
‘Yeni dönemde hizmetleri sürdüreceğiz’ Muharrem Karabacak güven tazeledi
Konya Elektrikçiler Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası’nda genel 
kurul seçimi yapıldı. İki ada-
yın yarıştığı seçimde mev-
cut başkan Arif Yeşildaş, 
kazandı.  Genel Kurul’da 
güven tazeleyen Yeşil-
daş, “Geçmişte olduğu 
gibi yeni dönemde de 
üyemizin yanında 
olmaya devam 
edeceğiz” dedi.
n HABERİ 
SAYFA 3’TE

Konya Minibüs-
çüler ve Umum 

Servis Araçları 
Odası’nın Olağan 

Genel Kurulu gerçek-
leşti. 2010 yılından 

itibaren başkanlık 
görevini sürdüren Mu-

harrem Karabacak güven 
tazeledi. Karabacak, 

‘emanetiniz emanetimizdir’ 
diyerek başarılarının mimarı 
üyelerin olduğunu vurguladı.
n HABERİ SAYFA 2’DE
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MMO’da Altun
başkan oldu

Şoförler Odası’nda
Şen dönemi başladı

‘Geleceğe hazır 
olmak gerekiyor’

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası (MMO) Konya Şubesi’nin 
14. Olağan Genel Kurulu’nda 
Yrd. Doç. Dr. Aziz Hakan Altun,  
Makine Mühendisleri Odası 
Konya Şubesinin yeni başkanı 
oldu.  n HABERİ SAYFA 11’DE 

Konya Şoför 
Nakliyeci ve 
Otomobilciler 
Odası, Ola-
ğan Genel 
Kurul’unu 
gerçekleştir-
di. Genel Ku-
rul’da odanın 
yeni başkanı Ahmet Şen oldu. Şen, 
“Bu odalar bizlerin geçim kaynağı 
değil. Hizmet yerleri” dedi. 
n HABERİ SAYFA 11’DE 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, geleceğin mühen-
dislerine deneyimlerini aktardı. 
Başkan Altay, “Geleceğin Türki-
ye’sine de hazır olmak gerekiyor” 
dedi. n HABERİ SAYFA 5’TE 

05 CHP’de Barış 
Bektaş dönemi 13 ‘2019 yeni bir

başlangıç olacak!’ 16 Suriye’de 329 
sivil öldürüldü!

Büyükkayacık Mahallesi’ndeki ahıra giren 
başıboş köpekler, içerideki koyunlara 

saldırdı, 32 koyunu telef etti. Çiftlik sahibi 
Haki Taşkın, köpeklere karşı önlem alın-

masını istedi. n HABERİ SAYFA 6’DA

32 koyun telef oldu!

İltihaplı romatizma hastalığına yakalanarak 
yürüyemez hale gelen ve üç aylık engelli 

maaşı da kesilen Rukiye Bayram, yeniden 
ayağa kalkabilmek için yardım elinin 

uzatılmasını istiyor. n HABERİ SAYFA 7’DE

Tek isteği yürümek! 

2016 yılı adrese dayalı 
nüfus sayılarına göre 

Konya’nın en kalabalık 
mahallesi 57 bin 58 

kişilik nüfusuyla Yazır 
Mahallesi. Mahalle, 

Konya’daki 23 ilçeden 
daha kalabalık olma 

özelliği taşıyor

23 TAŞRA İLÇESİNDEN
DAHA KALABALIK!

Konya’nın en kalabalık ilçesi 
Selçuklu. Türkiye’de 49 ilden 
daha fazla nüfusa sahip olan Sel-
çuklu’nun en kalabalık mahalle-
si olan 57 bin 58 nüfuslu Yazır 
Mahallesi, aynı zamanda Kon-
ya’nın da en kalabalık mahallesi 
olma özelliği taşıyor. Mahalle, 
nüfusuna göre 23 taşra ilçesin-
den daha kalabalık durumda.

MUHTARLIK OFİSİ
RESMİ DAİRE GİBİ!

Yazır Mahallesi’nin muhtarı Ce-
lalettin Doğan, nüfustan dolayı 
muhtarlık işlerinin yoğun geçti-
ğini söyledi. Muhtarlığın 09.00-
16.00 saatleri arasında sürekli 
açık olduğunu söyleyen Doğan, 
“Mecburen resmi daire gibi ça-
lışıyoruz. Vatandaşlarımızın işle-
ri oluyor o işleri çözmeye çalışı-
yoruz” dedi.  n SAYFA 12’DE

BOSNA İLE KÜLTÜREL 
KÖPRÜ KURULUYOR

730 AİLE EMİNEVİM’DEN
TAPULARINI TESLİM ALDI

Farklı dillerde aynı amaca hizmet!

Eminevim Konya’da ev sahibi yapıyor

Boşnakça ve 
Türkçe başta 
olmak üzere 
farklı dillerde 
yayımlanan 
Başka Dergisi 
ile Türkiye ve 
Bosna Hersek 
arasında kültürel 
köprü kurulması 
amaçlanıyor.

Eminevim, 
gerçekleştirdiği törende 
730 aileye tapularını 
teslim etti. Emin Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Üstün, 
“Eminevim hizmetini 
Türkiye’nin tamamına 
sunduk ama Konya bizim 
için başka bölge” dedi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

23 ilçeden kalabalık!

Toprağı doğru
beslemeliyiz!
Candem Gübre, bu konuda bilinçli üretici, bilinçli tüketici sloganıyla 

çiftçilerimize organik gübre üreterek topraktaki çoraklaşmayı önleyerek 
çiftçimizin daha kaliteli, daha bereketli ürün alınmasına yardımcı oluyor. 
Doğru ve yerinde gübreleme yapmak gerektiğini belirten Candem Gübre 
Yönetim Kurulu Başkanı İdris Candan, “Bizim amacımız vücudun ihtiyacı 

olan ürünler yetiştirmeye katkı sunmak” dedi. 
n HABERİ SAYFA 17’DE

İdris Candan



15 OCAK 20182 HABER 

Konya Minibüsçüler ve Umum 
Servis Araçları Odası’nın Olağan 
Genel Kurulu gerçekleşti. Dedeman 
Otel’de gerçekleşen Genel Kurula 
AK Parti Konya Milletvekilleri Hüs-
nüye Erdoğan, Halil Etyemez, AK 
Parti Yönetim Kurulu Üyeleri, Şoför-
ler Odası Başkanı Ahmet Şen, Tor-
nacılar Odası Başkanı Emin Baranok, 
Pastacılar Odası Başkanı Kadir Kağ-
nıcıoğlu, Kırtasiyeciler Odası Baş-
kanı Ramazan Kuşpınar, Hurdacılar 
Odası Başkanı Muammer Verim, 
Demirciler Odası Başkanı Mehmet 
Yüksel Kurt ve çok sayıda üye katıldı. 
İlk önce faaliyet ve denetim raporu 
ile gelir gider tablosu açıklandı. Ar-
dından ise Muharrem Karabacak’ın 
bulunduğu tek liste ile sandık başına 
gidildi. 2010 yılından bu yana baş-
kanlık görevini sürdüren Başkan Ka-
rabacak, güven tazeledi. Muharrem 
Karabacak’ın başkanlığını yaptığı asil 
yönetim kurulu ise şu şekilde; Meh-
met Özcan Çalıkuşu, Yusuf Bağcı, 
Kemal Yavuz, Sıtkı Özgüç, Mustafa 
Oğuz, Mustafa Gültekin, Muammer 
Bulan, Veysel Samat. Denetim Kuru-
lu Asil; Erol Çınar, Murat Çelik, Mus-
tafa Erdoğan. Yedek Üyeler; Mehmet 
Uluğ, Musa Acar, İsmail Metin Bı-
yıklı, Şükrü Durgut, Sadettin Sedat 
Denli, İsmail Arıkan, Şükran Suna, 
Ömer Faruk Adam, Hacı Hasan Ya-
şar. Denetim Kurulu Yedek; Ali Ekin, 
Mustafa Kabak, Tahsin Yıldız. 

EMANETİNİZ, EMANETİMİZDİR
Minibüsçüler ve Umum Servis 

Araçları Odası Başkanı Muharrem 
Karabacak, ‘emanetiniz emaneti-
mizdir’ diyerek başarılarının mimarı 
üyelerin olduğunu vurguladı. Bun-
dan sonraki süreçte çalışmalara de-
vam edeceklerini de dile getiren Baş-
kan Karabacak cümlelerini şu şekilde 
aktardı; “Emanetiniz, emanetimizdir 
bundan asla şüpheniz olmasın. Önce-
likle genel kurulumuzun tüm üyele-
rimiz ve Konya adına hayırlı olmasını 
diliyorum. Esnafımız Konya’mızın 
kültürel ve tarihi dokusu içerisinde 
yer almış ve bundan sonra da yer 

alacak olarak Türkiye’de parmakla 
gösterilecek hale gelmiştir bunu iç-
tenlikle söylüyorum. Günün her saati 
geleceğimizin teminatı çocuklarımızı 
okullarına taşıyarak önemli bir top-
lumsal görevi ifa eden güvenli, emin, 
fedakar ve azimkar meslektaşlarıma 
şükranlarımı sunuyorum. 2010 yılın-
da almış olduğumuz emaneti laikiyle 
yerine getirdiğimize inanıyoruz. Bu 
başarının mimarı siz değerli üyele-
rimizsiniz. İlerleyen süreçte inşallah 
Konya’mız ve esnafımız adına nice 
güzel projeler ve haberler paylaşa-
cağız. 

‘PATRON-İŞÇİ’ İLİŞKİSİ
İLE DEĞİL ‘BABA-EVLAT’ İLİŞKİSİ 

İLE YÜRÜTÜLMELİDİR
AK Parti Konya Milletvekili Halil 

Etyemez esnaflığın önemine deği-
nerek,‘Ahi Evran geleneği işverenin 
‘baba’ çalışanın ise ‘evlat’ olduğu bir 
gelenektir’ dedi. Konya’daki insan-
ların öğrencilerin taşınmasında ve 
ulaştırılmasında önemli görev alan 
şoför esnaflara da teşekkür eden Et-
yemez;“Öncelikle kongrenin, odamı-
za, Konya’mıza ve ülkemize hayırlar 
getirmesini diliyorum. Sizler günlük; 
el emeği, alın teri ile zamanını hela-
linden para kazanmak için çalışan es-
naf kardeşlerimizsiniz. Konya’mızın, 
insanımızın, öğrencilerimizin taşın-
masında ve ulaşmasında katkı sunu-
yorsunuz. Buda gerçekten önemli bir 
faaliyettir. Ahi Evran’ın geleneği olan 
bir ülkenin inşasında insanı merkeze 
alan bir yaklaşımla Türkiye’ye katkı 
sunan insanlarsınız. Ahi Evran ge-
leneği işverenin ‘baba’ çalışanın ise 
‘evlat’ olduğu bir gelenektir. Yani 
‘patron-işçi’ ilişkisi ile değil ‘baba-ev-
lat’ ilişkisi ile yürütülür. Bu anlamda 
bu gelenek son derece önemlidir. 
Esnafımızın bugün bu geleneği ya-
şatıyor olması ülkemizin geleceği 
açısından insanımızın bu değerler 
üzerinde yaşatılması son derece 
önemlidir. Esnafımızda şu 3 esas 
önemlidir; Birincisi kapınız, ikincisi 
sofranız ve üçüncü eliniz açıktır” diye 
konuştu. 

HÜKÜMETİMİZİN UYGULADIĞI 
YAKLAŞIM, ÇALIŞANLARIN 
KORUNMASINA DÖNÜKTÜR

Ülkenin önemli süreçlerden 
geçtiğini de ifade eden Etyemez, 
hükümetin uyguladığı yaklaşımını 
çalışanlara yönelik olduğunu be-
lirtti. Tek devlet, tek bayrak ve tek 
millet anlayışı ile de yollarına devam 
edeceklerini vurgulayan Etyemez, 
sözlerine ise şu şekilde devam etti; 
“Ülkemiz son derece önemli süreç-

lerden geçmektedir. Bütün dünya, 
bütün şer odaklarının ülkemiz üze-
rinde bir takım hesapları ve oyunla-
rı vardır. Bu oyunlara ve hesaplara 
karşı siz esnafımızla, işverenimizle 
bugüne kadar başarılı olduk olmaya 
da devam edeceğiz. Türkiye geçtiği-
miz yıl 1,5 Milyon istihdamı gerçek-
leştirerek dünyada en fazla istihdam 
gerçekleştiren ülke konumunda yer 
aldı. Çalışma hayatı açısından son 
derece önemli olan bir konuda; 1 

milyonun üzerinde taşeron işçimizi 
bugün, kadroya geçiriyoruz. Geçtiği-
miz günlerde açıklanan ve AK Parti 
döneminde 184 TL olan asgari ücret 
bugün 9 kat yani yüzde 77 oranın-
da artırılarak bin 603 TL’ye çıkarıl-
dı. Elbette asgari ücret ileriye dönük 
övünülecek bir konu değildir. Asgari 
ücret bir tabandır. Ülkemizin, hükü-
metimizin bugüne kadar uyguladığı 
yaklaşım, çalışanların korunmasına 
dönüktür. Biz AK Parti olarak şunu 

esas alıyoruz; Sosyal devleti çalışanı-
nı koruyan, çalışmayanına bakan bir 
devlet olarak görüyoruz. 15 yıllık ik-
tidar dönemimizde bunun esas aldık 
ve bu esas doğrultusunda çalışmaya 
devam edeceğiz. İçerden işbirlikçiler 
dışardan da şer odakları ülkemizi 
bölmeye, gelişmesini engellemeye 
çalışıyorlar. Ama biz büyük devlet 
olma ve medeniyetimizin yeniden 
inşası için çaba sarf ediyoruz. Bizler 
istihdam dedik, onlar iş makineleri-
ni ve şehirleri yaktılar. Bizler huzur 
dedik, onlar çukurları deştiler ve 
şehirleri yaşanmaz hale getirdiler. 
Tek devlet, tek bayrak ve tek mil-
let anlayışımız ile yolumuza devam 
edeceğiz. 

YAPTIĞINIZ İŞTE 
HASSASİYETİNİZ ÇOK ÖNEMLİ
AK Parti Konya Milletvekili Hüs-

niye Erdoğan ise; “Olağan genel 
kurulun tüm ülkemiz için hayırlı 
olmasını niyaz ediyorum. Başkan 
Muharrem Karabacak ve yönetimini 
şuana kadar yapmış olduğu hizmet-
lerden dolayı tebrik edere başarıları-
nın devamını dilerim. Esnaf deyince 
aklımıza; güvenilir olma, emin olma 
ve dürüst olma kavramları geliyor. 
Biz inanıyoruz ki görev yapan bü-
tün kardeşlerimiz bunlara sahip. 
Sabah kalkınca yavrularımızı sizlere 
emanet ediyoruz. Hanım kızlarımızı 
okula giderken sizlere emanet ediyo-
ruz. Bu emanet ettiğimiz vakitlerde 
sabahın erken saatleri. Belki ezan 
vakti girmeden şoförlerimiz yollara 
düşüyor. Sizlere bu sıfatlara haiz ol-
duğunuz ve hassasiyet gösterdiğiniz 
için teşekkür ediyorum. Görev yap-
tığınız alan kamu alanı, kamuya hiz-
met etme alanı ama kamu elemanı 
değil. Siz sadece mesleğinizle iştikal 
etmiyorsunuz. Hain darbe girişimi 
karşısında o kadar hassas davranıp 
sokağa çıkıyorsunuz ki başkalarına 
çok güzel örnek oluyorsunuz. Bu ko-
nuda da sizlere minnettarlığımı ve 
şükranlarımı sunuyorum” diyerek 
sözlerini tamamladı. 
n HÜSEYİN MENEKŞE 

Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası’nın Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. 2010 yılından itibaren başkanlık görevini sürdüren 
Muharrem Karabacak güven tazeledi. Karabacak, ‘emanetiniz emanetimizdir’ diyerek başarılarının mimarı üyelerin olduğunu vurguladı  

‘Karabacak’ güven tazeledi

Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası’nın Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. 2010 yılından itibaren başkanlık görevini sürdüren Muharrem Karabacak güven tazeledi.

Hüsnüye Erdoğan Halil Etyemez Muharrem Karabacak
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Konya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda genel kurul seçimi yapıldı. İki adayın yarıştığı 
seçimde mevcut başkan Arif Yeşildaş, kazandı.  Genel Kurul’da güven tazeleyen Yeşildaş, 
“Geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de üyemizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi 

‘Üyelerimizin yanında 
olmaya devam edeceğiz’

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Oda-
ları Birliği’nde seçim heyecanı devam 
ediyor. Konya Elektrikçiler Odası’n-
da da genel kurul heyecanı yaşan-
dı.  Mevcut başkan Arif Yeşildaş ve 
Başkan Adayı Adil Yüknü’nün yarış-
tığı seçimde mevcut başkan Arif Ye-
şildaş 390 oy alarak yeniden başkan 
oldu. Adil Yüknü ise 35 oy aldı. Bera 
Otel’de gerçekleştiren kongreye Kon-
ya Berberler ve Kuaförler Odası Baş-
kanı Veli Baranok, Konya Tornacılar, 
Kaynakçılar ve Oto Tamirciler Odası 
Başkanı Emin Baranok, Konya Yor-
gancılar Odası Başkanı Cengiz Çiftci, 
Konya Emlakçılar Odası Başkanı Se-
dat Altınay, Konya İnşaatçılar Ve İn-
şaat Malzemeleri Satıcıları Esnaf Ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Yazar, 
Konya Pastacılar Esnaf Odası Başkanı 
Kadir Kağnıcıoğlu ile oda üyeleri ka-
tıldı.

BORÇSUZ ŞEKİLDE 
YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ 
Genel kurulda konuşan Konya 

Elektrikçiler Odası Başkanı Arif Ye-
şildaş, “ 10 Ocak 2014 tarihinde siz 
üyelerimizin teveccüh ile görevi dev-
raldık. Görevimiz boyunca elimizden 
geldiği kadarı ile sabah akşam deme-
den işimizden, evimizden fedakarlık 
ederek mesai gözetemden odamızı 
her türlü Fuzuli harcamadan kaçına-
rak odamızı en iyi seviyeye getirmek 
için gayret gösterdik. Bu gayretleri-
miz sonucu 2014 yılında devraldı-
ğımız odamızı 483 üye ve 45 bin TL 
borcu, 2 hizmet aracının satılıp heba 
edilmesini ve hiçbir kurumda kabul 
görmeyen itibarsızlaştırılmış bir oda 
tahribatını 22 yıllık odamızı sizlerin 
desteği ile 4 yılda onarmış bulunmak-
tayız. Çok şükür bugün 610 üyesi ile 
şuan itibariyle borç yükünden kur-
tulmuş, personel kıdem tazminatları 
dahil ödenmiş tertemiz bir şekilde, 
borcu olmayan ve her yerde temsil 
edilen bir durama kavuşmuştur. Tabi 
ki bu işlerin sizlerin desteği ile yap-
tığımızın farkındayız. Mesleğimizin 
günümüzde ne kadar önemli oldu-
ğunu basın yoluyla vatandaşlarımıza 
anlattık.  Odamızın kurumlaşması 
yönünde çalışmalar yapılarak oda-
mız ve mesleğimiz ile değişen bilgiler 
üyelerimize ulaştırılmıştır. Odamızda 
seçildiğimiz güne kadar yapılmayan 
bir uygulamayı başlatarak bütün üye-
lerimizin işyerlerini düzenli olarak zi-
yaretler gerçekleştirecek esnafımız ve 
üyelerimiz ile iç içe olunmuştur. Her 
sene İstanbul’da yapılan elektrik fua-
rına üyelerimizin gelişen teknolojiye 
ve yeni çıkan ürünler hakkında gerek-

li bilgiler alması ve bağlandı yapması 
için otobüsler kiralanarak katılımlar 
sağlanmıştır” dedi.

YENİ DÖNEMDE DOLU DOLU 
HİZMETLER YAPACAĞIZ

Yeni dönemde yapacakları çalış-
malar hakkında da bilgi veren Yeşil-
daş, “Her sene İstanbul’da mesleği-
miz ile ilgili yapılan fuarlara katılım 
sağlamaya devam edeceğiz. Elektrik 
tesisatçısı üyelerimiz için elektrik te-
sislerinde yapılacak topraklama ile il-
gili Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 
Öğrenme Müdürlüğü ile yapılan pro-
tokol ile halk eğitim merkezleri ara-
cılığı ile Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 
topraklama ölçme ve değerlendirme 
belgelerin verileceği kurslar düzen-
lenecek. Üyelerimizin zorunla hale 
gelen mesleki yeterlilik belgelerini 
almaları,çalışmaları saatlerini engel-
lemeyecek şekilde ayarlanarak ba-
kanlıktan yetki alan federasyonumu-
zun öncülüğünde açacağımız eğitim 
seminerleri ve kurslar düzenlenecek. 
Elektrik dağıtım şirketi MEDAŞ ile 
meslektaşlarımızın bilgilendirmeler, 
eğitimler ve istişareler yapılmaya 
devam edecek. Yeni çıkan ürünlerin 

üyelerimize tanıtımı için gerekli ça-
lışmalar yapılacak. Üyelerimizin indi-
rimli hizmet almaları için hastaneler 
ve diğer kurumlar ile anlaşmalar ya-
pılacak. Konya Müteahhitler Birliği 
(KOMÜT), Konya İnşaatçılar Ve İn-
şaat Malzemeleri Satıcıları Esnaf Ve 
Sanatkarlar Odası, Konya Emlakçılar 

Odası, belediyeler ve yapı denetim 
firmaları ile istişare yapılarak kayıt 
dışı çalışan eleştiricikler ile mücade-
le edilecek.  Malzeme temini yapılan 
toptancı firmalarla görüşerek elekt-
rikçi esnafımıza kolaylık gözetilmesi 
için istişareler yapılarak esnafımızın 
faydalanması sağlanacak.  Odamıza 
üye kazandırılması için çalışmalar ya-
pılacak. Ayrıca mesleğimiz hakkında 
oda üyelerimiz hakkında bilgilendir-
meler yapılacak ve her zaman üyemi-
zin yanında olmaya devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.

Konya Elektrikçiler Esnaf ve Sa-
natkarlar Odası yönetimi şu şekilde 
oluştu, Başkan Arif Yeşildaş, Nuri Tü-
fekci, Hakan Sevği, Erol Çiylez, Mus-
tafa Yutkan, Ali Osman Yavuz, Soner 
Örnek Yönetim Kurulu Yedek Üyeler 
Serdal Duran, Özdemir Zontur,İsmail 
Gündüz, Hüseyin Özyer,Murat Özde-
mir,İsmail Ak, Serkan Öztürk Dene-
tim Kurulu Asil Mustafa Eken, Tahir 
Kutnu, İsmail Taşkıran Denetim Ku-
rulu Yedek Abdi Kedersiz,İbrahim 
Kağnıcı, Ahmet Nazım Pekcandanoğ-
lu yer aldı 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda genel kurul seçimi yapıldı. 
İki adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Arif Yeşildaş, kazandı.

Konya Elektrikçiler Odası 
Başkanı Arif Yeşildaş
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Alaaddin ALADAĞ ile
ŞEHİR
SOHBETLERİ

alaaddin_aladag

Başka Dergisi(BAŠKA) 2015’in Mayıs ayında 
Saraybosna’da yayın hayatına başlamış çok dilli 
Edebiyat, Kültür ve Sanat dergisidir. Başka dergisi 
Balkan Edebiyatı projesinin matbu yayın organıdır. 
Projenin en büyük farkı, içerisinde Balkanlar 
ağırlıklı yabancı yazarları da bulundurmasıdır. Yazarlar yazılarını 
Türkçe, Boşnakça, Arnavutça ve İngilizce olarak yayınlayabilirler. Dergi, Bosna Hersek, 
Makedonya, Kosova ve Türkiye’de dağıtılır. Dergi her sayısında bir dosya konusu belirler 
ve içeriğini ona göre hazırlar.

Boşnakça ve Türkçe başta olmak üzere farklı dillerde yayımlanan Başka Dergisi ile Türkiye ve Bosna Hersek arasında kültürel köprü kurulması amaçlanıyor

Kültürel köprü kuruluyor!
Her sayısında bir dosya üzerinde 

çalışarak, belirlenen konu üzerindeki 
zengin içeriği ile Bosna Hersek, Ma-
kedonya, Kosova ve Türkiye’de da-
ğıtımı yapılan Başka Dergisi Genel 
Yayın Yönetmeni Ener Güler, önemli 
değerlendirmelerde bulundu. Dergi-
nin önemli bir amaca hizmet etmek 
için kurulduğunu belirten Güler, “İlk 
amacımız Bosna ve Türkiye arasında 
bir kültürel köprü kurmak olduğu için 
Boşnakça ve Türkçe olmazsa olmazı-
mızdı” diyerek derginin farklı dillerde 
yayınlandığını söyledi. 

Başka dergisi kuruluş hikâyesinden 
bahsedebilir misiniz?

Başka Dergisi(BAŠKA) 2015’in 
Mayıs ayında Saraybosna’da yayın 
hayatına başlamış çok dilli Edebiyat, 
Kültür ve Sanat dergisidir. Başka der-
gisi Balkan Edebiyatı projesinin matbu 
yayın organıdır. Balkan Edebiyatının 
diğer yayın organları Balkan Sözlük 
ve Margarita Film Studio’dur. Başka 
dergisinde çıkan yazılar daha son-
ra balkanedebiyati.com’da yayınlanır 
ve böylece takipçiler içerikten haber-
dar olurlar.

balkanedebiyati.com’da sadece 
Başka Dergi ’de çıkmış yazılar değil, 
daha önceden yayınlanmış makaleler, 
öyküler, denemeler ve Başka Ekip ’in 
yapmış olduğu çeviriler yer alabilir.
Projenin en büyük farkı, içerisinde 

Balkanlar ağırlıklı yabancı yazarları da 
bulundurmasıdır. Yazarlar yazılarını 
Türkçe, Boşnakça, Arnavutça ve İn-
gilizce olarak yayınlayabilirler.Dergi, 
Bosna Hersek, Makedonya, Kosova 
ve Türkiye’de dağıtılır. Dergi her sa-
yısında bir dosya konusu belirler ve 
içeriğini ona göre hazırlar.

Başka Dergisi ekibi 
kimlerden oluşuyor? 

Başka Dergi yazarları sürekli deği-
şen ama belirli bir kemik kadronun da 
olduğu bir oluşum, bir proje. İlk olarak 
Bosna’da öğrenim gören Enes Güler, 
Bilal Yakup, Ahmet Furkan Demir, 
Emin Akben ve Ali Enes Şahin’in ça-
balarıyla çıktı. Derginin kapakları Bos-
nalı ressam Kemal Mehmedoviç tara-

fından tasarlanmaktadır. Her sayıda, 
dosya konusuna göre o alanda kendi-
sini kanıtlamış kişiler yazmaktadırlar. 
Bu sebeple sürekli değişen bir yazar 
kadrosu vardır. Aynı zamanda dergi 
içerisinde farklı ülkelerden yazalar da 
katkı sağlamaktadırlar.

“Başka”adıyla bir dergi çıkarma fikri 
nasıl ortaya çıktı? 

İki ülkenin, Bosna Hersek ve Tür-
kiye’nin birbirlerinin edebiyatından, 
kültüründen ve sanatından haberdar 
olması amacıyla başladı dergi. Daha 
sonra Bosna ile sınırlamayarak bütün 
Balkanları da kapsasın istedik. Balkan 
ülkelerindeki önemli yazarları, şairle-
ri, sanatkârları Balkan şehirleri özelin-
de okurlara ulaştırmaya çalışıyoruz. 

Bildiğimiz kadarıyla derginin okuyucu 
kitlesi sadece Saraybosna’yla sınırlı 

değil, Başka dergisi nerelere ulaşıyor?
Başka Dergisi Türkiye’de birçok 

şehre ulaşıyor. Ulaşamadığımız yer-
lere ise kargo yoluyla kişilere özel 
şekilde gönderiyoruz. Bir süre sonra 
da yeni sayıları internete yüklüyoruz, 
böylece internet üzerinden de okuna-
biliyor.

Başka Dergisi olarak dergi fuarlarına 
katılıyor musunuz? Biraz da dergi 
fuarlarından bahsedebilir misiniz? 
Her sene mayıs ayında düzenle-

nen Uluslararası Dergi Fuarına katılı-
yoruz. Dergi Fuarı sayesinde hem bi-
zim gibi yurtdışında faaliyet gösteren 
dergilerle tanışıp kaynaşıyoruz hem 
de Türkiye’deki dergileri ve dergicilik 
hakkında fikir ediniyoruz. Her katılım 
bize tecrübe kazandırıyor. Eksik ve 
fazla taraflarımızı görme hususunda 
fuarların büyük faydaları oluyor.
Dergide Türkçe, Boşnakça, Arnavutça 
hatta İngilizce yazılara bile yer veriyor-
sunuz. Niçin birden fazla dilde hitap 

etme gereği duydunuz?
İlk amacımız Bosna ve Türkiye 

arasında bir kültürel köprü kurmak 
olduğu için Boşnakça ve Türkçe ol-
mazsa olmazımızdı. Daha sonra bü-
tün Balkanları kapsayan bir proje yap-
ma gereği hasıl olunca evrensel dil 
olan İngilizceyi de kattık. Arnavutça 

da bir sayımızda yer aldı. İlerleyen sa-
yılarda Rumca, Bulgarca, Makedonca 
gibi dilleri de görebilirsiniz.
Dergiden başka bir de internet üzerin-
den yayın yapan “Balkan Sözlük” adlı 
bir çalışmanızın olduğunu biliyoruz. 
Biraz da bu çalışmadan bahsedebilir 

misiniz? 
Balkan sözlük, herkesçe bilinen 

ekşi sözlük formatında ama sadece 
balkan temalı başlıklara sahip bir site. 
Dergimizin her sayısında bir balkan 
sözlük sayfamız var, okuyucular mat-
bu olarak dergimizden balkan söz-
lük’ü okuyabiliyorlar. Aynı zamanda 
sosyal medyadan ve balkan sözlük 
sitesinden de üye olup sözlüğe katılıp 
katkıda bulunabiliyorlar.

Eminevim, gerçekleştirdiği törende 730 aileye tapularını teslim etti. Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “ Eminevim 
hizmetini Türkiye’nin tamamına sunduk ama Konya bizim için başka bölge. Konya ikinciliğe, üçüncülüğe oynayan bir bölgemiz” dedi 

Eminevim, tapuları dağıttı
Eminevim, El Birliği adını verdi-

ği faizsiz sistemiyle ev sahibi olmak 
isteyenlere farklı çözümler sunuyor. 
Her ay farklı illerde tapu teslim töre-
ni düzenleyen Eminevim, Konya’da 
gerçekleştirdiği törende 730 aileye 
tapularını teslim etti. Bayır Diamond 
Hotel -  Convention Center’da düzen-
lenen programa Emin Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, 
Eminevim Genel Müdürü Tuba Üs-
tün, Eminevim Konya Bölge Müdürü 
Arif Yılmaz , Emin Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu Üyeleri, bölge yöneti-
cileri ve vatandaşlar katıldı.

KONYA BİZİM İÇİN BAŞKA
Programın açılış konuşmasını ya-

pan Emin Şirketler Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Biz 25 
yıldır Konya’dayız. Bu 25 yılın ilk 15 
yılında otomobil teslimatımız oldu. 
Son 10 yıldır konut teslimatımız var. 
Türkiye genelinde 76 bin otomobil, 36 
bin konut vermek süretiyle Eminevim 
hizmetini Türkiye’nin tamamına sun-

duk ama Konya bizim 
için başka bölge. Konya 
ikinciliğe, üçüncülüğe 
oynayan bir bölgemiz. 
Konya’da bu akşam 
bin kişilik bir yemek-
le bizden ev otomobil 
alan müşterilerimizle 
ve bizi yakından tanı-
mak isteyenleri davet 
ettik. Konyalılar bizi 
yakından tanır, Konyalıları da biz ta-

nırız. İnşallah hayırlı bir 
program olacak” dedi.

 2017 YILINDA 20 BİN 
TESLİMAT YAPTIK
Toplumun her ke-

simden insan, her büt-
çeye uygun koşulda 
otomobil sahibi olma 
imkanı ve fırsatına 
sahip olduğunu ifade 
eden Eminevim Türki-

ye Satış Müdürü Sezai Gök, “ Yöne-

tim Kurulu Başkanımız Emin Üstün 
bey’in yaklaşık 15 yıl önce Eminevim 
sistemini kurması ile banka kapılarına 
savrulan milletimiz böylelikle ev ha-
yalini hem gerçekleştirme imkanı en 
önemlisi ise de helal yoldan ev sahibi 
olma imkanı sağlamış oldu. 

2017’de Türkiye genelinde yak-
laşık 10 bin konut,8 bine yakında 
otomobil olmak üzere toplamda 20 
bine yakın teslimat yaptık. Kısaca aylık 
Bin500 teslimat yaptık. Sadece Konya 

bölgemizde 2binbeşyüz yakın konut, 
2 bine yakında otomobil teslimatı yap-
tık” dedi.

EMİN ŞİRKETLER GRUBUNUN EN 
BÜYÜK DESTEKÇİSİ KONYA 

Emin Şirketler Grubuna Kon-
ya’nın en büyük desteği verdiği ifade 
eden Gök, “ 2017’de Türkiye TL olarak 
yaptığımız rakamlara bakıldığında 1.5 
milyara yakın, aylık olarak 120 milyon 
,bu rakamlara bölgesel olarak dağı-
lımına bakıldığımızda İstanbul’dan 
sonra en yüksek payı Konya’mız almış 
kısacası 2017 yılında Konya bölgemiz-
de 300 milyona yakın,aylık olarak 25 
milyona yakın ödeme yapmışsız. Bir 
yılda yaptığımız bütçenin her ay yak-
laşık yüzde 20sini Konya bölgemizde 
yapmış durumdayız. Konya’da toplam 
aktif ödeme yapan müşteri sayımız 8 
bini geçti. 

Bu istatiksel veriler gösteriyor ki 
elbirliği sistemimize, Emin Şirketler 
Grubuna en büyük destek veren Kon-
ya bölgemiz oldu” ifadelerini kullandı.

101 ŞUBEMİZLE HİZMET EDİYORUZ 
Eminevim Genel Müdürü Tuba 

Üstün ise, “ Bizler büyüklerimizden 
her zaman insanlığın birbirine yardım 
etmesi gerektiğini duyduk. Bizler her 
zaman, olanın olmayana vermesi ge-
rektiğini, insanların birbirlerine destek 
olarak tüm zorlukları aşabileceğini ve 
birlikten kuvvet doğacağını duyduk. 
Mayasında böyle samimi niyetleri 
olan, mayasında böyle halis amaçları 
olan şirketimiz, dimdik ayakta tuta-
bilmek, geleceğe daha emin taşıyabil-
mek ve bizden sonraki nesillere layığla 
teslim edebilmek için, köklerimizden 
gelen samimi ruhumuzu kaybetme-
den ,şirketimizdeki kuruluşundaki du-
ayı unutmadan,bugün Türkiye’nin bir 
çok yerinde bulunan 101 şubemizle 
36bin 424 sayısına ulaşan konut tesli-
matımızla yenilerini eklemekten mut-
luluk duyuyoruz” dedi. Konuşmaların 
ardından Programda 730 aileye tapu-
ları toplu halde teslim edildi.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Emin Şirketler Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Üstün
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Özel Yalçın’da motivasyon gecesi etkinliği ‘Taşeronlar arası ayrımcılık iş barışını bozar’
Konya’da eğitim sektöründe 

devam ettirdiği çalışmalarında, ça-
lışanlarının rolünü hiçbir zaman göz 
ardı etmeyen Yalçın Eğitim Kurum-
ları ve Özel Yalçın Öğretim Kursları, 
kurum içinde birlik ve beraberliği 
pekiştirme adına önce gün Motivas-
yon gecesi düzenledi.

Yalçın Eğitim Kurumları mer-
kez binasında gerçekleştirilen” 
Birlik, beraberlik ve Motivasyon” 
gecesine Merkez ve Zindankale 
Şubesinde görev yapan yönetici ve 
tüm öğretmenler ile çalışanlar katıl-
dı. “Birlik beraberliğimizin daim ol-
masını, yarınımızın bugünümüzden 
daha huzurlu geçmesini temenni 
ediyorum” diyen Yalçın Eğitim Ku-
rumları Yönetim kurulu Başkanı 
ve Yalçın Özel Eğitim Kursları ku-
rucusu Mehmet Yalçın, “Konya’da 
merkez ve Zindankale olmak üzere 
2 ayrı merkezde eğitim sektörün-
de hizmet veren Yalçın Eğitim ku-

rumları, bundan sonrada yakaladığı 
başarısı çizgisini bozmadan, her ge-
çen gün çıtasını yükselterek, genç, 
dinamik ve uzman eğitim kadro-
suyla ve ekibiyle başarısını artıra-
rak yürütmeye devam edecektir. 
Birlikte yürüdüğümüz bu yolda ça-
lışmalarında göstermiş olduğunuz 
gayret ve özverinizi bundan sonra 
da katlayarak artmasını ve devamı-
nı temenni ediyorum.Ayrıca Yalçın 

Eğitim Kurumları ile Özel yalçın 
Öğretim Kurslarını tercih eden ve 
bizlere güvenen öğrencilerimiz ile 
velilerimize kurumum adına teşek-
kür ediyorum” dedi. Yalçın Eğitim 
Kurumları birlik, beraberlik ve mo-
tivasyon gecesine katılan öğretmen 
ve çalışanlara Konya’da özellikle kış 
aylarında tercih edilen arabaşı çorba 
ve hamur ile tatlı ikram edildi.
n HABER MERKEZİ

Türk-İş Konfederasyonu çatı-
sı altında sendikal faaliyetini sür-
düren Yol-İş Konya 2 Nolu Şube 
Başkanı Ali Alkan, “Tüm taşeron 
isçilerinin, başlangıçta hükümeti-
miz tarafından açıklandığı gibi kap-
sama alınması biz işçilerin, başta 
Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın 
Başbakanımız ile hükümetimizden 
beklentimizdir.  Taşeron yanında 
çalışan işçiler arasında ayrımcılık 
yaratan ve adil olmayan düzenle-
melerin değiştirilerek tüm taşe-
ron isçilerin, kadroya geçirilmesini 
hükümetimizden talep ediyoruz. 
KİTLER’ deki taşeronların yanın-
da çalışan işçilerin, köylere hizmet 
götürmek için kanunla kurulmuş 
köylere hizmet götürme birlikle-
rinde çalışan işçilerin kapsam dışı 
bırakılmaları, özel idarelerde taşe-
ron yanında çalışan işçilerin kad-
roya alınmamaları, buralarda 5 
ay 29 gün çalışan işçilerimizin ise 

çalışma sürelerinin 4 ay uzatılma 
hakkından yoksun bırakılması, bu 
işçi kardeşlerimizi hüsrana uğrat-
mıştır. Kadroya geçişte taşeron 

yanında çalışan işçiler arasında 
ayrım yaratılması tüm çalışanları, 
aileleri ile birlikte üzmüştür.  Taşe-
ron yanında çalışan işçiler arasında 
ayrımcılık yaratan ve adil olmayan 
düzenlemelerle kadroya geçiril-
memesi çalışma barışı bozacaktır. 
Ayrıca kadroya geçişte taşeron ya-
nında çalışan işçiler arasında ayrım 
yaratılması tüm çalışanları aileleri 
ile birlikte üzmüştür. Onun için 
Taşeron işçinin kadroya geçiril-
mesinde yapılacak olan ayrımcılık 
iş barışını bozar. Taşeron yanında 
çalışan işçiler arasında ayrımcılık 
yaratan ve adil olmayan düzenle-
melerin değiştirilerek tüm taşeron 
isçilerinin, başlangıçta hükümeti-
miz tarafından açıklandığı gibi kap-
sama alınması biz işçilerin, başta 
Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın 
Başbakanımız ile hükümetimizden 
beklentimizdir” dedi.
n HABER MERKEZİ 

CHP’nin yeni İl Başkanı 
Barış Bektaş oldu

CHP Konya İl Başkanlığının 
Dedeman Otelde gerçekleştirdiği 
il Başkanlığı ve il yönetim kuru-
lunun seçiminin yapıldığı kongre-
de il başkan adaylarından Mimar 
İsmail Ünsal, Av. Barış Bektaş 
ve Av. Kadir Tarkan Büyükoktar 
yarıştı. Seçime katılan 438 de-
legenin 188’nin oyunu alan Av. 
Barış Bektaş, CHP Konya il baş-
kanlığına seçildi. Kongreye CHP 
Konya İl Başkanı Mehmet Ali 
Ünal, CHP Parti Meclisi Üyesi ve 
Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 
Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, 
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üye-
si Gülsüm Filorinalı, Konya Eski 
Milletvekili Atilla Kart, Tuzlukçu 
Belediye Başkanı Nurettin Akbu-
ga, Gençlik Kolları Genel Sekrete-
ri Gençosman Killik, İyi Parti, SP, 
BTP temsilcileri, Eğitim-İş, ÇYDD, 
ADD, DİSK Konya şube başkan-
ları, partililer, davetliler, kadın ve 
gençlik kollarıyla 

Kongrenin açılışında konuşan 
CHP eski İl Başkanı Mehmet Ali 
Ünal, “Kongrelerin CHP’liler için 
bir düğün olup, geleceğe bir bakış 
ve yön verme günüdür.  Vatandaş-
larımız 2019’da ülkemizi kurtara-
cak tek parti olarak CHP’yi görü-
yor. Göreve geldiğimden bu yana 
birliği, dirliği ve sevgiyi sizlerle 
paylaştım. Hiçbir zaman sizlere 
sevgisizlik ve saygısızlık etmedim. 
Partimiz CHP, Cumhuriyetimiz ve 
kazanımları ve milli egemenliği-
miz Atatürk’ten bize emanettir. 
Ama bugün egemenliğimizi terk 
ettiler. Partimizi ayağa kaldırmak 
için sorumluluk duymazsak, sahsı 
çıkarlar için yola çıkarsanız sonu 
görülmez. Bizim derdimiz ülke-
mizdir. Ülkemize sahip çıkmaktır. 
Bugüne kadar bir yanlışım olmadı. 
İnsanlara saygı duydum ve saygı 
duyulan bir insan oldum. Doğru 
olarak, aklımızı kimseye verme-
den partimiz ve ülkemiz için ça-
lışacağız. Benimle birlikte görev 
yapan arkadaşlarıma sevgi ve say-
gılar sunarak teşekkür ediyorum. 
Bizden sonra göreve gelecek olan 
arkadaşlara başarılar diliyorum. 
2019 yılı partimizin iktidar ve za-
fer yılı olsun” dedi.

Kongrenin Divan Başkanlığını 
yapan CHP Parti Meclisi Üyesi ve 
Kocaeli Milletvekili Haydar Akar 
da, “Türkiye’nin 2019’da üç tane 
önemli meselesi vardır. Demokra-
siyi, bireysel hakları ve parlamen-
ter sistemi oylayacağız. Yapmamız 
gereken bellidir. Her şeyi bir tarafa 
bırakarak komşumuzu, esnafımızı 
ve vatandaşlarımızı ikna etmek 
için sokaklara döküleceğiz. İktida-
rın yanlışlarını anlatacağız. Herke-

si sahiplenip, kucaklaşacağız. Asla 
kavga etmeyip, kötü söz söyleme-
yeceğiz. Partimizin politikalarını 
anlatacağız. Kongrenin hayırlara 
vesile olmasını dileyerek, göreve 
gelecek olan arkadaşlarımıza ba-
şarılar diliyorum” dedi. 

“Anayasal kurumlar önce AK 
Parti, daha sonra şahısların ku-
rumları oldu” iddiasında bulunan 
CHP Konya Eski Milletvekili Atil-
la Kart ise şunları söyledi: “FETÖ 
soruşturulmaları yapılsın. Ancak 
siyaset bunun gereklerini yerine 
getirmiyor. Devletin egemenlik 
yetkisini devrettiler. Adalete etkin 
iletişim artık sağlanamıyor. Barı-
şımızı, demokrasimizi kaybetme 
noktasına geldik. En başta cum-
huriyetimizin kazanımları yok edi-
liyor. Bu çok büyük bir tehlikedir. 
Ülkemizin içinde bulunduğu bu 
durumdan kurtararak vatandaşla-
rımıza huzuru ve güveni getirecek 
tep parti CHP’dir. Onun için par-
timizin 2019’da iktidarı için hep 
birlikte çalışacağız.” 

Diğer konuşmacılar ve CHP 
Konya il başkanı adaylarının ko-
nuşmalarının ardından delegele-
rin kararıyla seçime gidildi.  Ya-
pılan oylamada 438 delegenin 
188’nin oyunu alan Barış Bektaş 
CHP Konya İl Başkanı seçilirken, il 
başkanı adaylarından İsmail Ünsal 
181 oy alırken, Kadir Tarkan Bü-
yükoktar’da 69 oy aldı.

Yönetim kurulu ise şu isimler-
den oluştu: Cemile Tekin, Uğur-
tan Akgün, Fatma Sezer, Gizem 
Torun, Azmi Akgül, Bekir Yaman, 
Ayşe Yılmaz, Mehmet Ateş, Gül-
naz Başak, Ayşe Özçimen, Hü-
seyin Altuntaş, Necla Nergiz Bü-
yükdalda, Ergelir Mert, Mehmet 
Gayretli, Ebru Biçer, Ömer Balcı, 
Ayşe İşleyici, Torun Yılmaz, İsmail 
Babaoğlu, Deniz İndibi Çelik, Şev-
nur Mumcu, Ayşe Kadıoğlu, Raif 
Taşkın, Gönül Sarıkavaklı, Özdo-
ğan Çaylak, Ali Fındık, Orhan Top-
rak, Seyit Mehmet Yavuz, Fatih 
Arslantaş ve  Halide Tercanoğlu.  
n HABER MERKEZİ  

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geleceğin mühendislerine deneyimlerini 
aktardı. Başkan Altay, “Geleceğin Türkiye’sine de hazır olmak gerekiyor” dedi

‘Geleceğe hazırlanmalıyız’
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, Selçuk Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Fakültesi 1. sınıf 
öğrencileriyle bir araya geldi. Baş-
kan Altay, geleceğin mühendislerine 
Konya, eğitim hayatı ve gelecek he-
defleri konusunda tecrübe paylaşı-
mında bulundu. 

Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşen programa Basın İlan Ku-
rumu Genel Müdürü Yakup Karaca, 
Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendis-
liği Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet 
Kamanlı, Basın İlan Kurumu Konya 
Şube Müdürü Özden Konur ve  mü-
hendislik fakültesi öğrencileri katıldı.   

Program öncesinde bir selamla-
ma konuşması yapan Basın İlan Ku-
rumu Genel Müdürü Yakup Karaca: 
“İnşaat mühendisliği öğrencisi olarak 
içersinde bulunduğumuz bu muhte-
şem mimari eserin her yönüyle sizler 
tarafınızdan bir ilgi odağı olacağına 
inancım tam. Böyle bir binayı ince-
leme ve buradan çok şey öğrenme 
imkanına da sahip olacaksınız ve ile-
riki meslek hayatınıza olumlu olarak 
yansıyacaktır” diye konuştu. 

Selçuklu başkenti olan Konya’nın 
aynı zamanda tarih, kültür ve ilim 
şehri olduğunu ifade eden Başkan 
Altay, “Konya 200 yıl Selçuklulara 
başkentlik yapmış bir şehir. Sultan 
Alparslan’ın Malazgirt’le başlayan 
sürecinde 1096’dan 1308’e kadar 
başkentlik yapmış bir şehirde yaşı-
yorsunuz. Bu şehirde de Selçuklula-
rın çok önemli izleri var. En önemlisi 
Hz. Mevlana burada bulunuyor. Yine 
Sadrettin Konevi ve Şemsi Tebrizi de 
burada ayak izi olan önemli insanlar. 
Bununla birlikte Alaeddin Tepesi ve 
oradaki camiyle birlikte Karatay Med-
resesi ve İnce Minareli Medrese de 
Selçukluların en önemli eserlerinden 
bazıları. Marmara Bölgesini dışında 
Anadolu’da bulunan camilerin, med-
reselerin, hanların ve birçok tarihi 
eserin çoğu Selçuklu döneminde ya-
pılmış eserler. Böyle kıymetli bir geç-
mişin torunlarısınız” dedi.

BAŞKAN ALTAY,
“GELECEĞE İYİ HAZIRLANIN” 

Gençlere geleceğe donanımlı ola-
rak hazırlanmaları tavsiyesinde bu-
lunan Başkan Altay,” Dünyanın ne-
resinde bir mazlum varsa sizden bir 
şey bekliyor. Bu imkanlar, bu hak, bu 
şans elinize gelmişken bunu mutlaka 
değerlendirmemiz gerekiyor. Sadece 
mesleki olarak kendinizi geliştirmeniz 
bunun için yetmez. Onun için dünya 

ile ilgili okumalar yapmak, dünyayı 
şöyle bir görmek ve geleceğin Türki-
ye’sine de hazır olmak gerekiyor. Çok 
zor zamanlardan geçiyoruz ve her 
olay bir öncekini adeta küçültüyor. 
Her yaşadığımız bir önceki yaşadığı-
mızdan çok daha ağır ve bu imtihan 
daha da ağırlaşacak gibi gözüküyor. 
Sizin önünüzde çok uzun bir zaman 
var. Birbirimize sarılmayı, birbirimizle 
konuşmayı, medeni bir şekilde tartış-
mayı ve birbirimizin farklılıklarını da 
öne çıkarmamayı mutlaka öğrenme-
miz gerekiyor.Suriye’de yaşananları 
görüyorsunuz Irak’ta son dönemde 
yaşananları görüyorsunuz. İşte Ku-
düs meselesi, Katar meselesi, Birle-
şik Arap Emirlikleri, Yemen, Suudi 
Arabistan hepsini harmanlayın bu bir 
yere doğru gidiyor. Hazırlıklı olmamız 
gerekiyor onun için kendinizi sadece 
mesleki olarak geliştirmekle yetin-
meyin insani olarak,sosyal olarak her 
türlü konuda iyi yetişmiş bir nesle ih-
tiyacımız var” diye konuştu.  

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, programın ardından 
öğrencilere Selçuklu Kongre Merke-
zi’ni gezdirdi.  
n HABER MERKEZİ

CHP İl Başkanı Barış Bektaş 

Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, 
Selçuk Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Fakültesi 1. sınıf 
öğrencileriyle bir araya geldi.



Türkiye’nin en önemli tatlı su ürü-
nü üretim merkezlerinden Beyşehir 
Gölü’nde, elektroşok yöntemiyle suya 
akım vererek avcılık yapanların avcılık 
ruhsatlarının iptal edileceği bildirildi.

Beyşehir Su Ürünleri Koopera-
tifi Başkanı Hasan Kurt, Beyşehir 
Gölü’nde son yıllarda giderek artan 
elektroşok yöntemiyle suya akım ver-
mek suretiyle avcılık yapanlara karşı 
başlattıkları mücadelede ciddi ölçüde 
mesafe aldıklarını söyledi. Beyşehir 
Gölü’nde öncelikle mevcut balık po-
tansiyelinin azalmasının önüne geç-
mek için ilgili kurumlarla işbirliğine 
giderek çalışma başlattıklarını, ardın-
dan balık popülasyonunun daha da 
artırılmasına yönelik faaliyetlere hız 
verdiklerini anlatan Kurt, göl üzerinde 
yasa dışı avcılığa karşı bir dizi tedbir ve 
karar aldıklarını hatırlattı.  Kurt, baş-
lattıkları uygulama ile özellikle gölde 

son dönemde yaygınlaşan elektroşok-
la avcılığın önüne geçebilmek için İlçe 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğü ile jandarma ekiplerinin de deste-
ğiyle denetim ve kontrol faaliyetlerini 
artırdıklarını belirterek, bu konuda var 

güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Gölde 
elektroşokla avcılık yaparken yaka-
lanan kişilerin eğer Su Ürünleri Koo-
peratif üyesi ise kooperatif üyeliğinin 
iptal edilmesini kararlaştırdıklarını 
aktaran Kurt, aldıkları kararlarla ilgili 

şu bilgileri verdi: “Bu konudaki ka-
rarımız kesin ve katidir. Elektroşokla 
balık avcılığı yapan kişilerin varsa ruh-
satları iptal edilerek yasal yollardan 
mesleki faaliyetlerine son verilecektir. 
Elektroşokla balık avcılığı yapan kişi-
lere yardım eden ve onlarla işbirliği 
yapan da aynı muameleyi görecektir. 
Elektroşokla avcılık yapan, balığı alan, 
satan, ticaretini yapan, yaptıran balık 
alıcılarının da kooperatifimizle tama-
men ilişikleri kesilecektir. Kooperatif 
üyesi tüm balık alıcıları bu konuda 
kendi bölgelerini koruma ve kontrol 
etmekle görevlidir. Aynı şekilde, koo-
peratifimiz nezdinde ekmeğini kazan-
maya çalışan tüm meslektaşlarımızın 
hepsi de bu konuda görevlidir, onlar 
da bu tür kişileri gördüklerinde bizlere 
ya da ilgili kurum ve kolluk güçlerine 
haber vermekle mükelleftirler, görev-
lidirler.”
n İHA 
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
15 Ocak 2018 Pazartesi  • Yıl: 10 • Sayı: 3241

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10  Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Beyşehir’de, göl kıyılarında yaşanan sazlık 
yangını sahada yaşam süren kuş ve canlı-
ları olumsuz etkiledi. Edinilen bilgiye göre, 
Beyşehir Gölü’nün Soğla mevkisindeki 
kıyısında bulunan sazlıklarla kaplı alan henüz 
bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. 
Sazlık alandan gökyüzüne yükselen duman 
sebebiyle yangın ihbarı yapılması üzerine 
bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 
Bazı kuş türlerinin sürüler halinde alevlerin 
olduğu bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı göz-
lendi. İtfaiye ekiplerinin kontrol ve takibinde-
ki sazlık yangını, bir müddet sonra rüzgarın 
da etkisini azaltmasıyla kendiliğinden söndü.
n İHA

Ereğli ilçesinde traktörün altında kalan kişi 
hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı 500 Evler 
Mahallesi’nde yaşandı. Tarlaya 42 E 0246 
plakalı traktörü ile giden Mehmet Duman 
(63), römorka saman balyası yüklemeye 
başladı. Bu esnada boşta olan traktör hareket 
edince Mehmet Duman arka tekerin altında 
kalarak can verdi. Ayşe Duman’ın eşinin 
cansız bedenini görerek haber vermesi üzeri-
ne olay yerine gelen itfaiye ekipleri traktörün 
altından şahsın cenazesini çıkardı. İnceleme-
lerin ardından şahsın cenazesi Ereğli Devlet 
Hastanesi morguna kaldırdı.  n İHA

Traktörün altında
kalan  kişi öldü

Beyşehir Gölü’nde
sazlıklar yandı

Direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilerek ve duba-
lara çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede ha-
yatını kaybetti. Kaza, saat 18.15 sıralarında merkez Karatay 
ilçesi Çelebi Mahallesi Aslanlıkışla Caddesi üzerinde meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir Arpacı yönetimin-
deki 06 RR 328 motosiklet, cadde üzerinde iddiaya göre hızlı 
girdiği virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesi sonucu kontrolden çıkıp yol kenarındaki dubalara çar-
parak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı 

üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır 
yaralanan Arpacı olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından 
ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıl-
dı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen ağır yarala-
nan motosiklet sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  
Diğer taraftan Arpacı’nın 12 gün önce motosikletini sosyal 
medya üzerinden satılığa çıkardığı öğrenildi. Kazayla ilgili 
başlatılan soruşturma sürüyor.
n İHA

Dengesini kaybetti, dubalara çarptı

Büyükkayacık Mahallesi’ndeki ahıra giren başıboş köpekler, içerideki koyunlara saldırdı, 
32 koyunu telef etti. Çiftlik sahibi Haki Taşkın, köpeklere karşı önlem alınmasını istedi 

Başıboş köpekler, girdikleri ahırdaki 
32 koyunu telef etti.  Alınan bilgiye göre, 
Haki Taşkın’a ait merkez Selçuklu ilçesi 
Büyükkayacık Mahallesi’ndeki ahıra gi-
ren başıboş köpekler, içerideki koyunla-
ra saldırdı. 

Köpekler, hayvanlardan 32’sini telef 
etti.  Çiftlik sahibi Haki Taşkın, gazeteci-
lere yaptığı açıklamada, çalışanların bilgi 
vermesi üzerine olay yerine geldiğini ve 
32 hayvanın telef olduğunu gördüğü-
nü söyledi. Bölgede başıboş köpeklerin 
sürü halinde gezdiğini, önlem alınmazsa 
aynı olayın başkalarının da başına gele-

bileceğini belirten Taşkın, “Elbetteki 
onların da yaşama hakkı var ama bugün 
hayvanlarımıza zarar verenler, bir başka 
gün insanlara da zarar verir hale gelebi-
lir. Mutlaka tedbir alınmalı” dedi.

“KUZULAR YAKLAŞIK 
5 SAAT ANNELERİNİ ARADI”

Telef olan hayvanların kuzularının 
olay anından sonra yaklaşık 5 saat ge-
zinerek annelerini aradığını ifade eden 
Taşkın, köpeklerin kuduz olma ihtima-
line karşı, çalışanlarıyla birlikte kuduz 
aşısı olduklarını sözlerine ekledi.
n AA

Elektroşok kullananların avcılık  ruhsatı iptal edilecek 

Huğlu’da evler yangın
tüpleri ile donatıldı

Beyşehir’deki Huğlu Mahalle-
si’nde hayata geçirilen, “Evimiz ve 
geleceğimiz yanmasın” isimli proje 
kapsamında, evler muhtemel yan-
gınlara karşı yangın tüpleriyle do-
natıldı, ev kadınlarına bu tüplerin 
kullanımı, yangın ve yangından ko-
runma hakkında eğitim verildi. 

Huğlu Kültür ve Dayanışma 
Derneği tarafından hazırlanan, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Dairesi Başkanlığı ile Beyşehir Bele-
diyesi ve Huğlu’da faaliyet gösteren 
firmaların da destek verdiği proje 
kapsamında, yerleşim merkezinde 
yaşayan ev kadınlarına yangın ve 
yangından korunma eğitimi verildi. 
Eğitimin ardından katılımcılara yan-
gın tüplerinin evlerde kullanımı da 
tatbiki olarak gösterildi.

Huğlu Düğün Salonu’nda dü-
zenlenen eğitim programına yerle-
şim merkezinde yaşayan ev kadın-
larının yanı sıra, Selçuk Üniversitesi 
Huğlu Meslek Yüksekokulu ile li-
selerde öğrenim gören bazı öğren-
ciler de katıldı. Eğitim seminerin-
deki sunumlarda ev kadınları ve 
katılımcılara evlerde yangın tüpü 
bulundurulmasının önemine vur-
gu yapılarak, yangın ve yangından 
korunma hakkında bilgiler verdi, 
yöneltilen sorular cevaplandırıldı. 
Ardından, eğitim verilen ev kadın-

ları ve katılımcılar, gerçekleştirilen 
tatbikatla yangın tüpleriyle alevlere 
nasıl müdahale edileceğinin uygula-
malı olarak eğitimini de aldı. Yangın 
tüplerini kullanan ev kadınları, kısa 
süre içerisinde alevleri söndürerek 
eğitim faaliyetinden tam not olmayı 
başardı. Ev kadınlara program so-
nunda yangın tüpleri verildi. Huğlu 
Kültür ve Dayanışma Derneği Baş-
kanı Nail Gökhaba, Huğlu Mahallesi 
olarak Türkiye’de ilk defa gerçekleş-
tirilen çok önemsedikleri bir projeye 
imza attıklarını söyledi. Dernek tara-
fından, ev, orman ve işyeri yangın-
larına dikkat çekmek, yerleşim mer-
kezinde yangın kültürü oluşturmak 
ve olası yangınlara erken müdahale 
yetisi kazandırmak için “Evlerimiz 
ve geleceğimiz yanmasın” isimli 
projeyi hayata geçirdiklerini anlatan 
Gökhaba, proje çerçevesinde yer-
leşimde yaşayan 400’ün üzerinde 
mahalle sakininin evlerine yangın 
söndürme tüpü almaya karar verdi-
ğini ve dernek aracılığıyla bu tüpler-
den temin edildiğini kaydetti.

Huğlu Mahallesi Muhtarı Meh-
met Harman da, bir yıl önce Huğ-
lu’da bir evin mutfağında çıkan 
yangının ardından böyle bir projeyi 
hayata geçirebilmek için harekete 
geçtiklerini belirtti.  
n İHA 

Başıboş köpekler 
32 koyunu telef etti
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Otomobiliyle aydınlatma direğine çarpan 
alkollü sürücü yaralandı. Kazım Şen (67) 
idaresindeki 70 FH 187 plakalı otomobil, 
merkez Karatay ilçesi Adana çevre yolunda, 
sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma 
direğine çarptı. Yaralanan Şen, araç içinden 
çevredekilerin yardımıyla çıkartıldı. Ambu-
lansla Konya Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesine kaldırılan Şen’in 2,72 promil alkollü 
olduğu belirlendi.  Aydınlatma direğinin yola 
devrilmesi nedeniyle ulaşım bir süre kontrol-
lü olarak sağlandı.  n AA

Ilgın’da meydana gelen trafik kazasında 1 
kişi yaralandı. Mehmet Kilit yönetimindeki 
42 AUV 13 plakalı kamyonet, Camiatik 
Mahallesi Nevzat İspir Caddesi üzerinde sü-
rücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu trafik lambalarına çarptı. Kazada 
yaralanan sürücü, Ilgın Devlet Hastanesi’nde 
tedavi altına alındı.
n AA

Direğe çarpan 
sürücü öldü

Ilgın’da trafik
kazası: 1 yaralı

Patlak lastikle kilometrelerce ilerleyen otomobil, yanarak 
kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Ç’nin 
kullandığı 42 CFP 37 plakalı otomobilin sağ ön lastiği hareket 
halindeyken patladı.  Lastiği patlamasına rağmen kilometre-
lerce ilerleyen otomobil, jantların ısınarak kıvılcım saçması 
sonucu merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Tacer 

Sokak’ta motor bölümünden alev aldı. İhbar üzerine olay ye-
rine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sürücü 
koltuğunda oturan, alkollü olduğu öne sürülen Mustafa Ç’yi 
araçtan çıkardı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiple-
rince söndürüldü. 
n AA

Patlak lastikle ilerledi, otomobil yandı

Kurumlar arası işbirliğinin en gü-
zel örneklerinden biri olarak, ‘’İçişleri 
Bakanlığı Uyuşturucu İle Mücadele 
Farkındalığının Arttırılması’’ faaliyeti 
kapsamında Karatay Belediyesi Zabı-
ta Müdürlüğü’nde görev yapan per-
sonele Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü tarafından tarafın-
dan narkotik semineri verildi. Emni-
yet Müdürlüğü tarafından belediye-
lerde verilen seminer özellikle sahada 
görev yapan zabıta personelini narko-
tiğe karşı bilgilendirme amacı taşıyor. 

Seminer, Konya Narkotik Şube 
Müdürlüğü Sokak Suçları Büro Amiri 
Komiser Mehmet Karmak, tarafından 
verildi. Karatay Belediyesi Encümen 
Salonunda gerçekleşen Seminerde; 
günümüzde narkotik suçların geldi-
ği boyut, uyuşturucunun kaynakları, 
zararları ve bununla mücadele etme 
yöntemleri anlatıldı. Uyuşturucu kay-
nağı olarak özellikle yasadışı örgüt-
lerin altını çizen Mehmet Karmak, 
uyuşturucu yaygınlığı ve kullanımı-
nın günümüzde çok ciddi boyutlara  
ulaştığını, bunların esas amacının 
yeni nesli ruhsal, zihinsel, ekonomik 
olarak ele geçirmek olduğunu söyle-
di. Her türlü uyuşturucu kullanımının  
temelinde bir zihinsel durum oldu-

ğunu, gençlerin bu hayat karartıcı 
maddeleri kullanmasının öncelikle 
zihinsel ve kültürel altyapısının hazır-
lanıp planlandığını, bunun en büyük 
örneğinin sigara olduğunu vurgula-
yan Mehmet Karmak’ın  yaptığı su-
numun  ana başlıkları, çevremizde bu 
maddelerin kullanıldığı nasıl anlarız, 
bu maddeleri gördüğümüzde nasıl 
önlem alırız, çocuklar bu maddeler-
den nasıl uzak durur ,uyuşturucuların 
isimleri nelerdir gibi konulardan olu-
şuyor.

Gençlerin uyuşturucu illetine tes-
lim edilemeyeceğini, bugüne kadar 
uyuşturucuyla yapılan mücadeleye 
verdikleri desteğin bundan sonra da 
devam edeceğini belirten Mehmet 
Hançerli ‘’Medyanın, bilginin, bilimin 
hız kesmeksizin ilerlediği, dönüştüğü 
bu zamanda  sürekli eğitimin öne-
mini kavramış bir belediye olarak  
belediyemizde görev yapan ekip ve 
personelin gerek kendi görevleriyle 
bağlantılı gerekse diğer konularda 
olup bitenin farkında olmasını ve gö-
revlerindeki verimliliği yükseltmesini 
amaçlıyoruz. Buna yönelik her türlü 
eğitim, seminer ve konferansı önem-
siyoruz.’’ dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Yitik kimliğimizi bulacağız 
ve zenginleştireceğiz’

Ereğli’de Sosyal Denge
Tazminatı yüzde 600 arttı

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin düzenlediği “Medeniyetten 
Kalbe Düşünce” adlı söyleşi prog-
ramında Konyalılarla buluşan Prof. 
Dr. Sadettin Ökten, “Biz, yitik kimli-
ğimizi arıyoruz. O kimliği de bu çağ-
da yaşayarak ve yorumlayarak bu-
lacağız ve zenginleştireceğiz” dedi. 
Programın moderatörlüğünü yapan 
Şair Serdar Tuncer ise birbirinden 
güzel şiirler seslendirdi.

Şehir ve medeniyet, özellikle de 
İslâm Medeniyeti konularındaki bi-
rikimiyle tanınan Prof. Dr. Sadettin 
Ökten ile Şair Serdar Tuncel, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi’nin “Kül-
tür-Sanat Buluşmaları” kapsamında 
“Medeniyetten Kalbe” adlı prog-
ramda Konyalılarla buluştu. 

Büyükşehir Belediyesi Mevlana 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
ve büyük ilginin olduğu programda 
bilgi birikimlerini ve gözlemlerini 
katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Sa-
dettin Ökten, “Biz, yitik kimliğimizi 
arıyoruz. O kimliği de bu çağda ya-
şayarak ve yorumlayarak bulacağız 
ve zenginleştireceğiz. Yani bizler, 

taklit olan ve bize ait olanı değil ken-
dimize ait olanı yaşayarak kimliği-
mizi bulacağız” ifadelerini kullandı. 

Osmanlı’nın o zamandaki dün-
yada tüm medeni ve ilmi birikimi 
toplayıp yeni bir medeniyet kurdu-
ğunu hatırlatan Ökten, “Peki ilim 
niye Osmanlı’da? Çünkü devlet ora-
da, düzen orada, nizam orada. İlim 
elbette oraya gelecek. İlim kargaşa 
istemez, ilim anarşi istemez. Tabii 
ki bir de Osmanlı Sultanları gittikleri 
yerlerde ulemaları toplayıp getiri-
yor. Biz hep sanatı biliriz. Tasavvu-
fu daha tam anlayamadık. İşte Hz. 
Pir burada. Evtad–ı Erbaa dediğimiz 
4 önemli insan var bu topraklarda. 
Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana Cela-
leddin Rumi, Hacı Bayram-ı Veli 
ve Şeyh Şaban-ı Veli. Sarı Saltuk 
da Rumeli’de. Yani yeni bir oluşum 
var, yeni bir medeniyet gelişiyor” 
dedi. 

Programın moderatörü Şair Ser-
dar Tuncer de okuduğu birbirinden 
güzel şiirler ve sohbeti ile programa 
renk kattı.
n HABER MERKEZİ

İltihaplı romatizma hastalığına yakalanarak yürüyemez hale gelen ve üç aylık engelli maaşı da 
kesilen Rukiye Bayram, yeniden ayağa kalkabilmek için yardım elinin uzatılmasını istiyor

Tek isteği yürümek!
Genç yaşta yakalandığı iltihaplı 

romatizma hastalığına yakalanarak 
yürüyemez hale gelen Rukiye Bay-
ram, “Bayramda bile ne kapımı çalan, 
nasılsın, iyi misin diyen bile yok. Tek 
arkadaşlarım kuş sesleri! İnsan yüzü-
ne hasret kaldım. Ne olur beni aydın-
lığa kavuşturun” dedi.

Gödene Mahallesi Meram Toki si-
teleri 2. Etap CY-15 adresinde engel-
liler için yapılan dört katlı asansörsüz 
apartmanda oturan Rukiye Bayram,  
“Beni aydınlığa kavuşturun!” dedi.

Engelliler için yapılan 1+1’lerin 
birinci katında oturmasına rağmen 
dört katlı apartmana asansörün ya-
pılmamasına âdeta isyan edercesine 
“Asansör olmayınca evime dahi çı-
kamıyorum. Asansör yeri yapmışlar 
ama asansörü unutmuşlar. Biz engel-
lileri neden insan yerine koymuyor-
lar? Yoksa biz bu ülkenin üvey evlat-
ları mıyız?” diye konuştu.

Bayram, “Ben 13 yaşında mesleği 
berber olan kocam Nurettin ile seve-
rek evlendim. 18 yaşında dizlerim-
den iltihaplı romatizma hastalığına 
yakalandım. Dizlerimden aşağısı tut-
muyor. Tuvalete dahi çıkamıyorum. 
Hastalığımın yüzdesi 91. 2012’de bir 
engelli arabası aldık. 2015’in Mart’ın 
altısında aldığım üç aylık engelli ma-
aşım ise kesildi. Neden kesildiğini bil-
miyorum. İlaçlarım çok pahalı ve para 
yetmiyor. Doktorlar ameliyatla platin 
takılırsa belki yürüyebileceğimi söy-
lediler. Tam ve net bir şey söyleme-
yince ben de tereddütte kaldım. Bana 
kayınvalidem bakıyor. Allah ondan ve 
kocamdan razı olsun” dedi.

BENİ AYDINLIĞA KAVUŞTURUN
Apartman hayatından da son 

derece muzdarip olan 40 yaşında-
ki Rukiye Bayram, komşularının hiç 
birisinin bayramlarda dahi kapısını 
çalmadıklarını yaşlı gözlerle anlatır-

ken şunları dile getirdi: “Bu ev bana 
sanki hapishane gibi geliyor! Kimse 
kapımı çalmıyor? Nasılsın, iyi misin? 
Diyen de yok! Tek tesellim ve arka-
daşlarım ise penceremin pervazına 
konan kuşlar ve önlerin cıvıltıları olu-
yor. İnsan yüzüne hasret kaldım. Bu-
radaki komşular ne kandillerde ne de 
dini bayramlarda kapımı hiç çalmıyor. 
Hal ve hatır bile sormuyorlar. Bu na-
sıl komşuluktur? Bu nasıl insanlıktır, 

anlamadım. Eşime bir şey olsa bana 
kimse bakmayacak mı? Ne olur ya-
şadığım bu karanlık dünyadan beni 
aydınlığa kavuşturun.”

Daha önce Zafer’de bir berber 
dükkanı olduğunu söyleyen Nurettin 
Bayram ise, şimdi seyyar berberlik 
yaparak geçimini sağlamaya ve eşi-
min masraflarını karşılamaya gayret 
ettiğini belirterek, “Eşimin gözleri-
nin yaşı hiç dinmiyor. Her şeyiyle 

annem ilgileniyor. İlaçları çok pahalı 
olduğu için para yetişmiyor. Yetkililer 
sesimizi duysun. Bizim aldığımız üç 
aylık engelli maaşımızı kesmesinler. 
Sevgili eşimin bu durumuna bir çare 
bulunsun. Annem ölse, ben ölsem bu 
kadına kim bakacak diye bazen dü-
şünüyor ve üçümüz birden gözyaşı 
döküyoruz.  Yine de halimize şükre-
diyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi ile Bem-Bir-
Sen ve arasında 2018 yılı için Sosyal 
Denge Tazminatı sözleşmesi yeni-
lenerek imzalandı. Son 4 yılda 75 
TL’den 525 TL’ye 7 kat yükselen 
Sosyal Denge Tazminatı yaklaşık 
yüzde 600 artmış oldu.

Yapılan anlaşma ile ilgili değer-
lendirme yapan Bem-Bir-Sen Ereğli 
Belediyesi temsilcisi Salim İniş, “Be-
lediyede çalışan memurlar adına 
göstermiş oldukları ilgi ve alakadan 
dolayı Belediye Başkanımız Sayın 
Özkan Özgüven’e teşekkür ederim. 
Memur arkadaşlarımız için hayırlı 
uğurlu olsun” dedi.

Çalışanlarımız her daim ya-

nındayız diyen Başkan Özgüven, 
“2014’te 75 TL iken 2018’de 525 
TL olan Sosyal Denge Tazminatı 7 
kat artmış oldu. Bu noktada yakla-
şık yüzde 600 gibi bir oranda artış 
sağladığımız Sosyal Denge Taz-
minatı memurlarımız gibi bizi de 
mutlu etti. Tüm çalışanlarımız bi-
zim için değerlidir. Onların her türlü 
ihtiyacına karşılık vererek yaptıkları 
hizmetlerin karşılığını almaları için 
özen gösteriyoruz. Bu konuda Bem-
Bir-Sen Ereğli Belediyesi temsilcisi 
Salim İniş’e de gösterdiği gayret için 
teşekkür eder, tüm memurlarımız 
için hayırlı uğurlu olmasını dilerim” 
dedi. n HABER MERKEZİ 

Sigara gençleri uyuşturucuya hazırlıyor!

Eşi Nurettin Bayram ise, seyyar berberlik 
yaparak geçimini sağlamaya ve eşimin 

masraflarını karşılamaya gayret ettiğini belirtti.
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*  LAZER OPERATÖRLERİ

*  LİSE VE MESLEK    
     LİSESİ MEZUNLARI

*  MOBİLYA USTALARI

*  DÖŞEME USTALARI

personel alınacaktır.
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5 

Selçuklu/KONYA

SATILIK DAİRELER
Bosna  Hersek Mahallesi’nde Satılık Kaloriferli,

2+1 ve  3+1 daireler

0531 710  88 76
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ZAYİ
Nüfus cüzdanımı ve B 
sınıfı ehliyetimi kaybettim 
hükümsüzdür. 

Feda SÜLE

Z-306

Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi
İmsan Sanayi Sitesi Yakamoz Caddesi No: 1/M Karatay/KONYA

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
---------

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN 
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

ALINACAKTIR
SELÇUKLU BÖLGESİNDE OTURANLAR OTOGAR CİVARI

Dolgun Ücret + SSK + Yemek + Mesai + Servis
Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası

İlk konuta destek modeli geliyor!
Ekonomiden sorumlu 

Başbakan Yardımcısı Meh-
met Şimşek, konut hesabı 
uygulamasını daha etkin hale 
getirmek amacıyla sistemi 
yeniden düzenlediklerini be-
lirterek “İlk kez konut sahi-
bi olacak vatandaşlarımıza 
kolaylıklar sağlayacak yeni 
düzenleme üzerinde çalışıyo-
ruz” dedi.

Şimşek, konut sahibi olmayan va-
tandaşların ev alabilmesini ve bunun 
için harcamaların önceden tasarruf 
edilerek karşılanmasını amaçlayan 
“konut hesabı”nın 2016 yılında uy-
gulamaya konulduğunu hatırlatarak 
sistemde devlet katkısının azami 15 
bin lira olduğuna dikkati çekti.  Katı-

lımcıların konut hesabı açabilmeleri 
için Türk vatandaşı olması ve konut 
sahipliğinin bulunmaması gerektiği-
ne işaret eden Şimşek, devlet katkı-
sına hak kazanabilmek için de en az 
3 yıl boyunca hesaba düzenli ödeme 
şartının bulunduğunu anımsattı. 

Ekim 2017 verileri dikkate alın-
dığında 14 bankada mevcut konut 

hesabı sayısının 11 bin 
348 olduğunu belirten 
Şimşek, bu sayıyı yetersiz 
bulduklarını dile getirdi. 
Şimşek, katılımcıların sis-
temi yeterince cazip gör-
mediği tespitinden hare-
ketle uygulamanın daha 
etkin hale getirilmesi 
amacıyla sistemi yeniden 

dizayn etmeye karar verdiklerini vur-
guladı. Modelin, katılımcıların sistem 
vasıtasıyla konut alımını öngörebile-
cekleri bir bütünlük içerdiğini ifade 
eden Şimşek, yeni modelde mevcut 
devlet katkısının devam edeceğini 
ancak katılımcılara daha fazla devlet 
katkısı verilmesinin planlandığını bil-
dirdi.  n AA



Konya Büyükşehir Belediyesi 
Aile Destek Merkezi, toplum ya-
pısını ve aileyi güçlendirme çalış-
maları kapsamında 2017 yılında 3 
bin 220 kişiye birebir danışmanlık 
ve rehberlik hizmeti verdi. Merkez 
ayrıca, binlerce öğrenci ile çeşitli 
kurum ve kuruluşların çalışanla-
rına yönelik de eğitim seminerleri 
düzenledi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde faaliyet gösteren Kon-
ya Aile Destek Merkezi, rehberlik 
hizmetlerini, eğitim faaliyetlerini 
ve konferanslarını artırarak sürdü-
rüyor. 

Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tahir Akyürek, belediye 
olarak toplumun temelini oluştu-
ran aile yapısının korunmasına yö-
nelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını 
belirterek, bu kapsamda hayata ge-
çirdikleri Aile Destek Merkezi’nde 
psikolojik danışmanlık, rehberlik ve 
aile destek hizmetleri verdiklerini 
söyledi. 

Ailelerin parçalanmasını önle-
meye, parçalanmış ailelerin sorun-
larını çözmeye çalıştıklarına dikkat 
çeken Başkan Akyürek, Aile Destek 
Merkezi’nin rehberlik ve destek 
hizmetinin yanında okullar ve res-
mi kurumlarda da seminerler dü-
zenlediğini ifade etti. Başkan Akyü-

rek, ailenin ve toplumun gelişimi, 
aile bireylerinin sorunlarının tespiti 
ve çözümü noktasında önemli bir 
misyon üstlenen Konya Aile Destek 
Merkezi’nin 2017 yılında 3 bin 220 
kişiye birebir danışmanlık ve reh-
berlik hizmeti verdiğini dile getirdi. 
HAYAL, HEDEF, BAŞARI, MOTİVAS-

YON EĞİTİMLERİ 
Konya Aile Destek Merkezi, 31 

ilçede lise, ortaöğretim ve ilkokul 
öğrencileri ile velilerine, yurtta ka-
lan öğrencilere, Kur’an kursu öğ-
reticileri ve öğrencilerine yönelik 
verdiği çeşitli konulardaki eğitim 
seminerleri ile de geçtiğimiz yıl 6 
bin 947 kişiye ulaştı. Bu eğitimler-
de; “Vakıf İnsan Olmak”, “Diger-
gamlık”, “Aile İçi İletişim”, “Öfke 
Yönetimi” “Öfke Yönetimi ve Şid-
det”, “Çocuk Eğitiminde Ana Baba 
Tutumları”, “Gelin-Kayınvalide 
İlişkileri”, “Mutluluk”, “Evlilik-Eş-
ler Arası İlişkiler”, “Film Okuma”, 
“Doğru Olmak”, “Dürüst Olmak”, 
“Ahlaklı Olmak”, “Nezaket” “Ze-
rafet” ve “Hayal, Hedef, Başarı, 
Motivasyon” konuları ele alındı. 

KURUMLARA EĞİTİMLER 
Kurumsal eğitimler kapsamın-

da da faaliyet gösteren Aile Destek 
Merkezi, çeşitli kurum ve kuruluş-
larda çalışan personele yönelik 
“Mutluluk”, Mutlu Aile”, “Özel İle-
tişim Becerileri”, “Öfke Kontrolü”, 
“Mobing”, “Çocuk Eğitiminde Ana 
Baba Tutumları”, “Stres ve Yöne-
timi”, “Öfke Yönetimi ve Şiddet” 
konulu seminerler düzenlendi. 

Genç Okulu faaliyetlerine hız 

veren Konya Büyükşehir Belediye-
si Aile Destek Merkezi, “Ben Ki-
mim?”, “Özel İletişim Becerileri”, 
“Sevgi Dilleri”, Olumlu Düşünce” 
ve daha birçok konuda lise ve üni-
versite öğrencileri ile yurt öğrenci-
lerinden oluşan 939 kişiye 10 prog-
ramla ulaştı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
İl Sağlık Müdürlüğü ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi işbirliği ile 
gerçekleştirilen “İlk Adım Gebe 
Okulu Projesi” kapsamında Aile 
Destek Merkezi tarafından 3 grup-
ta toplamda 88 kişiye eğitim veren 

Aile Destek Merkezi, Aile Sohbet-
leri kapsamında şehir merkezinde-
ki mahallelerde programlar düzen-
leyerek “Çocuk Yetiştirmede Ana 
Baba Tutumları” konulu eğitimler 
verdi. 

Aile Destek Merkezi, Başba-
kanlık Tanıtım Fonu tarafından 
desteklenen Büyükşehir Belediyesi 
tarafından fiziki düzenlemesi sür-
dürülen “Kahvehanelerin İhyası” 
projesi kapsamında kahvehane 
müdavimlerine yönelik olarak eği-
tim seminerleri başlattı.
n HABER MERKEZİ 
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA 5. İCRA DAİRESİ

2017/6932 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; ihaleye katılmak isteyenlerin aracın muhammen bedelinin %20 oranında teminat 
yatırmaları, şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 
1. İhale Tarihi     : 06/02/2018 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2. İhale Tarih      : 27/02/2018 günü, saat 10:00 - 10:05 arası. 
İhale Yeri            : KONYAPARK OTOMOTİV YEDİEMİN-FEVZİ ÇAKMAK MAH.HEKİM
                              GAZNEVİ SK.N:20 KARATAY/KONYA
No Takdir Edilen 

Değeri TL.
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 130.000,00 1 %1 01 DCV 82 Plakalı , 2012 Model , BMW Marka , 3L Tipli , 
88728197 Motor No’lu , WBA3D3109CJ269434 Şasi No’lu , 
Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi SiyahAA Sedan 
otomobil.Anahtar ve ruhsatı yok, lastikleri iyi durumda, herhangi 
bir hasarı yok.

1. İhale Tarihi     : 06/02/2018 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2. İhale Tarih      : 27/02/2018 günü, saat 11:00 - 11:05 arası. 
İhale Yeri            : KONYA TRAFİK PARKI-ALTUNEL YEDİEMİN OTOPARKI-SARAÇOĞLU
                              MAH.ERLER CAD.N:467 KARATAY/KONYA
No Takdir Edilen 

Değeri TL.
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

2 80.000,00 1 %1 42 KM 004 Plakalı , 2015 Model , SSANGYONG Marka 
, BENZİNLİ XX Tipli , 17791002015206 Motor No’lu , 
KPT20B1VSFP021094 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites 
Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , otomobil.Anahtar ve ruhsatı 
yok,Herhangi bir hasarı yoktur.

(İİK m.114/1,114/3)
Basın 734757 - www.bik.gov.tr

Örnek No: 25*

Günlük yaşamın her alanında bir 
şekilde kayışımız atıyor.

Kişisel, toplumsal, kurumsal ya da 
devletler olarak bir şekilde kayışı attırı-
yoruz.

Nedir , ne zaman nasıl atıyor.
Öncelikle kayış, yakın tarihimize 

kadar  harmanları kaldırmak, 
değirmenleri çalıştırılmak ,  su pompaları 
ile su basmak için kurulan  düzeneklerde 
kullanılırdı. Şu an yok denecek kadar az.

Günümüzde  otomobillerde çok 
daha farklı sistemlerle kullanılıyor.

Kayış  gücün aktarma organı.
İki  kasnak arasındaki iletişimi 

sağlayan ölçülere dayalı düzenek.
Hesaplı kitaplı. Yani bilimsel verilere 

dayanarak kurulu bir düzenek.
Hesaplanmış  çapları ve yüzeyleri, 

belirli hızlarda , belirli bir güce kadar  
motorun gücünü kullanma sistemi.

Belirli bir gücü elde etmek için, her 
şey normal iken düzgün çalışan sistem.

En uygun güç, hız, çap ve yüzey 
bileşeni.

Peki uymazsa ne olur?
Kayış atar.

Tıpkı insanlar kurumlar, devletler 
arasındaki   ilişkilerde olduğu gibi kayış 
atar.

Mesela dünyanın en modern ülke-
si, en sistemli devleti, en düzgün devleti  
dediğimiz Amerika;

Ülke menfaatlerimiz diyerek 
insanlığa dair dünyadaki her türlü adalet, 
demokrasi , yönetim adına sergilediği 
güce dayalı davranışları ile  evrensel 
değerler karşısında kayış atmıştır.

Afrika, Orta doğu ve Suriye’de yaşa-
nan olaylar nedeniyle göçler karşısında 
göstermiş oldukları duyarsızlıklarla me-
deniyet temsilcisi olarak medeni yaşam-
da kayış atmışlardır.

Yani iki kasnak arasındaki güç den-
gesi ya da güç iletim dengesi bozulmuş-
tur.

Yani düşük seviyede düzgün ça-
lışan kayışın güce binince attığı gibi  
gerçekler karşısında Mehmet Akif’in tek 
dişi kalmış canavar misali gerçekler kar-
şısında kayış atmışlardır.

Düzen güzeldir, ama  gerçekler kar-
şısında işlememiştir.

Kayış ve kasnaklar belli bir ayarla 

kurulabilirse uzun süreli 
kayış atmadan çalışabilir.

Sistem çok yönlüdür.
Devletimizin belki de 

son üç yüz yılda sürekli 
kayış atmasındaki en bü-
yük sebep kendi ayarımızı 
bulamamızdandır.

Kendi ayarımızı bul-
maya başlayınca da dost 
sandığımız ülkeler kayış 
atmaya başladı.

Karşılıklı sorumlulukları harekete 
geçirince , kendi kasnaklarının çapsızlı-
ğını  ayarlamakta zorlanır oldular.

Siyasi hayatımızda da sıkça kayışlar 
atılıyor.

Mesela muhalefet  iktidara karşı 
demokrasi havarisi kesilirken, kendi 
içinde bile ayar tutturmakta zorlanıyor, 
kayış atmaktan kurtulamıyor.  Kongre-
lerdeki kavgalarla devlet çarkını düzgün 
çevirecek bir iradeden yosun olduklarını 
göstermekten ileri gidemiyor.

Ani güç artışlarında da kayış çabuk 

atar. Mesela  on birinci 
Cumhur Başkanımız Ab-
dullah Gül,  en çok görü-
şüne ihtiyaç duyduğumuz,   
bir bakış açısı olarak değer-
lendirmelerini beklediğimiz 
anlarda sesi çıkmaz iken  
birden sistemin merkezine 
oturuvermiş, zamansız bir 
güç tahriki ile misyonları-
nın kayışı atıvermiştir.

Bundan sonra polemiğe girme-
mek için;‘’Önemli konularda görüş-
lerimi halkla paylaşma da tabi ki bir 
sorumluluk benim için’’ bundan sonra 
tecrübelerini  milleti ile daha düzenli 
paylaşacağı yönünde ümit vermiştir.  
Açıkçası bir vatandaş olarak bir çok 
olayda görüşüne ihtiyaç duyduğumuz 
anlarda, yıpranmayayım, belki bir gün 
aday olurum ruh haletini sezinlediğim, 
Cumhurbaşkanımızın, bundan sonra 
kendi deyimi ile,  halka görüşlerini pay-
laşma sorumluluğunu daha çok kulla-

nacağını düşünüyorum.
Kayış atmak yüke dayanmamak, 

kaçınmak,  yan çizmek, su kaynatmak 
gibi asıl sorumluluk anında bahaneler 

üretmek olarak da düşünülürse;
Okulda öğrencilerin dersi asması,
Sınav zamanında uykusunun gel-

mesi, temizlik yapmaya başlaması,
İş yerlerinde iş zamanında 

kaytarmak,
Ödeme zamanında ağlamak,
Kendisine ihtiyaç duyulduğunda bir 

kişinin hastalanması, vaktinin olmama-
sı,

İşine gelmeyince insanların bilmem 
kaç kere yakınlarının hastalanması ba-
hanesi,

Bir  randevuya gelmeyince, en ya-
kınlarının bilmem kaç kere ölmesi,

Kendi sorumluluğu olduğu alanlar-
da kaytarma, kıvırma halleri,

İhmal, erteleme, özensizlik, 
üşengeçlik sözünü tutamama gibi 
sebeplerle olmadık bahaneleri sebep 
olarak sunma,

Hatta, sanki kayış atıp da bunu çak-
tırmadan, mantıklı bir sebebe dayandır-

mayı  bir beceri bir zeka ürünü olarak 
kabullenme biçimini,  toplumsal olarak 
da bir uyanıklık halimizi ifade etmek için 
kullandığımız bir gerçek.

Bireyden, en sorumlu devlet adamı-
na ,aileden  devletlere kadar kayış atma 
hallerimiz yaşamımızın bir parçası.

Bunu çaktırmadan, güzel kamufle 
edebilirsek akıllı oluyoruz !

Eğer yüzümüze gözümüze bulaştı-
rırsak da ele güne mahcup oluyoruz.

Koca koca devletlerin günümüzdeki 
halleri  , medeniyet makyajı dökülmüş 
uygarlık temsilcileri gibi.

Birey olarak bizler için belki de kayış 
atmadığımız an yok gibi.

Okumayı seviyoruz okumuyoruz.
Sigaradan nefret ediyoruz, bıraka-

mıyoruz,
Adalet istiyoruz, adaletli davranmı-

yoruz,
Trafik düzenli olsun diyoruz, kendi-

miz ilk kayış atan taraf oluyoruz.
Bireyden devlete, mutlu olmak 

istiyoruz, adalet istiyoruz, medeniyet 
istiyoruz, doğal çevre istiyoruz yaşam 
içerisinde ilk kayış bizim taraftan atıyor.

“KAYIŞ”IN ATTIĞI ANLAR

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, belediye olarak toplumun temelini oluşturan aile yapısının korunmasına yönelik çeşitli çalışmalar 
yaptıklarını belirterek, bu kapsamda hayata geçirdikleri Aile Destek Merkezi’nde psikolojik danışmanlık, rehberlik ve aile destek hizmetleri verdiklerini söyledi

Aile yapısına destek oluyoruz’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek
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GTHB’ca açıkla-
nan havza bazlı des-
teklemede geçen ki 
yazımda belirttiğim 
gibi “Havza bazlı 
destekleme uygu-
lamaları kapsa-
mında, ülkemizde 
arz açığı bulun  an, 
stratejik ve bölge-
sel önem arz eden, 
insan beslenmesi - sağlığı ve 
hayvansal üretim açısından 
önem arz eden buğday, arpa, 
çavdar, çeltik, dane mısır, 
tritikale, yulaf, mercimek, 
nohut, kuru fasulye, pamuk, 
soya, yağlık ayçiçeği, kanola, 
aspir, çay, fındık, zeytinyağı, 
patates, soğan (kuru) ve yem 
bitkilerinden oluşan 21 ürün 
bazında değerlendirme yapıl-
dı” denilmektedir.

Bu ifadede “Zeytinyağı” ifa-
desi de yanlış ifade edilmiş olup 
diğerlerine bitki olarak yer verilir 
iken zeytinyağına ürün olarak 
yer verilmiştir. Desteklemeler 
de yukarda görüleceği gibi “ 
ülkemizde arz açığı bulun  an, 
stratejik ve bölgesel önem arz 
eden, insan beslenmesi - sağ-
lığı ve hayvansal üretim açısın-
dan önem arz eden» bitkilerin 
havzalara göre desteklenece-
ği belirtilmektedir. Konya için 
desteklemeleri irdelediğimiz-
de çoğu bilgisayarda yapılan 
“kes-yapıştır” şeklinde olduğu 
görülmektedir. 

 Konya ilinde 4 ilçede 
yulaf destekleneceği belirtilmiş 
bu ilçeler Akşehir, Derbent, Kulu 
ve Meram ilçeleridir. Yulaf serin 
iklim tahıllarından sulu veya ta-
ban yerlerde yetiştirilen bir bit-
kidir. Bu 4 ilçeden başka yulaf 

yetiştirilen ilçelerde 
dikkate alınmalıydı. 
Bahri Dağdaş Ulus-
lararası Tarımsal 
Araştırma Enstitü-
sünün Seydişehir ve 
Faikbey isimli 2 adet 
tescilli yulaf çeşidi 
ve bunlardan birinin 
adının da  “Seydişe-
hir” isimli olmasına 

rağmen Seydişehir ilçemizde 
yulaf desteklenecekler arasında 
sayılmamıştır.

 Tritikale yukarıda ki 21 
ürün içerisinde geçtiğine göre 
yem bitkileri içinde sayılmadığı 
görülmektedir. İlimizde Bahri 
Dağdaş Uluslararası Tarım-
sal Araştırma Enstitüsünün 5 
adet tescilli (Aslım 95, Tatlıcak, 
Melez 2001, Mikham 2002 ve 
Alperbey) Tritikale çeşidi bulun-
makta ve ilimiz dahilinde ekimi 
yapılmaktadır. Buğday Çavdar 
melezi olan Tritikaleye İlimizde 
desteklemelerde yer verilmez 
iken 6 ilçemizde çavdara yer 
verilmesi de önemli bir eksiklik 
olarak görülmektedir.

Bu örneklerde olduğu gibi 
örnekleri daha da çoğaltabiliriz. 
Havza desteklemelerinde des-
tekleneceği açıklanan bitkilerin 
bölgeler bazında ilgili kuruluş-
larca geniş katılımlı bir toplan-
tıda yeniden ele alınması  ve 
GTHB’nın  “Tarımsal Yenilik Ve 
Bilgi Sistemi” Kapsamında Dü-
zenlenecek Bölge Grup Toplan-
tıları Uygulama Talimatlarında 
ki gerçeklerle ilişkilendirilerek 
mutlaka revize edilmesinde ülke 
tarımının geleceği açısından 
fayda olacağını belirtmek iste-
rim. Bereketli ve kazançlı yıllar 
dilerim. 

HAVZA BAZLI DESTEKLER (2)

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi’nin 14. Olağan Genel Kurulu’nda Yrd. Doç. Dr. Aziz Hakan Altun,  Makine 
Mühendisleri Odası Konya Şubesinin yeni başkanı oldu. Altun, “Makine Mühendisliği hayata anlam katan mesleklerden bir tanesidir” dedi 

‘Konya ve ülkemiz için çalışacağız’
TMMOB Makina Mühendisleri 

Odası (MMO) Konya Şubesi’nin 14. 
Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. 
Gerçekleştiren genel kurula  Konya 
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kon-
ya İl Başkanı Av. Murat Çiçek, Zira-
at Mühendisleri Odası Konya Şube 
Başkanı Celil Çalış, Harita Kadastro 
Mühendisleri Odası (HKMO) Konya 
şube Başkanı Doç .Dr. Fatih İşcan ve 
makine mühendisleri katıldı.

ODAMIZI EN DOĞRU 
ŞEKİLDE TEMSİL ETTİK 

Genel Kurulda konuşan bir önce-
ki başkan Ömer Erdoğan Duransoy, 
odada başkanlık yapmış olmanın 
mutluluğunu ve gururunu her za-
man daima yaşayacağını belirterek, 
“İki koca yıl göz açıp kapayıncaya ka-
dar bitti. 13. Dönem çalışmalarımızı 
artık tamamladık. Geriye dönüp bak-
tığımız zaman bu iki yılı nasıl emek 
emek işlediğimizi görüp mutlu olu-
yoruz. bu tür görevler insanların ha-
yatında gurur duyarak yaptığı müs-
tesna ve onurlu vazifelerdir. Böylesi 
büyük ve elit camialara hizmet etme-
yi Rabbim her kuluna nasip etmez.  
Bu duyarlılıkla üzerimize düşen va-
zifeyi içinde bulunduğumuz kuruma 
yakışır şekilde yerine getirmeye, bir-

lik beraberlik içinde güçlü ve etkin ol-
maya, mesleğimize itibar kazandırıp 
her ortamda Makina Mühendisleri 
Odası Konya şubesini en doğru şekil-
de temsil etmeye çalıştık” dedi.

SANAYİ DEVRİMİNDEN 
SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ
Oda olarak eğitime önem verdik-

lerini ifade eden Duransoy, “Bizim en 
önemli misyonumuz eğitime verdiği-
miz önem ve önceliktir.  Bu hedef ışı-
ğı altında Makina Mühendisleri Odası 
Konya Şubesi olarak üyelerimize eli-
mizden geldiğince faydalı olmaya ça-
lışıyoruz. Asli görevlerimizin başında 
gelen eğitim faaliyetlerimizi organize 
ederken; konularında söz sahibi du-
ayen kişileri seminer ve konferans-
lar vasıtasıyla odamıza davet ettik. 
Teknoloji konusunda dünyada ve 
Türkiye’de devleşmiş firmaları ve bu 
firmaların genel müdürlerini odamız-
da ağırlamaya çalıştık. Eğitimin ve 
bilginin önemini bulunduğumuz her 
ortamda anlatmaya ve başta Kon-
ya olmak üzere tüm Türkiye’ye hız-
la yaymaya gayret ettik. Artık hızla 
gündeme gelen sanayi devrimlerini 
kaçırmadan dünyada söz sahibi ol-
mak istiyoruz. Takip eden değil takip 
edilen bir ülke olmak en büyük hede-
fimiz. Bu tür eğitim, panel, konferans 

ve seminerlerde genç, yaşlı, tecrü-
beli, tecrübesiz tüm üyelerimizi oda-
mızda bir arada görmek bizleri çok 
memnun ediyor” İfadelerini kullandı. 

AMACIMIZ DAHA ETKİN BİR ODA 
Makina Mühendisleri Odası 

Konya Şubesi olarak üyelerimize 
elimizden geldiğince faydalı olmaya 
çalışıyoruz diyen Duransoy, “Ama-

cımız daha etkin, daha güçlü, üyesi 
ile bütünleşmiş, herkesi kucaklayan, 
modern bir Makina Mühendisleri 
Odası olabilmek. Değerli dostlarım; 
Gün birlik olma günüdür. Gün va-
tana sahip çıkma günüdür ! Milli 
şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un di-
zeleriyle; “Sahipsiz olan bir vatanın 
batması haktır, Sen sahip olursan bu 

vatan batmayacaktır” diyorum. Her 
kademesinde çalışmaktan onur duy-
duğum Makina Mühendisleri Odası 
Konya Şubesinde Başkanlık yapmış 
olmanın mutluluğunu ve gururunu 
kalbimin derinliklerinde daima ya-
şayacağım. Bu duygularla aranızdan 
ayrılırken özellikle böyle bir görevde 
bulunmuş olmanın benim için haya-
tımda saklanacak en önemli ve özel 
değerlerden biri olduğunu bilmenizi 
istiyorum” dedi.
KONYA VE ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞMALAR 

YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ 
Makine Mühendisleri Odası 

(MMO) Konya Şube Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Aziz Hakan Altun da genel 
kurulun ardından yaptığı konuş-
mada, “Makine Mühendisleri Odası 
hem konum, hem de Konya’da sayılı 
odalardan birtanesi. Makine Mühen-
disliği hayata anlam katan meslekler-
den bir tanesidir.  Çünkü hayatın her 
alanında varız. Üretimin olduğu plas-
tikten metala kadar her yerde varız. 
Biz Makine Mühendisliğinin önemini 
çok iyi biliyoruz. Yeni dönemde Kon-
ya’nın refah seviyesinin yükselmesi 
adına yapılacak her türlü çalışmada 
gerekli destekleri vereceğiz. Makine 
Mühendisleri Odası olarak Konya’da 
bulunan STK,Belediyeler ve üniversi-

telerimiz ile çalışmalar yapmaya de-
vam edeceğiz. Makine Mühendisleri 
arkadaşlarımızın hakları ve meslek 
alanlarını genişletme alanında çalış-
malar gerçekleştireceğiz. Ülkemizin 
ve Konyamızın en iyi noktada gel-
mesi içlin elimizden gelen gayreti 
göstereceğiz. Odamıza şimdiye kadar 
hizmet etmiş tüm oda başkanlarıma 
teşekkür ediyorum. Ayrıca göreve 
devraldığım önceki dönem başkanım 
Ömer Erdoğan Duransoy ve ekibine 
ve bizleri bu göreve layık gören mes-
lektaşlarıma teşekkür ediyorum” ifa-
delerini kullandı. 

Tek liste halinde seçimlere girilen 
seçimde Yrd.Doç.Dr Aziz Hakan Al-
tun,’un listesi kullanılan geçerli oyla-
rın tamamını alarak TMMOB Makine 
Mühendisleri Odası Konya Şubesi’nin 
Yönetim Kurulunu oluşturdu.Se-
çimler sonucunda oluşan 14 Dönem 
Yönetim Kurulu listesi şu şekilde 
oluştu:Aziz Hakan Altun, Kerim De-
mir, Adnan Kuntoğlu, Erdal Tozoğlu, 
Oğuzhan Pamukçu, Metin Şahin Nu-
rettin Yıldıran Yedek Yönetim Kurulu 
Listesi Ömer Aksoğan, Bahadır De-
mircan, Hakkı Tayfur Aslan,Sercan 
Doğan,Egemen Akcan, Hakan Akde-
mir, Mustafa Kutay Azkur 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

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

Konya Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler Odası, Olağan Genel Kurul’unu gerçekleştirdi. Genel Kurul’da 
odanın yeni başkanı Ahmet Şen oldu. Şen, “Bu odalar bizlerin geçim kaynağı değil. Hizmet yerleri” dedi 

Şoförler Odası’nda 
Şen dönemi başladı 

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
ları Birliği bünyesindeki oda seçim-
leri devam ederken, Konya Şoförler 
ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın 
da genel kurulu tamamlandı. Kon-
ya Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler 
Odası seçiminde Kemal Can, Oktay 
Ay ve Ahmet Şen listeleri yarıştı. 
Seçimler sonucunda Kemal Can 450 
oy, Oktay Ay 398 oy, Ahmet Şen ise 
587 oy aldı. Konya Şoför Nakliyeci ve 
Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet 
Şen, tüm meslektaşlarına teşekkür 
ederek, “Konya Şoför Nakliyeci ve 
Otomobilciler Odası Başkanlığı se-

çimine layık gören tüm 
meslektaşlarıma teşek-
kür ediyorum. Beni çok 
duygulandırdılar. Benim 
sloganım vardı. Sizin içi-
nizden biri. Bu yönden de 
beni mahcup etmediler. 
İnşallah en kısa zamanda 
tüm üyelerimizi ziyaret 
ederek teşekkürlerimi 
ileteceğim. İnşallah biz 
de çalışmalarımız ile üye-
lerimizi sevindireceğiz. Ben ve ekip 
arkadaşlarımın odamıza ve üyeleri-
mize hizmet etmek için çalışmalar 

gerçekleştireceğiz. Bize 
durmak yakışmaz. Asla 
bizim koltuk sevdamız 
yok. Bizler sahada üye-
lerimiz ve odamız için 
neler yapabiliriz diye dü-
şünerek çalışmalarımı-
zı gerçekleştireceğiz ve 
üyelerimiz ile iç içe ola-
cağız. Bu odalar bizlerin 
geçim kaynağı değil. Hiz-
met yerleri” ifadelerini 

kullandı. Konya Şoför Nakliyeci ve 
Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet 
Şen başkanlığındaki yönetim kurulu 

şu şekilde oluştu; Ahmet Şen, Barış 
Mirza,Fatih Öğünmez,Turan Kara-
ca, Rasim Kavasçınay,Özcan Akdağ, 
Kısmet Genç,İhsan Yıldız,Ali Akbay,-
Hasan Meral. Yönetim Kurulu Yedek 
İbrahim Sarıcan, Mehmet Pulluk, Ha-
san Köklü, Cengiz Mutlu,Aziz Kara, 
Mustafa Talas, Veysel Ördek, Harun 
Can,Akifhan Aslan,Ali Soydan,İbra-
him Güvercin,

Denetim Kurulu Asil  Mustafa 
Güvercin, Bayram Kes, Hasan Dayan, 
Denetim Kurulu Yedek Ali Hulusi Ço-
ban, Tahir Ulukaya, Ali Şanlı
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ahmet Şen

MMO Konya Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aziz Hakan Altun, “Yeni dönemde Konya’nın refah 
seviyesinin yükselmesi adına yapılacak her türlü çalışmada gerekli destekleri vereceğiz” dedi.
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Akanni adlı ayıcık, Ekol 
Koleji ile Konya’yı geziyor 

E- Twinning projesi kapsamında 
İspanya’dan Türkiye’ye gelen oyun-
cak ayı,  Ekol Koleji öğrencileriyle bir-
likte Konya turuna çıktı.

Akanni  adını verdikleri “karşılaş-
mamız bizi zenginleştirir” anlamına 
gelen oyuncak ayının ikinci yolculuğu 
Konya’ya oldu.  Projede İspanya’nın 
kurucu ortağı olan Ekol Koleji, öğren-
cileriye birlikte oyuncak ayının gözün-
den Konya kültürünü tanıttı. 2 hafta 
boyunca öğrenciler Akanni’yi misafir 
edecekler. Proje kapsamında şehirde-
ki önemli yerlere ziyerete götürmek, 
Türkçe şarkılar öğretmek, geleneksel 

yemekleri tatmasını sağlamak gibi 
görevleri yerine getirecekler. 

Öğrencilerin ilk durağı elbette ki 
Mevlana Müzesi oldu. Sonrasında 
Alâeddin Tepesi’ne ve İnce Minare-
li Medrese’ye de uğradılar. Tüm bu 
süreçler fotoğraflar ve videolarla kayıt 
altına alındı. İletişim kurmak, işbirliği 
yapmak, projeler geliştirmek, paylaş-
mak, iletişim teknolojilerinin kullanı-
mı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar 
ve hizmetleri sağlayarak okulların 
herhangi bir konuda kısa ve uzun 
vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaş-
tırmayı amaç edinmiş projelerle öğ-

renciler eğlenerek kendi kültürlerini 
tanımış ve tanıtmış oluyorlar.  

Bu konuda her desteği sağlayan 
Ekol Koleji, Akanni’yi bir sonraki du-
rağına yollayacak. Polonya, Finlan-
diya, İtalya ve Mezitli (Türkiye/Mer-
sin)’ye de uğrayacak olan oyuncak ayı 
en son yine yolculuğunun başladığı 
yere; İspanya’ya gönderilecek. Tüm 
okulların çektiği videolar ve fotoğraf-
lar toplanacak ve bir dergi haline ge-
tirilecek. Projenin tamamlanmasıyla 
tüm öğrenciler bu projenin birer kah-
ramanı olacaklar.
n HABER MERKEZİ 

2016 yılı adrese dayalı nüfus sayılarına göre Konya’nın en kalabalık mahallesi 57 bin 58 kişilik nüfusuyla Yazır Mahallesi. Mahalle, 
Konya’daki 23 ilçeden daha kalabalık olma özelliği taşıyor. Mahalle sayısı bakımından da Konya Türkiye’nin ilk 10 şehri arasında yer alıyor 

1 mahalle 23 ilçeden kalabalık
Konya nüfusu son 10 yılda 

200 binden fazla artmış durum-
da.  Yüzölçümü bakımından 
Türkiye’nin en büyük ili olan 
Konya’nın 31 ilçesi, bin 196 
mahallesi bulunuyor. Mahal-
le sayısı bakımından da Konya 
Türkiye’nin ilk 10 şehri arasın-
da yer alıyor. Konya’nın 2016 
yılı adrese dayalı nüfus dağılı-
mına göre nüfusu 2 milyon 161 
bin 303 olarak tespit edildi. Bu 
sayının 1 milyon 73 bin 631’ini 
erkek, 1 milyon 87 bin 672’sini 
kadınlar oluşturuyor. Şehrin nü-
fus bakımından en büyük ilçesini 
622 bin 846 nüfusu ile Selçuk-
lu oluştururken, en küçük ilçesi 
ise bin 509 nüfusuyla Yalıhüyük 
olarak belirlendi. Merkez ilçeler-
den Selçuklu’nun 72, Meram’ın 
115, Karatay’ın ise 82 mahalle-
si bulunuyor. En az mahallenin 
Selçuklu’da olmasına rağmen en 
fazla nüfusun yine Selçuklu’da 
bulunması ise dikkat çekiyor. 

EN KALABALIK MAHALLE 
SELÇUKLU’DA

Konya’nın en büyük ilçesi 
olan Selçuklu, Türkiye’de bulu-
nan 49 ilden daha fazla nüfusa 
sahip. Selçuklu’daki en kalaba-

lık mahalle ise 57 bin 58 kişilik 
nüfusuyla Yazır Mahallesi. Ya-
zır Mahallesi’ni ise 40 bin 809 
kişilik nüfusuyla Bosna Hersek 
Mahallesi, 33 bin 107 kişilik nü-
fusuyla Sancak Mahallesi, 28 bin 
701 kişilik nüfusuyla Mehmet 
Akif Mahallesi, 28 bin 218 kişi-
lik nüfusuyla Kosova Mahallesi 
takip ediyor. Meram’ın en kala-
balık 5 mahallesi ise sırasıyla; 16 
bin 950 kişilik nüfusuyla Havzan 
Mahallesi, 13 bin 033 kişilik nü-
fusuyla Gödene Mahallesi, 11 
bin 738 kişilik nüfusuyla Alavar-
dı Mahallesi, 9 bin 831 kişilik nü-
fusuyla Küçük Kovanağzı Mahal-
lesi, 8 bin 703 kişilik nüfusuyla 
Harmancık Mahallesi olarak öne 
çıkıyor. Karatay İlçesi’nde ise en 
kalabalık ilk 5 mahalle şu şekil-
de; 17 bin 435 kişilik nüfusuyla 
Akabe Mahallesi, 17 bin 136 
kişilik nüfusuyla Ulubatlıhasan 
Mahallesi, 14 bin 534 kişilik nü-
fusuyla Fetih Mahallesi, 10 bin 
105 kişilik nüfusuyla Çatalhöyük 
Mahallesi, 8 bin 636 kişilik nüfu-
suyla Karakulak Mahallesi. 

DİĞER İLÇELER
31 ilçesi bulunan Konya’nın 

merkez ilçeleri olan Selçuklu, 

Meram ve Karatay’ın dışındaki 
ilçelerin nüfusları şöyle, “Ahırlı, 
4 bin 56, Akören 6 bin 404, Ak-
şehir 94 bin 232, Altınekin 14 
bin 141, Beyşehir 72 bin 347, 
Bozkır 26 bin 437, Cihanbeyli 53 
bin 194, Çeltik 9 bin 743, Çumra 
65 bin 836, Derbent 4 bin 345, 
Derebucak 6 bin 551, Doğanhi-
sar 16 bin 461, Emirgazi 8 bin 
762, Ereğli 142 bin 818, Güney-
sınır 9 bin 546, Hadim 12 bin 
375, Halkapınar 4 bin 302, Hü-
yük 15 bin 803, Ilgın 55 bin 207, 

Kadınhanı 32 bin 284, Karapınar 
49 bin 636, Kulu 49 bin 796, Sa-
rayönü 26 bin 499, Seydişehir 
64 bin 825, Taşkent 6 bin 299, 
Tuzlukçu 6 bin 610, Yalıhüyük 
bin 509, Yunak 22 bin 585.”

1 MAHALLE 23 İLÇEDEN 
DAHA KALABALIK

Türkiye’de 49 ilden daha 
fazla nüfusa sahip olan Selçuk-
lu’nun en kalabalık mahallesi 
olan 57 bin 58 nüfuslu Yazır Ma-
hallesi, aynı zamanda Konya’nın 
da en kalabalık mahallesi olma 
özelliği taşıyor. Mahalle nüfusu-
na göre 23 taşra ilçesinden daha 
kalabalık durumda. 
YENİ YERLEŞİM OLMASI AVANTAJ

Konya’nın en kalabalık ma-
hallesi olan Yazır Mahallesi’nin 
muhtarı Celalettin Doğan, ma-
halleyle ilgili değerlendirmeler-
de bulundu. Doğan, nüfustan 
dolayı muhtarlık işlerinin yoğun 
geçtiğini söyledi. Vatandaşların 
ihtiyaçlarını aksatmadan kar-
şılamak amacıyla muhtarlığın 
09.00-16.00 saatleri arasında 
sürekli açık olduğunu söyleyen 
Doğan, “Mecburen resmi daire 
gibi çalışıyoruz. Vatandaşlarımı-
zın işleri oluyor o işleri çözmeye 

çalışıyoruz” dedi. 
YOĞUNLUK SON 

10 YILDA OLUŞTU
Mahallenin son 10 yılda bü-

yük bir gelişme sağladığının al-
tını çizen Doğan, şunları söyledi, 
“2004’ten bu yana muhtarlık 
yapıyorum. 2004’te bin 200 
seçmenimiz vardı mahallemiz-
de. Son yerel seçimlerde yani 
2014’te 34 bin seçmen vardı. 
Son referandumda ise bu sayı 
37 bin oldu.  Nüfusumuz yoğun 
ama yerel yönetimlerden rahat-
lıkla hizmet alabiliyoruz. Yeni 
yerleşim bölgesi olduğu için 
rahatlıkla yatırım için yer bulu-
nuyor.  Bu anlamda yeni yerle-
şim olması büyük bir avantaj. 
Mahallemizde Selçuklu Otizmli 
Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE), 
Büyükşehir Belediyesi’nin yap-
tığı KİMSEV var, Kalehan Ecdat 
Bahçesi, Kalyon Parkı, Ahmet 
Hüdai Parkı gibi büyük parkla-
rımız var. Tramvayın da burada 
olması ulaşım açısından avantaj. 
Bu da mahallemizin gelişmesine 
artı kazandırıyor. Kampüse yakın 
olduğu için öğrenciler de mahal-
lemizde yoğun.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Celalettin Doğan
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‘2019’da mutlaka aday çıkaracağız’

Saadet Partisi Meram İlçe Başkanı 
Av. Şuayip Koçak, İlçe Divan Toplan-
tısında yaptığı konuşmada “Cumhur-
başkanlığı seçimlerinde Saadet Partisi 
olarak mutlaka aday çıkaracaklarını 
ve çıkacak adayın tüm Türkiye’yi ku-
caklayıcı bir aday olacağını söyledi.

Saadet Partisi Meram İlçe Teşki-
latı seçime hazırlık ve Ocak ayı ilçe di-
van toplantısını gerçekleştirdi. Saadet 
Partisi Genel Merkezinin erken se-
çimlere yönelik İl ve İlçe teşkilatlarına 
gönderdiği talimat doğrultusunda Sa-
adet Partisi Konya’da da çalışmaları-
na hız kattı. 

Saadet Partisinin İl teşkilatı kon-
ferans salonunda gerçekleştirilen 
toplantıya Saadet Partisi İlçe Başkanı 
Av. Şuayip Koçak, Saadet Partisi GİK 
Üyesi Yavuz Aydın, İlçe Yönetim Ku-

rulu Üyeleri’nin yanı sıra Meram ma-
halle başkanları ve sandık müşahitleri 
katıldı…

AV. ŞUAYİP KOÇAK: 
MUTLAKA BİR ADAY ÇIKARACAĞIZ

Toplantının açılışında konuşan 
Saadet Partisi Meram İlçe Başka-
nı Av. Şuayip Koçak, Türkiye’nin 
en büyük probleminin cepheleşme, 
kamplaşma olduğunu dile getirerek, 

Saadet Partisi olarak toplumu birleş-
tirmeye yönelik bir dil kullandıklarını, 
toplumu ayrıştıracak ifadeler kullan-
maktan kaçındıklarını ifade etti.

Koçak, “Bundan sonra gösteriyor 
ki; Türkiye’nin belirleyici partisi Sa-
adet Partisi’dir. Hiç kimse bunu göz 
ardı edemez. Parti olaraktan önümüz-
de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçi-
minde mutlaka bir aday çıkaracağız 

ve Allah’ın izniyle de inanıyoruz ki, 
seçimi bizim adayımız kazanacaktır” 
diye konuştu. Saadet Partisi Meram 
İlçe Başkanı Av. Şuayip Koçak, “Biz-
ler Mecliste her siyasi partinin temsil 
edilmesini isteriz, bu da zaten böyle 
olmalı partiler kendilerini meclis-
te temsil etmeli ifadelerini kullandı. 
Memleketin geldiği durum açısından 
bakıldığında şu anda Saadet Partisine 
her zamankinden daha fazla ihtiyaç 
olduğunu dikkat çekerek bu dönem-
de Saadet Partimizin mutlaka meclis-
te olması gerekir ifadelerini kullandı. 
Bunun için bedeli ne olursa olsun 
önümüze hangi engel çıkarılırsa çıka-
rılsın aday göstermek için teşkilatlar 
olarak üzerimize düşen maddi ve ma-
nevi ne varsa yapmaya hazırız” dedi.
n HABER MERKEZİ 

AK Parti Meram’da 
yürütme kurulu belli oldu

Geçtiğimiz Aralık ayında ger-
çekleşen AK Parti Meram İlçe 
Kongresi’nin ardından ilçe başkanı 
seçilen Mustafa Dolular yeni yöne-
timi belirledi. 

AK Parti Meram İlçe Teşkilatı-
nın yeni Yürütme Kurulu belli oldu. 
AK Parti Meram İlçe Teşkilatı’nın 
yeni Yürütme Kurulu şu isimlerden 
oluştu: 

İlçe Başkanı: Mustafa Dolular
Siyasi ve Hukuki İşlerden So-

rumlu Başkan Yardımcısı: Muham-
med Baysal

Teşkilatlanmadan Sorumlu Baş-
kan Yardımcısı: Mehmet Emin Ke-
çeciler

Seçim İşlerinden Sorumlu Baş-

kan Yardımcısı: Selçuk Mehmet 
Türkmenoğlu

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
Başkan Yardımcısı: İsmail Acar

Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı: Ayşe Uçar

Yerel Yönetimlerden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı: İnş.Müh. Ali Öz

Ekonomi İşlerinden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı: Eyüp Sabri Eki-
nalan

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler-
den Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Halil İbrahim Erdal

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı: Turan Erbaş

İlçe Sekreteri: Selim Çifter
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 6. Olağan Kongrelerin tamamlanmasının ardından ilçelere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

‘2019’da yeni bir dönem başlayacak’
AK Parti Konya İl Başkanlığı İlçe 

ziyaretlerine başladı. Ziyaretlere ilk 
olarak Altınekin, Kulu ve Cihanbeyli 
ilçeleri ile başlayan AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, Başkan Yar-
dımcıları ile Bölge ve İlçe Koordina-
törleri, Cihanbeyli’nde düzenlenen 
halkla istişare toplantısına da konuk 
oldu.

AK Parti ilçe ziyaretlerine Altıne-
kin, Kulu ve Cihanbeyli ile başladı. 6. 
Olağan Kongrelerin tamamlanma-
sının ardından ilçelere hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunan AK Parti Kon-
ya İl Başkanı Hasan Angı’ya başkan 
yardımcıları, Ali Dığrak, Mehmet 

Yavuz, İl Yönetim Kurulu üyeleri 
Ahmet Pırıltı, Bilal Ukdem ve Ali De-
resoy eşlik etti. Altınekin ziyaretine 
AK Parti Altınekin İlçe Başkanı Mus-
tafa Hançerli ve yönetimini ziyaret 
ederek başlayan AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, ardından Altı-
nekin Belediye Başkanı Muharrem 
Dere ve Altınekin Kaymakamı Kübra 
Teymur’u ziyaret etti. Altınekin İlçe 
Başkanlığında konuşan Başkan Angı, 
“Kongrelerimiz sonrasındaki yeni 
dönem hepimize hayırlı olsun. Mil-
letvekilliğimiz dönemimde Altıne-
kin’e geldiğimizde bize talepler çok 
farklıydı. Şimdi gelen talepler ise çok 

farklı. Büyükşehir yasası ile birlikte 
büyük işler artık Konya Büyükşehir 
Belediyesi eliyle yürütülüyor. İlçe Be-
lediyelerimiz de kendi imkânlarıyla 
kendi işlerini yapıyor. Ülkemizin son 
15-16 yılda nereden nereye geldiği 
ortada. 2019’da yeni bir dönemin 
başlangıcı olacak.” dedi.

“AK PARTİ SOSYAL 
DEMOKRAT PARTİLERDEN 

DAHA SOSYAL DEMOKRAT”
Altınekin’in ardından AK Parti 

Kulu İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden 
Hasan Angı, ardından Kulu Bele-
diye Başkanı Ahmet Yıldız ve Kulu 
Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan’ı 

ziyaret etti. AK Parti Kulu İlçe Baş-
kanlığında konuşan Angı, “AK Parti 
olarak kuruluşumuzda kendimize 
muhafazakâr demokrat bir siyaset 
alanı belirlemiştik ancak uygulama-
lara baktığımızda bugüne kadar ken-
dini sosyal demokrat olarak tanımla-
mış partilerden çok daha fazla sosyal 
devlet anlayışına sahip olduğumuzu 
gösterdik. AK Parti iktidarları döne-
minde ülkemiz çok büyük bir deği-
şim ve dönüşüm yaşadı.  Önümüz-
deki dönemde de iki önemli seçim 
bizleri bekliyor. Önce Mart 2019’da 
gerçekleştireceğimiz yerel seçimler, 
ardından Kasım’da gerçekleştirilecek 

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili se-
çimleri var. Bu süreci çok iyi yönet-
memiz gerekiyor. Birlik ve beraberlik 
içinde önümüzdeki seçim dönemini 
en iyi şekilde geçireceğimize inanı-
yorum.” şeklinde konuştu. 

“HEP BİRLİKTE İLÇELERİMİZİ 
GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Hasan Angı ve yönetimi son ola-
rak AK Parti Cihanbeyli İlçe Başkanı 
Serdar Karaburun ve Cihanbeyli Be-
lediye Başkanı Mehmet Kale’yi zi-
yaret etti. Cihanbeyli Belediyesi’nin 
halkla istişare toplantısında konuşan 
Başkan Angı , “Cihanbeyli’nin son 
dönemde çok önemli bir gelişim sü-

reci yaşadı. Mehmet Kale başkanın 
Cihanbeyli için büyük bir fırsat oldu-
ğunu seçimden önce de söylemiştik. 
Gerçekten de yapılan hizmetlerle Ci-
hanbeyli’nin ne kadar değiştiği ve ge-
liştiği bugün çok daha net görünüyor. 
Burası Konya’nın ve Türkiye’nin en 
geniş coğrafyasına sahip ilçe... Birçok 
şehrin coğrafyasından daha büyük... 
Ve Mehmet Kale başkan ilçenin her 
köşesine hizmetlerini ulaştırmaya 
çalışıyor. Şüphesiz Cihanbeyli, Konya 
ve ülkemiz her şeyin en iyisine layık-
tır. İlçemizi geleceğe hep birlikte taşı-
yoruz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Meram İlçe Başkanı 
Mustafa Dolular 
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‘Emlakçılıkta en büyük sorun güven!’
Aydın İnşaat Yönetim 

Kurulu Başkanı Aydın, gay-
rimenkul sektörünün en 
büyük probleminin ‘güven’ 
olduğunu söyledi. Aydın 
Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi - Aydın İnşaat Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve KON-
SİAD Konya Şubesi Genel 
Sekreteri Mehmet Aydın, 
emlak sektörünün önde 
gelen isimleri ile KONSİAD 
Konya Şubesinde bir araya 
geldi. Yaklaşık 30 ismin ka-
tıldığı toplantıda, gayrimen-
kul sektörünün sorunları 
masaya yatırıldı. Yaklaşık 4 
saat süren toplantı sonun-
da kısa bir açıklama yapan 
Mehmet Aydın, “Satışlar-
daki astronomik rakamlar, 

buna paralel olarak her önü-
ne gelenin emlakçılık mes-
leğine soyunması, sektöre 
olan güveni her geçen gün 
azaltmaktadır” dedi. Üst 
üste gelen olumsuzlukların 
işleri durma noktasına getir-
diğine dikkat çeken Aydın, 
şunları söyledi; “Bu kötü 
gidişe dur diyebilmek bizim 
elimizde. Birlikte hareket 
edersek, sorunların çözü-
müde kolay olur. Ancak, hü-
kümet yasadaki boşluklarla 
ilgili kanuni düzenlemeleri 
en kısa zamanda yapmalı. 
Bunların başında da anlayan 
veya anlamayan herkesin 
emlakçılık mesleğini yap-
masının önüne geçilmeli.” 
n HABER MERKEZİ 

 Aydın İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve KONSİAD Konya 
Şubesi Genel Sekreteri Mehmet Aydın

Eğitim gönüllüsü ve hayırsever İşadamı merhum Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu, mezarı başında 
dualarla anıldı. Merhum Keleşoğlu’nun vefat yıldönümündeki anma programına katılım yoğun oldu

Gönül insanı Keleşoğlu
mezarı başında anıldı

Selçuk Ecza Deposu, As Ecza De-
posu, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu 
Vakfı Kurucusu, Eğitim gönüllüsü 
ve Hayırsever işadamı Merhum Dr. 
Ahmet Keleşoğlu edebiyete intikal 
edişinin 3. yıl dönümünde Musalla 
mezarlığında (Kız Kulesi yanı) bulu-
nan mezarı başında organize edilen 
bir tören ve Konya protokol üyeleri 
ile sevenlerin katıldığı bir törenle 
dualarla anıldı.

Musalla Mezarlığı ( Kız Kulesi) 
yanında mezarı bulunan Eğitim Gö-
nüllüsü ve hayırsever işadamı Mer-
hum Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu’nun 
ebediyete intikalinin 3. yıldönümü 
anma törenine Selçuk Ecza Depo-
su yönetim kurulu başkanı Sonay 
Gürgen, Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, , N.E.Ü Rektörü Muzaffer Şe-
ker, Konya Eczacılar Odası Başkanı 
Ecz Adem Açıkgöz, Konya protokol 
üyeleri, Ahmet ve Nezahat Keleşoğ-
lu Vakfı yönetici ve üyeleri, Selçuk 
Ecza Deposu ile As Ecza Depo çalı-
şanları  ile çok sayıda akraba ve se-
veninin katıldığı bir törenle dualarla 
anıldı,

Tören ilk konuşmayı yapan Sel-
çuk Ecza Deposu Yönetim Kurulu 

Başkanı Sonay Gürgen; Merhum 
Ahmet Keleşoğlu hem iyi bir iş 
adamı bunun yanı sıra iyi bir ha-
yırseverdi. Ülke genelinde yaptığı 
hayırseverliği özellikle eğitimde 
olmuştur. Okullar yaptırılmakta ve 
hizmete açılmaktadır. İnşallah Te-
meli attığımız ve bu yıl içerisinde 
İlahiyat Fakültesi tamamlayarak 
hizmete açacağız. Merhum Ahmet 
Keleşoğlu’nun hayırseverliği yolun-
da hizmetlerimiz tüm hızıyla devam 

edecektir” dedi.
Anma töreninde Konya Ecza-

cılar odası Başkanı Adem Açıkgöz, 
Merhum’un yigeni Mustafa gönül, 
N.E.Ü Rektörü Muzaffer Şeker, Sel-
çuklu Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay ve Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek 
yaptıkları konuşmalarında Merhum 
Ahmet Keleşoğlu’nun bir eğitim 
gönüllüsü, hayırsever bir iş adamı 
olduğunu ve Konya’ya çok hizmeti 

olduğunu vurgulayarak rahmet di-
lediler.

Protokol konuşmalarının ardın-
dan Merhum Dr. Ahmet Keleşoğlu 
için önce Kuran-ı Kerim okundu, 
ardından ise N.E.Ü Ahmet Keleşoğ-
lu İlahiyat Fakültesi Dekanı Rama-
zan Altıntaş dua yaptı. 

Anma töreni misafirlere dağıtı-
lan gül suyu ve şeker ikramıyla son 
buldu.
n HABER MERKEZİ 

‘Üreten Türkiye olmaya 
devam edeceğiz’

Türkiye Büyük Millet Mecli-
si (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolo-
ji Komisyonu Başkanı ve AK Parti 
Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 
AK Parti iktidarları döneminde Tür-
kiye’nin büyümeye, istihdam sağ-
lamaya devam ettiğini belirterek, 
“Önümüzdeki yıllarda istihdamımız 
artacak, yatırımlarımız artacak hem 
de üreten Türkiye olmaya devam 
edeceğiz” dedi.

TBMM Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Ko-
misyonu Başkanı ve AK Parti Konya 
Milletvekili Ziya Altunyaldız, Ereğli 
Şeker Fabrikasını ziyaret ederek, 
fabrika müdürü İrfan Kantürk’ten 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. Al-
tunyaldız’a AK Parti Ereğli İlçe Baş-
kanı Abdülkadir Düzen ve yönetim 
kurulu üyeleri ile Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven de eşlik 
etti.

Şeker fabrikasının üretim tesis-
lerinde işçi kardeşleriyle bir araya 
geldiğini ifade eden Altunyaldız, 
“Buralar üreten Türkiye’nin üreten 
ocaklarıdır. Ereğli Şeker Fabrikası 
da üretim, sanayi ve çiftçiye sağla-
dığı gelir ile son derece önemli bir 
fabrikadır. Burada 6 bin çiftçimiz 
sözleşmeli üretim yapıyor ve bunun 
karşılığında 1 milyon 400 bin ton 
civarında pancar alımı gerçekleştiri-
yor. 155 bin ton şeker üretiliyor ve 
bin civarında da istihdam sağlanı-
yor. Demek ki üretimin olduğu yer-
de istihdam vardır. İstihdamın oldu-
ğu yerde gelir vardır. Gelirin olduğu 
yerde refah vardır. Refahın olduğu 
yerde de büyüyen Türkiye vardır. 
Hepinizin bildiği gibi ülkemiz bu 
sene ilk üç çeyreğinde 7,4 büyüdü 
ve inşallah yıl sonu itibariyle de tüm 

tahminlerin üzerinde bir büyüme 
gerçekleştirecek” dedi.

Ülke olarak tesislerde üreterek 
büyüdüklerini kaydeden Altunyal-
dız, “Türkiye bu yıl 1 milyon 500 bi-
nin üzerinde istihdam sağladı, bu da 
rekor bir büyüme oldu. İstihdam da 
ayrıca Türkiye ihracat rakamlarında 
da Cumhuriyet tarihinde ikinci en 
büyük ihracatını gerçekleştirdi. Böl-
gemize baktığımız zaman 6 binin 
üzerinde çiftçi aile pancar ekimin-
den gelir elde ediyor. Diğer taraftan 
ekonomimiz 155 bin ton şekerle 
her türlü gıda maddesinin üretimini 
sağlıyoruz hem de bölgemiz süt ve 
süt ürünlerinde hayvancılıkta öne 
çıkan bir bölge olduğu için fabrika-
mız yem de üretiyor. Bu da demek 
oluyor ki bir entegre fabrikadayız, 
çalışan üreten bir fabrikadayız. Tüm 
işçi kardeşlerimiz ve idareci kardeş-
lerimize teşekkür ediyorum” ifade-
lerini kullandı.

AK Parti iktidarları döneminde 
Türkiye’nin büyümeye istihdam 
sağlamaya devam ettiğini vurgu-
layan Altunyaldız, “Önümüzdeki 
yıllarda istihdamımız artacak, yatı-
rımlarımız artacak hem de üreten 
Türkiye olmaya devam edeceğiz. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
2023 için koyduğu hedeflerimiz 
doğrultusunda hep beraber parla-
mento olarak, parti olarak, Konya 
bölgesi olarak emin adımlarla yürü-
meye devam ediyoruz. Üreteceğiz 
ki büyüyeceğiz, üreteceğiz ki istih-
dam sağlayacağız ve üreteceğiz ki 
hem bölgenin hem küresel dünya-
nın meselelerine insiyatif sahibi olan 
ve irade koyabilen bir ülke olma yo-
lunda emin adımlarla yürümeye de-
vam edeceğiz” diye konuştu.
n İHA 

‘15 Temmuz’u unutmadık unutturmayacağız’
Sivil insiyatif gazetesi Konya 

temsilcisi Süleyman Bademci, Ulus-
lararası Başkent Platformu Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Kurt’u, Anka-
ra’da ziyaret etti. Sivil insiyatif ga-

zetesi Konya temsilcisi Süleyman 
Bademci, Ululararası Başkent plat-
formu Genel Başkanı Dr. Mustafa 
Kurt’u Ankara’da Genel Merkez 
binasında ziyaret etti. Sohbet or-

tamında geçen ve yaklaşık 2 saat 
süren ziyaret sonunda Süleyman 
Bademci Kurt’a özel çerçeve içinde 
bir kılıç hediye etti. 

Başkent platformu Genel Baş-

kanı Dr. Mustafa Kurt ise Süleyman 
Bademciye  “15 Temmuz’u unut-
madık unutturmayacağız’ yazılı 
Türk bayrağı hediye etti.
n HABER MERKEZİ 

Merhum Dr. Ahmet Keleşoğlu vefatının 3. yıldönümünde mezarı başında Konya protokol üyeleri ile sevenlerin katıldığı bir törenle anıldı.
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Tokat’ta konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki günlerde inşallah, Fırat 
Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin’le devam ettireceğiz” dedi

Erdoğan’dan Afrin sinyali!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Ge-

nel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Tokat 6. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek yurt 
dışında gerek yurt içinde terör örgüt-
leri arasında ayrım yapmadan müca-
deleye kararlılıkla devam edeceklerini 
vurguladı.

Erdoğan, şu değerlendirmelerde 
bulundu: “15 Temmuz gecesi 251 
vatan evladını şehit eden, 2 bin 193 
vatandaşımızı yaralayan Fetö’cü hain-
lere döktükleri kanın hesabını hukuk 
içinde soruyoruz, sormaya devam 
edeceğiz. FETÖ ile mücadele Türkiye 
Cumhuriyetinin son yıllarda verdiği 
en zor, en çetin, en hayati mücade-
lelerden biridir. İstikbalimizi garanti 
altına almanın, milli bekamızı tahkim 
etmenin en kritik aşamasıdır. Bu bi-
linçle meseleye yaklaşıyor, hukuki ve 
adli süreci yakından takip ediyoruz. 
Bir taraftan örgütün süreci sabote et-
meye yönelik manipülasyonlarına ge-
rekli cevabı verirken, gerekli tedbirleri 
alırken diğer taraftan da kılı kırk ya-
rarak adaletin tecellisi için çaba sarf 
ediyoruz. Hamdolsun davalar yavaş 
yavaş karara bağlanmaya başladı.” 

“KALLEŞ ÖRGÜTÜN GERÇEK YÜZÜ 
ORTAYA ÇIKMIŞTIR”

“Dünyanın belki de gelmiş geç-
miş en büyük şeytani organizasyonun 
yapıldığı bir durumla karşı karşıya-
yız.” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: 
“40 senedir milletimizin kanını emen 
bu kalleş örgütün gerçek yüzü, karan-
lık ve kanlı geçmişi ortaya çıkmıştır. 
Artık saklanacakları, gizlenecekleri 
bir yer kalmadı. PKK’dan bazı dersler 
aldılar. Onların dağlarda inleri vardı. 
Şimdi bakalım bunların inleri neresi 
olacak.

İşte geçen gün gördünüz değil 
mi? Bir tuvaletin arkasından nasıl bir 
yerlere girip çıkıyorlar. Nereye girer-
seniz girin oralarda da sizi bulacağız, 
çıkartacağız ve yargıya teslim edece-
ğiz. Pensilvanya’daki şarlatan, kişisel 

hırsı için Müslümanlığı tahrif ederek, 
yalanı, iftirayı ve takiyeyi adeta kut-
sallaştırarak, kendine yeni bir inanç, 
yeni bir din ihdas etmiştir. Kimi bir 
dolara kimi 50 bin dolara ruhunu sa-
tan bu örgüt mensuplarının, çıkarları 
uğruna işlemeyecekleri günah, yap-
mayacakları ihanet yoktur. Son birkaç 
yılda aldığımız tedbirlerle, devletimi-
zin bünyesini bu sinsi kanser hücre-
sinden temizliyoruz. Devletimizin ku-
rumları, FETÖ’nün haşhaşilerinden 
arındıkça hamdolsun artık her açıdan 
daha güçlü hale geliyoruz.”

“EN UFAK BİR TACİZ 
BİZİM İÇİN İŞARET FİŞEĞİDİR”
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bizim nazarımızda PKK neyse DEAŞ 
da odur. FETÖ ne kadar vahşi bir ör-
gütse DHKP-C de YPG de aynı şekilde 
vahşi bir örgüttür. Bu örgütlerin sını-
rımızın içinde veya dışında olmasının, 
adının demokratik gibi kavramlarla 
allanıp pullanmasının bizim için hiçbir 
manası yoktur. Şimdi Amerika isimler 
değiştiriyor. Sosyal demokratik güçler 
veya Suriye Demokratik Güçleri... 
Bunları artık yutmuyoruz. Bunu gidin 
başka yerlere anlatın. İkide bir isim 
değiştirmek suretiyle Amerika, bizi 
mi aldatacaksın? 

Tüm Batı’ya sesleniyorum, terör 
örgütlerinin bir başka terör örgütüy-
le mücadelesine teşne hale getiril-
mesine fırsat veren ülkeler, ikili iliş-
kilerimizi zedeliyor. Bunu bilmeleri 
lazım. Onun için terörist Gabar’da da 
teröristtir, Bestler Dereler’de de terö-
risttir, Kandil’de, Sincar’da, Afrin’de, 
Münbiç’te de teröristtir. Birileri kısa 
vadeli çıkarları adına bu katil sürüle-
ri arasında ayrım yapabilir ama Su-
riye’deki teröristleri de ülkemizdeki 
teröristleri de biz çok iyi biliyoruz. Ne 
dedim? Bir gece ansızın gelebiliriz. 
Tabii geceler bitmez. Geceler, çok öz-
gürlüklere gebedir. Onun için bizim 
gecelerimiz de bunlara çok gebe. Bizi 
izlesinler. Şu anda sınırlarımızdaki en 

ufak bir taciz, bizim için atılması gere-
ken adımların işaret fişeğidir.”

Kimi ülkelerin, terörist olarak ka-
bul ettiği yapıları çeşitli hokkabazlık-
larla meşrulaştırmaya çalışabilecek-
lerini belirten Erdoğan, “Bizim için 
terörist her yerde teröristtir. Katil her 
yerde katildir.” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin geldiği nok-
ta itibarıyla bu şer şebekelerinin hep-
sini mezara gömecek güç, kudret ve 
imkana sahip bir ülke olduğuna dik-
kati çekti.

“OYALAMA TAKTİKLERİYLE 
GEÇİRECEK TEK BİR AN YOK”

Artık devletin oyalama taktikleriy-
le geçirecek tek bir anının olmadığını 
vurgulayan Erdoğan, milli güvenli-
ği tehdit eden, vatandaşların canına 
kasteden tüm örgütlerin kaynağında 
bertaraf edileceğini kaydetti. Erdo-
ğan, şöyle konuştu: “Nasıl sınırlarımız 
içinde bölücü terör örgütüne göz aç-
tırmıyorsak sınırlarımızın öte tarafın-
da da bunların hakkından gelmeye 

kararlıyız. Önümüzdeki günlerde 
inşallah Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk 
adımını attığımız güney sınırımızı te-
rörden arındırma operasyonunu Afrin 
ile devam ettireceğiz. Bu süreçte müt-
tefiklerden beklentimiz, aramızdaki 
köklü ilişkinin ruhuna uygun davran-
malarıdır. Model ortaklık, dostluk ve 
stratejik müttefiklik gibi kavramların 
ne kadar gerçek ne kadar sahte oldu-
ğu ayan beyan ortaya çıkacaktır. Biz 
her şeye rağmen bölgede Amerika ile 
ortak çıkarlarımız olduğuna inanıyor, 
birlikte hareket edebileceğimizi ümit 
ediyoruz. Zira dönem, Türkiye’ye des-
tek olma, stratejik iş birliğinin hakkını 
verme dönemidir. Biz kendilerinden 
Türkiye’nin meşru çabalarına destek 
olmalarını bekliyoruz. Biz dostlarımız-
dan ülkemiz için beka sorunu olan 
böyle hassas, böyle kritik bir mesele-
de kendilerine yakışan bir tavır içinde 
olmalarını bekliyoruz. Afrin operas-
yonu sırasında bu güçlerin terör ör-
gütüyle aynı safta görünme gibi bir 

yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit 
ediyorum. Nasıl Fırat Kalkanı Hareka-
tı’nı başarıyla neticelendirmişsek İdlib 
operasyonunu da sonraki adımları da 
inşallah zafere taşıyacağımıza inanı-
yorum.”

“BİZ, ALDIĞIMIZ SİYASİ TERBİYE 
GEREĞİ ASLA BÖYLE DAVRANMADIK”

Neşet Ertaş’a babasının “Aşk ile 
çalışan yorulmaz” sözlerini anımsa-
tan Erdoğan, şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Birileri Türkiye haritasını 
renkli boyalarla şöyle boyayabilir, şe-
hirlerimiz arasında ayrımlar yapabi-
lir, birileri makbul seçmen, makbul 
vatandaş ayrımına gidebilir. Kimi si-
yasetçiler, sadece kendilerine destek 
veren şehirleri ziyaret edip, sadece 
kendi seçmeninin halini, hatırını soru-
yor da olabilir. Ama biz, aldığımız si-
yasi terbiye gereği asla böyle davran-
madık.  Ülkemizi hiçbir zaman farklı 
renklere boyamadık. Seçmenleri ‘bize 
oy veren’, ‘vermeyen’ diye ayırmadık. 
81 vilayetin tamamını, 80 milyonun 
her bir ferdini dinine, inancına, mez-
hebine, kültürüne bakmadan kucak-
ladık, bağrımıza bastık.”

“BU MİLLETİ BÖLEMEYECEKLER”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete 

efendi olmaya değil, hizmetkar olma-
ya geldiklerine işaret ederek, kendileri 
için görev ve koltukların birer araç ol-
duğunu, makamların ise sorumluluk 
anlamına geldiğini bildirdi. Bunun 
için kendilerinde görev değişimlerinin 
kavga gürültüyle değil, kucaklaşmay-
la, helalleşmeyle olduğunu vurgula-
yan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Hamdolsun bizim kongreleri-
mizde birileri gibi yumruklar konuş-
maz, sandalyeler havada uçuşmaz. 
Bizim kongrelerimizde hakaret, 
çatışma, kargaşa olmaz. Bizim her 
kongremiz ahitlerimizi yenilediği-
miz, kardeşliğimizi perçinlediğimiz 
demokrasi şölenleridir. Bizim her 
toplantımız ülkemize ve milletimi-
ze, özellikle istikbalimize, istiklalimi-

ze yönelik önemli kararlar aldığımız 
meşveret meclisleridir. Bu dava için 
halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak 
gören, bu kutlu hareketin büyümesi 
için çaba harcayan her bir kardeşimin 
bizim başımızın üzerinde yeri vardır.” 

Rabia işareti yaparak salondaki-
lerle “tek millet, tek bayrak, tek vatan, 
tek devlet” diyen Erdoğan, şu değer-
lendirmelerde bulundu: “Tek millet 
diyoruz, neden? Çünkü bu milleti 
bölemeyecekler. Türk’üyle, Kürt’üy-
le, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Gürcü’süyle, 
Abhaza’sıyla, Roman’ıyla velhasıl biz 
bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, 
kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye 
olacağız. Çünkü biz yaratılanı Yara-
dan’dan ötürü sevdik. Tek bayrak, 
bayrağımıza eş bayrak asla kabul 
etmiyoruz. Çünkü o, şehidimizin ka-
nından rengini aldı, hilal bağımsızlı-
ğımızın ifadesi, yıldız şehitlerimizin ta 
kendisi. Tek vatan, ‘Bayrakları bayrak 
yapan üzerindeki kandır, toprak eğer 
uğrunda ölen varsa vatandır.’ 780 bin 
kilometrekareyle tek vatan. Vatanı-
mızı böldürmeyeceğiz. Yok PKK’sıydı, 
yok onlarla beraber kol kola dolaşan-
lardı. Asla. Onlara göz açtırmayaca-
ğız. Nerede? Sandıkta, gereğini ya-
pacağız. 780 bin kilometrekarelik bu 
vatan topraklarında, bölmek isteyen-
lere karşı biz Phantom oluruz, Atak 
helikopterlerimizle, tank, top oluruz 
ve milletçe bunların üzerine geli-
riz, 15 Temmuz’da olduğu gibi. Tek 
devlet, bizim Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nden başka devletimiz yok. 
Pensilvanya’daki niye orada, niye kaç-
tı, onunla beraber olanlar niye kaçtı? 
Bunların bu topraklarda nasibi yok. 
Şimdi nasiplerini varsın başka yerler-
de arasınlar ama biz bu toprakların 
gerçek sahibiyiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuş-
masını salondakilerle, “Beraber yürü-
dük biz bu yollarda” şarkısının sözle-
riyle tamamladı.
n AA 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Medicana’dan sağlıklı
beslenme tarihleri

Beslenme ve Diyet Uzmanı Bey-
za Vural Öten, gönüllülerle bir araya 
gelerek düşük kalorili diyet tarifleri 
yaptı. Medicana Konya Hastanesi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Beyza 
Vural Öten, gönüllülerle bir araya 
gelerek diyet tarifleri yaptı. Katılım-
cılarla beraber düşük kalorili yiye-
cekler hazırlayan Beyza Vural Öten, 
“Biz burada bugün Fit Workshop 
yani, fit yemek tarifleri hazırlıyoruz. 
Hem öğrenelim hem de eğlenelim 
diye hep birlikte yemekler yapı-
yoruz. Fit tatlılar, lezzetli salatalar 
doyurucu sağlıklı yemek tariflerini 
hem hep birlikte yapıyoruz hem de 
hep beraber bunların tadımını yapıp 
öğrenmiş oluyoruz. Şekersiz tatlılar 
yani her hangi bir eklenti şeker içer-
meyen unsuz lezzetler ve glutensiz 
besinler içeren tatlılar salatalar ya-
pıyoruz. Olabildiğince işlenmişten 
uzak hem de doğala en yakın şekil-
de mutfağımızı daha farklı ve lez-
zetli yiyeceklerle donatabiliriz. Neler 

ikram edebiliriz, misafirlerimiz gel-
diğinde onlara? Daha farklı olarak 
hem bunları yapmış oluyoruz hem 
de öğrenmiş oluyoruz” dedi. Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Beyza Vural 
Öten, “Bu tariflerle biz kilo vermek 
isteyen, diyet sürecinde olan kişile-
rin ve spor yapan ya da bunların hiç-
biri belki sağlıklı beslenmek isteyen 
kişilere alternatif yiyecekler tanıtı-
yoruz. Tarifler üretiyoruz. Tabi bu 
kullandığımız besinlerin hiçbir tane-
si olağanüstü besinler değil. Hiçbiri 
tek başına zayıflamamıza yardımcı 
olmaz, yağ yakmaz. Ama bunları 
tabi ki de mutfağımızı çeşitlendir-
mek adına ekliyoruz. Alternatif yiye-
ceklerle nasıl daha farklı yiyecekler 
tarifler üretebiliriz, bunu göstermiş 
oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Bey-
za Vural Öten ve katılımcılar daha 
sonra beraber diyet tarifleri hazır-
ladı.
n HABER MERKEZİ

Münbiç’te esnaf PYD/PKK’ya karşı kepenk indirdi

Terör örgütü PKK/PYD’nin iş-
galindeki Münbiç’te esnaf, örgütün 
iki sivili işkence ederek öldürmesini 
protesto etmek için iş yerlerinin ke-
penklerini indirdi.

Suriye’nin Halep ilinde terör ör-
gütü PKK/PYD’nin işgalindeki Mün-
biç’te esnaf, örgütün iki sivili işkence 
ederek öldürmesini protesto etmek 
için iş yerlerinin kepenklerini indirdi.

Terör örgütü PKK/PYD’nın Mün-
biç’te perşembe günü iki genç sivili 
işkence ederek öldürmesinin ardın-
dan örgüte tepki gösteren esnaf, iş 

yerlerinin kepenklerini kapattı.
Sosyal medya üzerinden yapılan 

kepenk kapatma çağrılarına sessiz 
kalmayan ilçe merkezindeki esnafın 
neredeyse tamamına yakını iş yerle-
rinin kepenklerini indirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bil-
giye göre, terör örgütü üyeleri, il-
çedeki eyleme destek veren bazı iş 
yerlerinin kilitlerini ve kepenklerini 
kırarak yeniden açtı.

Geçen yıl 5 Kasım’da da Münbiç-
li esnaf, örgütün bölgedeki gençleri 
zorla silah altına almaya çalışmasına 

tepki amacıyla iş yerlerinin kepenk-
lerini indirmişti. 
PYD/PKK 2 SİVİL GENCİ İŞKENCEYLE 

ÖLDÜRMÜŞTÜ
Münbiçliler, perşembe günü 

PYD/PKK’nın işkence ederek öldür-
düğü 25 yaşındaki Hannan El-Cerive 
ve 23 yaşındaki Abbud el- Minhan 
adlı sivillerin cesetlerini bulmuştu. 

Olayın duyulmasının ardından 
cuma namazından sonra da Münbiç-
li yüzlerce sivil, PYD/PKK’yı protesto 
etmiş, örgütün kenti terk etmesini 
ve suçluların teslim edilmesini iste-

mişti.
PYD/PKK ise işgal ettiği Aynula-

rab (Kobani) ilçesinden onlarca üye-
sini Münbiç’e bugün getirerek örgü-
te sözde destek yürüyüşü düzenledi. 

PYD/PKK, Halep’in Fırat Neh-
ri’nin batısında kalan Münbiç ilçesi-
ni, 2015’in sonunda ABD’nin desteği 
ile ele geçirmişti. Amerikalı yetkilile-
rin DEAŞ çıkarıldıktan sonra örgüt 
unsurlarının ilçeyi terk edeceği yö-
nündeki taahhütlerine rağmen terör 
örgütü Münbiç’teki işgalini sürdürü-
yor.   n AA



Birleşmiş Milletler (BM) Genel 
Sekreteri Antonio Guterres, dünya-
nın yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, 
“Bugün, soğuk savaş döneminden 
beri görmediğimiz bir nükleer tehdit-
le bile karşı karşıyayız.” dedi. Kolom-
biya’daki barış sürecini desteklemek 
amacıyla bu ülkeyi ziyaret eden Gu-
terres ile Devlet Başkanı Juan Manu-
el Santos, başkent Bogota’daki Devlet 
Başkanlığı Casa de Narino’da gerçek-
leşen görüşmeleri sonrası basın top-
lantısı düzenledi.

Guterres, barışı elde etmenin 
dünyadaki en önemli görev olduğunu 
vurgulayarak, “Bugün, soğuk savaş 
döneminden beri görmediğimiz bir 
nükleer tehditle bile karşı karşıyayız. 
Ortadoğu’dan Afrikaya kadar baktığı-
mızda her seferinde çözülmeyen eski 
çatışmaların yanında yeni çatışmala-
rın da ortaya çıktığını görüyoruz.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Bu ülkedeki barış süreçlerine atıf-
ta bulunan Genel Sekreter Guterres, 
“Bu yüzden Kolombiya’da olanlar 
dünya için sembolik ve önemli bir an-
lam taşıyor.” dedi.

Guterres, Kolombiya’daki BM 

Misyonunun bu ülkenin hükümeti 
ve halkı ile dayanışma gösterdiğini 
bildirdi. Kendisinin de Kolombiya’da 
bulunma amacının bu desteği vurgu-
lamak olduğuna dikkati çeken Guter-
res, “Kolombiya’daki barışın inşasına 
destek vermenin bütün dünyadaki 
insanların bir görevi olduğunu düşü-
nüyorum.” diye konuştu.
KOLOMBİYA’DAKİ VENEZEULALILAR

Konuşmasında, ülkelerindeki si-
yasi ve ekonomik belirsizlikten ötürü 

Kolombiya’ya göç eden Venezuelalı-
ların bu ülke için oluşturduğu zorluk-
lara da değinen Guterres, BM’nin bu 
konuda da Kolombiya’yı desteklediği-
ni ifade etti. Guterres, BM’nin bu in-
sani durum karşısında Kolombiya’ya 
verdiği desteğe, uluslararası toplumu 
harekete geçirme seçeneğinin de da-
hil olduğunu anlattı. Kolombiya Dev-
let Başkanı Santos ise konuşmasında 
Guterres’in ziyareti ve BM’nin ülkesi-
ne verdiği destekten ötürü teşekkür-

lerini sundu. Karşılaştıkları zorlukla-
rın farkında olduklarını belirten ve en 
önemli sorunlarından birinin silahlı 
çatışmadan uzun süre etkilenen kır-
sal bölgelerde devam eden güvenlik 
sorunu olduğuna dikkati çeken San-
tos, bu konunun hükümet için öncelik 
teşkil ettiğini söyledi. Ulusal Kurtuluş 
Ordusu’nun (ELN) ateşkesin ardından 
yeniden başladığı saldırılar sonucu 
kesilen barış görüşmelerine de deği-
nen Santos, hükümetin bu konudaki 
iradesi ve uluslararası toplumun barış 
çağrılarına rağmen “terörist faaliyet-
lere yeniden başlamayı seçen” ELN’yi 
kınadıklarını belirtti.

Santos ayrıca uyuşturucu ile mü-
cadele konusunda da hükümetinin 
yeni stratejileri ve hedefleri olduğu-
nu vurguladı. Santos ve Guterres’in 
buluşmasına hükümetin ELN ile gö-
rüşmelerindeki Başmüzakereci Gus-
tavo Bell de katıldı. Devlet Başkan 
Yardımcısı Oscar Naranjo, Savunma 
Bakanı Luis Carlos Villegas ile kuvvet 
komutanlarının yer aldığı toplantıda 
Guterres’e, BM temsilcilerinin yanı 
sıra Kolombiya Misyon Şefi Jean Ar-
nault eşlik etti.  n AA
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Türkiye ‘Kudüs’ü İslam dünyasının gündeminde tutacak
İslam İşbirliği Teşkilatı Parla-

mento Birliği (İSİPAB) Türk Gru-
bu Başkanı ve AK Parti Ardahan 
Milletvekili Orhan Atalay, Türki-
ye’nin, İSİPAB Konferansının ana 
gündem maddesinin Kudüs olması 
için komitelerde karar alınmasını 
sağlayacaklarını belirtti.

Atalay, yaptığı açıklamada, İSİ-
PAB Konferansının İran’ın başken-
ti Tahran’da 13 Ocak’ta başladığını 
ve 18 Ocak’ta sona ereceğini, Türk 
heyetinin de konferansa katıldığını 
ifade etti.

Konferans sonucu alınan karar-
ların, parlamentolara tavsiye nite-
liği taşıdığını aktaran Atalay, Tür-
kiye’nin konferansta, her yıl Kıbrıs, 
12 Adalar, Kırım Türkleri, İslam 
ülkelerinin sorunlarını gündeme 
getirdiğini bildirdi. Konferansta 
bu yıl Arakan’daki Müslüman-
ların durumu, Yemen ve Suriye 
konularının masada olacağını dile 
getiren Atalay, Suriye’nin kuze-

yinde, Türkiye’nin güneyinde inşa 
edilmeye çalışılan PYD tehlikesi-
ne de dikkat çekeceklerini belirtti. 
Türkiye’nin geçen yıl konferansta 
FETÖ’nün faaliyetleri üzerinde 
durduğunu ve sorunu İslam ülke-
lerinin gündemine taşıdığına de-
ğinen Atalay, Müslüman ülkeleri 
FETÖ’nün yıkıcı terör faaliyetlerine 

karşı uyardıklarını söyledi. Atalay, 
57 Müslüman ülkenin FETÖ’yü 
terör listesine aldığını ancak Tür-
kiye’deki gibi etkin bir mücadeleyi 
hiçbir ülkenin yapmadığını ifade 
etti. Özellikle Orta Asya ve Afrika 
ülkelerinde sürecin yavaş işlediği-
ne dikkati çeken Atalay, FETÖ’nün 
asıl yüzü ve yıkıcı faaliyetleri konu-
sunda Müslüman ülkelere uyarıla-
rını sürdüreceklerini dile getirdi. 
ABD Başkanı Donald Trump’un, 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak 
tanımasının ardından İSİPAB Fi-
listin Komitesinin geçen ay Kudüs 
gündemli olağanüstü toplantı ger-
çekleştirdiğini anımsatan Atalay, 
dünya parlamentolarına resmi he-
yet ve mektuplar göndererek, çö-
zülene kadar sorunun dünya gün-
deminde kalması için çalışılması 
kararı aldıklarını vurguladı. Atalay, 
kararının yok hükmünde olduğunu 
belirterek, İSİPAB toplantısında 
da Kudüs oturumunun yapılması-

nın planlandığını ifade etti. Atalay, 
şunları kaydetti: “Kudüs sadece 
Müslümanların değil tüm dinlerin 
ortak sorunudur. Kudüs’e böyle 
bakmak lazım. Tabii Kudüs ile bi-
zim tarihi, kültürel, dini bağlarımız 

var. Kudüs bizim kırmızı çizgimiz-
dir ve Kudüs asla ve kat’a İsrail’in 
başkenti olamaz. Türkiye olarak bu 
konuyu tüm uluslararası platform-
larda diri tutmaya devam edece-
ğiz. İSİPAB konferansında Kudüs 

konusunun ana gündem maddesi 
olması için çalışacağız. Komiteler-
de, karar alınmasını sağlayarak, 
Genel Kurulun en önemli gündem 
maddesi olmasını sağlayacağız.”  
n AA

İSİPAB Türk Grubu Başkanı 
Orhan Atalay

Rusya ve Esed rejiminin, ablukadaki Doğu Guta bölgesine son 2 aydır düzenlediği saldırılarda 329 sivil yaşamını yitirdi

Doğu Guta’da 2 ayda 
329 sivil öldürüldü!

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 
Şam’ın doğusunda muhaliflerin 
kontrolündeki Doğu Guta bölgesi-
ne 14 Kasım 2017-11 Ocak 2018 
arasında Rusya ve Esed rejiminin 
düzenlediği hava ve kara saldırıları-
na ilişkin rapor yayımladı. Raporda, 
79’u çocuk, 54’ü kadın toplam 329 
sivilin öldüğü açıklandı. Esed reji-
minin Doğu Guta gerginliği azaltma 
bölgesine düzenlediği hava ve kara 
saldırılarında 71’i çocuk, 41’i kadın 
toplam 297 sivilin hayatını kaybetti-
ği kaydedilen rapora göre, rejim güç-
lerine hava desteği veren Rus güçle-
rinin saldırılarında ise 8’i çocuk, 13’ü 
kadın 32 sivil öldü.

2 AYDA 20 “KATLİAM”
SNHR, bir saldırıda en az 5 kişi-

nin hayatını kaybetmesi durumunda 
olayı “katliam” olarak nitelendiri-
yor. Buna göre rejim ve Rusya itti-
fakı, Doğu Guta’da yaklaşık 2 ayda 
20 katliama imza attı. Rapora göre, 

rejim güçleri 17, Ruslar ise 3 kez 
katliam yaptı. Raporda, rejim güç-
lerinin Doğu Guta’da 8 mescit, 4 

okul, 6 sağlık merkezi ve 13 pazar 
yerini bombaladığı bilgilerine yer 
verildi. Öte yandan Sivil Savunma 

(Beyaz Baretliler) ekipleri, Esed reji-
minin ablukasındaki Doğu Guta’ya 
2017’de düzenlenen saldırılarda 
12’si sivil savunma görevlisi toplam 
bin 337 sivilin öldürüldüğünü açık-
lamıştı.

400 BİN SİVİL 5 YILDIR ABLUKA 
ALTINDA YAŞIYOR

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu 
Guta’da yarısı çocuk yaklaşık 400 
bin sivil 5 yıldır abluka altında yaşı-
yor. Doğu Guta, Astana anlaşmala-
rında gerginliği azaltma bölgesi ilan 
edilmesine karşın Rusya’nın garan-
törlüğünü üstlendiği rejim, 9 aydır 
bölgeye yönelik ablukasını yoğun-
laştırdı. İnsani krizin derinleştiği böl-
gede, 600’den fazlası acil, binlerce 
sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. 
Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri 
evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayı-
da bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsız-
lığa karşı verdiği yaşam mücadelesi-
ni kaybetti.  n AA

Suriye’de rejim güçleri 
sivilleri bombaladı!

Türk işadamı Hollanda’da
büyük başarı sağladı

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 
Suriye’nin İdlib kırsalında rejimin 
bombardımanından kaçan Suriye-
liler için kurduğu hangar çadırlara 
doğru giden Suriyeli sivilleri rejim 
uçakları  bombaladı. Suriye reji-
minin Hama, Halep, İdlip ve Şam 
bölgesindeki Doğu Guta’yı havadan 
ve karadan yoğun bir şekilde bom-
baladığı belirtiliyor. Rejimden kaçan 
Suriyeliler ise açlık ve doğal şartlara 
bağlı olarak çeşitli zorluklara diren-
meye çalışıyor. Türkiye’den bir çok 
yardım kuruluşu bölgedeki Suri-
yelilerin ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışıyor. Bu kapsamda İHH İnsani 

Yardım Vakfı da İdlib bölgesinde 
yaptığı yardımları sürdürüyor. Bura-
da rejimin saldırılarından kaçan Su-
riyeliler için İHH tarafından yeni ku-
rulan hangar çadırlarla Suriyelilere 
destek olunuyor. Çadırlara ulaşmak 
için yolda bulunan Suriyelilerle rö-
portaj yapmak için bölgede bulunan 
El-Cezire Televizyonu muhabiri ve 
kameramanının çekim yaparken re-
jim uçakları tarafından atılan bom-
banın düşmesi, kameraya yansıyor. 
Rejim güçlerinin sivillere yönelik bu 
saldırısı Suriye’deki durumun ne ka-
dar acı verici olduğunu bir kez daha 
ortaya koyuyor. n HABER MERKEZİ

Hollanda’da bazı önemli gazete-
lerin sahibi olduğu bir şirkete bağlı 
“İş adamları dergisi”nin ilk defa dü-
zenlediği yarışmada, çoğunluğu iş 
dünyasından olan derginin okuyu-
cuları, aday üst düzey 25 iş adamına 
oy verdi. Oylamada Afyonkarahisar 
doğumlu iş adamı Atilay Uslu, 2017 
yılının “en etkileyici iş adamı” se-
çildi. Aldığı ödülün onur verici ol-
duğunu ifade eden 50 yaşındaki üç 
çocuk babası Uslu, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, “İş hayatına, 
1990’da Haarlem kentindeki am-
camın döner lokantasını kiralayarak 
başladım. Diğer amcamdan aldığım 
borç, eşimin altınları ve biraz birik-
miş paramla dükkanın kirası olan o 
zamanın parası ile 25 bin guldeni 
büyük zorluklar içerisinde bir ara-
ya getirdim. İlk gün elde ettiğim 85 
gulden ciroyu hiç unutmuyorum. 
İflas edeceğimi düşündüm.” dedi.
HOLLANDA’NIN EN BÜYÜK OTELİNİ 

AÇIYOR
Lokanta işinden sonra seyahat 

acentalığına girdiğini aktaran Uslu, 
“1994’te kiraladığım 27 metrekare-
lik bir ofiste, sadece bir masa, dört 

sandalye ve bir faks makinası ile yeri 
küçük ama ismi büyük olan ‘Mega’ 
adlı seyahat acentasını açtım.” ifa-
desini kullandı.

Uslu, küçükken hep büyüyünce 
zengin olmayı hayal ettiğini belirte-
rek, “En büyük hedefim 30 yaşına 
gelince bir milyon guldenim olma-
sıydı. Onun için bu parayı kazanmak 
için gece gündüz çalıştım.” diye ko-
nuştu. Seyahat acentalığından son-
ra tur operatörlüğüne geçtiklerini 
ifade eden Uslu, Türkiye’de 5, Hol-
landa’da 3, İbiza adasında 1 ve Cu-
racao adasında 1 oteli bulunduğunu 
ve yıllık toplam 800 milyon avro 
civarında ciro yaptıklarını söyledi. 
Uslu, 2018 yılı için 3 büyük proje-
leri olduğunu kaydederek, “Hollan-
da’nın Amsterdam kentinde şu an 
inşası süren 680 odası ile ülkenin 
en büyük otelini inşallah 1 Mayıs’ta 
açacağız. Curacao Adası’nda 202 
odası olan bir otel yapıyoruz. 20 
Nisan’da ise daha önce bulunmadı-
ğımız Maastricht Havalimanı’ndan 
150 bin yolcu taşımayı hedefliyo-
ruz.” değerlendirmesinde bulundu.  
n AA

‘Nükleer tehditle karşı karşıyayız’
BM Genel Sekreteri 

Antonio Guterres

Ruısya-Esed ittifakı Suriye’de her gün sivillerin ölmesine neden oluyor. 
Bölgedeki sivil kayıp bilançosu bu nedenle artmaya devam ediyor.
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Doğru gübre ile
doğru beslenme!

CANDEM GÜBRE 
ÇİFTÇİNİN YANINDA

Bilinçsizce su tüketimi, küresel 
ısınma ve buna benzer sebeplerden 
dolayı dünyanın göz bebeği olan ül-
kemiz toprakları ağır tahribat gör-
müştür ve görmektedir. Candem 
Gübre, bu konuda bilinçli üretici, bi-
linçli tüketici sloganıyla çiftçilerimize 
organik gübre üreterek topraktaki ço-
raklaşmayı önleyerek çiftçimizin daha 
kaliteli, daha bereketli ürün alınması-
na yardımcı oluyor. Çok sayıda güb-
re çeşidi ile, toprak analizi sonucuna 
göre gübreleme önerisiyle çiftçinin 
daha verimli ve kaliteli ürün almasına 
yardımcı olan Candem Gübre, çiftçiye 
büyük katkılar sunuyor. 

DOĞRU BESLENME 
İÇİN TOPRAK ÖNEMLİ

Gübrelemenin toprak ve toprakta 
yetişen ürünler için oldukça önemli 
olduğunu belirten Candem Gübre 
Yönetim Kurulu Başkanı İdris Can-
dan, Candem Gübre’nin bu anlayışla 
gübre üretimi yaptığını söyledi. “Bi-
zim sağlıklı nesiller yetiştirmemiz için 
beslenme işini çözmemiz lazım. Doğ-
ru yiyeceklerle beslenmek gerekiyor. 
İçi boş yiyeceklerle değil. Toprakta 
bir şey yoksa, o toprakta yetişen do-
matese o toprak ne verebilir? Bizim 
buradaki amacımız vücudun ihtiyacı-
nı giderebilecek ürünler yetiştirmeyi 
amaçlamak” diyen Candan, Candem 
Gübre olarak toprağı korumak ve 
sağlıklı ürünler yetiştirilmesine katkı 
sunmak için var güçleriyle çalıştıkla-
rını söyledi. 

İdris Candan kimdir? 
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1970 Konya doğumluyum. 30 
yıldır ticaretle uğraşıyoruz. Deden 
bize kadar gelen bir serüvenimiz var 
ticarette. Ama günün geçerli mesle-
ğine göre değişiklikler yaptık. Dedem 
çerçicilik yapmış. Şu anda çerçicilik 
yapacak bir durum olmadığı için biz 
de farklı işler yaptık. İlk kuruluşumuz 
1940’lara dayanıyor bu anlamda. 3 
kardeşiz. 11 yıldır da gübre sektörün-
de de faaliyet gösteriyoruz. 

Gübre sektörünü ve gübrelemenin 
önemini anlatır mısınız? Bu anlamda 

hangi gübreler tercih edilmeli ve 
kullanılmalı?

Gübre dediğimiz zaman sektörün 
dışındaki olan insanlar, sadece hay-
van gübresi olarak algılarlar. Ancak 
bu bir bitki besleme sanatıdır. Bugün 
mineral grup dediğimiz, azot, fosfor, 
potasyum, çinko, demir gibi element-
ler bitki besin maddesi olarak bitki 
tarafından kullanılan elementlerdir. 
Esas bitkiyi bu elementlerle besle-
memiz gerekiyor. Hayvan gübresi 
dediğimiz olayda, sadece hayvan 
gübresinin içindeki organik madde-
den faydalanırız. Tabi ki çok güzel 
fermente olmuş, 1 yıl-2 yıl güneşte 
yanmış zararlı bakterilerden arın-
mış, sterlizasyon olmuş gübre güzel 
bir gübre. Ama bitkiyi besleme an-
lamında yetersiz. Hayvan gübresinin 
içerisinde yüzde 2-3 civarında fosfor, 
yüzde 1-2 civarında azot bulunmak-
ta. Ama bitkinin beslenebilmesi için 
daha fazlasına ihtiyaç var. Burada 
da minerallerin devreye girmesi la-

zım. Burada vatandaşlar bunların 
kimyasal, zararlı olduğunu, konuyu 
bilmeden kulaktan duyma bilgilerle 
bu şekilde düşünüyor. Ama bu bil-
giler yanlış. Bitkiyi minerallerle tam 
beslendiği zaman bitkinin aroması, 
lezzeti, tadı, görüntüsü daha farklı 
olacaktır. Görünüşü çok güzel olan 
bitki hormon almış demek değildir 
aslında minerallerle çok doğru ve iyi 
bir şekilde beslenmiş demektir. Bizim 
yaptığımız da fabrikalarda zengin-
leştirilmiş minerallerden oluşan ele-
mentleri, belli formülasyonlarla reçe-
telendirip, bitkinin alacağı durumda, 
onun dönemine göre işlemektir. 
Bitkinin gidişatına göre bu element-
ler kullanılmaktadır. Bu elementleri-
mizin herhangi bir zararı söz konusu 
değil. Biz bunları bitkiye vereceğiz 
bitki bunu kendi bünyesinde rafine 
edip insanlığa faydalı hale getirecek. 

Bu mineralleri dozunda ve döne-
minde verdiğiniz zaman hiçbir zararı 
yoktur. Bizim sağlıklı nesiller yetiştir-
memiz için beslenme işini çözmemiz 
lazım. Doğru yiyeceklerle beslenmek 
gerekiyor. İçi boş yiyeceklerle değil. 
Toprakta bir şey yoksa, o toprakta ye-
tişen domatese o toprak ne verebilir? 
Bizim buradaki amacımız vücudun 
ihtiyacını giderebilecek ürünler yetiş-
tirmeyi amaçlamak. Mineral yönün-
den zengin bir domates, buğdayla 
beslenme. Bu mineraller bizim be-
den sağlığının yanında ruh sağlığına 
da faydası var. Çünkü ruhsal bozuk-
lukların çoğu vitamin eksikliğinden 
kaynaklanıyor. Kaygıya, korkuya ne-
den olur vitaminsizlikler. Vitamin ve 
minerallerimiz tam olursa o zaman 
bizim beden sağlığımızın yanında ruh 
sağlığımız da olur. Biz de bu nedenle 
bitki beslemesi yapıyoruz. Bunların 

fazla kullanımına da karşı çıkıyoruz 
hiç kullanılmamasına da karşı çıkıyo-
ruz. Doğru zamanda doğru miktarda 
kullanılmasını sağlıyoruz. Sahada bu-
nun için de çalışma yürütüyoruz. Ge-
lecekte mineralle beslenmiş sebze ve 
meyveler daha da ön plana çıkacak. 
10 yıl önceye baktığımızda daha da 
yol almış durumdayız. Daha önce çift-
çi direk karşı geliyordu. Ama kullan-
dıkça, gördükçe şimdi çiftçiler daha 
sıcak bakıyor. Bitkimizi besleyeceğiz, 
hayvanımızı besleyeceğiz dolayısı ile 
insanımızı besleyeceğiz.
Candem olarak kaç çeşit gübre üretiyor-

sunuz?
3 çeşit gübre başlığı var. Kimya-

sal, organik, organomineral. Organo-
mineral yeni girmiş bir alan. Orga-
nikle kimyasalın karışımı. Çünkü tek 
başsına organik de bir anlam ifade 
etmez, tek başına kimyasal da bir an-

lam ifade etmez. İkisinin beraber ol-
ması lazım işe yaraması için. Bunlarla 
bitkileri beslediğiniz zaman, bitkilerin 
bu tarz elementlerin almasını sağlar. 
Topraktan organik maddeyi çıkarın 
toprak çölleşir. Dışardan verdiğiniz 
minerallerin tutunabilmesi için top-
raktaki organik maddeye ihtiyacı 
vardır. Bizim 100’ün üzerinde ürü-
nümüz var. Ama ana başlıklar altında 
bu 3 madde halinde toplayabiliriz. 
Üretim alanı ve kapasiteniz nedir? Can-
dem Türkiye’de bu sektörün neresinde?

2 fabrikamız var. Biri 15 bin met-
rekare alan üzerinde. 5 bini kapalı. 5 
binini de kapatmak için çalışacağız. 
Zirai ilaç üzerinde de çalışmalarımız 
var. Bu yeni kapalı alanımızda da 
onun üretimini yapacağız. Diğer te-
sisimizde de 70 bin metrekare alan 
var. 5 bin metrekaresi kapalı. 70 bin 
metrekarenin de 20 bin metrekaresi-

ni kullanıyoruz. Kapasite artırımı arz 
talep dengesine göre. Hemen hemen 
her yıl da kapasitemizi artırıyoruz. 
Tahmin ediyorum Türkiye’de bin 
600’e yakın firma mevcut. Biz bunla-
rın içerisinde ilk 10 içine gireriz. 

İhracat noktasında ne durumdasınız? 
Daha çok hangi bölgelere ürün ihraç 

ediyorsunuz?
Şu an 15 ülkeye ihracat yapıyo-

ruz. Afrika pazarına da açıldık. Ora-
da yayın yapan TV’lerde de tanıtım 
reklamlarımız var. Türkiye Cumhu-
riyetleri’nde büyük çalışmalarımız 
var. Afrika her anlamda ciddi bir 
Pazar. Çünkü orada her şeyleri elle-
rinde alınmış hiçbir şeyleri yok. Ama 
yabancı ülkede çalışmak, kendi ülke-
nizde çalıştığınız gibi değil. Devletin 
teşvikleri var son yıllarda bu noktada 
iyiyiz. Çeşitli ülkelerdeki fuarlara ve 
çalıştaylara katılıyoruz. Çok çalışmak 
ve uğraşmak gerekiyor. Türkiye’de 
Pazar her yıl daralıyor artık. Rekabet 
artıyor. 

Candem Gübre’nin 
bayilik sistemi var mı? 

Türkiye’de ve yurt dışında ba-
yiliklerimiz var. Türkiye’nin 10-12 
noktasında bölge elemanımız var. 
Çiftçimizin arazilerini geziyoruz tek-
nik bilgiler veriyoruz. Türkiye’de Ege 
Bölgesi, Marmara bölgesi, Akdeniz 
Bölgesi, Çukurova Bölgesi, İç Anado-
lu bölgesi çalışmalarımız var.

Ar-Ge çalışmaları ne durumda? 
Bizim işimizin bel kemiği Ar-Ge. 

Mevcut minerallerle neler yapılabilir 
daha farklı hangi bitki besin element-
leri ile faydalanabiliriz bunun çalış-
malarını üniversitelerden de destek 
alarak çalışıyoruz. Ar-Ge çalışmaları-
mıza devam ediyoruz. Toprak analizi 
noktasında çiftçilerimize her zaman 
söylüyoruz. Pahalı bir elementi rast-
gele kullanmamak lazım. Çünkü bir 
fosforu tarlaya çok atınca bitkiye zarar 
veriyor. İhtiyaca göre atılması lazım. 
Bunun için de toprak analizi yapılma-
sı lazım. Çiftçimizi yönlendiriyoruz. 
Analize göre tabanına atacağı gübre-
nin belirlemesini yapıyoruz. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Toprağın mineral açısından yeterli düzeye gelmesi için doğru ve yerinde gübreleme yapmak gerektiğini belirten Candem Gübre 
Yönetim Kurulu Başkanı İdris Candan, “Bizim amacımız vücudun ihtiyacı olan ürünler yetiştirmeye katkı sunmak” dedi

“Gelecekte mineralle beslenmiş sebze ve meyveler daha da 
ön plana çıkacak. 10 yıl önceye baktığımızda daha da yol 
almış durumdayız. Daha önce çiftçi direk karşı geliyordu. 

Ama kullandıkça, gördükçe şimdi çiftçiler daha sıcak bakıyor. 
Bitkimizi besleyeceğiz, hayvanımızı besleyeceğiz dolayısı ile 

insanımızı besleyeceğiz.”

Candem Gübre, kaliteli ve güvenilir ekip ruhuyla devam ettiği üretim yolunda, farklı başarılar da  elde ederek ödül almayı bildi.
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Ali Ay: Bursaspor’un korkulacak borcu yok
Bursaspor Başkanı Ali Ay, Teknik Direktör Le 

Guen’in takımda görmek istediği 3 oyuncu ile te-
mas halinde olduklarını belirterek, “İstediğimiz 
şartlarda bu oyuncuları transfer edebilirsek bizi 
bambaşka bir ikinci yarı bekliyor olacak” dedi. Bur-
saspor’un 30 Aralık’ta çoğunluk sağlanmadığı için 
gerçekleşmeyen Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu 
Atatürk Spor Salonu’nda bugün yapıldı. Çoğunluk 
aranmaksızın yapılan toplantıya 348 üye katıldı. 
Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, 348 
üyenin imza attığını belirterek, “Bu rakam biz Bur-
sasporluları üzüyor. Bu vecibeleri yerine getirirsek, 
kulübümüze daha fazla sinerji katarız. Katılanlara 
Bursaspor Divan Kurulu adına teşekkür ediyorum” 
diyerek kongreyi başlattı.

Kongrenin Divan Kuruluna Başkan Şeref Ari, 
2. Başkan Abdullah Erdem, üye olarak İbrahim 
İtem, Doktor Murat Çalıkapan önerildi ve oy bir-
liği ile seçildiler. Saygı duruşu ve İstiklal marşı 
ardından, Başkan Şerif Arı, divana verilen dilekte 
ile gündeme, “Yönetim kuruluna taşınmazların 
satışı için yetki verilmesi, Dereçevuş’taki 28 bin 
820. 25 metrekarelik taşınmazın satılması için” 

madde eklenmesi istendi.4. Maddede yer alan 
tüzüğün 22/g maddesi gereği kulüp şirketlerine ve 
iştiraklerine ait hisselerin satılması, devredilmesi 
ve yasaların öngördüğü her türlü hal ve şekilde 
değerlendirilebilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki 
verilmesi maddesi hakkında, Finansal Yapılanma-
dan Sorumlu Asbaşkan Fatih Pulat madde ile ilgili 
açıklama yaptı. Fatih Pulat, “Söz konusu madde 
ile yetki Yeşil Bursa AŞ, Merinos’un birleştirilmesi, 
tasarruflarda bulunması için gerekmektedir. Yılda 
kulübe 2,5 ile 3 milyon TL zarar oluşturan, buna 
karşılık futbolcu kaynağı olarak kullanamadığımız 
Yeşil Bursa AŞ’nin satışı için bu maddeyi koyduk. 
Bunun için yetki istiyoruz” diye açıklama yaptı ve 
oy çokluğu ile kabul edildi. Ardından Dereçevuş’ta-
ki 28 bin 820 metrekarelik taşınmazın satılması 
için yönetime yetki verilmesi oylandı ve oy çokluğu 
ile kabul edildi.
“BURSASPOR’UN KORKULACAK BORCU YOK”

Mayıs ayında çok şeyler olacağını dile getiren 
Ali Ay, “Bursaspor’un korkulacak borcu yok. Birlik 
ve beraberlik olup, gerekli projeleri bir an önce bi-
tirelim. Stat isim hakkıyla ilgili 3-4 firma var. Piya-

sayı biliyorsunuz. Rakamlar büyük olduğu için sa-
bırla hareket etmemiz gerekiyor. Ay sonuna kadar 
inşallah neticeye ulaşırız. Bir arsamız var, onun da 
imarı çıkmış durumda. Lojistik firmalarının önemli 
gördüğü yerde. İnşallah onu da en kısa zamanda 
satıp, kulübümüzü dar boğazdan kurtarırız. Borcu 
sıfırlasanız dahi Bursaspor böyle gittiği sürece 3-4 
sene sonra aynı duruma gelecek. Bana ‘ağlayan 
başkan’ dediler. Gerçekleri yine söylüyorum. Gi-
derimiz, gelirimizin çok üzerinde. Camia olarak 5. 
şampiyonuz ama mali durumda Anadolu takımıyız. 
Bir türlü işin içerisinden çıkamıyorum. Sanayicimi-
zi maalesef Bursaspor’a çekemiyoruz. Bakanımız, 
valimiz, belediye başkanımız bize çok yardımcı 
oluyorlar. Bu seneye kadar BTSO’nun katkısı bu 
kadar meblağda olmamıştır. Allah inşallah mayıs 
ayında güzel bir tabloyla konuşmayı nasip eder. 
Borç bütçede 420 olarak gözüküyor. Ekim sonu 25 
milyon daha ödendi. Borcumuz şu an 390 milyon 
TL seviyelerinde. Bunda çok fazla dış etken oluştu. 
Euro’nun yüzde 45 artması sadece bizi değil, diğer 
kulüpleri de etkiledi. Biz borcu düşürme sözü ver-
dik” dedi.   n İHA

Alanyaspor’da 
Paşa hazırlıkları

Arda Turan 
kontrolden geçti

Gençlerbirliği’nde 
kamp tamamlandı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Ligin ikinci yarısının ilk haf-
tasında mücadele edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına 
başladı. Devre arası kampını cuma günü tamamlayan Aytemiz 
Alanyaspor bir günlük iznin ardından dün sabah Alanyaspor 
Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde bir araya gelerek ilk çalışma-
sını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın göze-
timinde gerçekleşen idmana turuncu-yeşilliler ısınma hare-
ketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden 
futbolcular, antrenmanın son bölümde ise taktik çalışması 
yaptı. Ülkesinden dönen Brezilyalı oyuncu Vagner Love’un da 
katıldığı antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Sakatlığı bulunan 
Ioannis Maniatis ise antrenmanda yer almadı. Alanyaspor, gü-
nün 2. antrenmanını saat 18.00’de gerçekleştirdi.  n İHA

Medipol Başakşehir’in yeni transferi Arda Turan, sağlık 
kontrolünden geçti. Medipol Başakşehir’in Barcelona’dan kad-
rosuna katmak için Cumartesi günü İstanbul’a getirdiği Arda 
Turan dünsağlık kontrolünden geçti. Medipol Mega Üniversite 
Hastanesi’ne gelen Arda Turan’a, kan tetkiklerinin ardından 
uzman doktorlar tarafından iç hastalıkları, göz, kulak burun bo-
ğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayeneleri yapıl-
dı. Arda’nın bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
n İHA

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Antalya kampındaki 
son antrenmanını yaptı.Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Mer-
kezi’ndeki devre arası kampını tamamlayan kırmızı-siyahlı 
ekip, son çalışmasında koşu ve top kapma oyunun ardından 
dar alanda çift kale maç oynadı. Başkent ekibinin idmanına, 
tedavilerine devam edilen Elvis Manu, Luccas Claro, Halil 
İbrahim Pehlivan ve Nihat Şahin katılmadı. Kırmızı-siyahlılar 
dün uçakla İstanbul’a, oradan da kara yoluyla Bursa’ya gitti 
ve Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında deplasmanda 
16 Ocak Salı günü Bursaspor’la oynayacağı maçın hazırlıkları-
nı burada sürdürecek.
n AA

Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetle başlamak istiyor
Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü 

Ali Ravcı, “Yarından itibaren artık maç haftasına 
giriyoruz. Hedefimiz Osmanlıspor’u yenerek, ikinci 
yarıya galibiyetle başlamak” dedi.  

Antalya kampını 19 Ocak’ta noktalayacak olan 
Evkur Yeni Malatyaspor’da takımdaki son durum 
ve transferle ilgili konuşan Sportif Direktör Ali 
Ravcı, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istedik-
lerini söyledi. Değerlendirmelerde bulunan Ravcı, 
Antalya kampının herhangi ciddi bir sakatlık ol-
madan verimli bir şekilde devam ettiğini söyledi. 
Ravcı, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını maçtan 
bir gün önceye kadar Antalya’da sürdüreceklerini 
belirterek, “Antalya kampımız ciddi bir sakatımız 
olmadan, verimli bir şekilde devam ediyor. Bura-
da 3 hazırlık maçı oynadık ve bu maçlarda hazır 
bir görüntü sergiledik. Takım olarak günde çift 
antrenman temposuyla iyi bir kamp geçirdiğimizi 
söyleyebilirim” dedi.

“KAMP ÇALIŞMALARIMIZA 
BUGÜN ARA VERDİK”

Ravcı, maç haftasına girdiklerini ve ikinci yarı-
ya galibiyetle başlamak istediklerini kaydederek, 
“Kamp çalışmalarımıza bugün ara verdik. Oyun-
cularımız yoğun bir tempodan çıktılar. Yarından 
itibaren artık maç haftasına giriyoruz. Hedefimiz 
Osmanlıspor’u yenerek, ikinci yarıya galibiyetle 
başlamak. Tabi ikinci yarı çok daha zorlu geçecek-
tir. Biz de bu bilinçle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” 
ifadelerini kullandı.

“HATA YAPMAMAK İÇİN
 TÜM İMKANLARI ZORLUYORUZ”

Transferdeki son durumla ilgili de konuşan 
Ravcı şunları söyledi: “Transferde görüşmelerimiz 
sürüyor. Herkesin malumu devre arası transferi 
zordur. Biz de hata yapmamak için tüm imkanla-
rı zorluyoruz. Transfer dönemi devam ediyor, bu 
süre içerisinde en az 2 oyuncu almak istiyoruz.”
n İHA

‘Galatasaray için!’
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, seçim için üyelerle bir araya geldiği toplantıda, “Seçildiğim günden beri, mali yapayı düzeltmek 

üzere bu projeleri gündemde tuttum ve bir yerlere getirdim. Bundan sonra bir süre daha var. Bu Galatasaray için gereken bir süre” dedi
Galatasaray Başkanı Dursun Öz-

bek, 20 Ocak’ta yapılacak Olağanüstü 
Seçim Genel Kurulu öncesinde kulü-
bün Kalamış’taki sosyal tesislerinde 
üyelerle buluştu. Burada üyelere sesle-
nen Özbek, seçim ile ilgili açıklamalar-
da bulundu. Galatasaray’da seçimlerin 
bayram havasında geçtiğini belirten 
Özbek, “Bu seçimin Galatasaray’ın ha-
yırlı, uğurlu ve fayda getirici bir seçim 
olmasını umuyorum” diye konuştu.

“İMZA KAMPANYASI 
BAŞLATMIŞLARDI”

Seçim kararı neden aldığını açıkla-
yan Başkan Özbek, “Geçtiğimiz mayıs 
ayında çok değerli Galatasaraylılar 
imza kampanyası başlattı. İmza kam-
panyasını yönetimin zayıf dedikleri için 
alıklarını söylediler. Eylülün ortasında 
sona erdi. Böyle bir talep var. İmza 
verenler son derece iyi Galatasaraylı. 
Tüzüğü açtık 28. madde çok açık. Ola-
ğanüstü genel kurul toplayabilirsiniz 
diyor. Tüzüğümüz bizim anayasamız. 
Aynı tüzüğün aynı sayfasında aynı 
maddenin bir başka bendinde yönetim 
kurulu isterse genel kurlu olağanüstü 
toplantıya çağırabilir yazıyor. Cumarte-
si günkü seçim tüzüğe uygundur. Tüzü-
ğün diğer maddesinde seçim 3 yıllıktır 
diyor. Bu kulübün sahibi genel kurul-
dur. Genel kurul kimi oylarsa o başkan 
olur. Biz bu seçimi yönetim kurulu ola-
rak karar aldık” şeklinde konuştu.

“21. ŞAMPİYONLUĞU ALIP, 
GALATASARAY’I BÜYÜK BİR 

FİNANSAL RAHATLIK
 İÇİNE SOKALIM”

Yönetim kurulu olarak seçim kararı 
almalarının birçok faktörü olduğunu 
vurgulayan Özbek, “Bunlarından biri, 
futbol takımımız. Yeni oluşumuyla çok 
güzel bir takım kurduk, şampiyonluğa 
gidiyoruz. Şampiyonluğa giderken, 
seçime girdiğimiz zaman yönetimle-
ri yıpratma çalışmaları olabilir. Aynı 
zamanda kulübün finansal yapısını da 
etkiler. Rekabet için şampiyonluğu 
etkileyebilir. Şampiyonluk hedefi Ga-
latasaray’ın olmaz olmazıdır. Galata-
saray’ın finansal olarak 50 milyon Euro 
gelir kazanacak. Bu çok önemli bir 
para. Şampiyonluğa giderken herke-
sin beraber olması gerekir. Onun için 
bence bu önemli bir faktör. Seçimi 3-4 

ay evvel yapalım. Bundan sonra gelen 
yönetimleri destekleyelim. 21. şampi-
yonluğu alıp, Galatasaray’ı büyük bir 
finansal rahatlık içine sokalım” değer-
lendirmesinde bulundu.

“SPORTİF A.Ş İÇİN 2018
MAYIS’I ÇOK ÖNEMLİ”

Sportif A.Ş’nin de bazı yükümlülük-
leri olduğunu hatırlatan Dursun Özbek, 
“Bunlara bağlı olarak bu sene Sportif 
A.Ş için çok önemli bir sene. Halka 
açık bir şirketiz. Sportif A.Ş için 2018 
Mayıs’ı çok önemli. Belli çalışmalar, 
sponsorluklar isteyecek. Bununla 2018 
Mayıs’a giderken, yıpranmaması gere-
kir. Bu yüzden seçimi 4 ay öne çekelim 
dedim” dedi.

“MALİ YAPILARI DÜZELTMEK 
İÇİN RİVA VE FLORYA 
PROJELERİNİ YAPTIK”

Mali yapılarını düzeltmek için Em-
lak Konut ile Riva ve Florya araziler için 
sözleşme yaptıklarını ifade eden Öz-
bek, “Florya ihaleye çıkacak. Arazinin 
teslim alan firmaya araziyi teslim et-
memiz lazım. Florya’yı stada 7 dakika 
mesafede 150 dönüm olan Kemerbur-
gaz’a taşıyacağız. Planları ve inşaatları 
var. O tesisleri Emlak Konut üstlene-
cek. Bu uzun soluklu gelen yönetimin 
yapabileceği bir iş. 3-4 aylık gelen 
yönetim ne yapabilir. Gelen yönetim 
bu projeyi başlatması ve arkasında 
durması lazım” açıklamasını yaptı. 
Mayıs ayından beri seçimin olmasını 
isteyenlerin başkan adayı olmadığını 
vurgulayan Özbek, “Değerli rakibim 
Mustafa Cengiz’e teşekkür ederim. 
Hizmet açısından kaçmamıştır” dedi.

“GALATASARAY İÇİN 
BU SÜREYİ İSTİYORUM”

Galatasaray’ı gönülden sevdiğini 
söyleyen Dursun Özbek, “Hizmet içim 
her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. 
Bugün buradan söz vermek istiyorum. 
Seçildiğim günden beri, mali yapayı 
düzeltmek üzere bu projeleri gündem-
de tuttum ve bir yerlere getirdim. Bun-
dan sonra bir süre daha var. Bu Galata-
saray için gereken bir süre. Ricam var. 
Bana ve yönetimime verdiğiniz destek 
için teşekkür ederim. Bu desteği de-
vam ettirmenizi diliyorum” diyerek 
sözlerini tamamladı.
n İHA
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Bakan Aşkın Bak: Euro 2024 için 
Türkiye adaylık noktasında iddialı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aş-
kın Bak, Türkiye’nin Euro 2024 adaylığı 
konusunda çok iddialı olduğunu söyle-
di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın 
Bak, basın mensuplarına yaptığı açıkla-
mada, ”Yalova’ya yeni bir salon yaptık. 
Eskisi ile ilgili de bir projemiz var. Bu 
konuda AK Parti Yalova Milletvekilimiz 
Fikri Demirel ve Yalova Valisi Tuğba Yıl-
maz’la da görüş alışverişinde bulunduk. 
Eski salonu yıkarak orasını başka bir pro-
je ile değerlendireceğiz” dedi.

“TÜRKİYE DÜNYADA SPORA EN ÇOK 
YATIRIM YAPAN ÜLKELERİN BAŞINDA”

Bakan Bak, ”Türkiye özellikle spo-
run içerisinden gelen sporu çok iyi bi-
len Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 
spor tesislerine çok büyük yatırımlar 

yaptı. Türkiye dünyada spora en çok ya-
tırım yapan ülkelerin başında geliyor. 
Şu anda tamamlanmış 14 stadımız ve 
devam eden 6 stadımızın yaş ortalaması 
1.7’dir. Almanya’nın 2024 Avrupa Futbol 
Şampiyonası’na adaylığına baktığımızda 
Almanya’nın statlarının yaş ortalama-
sı 30-40. Elbette ki bizim şansımız var. 
Oldukça yüksek. Türkiye bir spor ülkesi. 
Türkiye büyük spor organizasyonları da 
yapıyor. 2017 yılında Avrupa Basketbol 
Şampiyonası’nı organize ettik. Aynı yıl 
İşitme Engelliler Olimpiyatını organize 
ettik. Pek çok şampiyona organize edi-
yoruz. Türkiye’nin organizasyon yetene-
ği çok yüksek. Şampiyonlar Ligi Finali 
organize etmiştik. 2019 yılında süper 
kupa finali İstanbul’da yapılacak. Dolayı-

sıyla Türkiye’nin organizasyon yeteneği 
mevcut tesisleriyle ve ülkenin büyüyen 
gelişen yapısıyla bir çok organizasyonu 
yapacak niteliktedir. Bu anlamda bakıl-
dığında biz şanslıyız. Rakibimiz Alman-
ya da olsa, kim olursa olsun biz gerekli 
tüm yatırımları ve tesisleri yaparak aday 
olduğumuzu duyurduk. Adaylık dosyası 
Nisan ayı sonunda verilecek. Karar da 
2018 yılının Eylül ayında verilecek. Tür-
kiye adaylık noktasında iddialı. Türkiye 
güvenli bir ülke. Türkiye en az Paris, 
Londra ve Berlin kadar güvenli bir ülke. 
Türkiye bulunduğu coğrafyaya da rağ-
men halkının da desteği ile başarılı bir 
süreci götürüyor. Bu organizasyonu da 
layığı ile yerine getirecek güçtedir” şek-
linde konuştu. n İHA

S Takım O G M A Y Puan
1 TÜRK TELEKOM 17 16 1 1420 1218 33
2 AFYON BELEDİYESİ 18 15 3 1510 1376 33
3 BURSASPOR 18 13 5 1493 1351 31
4 ANTALYASPOR 18 12 6 1429 1385 30
5 SELÇUKLU BELEDİYESİ 18 12 6 1415 1380 30
6 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 18 10 8 1419 1430 28
7 KARESİ SPOR 18 10 8 1430 1430 28
8 BANDIRMA KIRMIZI 17 10 7 1339 1361 27
9 BAKIRKÖY BASKET 18 9 9 1398 1394 27
10 DÜZCE BELEDİYE 18 9 9 1376 1395 27
11 OGM ORMANSPOR 18 8 10 1314 1328 26
12 AKHİSAR BELEDİYE 18 8 10 1371 1393 26
13 TED ANKARA KOLEJLİLER 18 6 12 1356 1411 24
14 İSTANBULSPOR 18 6 12 1414 1467 24
15 ANKARA DSİ 18 5 13 1295 1403 23
16 SAMSUN ANAKENT 18 4 14 1352 1454 22
17 YALOVA BELEDİYE 18 4 14 1465 1521 22
18 PETKİM SPOR 18 4 14 1309 1408 22

Selçuklu Belediye 
deplasmanda kazandı

Türkiye Basketbol 1. Lig temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, 
ikinci yarının ilk maçında Samsun Büyükşehir Belediyesi Ana-
kent’e konuk oldu. Ligde iki maçtır kazanamayan mavi beyazlılar, 
deplasmanda 63 – 70 kazanarak kendine geldi. İlk periyodu bera-
bere biten karşılaşmanın ikinci 10 dakikalık bölümünde Selçuklu 
Belediyespor, üstün bir oyun ortaya koyarak ilk yarıyı 34 – 37 önde 
kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan mavi beyazlılar, son 
periyotta rakibinin baskısına rağmen maçı 63 – 70 kazanmayı 
başardı. Bu maç ile Selçuklu Belediyespor, ligdeki, 18.maçında 
12.galibiyetini almış oldu. Konya ekibi puan durumunda 5.sırada 
yer aldı.

DÜZCE BELEDİYE 
MAÇI PAZAR GÜNÜ

Mavi beyazlı temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, ligin 19.hafta 
maçında kendi evinde Düzce Belediye’yi konuk edecek. Bu maç 21 
Ocak Pazar günü saat 16.00’da oynanacak. Temsilcimizin rakibi 
Düzce Belediye, ligde ikinci devrenin ilk maçında Bahçeşehir Ko-
leji’ni konuk etti. Bu maçı 82 – 74 kazanan Marmara ekibi, ligdeki 
9.galibiyetini aldı. Selçuklu Belediyespor’un önümüzdeki hafta 
oynayacağı rakibi Düzce, 27 puan ile 10.sırada bulunuyor. Türki-
ye Basketbol 1. Lig’de Ankara temsilcisi Türk Telekom liderliğini 
sürdürüyor.
n SPOR SERVİSİ

Konya derbisinde gol düellosu
Bölgesel Amatör Ligi’nde ligin ikinci devresi 

başladı. BAL 7. Grup’ta dün 14.hafta müsabaka-
ları oynandı. Haftanın maçında Konya ekiplerin-
den Sarayönü Belediyespor, bir diğer Konya ekibi 
Ereğlispor’u kendi seyircisi önünde konuk etti. 
Konya derbisinde karşılaşma hızlı başladı. Maçın 
başlarında karşılıklı ataklar yaşanırken, ilk gol 
Sarayönü Belediyespor’dan geldi. 21.dakikada 
ev sahibi öne geçerken, konuk takım Ereğlispor 
bu golden hemen 2 dakika sonra beraberliği yaka-
ladı. Karşılıklı gollerin ardından ataklar sürerken, 
yeşil siyahlı temsilcimiz Sarayönü Belediyespor, 
ilk yarının son dakikalarında bulduğu gol ile 2-1 
öne geçti ve soyunma odasına önde girdi.

Maçın ikinci yarısında beraberlik golünü 
arayan konuk Ereğlispor, 53.dakikada Serhat’ın 
ayağından bir gol bularak maça denge getirdi. Bu 
golün ardından ev sahibi Sarayönü Belediyespor, 
rakip kalede etkili olmaya çalışırken, 60’da öne 

geçmeyi de başardı. Yeşil siyahlılar, farkı açacak 
pozisyonlar bulmasına rağmen bu fırsatlardan 
yararlanamadı. Maç son 10 dakikalık bölümüne 
girildiğinde, Ereğlispor Oktay ile maçın skorunu 
belirleyen golü buldu. Konya derbisi 3-3 berabere 
bitti ve Sarayönü Belediyespor ile Ereğlispor pu-
anları paylaştı. Bu sonuç ile Sarayönü ekibi 23, 
Ereğlispor ise 8 puana yükseldi.

AKŞEHİRSPOR DEPLASMANDA KAZANDI
Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden bir 

diğer temsilcimiz Akşehirspor, 14.hafta maçında 
deplasmanda kazandı. Manavgatspor’a konuk 
olan kırmızı beyazlılar, bol gollü geçen maçta ra-
kibini 3-2 yenmeyi başardı. Ligin ilk yarısında iste-
diği sonuçları alamayan Akşehirspor, bu sonuç ile 
puanını 12’ye çıkardı. Akşehirspor, ligin 15.hafta 
maçında Medcem Silifke Belediyespor’u konuk 
edecek.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu umut verdi
TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor. Bu kapsamda Eskişehirspor ile bir 

hazırlık maçı yapan yeşil beyazlılar, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Yavru Kartal yenilmesine rağmen oynanan oyun ikinci yarı öncesi umut verdi

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor’da ikinci yarının ilk haftasında oy-
nanacak olan Pendikspor maçının hazırlıkları 
tüm hızıyla sürüyor. Pilot takım Selçukspor’da 
Pro Lisans Kursu’ndan dönen Teknik Direktör 
Mustafa Alper Avcı ve takıma yeni dahil edilen 
oyuncuların kampa katılması ile antrenman-
lar tam kadro devam ediyor. İkinci yarı hazır-
lıkları kapsamında kamp yaptığı Antalya’da 
özel maçlar da oynayan yeşil beyazlılar, ilk 
sınavına Eskişehirspor karşısında çıktı. Yeşil 
beyazlıların genç kadrosu iyi oyuna rağmen, 
1. Lig’de mücadele eden rakibine 2-1 yenildi.

SAVAŞ POLAT İLK 11’DE
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 2017-2018 fut-

bol sezonunun ikinci yarısına Antalya Con-
corde De Luxe Resort otelde kamp yaparak 
hazırlanan Konya Anadolu Selçukspor, hazır-
lık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişe-
hirspor ile karşılaştı. Mardan Otel Sahası’nda 
oynanan maça yeşil beyazlılar, Alp Tutar, 
Savaş Polat, Ali Yaşar, Ahmet Önay, Sertan 
Yiğenoğlu, İbrahim Serdar Aydın, Onurcan 
Güler, İbrahim Ak, Alpay Cin, Barış Sarıkaya 
ve Seddar Karaman ilk onbiri ile başlarken 
Eskişehirspor sahaya Gökhan Siverek, Bedir-
han Altunbaş, Jerry Akaminko, Felix Michel, 
Kaan Kanak, Hürriyet Gücer, Dorukhan To-
köz, Hasan Ayaroğlu, Andaç Güleryüz, Erkan 
Zengin, Bruno Mezenga ilk onbiri ile çıktı. 

İKİNİCİ YARI FARKLI KADRO
Karşılaşmanın 20. dakikasında İbrahim 

Serdar Aydın’ın golü ile 1-0 öne geçen tem-
silcimiz Konya Anadolu Selçukspor, 32. daki-
kada Mezenga’nın golüne engel olamadı. İlk 
yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Yavru Kar-
tal’da Aydın Sayar, Murat Öztürk, Alpay Kol-
daş, Emre Sofuoğlu, Emre Can Atilla, Ayberk 
Altan, Mücahit Can Akçay, Murat Ulusoy, 
Süleyman Türkeş, Faruk Uzundere, Batuhan 
Hidayetoğlu, Mehmet Buruk, Ahmet Gökbay-
rak, Özkan Taştemur ve Mücahit Atalay maça 
yedek başlarken ikinci yarıda teknik direktör 
Alper Avcı yaptığı değişiklerle tüm oyuncula-
rını görme şansı buldu. Eskişehirspor 50. da-
kikada Michel’in attığı golle 2-1 öne geçerken 
karşılaşma bu skorla tamamlandı.

TAKIM UMUT VERDİ
Hazırlık maçında Eskişehirspor’a 2-1 ye-

nilen Konya Anadolu Selçukspor’da oynanan 
oyun ikinci yarı öncesinde umut verdi. Teknik 
Direktör Mustafa Alper Avcı, hazırlık maçında 
ikinci yarı farklı bir kadro ile sahaya çıkarak 
bütün oyuncularını görme imkanı buldu. Ye-
şil beyazlı takımda kadroya yeni dahil edi-
len oyuncular Savaş Polat, Emre Sofuoğlu, 
Batuhan Hidayetoğlu ve Mehmet Buruk gibi 
isimler yeni takımları ile ilk maça çıktı. Konya 
Anadolu Selçukspor, 18.haftada oynanacak 
Pendikspor maçına kadar Antalya’da kalacak.
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. Serik Belediyespor 14 12 1 1 39 14 25 37
2. Isparta Davrazspor 14 8 5 1 31 14 17 29
3. Manavgat Bel. 14 8 2 4 29 15 14 26
4. Mut İdman Yurdu 14 7 5 2 25 11 14 26
5. Kepez Belediyespor 14 8 0 6 22 15 7 24
6. Sarayönü Bel. 14 6 5 3 21 18 3 23
7. Anamur Belediyespor 14 6 4 4 12 16 -4 22
8. Karaman Belediyespor 14 6 3 5 17 15 2 21
9. Silifke Belediyespor 14 5 3 6 19 24 -5 18
10. Bucak Belediye 14 4 4 6 15 22 -7 16
11. Akşehirspor 14 3 3 8 11 20 -9 12
12. Konya Ereğlispor 14 1 5 8 13 26 -13 8
13. Manavgatspor 14 2 1 11 16 37 -21 7
14. Gölhisarspor 14 1 1 12 9 32 -23 4

PUAN DURUMU



Burak: Konyaspor maçında sahadayım
Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak 

Yılmaz transfer iddialarını değerlendirdi. 
Burak Yılmaz, “Transfer teklifi alan bir 
oyuncunun gitme ihtimali her zaman var-
dır. 

Kulüple örtüşmeyen şeyler varsa her 
zaman bu gündemdedir. Çok ciddi trans-

fer teklifleri aldım ama Trabzonspor’a git-
mek için gelmedim. Konyaspor maçında 
sahada olacağım diyorum, bence orayı 
değil de burayı anlayıp, böyle düşünmek 
gerekiyor. Bakış açınızla alakalı. Ben-
ce Konyaspor maçında sahada olacak Bu-
rak’ı konuşmamız gerek.” dedi.

Burak Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupa-
sı’nda sahalarında Atiker Konyaspor ile 
oynayacakları son 16 turu rövanş maçıy-
la ilgili olarak taraftarlarına seslenerek, 
“Salı günü maçımız var. Taraftarlarımızın 
stadımızı dolduracağına inanıyorum. Biz 
onları mutlu etmeye devam edeceğiz. 

Lütfen salı günü stadımızı doldursunlar. 
Turu geçmek istiyoruz, Konyaspor çok iyi 
bir takım, geçen seninin şampiyonu, çok 
değerli bir hocaları var değerli bir camia. 
Elemek için her şeyi yapacağız.” diye ko-
nuştu. 
n AA

RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BAŞAKŞEHİR FK 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.A. 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

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Trabzonspor’da 
kamp sona erdi

Trabzonspor, sezonun ikinci yarısı için Antalya’da yaptığı 
hazırlık kampını tamamladı. Bordo-mavililer, Antalya’nın Se-
rik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’nde 4 Ocak’ta başladı-
ğı kampta, 10 gün boyunca ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü. 
Kampın üçüncü gününde sakatlanan Burak Yılmaz, hazırlık 
döneminin büyük çoğunluğunu takımdan ayrı çalışarak geçi-
rirken, son gün takımla çalışmaya katıldı.  Takım bulmaları 
için izin verilen Volkan Şen ve Theo Bongonda ise kampta yer 
almadı. Jose Sosa ve kaleci Esteban ise kampa izin verilen 
tarihten iki gün geç geldi. Trabzonspor, kampta iki hazırlık 
maçı yaptı. Bordo-mavililer, ilk hazırlık maçında Arnavutluk 
ekibi Luftetari’yi 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi ikinci hazır-
lık karşılaşmasında ise TFF 3. Lig 2. Grup ekibi 1461 Trabzon 
ile 1-1 berabere kaldı.  Bordo-mavili kafile bu sabah yaptığı 
antrenmanın ardından Antalya Havalimanı’ndan kalkan uçak-
la Trabzon’a gitti. Trabzonspor, Atiker Konyaspor’la yapacağı 
Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde 
sürdürecek. 
n AA

Konyaspor yemekte biraraya geldi

Devre arası kamp çalışmaları 
ile 16 Ocak Salı günü deplasmanda 
Trabzonspor ile oynayacağı ZTK son 
16 turu rövanş maçının hazırlıklarını 

Antalya Belek’te sürdüren Atiker Kon-
yaspor, yoğun ve yorucu geçen ant-
renmanların yorgunluğunu yemekte 
attı.

Kulüp tarafından Antalya’da bir 
restaurantta verilen yemeğe Yöne-
tim Kurulu Üyesi Zekeriya Coşar, 
Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, A 

Takım İdari Direktörü Seçkin Özdil, 
antrenörler, futbolcular ve personel 
katıldı.
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POKO 
HİKAYESİ!
Sezonun ilk yarısında gol sıkıntısı çeken ve 

santrfor transfer için devre arasını iple çeken 
Atiker Konyaspor’da gündem hala Poko. Daha 
önce Göztepe ile anlaştığı açıklanan Poko için 
Anadolu Kartalı bir kez daha araya girdi. İki 

takım da Poko’yu ikna etmeye çalışıyor

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Atiker Kon-
yaspor’da kamp bugün bitiyor. Yeşil beyazlılar bugün Trabzon’a 
geçerek yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 rövanş maçını 
beklemeye başlayacak. İlk maçı 1-0 kazanan Anadolu Kartalı 
yarın zorlu maçta tur arayacak.

GÜNDEM HALA POKO
Öte yandan Atiker Konyaspor’da Poko gündemi 

sürüyor. Uzun süredir Konyaspor’un transfer hedeflerin-
den biri olan Poko’nun Göztepe ile anlaştığı açıklanmıştı. 
Bu gelişmenin ardından Konyaspor taraftarı yönetime büyük 
tepki gösterdi. Baskılara dayanamayan Konyaspor yönetimi 
oyuncu için bir kez daha girişimde bulundu.

BİR TEKLİF DAHA
İzmir kulübü Göztepe’nin Kardemir Karabükspor ile anlaşmasına 

rağmen Poko ile henüz resmi bir sözleşme imzalamadığı ortaya çıktı. 
Fırsattan istifade eden Anadolu Kartalı son bir teklifle Göztepe’nin ver-
diği fiyatın üstüne çıktı. İki teklifi de kabul eden Karabükspor, oyuncuyu 
hangi kulüp ikna ederse transfere izin verecek.

KISA SÜRE İÇİNDE NETLEŞECEK
Hem Göztepe hem de Konyaspor oyuncuyu ikna etmek için çalışma-

lara başladı. Transferin her an iki takımdan biri tarafından bitirilebile-
ceği belirtilirken en geç bugün gün içinde netliğe kavuşması bekleniyor. 

GOLCÜ İÇİN 
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan santrfor transferi için yurt içi ve yurt dışında çalışmalar 
sürüyor. Yeşil beyazlı temsilcimiz 2-3 oyuncu için girişimlerini artırır-
ken, daha önce görüşülen ve son anda vazgeçilen Keseru’yu yeniden 
gündeme aldı.
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