
‘Kudüs hasrettir, ecdadın mirasıdır’ ‘Asgari ücret 15 yılda 9 kat arttı’
Selçuklu Belediyesi tarafından “Büyük Kudüs Gecesi” etkinliğiyle ABD’nin Kudüs’ü 

“İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararı protesto edildi, Filistin’e olan destek 
yinelendi. Selçuklu Belediye Başkanı U. İbrahim Altay, “Müslümanlar için Kudüs 

hasrettir, ecdadın mirasıdır” dedi. n HABERİ SAYFA 17’DE

Merakla beklenen 2018 yılı asgari ücreti geçtiğimiz günlerde belirlendi.
Asgari ücret 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak açıklandı. 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 yılda 

asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırmış olduk” dedi. n HABERİ SAYFA 16’DA

Konya 2017’de 14 şehit verdi! Yeni yılda yeni değişiklikler!
2017 yine şehit haberleriyle 
yüreğimizin yandığı bir yıl oldu. 
14 güvenlik görevlimizi şehit 
verdik. Şehit yakınlarının 
“Vatan sağolsun” ifadesi 
acımızın gururu oldu.  
Astsubay Kıdemli Başçavuş 
Mustafa Özdil için “Vatan 
için gittin oraya dimdik 
duracağız biz de” diyen 
oğlu Çağrı Özdil de 
hainlere karşı önemli 
bir mesaj verdi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

2018 yılında 
vatandaşları yine 

zamlar bekliyor. MTV, 
trafik cezaları, elektrik, 

özel iletişim vergisi, 
emlak vergisi, pasaport 

harcı önemli oranda artacak. 
Yeni yılda Mega projeler, 

bir bir hayata geçirilecek. 
Herkesin merakla beklediği ve 

hayatı kolaylaştıracak Türkiye 
Kart sisteminin de kullanımına 
başlanılacak.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Müjdeler son altı ayda geldi!

2017 yılının ilk yarısı daha durağan geçmesine karşın ikinci yarısı daha hareketli günlere ev 
sahipliği yaptı. İş, siyaset, yatırım, spor gibi alanlar başta olmak üzere, Konya için önemli olan 

müjdeli haberlerin çoğu 2017 yılının ikinci yarısında geldi.
n HABERİ SAYFA 10-11’DE

2017 projeleri nefes aldırdı

İç ve dış politikada oldukça hareketli bir yıl geçirilmesine rağmen kamu yatırımları sürdü. 
Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyelerinin yatırımları 2017 yılında da devam etti. 
Belediyelerin 2017 yılında daha çok şehre nefes aldıracak projelere imza atması dikkat çekti.

n HABERİ SAYFA 2’DE
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Trafik kazaları
yine can aldı!

Organ bağışında 
Konya 24. sırada 

2017’de kibrit
ve sigara yaktı!

2017 yılında yaşanan ölüm ve ya-
ralanmanın yaşandığı 160’tan fazla 
trafik kazasında resmi olmayan 
rakamlara göre 50’den fazla kişi 
hayatını kaybederken 575’ten faz-
la kişi de yaralandı.  n SAYFA 5’TE

2017 yılı itibariyle Türkiye’de or-
gan nakli bekleyen hasta sayısı 
25 bin 315. 2017’de 610 kişi or-
gan bağışında bulundu ve Konya 
bu sayı ile organ bağışında 24. 
sırada yer aldı.   n SAYFA 8’DE

Konya’da 2017’de 5 bin 679 
yangın meydana geldi. Yangına 
en fazla neden olan unsur 2 bin 
373’le sigara ve kibrit olurken, 
en fazla yanan bölge sıralama-
sında 3 bin 535’le ot-saman-çöp-
ekin gibi yangınlar 1. sırada yer 
aldı.  n HABERİ SAYFA 3’TE

03 Canbolat: Tehditler 
başarısız olacak 09 Hırsızlık yaptılar

10 dakikada yakalandılar 09 17Emniyet’ten 9. 
huzur uygulaması 

Kentsel dönüşümde
Meram fark oluşturdu

KOSGEB, 2017 
yılında destekledi

KOSGEB Konya İl Müdürlüğü 2017 yılı içerisinde Konya’da 
ki birçok işletmeye destek verdi. 2017’de Konya’da bin 

685 işletmeye 34 milyon 306 bin 879 TL destek sağlandı.  
n SAYFA 18’DE

Kudüs’ün sesi olduk!
Savaşlar, çatışmalar, siyasi krizler, terör saldırıları, kazalar ve doğal afetler, 2017’de de dünya gündemini meşgul ederken 
özellikle ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına karşın İslam dünyasının verdiği tepki 2017’ye damga vurdu 

ABD VE İSRAİL’E KARŞI
İİT’DEN TARİHİ KARAR!

2017 yılının en önemli olaylarından 
biri de yine ABD’nin Kudüs’ü İsra-
il’in başkenti olarak tanıması oldu. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın girişimiyle alınan karar 
İslam dünyasında büyük bir tep-
kiye neden oldu. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın çağrısıyla İİT toplana-
rak ABD ve İsrail’e karşı Doğu Ku-
düs, Filistin’in başkenti ilan edildi.
n HABERİ SAYFA 14’TE

KÖRFEZ ÜLKELERİNDE
KATAR KRİZİ BAŞ GÖSTERDİ

Savaşlar, çatışmalar, siyasi kriz-
ler, terör saldırıları, kazalar ve 
doğal afetler, 2017’de de dünya 
gündemini meşgul etti. Suriye’de, 
Myanmar’da zulümler 2017’de de 
devam etti. Türkiye’de yaşanan re-
ferandum öncesi AB ülkeleri çirkin 
tavırlar ortaya koydu. ABD Başkanı 
Donald Trump’ın Suudi Arabistan 
ziyareti sonrası Körfez’de Katar 
krizi baş gösterdi.
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Meram Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmalarını Miras isimli programla taçlandırdı. 

Selçuklu Belediyesi 2017 yılında Kongre Merkezi, Sille Baraj Parkı yatırımları açmasıyla şehre önemli projeler kazandırdı.

Karatay Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdürürken, 
konut hamlelerini sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyelerinin yatırımları 2017 yılında da devam etti. 
Belediyelerin 2017 yılında daha çok şehre nefes aldıracak projelere imza atması dikkat çekti 

2017’de nefes aldıran 
projelere imza atıldı

İç ve dış politikada oldukça hare-
ketli bir yıl geçiren Türkiye, buna rağ-
men kamu yatırımlarını sürdürdü. Bu 
durum Konya’daki yerel yönetimlere 
de yansıdır. Büyükşehir Belediyesi ve 
merkez ilçe belediyeleri 2017 yılın-
da da yatırımlarını sürdürerek 2017 
yılına damga vuran yatırımlara imza 
attılar. Büyükşehir Belediyesi 2017 
yılında taşra ilçelerinde yürüttüğü 
yatırımlara ağırlık verirken, şehir 
merkezinde ise Kalehan Ecdat Bahçe-
si yatırımı ile yıla damga vurdu. Sel-
çuklu Belediyesi Kongre Merkezi ve 
Sille Baraj Parkı yatırımı 2017 yılında 
dikkat çeken yatırımları arasında yer 
aldı. Meram Belediyesi ise kentsel dö-
nüşüm çalışması ile 2017 yılında Tür-
kiye çapında ses getirecek çalışmalar 
yürüttü. Karatay Belediyesi de yine 
sosyal belediyecilik ile ön plana çıkar-
ken, yeni konut hamlesi ve kır düğün 
yatırımı ile yıla damga vurdu. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

2012 yılında yürürlüğe giren Büyük-
şehir Yasası’na Türkiye’de en güzel 
şekilde adapte olan şehirlerden biri 
oldu. Büyükşehir Belediyesi yasanın 
ardından merkez ilçelerin dışındaki 
taşra ilçelerine çok sayıda yatırım yap-
tı. Büyükşehir Belediyesi taşra ilçelere 
yaptığı bu yatırımların bir çoğunu kısa 
sürede tamamladı. 2017 yılı Büyük-
şehir Belediyesi için bu yatırımları ta-
mamlayıp tanıttığı bir yıl oldu. Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
taşra ilçelerini tek tek gezerek bu ya-
tırımları inceledi ve yatırımları tanıttı. 
Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin şe-
hir merkezinde 2017 yılında en dikkat 
çeken yatırımı Selçuklu İlçesi’ne ka-
zandırdığı “Kalehan-Ecdat Bahçesi” 
oldu. Kalehan Ecdat Bahçesi, Selçuklu 
ve Osmanlı mimarisinin örnekleri ile 
yapılan ve 20 milyon liraya mal olan 
bir park. 100 bin metrekarelik ala-
nıyla bölgeye nefes veren parkta, Os-
manlı ve Selçuklu kameriyeleri, surlar 
içinde tarihi liman, Osmanlı Sokağı, 
Namazgah Çeşmesi, seyir kulesi, kule 
kafe, değirmen, deniz feneri, Osmanlı 
kahvehanesi, boğaz yalısı, 12 bin 500 
metrekarelik gölet, Selçuklu giriş tagı, 
Osmanlı otağı amfi, cami, Mehteran 
binası, desenli bahçe, Hasbahçe, Sel-
çuklu Hanı restoran, sosyal donatılar, 
KOMEK başta olmak üzere el sanatla-
rının sergilenip satılacağı satış yerleri 
bulunacak. Vatandaşlar tarafından 
büyük bir beğeni toplayan park, açılır 
açılmaz ilgi odağı oldu. Ayrıca park, 
Peyzaj ve Süs Bitkiciliği alanında dü-
zenlenen yarışmada “Uygulanmış 
Proje” ödülüne layık görüldü. Ayrıca 
Büyükşehir Belediyesi şehir içi trafik 
sorununu çözmek amacıyla 5 projeyi 
yeni kavşak düzenlemesi için düğme-
ye bastı. 

SELÇUKLU
Selçuklu Belediyesi 2017 yılında 

şehir için önemli projelere imza attı. 
Altyapı ve fiziki yatırımların yanın-
da sosyal belediyecilik ve eğitime de 
büyük yatırımlar yapan Selçuklu Be-
lediyesi, 2017 yılında bu alanlarda da 
önemli başarılar elde etti. Şehrin tu-
rizmine ve kültür hayatına önemli bir 
katkı sunan Selçuklu Kongre Merkezi, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ve Başbakan Binali Yıldırım tara-
fından açıldı. Anadolu’nun en büyük 
kongre merkezi olan Selçuklu Kongre 
Merkezi, 33 bin metrekare. Toplamda 
18 salonu olan Kongre Merkezi, 116 
milyon TL’ye mal oldu ve Selçuklu 
Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapıl-

dı. Sille’yi geçmişi kadar görkemli bir 
hale getiren Selçuklu Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, bu kapsam-
daki çalışmalarına Sille Baraj Parkı’nı 
da ekledi. 2011 yılında Devlet Su İş-
leri (DSİ) ile yapılan protokol gereği 
çalışmalarına başlanan proje, 2017 
yılında tamamlanarak hizmete açıldı. 
21 milyon liralık bir yatırımın yapıldığı 
Sille Baraj Parkı, Konya’nın önemli bir 
piknik ve mesire alanı olarak hizme-
te sunulmuş oldu. Ayrıca Türkiye’ye 
örnek olan Selçuklu Değerler Eğiti-
mi Programı (SEDEP) 2017 yılında 
da başarısını taçlandırdı. SEDEP Milli 
Eğitim Bakanlığı “Öğretimde Yenilik-
çilik Ödülleri” kapsamında  “Bakanlık 
Teşvik Ödülü” aldı.

MERAM
Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 

son yıllara damga vuran Meram Be-
lediye Başkanı Fatma Toru da, yine 
2017 yılındaki kentsel dönüşüm 
hamleleri ile yıla damga vurdu. Şük-
ran Mahallesi’nde sürdürdüğü kent-
sel dönüşüm çalışmasını Miras isimli 
programla taçlandıran Meram Beledi-
yesi, Geçmişi İhya Geleceği İnşa slo-

ganıyla çıktığı yolda kentsel dönüşüm 
anlamında 2017’ye önemli bir imza 
bıraktı. Yapılan program ve çalışma-
lar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın talimatıyla, diğer şehirlerde 
de kentsel dönüşüm çalışmalarında 
örnek gösterildi. Ayrıca diğer bele-
diye yatırımlarını da hızlı bir şekilde 
sürdüren Meram Belediyesi, Dutlu-
kırı Kültür Parkı ile Konya’ya önemli 
bir piknik ve spor alanı inşa ediyor. 
Çalışmalarına yaklaşık 2 yıl önce baş-
lanan projenin büyük oranı tamam-
lanmış durumda. Farklı dokuları ve 
ilkleri içerisinde barındıran, yaklaşık 1 
milyon metrekarelik Dutlukırı Kültür 
Parkı, Konya’nın en büyük yeşil alan-
larından biri olacak. Meram Beledi-
yesi Dutlukırı Kültür Parkı ile de park 
henüz açılmadan 2017’ye damgasını 
vurdu. Ayrıca Meram Belediyesi 2017 
yılında da kendi rekorunu kırarak alt-
yapı ve asfalt çalışmalarında büyük 
bir başarıya imza attı.

KARATAY
Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli de yine 2017 yılında 
önemli çalışmalar yürüttü. Yaptığı 

çalışmalarla Karatay’ın çehresini de-
ğiştiren Başkan Hançerli, konut ham-
lelerini 2017 yılında da sürdürdü. Ka-
ratay Belediyesi, şehrin merkezinde 
Mevlana Türbesi’ne yürüme mesafe-
sinde 24. Toplu Konut Hamlesi olan 
bin 200 dairelik Kerimdede Toplu 
Konut Yapı Kooperatifi ile 2017 yılını, 
yılın son konut hamlesi ile tamamla-
dı. Ayrıca Karatay Belediyesi tarafın-
dan yapımı tamamlanan kır düğün 
salonu da 2017 yılında tamamlandı. 
Konya’nın en büyük kır düğün bahçe-
si olma özelliği taşıyan yatırım, 3 bin 
kişilik kapasitesiyle dikkat çekiyor. 8 
ay gibi kısa bir sürede çalışmaları ta-
mamlanan tesis, kamulaştırılması da-
hil 20 milyon liraya mal oldu. Ayrıca 
Karatay Belediyesi sosyal belediyecilik 
anlamında da 2017 yılında önemli 
çalışmalar yürüttü. Aşevinden ihti-
yaç sahiplerine yemek, nakdi yardım, 
şefkat evleri, gıda yardımları, asker 
maaşı, Karatay Kart uygulaması gibi 
çalışmalarla ihtiyaç sahiplerinin 2017 
yılında da yanında olan Karatay Bele-
diyesi, bu yılda da yardım elini uzattı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında ilçe yatırımlarını tamamlayarak taşra ilçelerinin eksikliklerini giderdi. 
Merkezde de şehre önemli bir değer katan Kalehan Ecdat Bahçesi Parkı’nı hizmete soktu.



AK Parti Konya İl Başkanlığı, 
Konya’da 25 Kasım’da başlayan 6. 
Olağan İlçe Kongreleri tamamlandı. 
Türkiye’nin çok önemli bir döneme 
girdiğini ve bu sebeple göreve gelir 
gelmez ilk iş olarak ilçe kongreleri 
sürecini başlattıklarını ifade eden 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, “Şubat ayında da inşallah 
Genel Başkanımız ve Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
teşrifleriyle İl Kongremizi gerçek-
leştirerek önümüzdeki dönem ça-
lışmalarına başlayacağız” dedi. AK 
Parti’de kongrelerin her zaman bir 
şölen havasında geçtiğini söyleyen 
Angı, “Makamlar mevkiler gelip 
geçicidir. Önemli olan bu gök kub-
bede hoş bir seda bırakabilmektir. 
Partimizin kuruluşunda Kurucu İl 
Başkanı olarak bir görevimiz vardı. 
Sonrasında iki dönem milletvekili 
olarak şehrimize ve ülkemize hiz-
met etmek nasip oldu. Akabinde 
rahatladığımızı düşündüğümüz bir 
dönemde tekrar omuzlarımıza bu 
ağır görev yüklendi. Sizlerin desteği, 
Rabbimin de yardımıyla bu görevi 
yüz akı ile tamamlayacağımdan hiç-
bir tereddütüm yok. Yeter ki biz bir 
ve beraber olalım. Şehirde sorumlu-
luk taşıyan herkes el ele olduğu sü-

rece aşamayacağımız hiçbir zorluk 
yoktur. Cenab-ı Hak’da birliğimizin 
bereketini arttıracaktır. Bu zor yolda 
güçlü olmak zorundayız. Gücümüz 
birlik ve beraberliğimizde saklı. 
Kongrelerimizin gücümüze güç kat-
masını ve bu güçle de 2019’da yeni 
bir tarih yazmak istiyoruz” diye ko-
nuştu.
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, 2018 yılı-
nın şehrimiz, ülkemiz ve tüm dün-
ya için kardeşliğe, huzura, sevgiye, 
berekete vesile olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek’in 2017 
yılının sona ermesi ve 2018 yılının 
gelişi ile ilgili yayımladığı mesajı 
şöyle: 

“2017 yılını geride bırakıyor, 
yeni bir yıla daha yeni umutlar ve 
heyecanlarla giriyoruz. Geçmiş yılın 
muhasebesini yaparak gelecek yılın 
çok daha güzel, bereketli, huzurlu 
bir yıl olmasını temenni ediyorum.  
2017 yılı hem şehrimiz hem de ül-
kemiz açısından önemli gelişmele-
rin yaşandığı bir yıl oldu. Belediye 
olarak ülkemizin 2023, 2053 ve 
2071 hedeflerine katkı yapmak 
amacıyla şehrimizin tamamında 
önemli yatırımları hayata geçirdik. 
Konya kalkındığında, dünyanın li-
der şehirlerinden birisi olduğunda 
Türkiye de lider ülke hedefine bir 
adım daha yaklaşacaktır. Bu bakış 
açısıyla gerçekleştirdiğimiz yatı-
rımları 2018 yılında da sürdürece-
ğiz.  2017’de şehrimiz ve ülkemiz 
adına yaşanan güzelliklerin yanın-
da hepimizi üzüntüye boğan olay-
lar da yaşandı. Yakın coğrafyamız 
gözyaşları ile yoğrulurken ülkemi-

zin istikrarını bozmak, büyümesini 
engellemek, bölmek, kaosa itmek 
isteyen çevreler de boş durmadı. 
Yaşanan tüm olaylara rağmen in-
sanımız birlik ve beraberlik içinde 
her zaman olduğu gibi yine sıkın-
tıların üstesinden gelmeyi başardı. 
Temennimiz hem ülkemizde hem 
de tüm dünyada yaşanan acıların 
ve sıkıntıların sona ermesi, insanla-
rın barış ve huzur içinde yaşaması-
dır. n HABER MERKEZİ 

Vali Yakup Canbolat da yayın-
ladığı yeni yıl mesajında, “Hüzün-
leriyle, sevinçleriyle, gerek Ülkemiz 
gerekse dünya için önemli geliş-
melere sahne olan bir yılı daha ge-
ride bırakırken, yeni bir yılı umutla 
karşılıyoruz” dedi. Vali Canbolat’ın 
yeni yıl mesajı şöyle; “İlimizin ve 
Ülkemizin daha huzurlu ve mutlu 
yarınlara ulaşması hepimizin en 
önemli arzusudur. Bu konuda ümi-
dimizi daha da artırarak, daha gü-
zel bir gelecek için hepimiz dünün 
muhasebe ve mukayesesini en iyi 
şekilde yapmalıyız. Yeni gelişim 
ve değişimler için fırsat olacak bu 
yeni yılda, hedeflerimize ulaşmak 
için daha çok gayret göstermeli-
yiz.   Bu doğrultuda; huzur şehri, 
Kadim Başkent Konya’mızın daha 
ileri seviyelere ulaşması, İlimizde 
yaşayan insanlarımızın daha iyi ha-
yat şartlarına kavuşması için tüm 
kurum ve kuruluşlarımız; el birliği 
ve gönül birliği içerisinde, tek yü-
rek halinde çalışmaktadır. Daha 
müreffeh bir Konya, daha müreffeh 
bir Türkiye hepimizin ortak hede-
fidir. Unutmamalıyız ki hedefleri 
ve hayalleri yüksek olan milletler, 
başarıya ulaşan milletlerdir.  Dün 
olduğu gibi, bugün ve yarın da 
birlik ve beraberliğimizden ödün 
vermeden, Ülkemiz üzerinde kötü 
emelleri olanların karşısında, aynı 
kararlılıkla durmaya devam etme-
liyiz. Vatan ve bayrak sevdalısı aziz 

milletimizin tarihin her döneminde, 
her türlü zorluğa göğüs gerdiği gibi, 
15 Temmuzda gerçekleştirilmek is-
tenen hain girişime karşı gösterdiği 
kararlılığı yaşattığımız sürece, hiç-
bir tehdidin başarıya ulaşma şansı 
olmayacaktır.  Bu duygu ve düşün-
celerle; Konyalı hemşehrilerimin, 
mesai arkadaşlarımın, yeni yılını 
en içten dileklerimle kutlar, 2018 
yılının İlimize, Ülkemize ve tüm 
insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve 
mutluluk getirmesini temenni eder, 
sevgi ve saygılarımı sunarım.” 
n HABER MERKEZİ 
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‘Hiçbir tehdidin başarıya 
ulaşma şansı olmayacak’

‘2018 kardeşliğe ve 
huzura vesile olsun’

‘2019’da yeni bir tarih
yazmak istiyoruz’

Konya’da 2017’de 5 bin 679 yangın meydana geldi. Yangına en fazla neden olan unsur 2 bin 373’le sigara ve 
kibrit olurken, en fazla yanan bölge sıralamasında 3 bin 535’le ot-saman-çöp-ekin gibi yangınlar 1. sırada yer aldı

Kibrit ve sigara yaktı!
Yangınlar 2017 yılında can ve mal 

kaybına neden oldu.  2017 yılında da 
yine Konya Büyükşehir Belediyesi İt-
faiye Daire Başkanlığı ekipleri bu olay-
lara müdahale ederek, yangın söndür-
me ve kurtarma çalışmaları ile takdir 
topladı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı’ndan edinilen bilgile-
re göre 2017 yılında Konya genelinde 
toplamda 5 bin 679 yangın meydana 
geldi. Bu yangınların 27’si kamu bi-
nalarında, 997’si özel binalarda, 43’ü 
Atöl.-İmal.-Fabrika vb., 422’si motorlu 
araçlarda, 154’ü Odun-Kömür Deposu 
vb., 55’i Orman Fidanlık, 3 bin 535’i 
Ot-Saman-Çöp-Ekin vb., 446’sı da di-
ğer yangınlar olarak sıralandı. 

KONYA İTFAİYESİNİN 
BAŞARISI TABLOYA YANSIYOR
Konya itfaiyesinin başarılı çalış-

maları istatistiklere de yansıdı. 2017 
yılında meydana gelen 5 bin 679 yan-
gının 3 bin 137’si başlangıçta söndü-
rüldü. Yangınların 2 bin 291’i bölgeye 
kısmen zarar verirken, yangın nede-
niyle tamamen yanan sayısı 237. Bu 
da oransal olarak yangına erken mü-
dahalede Konya Büyükşehir Belediye-
si İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin 
başarılı olduğunu gösteriyor. 

OT-SAMAN-ÇÖP 
YANGINLARI YİNE FAZLA

Konya’nın tarım şehri olmasından 
dolayı, özellikle yaz aylarında kurak-
lığın da etkisiyle ot- saman-çöp-ekin 
gibi yangınlarda artış oluyor. Buna ek 
olarak, tüm uyarılara rağmen çiftçile-
rin anızları yakma girişimi de isten-
meyen yangınlara neden olabiliyor. 
Ayrıca duyarsız vatandaşların da yaz 
aylarında dikkatsiz ve uygunsuz dav-
ranışları nedeniyle tarlalardaki yan-
gınlara sebep oluyor. Bu kapsamda 
Konya’da yaşanan en fazla yangın 
2017 yılında da Ot-Saman-Çöp-Ekin 
gibi bölgelerde meydana geldi. 

SİGARA VE KİBRİT YAKTI!
Yangının ardından yapılan ince-

lemelerle yangının nedenleri de araş-
tırılarak raporlanıyor. Bu kapsamda 
Konya’da yangın sebepleri de dikkat 
çekiyor. Meydana gelen 5 bin 679 
yangına en fazla neden olan unsur 
2 bin 373’le sigara ve kibrit. Diğer 
nedenler ise; elektrik kontağı 621, 
LPG-doğalgaz-vb 43, Ocak-soba-ka-
lorifer vb 158, baca tutuşması 167, 
akaryakıt 39, patlayıcı madde 3, yıldı-
rım düşmesi 3, sabotaj 85, diğer 2 bin 
160 olarak istatistiklere girdi. 
2 BİN 747 KURTARMA İŞLEMİ YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Da-
ire Başkanlığı ekipleri yangına mü-
dahalenin dışında kurtarma ve diğer 
faaliyetlere de katıldı. Bu kapsamda 2 

bin 747 kurtarma faaliyeti yürütüldü. 
Bunlardan 603’ü trafik kazası, 907’is 
yaralanmalı trafik kazası, 95’i ölümlü 
trafik kazası, 304’ü insan kurtarma, 
522’si hayvan kurtarma, 80’i kapı 
açma, 115’i yol dön., 43’ü gaz kaçağı, 
51’i intihar girişimi, 20’si tatbikat, 7’si 
göçük. 

KONYA’DA 2017 YILINDA MEYDANA 
GELEN YANGINLARDAN ÖRNEKLER

Konya’da annelerinin evde yalnız 
bıraktığı 3 Suriyeli çocuk, sobanın 
üzerine düşen kıyafetin tutuşması 
sebebiyle çıkan yangında dumandan 
etkilendi. Evdeki çocuklar komşular 
tarafından kapı açılarak kurtarıldı.
ALÜMİNYUM FABRİKASINDA YANGIN

24 Ekim tarihinde meydana gelen 
yangında Konya’da bir alüminyum 
fabrikasında çıkan yangında iki işçi 
dumandan etkilenerek hafif şekilde 
yaralandı. Direğe çarpan aracın içe-
risindeki 5 kişiden 3’ü yanarak can 
verdi 30 Eylül’de Konya’da seyir ha-
lindeyken sürücüsünün direksiyon 
hâkimiyetini kaybederek elektrik di-
reğine çarparak alev alan araç içeri-
sinde bulunan 5 kişiden 3’ü yanarak 
can verirken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

KONYA’DA 2 BİN ADET 
SAMAN BALYASI YANDI

4 Eylül tarihinde Seydişehir il-

çesinde meydana gelen yangında 
Seydişehir ilçesinde bir ahırın yan 
tarafında bulunan saman balyalarının 
tutuşması sonucu çıkan yangında, 2 
bin adet saman balyası kullanılamaz 
hale geldi. 

KONYA’DA ORMANLIK 
ALANDA YANGIN ÇIKTI

13 Temmuz tarihinde edinilen 
bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında 
merkez Meram ilçesinde bulunan 
Gümüştepe Mesire Alanı’na yangın 
ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk 
edildi. Ormanlık bölgeden alevler 
ve dumanlar yükselirken, itfaiye 
ekipleri yangına müdahale etmeye 
başladı. Bu sırada vatandaşların yan-
gının çıktığı yer yakınından piknikçi 
olduğu tahmin edilen 3 kişinin ka-
çarak uzaklaştığı ihbarı üzerine polis 
ekipleri şahısların yakalanması için 
çalışma başlattı. Yangın bölgesi çev-
resinde polis ekipleri tedbir alırken, 
112 Acil Yardım ekibi de sevk edildi. 
Yangın söndürme çalışmaları devam 
ediyor. 

27 Haziran 2017 meydana ge-
len yangında Konya’nın Seydişehir 
ilçesinde seyir halindeyken yanma-
ya başlayan otomobil, itfaiye ekip-
leri tarafından söndürüldü. Yangın 
sonrası otomobil kullanılamaz hale 

geldi. 19 Mayıs 2017’de akaryakıt 
istasyonunda önce LPG ardından da 
benzin doldurulan otomobilde bir 
anda parlama meydana geldi. Kon-
ya’da akaryakıt istasyonunda önce 
LPG ardından da benzin doldurulan 
otomobilde parlama meydana gel-
di. Kendisini can havliyle dışarıya 
atan sürücü yüzünden yaralanırken, 
görevlilerin parlama sonucu çıkan 
yangına zamanında müdahalesiyle 
faciadan dönüldü. 

KONYA’DA 80 YAŞINDAKİ 
ADAM YANGINDA CAN VERDİ
15 Mayıs 2017 Pazartesi günü 

Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde mey-
dana gelen yangında  80 yaşındaki 
Ali Çomak, evinde çıkan yangında 
yanarak hayatını kaybetti.

24 Ocak 2017 Salı günü Kon-
ya’da akaryakıt taşıyan tanker ile 
kum yüklü kamyonun çarpışması 
sonucu alev alev yanan araçlardaki 
sürücüler hayatını kaybetti.

28 Aralık 2017 Perşembe günü 
Konya’nın Ilgın ilçesinde iki katlı evin 
giriş katında çıkan yangında, baba ile 
3 oğlu hayatını kaybetti. Yangında 5 
yaşındaki oğluyla son anda dışarıya 
çıkan ve dumandan etkilenen anne 
çocuğuyla birlikte hastaneye kaldırıl-
dı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek

Vali Yakup Canbolat

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere göre 
2017 yılında Konya genelinde toplamda 5 bin 679 yangın meydana geldi.
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2017 yine şehit haberleriyle yüreğimizin yandığı bir yıl oldu. 14 güvenlik görevlimizi şehit verdik. Şehit yakınlarının “Vatan sağolsun” ifadesi acımızın gururu oldu.  
Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil için “Vatan için gittin oraya dimdik duracağız biz de” diyen oğlu Çağrı Özdil de hainlere karşı önemli bir mesaj verdi 

‘Dimdik duracağız biz de’

Yurtiçinde ve yurtdışında terörle 
mücadele kapsamında ve çeşitli kazalar 
sonucunda yüreğimiz yine şehit haberle-
riyle yandı. 2017 yılında Konya 14 vatan 
evladını son yolculuğuna uğurladı. Ast-
subay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil, 
emekli Pilot Tuğgeneral Kazım Öndü, 
Uzman Çavuş Yunus Ertürk, Polis Me-
muru Azam Güdendede, Jandarma Uz-
man Çavuş Selçuk Özer, Piyade Uzman 
Çavuş Ramazan Aydoğan,  Jandarma 
Özel Harekat Uzman Çavuş Ahmet Erol, 
polis memuru İdris Büyükdönmez, po-
lis memuru Battal Yıldız, polis memuru 
Erkan Kurşun, Ulaştırma Uzman Çavuş 
Halim Ünal, Piyade Uzman Çavuş Halis 
Özcengiz, Ulaştırma Er Ramazan Öz-
men, Uzman Çavuş Aykut Kazar şehitlik 
mertebesine ulaştılar ama yüreklerimizi 
de yaktılar. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. 
Kimi çocuklarını, kimi nişanlısını, kimi 
ailesini, kimi eşini arkada bırakarak son 
yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenle-
rindeki acı ve feryatlar içimizi sızlatsa da 
ağızlardan çıkan “Vatan sağolsun” ifade-
si acımızın gururu oldu. 

24 KASIM 2017-KAYALIKLARDAN 
DÜŞEREK ŞEHİT OLDU 

Şırnak Beytüşşebap ilçesinde katıl-
dığı operasyonda kayalıklardan düşerek 
ağır yaralanan Konyalı asker Uzman 
Çavuş Aykut Kazar, 10 gündür tedavi 
gördüğü hastanede yaşam mücadelesini 
kaybederek şehit oldu.  Akşehir ilçe nü-
fusuna kayıtlı Şehit Jandarma Komando 
Uzman Çavuş Aykut Kazar  Akşehir ilçe-
sinde toprağa verildi. Şehit Uzman Ça-
vuş Aykut Kazar’ın 1999 yılında Gölcük 
depreminde babasını kaybettiği ve ken-
disinin de enkaz altından çıkarıldığı öğ-
renildi. Anne Semra Kazar “yavrum seni 
bu tabutlarda mı görecektim. Aykut’um, 
oğlum” diyerek sinir krizleri geçirdi. Öğle 
namazının kılınmasının ardından Şehit 
Uzman Çavuş Aykut Kazar’ın özgeçmi-
şi okunarak cenaze namazı kılındı. Ak-
şehir’deki cenaze törenine Vali Yakup 
Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili 
Mustafa Baloğlu, Konya ve Akşehir ilçe 
protokolü, askeri erkan ve vatandaşlar 
katıldı.

10 EKİM 2017-KAZARA VURULARAK
 ŞEHİT OLDU 

İzmir Merkez Komutanlığı emrinde 
görevliyken başka bir personel tarafından 
kazara vurularak şehit olan 20 yaşındaki 
Ulaştırma Er Ramazan Özmen, memle-
keti Konya’da gözyaşlarıyla son yolcu-
luğuna uğurlandı. Memleketi Konya’ya 
getirilen şehit Er Ramazan Özmen’in 
cenazesi baba ocağında helallik alındık-
tan sonra cenaze namazının kılınacağı 
Musalla Mezarlığındaki Namazgah’a 
götürüldü. Şehit Ulaştırma Er Ramazan 
Özmen, öğle namazını müteakip kılınan 
cenaze namazının ardından şehitliğe 
defnedildi. Cenazeye, şehit askerin ya-
kınları, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Vali 
Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Tahir Akyürek, askeri ve 
sivil erkan ile vatandaşlar katıldı.
22 EYLÜL 2017- ŞEHİT HALİS ÖZCENGİZ 

TOPRAĞA VERİLDİ 
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Buzul 

Dağları bölgesinde güvenlik güçleri ile 
PKK’lı teröristler arasında çıkan çatış-
mada 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş 
Halis Özcengiz şehit düştü. Şehit Uzman 
Çavuş Halis Özcengiz için memleketi 
Akören ilçesinde cenaze töreni düzen-
lendi. Cenaze aracındaki oğlunun ce-
nazesini gören baba Ahmet Özcengiz, 
oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre 
gözyaşı döktü. Yakınlarının yardımıyla 
güçlükle ayakta duran baba Ahmet Öz-

cengiz, yine yakınları tarafından oğlunun 
tabutundan uzaklaştırıldı. Bu sırada şehi-
din amcası ve kardeşi de Türk bayrağına 
sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şe-
hidin 2 yaşındaki kızı Hiranur ve annesi 
Esra Özcengiz, kadın bir asker eşliğinde 
minibüsle baba ocağına getirildi. Şehidin 
küçük kızı Hiranur, olup bitenden ha-
bersiz aracın içerisinden kalabalığı takip 
etmesi yürekleri dağladı. Alana getirilen 
sandalyeye oturtulan acılı eş Esra Öz-
cengiz, bir ara yerinden kalkarak eşinin 
tabutuna koşmak istedi. Cenaze namazı-
na Vali Yakup Canbolat, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletve-
kili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Ta-
bii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komis-
yonu Başkanı Ziya Altunyaldız, AK Parti 
Konya Milletvekilleri Hüsnüye Erdoğan, 
M. Uğur Kaleli, askeri ve sivil erkan ile 
şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

22 EYLÜL 2017- EYP’NİN PATLAMASI 
SONUCU ŞEHİT OLDU 

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Esen-
dere bölgesinde askeri aracın geçişi 
sırasında EYP’nin patlaması sonucu 
şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Ha-
lim Ünal memleketi Konya’da dualarla 
son yolculuğuna uğurlandı.  Şehit olan 
42 yaşındaki 2 çocuk babası Ulaştırma 
Uzman Çavuş Halim Ünal’ın cenazesi 
askeri uçakla Konya’ya, oradan da he-
likopterle annesinin yaşadığı Akşehir 
ilçesine götürüldü. Babası vefat ettiği öğ-
renilen şehidin cenazesi annesinin yaşa-
dığı evin önünde helallik alınması ve dua 
edilmesinin ardından konvoy eşliğinde 
memleketi Tuzlukçu ilçesine getirildi. 
Tuzlukçu Merkez Mezarlığındaki musal-
lada kılınan cenaze namazına, şehidin ai-
lesi, yakınları, AK Parti Konya Milletvekili 
Mustafa Baloğlu, protokol mensupları, 
askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Cenaze namazı öncesi şehidin annesi 
Sebahat Ünal, eşi Esin Ünal ve çocukları 
tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 

18 TEMMUZ 2017-UYGULAMA 
YAPARKEN ŞEHİT OLDU 

Uygulama sonrası dubaları topladığı 
esnada minibüsün çarpması sonucu şe-
hit olan trafik polisi 41 yaşındaki Erkan 
Kurşun, memleketi Karaman’da son yol-
culuğuna uğurlandı. 

Konya Emniyet Müdürlüğünde dü-
zenlenen törenin ardından dün akşam 
saatlerinde Karaman’a getirilen polis 
memuru Erkan Kurşun’un cenazesi son 
kez Gazidükkan Mahallesi’ndeki baba 
ocağına götürülerek helallik alındı. Daha 
sonra Kurşun’un cenazesi Karaman Dev-
let Hastanesi morgunu koyuldu. Öğle 
saatlerinde hastane morgundan alınan 
şehit polisin cenazesi namazın kılınacağı 
Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Mey-
danı’na getirildi. Cenaze namazına, şehi-
din ailesi, yakınları, Karaman Valisi Fahri 
Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri 
Recep Konuk ve Recep Şeker, Karaman 
Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Ka-
raman İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk 
da katıldı. İl Müftüsü Muhammet Lütfi 
Ketenci tarafından kıldırılan namazının 
ardından şehit polis Erkan Kurşun’un 
cenazesi Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir 
mezarlığında bulunan Polis Şehitliğinde 
dualarla defnedildi.

Şehit polis memuru son yolculuğuna 
uğurlandı 

17 TEMMUZ 2017-KOVALAMACA 
SIRASINDA VURULARAK ŞEHİT EDİLDİ 

İstanbul Tuzla’da polis ile şüpheli 
bir kişi arasında yaşanan kovalamacada 
vurularak şehit olan polis memuru Battal 
Yıldız’ın cenazesi memleketi Akşehir il-

çesinde gözyaşları ve dualarla son yolcu-
luğuna uğurlandı.  Şehit polis memuru 
Battal Yıldız’ın cenazesi ilk olarak Adsız 
Mahallesi’ndeki baba evine getirilerek 
helallik alındı. Daha sonra şehit polisin 
naaşı cenaze namazının kılınacağı Nas-
reddin Hoca Meydanı’na getirildi. Cena-
ze töreni esnasında şehit polisin babası 
Hacı Ali Yıldız ile annesi Kezban Yıldız ve 
eşi Emine Yıldız gözyaşlarını tutamadı. 
Şehidin oğulları Hasan İlyas ile Mehmet 
de cenaze töreninde her şeyden haber-
siz yakınlarının kucağında bekledi. Öğle 
namazının ardından Battal Yıldız’ın öz 
geçmişi okunarak cenaze namazı kılındı. 
Cenaze namazının ardından şehit polis 
memuru tekbirler eşliğinde omuzlarda 
götürüldüğü Akşehir Şehitliği’nde def-
nedildi. Şehidin cenaze törenine, Vali 
Yakup Canbolat, AK Parti Konya Millet-
vekili Mustafa Baloğlu, Milli Eğitim Ba-
kan Yardımcısı Orhan Erdem, Konya ve 
Akşehir ilçe protokolü, askeri erkan, şehit 
polisin mesai arkadaşları ve binlerce va-
tandaş katıldı. Şehit polis memleketine 
uğurlandı 

05 TEMMUZ 2017- ADLİYEDE TÜFEKLE 
VURULARAK ŞEHİT EDİLDİ 

Bursa’nın Gemlik İlçe Adliyesinde 
yaşanan olayla pompalı tüfekle vurularak 
şehit düşen polis memuru İdris Büyük-
dönmez’in cenazesi memleketi Tuzluk-
çu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. 
İkisi kız üç çocuğu bulunan 25 yıllık polis 
memuru Büyükdönmez’in cenazesi aile 
yakınlarından helallik almak üzere baba-
sının evine götürüldü. Cenaze namazı-
nın kılınacağı Tuzlukçu Merkez Mezarlığı 
avlusuna getirildi. Mezarlığa gelen şehi-
din çocukları Şerife Tuğçe, Muhammed 
Ali ve küçük kızı Tuğba Büyükdönmez 
törene katıldı. Şehidin küçük kızı Tuğba 
ise babasının polis şapkasını taktı. Şe-
hidin cenazesi ikindi namazını mütea-
kip kılınan cenaze namazının ardından 
Tuzlukçu İlçe Mezarlığı aile kabristanına 
defnedildi.  Cenaze törenine, şehit polisin 
yakınları, Vali Yakup Canbolat, AK Par-
ti Konya Milletvekili Muhammed Uğur 
Kaleli, Konya Emniyet Müdürü Şükrü 
Yaman, askeri ve sivil erkanın yanı sıra 
çok sayıda vatandaş katıldı.

19 HAZİRAN 2017-TUNCELİ’DEKİ 
ÇATIŞMADA ŞEHİT OLDU 

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalın-
da çıkan çatışmada şehit olan Jandar-
ma Özel Harekat Uzman Çavuş Ahmet 
Erol’un cenazesi, memleketi Seydişehir 
ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle 
toprağa verildi. Şehit Ahmet Erol’un (31) 
cenazesi, Elazığ’da düzenlenen törenin 
ardından askeri uçakla Konya’ya, oradan 
da Seydişehir ilçesine getirildi. Abla Hav-
va Kaya şehit kardeşini asker elbisesi ile 
karşılarken, burada helallik alınmasının 
ardından Erol’un cenaze töreninin yapı-
lacağı mahalle meydanına getirildi. Anne 
Ayşe Erol, şehit olan oğluyla aynı birlikte 
görev yaptığı öğrenilen uzman çavuşa 

oğlu ile ilgili sorular sordu. Şehidin ce-
nazesi, ikindi namazını müteakip kılınan 
cenaze namazının ardından İncesu Me-
zarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine Vali Yakup Canpo-
lat, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı 
Harun Tüfekci, AK Parti Konya milletve-
killeri Uğur İbrahim Kaleli ve Abdullah 
Ağralı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ta-
hir Akyürek, Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, askeri ve sivil er-
kanın yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

Konyalı şehit son yolculuğuna uğur-
landı 

13 HAZİRAN 2017-PATLAYICI 
İNFİLAK ETTİ, ŞEHİT OLDU 

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında sür-
dürülen operasyonda PKK’lı teröristlerin 
araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcı-
nın infilak etmesi sonucu şehit düşen 
Piyade Uzman Çavuş Ramazan Aydo-
ğan’ın cenazesi memleketi Konya’nın 
Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğur-
landı. Şehidin cenazesi ilk olarak baba 
evine götürüldü. Burada helallik alınarak 
dualar edilirken, ilçe halkı şehit yakınla-

rını evinde de yalnız bırakmadı. Binlerce 
kişinin katıldığı cenaze töreninde, ‘Şe-
hitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları 
atıldı, tekbir getirildi. Şehidin bir yaşında 
ki oğlu Osman Kuzey Aydoğan da tabu-
tun başında olup bitenden habersiz ka-
labalığı izledi. Şehidin Malatya’da uzman 
çavuş olarak görev yapan ağabeyi Önder 
Aydoğan da törene üniforması ile katıl-
dı. Aydoğan, “Benim iki çocuğum var. 
Vatansızlara sözüm bizde Ramazanlar 
bitmez. İki tane oğlum var, ikisi de bu 
vatana bir kere değil bin kere feda olsun. 
Bizde Ramazanlar tükenmeyecek” dedi. 
Şehit Uzman Çavuş Ramazan Aydo-
ğan’ın cenazesi kılınan namazın ardın-
dan Meydanbaşı Şehitliği’nde defnedildi.

Cenaze törenine Vali Yakup Canbo-
lat, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin 
Öztürk, AK Parti Konya Milletvekili Ha-
lil Etyemez, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Ereğli Kayma-
kamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven de katıldı.

01 HAZİRAN 2017-DİYARBAKIR’DA 
ŞEHİT DÜŞTÜ 

Diyarbakır’ın 6 ilçesine bağlı 104 
köy ve mezrada, toplam 10 bin 73 gü-
venlik personelinin katılımıyla 28 Ma-
yıs’ta başlatılan Bayrak-54 Şehit Jan-
darma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek 
Birlik Operasyonunda güvenlik güçleri 
ile teröristler arasında çıkan çatışmada 
Konyalı Jandarma Uzman Çavuş Selçuk 
Özer ile birlikte Samsunlu Jandarma 
Uzman Çavuş Gökhan Bayram ve Mer-
sinli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa 
Sarı şehit düştü. Şehitlerden Jandarma 
Uzman Çavuş Selçuk Özer’in cenazesi 
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Ge-
neral Galip Deniz Kışlasında düzenlenen 
törenin ardından askeri uçakla Konya 
Havaalanına getirildi. Düzenlenen kar-

şılama töreninin ardından şehit Uzman 
Çavuş Selçuk Özer’i naaşı, ambulansla 
memleketi Akşehir ilçesine bağlı Doğru-
göz Mahallesine götürüldü. 1 kız çocuğu 
babası olan şehit Uzman Çavuş Selçuk 
Özer’in cenazesi baba evinde helallik 
alındıktan sonra cenaze namazı için 
Doğrugöz Mahallesi’ndeki Meydan Ca-
misine götürüldü. Cenazenin camiye ge-
tirilmesi sırasında şehidin babası Yusuf, 
annesi Nevin ve eşi Huriye Özer güçlükle 
ayakta durabildi. Şehidin 3 yaşındaki kızı 
Ayşegül Özer de yakınlarının kucağında 
her şeyden habersiz olup biteni izledi. 
Cenazeye, şehidin ailesi, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, Orman ve Su İşleri Ba-
kanı Veysel Eroğlu, Konya Milletvekilleri, 
ValiYakup Canbolat, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Akşehir 
protokolü ile askeri ve sivil erkan ile çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin babası oğlunu tabutunu 
öperek son yolculuğuna uğurladı 

20 NİSAN 2017-HELİKOPTER 
KAZASINDA ŞEHİT OLDU 

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde düşen 
helikopterde şehit olan Polis Memuru 
Azam Güdendede’nin cenazesi Kon-
ya’da dualarla son yolculuğuna uğurlan-
dı. Şehidin cenazesi helallik alınmak üze-
re merkez Karatay ilçesi Sedirler Caddesi 
üzerinde bulunan baba evine, ardından 
da polislerin omuzunda Konya Şehitliği 
yanında bulunan namazgaha getirildi. 

Şehidin babası Muzaffer Güdendede 
de başına taktığı polis şapkasıyla şehit 
oğlunun tabutunu öperek son yolculu-
ğuna uğurladı. Şehit Azam Güdendede 
için öğle namazını müteakip tarihi na-
mazgahta cenaze namazı kılındı. Şehidin 
omuzlara alınan cenazesi Polis Şehitli-
ğinde dualarla defnedildi. Cenaze nama-
zına Vali Yakup Canbolat, Aksaray Valisi 
Aykut Pekmez, AK Parti Konya Milletve-
killeri Ömer Ünal ile Hüsnüye Erdoğan, 
Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman 
ve Aksaray İl Emniyet Müdürü Ali Kara-
bağ da katıldı.

05 NİSAN 2017-EL YAPIMI PATLAYICI 
İNFİLAK ETTİ, ŞEHİT OLDU 

Şırnak Gabar Dağı bölgesi Güneşli 
Mevkisinde yürütülen operasyonlarda 
terör örgütünün araziye döşediği el ya-
pımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 
şehit olan askerlerden Jandarma Uzman 
Çavuş Yunus Ertürk memleketi Akşe-
hir ilçesinde binlerce kişi tarafından son 
yolcuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Firdevs 
ve kız kardeşi Ziynet Ertürk uzun süre 
cenaze aracından inmeyerek gözyaşı 
döktü. Burada helallik alınıp dua edildik-
ten sonra şehidin naaşı törenin yapılaca-
ğı Doğrugöz Mahallesi Merkez Camisi 
meydanına getirildi. Şehidin cenazesi tö-
ren mangası tarafından namazın kılına-
cağı yere getirildiğinde yakınları tabuta 
sarılarak gözyaşı döktü. İkindi namazını 
müteakip şehit Yunus Ertürk’ün cenaze 
namazı kılındı. Ertürk’ün cenazesi, Doğ-
rugöz Mahallesi mezarlığında gözyaş-
ları ve dualarla defnedildi. Teröre lanet 
yağdıran vatandaşlar “Kahrolsun PKK”, 
“Şehitler ölmez vatan bölünmez” slo-
ganları attı. Cenaze törenine Vali Yakup 
Canbolat, AK Parti Konya Milletvekilleri 
Mustafa Baloğlu, Hacı Ahmet Özdemir, 
Hüsniye Erdoğan, MHP Milletvekili 
Mustafa Kalaycı, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Akşehir Kayma-
kamı Mehmet Türk, Akşehir Garnizon 
Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akkaya da katıldı.

Düşen kargo uçağının pilotlarından 
Kazım Öndül son yolculuğuna uğurlandı 

20 OCAK 2017-KARGO UÇAĞI DÜŞTÜ, 
TUĞGENERAL ÖNDÜL ŞEHİT OLDU 
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek ya-

kınlarında düşen Türk kargo uçağının 
pilotlarından emekli Pilot Tuğgeneral 
Kazım Öndül’ün cenazesi memleketi 
Akşehir ilçesine bağlı Altuntaş Mahalle-
si’nde son yolculuğuna uğurlandı. Pilot 
Kazım Öndül’ün (59) cenazesi ilk olarak 
Altuntaş Mahallesi’ndeki kardeşlerinin 
oturduğu evin önüne getirildi. Polit Ka-
zım Öndül’ün cenazesi dua edildikten 
sonra cenaze namazı kılınmak üzere Al-
tuntaş Merkez Cami önüne götürüldü. 
Cuma namazını müteakip kılınan cena-
ze namazına, Akşehir Kaymakam Vekili 
Ilgın Kaymakamı Yücel Gemici, Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir 
Garnizon Komutanı Albay Orkun Tu-
raçlı, Emekli Tümgeneral Ali Demiral, 
Tuğgeneral Refik Ölmez, Tuğgeneral 
Alpay Aydoğan, askeri ve sivil erkan ile 
pilotun ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze 
namazının kılınmasının ardından Kazım 
Öndül’ün tabutu omuzlara alınarak Al-
tuntaş Mahallesi Mezarlığı’na götürüldü. 
Öndül’ün cenazesi, 2008 yılında Hak-
kari’de vatani görevini yaparken mayın 
patlaması sonucu şehit olan yeğeni Mu-
harrem Samur’un mezarının yanına def-
nedildi. Emekli Pilot Tuğgeneral Kazım 
Öndül’ün eşi Şükran ve oğulları Gökse-
lin, Gökçe ve Tolunay Öndül cenaze tö-
reninde büyük üzüntü yaşadı. Öndül’ün 
ortanca oğlu Gökçe Öndül’ün de pilot 
olduğu öğrenildi. Yeğenleri Ramazan 
ve Şevket Öndül, Kazım Öndül’ün çok 
iyi bir pilot olduğunu belirterek, “Sık sık 
görüşürdük. Aile bağlarımız kuvvetliydi. 
Bütün aile çok üzüldük, vatan sağolsun” 
dedi.

Şehit astsubay Konya’da son yolcu-
luğuna uğurlandı

14 OCAK 2017-ASKERİ ARACIN 
ÇARPMASI SONUCU ŞEHİT OLDU 
Şırnak’ın Silopi ilçesinde askeri ara-

cın çarpması sonucu ağır yaralanan ve 
kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsu-
bay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil, 
toprağa verildi. 

Şırnak Silopi’de görev yaptığı birlikte 
dün ‘Kirpi’ diye tabir edilen askeri aracın 
çarpması sonucu ağır yaralanan ve kal-
dırıldığı Silopi Devlet Hastanesinde yapı-
lan tüm müdahaleye rağmen şehit dü-
şen Tankçı Astsubay Kıdemli Başçavuş 
Mustafa Özdil (50) için Konya’da cenaze 
töreni düzenlendi. Özdil’in cenazesi daha 
sonra cenaze töreninin yapılacağı Mür-
şit Pınar Camisi’ne getirildi. Bu sırada 
şehidin iki oğlundan biri olan Çağrı Öz-
dil babasının tabutuna sarılarak gözyaşı 
döktü. Şehit babasına asker selamı veren 
Çağrı Özdil, babasının fotoğrafına baka-
rak, “Sana son kez selam duruyorum. 
Biz asker çocuğuyuz babam saatlerce 
karşında böyle beklerim. Vatan için gittin 
oraya dimdik duracağız biz de” sözlerini 
sarf etti.  Şehidin öz geçmişinin okunma-
sının ardından ikindi namazını müteakip 
Konya İl Müftüsü Ali Akpınar tarafından 
kıldırılan cenaze namazı sonrasında Türk 
bayrağına sarılı tabutu tören mangası 
tarafından alınarak Konya Şehitliği’ne 
götürüldü. Şehit Başçavuş Özdil gözyaş-
ları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 
Cenaze törenine Vali Yakup Canbolat, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Ak-
yürek, İl Jandarma Komutanı Albay 
İsmet Cansaran, askeri ve mülki erkan 
şehit Özdil’in ailesi ve yakınları ile çok sa-
yıda vatandaş katıldı. 32 yıllık asker olan 
2 çocuk ve 2 torun sahibi şehit Özdil’in 
babasının vefat ettiği öğrenildi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Ramazan Aydoğan Ahmet Erol Yunus Ertürk Azam Güdendede Aykut Kazar Erkan Kurşun Halis Özcengiz

Mustafa Özdil Selçuk Özer Ramazan Özmen Kazım Öndü Halim Ünal Battal Yıldız İdris Büyükdönmez
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Alınan önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen trafik kazaları can almaya devam ediyor. Konya’da 2017 yılında yaşanan ölüm ve yaralanmanın 
yaşandığı 160’tan fazla trafik kazasında resmi olmayan rakamlara göre 50’den fazla kişi hayatını kaybederken 575’ten fazla kişi de yaralandı 

Kazalar yine can aldı!
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Ge-

nel Müdürlüğü (EGM)’nün aldığı tüm 
önlem ve yaptığı uyarılara rağmen 
trafik kazalarının önüne geçilemiyor. 
Aşırı hız, dikkatsizlik, hatalı sollama 
gibi bir çok kural ihlali, kazaları da be-
raberinde getiriyor. Türkiye’de 1 yılda 
yaşanan yüzlerce kazada onlarca kişi 
hayatını kaybederken, yüzlerce kişi 
de yaralanıyor. Bu durum Konya’da 
da çok farksız değil. Konya’da da son 
yıllarda araç sayısının ve nüfusun da 
artmasına bağlı olarak neredeyse her 
gün trafik kazası haberleri üzüntüye 
neden oluyor. Yenigün Gazetesi’nin 
derlediği ve resmi olmayan bilgilere 
göre 2017 yılı içerisinde Konya’da 
ölümlü ve yaralanmalı 160’tan fazla 
trafik kazası meydana geldi. Bu kaza-
larda 50’den fazla kişi hayatını kaybe-
derken, 575’ten fazla kişi yaralandı. 1 
yıl içerisinde en çok Haziran ayında 
trafik kazası meydana gelirken en az 
kaza Ocak ayında yaşandı. Konya’da 
en fazla kaza yaşanan ilçelerin Kulu 
ve Seydişehir olması dikkat çekti. Ay-
lara göre yaşanan ölümlü ve yaralan-
malı trafik kazalarından bazı örnekler 
şu şekilde; 

OCAK (6 KAZA, 2 ÖLÜ, 36 YARALI)
Ocak ayında ölüm ve yaralanmalı 

olarak toplam 6 trafik kazası meyda-
na geldi. Ocak ayında öne çıkan ka-
zalar şu şekilde; “19 Ocak’ta Ereğli 
ilçesinde otobüsün TIR’a arkadan 
çarpması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında TIR şoförü hayatını 
kaybederken, otobüste bulunan yol-
culardan 15 kişi yaralandı. Yine 27 
Ocak’ta Konya’da yolcu otobüsünün 
aynı yönde seyreden tıra arkadan 
çarpması sonucu meydana gelen tra-
fik kazasında otobüs şoförü hayatını 
kaybetti, 10 yolcu yaralandı.”

ŞUBAT (8 KAZA, 18 YARALI)
Şubat ayında toplam 8 trafik ka-

zası meydana geldi. Yaşanan kaza-
larda ölenin olmaması sevindirirken, 
kazalarda 18 kişi yaralandı. Şubat’tan 
öne çıkan kazalar şu şekilde, “19 Şu-
bat’ta Seydişehir ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasında 6 kişi yaralan-
dı. 19 Şubat’ta Kulu ilçesinde üç ara-
cın karıştığı trafik kazasında 2’si ağır, 
3 kişi yaralandı.”

MART (TOPLAM 9 KAZA, 3 ÖLÜ, 
14 YARALI)

Mart ayında ölüm ve yaralanma-
nın olduğu toplam 9 trafik kazası ya-
şandı. Kazalarda 3 kişi hayatını kay-
bederken, 14 kişi de yaralandı. Mart 
ayının önemli kazaları şu şekilde; “

9 Mart’ta Cihanbeyli ilçesinde 
kontrolden çıkan hazır beton pompa 
vincinin şarampole devrilmesi sonu-
cu meydana gelen trafik kazasında 1 
kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

19 Mart’ta Seydişehir ilçesinde 
meydana gelen trafik kazasında 2 kişi 
hayatını kaybederken, 2 kişi de yara-
landı.”

NİSAN (15 KAZA, 4 ÖLÜ, 72 YARALI)

Nisan ayında ölüm ve yaralanma-
nın olduğu 15 trafik kazası yaşandı. 
Kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 
72 kişi yaralandı. Mart ayında öne 
çıkan kazalar şu şekilde, “3 Nisan’da 
Konya’da seyir halindeki tur otobü-
sünün önüne köpek çıkması sonu-
cu yol kenarında bulunan ağaçlara 
çarpması üzerine meydana gelen 
trafik kazasında 15 kişi yaralandı. 7 
Nisan’da Konya’da meydana gelen 
trafik kazasında 1 kişi hayatını kay-
bederken, kazanın ardından mahalle 
sakinleri karayolunu ulaşıma kapattı. 
22 Nisan’da Konya’da 2 kamyonun 
çarpışması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de 
yaralandı. Yine 22 Nisan’da Seydişe-
hir ilçesinde güreşçileri taşıyan mini-
büsle otomobille çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 12 
kişi yaralandı. 25 Nisan’da Konya’da 
kontrolden çıkan otomobilin elektrik 
direğine çarpması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını 
kaybetti, 1 kişi yaralandı. 29 Nisan’da 
Konya’da meydana gelen trafik ka-
zasında 1 kişi hayatını kaybetti. 30 
Nisan’da Seydişehir ilçesinde, kont-
rolden çıkan minibüsün şarampole 
yuvarlanması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 3’ü ağır 19 kişi yara-
landı.”
MAYIS (17 KAZA, 9 ÖLÜ,  97 YARALI) 

Mayıs’ta ölümlü ve yaralanma-
lı olarak 17 trafik kazası yaşandı. Bu 
kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti, 97 
kişi ise yaralandı. Mayıs ayından öne 
çıkan kazalar şöyle, “2 Mayıs’ta Kon-

ya’da kontrolden çıkan otomobilin re-
füje çarpması sonucu yaşanan trafik 
kazasında, düğün hazırlığı yapan İz-
zettin Öztürk hayatını kaybederken, 
nişanlısı Sevim E. ağır yaralandı. 3 
Mayıs’ta Beyşehir ilçesinde minibü-
sün takla atarak devrilmesi sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 1 kişi 
öldü, 2 kişi yaralandı. 6 Mayıs’ta Yu-
nak ilçesinde iki otomobilin kafa ka-
faya çarpışması sonucu meydana ge-
len trafik kazasında 10 kişi yaralandı. 

12 Mayıs’ta Konya’da tarım işçilerini 
taşıyan traktörün römorkunun dev-
rilmesi sonucu meydana gelen trafik 
kazasında biri ağır, 12 işçi yaralandı. 
14 Mayıs’ta  Konya’da, Adana’dan 
Aydın’a nişandan dönenleri taşıyan 
otobüsün şarampole devrilmesi so-
nucu meydana gelen trafik kazasında 
38 kişi yaralandı. 15 Mayıs’ta Ereğli 
ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 
karşı şeride geçerek takla atması so-
nucu meydana gelen trafik kazasında 
anne ile oğlu hayatını kaybederken, 4 

kişi de yaralandı. 17 Mayıs’ta Seydi-
şehir ilçesinde kamyonun iş makine-
sine çarpışması sonucu meydana ge-
len trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi 
ağır yaralandı. 22 Mayıs’ta Seydişehir 
ilçesinde meydana gelen trafik kaza-
sında üç kişi yaralandı. 22 Mayıs’ta 
Hüyük ilçesinde meydana gelen iki 
ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi 
yaralandı. 27 Mayıs’ta Beyşehir ilçe-
sinde, kavşakta otomobille çarpışan 
cipin takla atarak devrilmesi sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 1 kişi 
öldü, 2 kişi de yaralandı.”

HAZİRAN (24 KAZA, 10 ÖLÜ,  
64 YARALI)

2017 yılının en fazla trafik kaza-
sı Haziran ayında yaşandı. Haziran 
ayında ölümlü ve yaralanmalı olarak 
24 trafik kazası meydana geldi. Bu 
kazalarda 10 kişi hayatını kaybeder-
ken, 64 kişi yaralandı. Haziran ayın-
dan öne çıkan kazalar şu şekilde, “7 
Haziran’da Seydişehir ilçesinde mey-
dana gelen trafik kazasında bir kişi 
hayatını kaybetti. 12 Haziran’da Ak-
şehir ilçesinde kontrolden çıkan oto-
mobilin şarampole yuvarlanması so-
nucu meydana gelen trafik kazasında 
19 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 
3 kişi yaralandı. 13 Haziran’da Seydi-
şehir ilçesinde meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. 26 
Haziran’da Konya-Ankara karayo-
lunun Şereflikoçhisar ilçesi yakınla-
rında kontrolden çıkan otomobilin 
takla atması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında Suriye uyruklu 2 kişi 
hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 29 

Haziran’da Konya’da meydana gelen 
trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ya-
ralandı.”
TEMMUZ (16 KAZA, 2 ÖLÜ, 51 YARALI)

Temmuz ayında 16 ölümlü ve 
yaralanmalı trafik kazasında 2 kişi 
öldü, 51 kişi yaralandı. Temmuz 
ayından öne çıkan kazalar şöyle, “15 
Temmuz’da Seydişehir ilçesinde oto-
mobilin bisiklete çarpması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 16 
yaşındaki genç hayatını kaybetti. 15 
Temmuz’da Ereğli ilçesinde mini-
büsün otomobile çarpması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 7 kişi 
yaralandı. 23 Temmuz’da Beyşehir 
ilçesinde iki motosikletin çarpışması 
sonucu meydana gelen trafik kaza-
sında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. 
26 Temmuz’da Kulu ilçesinde mey-
dana gelen trafik kazasında 8 kişi ya-
ralandı.”

AĞUSTOS (22 KAZA, 8 ÖLÜ, 
69 YARALI)

Ağustos ayında yaşanan ölümlü 
ve yaralanmalı 22 trafik kazasında 8 
kişi hayatını kaybetti, 69 kişi de yara-
landı. Ağustos ayında öne çıkan ka-
zalar şu şekilde, “Seydişehir ilçesin-
de iki otomobilin çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 7 kişi 
yaralandı.

3 Ağustos’ta Konya’da kaldırım-
da yürüyen yeni evli çifte otomobilin 
çarpması sonucu meydana gelen tra-
fik kazasında 35 yaşındaki Abdurrah-
man Duymaz hayatını kaybederken, 
eşi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. 4 
Ağustos’ta Seydişehir ilçesinde mey-

dana gelen iki ayrı trafik kazasında 5’i 
ağır 12 kişi yaralandı. 10 Ağustos’ta 
Beyşehir ilçesinde, iki otomobille rö-
morku saman balyası yüklü traktörün 
karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 
kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 27 Ağus-
tos’ta Konya’da, yolun karşısına geç-
meye çalışan yayaya çarpan otomo-
bilin takla atması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 
kişi yaralandı.”

EYLÜL (12 KAZA, 1 ÖLÜ, 33 YARALI)
Eylül ayında ölümlü ve yaralan-

malı olarak 12 trafik kazası yaşan-
dı. Bu kazalarda 1 kişi öldü, 33 kişi 
yaralandı. Eylül ayından öne çıkan 
kazalar şöyle, “5 Eylül’de Konya’da 
kontrolden çıkan otomobilin şaram-
pole yuvarlanması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını 
kaybetti, 2 kişi yaralandı. 22 Eylül’de 
Kulu ilçesinde meydana gelen trafik 
kazasında 8 kişi yaralandı.”

EKİM (8 KAZA, 4 ÖLÜ, 16 YARALI)
Ekim ayında yaşanan 8 ölümlü 

ve yaralanmalı trafik kazasında 4 kişi 
öldü, 16 kişi yaralandı. Ekim ayında 
öne çıkan kazalar şöyle, “5 Ekim’de 
Kulu ilçesinde iki otomobilin kafa 
kafaya çarpışması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 2 kişi hayatı-
nı kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.13 
Ekim’de Seydişehir ilçesinde kamyo-
net ile motosikletin çarpışması sonu-
cu meydana gelen trafik kazasında 1 
kişi hayatını kaybetti.”
KASIM (20 KAZA, 4 ÖLÜ, 40 YARALI)

Kasım ayında ölümlü ve yaralan-
malı olarak 20 trafik kazası yaşandı. 
Bu kazalarda da 4 kişi hayatını kay-
betti, 40 kişi yaralandı. Kasım ayında 
öne çıkan kazalar şu şekilde, “Akşe-
hir ilçesinde kamyonun aynı yönde-
ki tırın dorsesine çarpması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 1 kişi 
hayatını kaybetti. Ereğli ilçesinde oto-
mobilin traktör römorkuna arkadan 
çarpması sonucu meydana gelen tra-
fik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 
2 kişi ağır yaralandı. Kulu ilçesinde 
kontrolden çıkan otomobilin bariyer-
lere çarpması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. 
Beyşehir ilçesinde, kontrolden çıkan 
otomobilin şarampole takla atması 
sonucu meydana gelen trafik kaza-
sında 1 kişi hayatını kaybetti.”
ARALIK (12 KAZA, 4 ÖLÜ, 67 YARALI)

Aralık ayında da ölümlü ve ya-
ralanmalı olarak 12 trafik kazası 
meydana geldi. Bu kazalarda 4 kişi 
hayatını kaybederken 67 kişi yaralan-
dı. Aralık ayından öne çıkan kazalar 
şöyle, “ 

12 Aralık’ta Seydişehir ilçesinde 
traktör ile hafif ticari aracın çarpış-
ması sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 4 kişi yaralandı. 24 Ara-
lık’ta Konya’da kar yağışı dolayısıyla 
kontrolden çıkan yolcu otobüsünün 
şarampole devrilmesi sonucu 32 kişi 
yaralandı.”  n ABDULLAH AKİF SOLAK

1 yılda Konya’da 
en fazla kaza Haziran 

ayında meydana 
gelirken, en az kaza 

Ocak ayında 
yaşandı.

Konya’da 1 yıl içerisinde 160’dan fazla ölüm ve yaralanmanın olduğu trafik kazası meydana geldi. 2017 yılı içerisinde en fazla kaza haberi Kulu ve Seydişehir ilçelerinden geldi. 
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2018 yılında vatandaşları yine zamlar bekliyor. MTV, trafik cezaları, elektrik, özel iletişim vergisi, emlak vergisi, pasaport harcı önemli oranda artacak. Yeni 
yılda Mega projeler, bir bir hayata geçirilecek. Herkesin merakla beklediği ve hayatı kolaylaştıracak Türkiye Kart sisteminin de kullanımına başlanılacak 

Yeni yılda yeni değişiklikler!

Yeni yılda önemli değişiklikler ya-
şanacak. Mega projeler, bir bir hayata 
geçirilecek. Taşerondan esnafa, genç-
lerden engelli vatandaşlara, toplumun 
her kesimini ilgilendiren düzenlemeler 
de uygulamaya konulacak. 3. havali-
manı için 2018 yılı kapıların açılış yılı 
olacakken çılgın proje Kanal İstanbul 
ve Akkuyu Nükleer Santrali için ise te-
mellerin atılacağı yıl olması bekleniyor. 
2018 yılı istihdam seferberliğinin de 
devam edeceği bir yıl olacak. Esnafa 
6 ay maaş desteği, annelere aylık 400 
TL bakım desteği gençlere ise 54 TL 
günlük cep harçlığı gündemde. Öte 
yandan ehliyet, pasaport ve araç ruh-
satlarında da kurum değişiklikleri ya-
şanacak. 2018 yılında stratejik hedef-
lerde de önemli gelişmeler yaşanacak. 
F-35 savaş uçaklarının ilk teslimatı ya-
pılacakken, TANAP ve Türk Akımı’nın 
ilk etapları da devreye alınacak, Akde-
niz’de ise ilk derin sondaj yapılacak.

Trafik cezaları, özel iletişim ver-
gileri, ehliyet, pasaport gibi harçlar 
yüzde 14.47 oranında artacak. Yılın 
ilk günü kırmızı ışıkta geçmenin cezası 
206.5 liradan 236.4 liraya çıktı.  Aynı 
şekilde hız sınırını yüzde 10 aşmanın 
cezası da 1 Ocak’tan itibaren 206.5 li-
radan 236.4 liraya yükselecek. Motor-
lu Taşıtlar Vergisi (MTV) ise yeni yılda 
yüzde 15, yüzde 25, yüzde 38 ve yüz-
de 50 oranlarında zamlanacak. 

MEMURDAN YAŞLIYA 
KADAR MAAŞLAR ARTACAK

Yeni yılda maaş ve ücretler arta-
cak. Memur, emekli, asgari ücretli, 65 
yaş üstü vatandaşlar, ihtiyaç sahibi ai-
lelerin devletten aldığı maaşlarda artış 
sağlanacak.

MEMUR:  Toplu sözleşmede imza-
landığı gibi, yılbaşında yüzde 4 yükse-
lecek olan maaşlarda 108 lira ile 417 
lira arasında artış yaşanacak. En düşük 
memur maaşı 2 bin 721 liradan 2 bin 
829 liraya ulaşacak. En yüksek me-
mur maaşı da 10 bin 435 liradan 10 
bin 852 liraya çakacak. 2017 için, enf-
lasyonun yüzde 4’ü aşan kısmı kadar 
daha artış sağlanacak.

EMEKLİLER: SSK ve Bağ-Kur 
emeklilerinin maaşı, 2017’nin ikinci 
yarısında gerçekleşen enflasyon ora-
nında zamlanacak. Kasım ayında yıllık 
enflasyon yüzde 12,98 olarak gerçek-
leşmişti. Bu veriler ışığında yılın ikin-
ci yarısındaki enflasyonun yüzde 5’i 
bulması beklendiğinden, zam oranı 
da yüzde 5’i bulabilecek. Ek ödeme-
lerle birlikte emeklilerin maaşında 

221 liraya varan artış yaşanabilecek. 
Memur emeklileri de memurlar gibi 
yüzde 4 zam alacak. Memur emekli-
leri, 2017’nin ikinci 6 aylık döneminde 
enflasyonun yüzde 4’ü aşması hâlinde 
ocak ayında fark alacak ve zammı yüz-
de 4’ün üzerine çıkmış olacak.

AİLE YARDIMI: Hâlen 219,17 lira 
olan eş yardımı, 227,94 liraya çıkacak. 
Çocuk yardımı ise 0-6 yaş arası için 
51,35 liradan 53,40 liraya, 6 yaş üstü 
için 25,68 liradan 26,70 liraya yükse-
lecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 
çocuğu olan memura ödenen aylık aile 
yardımı 321,71 liradan 334,74 liraya 
ulaşacak.

65 YAŞ ÜSTÜ: Devlet, 65 yaş üs-
tündekilere hâlen 3 ayda bir 754 lira 

maaş ödüyor. Memur maaşlarına ya-
pılacak artışla, bu ödeme 784,64 liraya 
yükselecek. Evde bakıma muhtaç yaşlı 
ve engelli yakınına bakanlara yapılan 
maaş desteği de artacak. Evinde yüz-
de 50 raporu olan engellinin yakınına 
ödenen 1.027 lira, 1.068 liraya çıka-
cak.
ÇALIŞMA DÜNYASINDA ARA BULUCU-

LUK DÖNEMİ BAŞLIYOR 
İşçi ve işveren uyuşmazlıkların-

da ara buluculuk sistemi, 1 Ocak 
2018’den itibaren ‘dava şartı’ hâline 
gelecek. Uygulamanın işçi ve işveren 
açısından vakit ve enerji kaybını ön-
leyeceği belirtildi. İşçi-işveren alacığı 
ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuş-
mazlıklarında ara bulucuğun dava şar-
tı hâline gelmesiyle birlikte taraflar ar-

tık ilk oturumda ara buluculuk yolunu 
deneyecek. Ara buluculukta anlaşma 
sağlanamaması hâlinde mahkemeye 
başvurulacak. Sistem, adliyelerdeki 
ara buluculuk büroları üzerinden işle-
yecek. Ara bulucu, yapılan başvuruyu 
3 hafta içinde sonuçlandıracak. Taraf-
lar anlaşamazsa ilk 2 saatlik ücret Ada-
let Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

2018’DE 80 MİLYONUN 
CEBİNDE OLACAK

2018’de hizmete sunulacağı açık-
lanan ve çok yakında Başbakan Binali 
Yıldırım tarafından tanıtımı yapılacak 
olan Türkiye Kart ile ülke genelinde 
metrodan otobüse, vapurdan met-
robüse kadar tek bilet kullanılacak. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde 
çalıştığı “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemi” 
projesi kapsamında önemli bir proje 
hayata geçiyor. Vatandaşlar, üzerinde 
kendi isminin olduğu ulaşım kartı ile 
Türkiye genelinde metrodan otobüse, 
vapurdan metrobüse kadar tek bilet 
kullanacak. Şehir değiştirildiğinde ayrı 
bir kart almaya gerek kalmayacak. 
Üzerindeki akıllı sistem sayesinde kart 
milli parklarda, müzelerde, uçaklar-
da… her yerde geçecek. Türkiye Kart, 
4 bin 600 noktası bulunan PTT’den 
alınacak. Tek bir kartla her türlü fi-
nansal işlemi yapmak mümkün ola-
cak. Dünyada çok az örneği bulunan 
sistemin, birçok ülkeye de ihraç edil-
mesi planlanıyor. Tüm şehirlerin toplu 
taşıma araçlarında kullanılabilecek tek 

bir ödeme sistemine geçilecek. Bunun 
için de İstanbul başta olmak üzere tüm 
belediyelerle anlaşma yapılacak.

LOJMAN KİRALARI ARTTI
Kamu konutlarının 2018 yılı aylık 

kira bedelleri yeniden belirlendi. Buna 
göre kaloriferli konutlar metrekare ba-
şına kirası 4,25 lira olacak. Kerpiç, ah-
şap, bağdadi ve benzeri konutlar için 
metrekare başına 2,07 lira, kalorifersiz 
konutlarda 3,24 lira aylık kira bedeli 
alınacak. Belirlenen kira bedellerine 
ek olarak, kaloriferci, kapıcı ya da her 
ikisinin de kurum ve kuruluşlarca kar-
şılandığı konutlardan aylık metrekare 
başına 0,50 lira, yakıt için metrekare 
başına 1,70 TL alınacak.

ELEKTRİĞE YÜZDE 8,8 ZAM

Elektrik fiyatı, yılbaşından itibaren 
yüzde 8,8 oranında artırılacak. Zamda, 
elektrik üretiminin en önemli kalemle-
rinden olan doğalgaz fiyatının 1 Aralık 
itibarıyla yüzde 8 artması etkili oldu. 
Şu anda meskenlerde elektriğin kilo-
vatsaati 33 kuruş olarak uygulanıyor.

AŞI VE KÜPE 1 KURUŞ OLACAK 
Besicilerin maliyetlerini düşürmek 

amacıyla yılbaşından sonra aşı ve küpe 
ücretleri 1 kuruş olarak uygulanacak. 
Daha önce aşılama ve küpeleme üc-
retleri 25 kuruş ile 2,50 TL arasında 
değişiyordu. Bakanlık ayrıca üreticilere 
damızlık hayvan ve hayvan başına 250 
lira kesim desteği verilecek. Genç çift-
çilere ve aile işletmelerine hibe, yetişti-
ricilere 100 bin liraya kadar faizsiz kre-
di de yine yeni yılın müjdeleri arasında 

PASAPORT 194 LİRA
Yıl başında cep telefonundan alı-

nan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 47.7 
liradan 54.6 liraya, B sınıfı ehliyet harcı 
418.3 liradan 479 liraya, 1 yıllık pa-
saport harcı 169.5 liradan 194 liraya 
çıkacak.

EMLAK VERGİSİNE YÜZDE 7.25 ZAM
Emlak Vergisi yeniden değerleme 

oranının yarısı oranında arttırılıyor. 
Geçen yıl sadece yüzde artan Emlak 
Vergisi gelecek yıl yüzde 7.25 oranın-
da zamlanacak. Çevre Temizlik Vergi-
si her 1 metreküp su tüketimi için 28 
kuruştan 32 kuruşa çıkacak. Yere çöp 
atanlar 232 lira, komşusunu rahatsız 
edecek derecede yüksek ses ve titre-
şime neden olanlar 968 lira ceza öde-

mek zorunda kalacak.
TRAFİK CEZALARINDA

 YÜZDE 14,47 ZAM 
2018’in en düşük ceza, “taşıma sı-

nırı üstünde yolcu alan” sürücülere 85 
lira olarak kesilecek. En yüksek ceza 
17 bin 65 lira ile “geçici tescil belge-
sini basmak ve araç sahibine vermek 
üzere yetkilendirilen gerçek veya özel 
hukuk tüzel kişilerinden belirlenen 
usul ve esaslara aykırı hareket eden-
ler” için uygulanacak. Ayrıca yetkisi 
olmadığı halde tescil plakası basanlar 
ve dağıtanlar 11 bin 885 lira ile ceza-
landırılacak.

“Karayoluna, trafiği tehlikeye so-
kacak ve trafik işaretlerinin görülmele-
rini engelleyecek şekilde bir şey atan, 
döken, bırakan, karayolunun yapısına, 

güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine 
zarar verenlere, bunların yerlerini de-
ğiştirenlere veya ortadan kaldıranlara” 
488 lira para cezası kesilecek.

İŞTE 2018 YILINDA OLACAKLAR
- 900 bin taşeron işçisi kademeli 

olarak kadroya alınacak.
- Kamuya toplamda 110 bin yeni 

personel alınacak.
- 5 bin engelli istihdam edilecek.
- En az yüzde 40 engelli raporuna 

sahip engellilere İŞKUR tarafından ve-
rilen hibe 50 bin liraya çıkartılacak.

- Pasaport ile birlikte sürücü ehli-
yetleri çıkartma işlemleri yeni yılla bir-
likte tamamen Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredile-
cek.

- Araç ruhsatını 2018’den itibaren 
emniyet değil noter verecek.

- Vergi mükellefi olup, düzenli bir 
şekilde ödemesini yapanlar için yüzde 
5 indirim fırsatı yolu açılacak.

- 18-25 yaş aralığındaki gençler 
çalışmaya başlasalar da yeşil pasaport-
larını kullanmaya devam edebilecek.

- İşi bozulan esnafa da artık 10 ay 
işsizlik maaşı ödemesi yapılacak.

- İşbaşı eğitimine katılan 2-5 yaş 
arası çocuğu bulunan kadınlara aylık 
400 lira bakım desteği verilecek.

- İşbaşı eğitimlerine katılan genç-
lere 54 TL ile 75 TL arası günlük harç-
lık verilecek.

- 3 veya daha az çalışanı olan esna-
fın yeni elemanı için 6 ay maaş desteği 
verilecek.

- Esnafa ucuz e ticaret ve kargo fır-
satı sunulacak.

- Tüm şehirlerin toplu taşıma araç-
larında kullanılabilecek tek bir ödeme 
sistemi olarak planlanan Türkiye Kart 
hayata geçirilecek.

- Çılgın proje olarak adlandırılan 
Kanal İstanbul projesinin temelleri atı-
lacak.

- 3. Havalimanı 29 Ekim’de hiz-
mete alınacak.

- Gebze- Haydarpaşa ve Sirkeci- 
Halkalı banliyö hatları 2018 açılacak.

- Türkiye’ye F-35 savaş uçakları-
nın teslimatı 2018’de başlayacak.

- ‘T-625 isimli milli helikopter ilk 
uçuşunu gerçekleştirecek.

- 2018’de Akdeniz’de ilk derin 
sondaj yapılacak.

- Mersin’deki Akkuyu Nükleer 
santralinin temeli atılacak.

- TANAP ve Türk Akımı’nın ilk 
etapları devreye alınacak.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yeni yılda önemli değişiklikler yaşanacak. Taşerondan esnafa, gençlerden engelli vatandaşlara, toplumun her kesimini ilgilendiren düzenlemeler de uygulamaya konulacak.

Mega projeler, bir bir hayata geçirilecek. 3. havalimanı için 2018 yılı kapıların açılış yılı olacakken çılgın proje 
Kanal İstanbul ve Akkuyu Nükleer Santrali için ise temellerin atılacağı yıl olması bekleniyor.



Türkiye’de binlerce hasta organ 
nakli için sıra bekliyor. Sağlık Ba-
kanlığı Organ, Doku Nakli ve Diyaliz 
Hizmetleri Daire Başkanlığı raporla-
rından derlenen bilgiye göre 2017 yılı 
içerisinde Konya’da toplam 610 kişi 
organlarını bağışladı. İzmir, 14 bin 
323 organ bağış sayısı ile iller arasın-
da birinci olurken Konya 24’ncü oldu. 
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Meram Tıp Fakültesi organ bağışında 
birinci sırada yer aldı.  Türkiye’de or-
gan nakli bekleyen hasta sayısı ise 25 
bin 315. 832 kişi ise Türkiye’de kemik 
iliği nakli bekliyor. Organ nakilleri ile 
ilgili de yıl içerisinde kurumlar tara-
fından yürüyüşler ve kampanyalar 
düzenlendi. Konya’da 10 yıldır böbrek 
hastası olan 50 yaşındaki kadın, beyin 
kanaması sonucu hayatını kaybeden 
17 yaşındaki gencin böbreğiyle yeni-
den hayata tutundu.

ORGAN BAĞIŞININ
ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ 

Organ bağışına dikkat çekmek 
amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlar 
şehrin farklı noktalarında etkinler ger-
çekleştirdi. Medicana Konya Hasta-
nesi ile Selçuk Üniversitesi’nin ortak-
laşa gerçekleştirdiği etkinlikte organ 
bağışına farkındalık oluşturmak için 
yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Sel-
çuk Üniversitesi öğrencilerinin yanı 
sıra Atiker Konyasporlu futbolcular 
da katıldı. Medicana Konya Hastanesi 
Genel Müdürü Dr. Lütfi Şimşek, organ 
bağışının önemini vurgulamak iste-
diklerini söyledi. Dr. Şimşek, “Organ 
nakli Türkiye’de önemli bir ihtiyaç, 
dünyada önemli bir ihtiyaç aslında 
bakarsanız ama Türkiye olarak dünya 
ortalamasının biraz gerisindeyiz. Çok 
başarılı nakil ameliyatlarımız var ekip-

lerimiz çok güçlü, teknolojimiz çok 
güçlü, çok iyi ama sonuçta bir insanı 
yaşatabilmek için bir insanın gönüllü 
olarak bağış yapması gerekiyor. Bu-
rada ki temel amaç aslında her şeyi 
yapabilmemize rağmen ben organla-
rımı bağışlayabilirim diyen bir iradeye 
ihtiyacımız var” dedi. İl Sağlık Müdür-
lüğü de 3-9 Kasım Organ Bağışı Haf-
tası kapsamında halkı bilinçlendirerek 
hem farkındalık oluşturdu hem de 
organ bağışı topladı. İl Sağlık Müdü-
rü Prof. Dr. Mehmet Koç , ülkemizde 
sağlık alanında geldiğimiz noktanın 
çok iyi olduğunu organ nakli konusun-
da da önemli bir gelişmenin kat edildi-
ğini belirtti. Konya’da da bu hizmetin 
gerçekten iyi standartlarda kaliteli ve 
başarılı bir şekilde verildiğini vurgula-
yan Prof. Dr. Koç, “Tabi tek eksiğimiz 
verici problemi. İnşallah bu kampan-
yalarla bu verici oranlarımızı artıra-
cağız. Konya potansiyeli olarak hem 
hastane hem nüfus olarak Türkiyemi-
zin güzide şehirlerinden biri. İnşallah 
bu organ nakli konusunda da zirvelere 
doğru tırmanmaya çalışıyoruz” ifa-
delerini kullandı. Selçuk Üniversitesi 
(SÜ) Tıp Fakültesi tarafından 3-9 Ka-
sım Organ Bağış Haftası dolayısıyla 
hastanenin Organ ve Doku Nakli Ko-
ordinatörlüğü tarafından hafta boyun-
ca organ bağışı bilgilendirme standı 
açıldı. Üniversitelerde açtıkları stant-
lar ile organ bağışının önemini vurgu-
ladı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Organ ve Doku Nakli Koordinatörlü-
ğü’nce ilk olarak Selçuk Üniversitesi 
Alaeddin Keykubat Yerleşkesi’nde yer 
alan Gökkuşağı Alışveriş Merkezi’nde 
ve Tıp Fakültesi Hastanesi otopark gi-
rişinde açılan stantta görevli hemşire 
tarafından organ bağışının önemine 

dikkat çekildi. 5 gün süresince Selçuk 
Üniversitesi Rektörlük Binası, Mühen-
dislik Fakültesi ve Fen Fakültesi kan-
tinlerinde de stant açıldı. Organ bağışı 
bilgilendirme standına yoğun ilgi ol-
duğu gözlenirken, yaklaşık olarak 200 
kişiye birebir bilgi verildi. Diğer yan-
dan Organ Bağış Haftası’nda stanttan 
bilgi alanlar arasından 66 kişi organ 
bağışında bulundu.

2017 YILI İÇERİSİNDE KONYA’DA 
610 KİŞİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI
Bir kişiden alınan organların bir-

den fazla insanın hayatta kalmasına 
neden olabiliyor. 2017 yılı içerisinde 
Konya’da 610 kişi organlarını bağışla-
dı. İzmir, 14 bin 323 organ bağış sayısı 
ile iller arasında birinci olurken Konya 
ise 24’ncü oldu. 

Konya’da kurum olarak en çok ba-
ğış NEÜ Meram Tıp Fakültesine yapıl-
dı. Bağışların kurumlara göre dağılımı 
ise şu şekilde; NEÜ Meram Tıp Fakül-
tesi 150, Beyhekim Devlet Hastane-
si 80, Numune Hastanesi 77, Ereğli 
Devlet Hastanesi 77, İl Sağlık Müdür-
lüğü 74, Selçuk Üniversitesi Selçuk-
lu Tıp Fakültesi 62, Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 40, Özel Medica-
na Konya Hastanesi 22, Akşehir Dev-
let Hastanesi 10, Seydişehir Devlet 
Hastanesi 7, Çumra Devlet Hastanesi 
4, Beyşehir Devlet Hastanesi 2, Özel 
Büyükşehir Hastanesi 1, Yunak Hacı 
İzzet Baysal Devlet Hastanesi 1, Ka-
rapınar Devlet Hastanesi 1, Kadınhanı 
Refik Saime Koyuncu Devlet Hastane-
si 1, Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Has-
tanesi 1 ve Çeltik İlçe Devlet Hasta-
nesi’nde 1 hasta organlarını bağışladı. 

TÜRKİYE’DE 25 BİN 315 HASTA 
ORGAN NAKLİ BEKLİYOR 

2017 yılı itibariyle Türkiye gene-

linde 25 bin 315 hasta organ nakli 
bekliyor. En fazla beklenen organ nak-
li ise böbrek. 21 bin 819 hasta böbrek 
nakli olup sağlığına kavuşmak istiyor.  
Organ Nakli Bölge Koordinasyon Mer-
kezleri içinde en fazla nakil bekleyen 
yer ise 6 bin 820 hasta ile İstanbul. 
Adana’da 3 bin 831, Ankara’da 3 bin 
914, Antalya’da 3 bin 435, Bursa’da 
bin 580, Diyarbakır’da bin 484, Er-
zurum’da 325, İstanbul’da 6 bin 820, 
İzmir’de 3 bin 124 ve Samsun’da 636 
hasta nakil bekliyor. 

Türkiye genelindeki organ nakli 
bekleyen hastaların sayıları ise şöyle; 
akciğer 66, böbrek 21 bin 819, böbrek 
pankreas 10, ekstremite sağ bacak 8, 
ekstremite sağ kol 30, ekstremite sol 
bacak 6, ekstremite sol kol 30, ince 
bağırsak 5, kalp 950, kalp kapağı 4, 
karaciğer 2 bin 106, pankreas 280 ve 
yüz ile  saçlı deri 1. 
832 KİŞİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ BEKLİYOR!

832 kişi Türkiye’de kemik iliği 
nakli bekliyor. Bunlardan 482’si er-
kek, 350’si ise kadın olmak üzere sı-
ralanıyor. Kurumlara göre dağılım ise; 
Devlet Üniversitesi 320, Kamu hasta-
nesi 50, Özel hastane 444, vakıf üni-
versitesi 18 şeklinde. 
DİYALİZE GİREN HASTA SAYISI ARTTI

Böbreklerin işlev görmemesinden 
dolayı Türkiye’de birçok kişi diyaliz 
merkezlerine gidiyor. Diyaliz, böbrek-
lerin bazı işlevlerini yerine getirmek 
için kullanılan bir işlemdir. Bu tedavi, 
normal bir böbreğin ancak bazı temel 
işlevlerini karşılayabilir. En önemli 
böbrek işlevlerinden ikisi,  vücutta-
ki fazla suyun ve kanda biriken atık 
ürünlerin uzaklaştırılması diyaliz te-
davisiyle çözülür.  Buna göre diyalize 
giren hasta sayıları şöyle; Sağlık ba-

kanlığı 17 bin 721, Üniversite 4 bin 
644, Özel yerler 37 bin 193. 

BAĞIŞLANAN KORNEA İKİ 
KİŞİYİ SAĞLIĞINA KAVUŞTURDU!
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

(NEÜ) Meram Tıp Fakültesi’nde, kor-
nea arka yüzeyinde hasar olan bir has-
ta ile kornea ön yüzeyinde hasar olan 
bir başka hasta, bağışlanan tek kornea 
sayesinde aynı gün ameliyat edilerek 
sağlığına kavuştu.  NEÜ Meram Tıp 
Fakültesinde, daha önce geçirdiği ka-
tarakt cerrahisine bağlı kornea arka 
yüzeyinde hasar olan bir hasta ile 
uçuk nedeniyle kornea ön yüzeyinde 
hasar olan bir başka hasta sağlığına 
kornea nakliyle kavuştu. Bağışlanan 
tek korneanın arka yüzeyi ve ön yüze-
yi iki ayrı hastaya nakledildi.

17 YAŞINDAKİ GENCİN 
BÖBREĞİ İLE HAYATA TUTUNDU!
Konya’da 10 yıldır böbrek hastası 

olan 50 yaşındaki kadın, beyin kana-
ması sonucu hayatını kaybeden 17 
yaşındaki gencin böbreğiyle yeniden 
hayata tutundu. Konya’nın Ereğli il-
çesinde yaşayan 3 çocuk annesi 50 
yaşındaki ZilfiGençarslan’a 10 yıl önce 
böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 
Yıllardır diyalize bağlı yaşamını sür-
düren Gençarslan, Konya’dan gelen 
böbrek nakli haberiyle umutlandı. 
Beyin kanamasına bağlı 17 yaşında-
ki bir gencin böbreğinin kendisine 
uyumlu olduğunun anlaşılması üze-
rine ZilfiGençarslan, vakit kaybetme-
den Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 
Organ Nakli Merkezine yattı. Yapılan 
son tetkiklerin ardından ameliyata alı-
nan Gençarslan, 17 yaşındaki gencin 
böbreğinin nakledilmesiyle sağlığına 
kavuştu. n HÜSEYİN MENEKŞE
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2017 yılı itibariyle Türkiye’de organ nakli bekleyen hasta sayısı 25 bin 315. 2017’de 610 kişi organ bağışında bulundu ve Konya bu sayı ile organ bağı-
şında 24. sırada yer aldı. Yıl boyunca da kurumlar tarafından organ bağışının önemine dikkat çekildi, bağışlanan organlar ile hastalar hayata tutundu 

Konya organ bağışında 24. sırada

2017 YILINDA 
İLLERDEKİ ORGAN 

BAĞIŞ SAYILARI ŞÖYLE: 
Adana: 1.190
Adıyaman: 239
Afyonkarahisar: 251
Ağrı: 30
Aksaray: 9
Amasya: 197
Ankara: 4.548
Antalya: 1.171
Ardahan: 257
Artvin: 117
Aydın: 5.281
Balıkesir: 3.934
Bartın: 388
Batman: 983
Bayburt: 26
Bilecik: 115
Bingöl: 200
Bitlis: 93
Bolu: 365
Burdur: 1.506
Bursa: 730
Çanakkale: 1.149
Çankırı: 210
Çorum: 2.707
Denizli: 326
Diyarbakır: 535
Düzce: 135
Edirne: 554
Elazığ: 227
Erzincan: 432
Erzurum: 409
Eskişehir: 678
Gaziantep: 758
Giresun: 150
Gümüşhane: 279
Hatay: 662
Iğdır: 54
Isparta: 115
İstanbul: 9.533
İzmir:14.323
Kahramanmaraş: 140
Karabük: 757
Karaman: 251
Kars: 131
Kastamonu: 220
Kayseri: 408
Kırklareli: 166
Kırşehir: 90
Kilis: 20
Kocaeli: 4.516
Konya: 610
Kütahya: 73
Malatya: 363
Manisa: 6.499
Mardin: 408
Mersin: 4.059
Muğla: 1.191
Muş: 155
Nevşehir: 531
Niğde: 371
Ordu: 1.494
Osmaniye: 53
Rize: 366
Sakarya: 155
Samsun: 2.149
Siirt: 79
Sinop: 27
Sivas: 486
Şanlıurfa: 20
Şırnak: 24
Tekirdağ: 295
Tokat: 410
Trabzon: 868
Tunceli: 155
Uşak: 164
Van: 529
Yalova: 92
Yozgat: 293
Zonguldak: 128

Sağlık Bakanlığı Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı raporlarından derlenen bilgiye göre 2017 yılı içerisinde Konya’da toplam 610 kişi organlarını bağışladı. İzmir, 14 bin 323 organ bağış sayısı ile iller arasında birinci olurken Konya 24’ncü oldu.

Organ bağışına dikkat çekmek amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlar etkinler gerçekleştirdi.
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Araçlarının ön plakalarını karton 
ile kapatan karı koca, sanayi bölgesin-
den hırsızlık yaptıktan 10 dakika son-
ra polis ekipleri tarafından yakalandı. 
Olay, 28 Aralık Perşembe günü mer-
kez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahal-
lesi Zafer Sanayi bölgesinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi 
çevresinde şüpheli şahısların gezdiği 

ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü 
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler 
hakarete geçti. Bu sırada polis ekiple-
rine Selçuklu Caddesi üzerindeki bir iş 
yerinin önünden demirlerinin çalındı-
ğını bilgisi geldi. Bunun üzerine çev-
rede şüphelileri araştırmaya başlayan 
polis ekipleri, bölgede 2 kişinin ticari 
bir araçla kaçtığını fark etti. Şüphelile-

rin peşine düşen polis, 42 TY 626 pla-
kalı aracı yaklaşık 10 dakika içerisinde 
Horozluhan Mahallesi Adıbelli Sokak 
üzerinde yakaladı. Durdurulan araç 
içerisinde yaklaşık bin lira değerinde 
malzeme ele geçirildi. Malzemeler po-
lisler tarafından Asayiş Şube Müdür-
lüğü bahçesine götürüldü. Gözaltına 
alınan Tuğba T.(29) ile Mustafa T.’nin 

(25) ilk ifadesinde, malzemelerin iş 
yerine ait olduğunu bilmedikleri için 
aldıklarını, malzemeleri ise hurdacı-
ya satacaklarını söylediği öğrenildi. 
Konya Numune Hastanesinde sağ-
lık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 
emniyette götürülürken, ele geçirilen 
malzemelerinin sahibine teslim edildi-
ği belirtildi. n İHA

‘Konuşan Eller’ işitme 
engellilere fayda sağlıyor

Selçuk Üniversitesi (SÜ) öğren-
cisi iki genç tarafından üretilen, işit-
me engellilerin iletişim kurmasını 
kolaylaştırmak amacıyla işaret dilini 
sese ve yazıya dönüştüren mobil 
“Konuşan Eller” isimli eldiven ilgi 
çekiyor. SÜ Bilgisayar Mühendis-
liği Bölümü yüksek lisans öğren-
cisi Uğur Mutlu Kalaycı ve Fatma 
Kevser Aslan, işitme engellilerin 
herhangi bir zorluk çekmeden ha-
yata adapte olabilmelerini sağlamak 
için çalışma başlattı. Öğrenciler bir 
yılın sonunda Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumundan 
(TÜBİTAK) aldıkları destekle işaret 
dilini sese ve yazıya dönüştürebilen 
“Konuşan Eller” isimli eldiven tasar-
ladı.

Eldivenin parmaklarında bulu-
nan sensör, yapılan hareketi algı-
lıyor ve bluetooth cihazı, bu işaret 
dilini android yazılıma sahip akıllı 
telefona gönderiyor. Telefonda ta-
nımlı uygulama da işaret dilini sesli 
ve yazılı olarak kişiye gösteriyor. 

Tam kapasite batarya ile bir gün 
boyunca çalışabilen eldiven, bin 
kelime ve yüz cümleyi hafızasına 
kaydedebiliyor. Öğrencilerden Uğur 
Mutlu Kalaycı, eldiveni işitme en-
gellilerin günlük hayatta daha kolay 
kullanabilmesini sağlamak amacıyla 

mobil olarak tasarladıklarını söyle-
di. Konuşan Eller’in çift eldivenden 
oluştuğunu belirten Kalaycı, şunları 
kaydetti:

“Eldiveni her iki el için iletişim 
kurmakta zorlanan işitme engelliler 
için tasarladık. Parmaktaki sensör 
sayesinde kişi belirlediği bir işareti 
tanımlamak istediğinde 3 saniye 
gibi kısa sürede hafızasına kaydedi-
yor. İşaret her yapıldığında telefon-
da bulunan uygulama, yazılı ve sesli 
olarak mesajı gösteriyor. Telefonda-
ki uygulamayı da kendimiz yaptık. 
Benzerlerine göre çok daha fazla 
kelime kapasitesine sahip ve çift 
eldiven şeklinde tasarladık. Mobil 
olarak kullanılıyor, yani herhangi bir 
yere ya da bilgisayara bağlanmıyor. 
Ayrıca eldivene normal işaret dilini 
tanımlayabildiğimiz gibi belirlediği-
miz başka bir işareti de hafızasına 
kaydedebiliyoruz.” Kalaycı, benzer 
eldivenlerin bilgisayara bağlı şekilde 
çalıştığına dikkati çekerek, “Bilgisa-
yarla kullanım kişi için pek kullanışlı 
olmuyor. Ancak Konuşan Eller’de 
telefon bağlantısı olduğu için kulla-
nıcı bunu dışarıda rahatlıkla kulla-
nılabiliyor” dedi. Kalaycı, sensörler 
geliştirildiği takdirde eldivenin keli-
me kapasitesinin artabileceğini dile 
getirdi. n AA

Çumra istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeyken, direksiyon hakimiye-
tini kaybeden sürücü kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı

Kontrolden çıktı 
direğe çarptı: 1 ölü

Kontrolden çıkan otomobilin 
yol kenarındaki aydınlatma direği-
ne çarpması sonucu meydana ge-
len trafik kazasında 1 kişi hayatını 
kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, 
saat 08.30 sıralarında merkez Ka-
ratay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi 
Karaman Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Yalçın Avçin (28) idaresindeki 42 
BBP 01 plakalı otomobil, Çumra 
istikametinden şehir merkezi is-
tikametine seyir halindeyken, sü-
rücünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu kontrolden çı-
karak yol kenarındaki beton aydın-
latma direğine çarptı. Çarpmanın 
şiddetiyle otomobil hurdaya dön-
dü. Kazayı gören vatandaşların ih-
barı üzerine olay yerine ambulans 
ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık 
görevlilerinin yaptığı müdahalede 
araç sürücüsü Yalçın Avçin’in ha-
yatını kaybettiği belirlendi. Araçta 
bulunan ve ağır yaralanan Hakan 

K. (31) ise ilk müdahalenin ardın-
dan ambulansla Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Tedavi altına alınan yaralının ha-
yati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. 
Öte yandan, kazada hayatını kay-

beden sürücünün cesedinin yanına 
bırakılan botlar, görenlerin yüreği-
ni dağladı. n İHA

Hırsızlık yaptılar, 10 dakika sonra yakalandılar

Emniyet’ten 9. huzur uygulaması Jandarma’dan Kızılay’a kan bağışı

Türkiye genelinde Emniyet 
Genel Müdürlüğü tarafından baş-
latılan 9. huzur, güven uygulaması 
kapsamında, Konya’nın Kulu ilçe-
sinde de emniyet ekipleri denetim 
gerçekleştirdi.

Ankara-Konya Karayolu gü-
zergahı Olof Palme Bulvarında 
denetim yapan ekipler tarafından, 

şehirler arası yolcu taşımacılığı ya-
pan yolcu otobüsleri, minibüsler ve 
özel araçlarında plaka sorgulamala-
rı ve kişilerin kimlik sorgulamaları 
yapıldı. Kulu’nun en işlek caddesi 
olan Atatürk Caddesinde 9. Türkiye 
geneli güven ve huzur uygulaması 
yapılırken, Kulu’da bulunan kahve-
haneler ve Kulu merkez genelinde 

açık olan iş yerlerinde de kişilerin 
kimlik kontrolleri GBT sorgulamala-
rı da yapıldı. Emniyet ekipleri, cam-
larında siyah film olan araç sahiple-
rini uyararak, kısa zamanda yasaya 
uygun şekilde olması konusunda 
bilgilendirdi. Denetimler sırasında 
yasalar gereği bazı araçlara cezai 
işlemler uygulandı. n İHA

Beyşehir İlçe Jandarma Komu-
tanlığında görevli rütbeli personel 
Türk Kızılay’ına kan bağışı deste-
ğinde bulundu.  Beyşehir İlçe Sağlık 
Müdürlüğü ile Türk Kızılay’ı Konya 
Şubesinin Beyşehir ilçesinde ortak-
laşa düzenlediği “Bir kan var, üç 
hayat kurtar” isimli kan bağışı kam-
panyasına ilçe merkezindeki kamu 

kurumları ile vatandaşlar da ilgi 
gösterdi. Beyşehir İlçe Jandarma 
Komutanlığında görevli rütbeli per-
sonel de kampanyaya kan vererek 
destekte bulundu. İlçe Jandarma 
Komutanı Jandarma Binbaşı Yalçın 
Urlu’nun yanı sıra, teşkilatta görev 
yapan rütbeli personel de Beyşehir 
İlçe Sağlık Müdürlüğüne gelerek 

kan verdi. Kan bağışı esnasında, 
kan bağışının hem sağlık, hem de 
hayat kurtarma açısından ne kadar 
önemli olduğu vurgulandı. Beyşe-
hir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet 
Özkan, yoğun ilgi gören kampanya-
ya desteklerinden ötürü jandarma 
teşkilatı ile tüm kamu kurumlarına 
ve vatandaşlara teşekkür etti. n İHA

Yalçın Avçin (28) idaresindeki 42 BBP 01 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.
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2017’nin ikinci yarısında müjdeler arka arkaya geldi
33 2017 yılının ilk yarısı daha durağan geçmesine karşın ikinci yarısı daha hareketli günlere ev sahipliği yaptı. İş, siyaset, yatırım, 

spor gibi alanlar başta olmak üzere, Konya için önemli olan müjdeli haberlerin çoğu 2017 yılının ikinci yarısında geldi
2017 yılında Atiker Konyaspor aldığı 2 kupa ile tarih yazdı. AK Parti Kurucu İl Başkanı ve Eski Milletvekili Hasan Angı yeniden 

İl Başkanı oldu. Numune Hastanesi yeni binası hizmete başladı. Lojistik merkez ve YHT Garı’nın temelleri atıldı

Dört gözle beklenen Numune Hastanesi Yeni binası için müjdeli haber 2017 yılının son ayında geldi. 13 Aralık tarihinde Numune Hastanesi yeni binasının poliklinik kısımları hizmete girdi. Konya’nın önemli yatırımları arasında gösterilen Lojistik Merkez için müjdeli haber 2017 yılında geldi. Lojistik merkezin ve YHT Yeni Garının temeli atıldı. 

AK Parti Konya Kurucu İl Başkanı Hasan Angı Yeniden il Başkanı oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, TBB Başkanı seçildi.

Fevzi Kayacan’a FETÖ’den 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hakkı Gökbel tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, TOBB Başkan Yardımcılığına getirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Koç atandı.

2017 yılının ilk yarısı Konya 
için iş, siyaset, spor, yatırım anla-
mında daha sakin geçse de, yılın 
ikinci yarısında şehir daha hareketli 
günler yaşadı. 2016-2017 sezonun-
da başarılı bir grafik çizen Atiker 
Konyaspor’un, Ramazan ayı birlikte 
Ziraat Türkiye Kupası’nı alarak şeh-
re kazandırması, 2017 yılının Konya 
açısından önemli bir olayı olarak ta-
rihe geçti. Atiker Konyaspor bu ba-
şarısını Ağustos ayında aldığı 2017 
yılı Süper Kupa ile taçlandırarak, 
şehrin spor alanında 2017 yılında 
tarih yazmasını sağladı. 2017 yılı-
nın ikinci yarısı Konya iş ve siyaset 
dünyası açısından da daha hareket-
li geçti. Yenilenme sürecine giren 
AK Parti İl Teşkilatı’nda değişiklik 
yaşandı. Bu kapsamda Musa Arat 
istifa ederken, AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı oldu. Yılın son çeyre-
ğinde yaşanan bu gelişmeye yeni-
leri eklendi. Konya, yılın son ayla-
rında Türkiye çapında 2 yeni görev 
ile gururlandı. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek Türkiye Be-
lediyeler Birliği Başkanı seçilirken, 
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkan Yardımcısı oldu. Ya-
tırımlar anlamında 2017 yılı Konya 
için önemli bir yıl oldu. 2017 yılında 
Konya kamu yatırımlarına ayrılan 
miktar anlamında illere göre sıra-
lamada bir önceki yılki sıralamasını 
koruyarak 5. sırada yer aldı. Ayrıca 
Konya’da Numune Hastanesi yeni 
binasının açılması, YHT Yeni Gar 
binası ve Lojistik Merkez’in teme-
linin atılması 2017 yılının akıllarda 
kalan önemli gelişmeler oldu. 2017 
yılında Konya’da görülen FETÖ 
davalarında da önemli gelişmeler 
yaşandı. Eski Baro Başkanı Fevzi 
Kayacan’a 10 yıl 6 ay hapis ecza-
sı verildi. Selçuk Üniversitesi Eski 
Rektörü Hakkı Gökbel tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıl-
dı. Ayrıca İşadamı Nusret Argun 
ve Selçuk Üniversitesi Eski Rektörü 
Süleyman Okudan’ın da aralarında 
bulunduğu FETÖ Kumpas Davası 
yeniden görülerek tüm sanıklar be-
raat etti. 

KONYA YATIRIMLARDA İLK 5’TE
Yıllarca nüfus ve yüzölçümüne 

göre alması gereken yatırımların 
çok gerisinde kalan Konya 2015 ve 
2014’te 7 ve 2013’te 8. Sırada yer 
almıştı. Ancak 2016 yılında hak 
ettiği yatırım miktarını almayı ba-
şaran Konya, sıralamasını 5’e yük-
seltmişti. Konya 2017 yılında da bu 
sıralamayı korumayı başardı. Kamu 
yatırım miktarı dağılımında Konya 
2017 yılında da 5. sırada yer alarak 
toplamda 94 milyar 518 milyon 347 
bin liralık yatırım gerçekleştirilirken, 
Konya 1 milyar 462 milyon 63 bin 
liralık kısmını aldı. Son 10 yılın iller 
sıralamasında kamu yatırımlarına 
ayrılan bütçe miktarlarına bakıldı-
ğında Konya’nın önemli bir yükseliş 
gösterdiği görülüyor. Konya 2007 
yılında kamu yatırımına ayrılan 
bütçe sıralamasında 11. sırada yer 
alırken, 2017 yılında 5. sırada yer 
alıyor. İller sıralamasında Konya’nın 
10 yılda 6 sıra birden yükselmesi, 
Konya’da kamu yatırımlarındaki 
yükseliş bakımından oldukça değer-
li bulunuyor. Konya’nın son 10 yıllık 
sıralaması şu şekilde; 2007 yılında 
11., 2008 yılında 13., 2009 yılında 
14, 2010 yılında 11., 2011 yılında 
10., 2012 yılında 8., 2013 yılında 
8., 2014 yılında 7., 2015 yılında 7., 

2016 yılında 5., 2017 yılında 5.
LOJİSTİK MERKEZ VE 
GAR TEMELİ ATILDI

Konya son yıllarda ulaşılabilirlik 
anlamında önemli mesafeler kat 
etti. Anadolu’nun ortasında olan 
Konya’nın ulaşımda gerçekleştirdiği 
hamleler, her alanda şehre oldukça 
büyük katkılar sağladı. Konya’nın 
ulaşımdaki bu hamlelerine bağlı 
olarak yeni yatırım projeleri de orta-
ya çıktı. Bunlara bağlı olarak ortaya 
çıkan projelerden önemlileri yeni 
YHT Garı ve Lojistik Merkez oldu. 
Her iki yatırımın da temeli 2017 
yılında atılarak somut adımlar ger-
çekleştirildi. 19 Ağustos’ta temeli 
atılan YHT Garı’nın maliyeti 68 
milyon lira, Kayacık Lojistik Merke-
zi yatırımı bedelinin ise 138 milyon 
lira olacak. Toplam her iki yatırım 
206 milyon lira olarak öngörülü-
yor. Bir milyon metrekare toplam 
alanıyla Kayacık Lojistik Merkezi, 
Türkiye’nin en büyük ve önemli 
lojistik merkezlerinden biri olacak. 
2019’un ilk çeyreğinde tamamlan-
ması öngörülen lojistik merkezin 
organize sanayi bölgeleriyle bağlan-
tısı sağlanacak. Bu hatlar üzerinden 
konteyner taşımacılığı da yapılabi-
lecek. YHT Garı’nın da 2018 yılının 
ilk yarısında tamamlanması planla-
nıyor. 

NUMUNE HASTANESİ 
HİZMETE AÇILDI

Konya’nın en önemli projelerin-
den biri de Yeni Numune Hastanesi 
binasıydı. 2012 Aralık ayında yapı-
mına başlanan ve bürokratik olarak 
bazı sıkıntılardan dolayı planlanan 
sürede tamamlanamayan yeni 
Numune Hastanesi binası nihayet 
sona erdi. Hastanenin poliklinikleri 
13 Aralık’tan itibaren hizmete açıl-
dı. 125 bin metrekarelik alanıyla 
Konya’nın şu anda en büyük hasta-
nesi olma özelliğini kazanan Numu-
ne Hastanesi, şehir merkezinde ol-
ması nedeniyle kolay ulaşılabilen bir 
konumda. Bu nedenle vatandaşlar 
Numune Hastanesi’nin bitirilmesini 
dört gözle bekliyordu. Bu anlamda 
2017 yılına sağlık alanında Numu-
ne Hastanesi’nin bitirilip faaliyete 
geçirilmesi damga vurdu. Ayrıca 
Hastanenin tüm birimleriyle 2018 
yılının Ocak ayının sonlarına doğru 

hizmete geçmesi bekleniyor. 
SULTAN SELİM CAMİ 

RESTORASYONU TAMAMLANDI
Mevlana Dergâhının batısında 

inşaatına Sultan II. Selim’in şehza-
deliği zamanında başlanan Sultan 
Selim Camii, 1558-1567 yılları ara-
sında tamamlanarak, Osmanlı kla-
sik mimarisinin Konya’daki en gü-
zel eserlerinden biri olarak dikkat 
çekiyor. Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Konya’daki tarihi mirasa sahip 
çıkma adına çok sayıda tarihi eserin 
restorasyonunu gerçekleştirdi. Sul-
tan Selim Camii de bunlardan biri. 
Yaklaşık 4 yıl önce restorasyonuna 
başlanan ve çalışmalar kapsamında 
ibadete kapatılan camii, 2017 yılın-
da çalışmaların tamamlanmasıyla 
yeniden ibadete açıldı. 2017 yılının 
Ramazan ayı öncesi Cuma nama-
zıyla açılan Sultan Selim Camii’ye 
yaklaşık 10 milyon lira harcandı. 
Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yaptırılan restorasyon çalış-
maları kapsamında Sultan Selim 
Camii içinde yaklaşık 6,5 metre de-
rinliğe inilerek temel güçlendirme 
çalışması yapıldı, cami kubbesi ile 
duvarlardaki çatlaklar tamir edildi. 
Raspalama sonucu sıva ve kalem 
içi süslümeler orijinal haliyle ortaya 
çıkarılarak çıkan bütün çatlaklara ve 

bütün sorunlu alanlara müdahale 
edildi. Onarım kapsamında; kub-
belerin dışındaki kurşun kaplama 
kaldırılarak tüm kubbeler dışarıdan 
iki kat karbon elyaf kumaşlarla, içe-
riden de karbon elyaf çubuklarla 
güçlendirildi.

AK PARTİ İL BAŞKANI DEĞİŞTİ
2017 yılı Konya siyaseti açısın-

dan da birkaç değişikliği beraberin-
de getirdi. Cumhurbaşkanı ve AK 
Parti Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 2017 yılı başlarında yap-
tığı “Metal yorgunluğu” açıklaması, 
teşkilatlarda yenilenmeye gidileceği 
tartışmalarını beraberinde getir-
mişti. Bu kapsamda ülke genelinde 
bazı il ve ilçe başkanları, belediye 
başkanları genel merkezin talepleri 
doğrultusunda istifa etti. Bunlardan 
biri de AK Parti Konya İl Başkanı 
Musa Arat oldu. Arat, 2014 yılında 
aldığı görevi 17 Ekim 2017 tarihin-
de genel merkeze sunduğu istifa ile 
bıraktığını açıkladı. Ardından “yeni 
İl Başkanı kim olacak?” sorusu so-
rulmaya başlandı. Genel Merkez 
tarafından Konya’da teşkilatlarda 
temayül yapıldı. Yapılan temayüller 
sonucunda Konya’dan dikkat çeken 
bir isim AK Parti Genel Merkezi’ne 
çağrılarak İl Başkanlığı görevi tevdi 
edildi. Bu kapsamda AK Parti Teş-

kilatlardan Sorum-
lu Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa Ataş, Cumhur-
başkanı Erdoğan ile yapılan istişare 
sonucu Konya İl Başkanlığına, eski 
Milletvekili Hasan Angı’nın atandı-
ğını duyurdu. Angı aynı zamanda, 
AK Parti’nin Kurucu İl Başkanı. Ya-
pılan atama, Angı’nın Konya’daki 
tartışmaları bitirecek ve teşkilatlara 
abilik yapacağı yorumlarını bera-
berinde getirdi. AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı’yla birlikte AK Parti 
Konya’da yeni bir döneme girmiş 
oldu. 

TAHİR AKYÜREK 
TBB BAŞKANI SEÇİLDİ

AK Parti’deki değişim sonucu 
2004 yılından bu yana İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı göre-
vini yürüten Kadir Topbaş, Belediye 
Başkanlığı görevini 23 Eylül’de Par-
tisinin talebi doğrultusunda bırak-
tı. Topbaş, aynı zamanda Türkiye 
Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı 
görevini de yürütüyordu. Topbaş’ın 
İstanbul Belediye Başkanlığı göre-
vinden istifa etmesinin ardından 
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlı-
ğı da boş kalmış oldu. Bu kapsamda 
yeni başkan seçimi için harekete 
geçen Türkiye Belediyeler Birliği 6 
Ekim’de, Çevre ve Şehircilik Bakanı 

Mehmet Özhaseki’nin de katılımıyla 
yeni başkanı seçmek üzere toplan-
dı. Muhalefetin aday çıkarmadığı 
seçimde tek aday olarak gösterilen 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tahir Akyürek için oy kullanıldı. 
Seçim sonucu 345 oyla Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Türkiye Belediyeler Birliği 
Başkanlığına seçildi. Oylamada 9 oy 
geçersiz sayıldı. 

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ PROF. 
DR. MEHMET KOÇ OLDU

Sağlık Bakanlığı 2017 yılında 
köklü değişikliler için harekete geç-
mişti. Bu kapsamda Kasım 2011’de 
yürürlüğe giren 663 sayılı Sağlık 
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname’de 
(KHK) değişiklik yapıldı. Bakanlar 
Kurulu’na sunularak kabul edilen 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşla-
rının Teşkilat ve Görevleri Hakkın-
da Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Taslağı ile Türkiye Kamu Hastane-
leri Kurumu ile Türkiye Halk Sağ-
lığı Kurumu kapatıldı. İki kurum 
da Sağlık Bakanlığı’na bağlı genel 
müdürlük seviyesine düşürüldü. 
Böylece illerde sağlık hizmetlerinin 

İl Sağlık Müdürlükleri’nce tek elden 
yönetilmesi sağlandı. Bununla bir-
likte Sağlık Bakanlığı illerdeki Sağlık 
Müdürlerine yönelik de bir çalışma 
başlattı. Alınan bilgilere göre bu ça-
lışma kapsamında 35 ilin İl Sağlık 
Müdürleri değişti. Konya’da kapatı-
lan Konya Kamu Hastaneleri Birliği 
Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet 
Koç İl Sağlık Müdürü olarak atana-
rak göreve başladı. 

SELÇUK ÖZTÜRK TOBB BAŞKAN 
YARDIMCISI SEÇİLDİ

2017 yılında iş dünyası acı bir 
kayıpla üzüntüye boğuldu. İstanbul 
Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbra-
him Çağlar, hayatını kaybetti. Mer-
hum Çağlar aynı zamanda Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkan Yardımcısı görevini yürütü-
yordu. Merhum Çağlar’ın vefatının 
ardından TOBB’de boşalan Başkan 
Yardımcılığı koltuğuna Konya’nın 
başarılı ismi getirildi. Konya Ticaret 
Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, 
2017 yılının son günlerinde TOBB 
Başkan Yardımcısı oldu. Alınan ka-
rar Konya iş dünyasında heyecanla 
karşılandı. 1993 yılında MÜSİAD 
Konya Şubesi’nin kurucu üyeleri 
arasında yer alan Selçuk Öztürk, 
2005-2009 yılları arasında MÜSİ-

AD Konya Şubesi Başkanlığı yap-
tı. Öztürk, 2011 yılından itibaren 
Konya Ticaret Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı’nı yürüten Öztürk, 
2014 Ocak ayında TOBB Yönetim 
Kurulu Üyeliğine seçildi. Öztürk, 
26.12.2017 tarihinde gerçekleştiri-
len TOBB Yönetim Kurulu toplantı-
sında Başkan Yardımcılığına seçildi. 
Öztürk, aynı zamanda KTO Eğitim 
ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanlığı ve KTO Karatay Üniver-
sitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığını 
da sürdürüyor.

İKİ KUPALI ŞAMPİYON 
ATİKER KONYASPOR

Süper Lig temsilcimiz Atiker 
Konyaspor için 2017 yılı iyi başla-
dı. Bir önceki sezon Aykut Koca-
man teknik direktörlüğünde ligde 
3.olan yeşil beyazlılar, Ziraat Türki-
ye Kupası’nda yarı final oynamıştı. 
2017 yılında kupadaki başarısını 
katlayan Anadolu Kartalı, büyük ba-
şarıya imza atarak 31 Mayıs tarihin-
de oynanan final maçında Medipol 
Başakşehir’i yenerek tarihinde ilk 
kez Türkiye Kupası’nın sahibi oldu. 
Bununla yetinmeyen Kartal, Türki-
ye Kupası Şampiyonu sıfatıyla çık-
tığı Süper Kupa maçında Süper Lig 
şampiyonu Beşiktaş’ı yenerek ikinci 

kupasını da müzesine götürdü. 
Ancak bu başarıların ardından 
Konyaspor’da sorunlar üst üste 
gelmeye başladı. 2017 – 2018 se-
zonunun ilk lig maçında yeşil be-
yazlı takımın en önemli oyuncu-
larından biri olan Abdou Razack 
Traore sakatlanırken, 2.hafta 
oynanan Gençlerbirliği maçından 
önce dönemin Kulüp Başkanı Ah-
met Şan, ByLock iddiaları üzerine 
savcılığa verdi. Ahmet Şan, yaşa-
nan bu gelişmelerden sonra kulüp 
başkanlığı görevinden istifa etti. 
Aralık 2017’de ise yapılan araştır-
malar sonucu, Konyaspor’un eski 
başkanı Ahmet Şan’ın Bylock kul-
lanmadığı ortaya çıktı. 2017 yılın-
da Atiker Konyaspor, Süper Lig’in 
ilk yarısını 15 puan ile 16.sırada 
tamamladı.

KONYA’NIN 2017 
FETÖ BİLANÇOSU!

Konya’da FETÖ/PDY bağlan-
tısı gerekçesiyle yasal işlem ya-
pılan kişi sayıları 28 Aralık 2017 
tarihi itibariyle, Konya’da kamu 
kurum ve kuruluşlarında çalışan 
personel ile ilgili olarak; görev-
den uzaklaştırılan kişi sayısı 868, 
tutuklanan kişi sayısı 2 bin 398,  

devlet memurluğundan çıkarılan 
kişi sayısı 2 bin 665 oldu. Ayrıca 
Konya’da görülen FETÖ davaları 
kapsamında 2017 yılında önemli 
gelişmeler de yaşandı. Ekim ayın-
da, FETÖ/PDY yönelik soruşturma 
kapsamında haklarında dava açılan 
13’ü tutuklu 35 sanığın yargılandığı 
davanın karar duruşmasında mah-
keme, eski Konya Barosu Başkanı 
Fevzi Kayacan’ı 10 yıl 6 ay hapis 
cezasına çarptırdı. Kasım ayında ise, 
FETÖ’nün üniversite yapılanmasına 
ilişkin açılan davada aralarında eski 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Hakkı 
Gökbel’in de bulunduğu 7 sanık, 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı.  Konya 2. Ağır Ceza Mah-
kemesinde, FETÖ’nün üniversite 
yapılanmasına ilişkin 20’si tutuklu 
43 sanık hakkında açılan davada, 
Hakkı Gökbel, Suat Keskin, Ali Sal-
lı, Durdu Mehmet Yavşan, Emin 
Maden, Hasan Ali Yüksekkaya ve 
Mehmet Kayrak’ın tahliyesine karar 
verildi. Mahkemenin 7 sanık hak-
kında, üzerlerine atılı suçun vasıf 
ve mahiyeti ile mevcut delillerin 
büyük ölçüde toplanması, toplanan 
delillere etki etme imkan ve ihti-
mallerinin bulunmamasından ötürü 
tahliye kararı verdiği öğrenildi. Yurt 
dışına çıkış yasağı getirilen sanıklar 
hakkında, adli kontrol kararı verildi. 
Aralık ayında ise, FETÖ/PDY üyele-
rince açılan “kumpas davası”nda, 
aralarında eski Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Oku-
dan ile iş adamı Nusret Argun’un 
da bulunduğu sanıkların tamamının 
beraatine karar verildi. Konya’da 
2008’de FETÖ üyelerince asılsız 
delillerle iş adamı Nusret Argun’un 
şirketine yönelik operasyonun ar-
dından açılan “okyanus davasında”, 
Yargıtay’ın yerel mahkemenin ver-
diği kararı bozması üzerine, dava 
Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 
bugün yeniden görüldü. Bazı sa-
nıklar ile müdafi avukatların katıl-
dığı duruşmada, mahkeme heyeti 
aralarında eski Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Oku-
dan ve iş adamı Nusret Argun’un 
da bulunduğu 234 kişinin beraatine 
karar verdi.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Atiker Konyaspor sayesinde Konya spor alanında 2017 yılında güldü. Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa alarak tarih yazdı.

Yaklaşık 4 yıl önce Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonuna başlanan Sultan Selim Camii 2017’de restorasyonu tamamlanarak yeniden ibadete açıldı

İşadamı Nusret Argun FETÖ kumpas davasında beraat etti.

Süleyman Okudan, FETÖ kumpas davasında beraat etti.
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2017’nin ikinci yarısında müjdeler arka arkaya geldi
33 2017 yılının ilk yarısı daha durağan geçmesine karşın ikinci yarısı daha hareketli günlere ev sahipliği yaptı. İş, siyaset, yatırım, 

spor gibi alanlar başta olmak üzere, Konya için önemli olan müjdeli haberlerin çoğu 2017 yılının ikinci yarısında geldi
2017 yılında Atiker Konyaspor aldığı 2 kupa ile tarih yazdı. AK Parti Kurucu İl Başkanı ve Eski Milletvekili Hasan Angı yeniden 

İl Başkanı oldu. Numune Hastanesi yeni binası hizmete başladı. Lojistik merkez ve YHT Garı’nın temelleri atıldı

Dört gözle beklenen Numune Hastanesi Yeni binası için müjdeli haber 2017 yılının son ayında geldi. 13 Aralık tarihinde Numune Hastanesi yeni binasının poliklinik kısımları hizmete girdi. Konya’nın önemli yatırımları arasında gösterilen Lojistik Merkez için müjdeli haber 2017 yılında geldi. Lojistik merkezin ve YHT Yeni Garının temeli atıldı. 

AK Parti Konya Kurucu İl Başkanı Hasan Angı Yeniden il Başkanı oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, TBB Başkanı seçildi.

Fevzi Kayacan’a FETÖ’den 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hakkı Gökbel tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, TOBB Başkan Yardımcılığına getirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Koç atandı.

2017 yılının ilk yarısı Konya 
için iş, siyaset, spor, yatırım anla-
mında daha sakin geçse de, yılın 
ikinci yarısında şehir daha hareketli 
günler yaşadı. 2016-2017 sezonun-
da başarılı bir grafik çizen Atiker 
Konyaspor’un, Ramazan ayı birlikte 
Ziraat Türkiye Kupası’nı alarak şeh-
re kazandırması, 2017 yılının Konya 
açısından önemli bir olayı olarak ta-
rihe geçti. Atiker Konyaspor bu ba-
şarısını Ağustos ayında aldığı 2017 
yılı Süper Kupa ile taçlandırarak, 
şehrin spor alanında 2017 yılında 
tarih yazmasını sağladı. 2017 yılı-
nın ikinci yarısı Konya iş ve siyaset 
dünyası açısından da daha hareket-
li geçti. Yenilenme sürecine giren 
AK Parti İl Teşkilatı’nda değişiklik 
yaşandı. Bu kapsamda Musa Arat 
istifa ederken, AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı oldu. Yılın son çeyre-
ğinde yaşanan bu gelişmeye yeni-
leri eklendi. Konya, yılın son ayla-
rında Türkiye çapında 2 yeni görev 
ile gururlandı. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek Türkiye Be-
lediyeler Birliği Başkanı seçilirken, 
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkan Yardımcısı oldu. Ya-
tırımlar anlamında 2017 yılı Konya 
için önemli bir yıl oldu. 2017 yılında 
Konya kamu yatırımlarına ayrılan 
miktar anlamında illere göre sıra-
lamada bir önceki yılki sıralamasını 
koruyarak 5. sırada yer aldı. Ayrıca 
Konya’da Numune Hastanesi yeni 
binasının açılması, YHT Yeni Gar 
binası ve Lojistik Merkez’in teme-
linin atılması 2017 yılının akıllarda 
kalan önemli gelişmeler oldu. 2017 
yılında Konya’da görülen FETÖ 
davalarında da önemli gelişmeler 
yaşandı. Eski Baro Başkanı Fevzi 
Kayacan’a 10 yıl 6 ay hapis ecza-
sı verildi. Selçuk Üniversitesi Eski 
Rektörü Hakkı Gökbel tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıl-
dı. Ayrıca İşadamı Nusret Argun 
ve Selçuk Üniversitesi Eski Rektörü 
Süleyman Okudan’ın da aralarında 
bulunduğu FETÖ Kumpas Davası 
yeniden görülerek tüm sanıklar be-
raat etti. 

KONYA YATIRIMLARDA İLK 5’TE
Yıllarca nüfus ve yüzölçümüne 

göre alması gereken yatırımların 
çok gerisinde kalan Konya 2015 ve 
2014’te 7 ve 2013’te 8. Sırada yer 
almıştı. Ancak 2016 yılında hak 
ettiği yatırım miktarını almayı ba-
şaran Konya, sıralamasını 5’e yük-
seltmişti. Konya 2017 yılında da bu 
sıralamayı korumayı başardı. Kamu 
yatırım miktarı dağılımında Konya 
2017 yılında da 5. sırada yer alarak 
toplamda 94 milyar 518 milyon 347 
bin liralık yatırım gerçekleştirilirken, 
Konya 1 milyar 462 milyon 63 bin 
liralık kısmını aldı. Son 10 yılın iller 
sıralamasında kamu yatırımlarına 
ayrılan bütçe miktarlarına bakıldı-
ğında Konya’nın önemli bir yükseliş 
gösterdiği görülüyor. Konya 2007 
yılında kamu yatırımına ayrılan 
bütçe sıralamasında 11. sırada yer 
alırken, 2017 yılında 5. sırada yer 
alıyor. İller sıralamasında Konya’nın 
10 yılda 6 sıra birden yükselmesi, 
Konya’da kamu yatırımlarındaki 
yükseliş bakımından oldukça değer-
li bulunuyor. Konya’nın son 10 yıllık 
sıralaması şu şekilde; 2007 yılında 
11., 2008 yılında 13., 2009 yılında 
14, 2010 yılında 11., 2011 yılında 
10., 2012 yılında 8., 2013 yılında 
8., 2014 yılında 7., 2015 yılında 7., 

2016 yılında 5., 2017 yılında 5.
LOJİSTİK MERKEZ VE 
GAR TEMELİ ATILDI

Konya son yıllarda ulaşılabilirlik 
anlamında önemli mesafeler kat 
etti. Anadolu’nun ortasında olan 
Konya’nın ulaşımda gerçekleştirdiği 
hamleler, her alanda şehre oldukça 
büyük katkılar sağladı. Konya’nın 
ulaşımdaki bu hamlelerine bağlı 
olarak yeni yatırım projeleri de orta-
ya çıktı. Bunlara bağlı olarak ortaya 
çıkan projelerden önemlileri yeni 
YHT Garı ve Lojistik Merkez oldu. 
Her iki yatırımın da temeli 2017 
yılında atılarak somut adımlar ger-
çekleştirildi. 19 Ağustos’ta temeli 
atılan YHT Garı’nın maliyeti 68 
milyon lira, Kayacık Lojistik Merke-
zi yatırımı bedelinin ise 138 milyon 
lira olacak. Toplam her iki yatırım 
206 milyon lira olarak öngörülü-
yor. Bir milyon metrekare toplam 
alanıyla Kayacık Lojistik Merkezi, 
Türkiye’nin en büyük ve önemli 
lojistik merkezlerinden biri olacak. 
2019’un ilk çeyreğinde tamamlan-
ması öngörülen lojistik merkezin 
organize sanayi bölgeleriyle bağlan-
tısı sağlanacak. Bu hatlar üzerinden 
konteyner taşımacılığı da yapılabi-
lecek. YHT Garı’nın da 2018 yılının 
ilk yarısında tamamlanması planla-
nıyor. 

NUMUNE HASTANESİ 
HİZMETE AÇILDI

Konya’nın en önemli projelerin-
den biri de Yeni Numune Hastanesi 
binasıydı. 2012 Aralık ayında yapı-
mına başlanan ve bürokratik olarak 
bazı sıkıntılardan dolayı planlanan 
sürede tamamlanamayan yeni 
Numune Hastanesi binası nihayet 
sona erdi. Hastanenin poliklinikleri 
13 Aralık’tan itibaren hizmete açıl-
dı. 125 bin metrekarelik alanıyla 
Konya’nın şu anda en büyük hasta-
nesi olma özelliğini kazanan Numu-
ne Hastanesi, şehir merkezinde ol-
ması nedeniyle kolay ulaşılabilen bir 
konumda. Bu nedenle vatandaşlar 
Numune Hastanesi’nin bitirilmesini 
dört gözle bekliyordu. Bu anlamda 
2017 yılına sağlık alanında Numu-
ne Hastanesi’nin bitirilip faaliyete 
geçirilmesi damga vurdu. Ayrıca 
Hastanenin tüm birimleriyle 2018 
yılının Ocak ayının sonlarına doğru 

hizmete geçmesi bekleniyor. 
SULTAN SELİM CAMİ 

RESTORASYONU TAMAMLANDI
Mevlana Dergâhının batısında 

inşaatına Sultan II. Selim’in şehza-
deliği zamanında başlanan Sultan 
Selim Camii, 1558-1567 yılları ara-
sında tamamlanarak, Osmanlı kla-
sik mimarisinin Konya’daki en gü-
zel eserlerinden biri olarak dikkat 
çekiyor. Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Konya’daki tarihi mirasa sahip 
çıkma adına çok sayıda tarihi eserin 
restorasyonunu gerçekleştirdi. Sul-
tan Selim Camii de bunlardan biri. 
Yaklaşık 4 yıl önce restorasyonuna 
başlanan ve çalışmalar kapsamında 
ibadete kapatılan camii, 2017 yılın-
da çalışmaların tamamlanmasıyla 
yeniden ibadete açıldı. 2017 yılının 
Ramazan ayı öncesi Cuma nama-
zıyla açılan Sultan Selim Camii’ye 
yaklaşık 10 milyon lira harcandı. 
Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yaptırılan restorasyon çalış-
maları kapsamında Sultan Selim 
Camii içinde yaklaşık 6,5 metre de-
rinliğe inilerek temel güçlendirme 
çalışması yapıldı, cami kubbesi ile 
duvarlardaki çatlaklar tamir edildi. 
Raspalama sonucu sıva ve kalem 
içi süslümeler orijinal haliyle ortaya 
çıkarılarak çıkan bütün çatlaklara ve 

bütün sorunlu alanlara müdahale 
edildi. Onarım kapsamında; kub-
belerin dışındaki kurşun kaplama 
kaldırılarak tüm kubbeler dışarıdan 
iki kat karbon elyaf kumaşlarla, içe-
riden de karbon elyaf çubuklarla 
güçlendirildi.

AK PARTİ İL BAŞKANI DEĞİŞTİ
2017 yılı Konya siyaseti açısın-

dan da birkaç değişikliği beraberin-
de getirdi. Cumhurbaşkanı ve AK 
Parti Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 2017 yılı başlarında yap-
tığı “Metal yorgunluğu” açıklaması, 
teşkilatlarda yenilenmeye gidileceği 
tartışmalarını beraberinde getir-
mişti. Bu kapsamda ülke genelinde 
bazı il ve ilçe başkanları, belediye 
başkanları genel merkezin talepleri 
doğrultusunda istifa etti. Bunlardan 
biri de AK Parti Konya İl Başkanı 
Musa Arat oldu. Arat, 2014 yılında 
aldığı görevi 17 Ekim 2017 tarihin-
de genel merkeze sunduğu istifa ile 
bıraktığını açıkladı. Ardından “yeni 
İl Başkanı kim olacak?” sorusu so-
rulmaya başlandı. Genel Merkez 
tarafından Konya’da teşkilatlarda 
temayül yapıldı. Yapılan temayüller 
sonucunda Konya’dan dikkat çeken 
bir isim AK Parti Genel Merkezi’ne 
çağrılarak İl Başkanlığı görevi tevdi 
edildi. Bu kapsamda AK Parti Teş-

kilatlardan Sorum-
lu Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa Ataş, Cumhur-
başkanı Erdoğan ile yapılan istişare 
sonucu Konya İl Başkanlığına, eski 
Milletvekili Hasan Angı’nın atandı-
ğını duyurdu. Angı aynı zamanda, 
AK Parti’nin Kurucu İl Başkanı. Ya-
pılan atama, Angı’nın Konya’daki 
tartışmaları bitirecek ve teşkilatlara 
abilik yapacağı yorumlarını bera-
berinde getirdi. AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı’yla birlikte AK Parti 
Konya’da yeni bir döneme girmiş 
oldu. 

TAHİR AKYÜREK 
TBB BAŞKANI SEÇİLDİ

AK Parti’deki değişim sonucu 
2004 yılından bu yana İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı göre-
vini yürüten Kadir Topbaş, Belediye 
Başkanlığı görevini 23 Eylül’de Par-
tisinin talebi doğrultusunda bırak-
tı. Topbaş, aynı zamanda Türkiye 
Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı 
görevini de yürütüyordu. Topbaş’ın 
İstanbul Belediye Başkanlığı göre-
vinden istifa etmesinin ardından 
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlı-
ğı da boş kalmış oldu. Bu kapsamda 
yeni başkan seçimi için harekete 
geçen Türkiye Belediyeler Birliği 6 
Ekim’de, Çevre ve Şehircilik Bakanı 

Mehmet Özhaseki’nin de katılımıyla 
yeni başkanı seçmek üzere toplan-
dı. Muhalefetin aday çıkarmadığı 
seçimde tek aday olarak gösterilen 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tahir Akyürek için oy kullanıldı. 
Seçim sonucu 345 oyla Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Türkiye Belediyeler Birliği 
Başkanlığına seçildi. Oylamada 9 oy 
geçersiz sayıldı. 

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ PROF. 
DR. MEHMET KOÇ OLDU

Sağlık Bakanlığı 2017 yılında 
köklü değişikliler için harekete geç-
mişti. Bu kapsamda Kasım 2011’de 
yürürlüğe giren 663 sayılı Sağlık 
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname’de 
(KHK) değişiklik yapıldı. Bakanlar 
Kurulu’na sunularak kabul edilen 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşla-
rının Teşkilat ve Görevleri Hakkın-
da Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Taslağı ile Türkiye Kamu Hastane-
leri Kurumu ile Türkiye Halk Sağ-
lığı Kurumu kapatıldı. İki kurum 
da Sağlık Bakanlığı’na bağlı genel 
müdürlük seviyesine düşürüldü. 
Böylece illerde sağlık hizmetlerinin 

İl Sağlık Müdürlükleri’nce tek elden 
yönetilmesi sağlandı. Bununla bir-
likte Sağlık Bakanlığı illerdeki Sağlık 
Müdürlerine yönelik de bir çalışma 
başlattı. Alınan bilgilere göre bu ça-
lışma kapsamında 35 ilin İl Sağlık 
Müdürleri değişti. Konya’da kapatı-
lan Konya Kamu Hastaneleri Birliği 
Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet 
Koç İl Sağlık Müdürü olarak atana-
rak göreve başladı. 

SELÇUK ÖZTÜRK TOBB BAŞKAN 
YARDIMCISI SEÇİLDİ

2017 yılında iş dünyası acı bir 
kayıpla üzüntüye boğuldu. İstanbul 
Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbra-
him Çağlar, hayatını kaybetti. Mer-
hum Çağlar aynı zamanda Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkan Yardımcısı görevini yürütü-
yordu. Merhum Çağlar’ın vefatının 
ardından TOBB’de boşalan Başkan 
Yardımcılığı koltuğuna Konya’nın 
başarılı ismi getirildi. Konya Ticaret 
Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, 
2017 yılının son günlerinde TOBB 
Başkan Yardımcısı oldu. Alınan ka-
rar Konya iş dünyasında heyecanla 
karşılandı. 1993 yılında MÜSİAD 
Konya Şubesi’nin kurucu üyeleri 
arasında yer alan Selçuk Öztürk, 
2005-2009 yılları arasında MÜSİ-

AD Konya Şubesi Başkanlığı yap-
tı. Öztürk, 2011 yılından itibaren 
Konya Ticaret Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı’nı yürüten Öztürk, 
2014 Ocak ayında TOBB Yönetim 
Kurulu Üyeliğine seçildi. Öztürk, 
26.12.2017 tarihinde gerçekleştiri-
len TOBB Yönetim Kurulu toplantı-
sında Başkan Yardımcılığına seçildi. 
Öztürk, aynı zamanda KTO Eğitim 
ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanlığı ve KTO Karatay Üniver-
sitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığını 
da sürdürüyor.

İKİ KUPALI ŞAMPİYON 
ATİKER KONYASPOR

Süper Lig temsilcimiz Atiker 
Konyaspor için 2017 yılı iyi başla-
dı. Bir önceki sezon Aykut Koca-
man teknik direktörlüğünde ligde 
3.olan yeşil beyazlılar, Ziraat Türki-
ye Kupası’nda yarı final oynamıştı. 
2017 yılında kupadaki başarısını 
katlayan Anadolu Kartalı, büyük ba-
şarıya imza atarak 31 Mayıs tarihin-
de oynanan final maçında Medipol 
Başakşehir’i yenerek tarihinde ilk 
kez Türkiye Kupası’nın sahibi oldu. 
Bununla yetinmeyen Kartal, Türki-
ye Kupası Şampiyonu sıfatıyla çık-
tığı Süper Kupa maçında Süper Lig 
şampiyonu Beşiktaş’ı yenerek ikinci 

kupasını da müzesine götürdü. 
Ancak bu başarıların ardından 
Konyaspor’da sorunlar üst üste 
gelmeye başladı. 2017 – 2018 se-
zonunun ilk lig maçında yeşil be-
yazlı takımın en önemli oyuncu-
larından biri olan Abdou Razack 
Traore sakatlanırken, 2.hafta 
oynanan Gençlerbirliği maçından 
önce dönemin Kulüp Başkanı Ah-
met Şan, ByLock iddiaları üzerine 
savcılığa verdi. Ahmet Şan, yaşa-
nan bu gelişmelerden sonra kulüp 
başkanlığı görevinden istifa etti. 
Aralık 2017’de ise yapılan araştır-
malar sonucu, Konyaspor’un eski 
başkanı Ahmet Şan’ın Bylock kul-
lanmadığı ortaya çıktı. 2017 yılın-
da Atiker Konyaspor, Süper Lig’in 
ilk yarısını 15 puan ile 16.sırada 
tamamladı.

KONYA’NIN 2017 
FETÖ BİLANÇOSU!

Konya’da FETÖ/PDY bağlan-
tısı gerekçesiyle yasal işlem ya-
pılan kişi sayıları 28 Aralık 2017 
tarihi itibariyle, Konya’da kamu 
kurum ve kuruluşlarında çalışan 
personel ile ilgili olarak; görev-
den uzaklaştırılan kişi sayısı 868, 
tutuklanan kişi sayısı 2 bin 398,  

devlet memurluğundan çıkarılan 
kişi sayısı 2 bin 665 oldu. Ayrıca 
Konya’da görülen FETÖ davaları 
kapsamında 2017 yılında önemli 
gelişmeler de yaşandı. Ekim ayın-
da, FETÖ/PDY yönelik soruşturma 
kapsamında haklarında dava açılan 
13’ü tutuklu 35 sanığın yargılandığı 
davanın karar duruşmasında mah-
keme, eski Konya Barosu Başkanı 
Fevzi Kayacan’ı 10 yıl 6 ay hapis 
cezasına çarptırdı. Kasım ayında ise, 
FETÖ’nün üniversite yapılanmasına 
ilişkin açılan davada aralarında eski 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Hakkı 
Gökbel’in de bulunduğu 7 sanık, 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı.  Konya 2. Ağır Ceza Mah-
kemesinde, FETÖ’nün üniversite 
yapılanmasına ilişkin 20’si tutuklu 
43 sanık hakkında açılan davada, 
Hakkı Gökbel, Suat Keskin, Ali Sal-
lı, Durdu Mehmet Yavşan, Emin 
Maden, Hasan Ali Yüksekkaya ve 
Mehmet Kayrak’ın tahliyesine karar 
verildi. Mahkemenin 7 sanık hak-
kında, üzerlerine atılı suçun vasıf 
ve mahiyeti ile mevcut delillerin 
büyük ölçüde toplanması, toplanan 
delillere etki etme imkan ve ihti-
mallerinin bulunmamasından ötürü 
tahliye kararı verdiği öğrenildi. Yurt 
dışına çıkış yasağı getirilen sanıklar 
hakkında, adli kontrol kararı verildi. 
Aralık ayında ise, FETÖ/PDY üyele-
rince açılan “kumpas davası”nda, 
aralarında eski Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Oku-
dan ile iş adamı Nusret Argun’un 
da bulunduğu sanıkların tamamının 
beraatine karar verildi. Konya’da 
2008’de FETÖ üyelerince asılsız 
delillerle iş adamı Nusret Argun’un 
şirketine yönelik operasyonun ar-
dından açılan “okyanus davasında”, 
Yargıtay’ın yerel mahkemenin ver-
diği kararı bozması üzerine, dava 
Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 
bugün yeniden görüldü. Bazı sa-
nıklar ile müdafi avukatların katıl-
dığı duruşmada, mahkeme heyeti 
aralarında eski Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Oku-
dan ve iş adamı Nusret Argun’un 
da bulunduğu 234 kişinin beraatine 
karar verdi.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Atiker Konyaspor sayesinde Konya spor alanında 2017 yılında güldü. Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa alarak tarih yazdı.

Yaklaşık 4 yıl önce Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonuna başlanan Sultan Selim Camii 2017’de restorasyonu tamamlanarak yeniden ibadete açıldı

İşadamı Nusret Argun FETÖ kumpas davasında beraat etti.

Süleyman Okudan, FETÖ kumpas davasında beraat etti.
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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

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

0531 710  88 76



ZAYi VE 

ELEMAN 

İLANLARINIZ 

İÇİN 

BİR TELEFON

KADAR 

YAKINIZ

444 5 158
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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 

Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi No:244 Karatay-Konya
TEL: 0 332 346 14 00 / FAX:0 332 346 14 06

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 
BÖLÜMLERİ MEZUNU 

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
ELEMANLAR ALINACAKTIR

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

B. Kayacık Mah. Konya Organize Sanayi Böl. 
İhsandede Cad. 20 Nolu Sk. No:11 

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

• TORNACI
• BOYACI

• KAYNAKCI 
PERSONELLERE İHTİYACIMIZ VARDIR

 SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR. 

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE 

Firmamız bünyesinde çalışmak üzere;

 - MUHASEBE 
ELEMANI
- ARGON 

KAYNAKÇISI
- ŞEHİRLERARASI 

DAĞITIM 
YAPABİLECEK ŞOFÖR 

ALINACAKTIR
Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır:

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

TEL : 0332 239 08 78

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, yayınladığı yeni yıl mesajında, “2018’i 
Türkiye, Karaman ve Konya için kazanç yılı yapmak bizim elimizdedir” dedi 

‘2018’i kazanç 
yılı yapmalıyız’

AK Parti Karaman Milletvekili ve 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep 
Konuk, yayınladığı yeni yıl mesajın-
da, “Hayatın dinamizmini, yaşanan 
ve yaşanacak zamanın kıymetini 
anlatmak için 2017 yılını geride bıra-
kıyoruz. O da dün olacak akıp giden 
zamanın içinde. Kimimizin hayatında 
acı tatlı hatıraları ile izler bırakarak, 
kimimizin hafızasında ise iz bırak-
madan düne karışacak. Yani tarih 
olacak. Her biten yıl, yaşanan acı tatlı 
hatıralarıyla geride kalır. Yeni gelen 
yılda yaşanan güzelliklerin devamı, 
acıların son bulması temennisi ile 
karşılanır. Her biten yılın tek tek in-
sanların hayatında bıraktığı izler ka-
dar, milletlerin hafızasında da bıraktı-
ğı acı tatlı hatıralar olur. Bazı yıllar ve 
dönemler ise tüm insanlık için ortak 
bir anlam ifade eder” dedi.

Yeni yıl ile birlikte taze bir baş-
langıç yapılacağını belirten Başkan 
Recep Konuk, “Yeni bir yıla girerken 
istisnasız her vatandaşımızın yeni 
umutlar beslemesi, yeni yılı beklen-
tilerle karşılaması hakkıdır. Kişisel 
ve özel umut ve beklentiler şahsidir. 
Ancak her toplumun her milletin or-
tak umut ve beklentileri, zamana ya-
yılmış ve gerçekleşmesini beklediği 
ortak hayalleri, ortak hedefleri vardır. 
Takvimlerdeki değişiklikler milletlere 
o ortak umut, hedef ve beklentiler 
konusunda bir yandan muhasebe 
yapma fırsatı verirken diğer yandan 
yeni bir yıl ile birlikte yapılacaklar ko-
nusunda hem planlama yapma hem 
de irade tazeleme imkanı verir. Mil-
letimizin yeni yılla ve gelecekle ilgili 
ortak hayallerini hayata geçirerek, 
yeni yılla ilgili beklentilerin karşılık 

bulmasını sağlayarak milletimizin re-
fahını yükseltmek, vatanımızı daha 
mamur ve ülkemizi daha güçlü, dev-
letimizi daha itibarlı yaparak, milleti-
mizin ortak hedeflerinin gerçekleşti-
rilmesinde ülkemizin hanesine yeni 
yılı kazanç yıllarından biri olarak dahil 
etmek, başta siyaset ve devlet olmak 
üzere mevkimiz, makamımız, görevi-
miz, işimiz ne olursa olsun hepimizin 
ortak mesuliyeti, geleceğe ve gelecek 
nesillere karşı ortak borcudur” ifade-
lerini kullandı.

Başkan Konuk son olarak, “Evet, 
dün dünde kaldı. Şimdi dünün muha-
sebesini yaparak yarını düşünme za-
manıdır. Milenyuma girerken 21’inci 
asrı Türk asrı yapma hedefini koy-
muştuk önümüze, Cumhuriyetimizin 
100. yılında ilk 10 ekonomi içinde 
yer alacağımızın sözünü vermiştik 

milletimize. Bu sözlerin ve hedeflerin 
millet nezdinde oluşturduğu heyecan 
da beklenti de büyüktür. O nedenle 
her yıl bizim için kıymetlidir. 2018’e 
adım atarak hedef tarihe uzanan sü-
reçte bir yılı daha geride bırakıyoruz. 
Yaptıklarımızla, yapamadıklarımızla 
bir yıl daha geride kalıyor, yeni bir 
yılı karşılıyoruz. Karşıladığımız 2018’i 
ülkemiz, Karaman ve Konya için ka-
zanç yılı yapmak bizim elimizdedir. 
Biz 2018’in hem millet hafızasında 
hem hemşehrilerimizin hafızasında 
iyi ve güzel hatıralar bırakması, kal-
kınma, refah ve zenginliğe odaklan-
dığımız bir yıl olması için kesintisiz 
bir gayret göstereceğiz ve eminim 
ki, 2018 Türkiye, Karaman ve Konya 
için başta ekonomi olmak üzere tüm 
alanlarda yeni bir sıçrama için baş-
langıç yılı olacaktır. Milletimizin ve 
ülkemizin önünde, doğru konulmuş 
ve tartışılmayacak, etrafında kenet-
leneceğimiz hedef ve iddialar var. O 
hedef ve iddiaları gerçekleştirmek 
için kaybedilecek yıllara tahammülü-
müz yok. 2018’den itibaren her yılın 
bizim ülkemizin, bizim milletimizin 
tarihinde kazanılmış yıllar olarak ya-
zılmasını, milletimizin ortak hafıza-
sında 2018’den başlayarak gelecek 
tüm yılların zenginliğimize zenginlik, 
gücümüze güç ve kudretimize kud-
ret katan yıllar olarak yer etmesini 
diliyor, dün olduğu gibi yarınlarda da 
daha güçlü, daha kudretli, daha mü-
reffeh bir Türkiye yolunda üzerimize 
düşeni eksiksiz ve tam yapmaya de-
vam edeceğimizi beyan ederek, tüm 
hemşehrilerimin ve milletimizin yeni 
yılını kutluyorum” şeklinde konuştu.
n İHA 

Recep Konuk



1 OCAK 201814 HABER

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından BM Genel Kurulu’nda karar hükümsüz olarak kabul edildi. İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan da deklarasyon yayımlanarak Doğu Kudüs Filistin’in başkenti ilan edildi.

Savaşlar, çatışmalar, siyasi krizler, terör saldırıları, kazalar ve doğal afetler, 2017’de de dünya gündemini meşgul ederken özellikle ABD’nin 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve İslam dünyasının verdiği tepki, 2017’nin son aylarında yıla damgasını vuran gelişme oldu

2017’ye Kudüs damga vurdu
Savaşlar, çatışmalar, siyasi 

krizler, terör saldırıları, kazalar ve 
doğal afetler, 2017’de de dünya 
gündemini meşgul etti. 2017 yılına 
damgasını vuran olaylar, Suriye’de 
6. yılını dolduran iç savaş, Myan-
mar ordusunun operasyonlarıyla 
yerlerinden olan yüz binlerce Ara-
kanlı Müslüman, Kuzey Kore’nin 
nükleer denemeleri, Trump yöneti-
minin göçmenleri ve Müslümanları 
hedef alan politikaları, Türkiye’de 
yapılan anayasa değişikliğini içeren 
referanduma karşı bazı AB ülkele-
rinin kabul edilemez tutumu gibi 
gelişmeler 2017 yılında dünyadan 
öne çıkan gelişmeler oldu.  Brezil-
ya’da ülkenin kuzeyindeki Amazo-
nas eyaletinde başlayan ve başka 
bölgelere sıçrayan hapishane ayak-
lanmalarında bir hafta içinde 100’ü 
aşkın hükümlü hayatını kaybetti. 
Türkiye, Rusya ve İran öncülüğün-
de Astana’da başlayan görüşme-
lerin ilk toplantısında, Suriye’deki 
ateşkes ihlallerinin üçlü ortak me-
kanizmayla izlenmesi ve uygulan-
masının sağlanması konusunda 
uzlaşmaya varıldı. Pakistan’ın gü-
neyindeki Sind eyaletinde Sehvan 
kentindeki Sufi alimlerinden Lal 
Şahbaz Kalandar’ın türbesinde 
düzenlenen intihar saldırısında 80 
kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. 
TSK destekli Özgür Suriye Ordu-
su (ÖSO), Suriye’nin kuzeyindeki 
Bab ilçesinin merkezini ele geçirdi. 
Suriye’de Bab ilçesine bağlı Sus-
yan köyünde Özgür Suriye Ordusu 
(ÖSO) karargahına bomba yüklü 
araçla düzenlenen saldırıda çoğu 
sivil 60 kişi hayatını kaybetti, en az 
100 kişi yaralandı.

HOLLANDA’DAN ÇİRKİN TAVIR
Hollanda yönetimi, Türkiye’de 

yapılacak anayasa referandumu 
için bu ülkedeki Türk vatandaşla-
rıyla bir araya gelmek isteyen Dı-
şişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Betül Sayan Kaya’yı engel-
ledi. Hollanda’nın Çavuşoğlu’nun 
uçağına iniş izni verilmemesi, Ka-
ya’nın saatler sonra aracından zorla 
çıkarılıp başka bir araca bindiril-
mesi iki ülke arasında gerilime yol 
açarken Avrupa ülkelerinin düşün-
ce ve ifade hürriyeti konusundaki 
çifte standardını bir kez daha gün-
deme getirdi. ABD Başkanı Trump, 
nüfusunun çoğunluğu Müslüman 
olan 6 ülke (İran, Suriye, Somali, 
Sudan, Yemen ve Libya) vatan-
daşlarına 3 ay yeni vize sınırlaması 
getiren düzenlemeyi imzaladı. İsra-

il’de ezanın 23.00 ile 07.00 saatleri 
arasında hoparlörle okunmasının 
yasaklanmasına ilişkin kanun ta-
sarısı, mecliste (Knesset) yapılan 
ilk oylamada kabul edildi. İngiltere, 
Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesi-
ni işleme koyarak 44 yıllık üyeliğin 
ardından AB’den ayrılma sürecini 
resmen başlattı.

KATAR KRİZİ!
İngiltere’de pop müzik sanatçısı 

Ariana Grande’nin konser verdiği 
Manchester Arena Konser Salo-
nu’na düzenlenen bombalı saldı-
rıda 7’si çocuk, 22 kişi hayatını 
kaybetti. Pakistan’da petrol taşıyan 
tankerin devrildikten sonra alev al-

ması sonucu 212 kişi öldü. İngilte-
re’nin başkenti Londra’da 24 katlı 
bir apartmanın ikinci katında çıkan 
ve kısa sürede bütün binayı saran 
yangında 79 kişi can verdi. Hindis-
tan’ın güneyindeki Racastan eyale-
tinde düğün salonunun duvarının 
çökmesi sonucu 24 kişi yaşamını 

yitirdi. ABD Başkanı Trump, ül-
kesini Paris İklim Anlaşması’ndan 
çekme kararı aldı ve eski Başkan 
Barack Obama’nın Küba’yla baş-
lattığı normalleşme sürecini iptal 
etti. Suudi Arabistan, BAE, Bah-
reyn, Mısır ve Yemen, “teröre des-
tek vermekle” suçladıkları Katar ile 

tüm diplomatik ilişkilerini kestikle-
rini açıkladı. İngiltere, Cezayir, Ko-
sova, İran, Arnavutluk ve Fransa’da 
seçim yapıldı. NASA’nın Kepler 
Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi’nin 
dışında yaşam ihtimali olan Dünya 
büyüklüğünde 10 gezegen keşfetti.

KUZEY KORE’DEN KITALAR ARASI 
BALİSTİK FÜZE DENEMESİ

Kuzey Kore, ilk kıtalar arası 
balistik füze denemesini başarıyla 
gerçekleştirdiğini duyurdu. Irak’ın 
ikinci büyük kenti Musul, Haziran 
2014’ten beri işgali altında olduğu 
terör örgütü DEAŞ’tan kurtarıldı. 
Kolombiya’da 52 yıllık savaş sona 
erdi. Myanmar’da silahlı grubun 
sınır karakollarına saldırıda bulun-
masını gerekçe gösteren ordunun, 
Arakan’da sivilleri hedef alan ope-
rasyonlarında binlerce Müslüman 
hayatını kaybetti.

BANGLADEŞ’E KAÇAN ARAKANLI 
MÜSLÜMANLARIN SAYISI 

27 BİNİ GEÇTİ
Myanmar’da 25 Ağustos’ta ka-

rakol saldırılarıyla başlayan krizin 
çığ gibi büyümesiyle Bangladeş’e 
kaçan Arakanlı Müslümanların sa-
yısı 27 binden 603 bine çıktı. Ku-
zey Kore, 2006’dan bu yana altıncı 
ve en büyük nükleer denemesini 
yaptı. Meksika’da 8 ve 19 Eylül’de 
meydana gelen 8,1 ve 7,9 büyük-
lüğündeki depremlerde toplam 
462 kişi yaşamını yitirdi.

Irak Federal Mahkemesinin 
anayasaya aykırı olduğunu ilan et-
mesine karşın IKBY, bağımsızlık 
referandumu yaptı. Uluslararası 
toplumun tanımadığı referandum 
sonrası merkezi hükümet güçleri, 

bölgeye müdahale etti. İspanya, 
tek taraflı bağımsızlığını ilan eden 
Katalonya özerk yönetiminin yetki-
lerini merkezi hükümete devretti. 
ABD’nin Las Vegas kentinde bir 
saldırgan, konser alanında bulunan 
kişilerin üzerine yolun karşısındaki 
otelden ateş açarak 58 kişiyi öldür-
dü. Somali’nin başkenti Mogadi-
şu’da araçla düzenlenen 2 bombalı 
saldırıda 358 kişi hayatını kaybetti.
ABD, KUDÜS’Ü RESMEN “İSRAİL’İN 

BAŞKENTİ” OLARAK TANIDI
2017 yılının en önemli olay-

larından biri de yine ABD’nin Ku-
düs’ü İsrail’in başkenti olarak ta-
nıması oldu. Alınan karar İslam 
dünyasında büyük bir tepkiye ne-
den oldu. Özellikle Türkiye, İslam 
dünyasının ve AB’nin bu karara 
tepki vermesini istedi. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ku-
düs’ün İslam dünyasının kırmızı 
çizgisi olduğunu belirterek, alınan 
kararın kabul edilemez ve hukuk-
suz olduğunu vurguladı. Cumhur-
başkanı Erdoğan kararın ardından 
İslam dünyası ve AB ile diplomatik 
girişimler gerçekleştirdi. Türkiye 
alınan kararı Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu’na taşıdı. BM Genel 
Kurulu’nda ABD Başkanı Donald 
Trump’ın tehditleri sonuç vermedi. 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’n-
da yapılan oylamada, Trump’ın Ku-
düs’ü ‘İsrail’in başkenti’ olarak ta-
nımasına ‘hükümsüz’ diyen karar, 
ezici çoğunlukla kabul edildi. 193 
ülkeden 172’si oylamaya katıldı. 
Türkiye’nin girişimleriyle hazırla-
nan, ABD’nin adını anmayan, ama 
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ku-
düs kararını hükümsüz olduğunu 
savunan karar tasarısı, 9’a karşı 
128 oyla kabul edildi. 35 ülke çe-
kimser kaldı.

İİT’DEN DEKLARASYON!
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 

dönem başkanı olması nedeniy-
le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısıyla Kudüs için 
olağanüstü toplandı. Toplantıda 
Kudüs konusu ele alındı. Toplantı-
nın ardından tarihi bir deklarasyon 
yayımlandı. Deklarasyonda İslam 
ülkeleri zirvesi İstanbul Deklaras-
yonu’nda, “Başkenti Doğu Kudüs 
olan Filistin Devletini tanıdığımı-
zı ilan ediyoruz.” denildi. Ayrıca 
ABD’ye ve İsrail’e tepki vermek 
amacıyla Filistin’de, Kudüs’te ya-
pılan gösterilere İsrail’den sert tep-
kiler geldi. Yaşanan olaylarda çok 
sayıda Filistinli yaralandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Türkiye’deki referandum öncesi, Hollanda’daki Türklerle biraraya gelmek için ülkeye giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Betül Sayan Kaya ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hollanda tarafından engellendi. Körfez’de ‘Katar’ krizi yaşandı. Kuzey Kore ilk uluslararası balistik füze denemesini yaptı.

ABD’nin Kudüs kararının ardından Batı Şeria’daki Kudüs direnişi sırasında 20 İsrail askeri, 
Filistinli çocuğu gözaltına alsa da çocuk dik duruşundan asla taviz vermedi. Fotoğraf yıla damga vuran fotoğraflardan biri oldu.

Bangladeş’e kaçan Arakanlı Müslümanların sayısı 27 bini geçti.

2017 dünyada yaşanan gelişmeler açısından çok 
sayıda olaya şahitlik edilen bir yıl olarak dikkat 
çekti. Savaşlar, çatışmalar, doğal afetler, siyasi 

krizler, ülkeler arası çekişmeler 2017 yılında dünya 
gündemini meşgul etti. 
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Babaoğlu ve Tüfekci muhtarlar ile biraraya geldi

Seydişehir ve Ilgın’da başkanlar değişmedi 

AK Parti Konya Milletvekili 
Mehmet Babaoğlu ile Orman ve Su 
İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tü-
fekci, Seydişehir’de muhtarlarla bir 
araya geldi.  Babaoğlu ve Tüfekci, 
Seydişehir Belediye Düğün Salonun-
da düzenlenen toplantıyla muhtarlar-
dan sorun ve talepler hakkında bilgi 
aldı. Bakan Yardımcısı Tüfekci, top-
lantıda yaptığı konuşmada, mahalle-
lerin sorunlarını en iyi bilen kişilerin 
muhtarlar olduğuna işaret ederek, 
“Bu yüzden sizi çok önemsiyoruz. 
Köylerdeki gözümüz kulağımız sizsi-
niz. Siz bize aktaracaksınız ki biz bile-
ceğiz. Sık sık sizlerle istişare ediyoruz. 
Bir ihtiyaç varsa yerinde görmek daha 
önemli bizim için.” dedi. 

Babaoğlu ise çiftçilerle de bir ara-
ya geleceklerini belirterek, “Buralar-
dan çıkan sonuçlarla notlarımızı alıp 

çiftçilerimiz için tarım için en iyi olan 
ne ise çalışmalara devam edeceğiz. 
Tüm mahallelerimizin gölet taleple-

rini tamamlayacağız.” ifadelerini kul-
landı. 

Toplantıya Seydişehir Belediye 

Başkanı Mehmet Tutal ile AK Parti 
İlçe Başkanı Mustafa Konurer de ka-
tıldı.  n İHA

Seydişehir ve Ilgın’da da AK Parti 
6. olağan kongresi yapıldı. Seydişe-
hir’de tek adayla gidilen kongrede, 
Mustafa Konurer yeniden başkanlığa 
seçildi. Ilgın’da da Ali Erten güven 
tazeleyerek yeniden başkan seçildi. 
Mustafa Konurer, ‘’Bizleri yalnız bı-
rakmadınız, memleketimize sahip 
çıktınız. Bugün birlik ve beraberlik 
zamanı, yeni bir sayfa açacağız, Allah 
için memleket için çalışmaya devam 
edeceğiz. Bu bir bayrak yarışı ve biz-
den sonra bayrağı teslim edeceğimiz 
arkadaşa güzel bir teşkilat vermek 
için elimizden geleni yapacağız. Yeni 
gelen arkadaşlara başarılar, yönetim-
den bayrağı teslim edecek arkadaşla-
ra teşekkür ederim” şeklinde konuş-
tu. Seydişehir’deki ilçe kongresine 
Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı 
Harun Tüfekci ve AK Parti Konya Mil-
letvekili Mehmet Babaoğlu da katıldı. 

Yönetim listesinde ise Mustafa 
Konurer, Abdul Muttalip Demirel, 
Ali Acar Yürür, Ali Sarı, Duran Akay, 
Erol Şen, İbrahim Köse, Harun Kay-
han, Huriye Aslan, Huriye Güncel, 
İbrahim Köse, İsa Küçük, Kenan Ak-
baş, Mehmet Gültekin, Reha Güven, 

Mevlüt Mızrak, Mustafa Türkoğlu, 
Ramazan Arın yer aldı. AK Parti Il-
gın 6. Olağan Kongresi ise Sahib Ata 
Termal Otel’in konferans salonunda 
gerçekleştirildi.  Yeniden İlçe Baş-
kanlığına seçilen Ali Erten, “Genel 
merkez tarafından bugün bu emanet 
tekrar bize verildi. Eğer yarın kutlu 
emaneti devretmemiz istenirse aynı 
heyecan ve aynı memnuniyetle başka 

bir kardeşimize devretmeye hazırız” 
dedi. Seçim sonrası yönetim kurulu, 
Ramazan Özyıldırım, Şahin Türeli, 
Ahmet Demiray, Bekir Uyar, Kadir 
Uyanık, Ömer Başdemir, Mehmet 
Yaka, Mehmet Özdemir, Ramazan 
Özbay, Ömer Apil, Mustafa Tutar, 
Hayati Koca, Ali Teker, Mehmet Mert 
Şahin, Selma Sırca, Necmiye Özçetin, 
Ömer Emre, Yetkin Çınar, Hidayet 

Aktaş’tan oluştu. Kongreye, AK Par-
ti Konya Milletvekilleri  Hacı Ahmet 
Özdemir, Mustafa Baloğlu, Uğur İb-
rahim Kaleli, AK Parti Konya İl Baş-
kan yardımcısı Kazım Küçükçöğen, 
bölge sorumlusu Mustafa Gürbüz, il 
yönetim kurulu üyeleri, Yalçın Oruç, 
Ahmet Dişli, sivil toplum kuruluşları 
ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayı-
da partili katıldı.  n AA

‘Milli bir güftemiz var 
milli bir bestemiz yok’

Birlik Vakfı Konya Şubesi, “Her 
Cumartesi Birlikteyiz” temalı kon-
feranslarında bu hafta ölümünün 
81. yıldönümünde Mehmet Akif’i 
andı. Milli şairimiz Akif’i Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Caner 
Arabacı, “Mehmet Akif’i Anlamak” 
konulu konferansıyla katılımcılara 
anlattı. Vakıf Başkanı Orhan Gün-
düz’ün faaliyetleri hakkında bilgi 
verdiği konferansta Milli Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’un model aydın 
olarak gençlere tanıtılması gerekti-
ğini dile getiren Prof. Dr. Arabacı, 
Akif’in hiçbir zaman değişmeyen 
milli ve istikrarlı duruşunun genç-
lere örnek olması gerektiğini vur-
guladı. İstiklal Marşı’nın millete 
şevk verdiğini,diriltip ayağa kaldır-
dığını belirten Prof. Dr. Arabacı, 30 
kadar beste yarışması açılmasına 
rağmen güftenin bir türlü beste-
lenemediğini söyledi. Konya’dan 
bir bestecinin de Akif’e beste yap-
tığını kaydeden Arabacı, İstiklal 
Marşı’nın bugünkü bestesinin ta-
mamen batıdan adapte olduğunu, 

Türk bestecilerinin bestelerinin ye-
rine,oldu bittiye getirilerek batıdan 
aşırma bir bestenin kabul edildiğini 
anlattı.Türk milletinin milli bir güf-
tesi olduğunu, fakat milli bir bestesi 
olmadığını bildiren Arabacı, “İs-
tiklal Marşı bizim gırtlak yapımıza 
göre bestelenmemiştir. Dünyada 
prozodiye, yani besteyle güftenin 
uymadığı bir hata örneği olarak 
gösterilir. 2017’ye geldik, vefatının 
81. yılında hala milli, bize uygun bir 
bestemiz yok” diye konuştu.

Mısır’a giden ve burada 11 ve-
rimsiz yıl geçiren Akif’in üniversite-
de ders verdiğini, bu süreçte ailevi 
sorunlar yaşadığını anlatan Prof. 
Dr. Arabacı, Akif’in Türkiye’ye dön-
düğünde ise istihbarat tarafından 
takibe alındığını, Mısır baskılı Safa-
hatların toplatıldığını, iltica kaşesiy-
le takibe alındığını kaydetti. Araba-
cı, Akif’in 27 Aralık 1936’da vefat 
ettiğinde cenazeye vali, kaymakam 
gibi bürokratların katılmasının ya-
saklandığını,cenazenin tabutun 
kime ait olduğunu öğrenen gençler 
tarafından kaldırıldığını sözlerine 
ekledi. n HABER MERKEZİ 

AK Parti Meram ve Karatay İlçe Başkanlıkları’nda genel kurul heyecanı yaşandı. Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç göreve yeniden se-
çilirken, Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür ise görevi Mustafa Dolular’a devretti. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da kongreye katıldı 

‘Ülkemizi böldürtmeyeceğiz’
AK Parti Konya İl Başkanlığı ilçe 

kongrelerine devam ediyor. Hafta-
sonu AK Parti Karatay ve Meram 
Teşkilatları’nda genel kurul heyecanı 
yaşandı. Karatay’da Mehmet Genç 
görevine devam ederken Meram’da 
Abdülkadir Özöğür görevi Mustafa 
Dolular’a bıraktı. AK Parti Karatay 
İlçe Teşkilatı’nın kongresine katı-
lan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 
15 Temmuz darbe girişimi ve son-
rasındaki mücadeleye değinerek, 
“Ülkemizin, bölünmesini ve parça-
lanmasını hep birlikte engelledik. 
Türkiye’nin büyümesini ve güçlen-
mesini istemiyorlar” dedi.

Konya’da AK Parti Karatay 6. 
Olağan İlçe Kongresine katılan Ba-
kan Elvan, burada partililer ile bir 
araya geldi. Bakan Elvan Konya’nın 
hiçbir zaman ihanete ve kumpasa 
fırsat vermediğini ifade ederek, ”14 
Ağustos 2001’den bu yana Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
önderliğinde Türkiye’mizi büyütme-
ye, yükseltmeye devam ediyoruz” 
dedi. 15 Temmuz hain darbe girişi-
mine değinen Bakan Elvan, vatan-
daşların destekleriyle bu hain giri-
şimin engellendiğinin altını çizerek 
konuşmasına şöyle devam etti: “15 
Temmuz işte sizlerin desteği ile siz-
lerin birlik ve beraberlik içinde omuz 
omuza hareket etmesiyle bu süreçle-
re geldik. Bundan sonraki süreçlerde 

öyle kolay olmayacak, yine önümü-
ze engeller çıkartmaya çalışacaklar. 
Ama siz oldukça, sizin kararlılığınız 
devam ettiği sürece, sizler Cumhur-
başkanımızın arkasında dimdik dur-
duğunuz sürece Allah’ın izniyle biz 
bu ülkeyi büyütmeye, güçlendirme-
ye, kalkındırmaya devam edeceğiz” 
dedi.

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain 
darbe girişiminin ardından Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve 
Türkiye’nin aleyhine yurt dışında 
kampanyalar yürütüldüğüne işaret 
eden Elvan, “Yurt dışında gazeteler 
ve televizyonlar hadlerini aşan Türki-
ye’ye yakışmayan ifadeler kullanma-
ya başladılar. Türkiye’ye neden bu 
kadar çok saldırıyorlar. Geçmişte bir 
darbe girişimi karşısında bir lider ne 
yaptı? ‘Şapkamı alır, giderim’ dedi. 
Ama o darbe girişimi gecesi adam 
gibi adam Recep Tayyip Erdoğan, 
dimdik ayakta durdu. Sizler dimdik 
ayakta durdunuz. O darbecileri ber-
taraf ettiniz. Ülkemizin, bölünmesini 
ve parçalanmasını hep birlikte en-
gelledik. Türkiye’nin büyümesini ve 
güçlenmesini istemiyorlar” şeklinde 
konuştu.

AK PARTİ KARATAY’DA 
 YENİ YÖNETİM KURULU ŞÖYLE;

ASİL ÜYELER
1. Mehmet Genç - Başkan
2. Ahmet Arıkoğlu

3. Ali Karakaya
4. Ali Yeşilyurt
5. Büşra Maden
6. D. Alper Maraşlı Oğlu 
7. Günay Baştürk 
8. Halil Gürüler
9. Hülya Işık
10. Hüseyin Kılıç
11. İbrahim Baykal
12. Mehmet Ali Kalay
13. Mehmet Çağlak
14. Mehmet Nasuh Gördağ
15. Muhittin Şener
16. Murat Özlü
17. Mustafa Bıçak 

18. Oktay Keskin
19. Serhan Oğuz
20. Sevda Dağlı
21. Seyit Küçüksarvan
22. Uğur Şakraker
23. Yusuf Koyuncu
24. Zekeriya Avcı

YEDEK ÜYELER
1. Faruk Küçükkömürler
2. Ali Dilek 
3. Mustafa Ulukan
4. Betül Gün
5. Talha Musa Onur
6. Kerim Altın Kaya
7. Adnan Kabakulak

8. Mehmet Bal
9. Ali Edil
10. Ahmet Işılak
11. Burak Barutçu
12. Arif Altunbaş
13. Selçuk Sündüz 

AK PARTİ MERAM TEŞKİLATI’NIN 
YENİ YÖNETİMİ ŞÖYLE; 

ASİL ÜYELER
1. Mustafa Dolular - Başkan
2. Ali Öz
3. Ayşe Akpınar
4. Ayşe Uçar
5. Emre Gül
6. Eyüp Sabri Ekinalan

7. Fadimana Sert
8. Halil İbrahim Erdal
9. Hasan Kulu
10. Hüseyin Cengaver Alp
11. Hüseyin Dinler
12. İbrahim Eken
13. İrfan Can
14. İsmail Acar
15. Mehmet Emin Keçeciler
16. Mehmet Şakir Arıtan
17. Muhammed Baysal
18. Muhammed Mustafa Kü-

çükdoğru
19. Rıfat Soyarslan
20. Selçuk Mehmet Türkme-

noğlu
21. Selim Çifter
22. Şerife Yabancıün
23. Turan Erbaş
24. Yasin Maşalı

YEDEK ÜYELER
1. Kazım Keçeci
2. Ferhan Büyükyıldırım
3. Halil Karakaya
4. Ayşe Ay
5. Ahmet Akın
6. İsmail Özbakır
7. Teslime Kahriman
8. Ali Çalkar
9. Zübeyde Yerlikaya
10. Ali Sami Büyükmatur
11. Mehmet Ali Yıldız
12. M. Mahmut İbrahimoğlu
13. Sena Yorgancılar

n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Prof. Dr. Caner Arabacı

Mustafa Konurer Ali Erten

Lütfi Elvan Mehmet Genç Mustafa Dolular 
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Belirlenen asgari ücretle ilgili 
açıklama yapan TES-İŞ Konya Şube 
Başkanı Behçet Şenbilir, “Asgari Üc-
ret Tespit Komisyonunda işçi kesimi 
adına görev yapan Türkiye İşçi Sen-
dikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 
temsilcileri, işveren-devlet kesimi 
temsilcilerinin oy çokluğu ile 2018 yılı 
için belirlediği 1603 TL asgari ücreti 
yeterli bulmadığı için gerekçelerle 
katılmamış ve muhalif kalmışlardır” 
dedi. “Asgari ücret, çalışanların dü-
şük ücretlere karşı korunmasını ve 
emek sömürüsünü önlemeye yönelik 
önemli ve etkin bir sosyal politika ara-
cıdır” diyen Şenbilir, şunları söyledi: 
“İşçi temsilcileri olarak, insan onuru-
na yakışır bir düzeyde asgari ücret be-
lirlenebilmesi için, Komisyon çalışma-
ları sırasında temel alınması gereken 
ilkeleri açıklamış ve talep etmiştir. Ni-
tekim Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nunun verdiği görev doğrultusunda 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir 
çalışanın geçim şartlarını hesaplamış-
tır. Bu hesaplamada aile unsuru yok-
tur. Devletin resmi kurumunun Ko-
misyona sunduğu hesaplamaya göre; 
2017 Kasım ayı itibariyle ağır bir işte 

çalışan bekar bir işçinin aylık harcama 
tutarı net 1.893,90 TL’dir. İşçi kesimi, 
TÜİK tarafından belirlenen net tuta-
rın temel alınmasını talep etmiştir.   
Yönetmeliğe göre, asgari ücret pa-

zarlık ücreti değildir. Bilimsel, objektif 
yöntemler ve güvenilir verilerle tespit 
edilen taban ücrettir. Ancak işçi ke-
siminin bu talebi, Komisyonda görev 
yapan işveren-devlet kesimi temsilci-

leri tarafından dikkate alınmamıştır. 
Asgari ücret pazarlık konusu yapılmış 
ve düşük belirlenerek, 1.603 TL oy 
çokluğuyla kabul ve ilan edilmiştir. 
Bu yaklaşım gelir eşitsizliğini ve ada-
letsizliği daha da büyütmektedir. Ka-
rarlaştırılan asgari ücret, ülkede uy-
gulanmakta olan ekonomik ve sosyal 
politikaların bir yansımasıdır. Devlet 
sosyal koruma görevini iktisaden za-
yıf olan işçiden yana kullanmamıştır. 
Asgari ücret artışını gerekçe yapa-
rak, çalışanların işsizlik ve kayıt dışı 
istihdamla karşı karşıya bırakmanın 
doğru bir yaklaşım olmadığı açıktır. 
Komisyonun işveren-hükümet tem-
silcileri tarafından belirlenen asgari 
ücret, işçilerin ve toplumun beklen-
tilerini karşılamamıştır. Bu durumun 
iş barışını ve sosyal barışı bozabileceği 
endişesi maalesef devam etmektedir. 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 
işveren-devlet kesimi temsilcilerinin 
oy çoğunluğuyla belirlenen asgari üc-
rete, gerek miktar ve gerek belirleme 
yöntemi açısından sıraladığımız ge-
rekçelerle katılmıyoruz ve işçi kesimi 
olarak muhalif kalıyoruz.” 
n HABER MERKEZİ

‘2017’deki kazanımlar
2018 için umut verdi’

Ereğli’de yapılan üstgeçide
Şehit Kartal’ın ismi verildi

ERKONSİAD Başkanı Ali Süz-
gün, 2017’deki kazanımların 2018 
için umut verdiğini, daha fazla ka-
zanım için çalışılması gerektiğini 
dile getirdi.  Ereğli-Konya işadamı, 
Sanayici ve Bürokratlar Derne-
ği(ERKONSİAD) Başkanı Ali Süz-
gün 2017 yılını değerlendirdi. 

2017 yılının herşeye rağmen 
büyüme rakamları ve istikrar ba-
kımından kazanımlar ile geçtiğini 
dile getiren başkan Süzgün, “11 
ayda Türkiye’de yüzde 12, Kon-
ya’da ise yüzde 16.5 ihracat artışı 
gerçekleşti. Ülke olarak 3. çeyrekte 
yakaladığımız yüzde 11.1’lik büyü-
me ivmesiyle de dünyanın en hızlı 
büyüyen ekonomisi haline geldik. 
Sanayicilerimiz de yüzde 2.6 ile 
bu büyümeye son yılların en güç-
lü katkısını verdi” diyerek rakam-
ların gelecek için umut verdiğini 
belirtti. Başkan Süzgün, “ Türkiye, 
devlet-millet el ele vererek en ağır 
şokları, en az hasarla ve en hızlı 

şekilde nasıl atlattığını tüm dün-
yaya bu yıl bir kez daha gösterdi. 
İşadamı ve sanayicilerimiz büyük 
bir tutkuyla tüm zorluklara rağmen 
üretirken, devletimiz de üretimin 
yanında oldu” ifadelerini kullandı.  
2018 yılının istikrar ve başarılarla 
geçmesini temenni eden Başkan 
Ali  Süzgün, şunları söyledi: “ER-
KONSİAD olarak kurulduğumuz 
günden bu yana şehir ve ülke eko-
nomisine katkı sağlama amaçlı ça-
lışmalar yürütüyoruz. Bu noktada 
devlet ve işadamlarımız ile birlikte 
üzerimize düşen heryeşi yapmaya 
hazırız. 2018 yılında çeşitli faali-
yetler ile sizlerle birlikte olacağız. 
Ereğlili vatandaşlarımızın da katkı-
sı ve desteği ile güzel işler yapaca-
ğımıza inanıyoruz. Tüm bu duygu 
ve düşünceler ile 2017’yı geride 
bırakırken, 2018 yılının Ereğlimiz, 
Konyamız ve ülkemiz için hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum.”
n HABER MERKEZİ 

Ereğli Belediyesi, Mehmet Akif 
Ersoy İlkokulu öğrencilerinin gü-
venliğini sağlamak amacıyla Şehit 
Piyade Uzman Çavuş İbrahim Kar-
tal’ın adının verildiği üst geçit yaptı. 

Şehrimize yakışan hizmetler 
yapıyoruz diyen Başkan Özgüven, 
“Çocuklarımız bizim yaşama sevin-
cimiz, geleceğimiz. Onları her türlü 
tehlikelerden korumak bizim göre-
vimiz. Vatandaşlarımızın da taleple-
ri doğrultusunda hastane yolu üze-
rinde üst geçit yaptık. Yolun işlek 
olması sebebiyle hemşehrilerimiz ve 

orada bulunan Mehmet Akif Ersoy 
İlkokulumuz öğrencileri için tehlike 
teşkil ediyordu, bu tehlikeyi ortadan 
kaldırdık. Gece ışıklandırması ile de 
üst geçidimiz bu bölgemize ayrı bir 
görsellik kattı. Göreve geldiğimiz 
günden bu yana vatandaşlarımız 
talepleri bizim hizmet rotamız oldu. 
Bizlere inanan ve destek veren tüm 
hemşehrilerimize teşekkür ederim. 
Şehidimizin de ismini verdiğimiz 
Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim 
Kartal üst geçidimiz şehrimize ha-
yırlı uğurlu olsun” dedi. n İHA

Asgari ücret 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı ve 
AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, “15 yılda asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırmış olduk” dedi 

Asgari ücret 2018 yılı için brüt 
2 bin 29 lira, net bin 603 lira ola-
rak belirlendi. Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu baş-
kanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı 
Salonu’nda toplandı. Toplantıda, işçi 
kesimini temsil eden Türk-İş heye-
tine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi 
Irgat, TİSK heyetine ise Genel Sek-
reter Akansel Koç başkanlık yaptı. 
Bakan Sarıeroğlu, yeni asgari ücret 
rakamını uzun süren müzakere sü-
recinin ardından belirlendiğini vur-
gulayarak, şunları söyledi: “Milyon-
larca çalışanımızı ilgilendiren böylesi 
önemli bir konuda görüşmelerimizi 
büyük bir hassasiyet ve titizlikle 
yaptığımızı da buradan belirtmek 
istiyorum. 1 Ocak 2018 tarihi itiba-
riyle geçerli olacak asgari ücret brüt 
2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak 
belirlendi. Yaptığımız artışla yüzde 
14,2 gibi mevcut enflasyon üzerinde 
bir ücret seviyesi belirlemiş durum-
dayız. Ben bu rakamın tüm emekçi-
lerimize, tüm işçilerimize, işveren-
lerimize, çalışma hayatımızın ilgili 
taraflarına hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Bu belirlediğimiz yüzde 
14,2’lik artışla birlikte son üç yıldır 
asgari ücrette kümülatif, reel olarak 
toplam yüzde 52 oranında da bir 
artış yapmış olduğumuzun da altını 
çizmek istiyorum.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 
ASGARİ ÜCRETİ HİÇBİR 
ZAMAN ENFLASYONUN 
ALTINA DÜŞÜRMEDİK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Erdoğan, yeni asgari 
ücrete ilişkin, “15 yılda asgari ücre-

ti yaklaşık 9 kat artırmış olduk ve 
hiçbir zaman da enflasyonun altına 
düşürmedik.” dedi. Cumhurbaşka-
nı ve AK Parti Genel Başkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, Sinop Atatürk Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti 
Sinop 6. Olağan İl Kongresine ka-
tılarak partililere hitap etti.  Asgari 

ücretin açıklandığını hatırlatan Er-
doğan, şöyle devam etti: “Açıklanan 
asgari ücreti beyefendiler beğenmi-
yor. Şimdi ben milletime söylüyo-
rum, 2002 yılında hükümete geldi-
ğimizde asgari ücret 184 liraydı. Biz 
bunu geçen yıl bin 404’e çıkarmış-
tık. Şimdi ise 14,3 artışla bin 603 
liraya çıktı. Eline diline dursun ya, 
nereden nereye. Bu rakam, asgari 
ücret evli olmasına, çocuklarının sa-
yısına göre daha da artabiliyor. 100 
lirayı bulabiliyor. Böylece 15 yılda 
asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırmış 
olduk. Hiçbir zaman da enflasyonun 
altına düşürmedik. İstihdamı teşvik 
etmek için bu asgari ücrete 100 lira 
işveren teşviki uyguluyoruz.” Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Türkiye büyü-
dükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe 
bundan 80 milyon vatandaşın ve 81 
ilin payına düşeni alacağını belirtti. 
n AA

‘Asgari ücreti kabul etmedik, muhalif kaldık’

Her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yılı 
çeşitli etkinliklerle kutluyoruz.

Sosyal medyanın sağladığı imkan-
lar ve cep telefonlarımızın fonksiyonel 
katkılarıile, yeni yıl için güzel dileklerimizi 
dostlarımızla paylaşıyoruz.

Genelde kutlama ve beklenti içerikli 
dileklerle mesajlar atıyoruz.

Sanki yeni yılda, bir kişi ve bize o di-
leklerimizi, getirecekmişçesine yeni yıla 
yardım sever bir kişilik yüklüyoruz.

Oysa her gün yeni bir başlangıç. Bir 
ocağın da bu başlangıçlardan farkı yok.

Oysa olaya yıllık olarak baktığımız 
için 1 Ocak’a yeni bir yılı başlatan bir gün 
olarak bakıyoruz.

Eğer bu anı bir değerleme, muha-
sebe murakabe anı olarak değerlendi-
riyorsak o zaman geçmiş yılın gözden 
geçirilmesi ve gelecek yılın yeni hedefler 
ve projelerle planlanması hali bambaşka 
bir gün olarak karşımıza çıkar.

İşletmeler, iş adamları bunu genel-
likle yapıyorlar. Yapmayanlar zaten so-
runların içinde kayboluyor.

Yapanlar geçmiş yılı değerlendirir-
ken, geçmiş yıllarla ve rakiplerle kıyasla-
malar yaparak, gelecek yılın da hedefle-

rini, projelerini inşa ediyorlar.
Bir de önündeki yılın gelir ve giderle-

rini bütçe ile takip eden firmalar, yıl içe-
risinde sürprizlerle daha az karşılaşıyor. 
Bütçenin detayına ve kalitesine göre A,B 
ve C planları ile karşılarına çıkan sektörel, 
bölgesel ya da küresel krizlere karşı daha 
etkili çözümler üretebiliyorlar.

Firmaların bu davranışına bakacak 
olursak bunların hiç biri temenni ve kut-
lama aşamasında kalmıyor. Üzerlerinde 
kafa yoruluyor, düşünülüyor strateji ha-
line getiriliyor.

Özellikle firmalar üzerinden bu ko-
nuyu anlatmak istedim ki; işletmelerin 
de insanlar gibi kişilikleri var.

Yılbaşı ya da yeni bir yılın dönem 
başlangıcı hepimiz için bir muhasebe, 
değerlendirme ve bir yıllık süremizi eli-
mizden geldiği kadar planlama günü 
haline getirebiliriz.

Bu bizi gerçekten, yaşamımızın so-
rumluluğunu almaya götürür.

Hepimizin yaşamda kişisel, ailesel, 
toplumsal ve evrensel açıdansorumlu-
luklarımız var.

Günümüzde bu sorumluluğumuza 
insanlığın her zamankinden fazla ihtiya-

cı var.
Ve hepimizin yaşama 

katkı sağlayabileceği o ka-
dar çok şey var ki; öncelik-
le dileklerimizi küçük pro-
jeler haline getirebilelim.

Bunları kararlı ve ısrarlı 
uygulamaya çabalayalım, 
istikametimiz belli olsun. 

Mutlu olacaksak da 
mutsuz olacaksak da hep-
si bizim yaşamla kuracağı-
mız iletişime bağlı. Yaşama katkı yaptı-
ğımız ölçüde mutluluğa da katkı yapmış 
olacağız.

Bir kere bir dileğimiz var ise, ona 
doğru ısrarlı ve kararlı bir şekilde yürü-
memiz gerekiyor.

Yürümeye başladığımızda,  belki 
vaz geçmek zorunda olacağımız, birçok 
alışkanlığımız ve davranışımız olacak.

Mesela sosyal medyada arkadaşım 
İlyas Ünal ; ‘’Bize yeni bir yıl değil yeni 
bir insanlık lazım ‘’ cümlesini paylaşmış.

Günümüzde insanlığın gücün çark-
ları arasında öğütüldüğü bir dönemde, 

insanlık adına muhteşem 
bir paylaşım.

Hepimizin insanlık 
adına yapabileceği çok şey 
var.

Günümüzde dünyayı 
yönetmeye çalışan küresel 
güçlerle, insanlığı koruma-
ya çalışan bir avuç insanın 
gizli dünya savaşını yaşı-
yoruz.

Küresel güç, insanları 
tüketim bağımlısı haline getirerek onu 
kendi sistemi içerisinde kontrol edilebilir 
bir düzen parçası haline getirmeye çalı-
şırken,  bir yandan da insanlığı korumak 
adına, çok cılız seslerle yok olmakta 
olan, insanlığı suni teneffüs yaptırmaya 
çalışıyoruz.

Bir yandan da küresel güçlerin sağ-
ladığı imkânlara sahip olmak için birbiri-
mizi kırıyoruz.

Bir yandan da bir birimize kırdırılı-
yoruz.

Öyle ki koca koca devletler, kâğıttan 
kuleler gibi yıkılıyor, parçalanıyor ya da 

yok oluyor.
Her şey küresel güçlerin gücüne 

güç katmak için.
Bu arada vicdan, adalet hak, insanlı-

ğa dair değerlerin hepsi çarkın içerisinde 
öğütülmeye devam ediyor.

Bu güç ya da güçlerin yönlendirdiği 
sözüm ona modern ülkeler her hangi 
bir konu, değer, konum; ülkesinin fay-
dasına gördü mü,  onu elde etmesi için 
yeterli  sebepoluyor. Onu elde ederken, 
milyonlarca insanın ölmesi, adaletin yer-
lerde sürünmesi, milyonların açlığa se-
falete mahkûm olması, göçe zorlanması 
çok önemsizleşiyor.

Bunlar  yapılırken,   küresel güçler-
den menfaatlenmeyi uman bir takım 
grup, ülke, insan da durumu seyretmek-
ten öte bir iş yapmıyor

Bazen her şeyin vaat edilmiş toprak-
lara doğru hareket edilirken, eğer engel 
olacaksa yok edilmesi gerekiyor.

İnsana Allah tarafından verilen canı 
yine Allah almazmış gibi.

Yani böyle bir zamanda yapılabile-
cek en güzel şey;

Yeni bir yılı dilemekten çok yeni bir 
insanlığı dilemek.

Yeni bir insanlık için adımlar atmak.
Mesela önce kendimiz insanlığa dair 

sorumluluğumuzu hatırlayarak ilk adımı 
atabiliriz.

Çok iyi kitaplar okuyarak, önce ken-
dimiz aydınlanabilir, bilgi ve deneyimleri-
mizi arttırabilir, çevremizi aydınlatabiliriz.

Ne mi yapabiliriz, evlatlarımıza güzel 
davranışlar kazandırabiliriz, kendimiz bir 
şey yapamıyorsak onların projeler yap-
masına katkı sağlayabiliriz.

Mesela kaybolan insanlığa dair özel-
liklerimizi hatırlayabiliriz.

Onların muhasebesini yapabiliriz.
Hiçbir uygarlık insanlık olmadan uy-

garlık olamaz.
Yani yeni bir yılı kutlamaktan, yeni 

bir yıldan bir şeyler beklemekten çok şey 
yapabiliriz.

Hiç olmazsa beklemenin dilenci-
liğinden kurtulup, bir şeyler yapmaya 
çalışarak, başarılı olmasa dahi verme 
çabasının cömertliğine sahip oluruz.

Bu cömertliğe insanlığın çok ihtiyacı 
var.

Özellikle bizim milletimizin bir şey 
yapmasına insanlığın çok ihtiyacı var.

Gelin bu yıl insanlık yılımız olsun..

BU YIL İNSANLIK YILI OLSUN

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Ali  Süzgün

TES-İŞ Konya Şube Başkanı Behçet Şenbilir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

15 yılda asgari ücret 
yaklaşık 9 kat arttı
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Selçuklu Belediyesi tarafından “Büyük Kudüs Gecesi” etkinliğiyle ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararı protesto edildi, 
Filistin’e olan destek yinelendi. Selçuklu Belediye Başkanı U. İbrahim Altay, “Müslümanlar için Kudüs hasrettir, ecdadın mirasıdır” dedi 

‘Kudüs, ecdadın mirasıdır’
Selçuklu Belediyesi tarafından 

“Büyük Kudüs Gecesi” düzenlendi. 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçek-
leşen programda Amerika’nın Kudüs 
kararı ve İsrail’in Filistin’e yönelik sal-
dırıları kınandı. Kur’an-ı Kerim tilave-
tiyle başlayan programda, sinevizyon 
gösterisi, konuşmalar ve Filistin ez-
gileri dinletisi yapıldı. Geceye konuş-
macı Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğ-
lu’nun yanı sıra Grup Genç ve Sanatçı 
Ömer Karaoğlu katıldı. Gecede Sultan 
Abdülhamid Han’ın canlandırıldığı 
gösteri büyük beğeni toplarken, eği-
tim için Konya’ya gelen Filistinli öğ-
renci Halid Avivi’nin yaptığı konuşma 
salondan alkış aldı. 

Türkiye’nin Filistin davasındaki 
duruşuyla dünyanın beşten büyük 
olduğunu ortaya koyduğunu belirten 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, “Kudüs sıradan şehir-
lerden biri değil. Müslümanlar için 
Kudüs hasrettir, ecdadın mirasıdır. 
İsra’nın durağı, miracın basamağı-
dır. Kudüs, ilk kıble ve peygamberler 
şehridir. Kudüs, Müslümanların na-
musudur ve hamdolsun, tüm Müs-
lümanlar bunun bilincindedir. Kon-
ya’dan tüm Dünya’ya sesleniyoruz, 

‘Kudüs bizimdir ve bu canlar bu be-
dende kaldığı sürece Müslümanların 
kalacaktır” ifadelerini kullandı. Altay 
ayrıca; Konya ve Konyalının bu dava-
ya sahip çıktığını ve Müslüman coğ-
rafyasında nerede bir acı olsa bunu 
yüreklerinde hissettiklerini ifade etti. 
Tüm Dünya’ya “Dünya 5’ten büyük-

tür” mesajını veren Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın duruşunun 
ümmet için bir örnek olduğunun al-
tını çizen Başkan Altay “Cumhurbaş-
kanımızın girişimleriyle ABD’nin ka-
rarına karşı Türkiye’nin verdiği tasarı 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 
kabul edildi. Bu azmin ve inancın za-
feridir. Müslümanlar bir olursak, diri 
olursak bizi hiçbir güç mağlup ede-
meyecektir” dedi.

Kudüs için düzenlenen gecenin 
anlamlı ve özel olduğunu ifade eden 
AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şa-
hin Usta da, “Aslında söylenebilecek 
en kısa ve anlamlı söz Kudüs bizim 
kırmızı çizgimizdir” dedi. Kudüs ko-
nusunda emperyalist güçlerin kirli 
oyunlarına alet olan Müslüman ül-
kelerin yer almasının üzüntü verici 
olduğunu ifade eden AK Parti Konya 
Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ise, 
“Kardeş İslam ülkelerini bırakıp em-
peryalist güçleri kendilerine dost edi-
nenler, onların amaçlarına hizmet et-
mek uğruna Filistin davasını sahipsiz 
bırakan, sıratı mustakimden şaşanlar 
hesaplaşma gününde ilahi huzura 
nasıl varacaklar. Kudüs gibi bir kutsal 
mücadelede kimin dost kimin düş-

man olduğu artık ortaya çıkmıştır. 
Kudüs bir ümmetin özgürlük müca-
delesidir” dedi.

Dünya düzeninde artık her istene-
ni yapan eski Türkiye’nin olmadığını 
ifade eden Tarihçi-Yazar Yavuz Baha-
dıroğlu, “Özellikle Amerika sürekli içi-
mizi karıştırıyor ve sürekli Türkiye’ye 
ihanet etmişleri yediriyor, içiriyor ve 
barındırıyor. Bize en sonunda vize 
koydular. Aman da umurumuzda. Biz 

de vize koyduk mu? Geçmişte kim 
yapabilirdi bunu? Baş üstüne çeker-
dik. Artık istediğini yapalım diyen bir 
millet yok. Biz diyoruz Selçukluyuz, 
biz diyoruz Gazneliyiz, biz diyoruz 
Osmanlıyız, Hun İmparatorluğuyuz, 
Göktürk İmparatorluğuyuz. Artık 
meydan okuyoruz” dedi. “Büyük Ku-
düs Gecesi” İslam aleminin birlik ve 
beraberliği ve Kudüs için yapılan dua 
ile son buldu.

Etkinliğe AK Parti Konya Millet-
vekilleri Hüsnüye Erdoğan, Leyla Şa-
hin Usta, Selçuklu Kaymakamı Sabit 
Kaya, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, AK Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK 
Parti İl ve İlçe Teşkilatları yöneticileri, 
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukad-
der Gürsoy, sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri ve çok sayıda vatan-
daş katıldı.  n İHA 

Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay

Büyükşehir’in Kudüs temalı 
otobüs durakları ilgi çekti

Konya Büyükşehir Belediye-
si, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
(ABD) Kudüs’ü başkent ilan etme 
çabalarına tepki göstermek ve Ku-
düs’ün gündemde kalmasını sağla-
mak amacıyla şehir merkezindeki 
üç otobüs durağını, “Kudüs, Filis-
tin’in başkentidir” görselleriyle kap-
ladı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başken-
ti” olarak ilan etme çabalarına tep-
ki amacıyla Alaaddin Bulvarındaki 
üç otobüs durağını Mescid-i Aksa 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın resminin bulunduğu 
görsellerle kapladı. Vatandaşın bü-
yük ilgisini çeken ve takdir gören 
“Kudüs” temalı durakta, “Kudüs, 
Filistin’in başkentidir” yazısı dikkati 
çekiyor. Konuyla ilgili açıklama ya-
pan Konya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Selim 
Büyükkarakurt, Kudüs konusuna 
dikkat çekmek amacıyla şehrin en 

işlek bulvarındaki bazı durakları Ku-
düs temalı afişlerle giydirdiklerini 
söyledi. Kudüs davasını gündemde 
tutmanın çok önemli olduğunu be-
lirten ve Kudüs’ün Müslümanların 
kırmızı çizgisi olduğunu söyleyen 
Büyükkarakurt, “Kudüs, yıllardır 
Türkiye’nin ve İslam ülkelerinin 
davası olmuştur. Biz de bu davayı 
gündemde tutmak, vatandaşları-
mızın gündeminde kalmasını sağ-
lamak amacıyla böyle bir faaliyette 
bulunduk” dedi.

Durakları oldukça beğendik-
lerini söyleyen vatandaşlar da Ku-
düs’ün Filistin’in başkenti olduğu-
nu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 
Birleşmiş Milletlerde (BM) yaptığı 
konuşmada bunu belirttiğini hatır-
latarak, durağın bu şekilde düzen-
lenmesine sevindiklerini ifade etti-
ler. Vatandaşlar ayrıca bu anlamlı 
uygulamanın diğer belediyelere de 
örnek olması temennisinde bulun-
dular.  n İHA

Kentsel dönüşümde Meram farkı
Meram Belediye Başkanı Fatma 

Toru, 2017 yılının sona ermesi ve 
2018 ile ilgili hedefleri konusunda 
değerlendirme yaptı. 2014 yılından 
bugüne kadar asfalt noktasında çok 
ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten 
Başkan Toru, “2017 yılı da bu yatı-
rımlarımızın zirve yaptığı bir yıl oldu. 
1 milyon 500 bin metrekare civarın-
da sıcak ve soğuk asfaltı Meram’ın 
ihtiyacı olan yollarıyla buluşturmuş 
olduk. Amacımız 2018 yılında da 
imar planları tamamlanan alanlarda 
bu asfalt miktarını katlayarak devam 
etmektir” dedi. Altyapı çalışmalarıyla 
birlikte imar ve mülkiyet sorunlarının 
çözümüne verdikleri öneme de işaret 
eden Toru, “Özellikle 2015 yılında 
başladığımız ve toplamda 44 milyon 
metrekare alanı bulan imar planı re-
vizyon çalışmalarımızın tamamını bu 
yıl içerisinde tamamlamış olduk. Top-
lamda 60 mahalleye isabet eden imar 
planı çalışmalarının imar uygulama-
larını ekiplerimiz çalışıyor. Toplam 15 
milyon metrekare alanda 18. mad-
de uygulamalarımız devam ediyor. 
2018’in ilk aylarıyla birlikte vatan-
daşlarımıza tapularını ulaştırmış ola-
cağız. İmar planı biten bölgelerde ve 
özellikle 9 milyon metrekarelik alanı 
kapsayan Karaman Yolu’na kadar 
olan kısımda 2018 ve 2019 yıllarında 
imar uygulamalarını tamamlamayı 
hedefliyoruz” diye konuştu.

Vatandaşların kentsel dönüşüm 
çalışmalarında Meram Belediyesi’ni 
takdir ettiğini ve oldukça büyük te-
veccüh gösterdiğini vurgulayan Toru, 
“Bu noktada tüm vatandaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. Farklı alanlarda-
ki kentsel dönüşüm çalışmalarında 
2016 ve 2017 yıllarında toplamda 3 
bin 327 malik ile tapu sahibi ile anla-
şarak, uzlaşarak belediye adına tapu 
devirlerini alıp bu alanlarda kentsel 
dönüşüm için tahliye işlemlerini yap-
mış durumdayız. 1 buçuk yıllık bir 
süreçte bu kadar çok kişiyle kentsel 
dönüşüm anlamında uzlaşan, görü-
şen, konuyu anlatan, bilgilendiren ve 
sahayı boşaltabilen başka bir beledi-
ye örneği yok. İnşallah 2018 yılında 
sahada inşaatların başlaması nok-
tasında ihalelerimizi yaparak gerek 
Şükran gerek Uluırmak Saka gerekse 
Aksinne ve Küçük Aymanas mahal-
lelerinde bu başarımızı taçlandırmış 

olacağız” ifadelerini kullandı.
Başkan Toru, vatandaşların ih-

tiyaçları noktasında bölgedeki park-
lar, sosyal tesisler ve spor donatıları 
anlamında da çalışmaların devam 
ettiğini belirterek, “Bu meyanda be-
lediyemizin yan tarafında yer alan ve 
bölgedeki 10 mahalleye hitap edecek 
olan, alışveriş merkezi, ofis, dükkan, 
spor merkezi ve restorandan oluşan 
‘Çarşı Meram’ projemizi de tamam-
layarak geçici kabulünü yaptık. İnşa-
atları tamamlama aşamasında olan 
Yenice Gençlik Merkezi, Fahrünnisa 
Sosyal Tesisi ve Havzan Mahallesi 
Aile Yaşam Merkezini kısa bir süre 
içerisinde hizmete açmış olacağız. 
Aşkan Mahallemizdeki spor komp-
leksini de 2018 yılında tamamlaya-
rak halkımızın hizmetine sunmak 
istiyoruz. 2017’de hizmete açtığımız 
Rabia Spor Merkezine yoğun bir te-

veccüh var ve 3 bin 500’ün üzerinde 
üye sayısını aşmış durumda. İhalesini 
yapmış olduğumuz Harmancık Kapa-
lı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi’nin te-
melini de önümüzdeki aylarda atmış 
olacağız. Mamuriye Mahallesi’ndeki 
Tarihi Tantavi Ambarı’nın restoras-
yon ihalesini de ocak ayı içerisinde 
yapacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Toru, 2018 yılı için planla-
dıkları yatırımlarla ilgili ihale hazırlık-
larının da sürdüğünü kaydetti. Daha 
önce Kovanağzı ve Kaşınhanı kapalı 
pazar yerlerini hizmete açtıklarını ha-
tırlatan Toru, Gödene’deki kapalı pa-
zar yerinin ikmal ihalesini de yaparak 
yeni yılda bölge sakinlerinin hizmeti-
ne sunacaklarını dile getirdi.

2018 yılının Meram Belediyesi 
olarak şu ana kadar yaptıkları tüm 
planlama, projelendirme, kentsel 
dönüşüm ve inşaat çalışmalarının 

meyvesini alacakları bir yıl olacağına 
dikkat çeken Toru, “Yeni yıl, Meram 
Belediyesi, Meram bölgesi, vatandaş-
larımız ve şehrimiz için 4 yıllık çalış-
maların ürününün alındığı ve son 
noktanın konulduğu bir yıl olacak. 
2018, özellikle kentsel dönüşümlerle 
boşalttığımız alanlarda inşaat çalış-
malarının yoğun bir şekilde görüle-
bileceği bir yıl olacak. Belediye olarak 
yaptığımız altyapı, üstyapı, planlama, 
kentsel dönüşüm ve diğer çalışmala-
rımızda bizlere verdikleri destek ve 
güvenden dolayı tüm vatandaşları-
mıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı 
sunuyorum. Ve 2018 yılının İslam 
alemi, insanlık, şehrimiz, ilçemiz ve 
hemşehrilerimiz için hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum. Bere-
ketli bir yıl olmasını diliyorum” diye 
konuştu.
n İHA 

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru
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KOSGEB Konya İl Müdürlüğü 2017 yılı içerisinde Konya’da ki birçok işletmeye destek 
verdi. 2017’de Konya’da bin 685 işletmeye 34 milyon 306 bin 879 TL destek sağlandı

KOSGEB, 2017 yılında destekledi

Küçük ve Orta Ölçekli İşlet-
meleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kon-
ya İl Müdürlüğü 2017 yılında bir-
çok işletmeye destek verdi. Küçük 
ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin 
(KOBİ) ve girişimcilerin rekabet 

güçlerini geliştirecek destek ve 
hizmetler sunarak, ekonomik ve 
sosyal kalkınmadaki paylarını ar-
tırmayı hedefleyen KOSGEB, 2017 
yılı içerisinde de desteklerine de-
vam etti. Bu kapsamda KOSGEB 
Konya İl Müdürlüğünden alınan 

bilgilere göre; 2017’de Konya’da 
bin 685 işletmeye 34 milyon 306 
bin 879 TL destek sağlandı. 

KREDİ PROGRAMI 
DESTEKLERİ ARTTI

2016 yılında 315 işletmeye 3 
milyon 287 bin 802 TL Kredi Prog-

ramı Desteği sağlanmıştı. 2017 
yılında ise 8 bin 127 işletmeye 45 
milyon 753 bin 291 TL Kredi Prog-
ramı Desteğisağlandı. Dolayısıyla 
2017 yılı içerisinde sağlanan kredi 
programı  destekleri arttı. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

‘Ağır stresli durumlar saç 
dökülmesine neden oluyor’

Dermatoloji Uzmanı Doktor 
Necla Eryılmaz, çok sık saç boyama, 
renk açma ve düzleştirme işlemleri 
ile sıcak fön uygulamasının saç yapı-
sını bozarak kırılma ve dökülmelere 
yol açabildiğini söyledi.  Medicana 
Konya Hastanesi Dermatoloji Uz-
manı Doktor Necla Eryılmaz, günde 
50-100 adet saç teli dökülmesinin 
olağan kabul edilebileceğini ancak 
dökülme sayının bu rakamların 
üzerine çıktığında, temiz saçı ha-
fif çekmekle ele 4-5 adetten daha 
fazla saç teli gelmesi, alın ile tepe 
bölgelerinde fark edilen belirgin 
seyrelmeler başladığında mutlaka 
bir uzmana başvurmak gerektiğini 
kaydetti. Kalıtsal saç kaybının en 
sık gözlenen saç dökülmesi tiplerin-
den biri olduğunu anlatan Eryılmaz, 
“Son yıllarda bu tip dökülme yaşı 15 
yaşına kadar indi. Kalıtsal saç kaybı 
erkeklerde, alındaki saç çizgisi geri-
ye doğru çekilmesi ve saçlı deri tepe 
kısmının seyrelmesi ile gerçekleşir. 
Kadınlarda ise alın çizgisinde açılma 
olmadan saçlı deride, özellikle tepe-
den çevreye doğru saçlarda incelme 
ve seyrelme görülüyor. Birtakım 
ilaçlar ve bazı destekleyici dermo-
kozmetik ürünler kullanılarak saç 
dökülmesi ertelenip, etkilenmeyen 
saçların bir süre daha korunması 
sağlanabilir fakat saçların tamamen 
kaybolup kalıcı kelliğin oluştuğu du-
rumlarda ise saç ekimi iyi bir tedavi 

yöntemidir” dedi. Doktor Eryılmaz, 
ağır stresli durumlarda saç dökül-
mesine sıklıkla rastladıklarını anım-
sattı. Stresin saç dökülmesine sebep 
olduğu hastalıklar hakkında bilgi 
veren Doktor Eryılmaz, “Pek çok 
sistemik hastalık saçları dökebiliyor. 
Altta yatan etken genellikle tiroit 
hastalıkları ve anemi oluyor. Ağır 
cerrahi işlemler, yüksek ateşli has-
talıklar, geçirilen şiddetli enfeksiyon 
hastalıkları yoğun saç dökülmeleri-
ne yol açabiliyor. Bu durumda an-
cak hastalıkların tespit edilmesi ve 
tedavisi ile saç dökülmesi önlene-
bilir. Demir eksikliği saç dökülmesi-
nin başlıca sorumluları arasında yer 
alıyor. Diyetle yeteri kadar demir 
alınmaması veya demirin emilimin-
de sorun olan hastalarda saç dökül-
mesi şikayetine çok sık rastlanıyor” 
diye konuştu. Dermatoloji Uzmanı 
Doktor Necla Eryılmaz, saç bakımda 
yapılan hataların dökülmeye neden 
olduğunu kaydetti. Eryılmaz bu ha-
taları açıklayarak, “Saçları çok fazla 
şampuanlamak zararlıdır. Çok sık 
boyama, renk açma ve düzleştirme 
işlemleri ve sıcak fön uygulaması 
saç yapısını bozarak kırılma ve dö-
külmelere yol açabilir. Saçların ıslak 
taranması saç yapısına zarar verir. 
Çok sık saç bağlamak özellikle ön 
kısımlarda geri dönüşümsüz açıklık-
lara yol açabilir” şeklinde konuştu.
n İHA 

Konya hainlere karşı dimdik ayakta
2017 yılında da 15 Temmuz Fe-

tullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel 
Devlet Yapılanmasının (PDY) hain 
darbe girişiminin birinci yıldönü-
münde  binlerce Konyalı vatandaş, 
ellerinde Türk bayraklarıyla Mevlana 
Meydanı’nda düzenlenen programa 
akın etti. 

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile baş-
layan program, şiir dinletileri ve 15 
Temmuz’u anlatan çeşitli belgesel-
lerin gösterimiyle devam etti. Vali 
Yakup Canbolat, “Fetullahçı Terör 
Örgütü tarafından gerçekleştirilen 
hain darbe ve ülkeyi bölme girişimi 
hamdolsun ki Cenabı Hakkın lütfu ile 
Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti 
ve üstün liderliğiyle harekete geçen 
güç ile milletimiz tankın, uçağın, he-
likopterin, tüfeğin karşısına sadece 
imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilmiş 
o karanlık gecenin sabahını aydınlığa 
çevirmiştir” dedi.

Eski Başbakan ve AK Parti Kon-

ya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ise, 
“Devletle millet arasına kim hangi 
gerekçeyle olursa olsun bir nifak sok-
mak isterse, ister bu 27 Mayıs ihtilali 
gibi ister 28 Şubat zulmü gibi, isterse 
FETÖ darbesi gibi kim nifak sokmak 

isterse devletle milleti buluşturmak 
için gayret sarf edeceğiz” diye konuş-
tu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun 
da, 15 Temmuz’un tarihin en bü-

yük ihaneti olduğunu belirterek, “15 
Temmuz bizim için aynı zamanda en 
büyük zafer. 15 Temmuz madalyonu-
nun iki yüzü var. Bir tarafı nurlu yüzü. 
Bir tarafı kirli yüzü. Kirli yüzünü FETÖ 
temsil ediyor. Nurlu yüzünü Mevlana 

Meydanı’ndaki Konyalılar temsil edi-
yor” şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, 15 Temmuz 
gecesinin karanlık bir gece olduğunu 
vurgulayarak, “Fakat hamdolsun 16 

Nisan milletimizin için ülkemiz için 
aydınlık bir gün olmuş oldu. Türk ta-
rihinde ilk defa millet eliyle bir darbe-
yi bir ihaneti bir kalkışmayı hep bir-
likte önledik” ifadelerini kullandı. AK 
Parti Konya İl Başkanı Musa Arat ise, 
bu aziz milletin korkusuz olduğunu 
dile getirerek, “Bu millet Peygamber 
Efendimizin övgüsünü almış bir mil-
lettir. İşte bu millet imanı ve Rabbimi-
zin lütfuyla ihanetin çelikten örülmüş 
makinalarını yendi” dedi.

Konuşmaların ardından Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Havzan Mahallesi’nde yaptırılan “15 
Temmuz Anıtı”nın açılışı protokol 
üyeleri tarafından yapıldı. Program 
kapsamında ayrıca Türkiye’nin 81 
ilinde eş zamanlı selalar okundu. 
Programda, TBMM’ye ve Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
konuşmalarından canlı bağlantılar 
yapıldı. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) Konya İl Müdürlüğü 2017 yılında birçok işletmeye destek verdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Konya hainlere karşı dimdik ayakta durduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının verildiği dakikalarda Demokrasi Meydanı’nda toplanan Konyalılar büyük coşku yaşadı.
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Tekvandoda yılın son madalyası Nafia Kuş’tan
Dünya Tekvando Federas-

yonu (WT) Grand Slam Şampi-
yonlar Serisi’nin ilk haftasında 
milli sporcu Nafia Kuş, kadınlar 
+67 kiloda bronz madalya ka-
zandı.

Türkiye Tekvando Federas-
yonundan yapılan açıklamaya 
göre, WT tarafından ilk kez 
düzenlenen Grand Slam Şam-
piyonlar Serisi’nde ilk hafta 
müsabakaları gerçekleştirildi.

Çin’in Wuxi şehrinde dü-
zenlenen organizasyonun ilk 
haftasında erkekler 80 ve ka-
dınlar +67 kiloda müsabakalar 
yapılırken, Türkiye’yi Nafia Kuş 
temsil etti.

Her sıklette seçilmiş 12 
sporcunun yarışabildiği orga-
nizasyonda Nafia, kadınlar +67 
kilo ilk tur maçında Çinli Chen 

Li’yi, çeyrek finalde ise Sırbis-
tan’dan Milica Mandic’i mağ-
lup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde son dünya 
şampiyonu İngiliz Bianca Walk-
den’a yenilen milli tekvandocu, 
bronz madalya maçında Polon-
ya’dan Aleksandra Kowalczuk’u 
mağlup ederek üçüncülük kür-
süsüne çıktı.

Çin’in ev sahipliği yaptığı 
Grand Slam Şampiyonlar Seri-
si’nin ikinci haftasında kadınlar 
67 kiloda Nur Tatar Askari, 6 
Ocak 2018’de tatamiye çıkacak.

Serinin üçüncü haftasında 
kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıl-
dırım, son haftasında ise 57 ki-
loda Zeliha Ağrıs, Hatice Kübra 
İlgün ile İrem Yaman madalya 
mücadelesi verecek.
n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GÜMÜŞHANESPOR 17 11 3 3 33 15 18 36
2.ALTAY 17 9 5 3 31 19 12 32
3.BANDIRMASPOR 17 10 2 5 28 19 9 32
4.BUGSAŞ SPOR 17 9 4 4 31 18 13 31
5.SAKARYASPOR 17 8 6 3 29 19 10 30
6.ŞANLIURFASPOR 17 9 3 5 25 16 9 30
7.HACETTEPE SPOR 17 7 7 3 26 13 13 28
8.KIRKLARELİSPOR 17 7 5 5 28 25 3 26
9.NİĞDE BELEDİYE 17 7 5 5 17 17 0 26
10.ZONGULDAK 17 6 5 6 15 19 -4 23
11.ANADOLU SELÇUK 17 5 6 6 21 26 -5 21
12.PENDİKSPOR 17 5 5 7 18 20 -2 20
13.KARAGÜMRÜK 17 5 2 10 19 26 -7 17
14.FETHİYESPOR 17 3 6 8 15 25 -10 15
15.KAHRAMANMARAŞ 17 3 5 9 15 28 -13 14
16.KARŞIYAKA 17 3 8 6 19 25 -6 11
17.NAZİLLİ BELEDİYE 17 2 4 11 11 33 -22 10
18.SİLİVRİSPOR 17 1 5 11 13 31 -18 8

Anadolu’da ilk 
etap sona erdi

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, li-
gin ikinci yarısı için hazırlıklarına 25 Aralık’ta başlamıştı. 
Yeşil beyazlılar, dün yaptığı antrenman ile ilk etap çalış-
malarını sonlandırdı. Yavru Kartal, yapacağı iznin ardın-
dan 2 Ocak’ta yeniden biraraya gelecek. Konya Anadolu 
Selçukspor, 9 Ocak’taki Antalya kampına kadar Konya’da 
çalışacak. Yeşil beyazlı takımın Antalya kampı ise 10 gün 
sürecek. Pilot takım Konya Anadolu Selçukspor, ligin ilk 
yarısını 21 puan ile 11.sırada tamamlamıştı.
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’ın en 
golcüsü Mücahit

Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un pilot takımı Konya 
Anadolu Selçukspor, ligde geride kalan 17 haftada 21 
gol attı. Yeşil beyazlı takımda 21 golün 7’sine imzasını 
atan Mücahit Can Akçay, takımının en fazla gol atan ismi 
oldu. Ligin ilk iki haftasında 3 gol atarak yıldızlaşan genç 
oyuncu, iç sahada oynanan Bandırmaspor maçında 3 gol 
birden atarak farkını ortay koydu. Mücahit Can Akçay’ı res-
mi maçlarda 3 gol atan stoper oyuncusu Sertan Yiğenoğlu 
takip etti. Yavru Kartal’ın yıldız oyuncularından Seddar 
Karaman 17 hafta sonunda 2 gol attı.
n SPOR SERVİSİ

Konya Engelliler Gücü Ampute, Kayseri’yi farklı yendi
Ampute Futbol Süper Ligi 9. 

hafta maçında temsilcimiz Konya 
Engelliler Gücü Ampute, Kayseri 
Melikgazi Belediyesi Ampute Fut-
bol Takımı’na konuk oldu. Maça 
etkili başlayan temsilcimiz gol 
perdesini maçın ilk dakikaların-
da kaptan Aykut Taylan Ünlü’nün 
ayağından kazandığı golle açtı. İlk 
golün ardından ataklarını artırarak 
devam eden yeşil - beyazlılar gol-
cü oyuncu Mahir Ateş’in 2 golü ve 
yine kaptan Aykut’un ikinci golü ile 
ilk yarıyı 4 - 0 önde tamamladı.

GOLLER İKİNCİ 
YARIDA DA SÜRDÜ 

Etkili oyununu ikinci yarıda da 
sürdüren Konya Engelliler Gücü, 
sayısız gol pozisyonuna girdi. İkin-
ci yarıdaki etkili oyununu Ganalı 

yıldız Richard Exvam ile Adem Ka-
ya’nın golleri ile süsleyen temsilci-
miz maçı 6 - 0 farkla kazanarak al-
tın değerinde 3 puanın sahibi oldu.   

‘İZZET SOYDABİRCAN 
OYUNCULARIMIZI 
KUTLUYORUM’ 

Konya Engelliler Gücü Spor 
Kulübü Başkanı İzzet Soydabircan 
maç sonunda yaptığı açıklamada 
mutlak 3 puan parolası ile çıktıkları 
maçtan farklı skor ile haklı bir ga-
libiyetle ayrıldıkları için çok mutlu 
olduklarını belirtti. Alınan galibi-
yet nedeni ile tüm teknik heyet ile 
oyuncularını tebrik eden Soydabir-
can, son haftalardaki şanssız mağ-
lubiyetlerle bozulan morallerin bu 
galibiyet ile düzeldiğini kaydetti.  
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu, avantajı 
değerlendiremedi
Türkiye Basketbol 1. Lig temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, 16.hafta maçında Bandırma Kırmızı’yı 

konuk etti. Mavi beyazlılar, ligin 2.sırasında bulunan Afyon Belediyesi’nin yenildiği haftada iç 
sahada 66 - 69 mağlup olarak puan farkını azaltma avantajını tepti ve ligde 5.sıraya geriledi

Selçuklu Belediyesi Basketbol Takımı, 
Türkiye Basketbol Ligi 16.hafta mücadele-
sinde Bandırma Kırmızı’yı konuk etti. Ma-
vi-Beyazlılar karşılaşmadan 66-69’luk skorla 
mağlup ayrıldı. Karşılaşmaya oldukça etkili 
başlayan temsilcimiz ilk periyotu 25-18 önde 
tamamladı. İkinci periyotta konuk ekip skoru 
34-34’e getirerek farkı 2 sayıya kadar indirdi. 
Üçüncü periyotta her iki takımda dengeli bir 
oyun ortaya koyarken son periyota mavi-be-
yazlılar 55-51 önde girdi. Karşılaşmanın son 
periyotunda istediği sayıları bulamayan Sel-
çuklu Kartalları son saniyelere 3 sayı geride 
girdi. Son hücumda üçlük denemesi başarılı 
olmayan temsilcimizi sahadan 66-69 mağ-
lup ayrılan taraf oldu. Karşılaşmanın ve Sel-
çuklu Belediyesi’nin en skorer ismi 28 sayı, 
10 ribaunt ve 3 asistle oynayan Will Daniels 
oldu. Temsilcimizde Sertay Gürsü 11, İzzet 
Türkyılmaz’ın ise 9 sayı, 8 ribaunt kaydetti.

AFYON DA EVİNDE YENİLDİ
Selçuklu Belediyespor’un iç sahada 

yenildiği haftada ligin 2.sırasında bulunan 
Afyon Belediyesi, kendi evinde OGM Or-
manspor ile karşılaştı. Uzun süredir yenilgi 
yüzü görmeyen Afyon, Ormanspor’a 69 – 65 
yenilerek ligdeki 3.mağlubiyetini aldı. Mavi 
beyazlı temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, 
taraftarı önünde Bandırma Kırmızı takımına 
yenilerek Afyon ile olan puan farkını azaltma 
şansını yitirdi. Ligde 5.kez yenilen Selçuklu 
Belediyespor, 16.haftayı 5.sırada tamamla-
dı.

İLK YARININ SON MAÇI PETKİM İLE
Basketbol temsilcimiz Selçuklu Beledi-

yespor, ilk yarının son maçında İzmir ekibi 
Petkim ile karşı karşıya gelecek. Şu an 11 
galibiyeti bulunan mavi beyazlılar bu maçı 
kazanarak ligin ilk devresini 12 galibiyet ile 
kapatmak istiyor. Kısa bir dönem Konyaspor 
Basketbol takımının eski hocası Aziz Bekir’in 
çalıştırdığı Petkim’in ise 3 galibiyeti var. İz-
mir temsilcisi 19 puan ile ligin 17.sırasında 
yer alıyor. Ev sahibi takım, bu maçı kazana-
rak ilk devreyi moralli bir şekilde kapatmak 
istiyor.
n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y Puan
1 TÜRK TELEKOM 16 15 1 1346 1153 31
2 AFYON BELEDİYESİ 16 13 3 1327 1213 29
3 BURSASPOR 16 11 5 1325 1213 27
4 ANTALYASPOR 16 11 5 1262 1212 27
5 SELÇUKLU BELEDİYESİ 16 11 5 1264 1225 27
6 KARESİ SPOR 16 10 6 1283 1244 26
7 BANDIRMA KIRMIZI 16 10 6 1265 1276 26
8 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 16 9 7 1268 1277 25
9 BAKIRKÖY BASKET 16 8 8 1243 1247 24
10 AKHİSAR BELEDİYE 16 8 8 1200 1217 24
11 OGM ORMANSPOR 16 7 9 1155 1164 23
12 DÜZCE BELEDİYE 16 7 9 1222 1251 23
13 İSTANBULSPOR 16 6 10 1261 1304 22
14 TED ANKARA KOLEJLİLER 16 5 11 1177 1225 21
15 SAMSUN ANAKENT 16 4 12 1218 1307 20
16 ANKARA DSİ 16 4 12 1128 1233 20
17 PETKİM SPOR 16 3 13 1153 1244 19
18 YALOVA BELEDİYE 16 2 14 1260 1352 18



RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BAŞAKŞEHİR 17 11 3 3 31 18 13 36
2.GALATASARAY 17 11 2 4 37 22 15 35
3.FENERBAHÇE 17 9 6 2 34 20 14 33
4.BEŞİKTAŞ 17 8 6 3 29 16 13 30
5.KAYSERİSPOR 17 8 6 3 25 18 7 30
6.GÖZTEPE 17 9 3 5 30 26 4 30
7.TRABZONSPOR 17 8 5 4 33 28 5 29
8.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.AKHİSARSPOR 17 5 4 8 22 30 -8 19
13.A.ALANYASPOR 17 5 3 9 28 33 -5 18
14.OSMANLISPOR 17 5 2 10 26 34 -8 17
15.ANTALYASPOR 17 4 5 8 19 31 -12 17
16.ATİKER KONYASPOR 17 4 3 10 16 23 -7 15
17.GENÇLERBİRLİĞİ 17 3 5 9 20 32 -12 14
18.KARABÜKSPOR 17 2 3 12 14 29 -15 9

Barry Douglas atıyor Wolves şampiyonluğa koşuyor
Sezon başında Konyaspor’dan 1.1 Milyon Euro’ya 

İngiltere Championship ekiplerinden Wolverhampton 
Wanderers (Wolves) takımına transfer olan Barry Douglas 
Ada’da şov yapmaya devam ediyor. Ligin 25. Haftasında 
sezonun en önemli maçlarından birine çıkan ‘Kurtlar’ maçı 
2-1 kazanırken maça 1 gol 1 asistle eski Konyasporlu Barry 
Douglas damga vurdu.

Cumartesi akşamı oynanan karşılaşmada 55 puanla 
ligde lider bulunan Wolves, 47 puanla ikinci sırada yer 
alan Bristol City’e konuk oldu. Maçın daha başında Danny 
Batth’in kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan Barry Doug-
las’ın takımı, 53. dakikada yediği golle de yenik duruma 
düştü. Ümitler tükenmek üzereyken sahneye eski yeşil 
beyazlı sol bek Barry Douglas çıktı. Önce 66. dakikada 
serbest vuruştan attığı gol ile 1-1’lik eşitliği sağlayan İskoç 
futbolcu  90. dakikada ise yaptığı asistle takımının kazan-
dığı kritik galibiyetin mimarı oldu. 

Wolves bu galibiyetle puanını 58’ü yükseltti ve en ya-
kın rakibinin önünde 10 puan farkla liderliğini sürdürdü. 
Barry Douglas ise 3 gol 8 asistle bir sol bekten daha fazlası 
olduğunu kanıtlamaya devam diyor. İskoç oyuncu Kon-
yaspor forması ile 46 maça çıkmış 6 asist yapmıştı.
n YUNUS ALTINBEYAZ

‘Mehdi yaz transfer 
dönemine damga vurur’

Ligin ilk yarısını istatistiki veri-
lerle analiz eden Hürriyet Gazetesi 
yazarı Uğur Meleke, Opta’nın veri-
lerine göre hazırladığı yazı dizisinde 
Konyasporlu oyuncu Mehdi Boura-
bia’ya dikkat çekti. Mehdi’nin yaz 
transfer dönemine damga vuracağını 
belirten Meleke, “Ligin bireysel efor 
departmanında öne çıkan futbolcuları 
ise en fazla ikili mücadele kazanan 
Konyasporlu Bourabia ile en fazla top 
kapan Kasımpaşalı Veigneau... Bul-
gar ekibi Levski Sofya’dan Türkiye’nin 
yolunu tutan Mehdi Bourabia, Avrupa 
Ligi’nde Guimaraes’e attığı süper gol-
le de dikkat çekti. 26 yaşındaki Faslı, 
yaz transfer döneminde adından söz 
ettirmeye aday” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor camiasının ve Nalçacılılar Grubu’nun se-
vilen iki ismi Yalçın Avçin ve Hakan Keçeci dün sabah 
saatlerinde bir trafik kazası geçirdi. Kaza sabah saat 08.30 
sıralarında merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi 
Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgi-
ye göre, Yalçın Avçin (28) idaresindeki 42 BBP 01 plakalı 
otomobil, Çumra istikametinden şehir merkezi istikametine 
seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton 
aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil 
hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 
olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık 
görevlilerinin yaptığı müdahalede araç sürücüsü Yalçın Av-
çin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve ağır 
yaralanan Hakan Keçeci (31) ise ilk müdahalenin ardından 
ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldı-
rıldı. Tedavi altına alınan yaralının kurtarılamadığı ve ha-
yatını kaybettiği öğrenildi. Haberin duyulmasının ardından 
Avçin ve Keçeci’nin yakınları ile Konyaspor camiası yasa 
boğuldu.  n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor 
camiasının acı günü

Konyaspor tarihinin zirvesiydi 
2017 yılı. 100 yıla dayandığını iddia et-
tiğimiz tarihinin en başarılı yılı. 2 kupa 
ile taçlanmış fantastik bir hikayenin 
finali. 

Aynı zamanda futbolumuzun için-
de olduğu pespayeliğin, vasatlığın, iğ-
rendirici başarısızlığın sebebini bir kez 
daha anladığımız bir dönem.

Doğru işlerle kısa sürede nasıl ba-
şarıların kazanılabileceğinin kanıtı, yer-
leşik basitliklerle kısa sürede nasıl yerle 
bir edilebileceğinin aynasıydı 2017. 
Şimdi yeni bir yıla adım atarken ne he-
yecan var şehirde ne de umut.

Yeşil beyazlı camia-
yı bulunduğu konumdan 
daha ileri götürecek bir 
akla ihtiyacı varken, olduğu 
noktada bile tutamayacak 
bir vasıfsızlığı teslim edil-
miş kulübün kaderi. 

Tam bir ‘Derdini kime 
diyeceksin? Kimi kime şi-
kayet edeceksin? İsyanın zirveleri ulaş-
sa ne?’  hali. 

Benim için itiraz ve kabullenme 

yılıydı 2017. Büyük bir 
ayağa kalkma hamlesini 
devam ettirme heyecanı ile 
başladığım, bu hamlenin 
önüne geçmeye çalışanları 
gördükçe canımın yandığı, 
engelleyemediğim, sonra 
da mecbur kabullenerek 
bitirdiğim…

Kabullendim çünkü, 
başka bir ihtimalin olduğu-

nu görmesine rağmen yine çıktığı ba-
taklığa dönmeye çalışan bir zihniyetle 
mücadele edilemeyeceğini anladım. 

Kabullendim çünkü, sorunun fut-
bolu yönetmenin çok daha ötesinde, 
hayata dair algılarımızın şekillendiği 
zamanlarda olduğunu idrak ettim. 

Kabullendim çünkü,  yaşama dair 
doğru bildiğimiz pek çok ezberin aslın-
da bir efsaneden ibaret olduğunu fark 
ettim. 

Bu yeni kabullerle yeni bir döneme 
giriyoruz. Sanırım bu yeni dönem es-
kisinden daha heyecansız, daha soluk, 
daha cansız. 

Bazı şeyleri değiştirebileceğine olan 
inancın yerini müstehzi bir ifade ile 
manzarayı izleme isteği alacak.

MUHASEBE

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ

Gözler transferde
Sezonun ilk yarısını 15 puanla düşme hattında tamamlayan Atiker Konyaspor’da gündem transfer. Yapacağı 4 transferle ilk 

yarıda yaşadığı hücum problemini çözmeyi amaçlayan Anadolu Kartalı, transferleri kampa yetiştirmeye çalışacak

Sezonun ilk yarısında yeni transfer-
lerinden verim alamayan ve zor günler 
geçiren Atiker Konyaspor nihayet devre 
arasına kendini atmayı başardı. Devre 
arasında yapacağı takviyelere umut bağ-
layan Anadolu Kartalı kadrosuna katacağı 
oyuncularla ikinci yarıyı sorunsuz tamam-
lamak istiyor. 2 santrafor, kanat ve bir 
de savunma oyuncusu alacak olan yeşil 
beyazlılar transferleri Antalya kampına 
yetiştirmeye çalışacak.

BENTDNER VE RODALLEGA’DA 
SONUÇ YOK

Atiker Konyaspor’un gol sorununu 
çözmesi için gündemine aldığı ilk oyun-
cular Bentdner ve Rodallega olmuştu. 
Trabzonspor’un Rodallega’yı kiralamaya 
yanaşmaması ve bonservis bedeli talep 
etmesi bu transferin şimdilik ikinci plana 
itilmesine neden oldu. Danimarkalı golcü 
Bentdner dosyası ise özel hayatı ile ilgili 
tereddütler ve Konya’ya uyum sorunu 
problemi nedeniyle şimdilik askıya alındı.

YATABARE VE POKO’DA GELİŞME
Atiker Konyaspor’un Kardemir Kara-

bükspor’dan kadrosuna katmak istediği 
Yatabare ve Poko’da ise sona yaklaştı. 
Kulübünün ücretini yatırmaması nede-
niyle boşa çıkan Yatabare ile anlaşan 
Konyaspor yönetimi, Poko için de Kara-
bükspor ile masaya oturdu. Teknik Direk-
tör Mehmet Özdilek’in onay vermesi duru-
munda iki oyuncu da ikinci yarı Konyaspor 
forması giyecek.

ORKAN’A ŞENOL GÜNEŞ ENGELİ
Atiker Konyaspor’un hedefindeki bir 

başka isim ise Beşiktaşlı Orkan Çınar. 
Oyuncuyu 6 aylığına kiralamak isteyen 
Konyaspor yönetimi Orkan’dan ve Be-
şiktaş Başkanı Fikret Orman’dan olumlu 
yanıt almıştı. Ancak Şenol Güneş’in bu 
ayrılığa sıcak bakmadığı gelen bilgiler 
arasında.

İBRE CLAUDİU KESERU’YE DÖNDÜ
Eren Derdiyok, Rodallega ve Bentd-

ner’den sonuç olamayan Atiker Kon-
yaspor, ibreyi Ludogorets’in golcüsü 
Claudiu Keseru’ye çevirdi. Oyuncunun 
yüksek gol istatistikleri yönetimi rahat-
latırken, Konyaspor’da aynı performansı 
sürdürmesi durumunda gol sorunun çözü-
leceğini inanılıyor.  n SPOR SERVİSİ


