diye konuştu. 

35 YAYA EKİBİ GÜNDÜZ GÖREV 
YAPACAK

Gece saatlerinden itibaren kar 
küreme ve tuzlama çalışmalarına 
start veren Meram Belediyesi, gün-
düz de 35 yaya ekibiyle kaldırımları 
temizleyecek. Çalışmalar Arif Bil-
ge Tesislerinden koordine edilecek 
ve Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü-
ğünden 48 ayrı ekip ve toplam 145 
personel görev yapacak. 
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’da geçtiğimiz akşam başlayan kar yağışının günlük hayatı 
olumsuz etkilememesi için merkezde ve bütün ilçelerde gece boyunca gerekli çalışmaları yaptı

Kar ve buzlanmaya karşı
24 saat görev başındalar

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
dün akşam başlayan kar yağışının 
günlük hayatı olumsuz etkilememe-
si için merkezde ve tüm ilçelerde 24 
saat boyunca tuzlama, solüsyon ve 
kar kürüme çalışması yapıyor. Ekipler 
kar yağışı başlamadan solüsyon ve 
tuzlama çalışması yaparken kar ya-
ğışının durumuna göre çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya’da geçtiğimiz akşam başlayan 
kar yağışının günlük hayatı olumsuz 
etkilememesi için merkezde ve bütün 
ilçelerde gece boyunca gerekli çalış-
maları yaptı. 

Konya merkezde ve Yeni Büyük-
şehir Yasası ile merkeze bağlanan 
mahalle yollarında Fen İşleri Daire-
si’ne bağlı 7 bölge şefliğinde çalışma-
lar gece boyu devam ederken yollar 
sürekli açık tutuldu. 

EKİPLER 24 SAAT ÇALIŞIYOR 
Kar ve buzlanmaya karşı Konya 

merkez ve tüm ilçelerde görev yap-
mak üzere 28 ayrı noktada Acil Mü-
dahale Ekipleri bulunduran Konya 
Büyükşehir Belediyesi, 24 saat bo-

yunca özellikle kritik alt ve üst geçit-
ler, kavşak noktaları ve rampalar baş-
ta olmak üzere sorumluluklarındaki 
caddelerde solüsyon ve tuzlama ça-
lışması yaptı, yollarda biriken karları 
temizledi. 

Konya’da herhangi bir kapalı yol 
bulunmazken Büyükşehir sorumlu-
luğundaki ilçe ve mahalle yollarında 
da kar küreme çalışmaları gecenin 

ardından kar yağışına göre sürdürü-
lüyor. 
BÜYÜKŞEHİR YOL YÖNETİM MERKEZİ 

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri 
Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Yol 
Yönetim Merkezi’nde Türkiye’de ilk-
lerden olan Buzlanma Takip Sistemi 
de aktif olarak kullanılıyor. Sistem ile 
şehir merkezindeki bazı noktalardan 
asfalt sensörleriyle bilgi akışı sağlana-

rak buzlanmanın önüne geçiliyor. 
KIŞ ACİL YARDIM HATTI 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
şehir genelinde olumsuz kış koşulla-
rının ihbar edilmesi için 444 55 42 
numaralı acil çağrı hattını kullanıyor. 
Bu numaradan 24 saat boyunca Bü-
yükşehir Belediyesi Fen İşleri’nin nö-
betçi ekiplerine ulaşılabiliyor.
n AA

Ekol’den Kendin Al Kendin Öde Projesi

Kulu’da akşam saatlerinde başlayan ve 
sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı 
ile birlikte kent beyaza büründü. Türkiye’yi 
hafta sonunda etkisi altına alan soğuk ve 
yağışlı hava Kulu ilçesinde de etkisini göster-
di. Gece saatlerinde kara dönüşen ve etkili 
olan yağışla birlikte ilçe beyaza büründü. Kar 
yağışını gören vatandaşlar ise evlerinden 
çıkarak yağışı seyir etmeye başladılar. Trafik 
ekipleri araç sürücülerini de dikkatli olmaları 
konusunda uyardı.
n İHA

Konya sağlık sektöründe uzun yıllardır 
yaptığı başarılı çalışmalar ile takdir toplayan 
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdulcelil 
Kalem, yapılan son düzenlemenin ardından 
Beyhekim Hastanesi Başhekimlik görevine 
getirildi. Konya Numune Hastanesi Başhe-
kim Yardımcılığı, Ereğli Devlet Hastanesi 
Başhekim Yardımcılığı’nın yanı sıra önceki 
dönem bir süre Beyhekim Hastanesi Başhe-
kimlik görevini yerine getiren Kalem, sağlık 
atamaları ile ilgili yapılan son düzenlemenin 
ardından ikinci kez Beyhekim Hastanesi 
Başhekimlik görevine getirildi.
n HABER MERKEZİ

Kulu, kar ile 
beyaza büründü

Dr. Kalem’e 
Başhekimlik görevi

Seydişehir’de etkili olan kar yağışıyla birlikte Seydişehir 
Belediyesi kar temizleme çalışması yaptı. Seydişehir Beledi-
yesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde başla-
yan kar yağışı ile birlikte meydana gelebilecek buzlanmalara 
karşı çalışma başlattı.

Ekipler ana arterlerde bulunan cadde ve kavşaklarda so-
lüsyon çalışması yaptı.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı ile 
Belediye ekiplerinin kar mesaisine başladıklarını belirten 
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, kar ve buzla 
mücadelede Seydişehir Belediyesi olarak gerekli önlemleri 

aldıklarını kaydetti. Başkan Tutal, ‘’Ekiplerimiz yağan kar ne-
deni ile yolların kapanmaması için bir taraftan kar temizleme 
faaliyetini yürütürken, diğer taraftan da solüsyon çalışması 
gerçekleştiriyor. Yol ve kaldırımlardaki buzun etkisini kısa 
sürede yok etmek için solüsyon uygulaması yapıyoruz. Biz 
öncelikli olarak vatandaşımızın huzurunu ve rahatını düşü-
nüyoruz, gündelik işlerinde herhangi bir aksama olmaması 
için ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. Greyderlerimiz, 
kar bıçaklı kamyonlarımız, solisyonlu araçlarımız, kamyonla-
rımız hepsi karla mücadele etmeye hazır” diye konuştu
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi’nden kar mesaisi

Konya’da herhangi bir kapalı yol bulunmazken Büyükşehir sorumluluğundaki ilçe ve mahalle 
yollarında da kar küreme çalışmaları gecenin ardından kar yağışına göre sürdürülüyor.
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum 
disk imalatında 

yetiştirilmek üzere  
vasıflı ve vasıfsız personel 

alımı yapılacaktır. Elhaddesi 
ve silindir konusunda bilgi 

sahibi olanlara öncelik 
tanınacaktır. 

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

TAM SÜRELİ KAYNAKÇI,
TAM SÜRELİ 

TORNACI 
ELEMANLAR 
ALINACAKTIR
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0532 653 00 05

TEL:   0332  503 01 00

ELEMAN
ARANIYOR

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

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN ARANIYOR
40 Yaşını 

aşmamış,firmamız 
bünyesinde 

çalıştırmak üzere 
vasıfsız 

işçi alınacaktır.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Adres: Hocacihan Mah. Saray Cad. No:89A

Tel: 0.332 247 47 01

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere deneyimli;

İNŞAAT 
TEKNİKERİ

ALINACAKTIR

SATILIK DAİRELER
Bosna  Hersek Mahallesi’nde Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve  3+1 daireler
0531 710  88 76

SARAYHAN ET 
LOKANTASI

Hazır Yemek Fabrikasında çalışmış 
iş deneyimli yemek dağıtımı yapacak 

ŞOFÖR 

aranıyor
Müracaatlar şahsen yapılacaktır
Eski marangozlar sanayi başkışla 

sokak no:3 Selçuklu/Konya
(Akdeniz Can Sokak başı)

Tel:0537 899 35 45 



Beyaz bereket Konya’yı etki-
si altına aldı. Türkiye’yi hafta so-
nunda etkisi altına alan soğuk ve 
yağışlı hava Konya’da da kendisini 
gösterdi. Aralıklarla yağan ve sa-
bah saatlerinde de devam eden kar 
yağışıyla birlikte kent merkezinde 
ağaçlar ve park halindeki araçlar 
beyaza büründü. Konya Merkez de 
ve İlçelerde etkili olan kar yağışı 
çocukları sevindirdi. Esnaf ve be-
lediye ekipleri kar temizliği yapar-
ken çocuklar ve gençlerde Alâeddin 
Tepesi ve şehrin farklı bölgelerinde 
kartopu oynayarak eylendi. Meteo-
roloji Konya Bölge Müdürlüğünün 
verilerine göre, Konya, Karaman, 
Aksaray ve Niğde’de hava çok bu-
lutlu ve aralıklı kar yağışlı olacak. 
Yağışla birlikte sıcaklığın 7 ile 10 
derece düşmesi bekleniyor.Kar ya-
ğışının tarımsal anlamda faydaları-
nı değerlendiren Selçuk Üniversi-
tesi (SÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu ise 
bu yıl yağışların tarımsal açıdan ol-
dukça verimli olduğuna dikkat çekti
ALAEDDİN TEPESİ BEYAZA BÜRÜN-

DÜ, ÇOCUKLAR AKIN ETTİ
Alaeddin tepesi de kar yağışı 

ile birlikte beyaza büründü. Güzel 
manzarada ve ağaçların altında 

fotoğraf çektirmek isteyen vatan-
daşlar Alaeddin Tepesi’ne akın etti. 
Mutlulukları gözlerinden okunan 
gençler ve çocuklar ise aylar sonra 
yağan karın tadını çıkararak karto-
pu oynadı. Karın erimesini isteme-
diklerini belirten çocuklar kayarak 
doyasıya eğlendi. 

KAR, TAM ZAMANINDA GELDİ!
Kar yağışının tarımsal anlamda 

faydalarını değerlendiren Selçuk 
Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman 
Soylu, bu yıl yağışların tarımsal açı-
dan oldukça verimli olduğunu söy-
ledi. Özellikle hububat ürünlerinin 
ekim zamanı olan Ekim-Kasım ay-
larında yağmur yağdığını hatırlatan 
Prof. Dr. Soylu, bu nedenle hububat 
ürünlerinin sorunsuz bir şekilde çı-
kış sağladığını aktardı. Ardından ge-
len bu kar yağışının toprağın nemli 
kalmasını sağlayacağını ve hububat 
ürünlerinin kışı daha verimli geçir-
mesini sağlayacağına dikkat çeken 
Soylu, “Geçen yıl Aralık ayına kadar 
hiç yağış düşmemişti. Ama bu sene 
Ekim-Kasım aylarında ekinlerin 
çıkışını sağlayacak güzel yağışlar 
oldu. Aşağı yukarı Konya Ovası’nda 
hububatın çoğu çıktı. Üzerine bu 
kar çok iyi oldu. Çünkü topraktaki 

rutubet ciddi anlamda azalmaya 
başlamıştı. Kar toprağın rutubetini 
kaybetmemesini sağlamakta. Bu 
nedenle toprak üzerinde ne kadar 
kalırsa o kadar iyi olur bizim için. 
Yağan kar zamanlama açısından 
da oldukça iyi. Ekinler Şubat ayla-
rında ciddi gelişimi gösteriyor. Bu 
dönemde yağan kar, oldukça ide-
al. Bu nemli ortamda önümüzdeki 
dönemlerde havaların ılımaya baş-

lamasıyla hububatın gelişimine bü-
yük katkı sağlar. Yani za-
manlama oldukça güzel. 
Hem Kasım yağışı hem 
de Aralık’ta yağan yağış 
tam hububatın istediği 
zamanlamaya uygun bir 
dönemde geldi. Biz kar 
örtüsünün kış aylarında 
uzun süre kalmasını is-
teriz. Toprağın üzeri kar-

la örtülü olduğu zaman yeraltı su-
larını besler hem de bitkilerin uzun 
süre su ihtiyacını karşılar” dedi. 

ÇİFTÇİLER PATLATMA 
YAPTIYSA ÇOK İYİ

Prof. Dr. Soylu, kış aylarında 
yağan kar yağışının toprakta daha 
verimli hale gelmesi için bu yağı-
şın toprağın alt tabakalarına kadar 
gitmesini sağlamak gerektiğini söy-
ledi. Bunun için de çiftçilerin yaz 
aylarında toprağın üzerinde sert ta-
bakaları kırmaları gerektiğine dik-
kat çekerek, “Bu tip yağışlardan et-
kin faydalanmak isteyen çiftçilerin 
yaz aylarında sert tabakalarını kırıp, 
suyun toprağın altına kadar gitme-
sini sağlamaları lazım. Yağış önem-
li ama yağışı toprakta tutmak için 
patlatma dediğimiz bu işlemi yap-
maları lazım. Bu da bizim gibi ya-
ğışın düşük olduğu Konya gibi böl-

gelerde önemli. Çiftçilerimiz bunu 
yaptılarsa, bu yağışlar daha verimli 
olacaktır” ifadelerini kullandı. Soy-
lu, yağışın sadece hububat için de-
ğil baharlık ürünler için de oldukça 
fayda getireceğini söyledi. “Bu ya-
ğışlar baharlık ürünler için de ciddi 
avantaj” diyen Soylu, şunları söy-
ledi, “Onların ekim sezonuna tavlı 
bir toprakla girmesi için önemli. O 
ürünlerin de çıkışlarına büyük kat-
kı sağlar. Ciddi anlamda depolama 
alanlarımız da var Konya’da. Bura-
lar ne kadar çok dolu olursa, tarım-
sal sulama ve içme suyu açısından 
sıkıntı yaşamayız. Bu anlamda ya-
ğışlar önem arz ediyor. İnşallah kar 
yağışları devam eder, barajlarımız 
dolar, hububat ekim alanlarımız da 
suya dolar.” 
n HÜSEYİN MENEKŞE 
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Beyaz bereket Konya’yı etkisi altına aldı. Karın yağmasına ise en çok çocuklar ve gençler sevindi. Kar yağışının tarımsal anlamda faydalarını 
değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Soylu da karın tam zamanında geldiğini belirterek, “Çünkü topraktaki rutubet ciddi anlamda azalmaya başlamıştı” dedi 

Beyaz bereket sevindirdi

Kar yağışının tarımsal anlamda faydalarını değerlendiren Selçuk Üniversitesi 
(SÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, bu yıl yağışların 

tarımsal açıdan oldukça verimli olduğunu söyledi.
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850 avroluk hız sensörünü 750 liraya üretti
Türk mühendisleri, bu alanda 

Almanya’nın tekeli bulunan ve 850 
avroya satın alınan tramvayların 
hız sensörünü üretmeyi başardı. 
Bir tramvayda 12 adet bulunan hız 
sensörü, Türk mühendislerince 750 
liraya mal edildi. 

Samsun’da Türk mühendisleri, 
bu alanda Almanya’nın tekeli bu-
lunan ve 850 avroya satın alınan 
tramvayların hız sensörünü geliştir-
meyi başardı. Sensör, 750 liraya mal 
edildi.

Samsun Büyükşehir Belediye-
sine bağlı Samsun Hafif Raylı Sis-
tem AŞ’nin (SAMULAŞ) kullandığı 
tramvaylarda bulunan hız sensörleri 
arızalandı. Tramvaylara hız sensörü 
takmak için fiyat ve parça araştır-
ması yapan şirket, 10 santimetrelik 
cihazın sadece Almanya’da üretildiği 
ve 850 avroya satıldığını öğrendi. 

Bunun üzerine SAMULAŞ Ge-
nel Müdürü Kadir Gürkan, parçanın 
Türkiye’de üretilmesi amacıyla ha-
rekete geçti. 

Gürkan, Samsunlu mühendis 

Hakan Kahvecioğlu ve ekibi ile bir 
araya gelerek, 1,5 aylık Ar-Ge çalış-
ması sonucunda parçanın üretilme-
sini sağladı.

Kahvecioğlu, AA muhabirine, 
SAMULAŞ’ın hız sensörü temininde 

zorluk çektiğini öğrendikten sonra 
çalışmaya başladıklarını söyledi.

Parçayı inceleyip yapabilecekle-
rine karar verdiklerini dile getiren 
Kahvecioğlu, “Yürüttüğümüz çalış-
ma sonucunda parçayı ürettik. İlk 

ürettiğimiz parçayı deneme amaçlı 
kullandık. Birkaç ufak pürüz çıktı. 
Yani tam istediğimiz gibi olmadı. 
Sonra o sorunu da çözerek mükem-
mel şekilde çalışan sensör geliştir-
dik.” dedi.  Sadece 3 mühendisin 

1,5 aylık çalışması sonucu parçanın 
üretilebildiğine dikkati çeken Kah-
vecioğlu, parçayı Türkiye’de 750 
liradan satmayı planladıklarını kay-
detti. Kahvecioğlu, ilk etapta 50 par-
ça ürettiklerini, talep doğrultusunda 

üretim yapacaklarını bildirdi.
SAMULAŞ AŞ Genel Müdürü 

Kadir Gürkan da tramvayların zorlu 
iklim koşullarında çalıştığını, bujile-
rinde bulunan hız sensörlerinin nor-
mal kullanım ömründen kısa sürede 
arıza verdiğini anlattı.

Cihazı temin etmek istedikle-
rini ancak 850 avroya ithal edilebi-
leceğini öğrendiklerine işaret eden 
Gürkan, şunları söyledi: “Biz de 
yerlisini üretmek istedik. Samsunlu 
üreticilerimizle yaptığımız görüşme 
sonucunda hız sensörünü aynı tek-
nik özelliklerde ve aynı verileri üre-
tecek şekilde 750 liraya mal ettik. Bir 
tramvayda yaklaşık 12 hız sensörü 
var. 

Bunu araç filosuna vurduğunuz-
da oldukça yüksek işletme ve bakım 
maliyeti oluşturuyor. Bu tür çalış-
malarla hem Samsunlu firmaların 
üretim altyapısını geliştirirken hem 
de işletme giderlerini azaltma şansı 
yakaladık.”  Gürkan, üretilen yerli 
hız sensörleriyle 150 bin lira tasarruf 
sağladıklarını sözlerine ekledi.    n AA

Ekmek tarifesi için 
Bakanlık görüşü alınacak

Karaman’da zeytin üretimi
her geçen yıl artıyor

Ekmeğe ilişkin tarifenin ilgili oda 
tarafından belirlenmesi sürecinde 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının da 
görüşüne başvurulacak. Azami fiyat 
tarifelerinin belirlenmesi sürecinde 
ekmekle ilgili düzenlemeye gidil-
di. Buna göre, ekmeğe ilişkin tarife 
belirlenirken Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı da sürece dahil olacak. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tara-
fından hazırlanan Tacir ve Sana-
yiciler Tarafından Üretilen Mal ve 
Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifele-
rinin Düzenlenmesi Hakkında Yö-
netmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Dü-
zenlemeye göre, Türk Gıda Kodeksi 
Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğin-
de tanımlanan ekmeğe ilişkin tari-
fenin belirlenmesi aşamasında ilgili 
oda yönetim kurulu; 15 gün içinde 

Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürü ile esnaf 
ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi 
düzenleyen oda ve ilgili belediyenin 
temsilcilerinden oluşan heyetin de-
ğerlendirmesini alacak. 

Heyetin değerlendirmesi ve il-
gili meslek komitesinin görüşü de 
dikkate alınarak yönetim kurulunca 
oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin 
teklif, Gümrük ve Ticaret Bakanlı-
ğının görüşüne başvurulmasından 
sonra yapılacak ilk toplantıda oda 
meclisinin onayına sunulacak.

Öte yandan, konuya ilişkin Tür-
kiye Esnaf ve Sanatkarları Konfede-
rasyonunun, “Esnaf ve Sanatkarlar-
ca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat 
Tarifeleri Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
meliği” de Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girdi.  n AA

NEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığının destekleriyle Google Developer Group (GDG) Konya ekibi 
tarafından düzenlenen DevFest 2017 etkinliğinde bitcoin ve kripto paralarla ilgili bilgilendirme yapıldı 

NEÜ’de DevFest 2017 
etkinliği gerçekleştirildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-
nın destekleriyle Google Developer 
Group (GDG) Konya ekibi tarafından 
düzenlenen DevFest 2017 etkinliği 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Erol Güngör Konferans Salonunda 
gerçekleştirildi.

Konya DevFest 2017 etkinliği 
kapsamında yeni teknolojiler, yeni 
fikirler, gündemde olan konular 
hakkında alanında uzman isimlerin 
bilgilerini salondaki davetlilerle pay-
laşacağını belirten NEÜ Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Çıbıkdiken, 
Konya DevFest’in GDG Konya Şu-
besinin her yıl düzenlediği bir etkin-
lik olduğunu hatırlatarak sürekliliğin 
önemli olduğuna dikkat çekti. Doç. 
Dr. Çıbıkdiken, GDG Konya grubu-
nun 2013 yılında öğrencilerin katı-
lımıyla oluşturulan bir grup olduğu-
nu belirterek hedeflerinin bilgisayar 
teknolojilerine hevesi olan, ilgili olan 
arkadaşları bir araya getirerek bilgi 
paylaşımı yapmak olduğunu söyledi. 
Çıbıkdiken ayrıca, açık kaynak tekno-
lojilerini ön planda tutarak davetlilere 
bu konuda alanında uzman kişilerin 
bilgi paylaşımı yapacağı bir ortam 
oluşturmak istediklerini belirterek, 
“GDG aslında bir etkinlik kapsamında 
görünüyor olmasına rağmen alt tara-
fından birlikte çalıştığımız arkadaşlar 
için bir takım, ekip ruhu nasıl olur onu 
da göstermeye çalışıyoruz. Bu ekibin 
en değerli üyeleri biraz sonra sizlere 
sunum yapacak. Katıldığınız için te-
şekkür ederim” dedi.

Program daha sonra NEÜ Bilgi-

sayar Mühendisliği 4. sınıf öğrenci-
si Zekeriya Akgül ‘Docker Swarm’, 
Juniper Networks Senior Systems 
Engineer Mehmet Tuncer ‘Network 
Güvenliği’, NEÜ Matematik Bilgisa-
yar 2. Sınıf Öğrencisi Osman Faruk 
Oruçoğlu ‘Güvenlik Duvarı Arayüzü 
Geliştirilmesi’, Big Switch Networks 
Customer Support Engineer Murat 
Genç ‘Networkte Yeni Yaklaşımlar’, 
NEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölü-
mü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali 
Osman Çıbıkdiken ‘Bitcoin ve Krip-
to Finans’ ve NEÜ Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı Uzman Mühendis Mücahit 
Büyükyılmaz ‘Derin Öğrenme ile Gö-
rüntü İşleme’ konularında dinleyicile-
re bilgiler verdi. Sunumunda Bitcoin 
ve kripto paraların son zamanlarda 
ülkemizde bir yatırım aracı olarak 
görülmeye başlandığını belirten Yrd. 
Doç. Dr. Ali Osman Çıbıkdiken, “Yurt 
içinden veya yurt dışından alınan Bit-
coinler ile yüksek karlar ya da zararlar 
elde etmek mümkündür. Bu kısım 
işin finansal boyutunu oluşturmak-
tadır. Ülkemizde ve dünyada bunun 

hukuksal alt yapısı yeni yeni tartışıl-
maya başlanmıştır. Bunun bir balon 
mu yoksa finans dünyası için bir yeni 
bir gelecek mi olduğu öngörüleri de 
sıkça konuşulmaktadır” dedi.

Kamuoyunda daha çok Bitcoin 
üzerinden yorumlamaların yapıldı-
ğını ancak Bitcoini oluşturan Blok-
zinciri teknolojisinin daha çok konu-
şulması ve araştırılması gerektiğinin 

vurgulayan Çıbıkdiken, “Blokzinciri 
internetin kullanıldığı her yerde vaz-
geçilmez bir teknoloji haline gelecek-
tir. Gelecekte blokzinciri geliştiricisi 
diye bilgisayar uzmanlarına ihtiyaç 
olacaktır. Ülkemizde bu teknolojiyi 
kullanacak uzmanların hızlıca yetiş-
tirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla 
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği 
İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi 
(BİLGEM) tarafından bir Blokzinciri 
Araştırma Laboratuvarı kurulmuştur. 
Üniversite olarak içinde yer aldığımız 
bu laboratuvarla işbirliği içinde olun-
ması için bünyemizde bir Blokzinciri 
Araştırma Grubu kurarak çalışmalar 
başlatılacaktır. Bu çalışma grubunun 
temel hedefi, blokzincirinin teorik alt 
yapısına hakim olan ve bu teknolojiyi 
kullanan uygulamalar geliştirecek in-
san kaynağının sağlanmasıdır. Ayrıca 
bu alanda gerekli eğitimler ve maka-
lelerin yapılması planlanmaktadır” 
ifadelerini kullandı.

Etkinlik soru-cevap bölümünün 
ardından toplu fotoğraf çektirilmesi 
ile sona erdi.  n İHA 

Karaman Ziraat Odası Başkanı 
Recep Muğlu, İç Anadolu Bölge-
sinde bulunan Karaman’da zeytin 
üretiminin her geçen yıl arttığını 
söyledi. 

Karaman’ın deniz seviyesin-
de olan güney ilçelerinde her türlü 
ürünün yetişebildiğini anlatan Zi-
raat Odası Başkanı Recep Muğlu, 
“Karaman olarak zeytin üretimin-
de biz de varız. Karaman’ın güney 
ilçelerinde yaklaşık 250 bin zeytin 
ağacı bulunuyor. Bu yıl, zeytin ha-
sadı tamamlanan bölgelerimizde 
3 bin 500 ton zeytin üretildi. Bun-
dan son derece mutluyuz. Fiyatları 
ise üreticimizin yüzünü güldürdü. 
Biz ziraat odası olarak zeytin üre-
ten köylerimize, her türlü desteği 
vermeye devam ediyoruz. Kara-
man hep karasal olarak görünüyor 
ama Karaman’da zeytin yetiştiğini 
görüyoruz. Karaman’ın güney böl-

gesindeki ilçelerinde kaliteli zeytin 
yetişmektedir. Bundan sonra zey-
tin yetiştiriciliğinde biz de olacağız. 
Zeytin yetişen bölgelerimizde nar ve 
Antepfıstığı da yetişmektedir. An-
tepfıstığında da söz sahibi olmaya 
başladık. Aslında bu bölgelerimizde 
çok ürün yetişiyor. Bu bölge mikro 
klima olan bir bölge durumundadır. 
Deniz seviyesinde olduğu için bu 
bölgelerde birçok ürün yetişiyor. Biz 
bu bölgelerde zeytin üretimini daha 
da geliştirmek için 50-60 bin civa-
rında zeytin fidesi dağıttık. Zeytin 
üretimini teşvik ediyoruz, bundan 
sonra da etmeye devam edeceğiz. 
Karaman’da yetişen zeytin Ege Böl-
gesine satılıyor. Pazar konusunda 
hiçbir sıkıntımız yok. Buraya zeytin 
almaya gelen tüccarlar Karaman’ın 
zeytininin çok kaliteli olduğunu bize 
söylüyorlar” diye konuştu.
n İHA

Üniversite öğrencilerinden örnek etkinlik
Selçuk Üniversitesinden bir grup 

öğrencinin kurduğu Gizli Hazineler 
Topluluğu, Gülümse Çocuk Projesi ile 
ilk ve ortaokul seviyesindeki çocuklar 
için çeşitli etkinlikler düzenledi. 

Selçuk Üniversitesi Gizli Hazine-
ler Topluluğu, yürüttükleri Gülümse 
Çocuk Projesi ile ilk ve ortaokul öğ-

rencileri için kitap toplama kampan-
yası düzenledi, çocuklar için yemek, 
tiyatro ve yüz boyama etkinlikleri 
gerçekleştirdi, 

Topluluk Başkanı Bahadır Kemal 
Kılınç, yaptığı açıklamada, her insanın 
içerisinde gizli bir hazinenin olduğuna 
inanarak, topluluk olarak insanların 

özel yeteneklerini keşfedebilme veya 
bunları kullanabilme olanağı sağla-
mayı amaçladıklarını söyledi. 

Gülümse Çocuk Projesi ile çocuk-
lara ulaşmayı hedeflediklerini dile 
getiren Kılınç, bu çerçevede Seydişe-
hir’in Ketenli Mahallesi’nde bulunan 
ilk ve ortaokulda faaliyetler yaptıkla-

rını, çocuklara düzenledikleri kam-
panyada topladıkları kitapları hediye 
ettiklerini, onlarla oyunlar oynayıp 
boyama yaptıklarını anlattı.  Bu ara-
da topluluk üyeleri, Uludere ilçesinde 
PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu 
şehit düşen Onbaşı Hüseyin Kaval-
bacak’ın ailesini de ziyaret etti.   n AA
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‘BMGK’de örnek olacak karar alındı’
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 

Angı, gündemdeki konulara ilişkin 
açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin 
öncülüğünde Birleşmiş Milletler Ge-
nel Kurulu’nda Kudüs lehine alınan 
kararın son derece önemli olduğunu 
söyleyen Hasan Angı,  21 Aralık’ta 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 
ülkemiz adına gurur duyacağımız 
ve tüm dünyaya örnek olacak bir 
karar alındığını söyledi.

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı gündemdeki konulara 
ilişkin açıklamalarda bulundu. Tür-
kiye’nin başta Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 
olağanüstü çabaları neticesinde Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 
Kudüs adına sevindirici bir karar 
alındığını ifade eden AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, “21 Aralık’ta 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 
ülkemiz adına gurur duyacağımız 
ve tüm dünyaya örnek olacak bir 
karar alındı.  İslam İşbirliği Teşki-
latı’nın dönem başkanlığını yapan 
Türkiye, Kudüs ile ilgili ABD’nin 
tek yanlı ve hukuksuz uygulaması-
na karşı çıktı. BM Güvenlik Konse-
yi sadece ABD’nin vetosu ile karar 
alamaz haldeyken, İslam İşbirliği 
Teşkilatı tarafından İstanbul’da ya-
yınlanan deklarasyonla yeni bir sü-

reç başlatılmış oldu.  128 ülkenin 
Türkiye’nin sunduğu karar tasarısı-
na evet demesi ile birlikte hakkın ve 
hukukun gözetildiği yeni bir dönem 
başladı. Bu kararın alınmasına kat-
kıda bulunan tüm ülkelere teşekkür 
ediyoruz. Bundan sonra BM Genel 
Kurulu’nun gündemine gelecek bu 
tür haksızlıklara karşı haklının ya-
nında yer alacak yöneticilerle, dün-
yada huzurun sağlanmasını adına 
geleceğe daha umutlu bakılacaktır. 
İnşallah bu karar dünyada bunca 
zulmün, acının ve gözyaşının son 
bulduğu yeni bir döneme doğru yol 
alınmasına vesile olur. 

“BU SONUÇ ABD’NİN NE DENLİ 
YALNIZLAŞTIĞININ GÖSTERGESİDİR”

Birleşmiş Milletlerin kuruluş ga-
yesi, savaşlardan yorulan dünyaya 
huzur getirmektir. Ama yapılanma-
sındaki 5 daimi üyeye verilen hak-
lar maalesef bu güne kadar hakkın 
tecellisinde hep sıkıntı yaşanmasına 
neden olmuş. Dönem dönem doğru 
kararlar alınsa da birçok karar bu 
5 ülkeden birinin vetosuyla engel-
lenmiştir. Türkiye, Kudüs mesele-
sinde sürecin arkasını bırakmadığı 
için olay genel kurula taşındı. Ge-
nel Kurul’da da böyle bir kararın 
alınması da son derece önemlidir. 
Bu karara hayır diyen küçük ülke-

lere baktığımız zaman ABD’nin ne 
denli yalnızlaştığını çok daha net 
bir biçimde görebiliyoruz. Çekimser 
kalanlara baktığınızda ise üzülüyor-

sunuz.  Bosna ile ilgili olarak da orda 
üçlü bir yapının bulunuyor olması 
oylamada çekimser kalınmasına ne-
den oldu. Benzer acıları yaşamış bir 

coğrafyadan da dünyanın net dur-
duğu bir yerde aynı kararlılık bek-
leniyordu. İnşallah Bosna da daha 
sağlıklı bir yönetim şekline kavuşa-
rak dünyadaki bu tür olaylar karşı-
sında o hassasiyeti gösterebildiği bir 
yapı sağlanabilir.

“CUMHURBAŞKANIMIZ 
DURUŞU ÇOK ÖNEMLİYDİ”

Türkiye Kudüs meselesinde 
önemli bir süreci başlatmış ve ne-
ticelendirmiştir. Ülkemiz Filistin ve 
Kudüs’ü hep gündeminde birinci 
sırada tutmuştur. Başta Sayın Cum-
hurbaşkanımız olmak üzere ülke-
mizin Kudüs meselesindeki duruşu 
çok önemliydi. Onun için bu kararın 
alınmasında emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyoruz.  Ülkemizde 
artık doğruya doğru yanlışa yanlış 
denilebildiği, milletçe bu duruşun 
gösterilebildiği bir dönemi yaşıyo-
ruz. İki hafta boyunca herkesin gözü 
meydanlardaydı. Konya’da bu nok-
tada tüm siyasi partileri, sivil toplum 
kuruluşları ve kanaat önderleriyle 
Kudüs için tek vücut oldu. Kadınıyla 
erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla 7’den 
70’e herkes meydanlardaydı ve 
duyarlılığını ortaya koydu. Mesele 
gönül coğrafyamızın ve mazlumla-
rın meselesi olunca bir ve beraber 
olabildik. Bu noktada tüm hemşeri-

lerimize teşekkür ediyoruz. 
“OSMANLI’YA KARŞI 

SÖYLENENLERE ÇOK DAHA 
DİKKAT EDİLMELİ”

Ülkemiz son yıllarda pek çok 
acı tecrübeyi yaşayarak bu günlere 
geldi. Milletimiz tarihten gelen bu 
vicdani sorumluluğuyla ve cesare-
tiyle meydanları kimseye bırakma 
niyetinde değil. İçerde ve dışarıdaki 
ihanet şebekeleri de bundan ders 
almalılar. Tarihimize baktığımız-
da yüzümüzü kızartacak hiçbir işin 
içinde olmamış bir Osmanlı paşası-
na karşı Birleşik Arap Emirlikleri’nin 
Dış İşleri Bakanı kutsal emanetlerle 
ilgili densiz açıklamalarla bulunabi-
liyor. Osmanlı, o bölgeye canını ver-
miş, bedelini ödemiş ve o emanetler 
ehil elde tutulmuştur. Yoksa kendi 
tarihine, coğrafyasına sahip çıkama-
yan, bedel ödemeyen ama haset-
le bir şeyler yaptığını zannedenler 
tarih önünde yüzleri kızarmakta 
ve mahçup olmaktadırlar. İnsan-
lar Osmanlı’ya karşı söz söylerken 
çok daha dikkatli olmalılar. Türki-
ye Cumhuriyetinin de bu konudaki  
hassasiyetinin de farkında olmalılar. 
O sebeple önümüzdeki dönemi çok 
daha cesaretli bir şekilde yönetmek 
zorundayız” diye konuştu.  
n HABER MERKEZİ

Başkan Özgüven’den gençlere
tavsiye: Kendinize güvenin

‘Genç Bilaller’ Ezan Okuma 
yarışması nefes kesti

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Yüksek Öğrenimi Geliş-
tirme Derneği ile Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’nın yürüttüğü Gençlik 
Projesi kapsamında üniversite öğ-
rencileriyle sabah kahvaltısında bir 
araya geldi. Gençlerle bir arada ol-
maktan duyduğu mutluluğunu dile 
getiren Başkan Özgüven: “Gençler 
kendinize güvenin sizler bizim en 
değerli varlığımızsınız. Kendinize 
güvenerek yaptığınız her şey bizlere 
gelecek için umut verecek. Gelece-
ğimizin teminatı olan gençlerimizin 

bilinçli ve ahlaklı bir birey olarak ye-
tişmelerinde bizlere önemli görev-
ler düşüyor. Ereğli Belediyesi olarak 
gençlerimize yönelik çalışmalarla 
onların gelişimine katkıda bulunu-
yoruz.  Gençlerimiz için olabildiğin-
ce projeler, programlar ve eğitim se-
minerleri düzenliyoruz. Gençlerimiz 
için ne yapsak az, bunun bilincinde 
yeni projeler üretiyoruz. Bugün de 
gençlerimizle kahvaltıda bir araya 
geldik emeği geçen herkese teşek-
kür ederim” dedi.
n HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğre-
timi Genel müdürlüğü-Mesleki Ya-
rışmaları çerçevesinde İmam Hatip 
Ortaokullar arası 5 Bölge “GençBi-
laller” ezan okuma yarışmasında 
Vali İhsan dede İmam Hatip ortao-
kulu öğrencisi Ahmet Çağlar birinci 
oldu.

İmam Hatip Ortaokulları arası 
5. Bölge “GençBilaller “ ezan oku-
ma yarışması Selçuklu Vali İhsan 
Dede İmam Hatip Ortaokulunda 
15 ayrı okulun birincisinin katılma-
sıyla gerçekleştirildi. Dört kişilik jüri 
üyesinin ezan okuma yarışması so-
nucunda yaptığı değerlendirmede 

Selçuk Vali İhsan Dede İmam Hatip 
ortaokulu öğrencisi Ahmet Çağlar, 
5. Bölge birinciliğine ismini yazdırdı. 

Selçuklu Vali İhsan Dede İmam 
hatip Ortaokulu ayrıca, “Genç Sada” 
Erkek öğrenciler Kuran-ı Kerim’i 
güzel okuma 6. Bölge Birinciliğinde 
öğrencisi Harun Aybattı birinci oldu.

Okul müdürü Halis Peker, “Genç 
Bilaller Ezan okuma ve “Genç Sada” 
Kuran-ı Kermi’i güzel okuma yarış-
masında birinci olan öğrencilerimiz 
Ahmet Çağlar ve Harun Aybattı’yı 
kutluyor ve başarılarının devamını 
diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Diriliş Postası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk, “Şehirlerin tarihleri olur ve Konya 
barındırdığı tarihle ve o tarihin izleriyle açık ara dünya çapında bir medeniyet şehri” dedi 

‘Konya medeniyet şehri’
Diriliş Postası Gazetesi Genel 

Yayın Yönetmeni Erem Şentürk, An-
kara Temsilcisi Hasan Taşkın ve Di-
riliş Postası  yazarı Ramazan Yaşar, 
“Büyük Türkiye ve Medeniyet Tekli-
fi” konulu konferansta Konyalılar ile 
buluştu.  Selçuklu Belediyesi Nikah 
Salonu’nda gerçekleşen programa 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, AK Parti Selçuklu İlçe 
Gençlik Kolları Başkanı Rafet Baş-
türk, Diriliş Postası İmtiyaz Sahibi 
Mehmet Akosman ile vatandaşlar 
katıldı. 

KONYA MEDENİYET ŞEHRİ 
Konferansın ardından açıklarda 

bulunan Diriliş Postası Genel Yayın 
Yönetmeni Erem Şentürk ise Kon-
ya’nın medeniyet şehri olduğunu 
ifade ederek, “ Diriliş Postası ekibi 
olarak geldiğimiz Konya ziyaretin-
de bir dizi buluşma gerçekleştirdik. 
Konya’yı gezmeye vaktimiz olmadı 
ama akşam olunca dönüş yolunday-
ken tanıştığımız Konyalılardan bize 
kalanları hatırlayınca iyi ki gezerek 
vakit kaybetmemişiz keşke daha çok 
insanla daha çok konuşup daha çok 
şey biriktirseydik dedik. Şehirlerin 
tarihleri olur ve Konya barındırdığı 
tarihle ve o tarihin izleriyle açık ara 
dünya çapında bir medeniyet şeh-
ri. Belki tanıtımı yapılamamış ama 
mutfağı da ilginç ve derin özellikler 
taşıyan zengin bir mutfak. Bu say-
dıklarımızın hepsi dünyanın başka 
şehirlerinde de var elbet. Bunlar bir 
yana bence Konya’ya gelince evvela 
ve en çok yapılması gereken Konyalı-
larla tanışıp sohbet etmek. Dünyanın 
çok az şehrinde olan bir şey var Kon-
ya’da. Konyalılar, hep başkasına dua 
ettiler, hep başkasını sordular, hep 
başkası için temennide bulundular. 
Konya bir tarih şehri olmaktan daha 
çok bir isar şehri. Hiç kimsenin derdi 
kendisi değil Konya’da. Suriye sanki 
bir arka sokakta ama biraz daha yü-
rüseniz Kudüs’ten geçip Doğu Tür-
kistan’a varacaksınız gibi. Bence bu 
hal tarihi eserlerden daha kıymetli” 
ifadelerini kullandı. 

KONYA’NIN YERİ BENDE AYRI
Diriliş Postası Ankara Temsilcisi 

Hasan Taşkın, “Konya’da olmaktan 
oldukça mutluyuz. Konya’nın yeri 
bende ayrı.  Konya Mevlana kenti-

dir.  Konya’ya geldiğimde her zaman 
Mevlana’nın aşkını yaşıyorum.  Mev-
lana’nın aşkı ve Mevlana’nın duruşu 
herkeste olduğu gibi Konya’ya olan 
sevgimi artırmıştır. Konferansımızda 
önemli mesajlar verdiğimizi düşünü-
yorum. Gazetede olarak bu tür etkin-
liklerimize inşallah devam edeceğiz. 
Türkiye’nin her yerinde bunları an-
latacağız. Bugünkü ilgiden oldukça 

memnun kaldım.  Konyalıları seviyo-
rum.  Çünkü Konyalılar söz konusu 
vatan ise , söz konusu ilim ise , söz 
konusu dava ise her dönem , her 
zaman tarihte olduğu gibi bugünde 
sahip çıkmasını bilmiştir. Konferan-
sımıza katılan tüm Konyalılara te-
şekkür ederim” dedi.

Diriliş Postası  yazarı Ramazan 
Yaşar ise, “İslam medeniyeti bizim 

için en önemli değerimiz. Allahın 
bize inşa etmek için görev verdiği bir 
misyonumuz var.  Biz bu medeni-
yet inşasında insanlarımıza gereken 
yatırımı yaparak İslam’ın sancağını 
kıyamete kadar taşımakla yükümlü-
yüz. Bizlerin bu bilince olması gere-
kiyor.  Bu programlar onun için ter-
tipleniyor” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı

Diriliş Postası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk, Ankara Temsilcisi Hasan Taşkın ve Diriliş Postası  
yazarı Ramazan Yaşar, “Büyük Türkiye ve Medeniyet Teklifi” konulu konferansta Konyalılar ile buluştu.
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‘Konya Bilim Merkezi’ni örnek gösteriyoruz’ ‘Kur’an hem duygulandırır, hem ağlatır’
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından yapılan TÜBİTAK des-
tekli ilk Bilim Merkezi, önemli bir 
bilimsel etkinliğe daha ev sahipliği 
yaptı. Türkiye’nin çeşitli şehirlerin-
de gerçekleştirilen çok geniş kap-
samlı bir etkinlik olan “STEM & 
Makers Fest /Expo 2017” Konya’da 
binlerce bilim meraklısını bir araya 
getirdi.  Milli Eğitim Bakanlığı, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi, Konya 
Bilim Merkezi, Nesibe Aydın Okul-
ları, Texas Instruments, Hacettepe 
Üniversitesi, STEM & Makers Lab 
ve bilimiletisimi.com işbirliği ile ha-
zırlanan STEM & Makers Fest/Expo 
2017 Konya Bilim Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 

Etkinliğe katılan Milli Eğitim 
Bakanı Müsteşar Yardımcısı Mus-
tafa Hilmi Çolakoğlu, Konya Bilim 
Merkezi’nin Türkiye’deki bilim 
merkezleri içerisinde lider konum-
da olduğuna dikkat çekerek, “Yurt-
dışına da gittiğimizde Konya Bilim 
Merkezimizi örnek olarak gösteri-
yoruz. Konya’mız bilim ve irfanın 
merkezidir. Günümüzün Mevla-
naları, günümüzün Sadreddin Ko-
nevileri ile bilim Konya’da lider du-
rumda. Bunun daha da güçlenerek 
devam edeceğini düşünüyoruz” 
ifadelerini kullandı.  Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Zekeriya Mızırak ile Stem 
& Makers Fest/Expo Başkanı Gül-
tekin Çakmakçı da yapılan etkinlik 
hakkında bilgi verdi.  Konuşmaların 

ardından bazı üniversitelerden ge-
len akademisyeneler bilim üzerine 
çeşitli sunumlar gerçekleştirdi. Et-
kinlikler sırasında öğretmenler, öğ-
renciler ve tüm halk için gerçekleş-
tirilen robotik, kodlama, mühendis 
çocuk, üç boyutlu yazıcılar ve ahşap 
tasarım gibi alanlarda olmak üzere 
35 farklı atölye çalışması 175 farklı 
oturumda gerçekleştirildi. Robotik 
ve kodlama atölyelerinin yoğun ilgi 

gördüğü festivalde; PISA ve TİM-
SS sınavlarına yönelik soru yazma 
atölyesi de yer aldı. 

Katılımcılar, aynı zamanda 
Konya Büyükşehir Belediyesi Kon-
ya Bilim Merkezi’nin sergi salonla-
rındaki STEM ve Maker alanlarında 
zaman geçirerek gün boyunca bi-
lim ile dolu bir gün geçirme imkanı 
buldu.
n HABER MERKEZİ

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
“Her Cumartesi Birlikteyiz” konfe-
ranslarına konuk olan İl Müftüsü 
Prof. Dr. Ali Akpınar, “Kur’an’ı Nasıl 
ve Niçin Okuyalım” konulu konfe-
ransında Kur’an’ın insanın hayatını 
programlamak için insanlığa inmiş 
en güzel kitap olduğunu söyledi.  İl 
Müftüsü Prof. Dr. Akpınar, Kur’an’ın 
hayatımızın ilk sırasında yer alma-
sı gerektiğini kaydetti. Kur’an’ın 
herhangi bir kitap olmadığını, in-
sanın duruşunu belirlemesi gerek-
tiğini ifade eden Prof. Dr. Akpınar, 
“Kur’an Azim olan Allah’ın katından 
geliyor. Bu nedenle bizim kendimize 
gelişimize vesile olmalı.Ahiretteki 
konumumuz Kur’an’da okuduğu-
muz son ayeti ne kadar anladığımız 
ve içselleştirdiğimize göre olacak. 
Kur’an, insana değer veren, değerli 
hale getirenkitaptır. Muhatabı ise 
insan. Kur’an bize Rahman’ın en 
büyük rahmet tecellisidir. Kur’an’ın 
ölçü ve esaslarına göre değerleni-
yor ya da değersizleşiyoruz. Kur’an 
sadece okunarak yerinde durma-
yacak, hayata uygulanacak. Kur’an 
dünya hayatını programlamak için 
insanlığa inmiştir. Kur’an hem duy-
gulandırır, hem ağlatır. Aynı Kur’an 
düşündürür. İnsanı çepeçevre saran 
bir kitaptır. Kılcal damarlarımıza 
kadar nüfuz eder. İç dünyamızı do-
natır, sonra beyni terletir, beynin 
zonklamasını ister. Bunların hepsiy-
le düşünmemizi ister. Ağzımızdan 
çıkan sözlerin hepsinin Kur’an süz-

gecinden geçmesi gerekir. Kur’an 
bireyi kurduktan sonra aileyi inşa 
eder. Aileyi sağlam temeller üze-
rinde kurar. Peki Kur’an’ı nasıl oku-
yalım? Peygamberimiz her konuda 
olduğu gibi Kur’an okumada da 
örnek olmalı. O, günün her saatini 
Kur’an okuma saati olarak değer-
lendirir. Kur’an seni yasaklarından 
alıkoyduğunca devam eder. Aksi 
taktirde Kur’an okumuş olmazsın. 
Anlamıyorsan, yaşamıyorsan oku-
ma diyorlar. Yanlış. Çünkü kıraat 

anlamadan da okumaktır. Her an-
layarak okumanın öncesinde anla-
madan okumak vardır. Bunu biraz 
yukarıya taşıyarak anlayarak oku-
ruz. Her bir harfine 10 sevap vardır. 
Allah Rasulü’nün bize emaneti. Bizi 
Kur’an’dan uzaklaştıran şeylerden 
kurtulmamız, çocuklarımıza öğret-
memiz gerekiyor” dedi. Konferans 
sonunda Birlik Vakfı Konya Şube 
Başkanı Orhan Gündüz, Akpınar’a 
günün anısına tablo hediye etti.
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‘Sibirya’daki Türk
tarihi tehlike altında’

Türk Ocakları Konya Şubesinin 
konuğu olan Arkeolog Sergen Çir-
ken, Sibirya’nın bu gün Rusya’nın 
çöplüğü olup, Türk Milletinin orada-
ki tarihinin tehlike altında olduğunu 
söyledi.

Türk Ocakları Konya Şubesinin 
bu haftalık toplantılarının konuğu 
Arkeolog Sergen Çirkin’di.

Programın açılış konuşmasını 
yapan Türk Ocakları Konya Şube 
Başkanı Vedat Erdem, “ “Sarıka-
mış Allahuekber Dağları’nda işgalci 
Ruslarla mücadele için bir an tered-
düt etmeden karlı dağlara koşan ve 
bir talihsizlik sonucu soğuğa daya-
namayıp donarak şehit olan 60 bin 
kadar şerefli Türk askeri, milletimi-
zin gerektiğinde ne büyük kahra-
manlıklar yapabileceğini göstermiş-
tir. Bu büyük fedakarlığı her millet 
yapamaz. Bu ancak büyük milletle-
rin başarabileceği kadar yüksek bir 
inanç ve ülküdür. Burada onları say-
gı ve minnetle anıyoruz” dedi. 

Arkeolog Sergen Çirkin’de ko-
nuşmasında Sibirya’nın Altay dağ-
ları ve Orhun nehirlerinin olduğu 
yerdeki Türk tarihinin tehlike altın-
da olduğuna dikkat çekerek, “Si-
birya bölgesi aslında Türklerin asıl 

vatanınıdır. Biz bugün Orta Asya 
desekte aslında daha öncesine ba-
karsak Sibirya Altay dağları Yeni-
sey ve Orhun nehirlerinin olduğu 
yer Türklerin asıl vatanıdır. Bunu 
oradaki kalıntılardan anlıyoruz. Bi-
raz daha sessiz kalırsak oradaki ka-
lıntılarımızdan eser kalmayacaktır. 
Çünkü Sibirya bugün Rusya’nın 
çöplüğüdür. 

Rusya Sibirya’yı nükleer dene-
meler, fabrikasal atıklar ve kimya-
sal atıkları oralara atarak kullandığı 
için tarihimiz orada yok olmaya yüz 
tutmuş durumdadır. Türk Milletinin 
oradaki tarihi tehlike altındadır. Ma-
alesef Türk akademisyenler oradaki 
tarihimiz ile ilgili bir araştırma yap-
mamışlar bende yıllardır buranın 
üzerinde çalışmaya karar verdim. 

Sibirya da ki kalıntılara baktığı-
mızda insanlarla beraber kurtlar da 
yaşardı ve bir insan gibi kurtlarda 
değer görürdü. Bir kurt öldüğü za-
man Türk erin töresine uygun şekil-
de cenaze merasimi düzenlenir on-
lar için yemek dökülürdü. İnsanlar 
gibi kabristanlara gömülürdü. 

Orada kurt mezarlığı oldukça 
fazladır” bilgisini verdi. 
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Eğitim-Yazar Alişan Kapaklıkaya, Konyalı okurlarıyla bir araya gelerek Aile içi iletişim 
konusunda konferans verdi. Kapaklıkaya, “Sevgi emek ister, bakım ister, ilgi ister” dedi 

‘Sevgi emek ister’

GÖNÜL BAĞI Kız çocuklarını Ko-
ruma Derneği yararına düzenlenen 
ve ana sponsorluğunu Yalçın Eğitim 
Kurumlarının üstlendiği konferans-
ta Eğitim-Yazar Alişan Kapaklıkaya, 
Konyalı okurlarıyla bir araya gelerek 
Aile içi iletişim konusunda konferans 
verdi. Kapaklıkaya, “İyi çocuk yetiştir-
menin ilk şartı iyi ana-baba olmaktır” 
dedi. 

Bayır Diamond Hotel’de gerçek-
leştirilen konferansta Sevgi Bahçe-
sinin Bahçıvanı (93. baskı), Bunları 
Kimseye Anlatamamıştım (86. baskı), 
İçindeki Uyuyan Güzeli Uyandır (72. 
baskı), Yüreğime Dokunan Eller (21.
Baskı) Sen Hiç Kendini Yaşadın Mı? 
(16. baskı), Kalbime Girmeden Bey-
nimde İşin Ne? (17.baskı) Aramızda 
Kalsın (7.baskı) kitaplarının yazarı 
ve Siyah pantolon hikâyesi ile TRT 
Diyanet TV izleyicileri geçmişte bir 
yolculuğa çıkaran ve yaşamış olduğu 
hikâye sosyal medyada kısa sürede 
paylaşım rekoru kıran Eğitimci Yazar 
Alişan Kapaklıkaya, GÖNÜL BAĞI Kız 
Çocukları Koruma Derneğinin düzen-
lediği konferansta Konyalı okurlarıyla 
buluştu ve Aile içi Eğitim konulu bir 
konferans verdi.

Konferansın açılış konuşmasını 
yapan GÖNÜL BAĞI Kız Çocukla-
rını Koruma Derneği Başkanı Hilal 
Işık, “Konferansımıza yoğun katılım 
göstermeniz bizlerin Konya’da yalnız 
olmadığının göstergesidir. Bu konfe-
ransımıza davet ettiğimiz ve katılan 
eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya’ya, 
konferansın ana sponsorluğunu üst-
lenen Yalçın Eğitim Kurumları yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın 
ve ekibi ile siz değerli misafirlerimize 
derneğim adına teşekkür ediyorum” 
dedi. 

Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıka-
ya, konferansında katılımcılara Sevgi 
emek ister, bakım ister, ilgi ister, ev-
lilikte birlikte oluşturduğumuz sevgi 
çınarına emek verecek miyiz?

Evlilik bankaya benzer. Gerekti-
ğinde çekmek üzere duygu banka-
sına ne yatırıyoruz: Sevgi, hoşgörü, 
anlayış, mutluluk ve huzur mu, yoksa 
öfke, üzüntü, nefret ve kin mi?

Sevmek sevdiğini geliştirmektir. 
Hiç düşündünüz mü? Biz sevdiğimi-
zi geliştiriyor muyuz yoksa kısıtlayıp 
solduruyor muyuz? Ailemizden aldı-
ğımız alışkanlıklarımızı evliliğimize 
karıştırma olasılığımız var mı? Doğru 
eş mi arıyoruz, doğru eş olmaya mı 

çalışıyoruz? Eşimizle rol çatışması 
yaşıyor muyuz? Bunun çocuklarımı-
zı nasıl etkileyeceğini hiç düşündük 
mü? Trafikte kaza yapmamak için 
ehliyet kursuna gittik, sınavları ka-
zanmak için hazırlık kursuna gittik, 
turistlerle, yabancılarla anlaşabilmek 
için dil kursuna gittik. Peki evlilikte 
kaza yapmamak, eşinle iyi anlaşabil-
mek için de herhangi bir kursa gitme 
ihtiyacı duyduk mu?

Bir ailede, eşler arasında meyda-
na gelen iletişim kazaları nasıl düzel-
tilebilir?

Eşimizin bizden beklentilerinin 
farkında mıyız? Biz eşimizden neler 
beklediğimizin bilincinde miyiz? Ev-

lilik bir tekerlekse bizim evliliğimizde 
bu tekerlek nasıl dönüyor? Çiçek gibi 
çocuklar ancak cennet gibi evlerde 
yetişebiliyor? Konularında örnekler 
vererek bilgiler aktardı. 

Konferans sonunda Yalçın Eği-
tim Kurumları Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Yalçın, Eğitimci-Yazar 
Alişan Kapaklıkaya’ya eşiyle birlikte 
kahve keyfi yapmaları için bir kahve 
fincanı seti ile bir buket çiçek takdim 
etti.

Eğitimci- Yazar Alişan Kapaklıka-
ya konferansın sonunda ise okuyu-
cularıyla bir araya gelerek kitaplarını 
imzaladı.
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GÖNÜL BAĞI Kız çocuklarını Koruma Derneği yararına düzenlenen ve ana sponsorluğunu 
Yalçın Eğitim Kurumlarının üstlendiği konferansta Eğitim-Yazar Alişan Kapaklıkaya, konferans verdi.
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Prof. Dr. Caner Arabacı, “Sivas Kongresi’nin ilk üç gününde 38 delege Amerikan mandacılığını tartışır. Amerika’nın fikrinin alınması için 
Amerika’ya telgraf çekilir. Akif’in duruşu nettir, mandacılığa karşıdır, mandacılığı lanetler. Milletin yeniden dirilişi için bu duruş gereklidir” dedi 

‘Mehmet Akif, mandacılığı lanetler’
Konya Büyükşehir Belediyesi ile 

Konya Fikir ve Sanat Adamları Der-
neği ve Selçuk Üniversitesi Selçuk-
lu Araştırma Merkezi’nin ortaklaşa 
düzenlediği Yaşayan Konya Hafızası 
İkindi Sohbetlerinde bu hafta Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölü-
mü Başkanı Prof. Dr. Caner Arabacı, 
“Mehmet Akif ve Konya Ziyareti” ko-
nulu bir konferans verdi.

Mehmet Akif’in üstün kişiliği üze-
rinde duran Caner Arabacı  “Akif her 
yönüyle yerli ve milli bir insandır. O 
dönemdeki aydınların içinde bulun-
duğu durum göz önünde bulundu-
rulduğunda Akif’in tavrı önemlidir. 
Aydınlarımızda imparatorluğumuzun 
son döneminde çok fazla savrulmalar 
olmuştur. Manda tartışmaları aydın-
larımız arasında yapılmıştır.” dedi.
AKİF’İN MİLLİ MÜCADELEYE KATILIŞI

Arabacı, Sivas Kongresi öncesin-
de Fransız, Rus, İngiliz ve Amerikan 
mandacılık tartışmaları yapılmakta-
dır. Sivas Kongresi’nin ilk üç gününde 
38 delege Amerikan mandacılığını 
tartışır. Milletin yeniden ayağa kal-
kışı için Kuva-yı Milliye’ye katılan H. 
Basri Çantay, Akif’ten destek almak 
ister. Teklifi kabul eden Akif, Balı-
kesir’e giderek Zağanos Camisi’nde 
halka coşkulu konuşmalar yapar. Akif 
millî konularda son derece hassas bir 
insandır. Şeyhülislamlık makamına 
bağlı olarak kurulan devrin bilim aka-

demisi hüviyetindeki Dârü’l-Hikme-
ti’l-İslâmiye Cemiyeti’ndeki görevine 
son verildiğini belirtti.

Mustafa Kemal tarafından ya-
pılan daveti kabul ederek Meclis’in 
açılışından bir gün sonra Ankara’ya 
gider. Akif’in milletvekili olabilmesi 
için Mustafa Kemal tarafından Asker-
lik Şubesi Başkanı olan Albay İsma-
il’in yerine Burdur milletvekili yapılır. 
Mustafa Kemal: “Kastamonu’daki 
vatanperverane mesainizden çok 
memnun oldum. Sevr Muahedesinin 
memleket için ne kadar feci bir idam 
hükmü olduğunu Sebîlürreşad kadar 
hiçbir gazete memlekete neşredeme-
di. Manevî cephemizin kuvvetlenme-

sine Sebîlürreşad’ın büyük hizmeti 
oldu.” demiştir. İstiklal Marşı’nın 
yazılış sürecinde Mehmet Akif ‘Ley-
la’ gibidir. Etrafını görmez, duymaz. 
Üç günün sonunda 10 kıtalık İstiklal 
Marşı ortaya çıkar.

Akif, Millî Mücadele’ye destek 
sağlamak için Eskişehir, Burdur, San-
dıklı, Dinar, Afyon, Antalya, Konya, 
Kastamonu’da halka hitap etmiştir. 
Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı 
Anadolu’yu kurtarmak için alternatif 
çalışmalar içindedir. Şubat 1919’da 
Mersinli Cemal Paşa Yıldırımlar Or-
dusu müfettişi olarak Konya’ya gön-
derilir. Paşa haziran ayına kadar 45 
bin insanı organize eder. İstanbul’a 

çağrılan Cemal Paşa harbiye nazırı 
olduktan sonra depolardaki silahlar 
Anadolu’ya kaçırılır.

AKİF KONYA’DA
3 Haziran 1920 tarihli Öğüt ga-

zetesi Akif’in Konya’ya gelişi ile ilgili 
bilgiler verir. Akif Konya’da bir hafta 
kalmıştır. Akif Konya’dan ayrılırken 
bir veda yazısı yayınlar. Arabacı, eli-
mizde Milli Mücadele’yi destekleyen 
Öğüt ve Babalık gazetelerinin tam bir 
koleksiyonu olmadığı için Akif’in ko-
nuşmalarının hepsine ulaşamıyoruz. 
Akif’in konuşmaları halk üzerinde 
oldukça etkili olmuştur. Halka milli 
birlik çağrısı yapar.

Akif’in Nasrullah Camii’ndeki 

konuşmaları Eşref Edip Fergan tara-
fından basılmıştır. Akif’in konuşması 
Millî Mücadele’nin manifestosu gibi-
dir. Kastamonu, Ankara ve Diyarba-
kır’da dergi onar bin basılır. Ekişehir 
bozgunundan sonra, Ankara-Polatlı 
yakınlarına kadar düşmanın gelme-
si panik havası doğurmuştur. Akif, 
Kayseri yolunda ailesini Eşref Edip’le 
gönderir. Kendi yanında sadece oğlu 
kalmıştır. “Benim kaldığım, icabında 
öldüğüm yerde oğlum da ölsün” de-
mektedir .Akif, Taceddin Dergahı’nda 
38 arkadaşıyla Ankara’dan ayrılma-
ma kararı alır.

MİLİ MÜCADELE SONRASI AKİF
Milli Mücadele sonrası Akif ve 

69 arkadaşı liste dışı bırakılır. Listeye 
sadece Gümüşhane Milletvekili Zeki 
Bey girmiştir. Akif emekli yapılmadı-
ğı için İstanbul’a taşınır. 1925-1936 
yılları arası Mısır’da bulunur. İrtica 
bahanesiyle Akif polis takibindedir. 
Caner Arabacı konuşmasının sonun-
da “Sözüm odun gibi olsun, hakikat 
olsun tek” sözü Akif’in abide bir şah-
siyet olduğunu ortaya koyduğunu 
söyledi.

Mehmet Hulusi Bey’in baba-
sından dinlediği Akif ile ilgili anısını 
Dr. Hasan Özönder’in anlatmasın-
dan sonra Prof.Dr. Caner Arabacı’ya 
20.Dönem Refah Partisi Konya Eski 
Milletvekili Abdullah Gencer tarafın-
dan hediye takdim edildi.
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‘Felsefemiz daima gönüle hitap’

Özel Diltaş Eğitim Kurumları 
Okul Aile Birliğinin yürüttüğü “Pay-
laşmaya Uzanan Eller” adlı sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında kah-
valtı düzenlendi. Bayır Diamond Ho-
tel & Convention Center’da düzen-
lenen kahvaltı programına Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, Diltaş 
Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ataman, Diltaş Eğitim 
Kurumları Okul Aile Birliği Başkanı 
Ayla Sözen, öğrenciler, öğretmenler 
ve veliler katıldı.

 BUGÜNE KADAR BİR ÇOK 
FAYDALI İŞE İMZA ATTIK

Programın açılış konuşmasını 
yapan Diltaş Eğitim Kurumları Okul 

Aile Birliği Başkanı Ayla Sözen, “ 
Bizler için bu beraberlik çok anlam-
lı ve önemli. Bu bir güven, sevgi ve 
değerlerde buluşma anlamını taşır. 
Siz değerli velilerimiz, öğrencilerimiz 
ve eğitimcilerimiz ile bugüne kadar 
pek çok güzel, onurlu ve faydalı iş-
lere imza attık. Ne mutlu bize ki, 
gelecek nesillere yol gösterecek bir 
aile örneği olduk. Çünkü biz sizlerle  
“Paylaşmaya Uzanan Eller” projesini 
başlatarak , “ Bir elde bize uzansa” 
sesini duyabildiğimiz ihtiyaç sahiple-
rine hep birlikte ulaştık ve asla kar-
şılık beklemedik” ifadelerini kullandı.
KONYA’NIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYE 
GAYRET EDEN CİDDİ BİR KURUMUZ 

Diltaş Eğitim Kurumları Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ali Ataman ise, 
“Diltaş Eğitim Kurumları yıllardan 
beri sosyal, kültürel, eğitsel ve spor-
tif faaliyetlerde elinden geldiği kadar 
Konya’nın yüzünü güldürmeye gay-
ret eden ciddi bir kurum. 

Okul aile birliğinin sosyal projele-
rine katkılarından dolayı sizlere min-
nettarım.  Özellikle Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru hanımefendinin 
Çınarlar Evimize katkısından dolayı 
teşekkür ediyorum. 

2018 yılında Allah nasip ederse 
Selçuklu imparatorluğundan başla-
mak üzere, Alpaslan’dan başlamak 
üzere Türk tarihi içerisinde Konya 

içerisinde konferanslar şeklinde de-
vam ettireceğiz.  Ve tarihi unutma-
yan bir topluluk oluşturmaya gayret 
edeceğiz. Bizim felsefemiz daima 
gönüle hitap etmek olmuştur. Bizim 
felsefemizde daima gönüle hitap et-
mek olmuştur. 

Bizim felsefemizde asabiyet yok-
tur. Bizim felsefemizde haset yoktur. 
Bizim felsefemizde kin yoktur, gazap 
yoktur” dedi. Meram Belediye Baş-
kanı Fatma Toru ise, Diltaş Eğitim 
Kurumları ve Okul Aile Birliği Başka-
nına düzenledikleri güzel organizyon 
için teşekkür ederek çalışmalarında 
başarılar diledi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karatay  Belediyesi 
emeklilerin duasını alıyor

Karatay Belediyesi tarafından il-
çeye kazandırılan Emekli Konakları 
Konyalı emeklilerin buluşma nok-
tası oldu. Karatay Belediyesi Emekli 
Konaklarına gelen emekliler, bu ko-
nakların yapılmasından çok mem-
nun olduklarını, hizmete açıldıkla-
rından bu yana konaklarda güzel 
zamanlar geçirdiklerini belirtti.

Karatay Belediyesi tarafından 
ilçeye kazandırılan 19 Emekli Kona-
ğında; emekliler sosyal aktiviteler, 
geziler ve çay sohbetleri eşliğinde 
emekliliklerinin tadını çıkarıyorlar. 
Fiziki belediyecilikte pek çok başarı-
ya imza atan Karatay Belediyesi sos-
yal belediyecilikte de örnek projeleri 
hayata geçiriyor. Karatay’a kazandı-
rılan emekli konakları emekliler için 
hem hoşça vakit geçirdikleri; hem 
de sağlık kontrollerinin düzenli ola-
rak yapıldığı tesisler olarak hizmet 
veriyor. Karatay Belediyesi Emekli 
Konakları’nda gün içinde yapılan 
ücretsiz çay servisleri,  emekliler 
arasında gerçekleşen sohbeti koyu-
laştırırken, yapılan geziler, piknikler 
emeklilerin hayatlarına neşe katı-
yor.

Emekli Konakları’nda bir labo-
rant ve hemşirelerden oluşan sağlık 
ekibiyle emeklilerin sağlık kontrolü 
de yapılıyor. Karatay Belediyesi sağ-
lık personelleri düzenli olarak Emek-
li Konakları’na gidip emeklilere kan 

testi, tansiyon, şeker ve kalp ölçüm-
leri yapıyor. Sağlık ekipleri bu kont-
rollerle daha önceden  tansiyon, şe-
ker, kalp gibi hastalıkları bulunanlar 
veya hastalığından haberi olmayan-
ları sağlık durumlarıyla ilgili gerek-
li yerlere yönlendiriyor. Bazen bu 
kontroller hayat kurtarıcı nitelikte 
olabiliyor. 

Emekli Konakları müdavimleri 
“Burası bizim için bir okul bir der-
shane gibi... Farklı insanlarla tanışı-
yoruz, muhabbet ediyoruz, hepimiz 
birbirimizden bir şeyler öğreniyo-
ruz. Yapılan sağlık kontrollerinden  
de çok memnunuz. Hastalığımızdan 
haberimiz oluyor. Hemşire ve sağlık 
görevlisi bizimle ilgileniyor, kendi-
mizi ona anlatabiliyoruz. Günümü-
zün büyük kısmı evde oturmakla 
sıkıcı geçiyordu. Emekliler Konağı 
sayesinde  bu durumdan kurtulduk. 
Sabah 9 itibarı ile  istediğimiz saat-
te buraya gelerek, arkadaşlarımızla  
buluşuyoruz, gazetemizi okuyoruz, 
haberleri takip ediyoruz.”

Karatay Belediyesi Emekli Ko-
nakları’na gelen emekliler, konakla-
rın yapılmasından son derece mem-
nun olduklarını belirterek Başkan 
Hançerli’ye duacı olduklarını söy-
ledi. Emekliler kendilerine hizmet 
eden personellerden çok memnun 
olduklarını da dile getirdi.
n HABER MERKEZİ

iltaş Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ataman  “Paylaşmaya Uzanan Eller” adlı 
sosyal sorumluluk projesine katkılarından dolayı Mehmet Bayır ve Hüseyin Özcan’a plaket takdim etti.

Fatma Toru Ali Ataman Ayla Sözen
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Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya, ülke içerisinde kamplaşma ve kutuplaş-
ma olduğuna dikkat çekerek hiçbir siyasi partiyi ‘hasım’ olarak görmediklerini vurguladı

Siyasi partiler 
rakibimizdir!

Saadet Partisi (SP) Konya İl Baş-
kanlığı tarafından düzenlenen Aralık 
Ayı İl Divan Toplantısı gerçekleştiril-
di. İl başkanlığı binasından düzenle-
nen toplantıya SP Genel Sekreteri Ta-
cettin Çetinkaya, SP Konya İl Başkanı 
Av. Hasan Hüseyin Uyar, Meram İlçe 
Başkanı Av. Şuayip Koçak, Selçuklu 
İlçe Başkanı Av. Mustafa Derbentli ve 
çok sayıda kişi katıldı. 

BİZ HİÇBİR SİYASİ PARTİYİ 
‘HASIM’ OLARAK GÖRMÜYORUZ!
Ülkenin en önemli meselesinin 

kamplaşma ve kutuplaşma olduğunu 
ifade eden SP Genel Sekreteri Ta-
cettin Çetinkaya hiçbir siyasi partiyi 
hasım olarak görmediklerini belirtti. 
Kamplaşmanın ülkeyi siyasi ranta 
çevirmek isteyenlere yarayacağını da 
sözlerine ekleyen Çetinkaya sözlerine 
şu şekilde devam etti; “Ülkemizin bir-
çok meselesi var. 2017 hem dış po-
litika, hem ekonomik, hem de diğer 
olaylar olarak Türkiye’nin önemli bir 
süreçten geçtiği yıl oldu. Ülkemizin 
bir numaralı meselesi kamplaşma ve 
kutuplaşmadır. Ülkemiz ciddi mana-
da bir kamplaşmaya doğru gidiyor. 
Siyasiler tamamen bir çatışma ortamı 
içerisinde hareket ediyor. Biz diyoruz 
ki siyasi partiler bizim rakiplerimizdir. 
Hiçbir siyasi partiyi hasım olarak gör-
müyoruz. Biz kendimizi anlatarak oy 
almak mecburiyetindeyiz. Son 16 yıl-
dır siyaset tamamen bir çatışma içe-
risine girdi. Türkiye’yi borç batağına 
sokmanın esas sorumlusu iktidardır. 
Ondan dolayı biz herkesle tokalaşır 
ve elimizi uzatırız. Kamplaşmayı ve 
kutuplaşmayı da önleyecek olan ikti-

dardır. Kamplaşma ülkeyi siyasi ranta 
çevirmek isteyenlere yarar. Biz bu ül-
kenin zarar görmesine izin vermeyiz”

BM’NİN KARARLARININ 
BİR YAPTIRIMI YOKTUR!

Çetinkaya Birleşmiş Milletlerin 
kararının bir yaptırımı olmadığını 
vurgulayarak değerlendirmelerini 
şu şekilde yaptı; “Birleşmiş Milletler 
güvenlik kurulundan sonra genel ku-
rulunda alınan kararda alınan kararda 
tatmin edici bir karar değildir. Çünkü 
Kudüs’te doğu ve batı Kudüs diye bir 
hadise yok ama nedense İslam İşbir-
liğinde çıkan karara benzer bir karar 
orda da onaylanmış oldu. 1971’den 
bu yana Güvenlik Konseyi yaklaşık 65 
tane Kudüs ve Filistin’le ilgili kararlar 
almış ancak bu kararların hiçbirisi uy-
gulanmamış. Birleşmiş Milletlerin ka-
rarının bir yaptırımı yoktur dolayısıyla 

Amerika ve İsrail bunların hiçbirisine 
uymuyor. Ancak Amerika’nın işi bun-
dan sonra biraz daha zor olacaktır” 

BÜTÇE AÇIĞI OLMAYAN 
BİR BÜTÇE İSTİYORUZ!

Bütçe ile ilgili açıklamalarda bulu-
nan Çetinkaya AK Parti hükümetinin 
bütçeyi yapamadığını belirterek Büt-
çede siyasi bir rantın olduğunu vur-
guladı. Bütçe açığı olmayan bir bütçe-
nin olması gerektiğinin de altını çizen 
Çetinkaya; “Bütçeden beklediğimiz 
şeyler vardı. Biz bütçe dediğimiz za-
man devletin yatırımını bekliyoruz. 
Faiz ve borç olmasın diyoruz. Ağır 
vergilerle bu millet ezilmesin. Belir-
lenen rakamlarda ki artışlar bizleri 
endişelendiriyor. AK Parti hükümeti 
bütçe yapamıyor. Bütçe bir ülkenin 
ruhu, ticari hayatının göstergesidir. 
Bütçe büyüklüğü 762 Milyar TL ola-

rak seyretti. Yaklaşık 700 Milyar TL 
civarında da bir bütçe geliri var. Ver-
gilerde vatandaşımızın üzerinde çok 
ağır bir yük olarak karşımıza çıkıyor. 
66 Milyar civarında bir bütçe açığı 
var. Faize ayrılan para 71,7 Milyar TL. 
Neredeyse Milli Savunma Bütçesine 
yakın bir tutar faize gidiyor. Devlet 
yatırım yapmıyor. Devlet Silah sana-
yisinde ciddi bir yatırım yapamıyor. 
Şu anda devlet ne yapıyor; et satıyor 
ve ticaret yapıyor! Hayvancılığa des-
tek vermeyen devlet dışarıdan getir-
diği eti halka satıyor. Bütçede siyasi 
bir rant olduğunu biz görüyoruz. Biz 
istiyoruz ki bütçe açığı olmayan bir 
bütçe olsun” diye konuştu. 

TERÖR SADECE SİLAHLA BİTMEZ!
Terörün halen Türkiye’nin en 

büyük problemi olduğunu da söyle-
yen Çetinkaya, terörün sadece silah-
la bitmeyeceğini vurgulayarak diğer  
boyutlar ile de mücadele edilmesi 
gerektiğini ifade etti. Terörle masaya 
oturulmasını istemediklerini de söy-
leyen Çetinkaya;Terör Türkiye’nin 
halen en büyük problemi. Geçtiğimiz 
haftalarda Diyarbakır’a gittik. Orada-
ki 2 günlük toplantı içerisinde çok çe-
şitli yelpazedeki STK’lar ile görüştük. 
Ama Diyarbakır’da ki manzara şu; 
HDP’nin ve terörün gücü kırılmış gibi 
görünüyor. Terörle kesinlikle müca-
dele edilmeli ama sadece silahlı ola-
rak değil. Bu işin sosyal ve ekonomik 
boyutu var. Terör mutlaka başka bir 
devletin kontrolünde ve finansında 
yürür. Bundan dolayı terörle masaya 
oturulmasını istemiyoruz” dedi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Göz tansiyonu göz kaybına yol açabilir!
Dünyagöz Hastanesi Konya Şu-

besi doktorlarından Doç. Dr. Berker 
Bakbak, sağlıklı gözde nesnelerden 
yansıyan ışınların gözün görme 
merkezinde odaklanacağını ve kişi-
nin gözlük ya da kontakt lens ihti-
yacı olmadan net görüş sağlayaca-
ğını söyledi. Gözlerde en sık görülen 
hastalıklara değinen Bakbak, “Bun-
lardan biri astigmat. Gözlerimizin 
kornea bölümünde oluşan defor-
masyon sonucunda meydana ge-
len astigmat göz hastalığı kendisini 
görmede bulanıklık ile belli eder. 
Kişi hem yakın hem uzak mesafede 
net görüş sağlayamaz. Miyop gözde 
ise kişi uzağı yakınına göre daha net 
görür. Bunun sebebi nesnelerden 
yansıyan ışınların retinanın önünde 
odaklanıyor olmasıdır. Miyop gözün 
tam tersi olan hipermetrop göz var. 
Hipermetrop gözde kişi yakını uza-
ğa göre bulanık görür. Hipermet-
rop rahatsızlığı bulunan hastalarda 
yansıyan ışınlar retinanın arkasına 
odaklanır.Bu durumlardan birini 
yaşayan kişilerde gözlük- kontakt 
lens kullanımıyla görüntüyü net-
leştirebiliriz ya da Excimer laser&-
Lasik yöntemi ile astigmat, miyop, 
hipermetrop rahatsızlıklarını tedavi 
edebiliriz” dedi.

Doç. Dr. Berker Bakbak, halk ara-
sında ‘Göz Tansiyonu’ ya da ‘Karasu 
Hastalığı’ olarak bilinen glokom’un 
göz içi basıncının sıklıkla yükselmesi 
nedeniyle görme sinirinin zarar gör-
mesi üzerine ortaya çıktığını ifade 
ederek, “Buna bağlı olarak kişinin 
görme alanı yavaş yavaş daralır. Sa-
bahları belirginleşen baş ağrıları, za-
man zaman bulanık görme, geceleri 

ışıkların etrafında ışıklı halkalar gör-
me ve televizyon izlerken göz etrafın-
da ağrı glokom belirtileridir. Göz mu-
ayenesinde erken teşhis edildiğinde 
görme kaybına sebebiyet vermeden 
göz damlası, yağ lazer ve cerrahi mü-
dahale ile rahatsızlık tedavi edilebilir” 
diye konuştu.

Katarakt’ın göz bebeğinin arka-
sında bulunan ve görmeyi sağlayan 
doğal göz merceğinin saydamlığını 

kaybederek matlaşmasıyla her yaşta 
görülebildiğini dile getiren Doç. Dr. 
Bakbak, “Kişi buğulanmış bir camın 
arkasından bakıyormuş gibi görür. 
Katarakt rahatsızlığının yaşı yoktur. 
Yeni doğan bebeklerde, şeker hasta-
larında, göze gelen fiziksel darbeler 
sonrasında uzun süreli kortizonlu 
ilaç kullananlarda görülebilen bir göz 
hastalığıdır. Işığa hassasiyet, çift gör-
me, okuma zorluğu, gece görüşünde 

bozulma, renklerde soluklaşma veya 
sararma, gözlük numaralarının sık 
değişmesi en önemli belirtileridir. 
Katarakt ilaç veya gözlükle tedavi 
edilmez. Modern teknikler ile günü-
müzde katarakt ameliyatı iğnesiz, 
narkozsuz, ağrısız yapılarak kişi aynı 
gün evine dönebiliyor. Biz hastane-
lerimizde katarakt rahatsızlığını Fem-
tosaniye Lazer ve Fako yöntemi ile 
tedavi edebiliyoruz. Ayrıca katarakt 
ameliyatı sırasında hastalara akıllı 
mercek takılabilir. Bu sayede hastalar 
aynı seansta hem katarakt problem-
lerine hem de uzak ve yakın görme 
problemine çözüm bulabilirler” şek-
linde konuştu.

Doç. Dr. Bakbak, retina dekolma-
nı rahatsızlığının retinada oluşan yır-
tık veya delikler nedeni ile gelişerek 
sıklıkla yüksek miyop hastalarında gö-
rüldüğünü, tedavi edilmezse körlükle 
sonuçlanabileceğini kaydetti. Orta yaş 
ve üzerinde daha çok olmak üzere 
her yaşta ortaya çıkabilen rahatsızlı-
ğın ışık çakması, sinek uçuşması, ani 
görme kaybı gibi belirtilerin en büyük 
habercisi olduğunu vurgulayan Doç. 
Dr. Bakbak, “Erken teşhis, detaylı 
muayene, zamanında ve en önemlisi 
doğru tedavi ile görme kaybına vara-
bilecek sonuçları engellemek müm-
kündür. Retina ameliyatları büyük 
sterilizasyon önlemleri ile ileri tekno-
lojinin kullanılmasını gerektiren, aksi 
takdirde sonucu görme kaybına va-
rabilecek olan önemli ameliyatlardır. 
Biz bu rahatsızlığı öncelikle Argon La-
zer ile emniyet altına alıyoruz. Daha 
sonra gerekli ise cerrahi müdahaleye 
başvuruyoruz” ifadelerini kullandı.
n İHA

Köyden şehre gö-
çün hızlandığı, birçok 
köyün boşaldığı za-
manları yaşıyoruz.

Tarlalar, meralar 
öksüz kalıyor.

Gıda pahalanıyor, 
çiftçi daha az kazanı-
yor. Her geçen gün 
insanlar daha pahalı-
ya besleniyor.

Köyler çaresiz-
leşiyor. Büyük şehir yasası ile  
daha şimdiden köy kavramının 
yerini mahalle aldı.

İnsanlar modern kentlerde 
,  kapitalizmin yönlendirdiği mo-
dern yaşamaların çarklarında 
kayboluyor.

Depresyon toplumda arttı. Bi-
reysellik hızla artarken toplumsal 
dayanışma azaldı.

Çatışma ortamları kuvvetle-
niyor.

Bu gelişmeler yaşanırken, 
çocukluğumdaki imeceleri hatır-
ladım. Hızla yok olan tarihi gele-
neğimiz.

İmece, köylerde toplumsal 
dayanışmanın, istişarelerle pay-
laşılarak, işlerin kolaylaştırılması, 
sıraya konması için yapılan orga-
nizasyon. 

Muhtar ilan eder;
İnsanlar, yol imecesine,  te-

mizlik imecesine, su imecesine 
katılırdı.

Muhtar salma salardı, imece-
ye bedenle katılamayanlar parası-
nı verirdi.

Salma  köye bir araç gereç 
,bir inşaatın malzemesi alımı çeş-
me yapımı, köy odası, mezarlık, 
yapımı, çevre temizliği için salı-
nırdı

Bu tip imeceler köyün genel 
işleri için yapılırdı.

Bir de kendiliğinden oluşan 
komşu imeceleri vardı. 

Bunlar düğün dernek imece-
leri ya da ekim,dikim, hasat gibi 
ziraat için yapılan imecelerdi.

Komşu imeceleri gönüllülük 
esasına göre olduğu gibi salma, 
köy imecesi; köy ihtiyar heyeti ve 
halkın aldığı ortak kararın uygu-
lanması şeklindedir.

İmece kültürü  Türklerin tarihi 
kadar eski. Kutadgu Bilig’de; Yal-
nız Kaz ötmez M.A.Kara Arş. Gr. 
Giresun Üniversitesi. Dayanışma 
kültürünün kültürümüzün tarihi 
açısından çok önemli.

Daha çok köy içerisindeki ihti-
yaçların karşılanması için yapılır.

Toplumsal iletişimi sürekli 
açık olmasını sağlar.  İnsanların 
dayanışma kabiliyetini sıcak tu-
tar, geliştirir. Toplumsal bağları 
geliştirir. Problemleri daha baş-
langıcında çözer. Köyün gelece-
ğine birlikte bakılır, geçmişinden 
birlikte ders alınırdı.

Demokratikti, birbirini ikna 
etmeye dayanırdı.

Komşu komşunun külüne 
muhtaçtır.

Bir elin nesi var ,iki elin sesi 
var

 Siz birbirinizden ayrılırsanız, 
hepinizi ok gibi birer birer kırıp 
parçalarlar. Hâlbuki birlik olur-
sanız, hiçbir kuvvet sizi kıramaz. 
(Oğuz Kağan)

 Herkes her kes içindir. 
Bir taşla duvar yapılmaz.
Bu kadar güzel özellikleri olan 

ve kültürümüzün temel taşların-
dan biri olan imece, dünyadaki 
gelişmelerden özellikle kapitaliz-
min dayattığı yaşamdan olumsuz 
etkilenmiştir.

Hatta olumsuz etkilenmesi 
için kampanyalar yapılmıştır

İmecenin köyden ulusal ve 
uluslararası bir organizasyona 
dönüşmüş hali Kooperatifçilik 
belki olumsuz propagandalar ya-
pılmasa idi belki de çiftçilerimiz 
bugünkü çaresizliğini, yoksullu-
ğunu yaşamazdı.

Toplum İmece’den koopera-
tife dönüş bilse idi, belki de bu-
gün kapitalizmin ve komünizmin 
başarısız yansımalarına maruz 
kalmayacaktı.

İki kutuplu dünyada emper-
yalizm kapitalizmi ve daha sonra 
liberalizmi kahraman ilan eder-
ken karşısında komünizmi de 
düşman ilan ederek iki sistem 
arasında insanlarımızı sömüren 
düzeni yönettiler.

İnsanı kapitalizm çarkının bir 

parçası haline getire-
rek, aslında  insanlığı 
sömürdüler. Bireyin 
önemli olduğu daya-
nışma düzeninden, 
adını modernleşme 
koyarak, güçlünün 
var olabildiği düzeni;  
erişilmesi gereken 
hedef olarak göster-
diler. Sonuç;  bütçesi 
ülkelerden büyük olan 

küresel firmalar ortaya çıktı. Beş 
on ailenin  şekillendirdiği dünya 
düzeninde insan küçücük kaldı. 
İnsanlık şirketlerin koyduğu sınır-
lar içinde yaşayan pasif bir özellik 
haline geldi.

Böyle bir zamanda bence 
ülkemizde özellikle tarımsal üre-
timde kooperatifçiliği tez elden 
canlandırmalıyız. 

Öncelikle kooperatifçiliği ko-
münizmin aracı ilan ederek toplu-
mun algısını olumsuzlaştıran ba-
kış açısını değiştirmemiz lazım.

Toplumda oluşan bu yargıyı 
değiştirmemiz lazım.

Kooperatifçiliğin,  komünizm-
le, dinsizlikle, kapitalizmle alakası 
olmadığını, toplumsal dayanış-
manın ekonomik ve sosyal ola-
rak organize edildiği bir kurum 
olduğu algısını tekrar meydana 
çıkarmalıyız.

Çekirdeğini imece samimiyeti 
ve dayanışmasından alacak şekil-
de kooperatifçilik kanunu güncel-
lemeliyiz.

Kooperatif üyelerinin hakları-
nı koruyan bunu düzenli şekilde 
yapılmasını sağlayan hukuksal alt 
yapıyı sağlamalıyız. Kooperatifleri 
siyasi arenanın güç odaklarından 
korumalıyız.

Yerel yönetimlerin ve kay-
makamlığı , valiliğin aktif katkısı 
olan, bütçesi ile var olabilen  bir 
dayanışma ortamı kurmalıyız.

Bugün dünyada ve ülkemizde 
çok başarılı örnekler var.

Eğitim alanında, bankacılık 
alanında, tarım, balıkçılık, ulaşım, 
konut ve hizmetler alanında çok 
güçlü kooperatifler var.

Mesela TORKU küresel bazda 
oyuncu olabilecek konuma gel-
miş bir çiftçi kuruluşudur.Bence  
Torku bu konuda çok önemli lo-
komotif görevi görebilir.

Ülkemizde,Huğulu  av tüfek-
leri kooperatifi, Tariş, fiskobirlik  
gibi sayıları 12000 civarında ko-
operatif var.

Bence devletin kooperatif 
konusunda hızlı bir bilinçlendir-
me,eğitim ve öğretim stratejisi 
hazırlaması lazım. Toplumun 
geneli tarafından içselleştirilmesi 
için özel politikalar oluşturulmalı.

Yoksa yarın çiftçimiz yok ola-
cak, tarımımız da küresel serma-
yenin eline geçecek.

Kooperatifçilik gününü kutla-
dığımız bir günde kooperatifçiliği 
kutlamaktan çok öteye geçen bu 
sistemi anlamayı, algılamayı ve 
yaşama geçirmenin yollarını tez 
elden bulmalıyız.

Yoksa insanlarımızı sermaye-
nin önüne atmış oluruz. Gücün 
önünde çaresiz bırakmış oluruz

Çiftçilerimizin hepsine şirket 
kurduramayacağımıza göre onla-
rı kooperatifler etrafında organize 
ederek etkin hale getirebiliriz.

Bugün aracıların, ilaççıların 
gübrecilerin kıskacında kıvranan 
çiftçilerimiz, karın tokluğuna ya-
şıyor.

Bireysel sermayeleri olmayan 
çiftçilerimiz kooperatifler içerisin-
de üretime verimli katkı yapacak 
pozisyona gelebilirler.

Eskiden köylerimizde yetiş-
miş eleman yoktu , şimdi her 
köyde ziraat mühendisi, işletme-
ci, hukukçu,veteriner her meslek-
ten insan var. Bu organizasyon 
için yetişmiş insan kaynağı açı-
sından daha şanslıyız.

Eğer  bu işi organize edebile-
cek bir strateji oluşursa devletin 
tarım üzerindeki etkinliği artar.

Üretim, kaynak kullanımı, ka-
lite, standart, düzenli ekim ve dü-
zenli fiyatlandırma ile hem çiftçi 
kazanır hem tüketici.

Şehirden Köye dönüş başlar.
Köyden şehire göç durur.

Köyler tarım kentler haline 
gelir. 

Tarım kurtulur, insanımız kur-
tulur, köyler kurtulur.

İMECE VE KOOPERATİFÇİLİK

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Doç. Dr. Berker Bakbak

SP Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Sekreter Yardımcısı ve Kon-
ya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, 
TBMM Genel Kurulu’nda bütçenin 
tümü üzerine yaptığı konuşmada 
gündeme dair konulara da değindi. 

MHP Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, Kudüs’le ilgili, “Kudüs tasarı-
sı hakkında Türkiye’nin öncülüğünde 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 
alınan karar, işgalci İsrail ve hamisi 
ABD’ye milletlerarası camianın at-
tığı çok anlamlı bir tokat olmuştur. 
ABD’nin tehdit ve şantajları, Genel 
Kurulun vicdan duvarına çarpmıştır. 
128 ülke, ABD’nin uluslararası hu-
kuku hiçe sayan saldırgan tutumuna 
karşı çıkmıştır. Kudüs, İslam âleminin 
namusudur. Doğu Kudüs’ün başkent 
olduğu bağımsız Filistin devleti er ya 
da geç tarih sahnesinde mümtaz ye-
rini alacaktır” dedi. 
IRAK VE SURİYE TOPRAKLARI, TÜRKİ-
YE İÇİN GÜVENLİK TEHDİDİ OLMAK-

TAN ÇIKARILMALI
“Türkiye, varlığımızı ve geleceği-

mizi hedef alan tehdit, tehlike ve tu-
zaklarla dolu çok zor ve sancılı bir dö-
nemden geçmektedir” diyen Kalaycı, 
“Dış politikada kriz riskleri artmış, 
sorun ve sıkıntılar derinleşmiştir. Gü-
ney komşularımız Irak ve Suriye’de 
yaşanan gelişmelerin milli güvenliği-
miz üzerindeki etkileri yeni boyutlar 
kazanmıştır. Avrupa ve ABD ile iliş-
kilerde çok ağır bir kriz ve gerginlik 
ortamına girilmiştir. PKK’nın Suriye 
kolu PYD/YPG de Suriye’nin kuzeyin-
de Türkiye’ye karşı yeni bir terör cep-
hesi oluşturmaktadır. PYD’nin kuzey 
Suriye’de kurduğu 3 sözde kantonun 
birleştirilerek, güney sınırlarımız bo-
yunca kesintisiz bir terör koridoru 
oluşturması çabaları sürmektedir. 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kal-
kanı Harekatı ve İdlib misyonu ile bu 
kantonların birleştirilmesinin şimdilik 
önüne geçilmiştir. Ancak, tehlike he-
nüz sona ermemiştir. Bu kapsamda 

Afrin’den kaynaklanan terör tehdidi 
ciddiyetini korumaktadır. Türkiye ge-
reken askeri tedbirleri almak ve bu 
bölgeyi terör yuvası olmaktan çıkar-
mak durumundadır. Türkiye’nin Irak 
ve Suriye’den kaynaklanan milli gü-
venlik tehditlerine karşı gereken ön-
leyici tedbirleri alması ve bu konuda 
caydırıcı bir strateji izlemesi, milli be-
kamız için hayati önem taşımaktadır.
Bu stratejinin amaçları; Irak ve Suriye 
topraklarının Türkiye için güvenlik 
tehdidi olmaktan çıkarılması ve terör 
saldırıları için üs olarak kullanılması-
nın önüne geçilmesi ve Türkiye’nin 
toprak bütünlüğünü ve milli birliğini 
hedef alan oluşumların buralarda yu-
valanmasının önlenmesi olmalıdır” 
ifadelerini kullandı. 

İŞSİZLİK ÜRKÜTÜCÜ BOYUTLARDA, 
YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNU 505 BİN 

GENCİMİZ ATIL VAZİYETTE
Kalaycı, “Türkiye, genç işsizlikte 

bir numaradır. OECD’nin “Eğitime 
bir bakış 2017” raporuna göre ülke-
mizde 15-29 yaş arası genç nüfusta 
ne eğitimde ne de istihdamda olan 

gençlerin oranı yüzde 28.8 olup, Tür-
kiye OECD ülkeleri içerisinde bir nu-
maradır. 

İşsizlik kronik bir sorun hâline 
gelmiştir. Özellikle genç işsizlik ürkü-
tücü boyutlardadır. TÜİK verilerine 
göre genç nüfusta resmi işsizlik oranı 
yüzde 20’dir. 15-24 yaş arası yükse-
köğretim mezunu nüfusta ne eğitim-
de ne de istihdamda olan gençlerin 
oranı ise yüzde 39,5 düzeyindedir. Ne 
yazık ki, yükseköğretim mezunu 505 
bin gencimiz atıl vaziyettedir. 

Çiftçimiz yine kaderi ile baş başa 
bırakılıyor. 2018 yılı bütçesinde, baş-
ta çiftçi, esnaf, işçi, memur, emekli 
olmak üzere dar ve sabit gelirli va-
tandaşlarımızın refahına yansıyacak 
önemli bir gelişme öngörülmemekte, 
2018 yılının da çok zor geçeceği gö-
rülmektedir. 

Çiftçimiz yine kaderi ile baş başa 
bırakılmaktadır. Hükümet ithalat 
politikası ile de çiftçiyi ve üreticiyi 
cezalandırmaktadır. Çiftçimiz gırtla-
ğına kadar borçludur. Borç ekip faiz 
biçmektedir, ürünlerinden elde ettiği 

gelir faizle kabaran borçlarını karşı-
lamamaktadır. Çiftçimiz dünyanın 
en pahalı elektrik, mazot, gübre ve 
ilacını kullanmaktadır.  Sayın Başba-
kan’a soruyorum, çiftçiye deponun 
yarısı sizden, yarısı bizden. Hayırlı 
uğurlu olsun demiştiniz.  Ne oldu? 
bir yılı geçti, ortada hayır da yok, uğur 
da yok. Başbakanın çiftçimize depo-
nun yarısı bizden dediği 14 Kasım 
2016’dan beri mazota yüzde 25 zam 
yapılmıştır. Bugüne kadar çiftçi bir şey 
alamadığı gibi, deposu dörtte bir daha 
eksilmiştir.  Ekonomiyi büyüttük, 
zenginleştik deniyor. Öyleyse emekli-
ler ve çalışanlar refah payını niye ala-
mıyor? Yaptığı zamlarla vergi gelir-
lerini yüzde 15 artırmayı hedefleyen 
Hükümet, çiftçiye, memura, işçiye, 
emekliye gelince cimrileşmektedir. 
MHP, taşeron, geçici işçi ve 4/C’lilerin 
sorunlarını sürekli gündeme taşıdı. 
Hükümet, taşeron, geçici işçi ve 4/C’li 
çalışanlara yönelik yılbaşına kadar bir 
düzenleme yapılacağını açıklamıştır. 
Bu yönde bir düzenlemeye gidilme-
sinde MHP’nin etkisi büyüktür. Zira, 
bu konuda kadro vaat eden, gerekli 
teklif ve önergeleri veren ve sürekli 
gündeme taşıyan MHP’dir. Bunu da 
en iyi bilen taşeron işçisi, 4/C’li ve 
geçici işçi kardeşlerimizdir. KİT’ler 
de dahil, tüm kamuda taşeron, söz-
leşmeli, 4/C’li, geçici, fahri, ücretli ve 
vekil statüsünde çalışanların tamamı 
kapsama alınmalı. Düzenleme yapılır-
ken KİT’ler de dahil tüm kamuda ta-
şeron, sözleşmeli, 4/C’li, geçici, fahri, 
ücretli ve vekil statüsünde çalışanla-
rın tamamı kapsama alınmalı ve tüm 
hakları verilmelidir. Personel çalıştır-
maya dayalı ihalelerle kamuya hizmet 
veren binlerce firmanın geleceği ve 
imzaladıkları sözleşmelerin durumu 
da mutlaka dikkate alınmalıdır. Konu 
tüm boyutlarıyla ve tüm taraflarıyla 
değerlendirilmeli, yeni mağduriyetler 
yaşatılmamalı ve düzenleme mutlaka 
TBMM’nde görüşülmelidir” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

25 ARALIK 201716 HABER

Ülkü Ocakları’ndan Başkan Akyürek’e ziyaret
Ülkü Ocakları İl Başkan-

lığı, Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tahir Akyürek’i 
ziyaret etti. 

Milliyetçi Hareket Par-
tisi (MHP) Konya İl Başkanı 
Murat Çiçek, Ülkü Ocakları 
İl Başkanı Mustafa Taha Çini 
ve Ülkü Ocakları İl Başkan 
Yardımcısı Doç. Dr. Sefa Lök, 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek’e ne-
zaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Ülkü Ocakla-
rı’nın eğitim, kültür ve sos-
yal faaliyetleri hakkında bil-
gi verilerek çift başlı kartal 
tablosu hediye edildi. Başkan 
Akyürek’de misafirlerine Bü-
yükşehir Belediyesi yayınla-
rından Mesnevi hediye etti.
n İHA 

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “KİT’ler de dahil tüm kamuda taşeron, sözleşmeli, 4/C’li, geçici, 
fahri, ücretli ve vekil statüsünde çalışanların tamamı kapsama alınmalı ve tüm hakları verilmelidir” dedi 

Ayrım olmaksızın kadro
düzenlenmesi yapılmalı!

Ereğlili asker Ülkü, 
birliğinde ölü bulundu

Seydişehir-Antalya Yolu 
yeniden trafiğe açıldı

Antalya’da vatani görevini ya-
pan 5 aylık asker, banyoda arkadaş-
ları tarafından ölü olarak bulundu.  
Olay, dün akşam saatlerinde An-
talya Hava Meydan Komutanlığı’n-
da meydana geldi. Antalya Hava 
Meydan Komutanlığı’nda askerlik 
yapan 23 yaşındaki Konya Ereğlili 
Muhammet Ülkü, dün arkadaşları 
ile birlikte banyoya girdi. Duş alan 
arkadaşları banyodan çıktıktan son-
ra Muhammet Ülkü banyoda kaldı. 
Uzun süre Muhammet’ten haber 
alamayan arkadaşları banyoya tek-
rar girdiklerinde onu yerde hare-
ketsiz yatarken buldu. Arkadaşları 

durumu hemen nöbetçi komutana 
haber vererek, Ülkü en yakın sağ-
lık kuruluşuna götürüldü. Burada 
sağlık ekipleri tarafından yapılan 
kontrollerde Muhammet Ülkü’nün 
öldüğü belirlendi. Ailesi tarafından 
Antalya Adli Tıp Morgu’ndan alı-
nan Muhammet Ülkü’nün cenazesi 
toprağa verilmek üzere memleketi 
Konya’nın Ereğli ilçesine götürüldü. 
Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na 
gelen asker Muhammet Ülkü’nün 
yakınları, genç askerin herhangi bir 
sağlık sorununun bulunmadığını 
söylediler.
n İHA

Yoğun kar yağışı nedeniyle ula-
şıma kapanan Seydişehir-Antalya 
karayolu, trafiğe açıldı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 
dün akşam saatlerinde başlayan ve 
gece boyunca etkisini sürdüren kar 
yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yağışlar, Seydişehir-Antalya 
karayolunun bin 825 metre rakımlı 
Alacabel mevkisinde ulaşımın aksa-
masına neden oldu. 

Seydişehir Bölge Trafik ekipleri, 

dün akşam saatlerinde itibaren Ka-
rayolları 36. Şube Şefliği Bakımevi 
Kavşağı’ndan itibaren çekici türün-
deki ve zincirsiz araçların yola de-
vam etmesine izin vermedi.

Karayolları ekiplerinin yürüttü-
ğü tuzlama çalışmaları ile Seydişe-
hir-Antalya karayolu, öğle saatle-
rinde tekrar trafiğe açıldı. 

Kar yağışının hafif şiddette 
devam ettiği karayolunda, ekiplerin 
tuzlama çalışmaları sürüyor.  n AA

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı
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Citroen Yetkili Satıcısı KONMOT Motorlu Araçlar kampanyalara devam ediyor. Citroen’in aralık 
kampanyasında 11 bin 450 TL’ye  varan indirim, 25 bin TL kredi ve 12 ay yüzde 0 faiz fırsatları sunuyor

Citroen’den Aralık ayına
özel fırsat kampanyası

Citroen Yetkili Satıcısı KONMOT 
Motorlu Araçlar’da dikkat çekici kam-
panyalar devam ediyor.CitroenAralık 
ayı süresince 11 bin 450 liraya varan 
cazip indirimler ve 25 bin TL kredi12 
ay yüzde 0 faiz fırsatları sunuyor.  Cit-
roen Aralık ayı kampanyaları hakkın-
da bilgi veren  Konmot Citroen Plaza 
Satış Müdürü Onur Kunduracıoğlu, 
“Kampanya kapsamında, Citroen Bi-
nek modellerinde 25 bin TL kredi 12 
ay yüzde 0 faiz, yine aynı şekilde ticari 
modellerinde de 25 bin TL kredi 12  
ay yüzde 0 faizli cazip fırsatlar sunu-
yoruz.  Kampanya dahilinde, Citroen 
C4 Cactus,Citroen C3,Citroen C3 Air 
Cross, C4 Picasso, Grand C4 Picasso,  
modellerinde 25 bin TL’ye 12 ay sıfır 
faizle, Ticari araçlarımız olan Berlin-
go Combi, Berlingo Panelvan Maxi 
modellerinde de Aralık ayında 25 bin 
TL’ye 12  ay sıfır faizle satın alınabi-
lecek. Tüm Konyalı vatandaşlarımızı 
Konmot Citroen Plaza mağazamıza 
bekliyoruz” dedi.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuklu Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen “1 Hadis 1 Film” Kısa Film Yarışması’nda ödülleri sahiplerini buldu

‘Hz. Muhammed ışık kaynağımız’
Selçuklu Belediyesi’nin organizas-

yonu ile bu yıl 3.’sü gerçekleştirilen “1 
Hadis 1 Film” Kısa Film Yarışması’n-
da heyecan düzenlenen ödül gecesiyle 
sona erdi. Selçuklu Belediyesi Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilen progra-
ma Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Diriliş Ertuğrul dizisi 
yapımcısı ve senaristi Mehmet Boz-
dağ, oyuncular Necati Şaşmaz, Cahit 
Kayaoğlu ve Ayberk Pekcan, AK Parti 
Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer, AK Parti Selçuklu Gençlik Kolla-
rı Başkanı Rafet Baştürk ile çok sayıda 
davetli katıldı.

SİNEMA SEKTÖRÜNE YENİ 
YÖNETMENLER KAZANDIRMAYA 

DA GAYRET EDİYORUZ
Ödül törenin açılış konuşması-

nı yapan Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen yarışmaya katılan tüm 
kısa filmin detaylı bir çalışmayla in-
celendiğini söyledi. Başkan Altay, 
“Selçuklu Kongre Merkezi faaliyete 
geçtikten sonra birçok etkinliğe baş-
ladık. İnşallah bugünde hayırlı bir 
iş yapacağız. Bu yıl 3.’sünü gerçek-
leştirdiğimiz “1 Hadis 1 Kısa Film” 
yarışmasının finalindeyiz. Jürimizle 
birlikte biz gelen filmleri izleyerek bir 

sıralama yaptık aslında. Burada iki 
şeyi önemsiyoruz. Birincisi 3. yıldayız. 
Sürdürülebilir bir iş yapmaya çalışıyo-
ruz ve ikincisi konumuz çok önemli. 
Efendimizin (S.A.V) hadislerini daha 
çok toplumla buluşturacak bir yöntem 
izliyoruz. Özellikle günlerde hadisler 
konusundaki polemikler, hatta daha 
net ifade ile hadis inkarcılarının oldu-
ğu bir dönemde böyle önemli bir ko-
nuyu işlemekten büyük bir mutluluk 
duyuyoruz. Efendimiz tüm insanlığa 
örnek bir kişilik olarak dünyaya geldi 
ve onun hayatındaki sözleri de bizim 
ışık kaynağımız. Bunu toplumun tüm 
kesimlerine aktarmak için çaba sarf 

ediyoruz. Bu çabayı sarf ederken bir 
taraftan da özellikle sinema sektörü-
ne yeni yönetmenler kazandırmaya 
gayret ediyoruz. Yeni nesil sanatçıla-
rımızın yetişmesine de vesile olmayı 
umuyoruz. Çünkü gençlerimiz çek-
tikleri filmleri böyle kıymetli bir jüriye 
izletme fırsatları bulamazlar. Bugün 
kendileri bu işi ne kadar önemsedik-
lerini göstererek gün boyunca filimler 
için emek sarf ettiler.  Ben jürimize ve 
emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum” dedi.

OKUMUŞLAR: PEYGAMBERİMİZİN 
SÜNNETİ İNSANLIK İÇİN ÖRNEK 
Peygamberimizin sünneti ve ya-

şantısının insanlık için örnek olduğuna 
vurgu yapan Necmettin Erbakan Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar,” 
Her bir dönemin, çağın, her bir anın ve 
mekanın bir dili var. Görerek, duyarak 
ve okuyarak birçok şey öğreniyoruz. 
Sinemada o dillerden biri. Sinemadaki 
o rollerden özdeşim kurarak ve örnek 
ya da ibret alacaklarımızı daha kalıcı 
ve net öğrenebiliriz.Hikmetin peşin-
de koşmak için biz “1 Hadis 1 Film” 
Yarışması ile Peygamberimizin yaşan-
tı modelinin daha iyi öğrenilmesini 
sağlamaya çalıştık” dedi. “1 Hadis 1 

Kısa Film” yarışmasının belediyecilik 
anlamında örnek ve doğru bir çalış-
ma olduğunu ifade eden Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer,” Bu gü-
zel projenin gelecek yıllarda da devam 
etmesi temennisi ile emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum” dedi.

“BÜYÜK TÜRKİYE VE MÜBAREK 
KUDÜS İÇİN HAYAL KURUN”

Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı ve 
senaristi Mehmet Bozdağ da hadis-
lerin doğru anlaşılması ve hayata 
geçirilmesinin önemine dikkati çekti. 
Müslümanların Hz. Muhammed’in 
hayatını örnek alması gerektiğinin al-
tını çizen  Bozdağ, “O yüzden bu proje 

benim için büyük bir umut ışığı. Ha-
dislerden yola çıkarak bir sinema filmi 
ortaya çıkarma hayali büyük bir hayal. 
Memlekette 100 tane kardeşimiz, 
Efendimizin mübarek kelamlarıyla 
ilgili bir hayal kurmuş ve bunu kısıtlı 
imkânları ölçüsünde sinema filminde 
anlatmış. Bu büyük bir başarıdır. O 
yüzden diyorum ki hayal kurun kar-
deşlerim büyük Türkiye için, mübarek 
Kudüs için ve yeniden Türk milletinin 
dirilişi için” ifadelerini kullandı

Ünlü Oyuncu Necati Şaşmaz da 
Hz. Muhammed’in hadislerinin an-
laşılması ve anlatılması gerektiği-
ni söyledi. Ülkede daha önce kültür 

emperyalizminin yaşandığını belirten 
Şaşmaz, “Yıllar sonra ilk defa kendi-
mizi anlatabileceğimiz mecralar bula-
bildik, sinema, tiyatro, müzik ve diğer 
alanlarda. Surda birkaç delik açtık ve 
şu anda ne güzel devlettir ki biz Pey-
gamber Efendimizin güzel hadisle-
rinden birini film olarak yapabiliyoruz 
ki her bir tanesi binlerce film olmaya 
muktedirdir. Kısa filmlerin uzun birer 
film haline dönüşmesini, bütün dün-
yanın Hz. Muhammed’in hadislerinin 
hikmetiyle aydınlanmasını temenni 
eden Şaşmaz, yarışmanın düzenlen-
mesinde emeği geçenlere teşekkür 
etti. Ünlü  Oyuncu Necati Şaşmaz, 
yarışma için kısa fim hazırlayanların 
sinema sektöründe yetişmesi için des-
tek vermeye hazır olduğunu  ifade etti 

Yarışmada; “Nöbet” adlı eseriy-
le Mehmet Rüştüoğlu birinci (Canon 
EOS 5D Mark III), “Bir Şey Yap Güzel 
Olsun” adlı eseriyle Ömer Dişbudak 
ikinci ve “Maske” isimli eseriyle Dora 
Doğru üçüncü olurken (Phantom 4 
Pro Plus Multikopter), “Mutlak Değer, 
Sadaka, Ey İnsan, Hırsız, Vahdet, Bir-
liğe Çağrı ve Süheyla” isimli eserler de 
Selçuklu Belediyesi mansiyon ödülü 
ile ödüllendirildiler.    
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Uğur İbrahim Altay
Konuşmaların ardından, jüri üyeleri tarafından “1 Hadis 1 Kısa Film” 

Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
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Evkur Yeni Malatyaspor hocasından memnun
E.Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, 

kadro dışı cezası alan Yalçın Ayhan’ın devre arası 
kampına katılacağını belirterek, “Bu durumlar dün-
yanın her yerinde olan şeyler. Sonra affedersin bunlar 
da olan şeylerdir. Nasıl kadro dışı bırakırsan oyuncu 
senindir, tekrar kadroya çağırabilirsin” dedi. İlk yarı-
nın değerlendirmesini yapan Adil Gevrek, transferi tek 
başına yaptığı yönündeki iddiaları da yalanlayarak, 
konuya açıklık getirdi.

“YALÇIN AYHAN ÇOK İYİ BİR OYUNCU 
VE BİZE ÇOK KATKISI OLDU”

Yalçın Ayhan ile devre arası kampında tekrar otu-
rup konuşacaklarını belirten Gevrek, “Yalçın Ayhan 
bizim oyuncumuz. Kulübün bazı kriterleri ve kuralları 
var. Bazen bu kriterler kulüp olarak her şeyin üzerinde-
dir. Şahsa değil, kuruma konmuş kurallardır bunlar. 
Yalçın Ayhan için böyle bir karar alınması gerekiyor-
du. Bizim tarafımızdan yapılan istişareler sonucunda 
verilen karar doğrultusunda kadro dışı bırakılması 
gerekiyordu. Bu durumlar dünyanın her yerinde olan 
şeyler. Sonra affedersin bunlar da olan şeylerdir. 
Nasıl kadro dışı bırakırsan oyuncu senindir tekrar 
kadroya çağırabilirsin. Tabii biz Yalçın Ayhan ile gö-

rüştük. Neden kadro dışı bıraktığımızı ve eksikliklerini 
dile getirdik. Yalçın Ayhan çok iyi bir oyuncu ve bize 
çok katkısı oldu. Kendisinin karakteriyle alakalı da bir 
sorunumuz yok. Oyunu ve takımı sahiplenen birisi la-
kin hırsından veya başka sebeplerden dolayı mutlaka 
hata yapabilir. Böyle davranışların kulübün çıkarları-
na ve menfaatine uymadığını söyledik. Kulüp bizim, 
Yalçın Ayhan da bizim oyuncumuz. Kampa kadar izin 
verdik. Kafasını toparladıktan sonra tekrar bir araya 
gelip konuşacağız” ifadelerini kullandı.

“TABİİ Kİ SON KARARI KULÜP BAŞKANI 
OLARAK BEN VERİYORUM”

Gevrek, transferi tek başına yaptığı yönündeki 
eleştirileri de yanıtlayarak, şunları söyledi:

“Bizim beklentilerimizin altında kalan oyuncular 
var. Hak eden formasıyla sahada ter dökecek. Geçen 
seneden aktif oynayan futbolcularımız var. Onlara 
haksızlık edemeyiz. Sırası gelen oynuyor. Bu yapılan 
eleştiriler iyi niyetli değil. Bunların başka bir dertleri 
var ya da bu işi bilmiyorlar. İlk defa Süper Lig’e çıkmış 
olmanın da ufak tefek hataları olabileceği kanaatinde-
yim. Transferleri tek başıma yaptığıma dair bir başlık 
atıldı. Haberin içeriği farklıydı. Halkımız başlıklara 

önem veriyor. Habercilik açısından atılan bu başlık 
yanlış, izlenen yol yanlış diye düşünüyorum. Benim 
dediğim ise şuydu; transferler teknik heyetimiz, sportif 
direktörümüz, hocamız ve komite üyeleriyle beraber 
istişareler yapılarak doğru isimlerin bulunması so-
nucu son kararı ben veririm. Yani demek istediğim, 
arkadaşların istişarelerine uyarak karar veriyorum. 
İstişarede bereket vardır. Tabii ki son kararı kulüp baş-
kanı olarak ben veriyorum.”
“BİZİMLE BERABER YÜKSELECEĞİNE İNANIYORUM”

Son olarak Teknik Direktör Erol Bulut’un perfor-
mansıyla ilgili konuşan Gevrek, “Erol Bulut, genç 
bir hoca ve ilk deneyimlerini bizimle kazanıyor. İlk 
defa Süper Lig’de hocalık yapıyor. Ben Erol hocaya 
güveniyorum, inanıyorum. Şu anki performansından 
memnunuz. Alt yapısı hakikaten iyi bir hocamız. Her 
hoca mutlaka bir yerden başlayacak. Bu noktada Erol 
Bulut’un Malatya’da olmasıyla beraber takımımızda 
başarılı olacağına inanıyorum. Zaten bunu da şu an 
performansıyla gösteriyor. Daha da üzerine koyarak 
bizimle beraber yükseleceğine inanıyorum” diye ko-
nuştu.
n İHA

Akhisar’ın rakibi 
Osmanlıspor

Kayserispor 
evinde kaybetti

Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor, Evkur 
Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Misafir takım müca-
deleden 1-0 galip ayrıldı. 45. dakikada Pereira’nın 
ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Bouta-
ib’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Yeni Malat-
yaspor bu golle ilk yarıyı önde kapattı. Maçın ikinci 
yarısında gol sesi çıkmayınca, deplasman ekibi kar-
şılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Evkur Yeni 
Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşma 
sonrası yaptığı açıklamada “Sahada 3 puanı isteyen 
bir takım vardı” dedi.   n İHA

Antalya, Süper Lig 
ekiplerini ağırlayacak

2018 yılının Ocak ve nisan ayları arasında 1500 
futbol takımını ara kamp döneminde ağırlayacak 
olan Antalya’da 157 tesiste doluluk yüzde 100’e ulaş-
tı. Dünyanın en önemli spor turizm destinasyonların-
dan Antalya, futbol takımlarının ocak ve nisan döne-
mindeki kampları için hazırlıklarını tamamladı. FIFA 
kriterlerine sahip futbol sahaların bulunması, teknik 
imkanlar,ulaşımın kolaylığı,konaklama tesislerin-
deki hizmet kalitesinin yüksekliği Antalya’nın tercih 
edilmesini sağlıyor. 20 farklı ülkenin süper lig ve alt 
liglerinde bin 500 takım, Antalya’da kamp yapması 
ve 100 milyon doların üzerinde bir gelir hedefleniyor.
n İHA

Süper Lig’de 8 maçtır galip gelemeyen Teleset 
Mobilya Akhisarspor, ilk yarının son maçında bugün 
Osmanlıspor’la karşılaşacak. Osmanlı Stadı’nda 
saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Özgür Yan-
kaya yönetecek. Ligde son galibiyetini 8. haftada 
Trabzonspor karşısında 6-1’lik skorla alan Teleset 
Mobilya Akhisarspor, daha sonra galip gelemediği 
8 maçtan 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı. Ege 
temsilcisinde kart cezalısı oyuncular Miguel Lopes 
ile Caner Osmanpaşa’nın yanı sıra sakatlıkları süren 
Daniel Larsson, Paulo Henrique ile kaleci Fatih Öz-
türk yarınki maçta forma giyemeyecek, Marvin Em-
nes’in de hafif sakatlığı bulunuyor.  n AA

Süper Lig’de ilk devrenin lideri Başakşehir
Medipol Başakşehir, Süper Lig’de 17. 

hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa’yı 
2-1 mağlup ederek, 2017-2018 sezonunun 
ilk yarısını lider tamamladı. Bu sezon 11. 
galibiyetini alarak puanını 36’ya yükselten 
turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe’nin 3, bir 
maçı eksik Galatasaray’ın da 4 puan önün-
de liderliğe yükseldi. 

 VİSCA VE MOSSORO 
2. GOLLERİNİ ATTI

Medipol Başakşehir’e, Kasımpaşa kar-
şısında galibiyeti getiren golleri kaydeden 
Edin Visca ve Marcio Mossoro, bu sezon 
Süper Lig’deki ikinci gollerini attı. Visca 
bu sezon ilk golünü, 2. haftada İstanbul’da 
Atiker Konyaspor ile oynanan karşılaşma-
da, Mossoro da ev sahibi oldukları mü-
cadelede Teleset Mobilya Akhisarspor’a 

karşı kaydetmişti. Medipol Başakşehir’in 
sezon başında Kasımpaşa’dan kadrosuna 
kattığı Tunay Torun, eski takımına karşı ilk 
kez sahaya çıktı. Karşılaşmaya yedek baş-
layan Tunay, 76. dakikada Emre Belözoğ-
lu’nun yerine oyuna dahil oldu. 

KASIMPAŞA 19 PUANDA KALDI
Sahasında Medipol Başakşehir’e mağ-

lup olan Kasımpaşa, Süper Lig’de ilk yarıyı 
19 puanla kapattı.  Lacivert-beyazlılar, ilk 
yarıyı 8 yenilgi, 5 galibiyet ve 4 beraberlik 
ile tamamladı. Mücadelenin ilk yarısında 
Kasımpaşa kalecisi Ramazan Köse ile la-
civert-beyazlı taraftarlar arasında gerginlik 
yaşandı. Kaleci Ramazan’ın hatalı pasları-
na tepki gösteren taraftarlara, 29 yaşındaki 
kaleci de yaptığı el hareketleri ile karşılık 
verince kısa süreli bir gerginlik çıktı.  n AA

Kartal’ın rakipleri 
puanları paylaştı

Süper Lig’in 17.haftasında Atiker Konyaspor’un düşme hattındaki rakibi Kardemir Karabükspor 
ile Çarşamba günü kupada karşılaşacağı Trabzonspor karşı karşıya geldi. İki Karadeniz ekibinin 
mücadelesi karşılıklı atılan goller ile 1-1 berabere sonuçlandı. Karabükspor puanını 9’a yükseltti 

Atiker Konyaspor, Çarşamba günü Ziraat 
Türkiye Kupası son 16 turundan Trabzonspor’u 
konuk edecek. Karadeniz ekibi kupa maçı önce-
si ligde Karabükspor’a konuk oldu. Karşılaşma 
1-1 berabere biterken, Trabzonspor puanını 
29’a çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
17. dakikada Burak Yılmaz’ın ceza sahası 

dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta 
meşin yuvarlak kaleci Çağlar’da kaldı. 

20. dakikada sol kanattan Ibanez’in orta-
sında ceza sahası içinde topla buluşan Yata-
bare’nin vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

26. dakikada Okay’ın uzun pasında topla 
buluşan Burak Yılmaz’ın sol taraftan ceza saha-
sı içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak 
defans çarparak kornere gitti.

27. dakikada sağ kanatta bulunan Poko’nun 
pasında İlhan’ın ceza yayı sağ tarafından yaptığı 
vuruşta meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.

45+4. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe 
vuruşunda ceza sahası içinde kaleci Onur’dan 
seken topa Yatabare’nin yaptığı kafa vuruşunda 
meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti. 

İKİNCİ YARI
52. dakikada Poko’nun pasıyla penaltı nok-

tası üzerinde topla buluşan Ceyhun’un şutunda 
meşin yuvarlak üstten auta gitti.

53. dakikada topla birlikte sağ kanattan 
ceza sahasına giren Osman’ın şutunda meşin 
yuvarlak kaleci Onur’da kaldı.

74. dakikada sağ kanattan Ibanez’in kullan-
dığı köşe atışında Yatabare’nin ön direğe koşa-
rak yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 
1-0

77. dakikada Poko’nun pasıyla ceza sahası 
dışı sağ çaprazında topla buluşan Yatabare’nin 
yerden şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

80. dakikada Abdülkadir’in savunmanın ar-
kasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan 
Burak Yılmaz’ın şutu ağlara gitti. 1-1

90+6. dakikada ceza sahası dışı hafif sol 
çaprazdan Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta 
top direğe çarparak kalecinin sırt kısmına de-
ğerek kale çizgisinde kaldı. Ardından savunma 
topu çizgiden uzaklaştırdı.   n İHA

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Volkan Narinç xxKardemir Karabükspor: Çağlar xx, Osman xx, Barış xx, Gaman xx, Ibanez xxx, Ceyhun xx, Poko xx, Skulason xx, İlhan xx (İshak dk. 89 ?), Serdar xx (Kerim dk. 75 x), Yatabare xxx

Yedekler: Rybka, Tayyip Talha, Hakan, Traore, Bliznichenko
Teknik Direktör: Levent AçıkgözTrabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Hubocan x, Mustafa xx, Mas x, Okay xx, Onazi x (Rodallega dk. 82 ?), Yusuf xx (Sosa dk. 76 x), Abdülkadir xx, Olcay x (N’doye dk. 62 x), Burak xxYedekler: Esteban, Uğurcan, Kamil Ahmet, Durica, Hüseyin, Volkan Şen, BeroTeknik Direktör: Rıza ÇalımbayGoller: Yatabare (dk. 74) (Kardemir Karabükspor), Burak Yılmaz (dk. 80) 

(Trabzonspor) 
Sarı kart: İlhan, Gaman, Ceyhun, Ibanez, Skulason, Barış (Kardemir Karabüks-por), N’doye, Hubocan (Trabzonspor)
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Ahmet Örken, İsrail takımından ayrıldı
Konyalı milli bisikletçi Ahmet Örken, 2 yıllık 

sözleşme imzaladığı takımı İsrail Bisiklet Akade-
mi’den ayrıldı. Türkiye’ye dönen milli bisikletçi Ku-
düs’te yaşanan olaylar üzerine ailesinin de isteğiy-
le İsrail takımıyla sözleşmesini feshettiğini söyledi. 

YAŞANAN OLAYLARDAN SONRA AYRILDI
14 yıldır bisiklet sporuyla uğraşan 24 yaşındaki 

genç bisikletçi Ahmet Örken, 3 ay önce 2 yıllığına 
anlaşmaya vararak yeni sezonda formasını giy-
meye hazırlandığı profesyonel kıta takımı İsrail 
Bisiklet Akademi’den ayrıldı. Amerika’nın Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanımasıyla yaşanan olay-
ların ardından İsrail takımından ayrılma kararı alan 
Ahmet Örken, açıklamalarda bulundu.

‘KARARIMIN KESİN OLDUĞUNU İLETTİM’
Bölgede yaşanan gerilimle birlikte hem kendi-

sinin hem de ailesinin çok zor durumda kaldığını 
ifade eden Örken, “Ailem mutlu olmadığı zaman 
benim de başarılı olmam imkansızdı. Annemin 
mutlu olabilmesi için ona iyi bir yaşam sunabil-
mek için mücadele ediyorum. O da mutsuz oldu-
ğu takdirde benim başarılı olmam imkansızdı. Bu 

sebeplerden dolayı takımdan ayrılma kararı aldım. 
İsrail takımının 2 kez kamplarına katıldım. En son 
kamptan döndükten sonra ailemle istişare ettik, 
konuştuk bu konu üzerinde. Kampların ardından 
döndükten sonra da kamptan ayrılacağımı ilettim. 
Takımın menajeri Konya’ya geldi ve burada da bir 
kez daha görüştük ama kararımın kesin olduğunu 
ilettim. Benim için bazı değerlerin şan ve şöhret-
ten daha önemli olduğunu kendilerine söyledim” 
dedi.

‘YOLUMA SAKARYA’DA DEVAM EDECEĞİM’
Ahmet Örken, İsrail’de yaşayan olaylardan et-

kilendiğini de dile getirerek, yeni sezonda Sakarya 
Büyükşehir Belediyesi forması giyeceğini kaydetti. 
Örkem, “Bu psikoloji altında başarılı bir spor yü-
rütemeyeceğimi düşündüm ve geri dönüş kararı 
aldım. Şimdi ki hedeflerime Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi takımında yer alacağım. Pazartesi günü 
yeni takımım imza töreni düzenleyecek. Sakar-
ya’da yoluma devam edeceğim. İnşallah farklı bir 
takımla hedeflerime ulaşırım” diye konuştu.
n İHA

Konya Büyükşehir 
seriyi sürdürüyor

İdman Yurdu’nun 
maçı ertelendi

Petkim’de Aziz Bekir
devri sona erdi

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’de mücadele eden ve aldı-
ğı sonuçlar ile üst lig için umutlanan Konya Büyükşehir Beledi-
yespor, ligin 13.hafta maçında Anadolu Üniversitesi’ne konuk 
oldu. Burada rahat bir galibiyet alan sarı siyahlılar, 3-1 kazanarak 
ligdeki 11.galibiyetini elde etti ve ikinci sıradaki yerini korudu. Li-
gin ilk devresinin son maçında bir diğer temsilcimiz Seydişehir 
Belediye Sanayispor, kendi evinde Eğirdir Elma ile karşılaştı. 
Temsilcimiz maçtan 3-1 mağlup ayrılarak devreyi 7.sırada ta-
mamladı. Ligde ikinci devrenin ilk maçında Seydişehir Belediye 
ve Konya Büyükşehir derbide karşı karşıya gelecek.
n SPOR SERVİSİ

Konya’da Cumartesi gece saatlerinde etkili olan kar yağışı 
spor müsabakalarını da etkiledi. Kadınlar 2. Lig’de mücadele 
eden temsilcimiz Konya İdman Yurdu Bayan Futbol Takımı, ligin 
5.hafta maçında Sivas Gazi Lisesi ile karşı karşıya gelecek ancak 
maç kötü hava koşulları nedeni ile oynanmadı. Konya İdman Yur-
du Bayan Futbol Takımı’ndan yapılan açıklamada, “Sivas Gazi 
Lisesi Spor ile oynayacağımız maç olumsuz hava şartları sebe-
biyle federasyonun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir” 
ifadeleri yer aldı.  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Basketbol takımının eski başantrenörü ve Kon-
yaspor Basketbol Şubesi’nin başından görev alan Aziz Bekir, 
Petkimspor’un başına geçmişti.  Türkiye Basketbol 1. Ligi 15. 
hafta karşılaşmasında Akhisar Belediyesini 76-77 yenen Pet-
kimspor’da Başantrenör Aziz Bekir maç sonrası yaptığı basın 
açıklamasında, takımdan ayrıldığını açıkladı. Türkiye Basketbol 
1. Lig takımlarından Petkimspor’da Başantrenör Mete Babaoğ-
lu‘nun yerine gelen Aziz Bekir maç sonrasında yaptığı basın açık-
lamasında, Petkimspor camiasından özür dileyerek takımdan 
ayrıldığını, Tahincioğlu Basketbol Ligi’nden oynayan Muratbey 
Uşak ile anlaştığını söyledi. 
n İHA

Konyalı sporcu Dünya üçüncüsü oldu
Sivas’ta eğitimi hayatını sürdürürken, vücut 

geliştirme sporuna başlayan Konyalı sporcu Er-
tuğrul Selim Acar, katıldığı yarışmalarda önemli 
başarılar elde etti. Son olarak milli takım ile bir-
likte Dünya Şampiyonası’na katılan Acar, burada 
3.olarak önemli bir derece aldı. Yarışmaya katılır-
ken ulaşım sıkıntısı yaşayan milli takım önemli bir 
moral kaybı yaşarken, Acar, yaşananları, “Vücut 
Geliştirme sporuyla Sivas’ta üniversite okuduğum 
ilk yıl boş vakitlerimi değerlendirmek amacıyla 
başladım. Güzel gelişim sağlayıp, yaptığım sporu 
sevmeye başladım ve ilk yılın ardından bu spo-
ru profesyonel anlamda yapmaya karar verdim. 
Üniversite son sınıfta okulumu dondurup ilk ya-
rışmama hazırlandım. İlk yarışmamı 20 yaşımda 
Nac Mr. Universe Kainat Şampiyonluğu’nu Juni-
orlar kategorisinde dünya 6. olarak tamamladım. 
Yarışmadan sonra okulumu bitirmeye karar ver-
dim ama antrenörüm Dünya Şampiyonu Murar 
Belen’in desteğiyle hem son sene okulumu bitirip 
hem yarışmaya hazırlanarak İtalya’da Wabba Mr. 
Universe Büyük Erkekler Klasik Body kategorisin-
de dünya 2. oldum ve okulumu bitirdim. 2017 yılı 
içerisinde ise İtalya’da yapılan Nbbiu Mr. Olimpia 
Amateur Dünya Şampiyonası’na katıldım. Bu ya-

rışta Türkiye Vücut Geliştirme Milli Takımı olarak 
bir takım talihsizlik yaşadık. İtalya Bari’de dü-
zenlenen bir organizasyondu, uçağın kalkış saati 
02.20 idi. 12.30’da milli takım olarak checkinleri-
mizi yaptırıp valizlerimizi verdik, fakat uçağın ka-
pısına 30 dakika önce gitmemize rağmen kapılar 
kapaydı ve hiç anons yapılmamıştı. THY yetkilisi-
ni ararken bize uçağın kalktığını söylediler ve işin 
ilginç tarafı checkinde uçağa alınan valizlerimiz 
geri verildi. Tüm takım olarak motivasyonumuz 
düştü. Tekrar uçak biletlerine baktık Bari bileti 
bulamadığımız için takım halinde tekrar Roma’ya 
bilet aldık. Normalde Bari havalimanından yarış-
manın oteline bir saatte gidecektik fakat Bari’ye 
uçak olmadığı için Roma’ya bilet aldık Roma’dan 
beş buçuk saatte gittik yolun uzaması bizim için 
kötü oldu takım olarak dinlenemedik. Sabah 4.30 
gibi otele vardık biraz dinlendik ve saat 10’da ya-
rışma başladı. Elimizden geleni yaptık zor ve sert 
bir yarışmaydı. Antrenörlerimizin desteği, Milli 
takımın ve o bayrağı taşımanın verdiği motivas-
yon ile bir takım aksiliklere rağmen Dünya 3.’lüğü 
elde ettim bayrağımı dalgalandırmanın gurunu 
yaşadım. Başarımı memleketim Konya’ ya arma-
ğan ediyorum” sözleriyle anlattı.  n SPOR SERVİSİ

Çıkış sürüyor!
Türkiye Basketbol 1. Lig’de mücadele eden Selçuklu Belediyespor, yoluna doludizgin devam ediyor. 
Ligin 15.hafta maçında deplasmanda İstanbulspor Beylikdüzü ile karşılaşan mavi beyazlılar, rahat 

bir galibiyet aldı. Ligdeki 11.galibiyetini alan Selçuklu, İstanbulspor’u 93-57 mağlup etmeyi başardı
Türkiye Basketbol Ligi’nde ilk 

sezonunu geçiren Selçuklu Beledi-
yespor, 15.hafta maçında İstanbulspor 
Beylikdüzü’ne konuk oldu. Karşılaş-
maya iyi başlayan temsilcimiz maçın 
sonuna kadar oyun ve skor üstünlüğü-
nü korudu. Hırvat oyuncusu Fran Pile-
bic’ten yoksun olarak İstanbul’a giden 
mavi beyazlılar, ilk periyotu iyi oyunu 
ile 7-16 üstün kapattı. İkinci periyotta 
da rakibine şans tanımayan temsilci-
miz devreye 25-39 önde girdi. Maçın 
ikinci yarısında farkı açan Selçuklu 
Belediyespor, karşılaşmayı 57-93 ka-
zandı ve rahat bir galibiyet aldı.

ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ
Mavi beyazlı temsilcimiz Sel-

çuklu Belediyespor, bu karşılaşmayı 
kazanarak ligdeki 11.galibiyetini elde 
etti. Haftaya 4.sırada giren mavi be-
yazlılar, Antalyaspor’un kendi evinde 
mağlup olması ile 15.hafta sonunda 
3.sırada yer aldı. Ligde ilk mağlubi-
yetini geçtiğimiz hafta Bursaspor dep-
lasmanında alan Ankara temsilcisi 
Türk Telekom, bu hafta Antalyaspor’u 
yenerek liderliğini sürdürdü. Ligde 
2 mağlubiyetli Afyon Belediyesi ise 
deplasmanda Yalova Belediyesi’ni 
yenerek yerini korudu.

İLK YARIDA SON İKİ HAFTA 
Selçuklu Belediyespor’un da 

mücadele ettiği Türkiye Basketbol 1. 
Lig’de 15.hatfanın tamamlanmasın-
dan sonra ilk devrenin bitmesine iki 
maç kaldı. Mavi beyazlılar, önümüz-
deki hafta 16.hafta maçında Bandırma 
Kırmızı’yı konuk edecek. İlk devrenin 
son maçında ise Selçuklu Beledi-
yespor, Petkimspor deplasmanına gi-
decek. Basketbol temsilcimiz bu iki 
maçı da kazanarak ligin ilk devresini 
üst sıralarda tamamlamak istiyor.
n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y Puan
1 TÜRK TELEKOM 15 14 1 1254 1072 29
2 AFYON BELEDİYESİ 15 13 2 1262 1144 28
3 SELÇUKLU BELEDİYESİ 15 11 4 1198 1156 26
4 BURSASPOR 15 10 5 1242 1136 25
5 ANTALYASPOR 15 10 5 1187 1149 25
6 KARESİ SPOR 15 9 6 1204 1175 24
7 BANDIRMA KIRMIZI 15 9 6 1196 1210 24
8 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 15 8 7 1191 1209 23
9 BAKIRKÖY BASKET 15 7 8 1154 1168 22
10 DÜZCE BELEDİYE 15 7 8 1153 1172 22
11 AKHİSAR BELEDİYE 15 7 8 1130 1157 22
12 OGM ORMANSPOR 15 6 9 1086 1099 21
13 İSTANBULSPOR 15 6 9 1184 1221 21
14 TED ANKARA KOLEJLİLER 15 5 10 1096 1133 20
15 SAMSUN BŞB. 15 4 11 1158 1237 19
16 ANKARA DSİ 15 4 11 1065 1158 19
17 PETKİM SPOR 15 3 12 1085 1167 18
18 YALOVA BELEDİYE 15 2 13 1181 1263 17
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Atiker Konyaspor, 27 Aralık Çarşamba günü Konya’da 
oynayacağı Trabzonspor ZTK son 16 turu birinci maçının ha-
zırlıklarına ara vermeden dün yaptığı çalışmayla ile başladı.

Fenerbahçe maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular 
yenileme çalışması yaparken, sakat oyuncuların tedavisine 
devam edildi.

Anadolu Kartalı, bugün saat 17:00’da Kayacık Tesisleri-
mizde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor karşılaşması Çarşamba günü saat 18.30’da 
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda oynanacak.   n İHA

Trabzonspor maçı 
hazırlıkları dün başladı

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M.BAŞAKŞEHİR 17 11 3 3 31 18 13 36
2.FENERBAHÇE 17 9 6 2 34 20 14 33
3.GALATASARAY 16 10 2 4 34 21 13 32
4.BEŞİKTAŞ 17 8 6 3 29 16 13 30
5.KAYSERİSPOR 17 8 6 3 25 18 7 30
6.GÖZTEPE 16 9 3 4 29 23 6 30
7.TRABZONSPOR 17 8 5 4 33 28 5 29
8.DG SİVASSPOR 17 8 2 7 23 27 -4 26
9.BURSASPOR 17 7 4 6 28 19 9 25
10.YENİ MALATYASPOR 17 6 4 7 21 24 -3 22
11.KASIMPAŞA 17 5 4 8 25 31 -6 19
12.TM AKHİSARSPOR 16 5 4 7 20 27 -7 19
13.A.ALANYASPOR 17 5 3 9 28 33 -5 18
14.ANTALYASPOR 17 4 5 8 19 31 -12 17
15.ATİKER KONYASPOR 17 4 3 10 16 23 -7 15
16.OSMANLISPOR 16 4 2 10 23 32 -9 14
17.GENÇLERBİRLİĞİ 17 3 5 9 20 32 -12 14
18.K.KARABÜKSPOR 17 2 3 12 14 29 -15 9

Filistinli Muhammed onur konuğu oldu
İsrail askerleri tarafından gözaltına alı-

nan down sendromlu Filistinli Muhammed 
Taweel ve ailesi geldikleri Konya’da, Atiker 
Konyaspor-Fenerbahçe maçının onur konuğu 
oldu. 

Atiker Konyaspor’un daveti üzerine Kon-
ya’ya gelen 16 yaşındaki Muhammed Tawe-
el, maçı kendilerine tahsis edilen locada izle-
di. Maç öncesinde sergilenen 3 boyutlu Kudüs 
koreografisi karşısında büyük bir heyecan ve 
mutluluk yaşadığı görülen Filistinli down 
sendromlu Muhammed Taweel’e devre arası 
Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz 
bir plaket ve üzerinde adının yazılı olduğu 42 
numaralı Konyaspor forması hediye etti.

Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz ayrıca Tawe-
el’in annesi, babası, ağabeyi, Uluslararası 
Down Sendromu Federasyonu (UDF) Başkanı 
Muhammed Abdullah Tuncay ve Genel Sek-
reter Aydan Gömügen Tuncay’a da forma ve 
kulübü simgeleyen çeşitli hediyeler verdi. 
Filistinli genç maç sonrası Teknik Direktör 
Mehmet Özdilek ve futbolcularla da bir araya 
geldi.
n İHA

Atiker Konyaspor’un Fenerbahçe ile oynadığı Süper 
Lig 2017-2018 İlhan Cavcav sezonu 17.hafta maçı önce-
sinde taraftarlar yaptıkları koreografi ile muhteşem bir 
görsel şölene attı.

Güney Kale Arkası Tribünlerde gerçekleşen koreog-
rafide Mescid-i Aksa, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ile 
elinde Türk ve Filistin bayrağı bulunan ve Filistin direnişi-
nin sembolü olan Hanzala’nın görselleri yer aldı.

‘Kudüs Bizimdir Bizim Kalacak’ sloganları eşliğinde 
açılan muhteşem koreografi “Kudüs Yeni Selahaddinler 
Bekler” pankartıyla tamamlandı.

Esnaf, öğrenci, sanayici, emeklilerden oluşan grup 
tarafından 6 gün süren çalışmalar sonunda hazırlanan 
dev koreografi için 2000 metrekare kumaş, 6000 metre 
halat, 3000 metrekare file ve 500 kilogram yağlıboya kul-
lanıldığı belirtildi.   n SPOR SERVİSİ

Fenerbahçe maçında Kudüs unutulmadı

2 yıllık şaşalı bir dönemin ardından 
korkunç bir ilk yarı geçirdi Konyaspor. Se-
zon başından beri saha içi ve saha dışında 
pek çok krizle karşılaştı. Öyle anlar geldi ki 
ligde kalma mücadelesine ilk yarıdan havlu 
atabilirdi.

Fenerbahçe maçı ile birlikte 15 puan 
ile ilk yarıyı tamamladı. Ligde kalma sevi-
yesinin altına bir puan. İkinci yarı çok zorlu 
geçecek ve gereken hamleler yapılmazsa 
bu düşme korkusu sezon sonuna kadar 
sürecek.

Ancak bunun için şehirde süren yö-
netim krizinin bir an önce aşılması gerek. 
Şehirde süren diyorum çünkü konu çoktan 
Konyaspor’un dışına çıktı. 

Mevcut yönetimin bütün 
sıkıntılarına rağmen arka-
sında durmaya devam eden 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, bu-
güne kadar bütün itirazlara 
rağmen tedbir almamakta 
diretiyordu. İlk kez hafta 
arasında kendi partisinden 
kendi kurguladığı sisteme 
itiraz geldi. Konya AK Parti 
İl Başkanı Hasan Angı sert 
sayılabilecek bir açıklama ile Konyaspor 
yönetimini istifaya davet etti.

Aslında açıklamanın birebir muhata-
bının başkan Akyürek olduğunun herkes 

farkında. Konyaspor yönetimi 
ne yönetebilecek ne de istifa 
edebilecek iradeye sahip. Ya-
pılan çağrının onlarla bir ilgilisi 
yok açıkçası. 

Bu bir güç mücadelesi. Şeh-
ri kimin yöneteceğinin kavgası. 
Konyaspor’da bu şehrin en bü-
yük markası. Konyaspor’u elin-
de tutan  elindeki koz sayısını bir 
hayli artırmış oluyor.

Hasan Angı’nın açıklamaları 
genel olarak mevcut yapıdan rahatsızlık du-
yan spor camiasında olumlu yankı buldu. 
Sadece Konya gerçeklerine uzak kesimler 
bir siyasi parti yöneticisinin Konyaspor ile 
ilgili açıklama yapmasını ilginç buldu. Bu 

şehrin realitesi bu. 

Hasan Angı’nın uzun süredir Kon-
yaspor ile ilgili çalışma yaptığı, yönetim 
hakkındaki iddiaları araştırdığı kulislerde 
konuşuluyordu. 

Hatta Konyaspor’un mevcut delege 
yapısını değiştirerek bağımsız ve güçlü bir 
yapıya kavuşması için proje hazırlattığı da 
gelen bilgiler arasındaydı. Hafta arasındaki 
bu açıklama bu bilgilerin teyidi gibi oldu.

Bakalım bu bilek güreşini kim kazana-
cak? Camiayı huzursuz eden bu durumun 
bir an önce netliğe kavuşması gerek. Sezo-
nun ikinci yarısında düşmeme mücadelesi 
verecek takımın yönetim krizleri ile müca-
dele edecek bir lüksü olmaz. 

YÖNETİM KRİZİ

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ

1 PUAN MORALİ
TFF Süper Lig’de ilk yarının son haftası evinde Fenerbahçe’yi ağırlayan ve 1 puan kazanmayı başaran Atiker 

Konyaspor’da moraller yerinde. Anadolu Kartalı’nda güçlü rakipten alınan puanın sevinci yaşanıyor

Sezonun ilk yarısında istediği sonuç-
ları alamayan ve düşme korkusu yaşayan 
Atiker Konyaspor, devrenin son haftasında 
evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Güçlü ra-
kibinden 1 puan çıkarmayı başaran Anado-
lu Kartalı, ilk yarını moralli kapattı.

SERKAN: 1 PUAN MORAL OLDU
Son haftalarda aldığı sonuçlarla ligin 

en iyi takımlarından biri olan Fenerbahçe 
karşısında iyi mücadele ederek kendilerine 
moral olacak 1 puan aldıklarını ifade eden 
Serkan Kırıntılı, ikinci yarıda alınacak başa-
rılı sonuçlarla daha iyi bir Atiker Konyaspor 
izlettireceklerine inandığını söyledi.

Serkan Kırıntılı, “Fenerbahçe son haf-
talarda aldığı sonuçlarla ligin en başarılı 
takımlarından birisiydi. Bizde içerisinde 

bulunduğumuz durumdan bir an önce kur-
tulmak istiyoruz. İlk yarının son maçı ve her 
ne kadar kendi sahamızda oynasak ta bizim 
açımızdan çok zordu. Öne geçtik. Fakat 
Fenerbahçe’nin en büyük silahı olan duran 
toptan gelen gole engel olamadık. Sonuçta 
alınan 1 puanın sezonun ikinci devresi ön-
cesinde bizim adımıza moral anlamında iyi 
olduğunu düşünüyorum. Atiker Konyaspor 
olarak inşallah sezonun ikinci yarısına daha 
iyi başlayıp takımımızı ligde layık olduğu 
yerlere bir an önce taşırız diye düşünüyo-
rum” şeklinde görüş belirtti.

FERHAT: BU PUAN ÖNEMLİYDİ
Konyaspor’un istikrarlı isimlerinden 

Ferhat Öztorun ise, “Maçta öne geçtik fakat 
arkasından bir gol yedik. Bir topumuz direk-

ten döndü, o top gol olsaydı maçı kazana-
bilirdik. Sonra pozisyon verdik maçı kaybe-
debilirdik de. Ama berabere bitti. Bizim için 
bu bir puan önemliydi. Artık ilk yarı bitti en 
iyi şekilde eksiklerimizi gidereceğiz. Daha 
sıkı çalışacağız ve ikinci yarıda çok daha iyi 
bir Konyaspor izleteceğiz diye düşünüyo-
rum.” diye konuştu.

ÖMER ALİ: BULUNDUĞUMUZ 
NOKTA BİZE YAKIŞMIYOR

“Hem saha içi organizasyon hem de 
sahada neler istediğini bildiğimiz bir tek-
nik ekibe ve futbolculara karşı oynadık. 
Aykut hocayla uzun süre çalışınca onların 
neler yapabileceklerini biliyorduk. İlk ya-
rıda buna uygun oynadık. Alanları ve etkili 
oyuncularını iyi kapattık. Fakat biz öne geç-

tikten sonra ikinci yarıda önemli pozisyon-
lar yakaladılar. Mağlup olabilirdik, Man-
yama’nın kafası var galip de gelebilirdik. 
Bugün buradan bir puan almamız bizim için 
ikinci yarıya daha umutla bakmamız adına 
bir artıydı.  O anlamda sevindirici bir sonuç 
oldu. Şimdi önümüzde bir kupa maçı var o 
maçtan sonra kampı en iyi şekilde değer-
lendirip aramıza yeni katılan arkadaşlarla 
beraber Konyaspor’u hak ettiği yerlere bir 
an önce çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bu-
lunduğumuz yer, bulunduğumuz nokta bize 
ve camiamıza yakışmıyor. İnşallah bir an 
önce hak ettiğimiz yerde ikinci yarıyla be-
raber daha güçlü bir Konyaspor olarak bu-
lunuruz.” dedi.
n SPOR SERVİSİ


