
Öğrenciler karne sevinci yaşadı Mevlana Müzesi birinci oldu
2017-2018 Eğitim ve Öğretim 
Yılı 1. Dönem Karne Dağıtım 
Töreni, 15 Temmuz Milli 
Birlik İlkokulu’nda yapıldı. 
447 bin 953 öğrenci 
yarıyıl tatiline girerek 
karne aldı. Vali Yakup 
Canbolat, öğrencilere 
tatil için tavsiyede 
bulunarak, “Tatilde 
hem dinlenin hem 
de kitap okuyun” 
diye konuştu. 
n SAYFA 5’TE

Müze ve ören yer-
lerini 2016 yılında 
17 milyon 521 bin 

316 kişi ziyaret eder-
ken, 2017 yılındaki 

ziyaretçi sayısı yüzde 
17 oranında artarak 20 

milyon 509 bin 746 ziya-
retçiye ulaştı. 2017 yılının 
en çok ziyaretçi ağırlayan 
müzesi, 2 milyon 480 bin 

433 kişiyi ağırlayan Konya 
Mevlana Müzesi oldu. 

n SAYFA 7’DE

Rusya çekiliyor, 
Türkiye vuruyor!                

n SAYFA 16’DA

02 Özel Türmak, 
yarışmada iddialı 03 Duransoy görevi 

Altun’a devretti 12 Mobilyacılar’da 
başkan değişmedi 
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Müfredatta
millilik vurgusu

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı 
Birinci dönemini değerlendiren 
TİMAV Genel Başkanı A. Ecevit 
Öksüz, müfredat değişiklikle-
riyle ilgili,  “Daha da bütüncül, 
evrensel, milli ve yerli bir 
merkezde konumlanması ve 
ilerlemesi için çalışmak daha 
doğru olacaktır” dedi.
n HABERİ SAYFA 14’TE

Beyşehir’de 
sözler tutuldu

Beyşehir’i ziyaret eden AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
“İşin açığı Beyşehir’de rahatız, 
tecrübeli bir kardeşimiz nöbete 
devam ediyor. Beyşehirimiz, 
beklenen hizmetlerin pek çoğu-
na kavuştu” dedi.
n HABERİ SAYFA 11’DE

‘2019’da Türkiye 
rekoruna talibiz’

AK Parti Meram İlçe Başkanı 
Mustafa Dolular, yönetimini ta-
nıttı, yapacağı çalışmaları anlattı. 
Dolular, “2019 seçimlerinde Tür-
kiye rekoruna talibiz. Bunun için 
gece gündüz yoğun bir şekilde 
çalışmalara başladık” dedi.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Türk işadamlarına özel düzenlenen Ka-
tar’daki EXPO TURKEY Fuar organizas-
yonuna Konya’dan KOMÜT 35 üyesiyle 
katılım sağlayarak Katarlı işadamları ile 

ikili görüşmeler yaptılar. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

MEDAŞ’tan enerji 
tasarrufu bilgisi

MEDAŞ, Enerji Tasarrufu Haftasında 
anaokul öğrencileri ile bir araya gelerek 
öğrencilere enerji kullanımı hakkında 
bilgi verdi. Öğrencilere eğlenceli bir 
şekilde bilgilendirilmeler yapıldı. 

n HABERİ SAYFA 3’TE

Dimdik ayaktayız!
Ülke olarak çeşitli 

saldırılara rağmen hep 
birlikte mücadele verildiğini 
vurgulayan AK Parti Konya 

Milletvekili Halil Etyemez 
“Ekonomi nöbeti de 

tutuyoruz. Konya’dan 181 
ülkeye ihracat yapılıyor. 

Sanayicimizi tebrik 
ediyoruz’ dedi 

ÜLKE OLARAK SINIR
NÖBETİ TUTUYORUZ

Gündeme ilişkin önemli 
açıklamalar yapan AK Parti Kon-
ya Milletvekili Halil Etyemez, 
“Ülke, Millet, Hükümet olarak 
bir sınır nöbeti tutuyoruz. Yanı 
başımızda bir Suriye karması 
yaşıyoruz. Burada bize karşı bir 
terör devleti kurulmak isteniyor. 
Biz varımızla yoğumuzla müca-
dele eder kimseyi bu topraklara 
ayak bastırmayız” dedi.

ÜLKEMİZ ÜZERİNDE
OYUNLAR OYNADILAR

Etyemez, “Türkiye’yi eko-
nomik anlamda köşeye sıkıştır-
ma hesabı yaparak ülkemizin 
üzerinde oyunlar oynamaya ça-
lıştılar. Gördüğünüz gibi burada 
başarılı olamadılar çünkü nöbet-
teyiz. Millet olarak hep beraber 
çalışıyoruz. Ekonomimizi ko-
rumaya ve kalkınmaya devam 
ediyoruz” ifadelerini kullandı. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

EN KALİTELİ TANELER
SOFRALARA ULAŞIYOR

Taşkınlar Un kaliteden ödün vermiyor

n HABERİ SAYFA 17’DE

İLÇELERDE KAR, HAYATI 
OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu

n HABERİ SAYFA 6’DA

Kaliteden ödün vermeyen Taşkınlar Un, toprağın sunduğu 
en kaliteli taneleri işleyerek sofralarımıza sunuyor. Ayrıca 
Taşkınlar Un, GDO’lu ürünlerden de uzak durarak sağlıklı 
yaşama katkı sağlıyor.

KOMÜT, Katar’a 
çıkarma yaptı

Geçtiğimiz Perşembe günü etkili olmaya başlayan kar ya-
ğışı ve fırtına ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiledi. Yollar kar 
yağışı nedeniyle trafiğe kapanırken, Halkapınar’da kar ka-
lınlığının 120 santimetreyi bulduğu görüldü.

‘Gel’ çağrısına uyuyorlar
İranlı Tasavvuf Sanatçısı Beşir 

Mirzayi Sermest ve Tasavvuf Sa-
natçısı-Psikolog Muctaha Abbasi 
ile İran-Konya ve Hz Mevlana’yı, 
Alaaddin Aladağ’a anlattılar. 

Her yıl Hz. Mevlana’nın ‘Gel’ 
çağrısına uyarak Konya’yı ve Hz. 
Mevlana’yı ziyaret etmeye çalış-
tıklarını belirten İranlı Tasavvuf 
Sanatçıları Sermest ve Abbasi, 
Konyalıları kardeş olarak gördük-
lerini söylediler.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Milletvekili 
Etyemez, 
küresel 

saldırılara rağmen 
Türkiye’nin 

yıkılmayacağını 
vurguladı.
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Türk işadamlarına özel düzenlenen Katar’daki EXPO TURKEY Fuar organizasyonuna Kon-
ya’dan KOMÜT 35 üyesiyle katılım sağlayarak Katarlı işadamları ile ikili görüşmeler yaptılar

KOMÜT, Katar’a çıkarma yaptı

17-20 Ocak tarihleri arasında 
Türk katılımcıların oluşturduğu Katar 
Doha’da gerçekleşen EXPO TURKEY 
Fuar organizasyonunun açılışı Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenk-
ci, Katar Ekonomi Bakanı Ahmed 
bin Casim El Sani, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB)Başkanı Rifat-
Hisarcıklıoğlu, ülkemizden çok sayıda 
sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve 
üyelerinin katılımıyla gerçekleştiril-
mişti. Katar’daki EXPO TURKEY Fuar 
organizasyonuna Konya’dan Konya 
Müteahhitler Birliği (KOMÜT) Yöne-
timi ve üyeleri de katılım gösterdi. 

Burada KOMÜT’ün organizasyonuyla 
Konyalı müteahhitler Katarlı işadam-
ları ile biraraya geldi. Gerçekleşen 
organizasyonda Türkiye’nin Katar 
Büyükelçisi, Katar Ticari Ateşesi, 
Türk İşadamları Derneği Başkanı ve 
Katarlı yatırımcıların katılımı ile iki 
ülke arasındaki ticari işbirliği masaya 
konuldu. Program Sonrası KOMÜT 
Yönetim Kurulu tarafından Katar’da-
ki organizasyona katkı sağlayan isim-
lere plaket takdimi gerçekleştirildi. 
Katar’daki fuara KOMÜT üyesi 35 
işadamının katılım sağladığı belirtildi. 
n TEVFİK EFE

Özel Türmak, TÜBİTAK 
yarışmalarında iddialı

TÜBİTAK tarafından bu yıl 
49.su düzenlenecek olan Lise Öğ-
rencileri Araştırma Projeleri Yarış-
ması’na Özel Türmak Anadolu Lise-
si öğrencileri 14 proje ile başvurdu.
Konumu bakımından ülkemizin 
merkezinde olması nedeniyle TÜBİ-
TAK tarafından seçilen Konyamızın 
yarışmanın finaline ev sahipliği ya-
pacağını belirten okul müdürü İlhan 
Yılmaz, disiplinli çalışmalarından 
dolayı emeği geçen öğrenci ve öğ-
retmenlere teşekkür etti. Coğrafya 
Öğretmeni ve Proje Koordinatörü 
Erhan Yarımoğlu, konuyla ilgili ola-
rak şunları ifade etti: “Bilimsel ça-
lışmalarımızda amacımız öncelikle 
kazandırmak istediğimiz hedeflerin 
değerler eğitimi ile kaynaşmasıdır. 
Ahlaki değerleri geliştirmek ga-
yesinde olduğumuz evlatlarımıza, 
bilimsel ahlak kurallarını yaşatarak 
öğretiyoruz. Çalışmalarımızda, bilgi 

toplama sürecinde hassas davran-
manın önemini, bilginin kaynağına 
ulaşmaya çalışırken kul hakkına 
riayet etmeleri gerektiğini yaparak 
ve yaşayarak kavratıyoruz. Gelece-
ğimiz olan öğrencilerimizin disiplinli 
bir çalışma ortamında yeni gerçek-
likler keşfetmeleri ve bunların ispatı 
için gayret göstermeleri bizleri de 
ziyadesiyle heyecanlandırıyor” dedi.

Amaçlarının ‘Proje Destekli 
Öğrenme’ sloganıyla, çıktıkları yol-
da öğrencileri düşünmeye, gözlem 
yapmaya, araştırmaya teşvik etmek 
olduğunu vurgulayan Yarımoğlu,  
“Öğrencilerimizin Çalışmalarını  
maddi ve manevi anlamda des-
tekleyen Türmak Eğitim ve Kültür 
Vakfı Yönetim Kuruluna, Özel Tür-
mak Anadolu Lisesi idarecilerine ve 
öğretmen arkadaşlarımıza teşek-
kürlerimi sunarım’’ diyerek sözleri-
ne son verdi. n HABER MERKEZİ

İŞKUR ve Tornacılar Odası Başkanlığı tarafından sanayici esnaflar ile birlikte istişare programı düzenlendi. AK Parti Konya Mil-
letvekili Halil Etyemez “Ekonomi nöbeti de tutuyoruz. Konya’dan 181 ülkeye ihracat yapılıyor. Sanayicimizi tebrik ediyoruz’ dedi

‘Ekonomi nöbeti de tutuyoruz’
Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-

KUR) ve Tornacılar Odası Başkanlığı 
tarafından sanayici esnaflar ile bir-
likte istişare programı düzenlendi. 
Anadolu Sanayi Sitesi içerisindeki Ali 
Okutan Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
programa AK Parti Konya Milletve-
kili Halil Etyemez, İŞKUR İl Müdürü 
Emrah Keleş, SGK İl Müdürü Mustafa 
Murat Yavuz, Tornacılar Odası Baş-
kanı Emin Baranok, Demirciler Odası 
Başkanı Mehmet Yüksel Kurt ve çok 
sayıda sanayici esnaf katıldı. Açılış ko-
nuşmalarını gerçekleştiren AK Parti 
Konya Milletvekili Halil Etyemez, ül-
kenin ekonomi nöbeti de tuttuğunu 
belirterek, ekonomik büyümeyi kim-
senin engelleyemeyeceğini vurguladı. 
Buna örnek olarak ise Konyalı sanayi-
cileri gösterdi. 

BİR KARIŞ TOPRAĞIMIZI BİLE 
BÖLEMEYECEKLER!

AK Parti Konya Milletvekili Ha-
lil Etyemez, “Türkiye’nin önemli bir 
süreçten geçtiğini ifade ederek karşı 
olanların, Ortadoğu ile bağlantımızı 
kesecek bir yapı kurmak istediklerini 
vurguladı.. ‘Biz varımızla yoğumuzla 
mücadele eder kimseyi bu topraklara 
ayak bastırmayız’ diyen Etyemez, söz-
lerine ise şu şekilde devam etti; Tür-
kiye çok önemli bir süreçten geçiyor. 
Her gün yeni bir durum her gün yeni 
bir gündem ile karşılaşan bir süreç ya-
şıyoruz.  Bulunduğumuz Coğrafyanın 
yapısı bugünkü bu sorunları yaşatmı-
yor bize. 

1071’de Malazgirt de Anado-
lu’nun kapılarını açan savaştan beri 
bu coğrafyada biz bu sorunları yaşı-
yoruz.  Bu anlamda da ciddi bir tec-
rübemiz var. Haçlı seferlerinden beri 
coğrafyamız ile uğraşıyorlar. Eğer bu 
sorunları ‘yaşamamız gerekir’ şek-
linde bakarsanız sorunsuz bir dün-
ya kimse beklemesin. Ülke, Millet, 
Hükümet olarak bir sınır nöbeti tu-
tuyoruz. Yanı başımızda bir Suriye 
karması yaşıyoruz. Burada bize karşı 
bir terör devleti kurulmak isteniyor. 
Türkiye’nin içerisini karıştırmak, böl-

mek ve parçalama çabası içerisinde-
ler. Amaçları yönetilebilir, sözünden 
çıkmayan, Avrupa’nın istediği gibi ya-
şayan ve üretebilen, ülke oluşturmak. 
Bunun içinde birçok oyunu ülkemizde 
denediler. İçeriden kendilerine işbirli-
ği yapabilecek hainleri de buldular. 
Daha önce PKK’ya destek veriliyorlar-
dı. Eğer PKK onlardan destek alma-
mış olsaydı bugün bu hale gelmezdi. 
Bu terör örgütüyle 40 yıldır mücade-
le ediyoruz ve milyarlarca dolar para 
harcadık. On binlerle ifade edilecek 

şehitler verdik. Hem PKK ile hem de 
FETO ile bazı şeyleri başaramayanlar 
bu sefer sınırımızın ötesinde bir terör 
devleti kurarak içimizi karıştıracak ve 
Ortadoğu ile olan bağlantımızı ke-
secek bir yapı kurmak istiyorlar. Af-
rin’de bir takım odaklanmalar var. Biz 
varımızla yoğumuzla mücadele eder 
kimseyi bu topraklara ayak bastırma-
yız. Bir karış toprağı da böldürmeyiz. 
Bizim kimsenin toprağında gözümüz 
yok. Kanımızın son damlasına kadar 
toprağımızı koruruz. Onun için sınır-

da ve sınır ötesinde nöbetteyiz.”
HERKESİN RAHATSIZ OLACAĞI 
PROJELER GELİŞTİRİYORUZ!

Türkiye’nin ekonomi nöbeti tut-
tuğunu da vurgulayan Etyemez, eko-
nomi üzerine oynanan oyunlara karşı 
da mücadelelerin sürdüğünü belirtti. 
Konya’nın ise bu sene ihracatta rekor 
kırdığını söyleyen Etyemez, “Ekono-
mi sadece ekmek parası ve günübir-
lik ihtiyaçlarımızı karşılamak değildir. 
Ekonomi bugün uluslararası düzeyde 
öyle bir noktaya geldi ki ülkeler bir-

biriyle ekonomi üzerinden de savaş 
veriyor. Türkiye’yi ekonomik anlam-
da köşeye sıkıştırma hesabı yaparak 
ülkemizin üzerinde oyunlar oynama-
ya çalıştılar. Gördüğünüz gibi burada 
başarılı olamadılar çünkü nöbetteyiz. 
Millet olarak hep beraber çalışıyoruz. 
Ekonomimizi korumaya ve kalkınma-
ya devam ediyoruz. Bütün bunlara 
rağmen son çeyrekte 11.1 büyüme 
gerçekleştirdik. İkinci çeyrekte 7.4 
büyüme gerçekleştirdik. Geçtiği-
miz son 1,5 yılı hesap ederseniz, 1,5 

milyon istihdam gerçekleştirmişiz. 
1 milyonun üzerinde taşeron işçisini 
kadroya geçiriyoruz. Milli gelire göre 
Dünyanın en fazla yardım eden ülke-
siyiz. Diğer taraftan yatırımlarımızda 
devam ediyor. Dünyanın en büyük 
3. Havalimanı yapılıyor ve herkesin 
rahatsız olduğu projeler bunlar. CHP 
diyor ki biz bunları size yaptırmayız! 
Niye yaptırmıyorsun? Sizi rahatsız 
eden ne? Şunu anlıyoruz ki bunlar 
taşeron. Bunlara birileri talimat veri-
yor ve bu ülkeyi karıştırın engelleyin 
diyor. Kendi silahımızı kendimiz üre-
tiyoruz herkese meydan okuyoruz. 
Konya bu sene ihracatta rekor kırdı. 
Bütün sanayicilerimize teşekkür edi-
yoruz. Konya’dan 181 ülkeye ihracat 
yapılıyor. Sanayicimizi tebrik ediyo-
ruz. İstihdamı artırmak amacıyla da 
18-25 yaş arası işçi alan esnaflarımıza 
bir teşvik sunacağız. Çalışanların üc-
retini 6 ay devlet ödeyecek 6 ay kendi 
ödeyecek” diye konuştu. 

YERLİ OTOMOBİL ÜRETİMİNİ 
ANADOLU’NUN MERKEZİNE

ÇEKMEK LAZIM!
Mehmet Güven isimli bir sanayi-

ci esnafın ‘Yerli otomobil için Konya 
terci edilecek mi?’ sorusunu yanıtla-
yan Etyemez, bu konuda girişimleri-
nin devam ettiğinin altını çizerek şu 
şekilde açıklamalarda bulundu; “Ye-
nilik ruhu Konya’da var. 181 ülkeye 
mal satan bir şehre sahibiz. Polonya, 
Almanya, İspanya gibi bir çok ülke-
ye ürün satıyoruz. Buda burada bir 
istikrarın olduğunu gösteriyor. Bun-
ları yapabiliyorsak biz Konya’da yerli 
otomobili de üretebiliriz. Yatırımcı fir-
maların çalışmalarını inceliyoruz. Biz 
yerli otomobil konusunda üzerimize 
düşeni yapacağız.

Bir kısım üretici deniz olan bölge-
leri inceliyor. Bizde de raylı sistemler 
var. Marmara bölgesi ekonominin 
yoğunlaştığı bir yer. Orası artık bu işi 
kaldırmaz. Biraz da üretimleri Ana-
dolu’nun merkezine çekmek lazım. 
Konya aynı zamanda Anadolu’nun 
kalbi demek”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Programa AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, SGK İl Müdürü Mustafa Murat Yavuz, Tornacılar Odası
BaşkanıEmin Baranok, Demirciler Odası Başkanı Mehmet Yüksel Kurt ve çok sayıda sanayici esnaf katıldı.

Katar’daki EXPO TURKEY Fuar organizasyonuna Konya’dan Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) Yönetimi ve üyeleri de katılım gösterdi.
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‘KDV yüzde 1’e düşürülmeli’

ASKON Konya Şube AR-GE Birim 
Başkanı Atilla Sinacı, iş dünyası olarak 
KDV’nin yüzde 1’e indirilmesini talep 
ettiklerini, bu atılımla başta yatırımla-
rın artmasına yönelik onlarca olumlu 
gelişmenin beraberinde geleceğini 
dile getirdi.

Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği(ASKON) Konya Şube AR-GE 
Birim Başkanı Atilla Sinacı, ekonomik 
gelişmeler üzerine değerlendirmeler-
de bulundu.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın 
da geçtiğimiz hafta Konya ziyaretin-
de dikkat çektiği konulara dikkat çe-
ken Sinacı, özellikle dijital dönüşüm 
merkezleri çalışmalarının son derece 
sevindirici olduğunu bildirdi. 

BAKAN ELVAN ÜMİT VERDİ
Sinacı, “Sayın bakanımız Lütfi 

Elvan’ın ‘Hükümet olarak organize 
sanayi bölgelerinde tasarım ve dijital 
dönüşüm merkezleri kuracağız’ sözü 
bizleri heyecanlandırdı. ASKON ola-
rak bu olumlu adımı sonuna kadar 
destekliyoruz. 

Yine, ‘Tek elden izin ve ruhsat iş-
lemlerini gerçekleştiren mekanizma-
yı oluşturacağız’ sözü de son derece 
sevindirici ve olumlu bir atılımdır. 
Burada talebimiz izin ve ruhsat süreç-

lerinde İstanbul’dan sonra Konya’da 
organize olunmalı.. 

Bütün bu olumlu adımları destek-
lemekle birlikte bizlerin de iş dünyası 
olarak bir kısım taleplerinin değerlen-
dirilmesini arzu ediyoruz” dedi.

KDV’Yİ YÜZDE 1’E İNDİRELİM
Taleplerini de sıralayan Sinacı, 

“Sanayicilerimizin makine, teçhizat 
ve ekipman konusunda desteklenme-
leri gerekmektedir. En önemli beklen-
timiz KDV’nin yüzde 1’e indirilerek 
yatırıma teşvik edilmesi. Yatırımların 
artması ile istihdam artacak, işsizlik 

azacak, ihracat artacak, dış borç aza-
lacak, toplumun alım gücü artacak, 
enflasyon düşecek, faiz oranları düşe-
cek. Bu ayrıntıların dikkate alınması 
ASKON olarak en önemli talebimiz-
dir” dedi. 

AR-GE Birim Başkanı Sinacı, AS-
KON OLARAK yatırım ve istihdama 
yönelik büyük bir katkı sağlayacak 
olan Çumra OSB’yi kısa sürede şehre 
ve ülkeye kazandıracaklarını dile geti-
rerek, bu süreçte destek olan herkese 
teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ 

MMO’da Başkan Duransoy 
görevi Altun’a devretti

Odamız Genel Kurul ve Se-
çimleri 13 – 14 Ocak 2018 ta-
rihlerinde gerçekleştirilmiştir. 
Gerçekleştirilen Genel Kurul ve 
Seçimlerin ardından oluşan yöne-
tim kurulunda başkanlık görevini 
üstlenen Yrd. Doç Dr. Aziz Hakan 
Altun düzenlenen devir teslim tö-
reniyle görevi Ö. Erdoğan Duran-
soy’dan devralmıştır. Devir tes-
lim töreni Oda hizmet binamızda 
yapılmış ve törene şube yönetim 
kurulu üyelerimiz katılmıştır.

Törende Konuşan 13. Dönem 
ŞUBE Başkanı Erdoğan Duran-
soy, “TMMOB Makina Mühen-
disleri Odası Konya Şubesi’ni 
temsil etme ve başkanlık görevi-
ni iki dönem boyunca büyük bir 
onurla yaptım.  Meslektaşlarımın 
iki dönem boyunca şahsıma gös-
termiş oldukları bu teveccühten 
dolayı şükranlarımı arz ederim. 
Bu teveccüh yaptığım bütün ça-
lışmalarda bana büyük bir güç 
vermiş, her zaman özverili ve 
hassas bir çalışma temposuy-
la odamızı ve mesleğimizi en iyi 
şekilde temsil etmem için bana 
destek olmuştur. TMMOB Maki-
na Mühendisleri Odası Konya Şu-
besi temelleri sağlam önemli bir 
kurumdur. Mesleki ve kurumsal 
yapılarda hizmet yolculuklarında 
belirli zamanlarda bayrak deği-
şimi gerekir. Emanet aldığım te-
melleri sağlam ve kentimiz için 
çok önemli olan bu kurumun 

bayrağını, gönül rahatlığıyla ve 
gururla değerli meslektaşım Yrd. 
Doç. Dr. Aziz Hakan Altun ‘a tes-
lim ediyorum. Aziz Hakan Altun 
‘un mesleğimize, meslektaşımı-
za, odamıza, kentimize, ülkemize 
ve insanımıza en az şahsım kadar 
faydalı olacağına ve hizmet ede-
ceğine inancım tamdır. Rabbim-
den bu hizmet yolculuğunda ken-
disine ve çalışma arkadaşlarına 
başarılar niyaz ediyorum. Bundan 
sonra şahsım olarak geçmişte ol-
duğu gibi hizmetin olduğu her 
yerde kendilerinin yanında olaca-
ğım” dedi.  

Odamız başkanlığına seçilen 
Yrd. Doç. Dr. Aziz Hakan Altun 
ise, “Bugüne kadar odamıza yap-
mış olduğu hizmetlerden dolayı 
Erdoğan Duransoy’a teşekkür 
ediyorum. Erdoğan Duransoy 
yapmış olduğu hizmetlerle Oda-
mızın saygınlığını arttırmış, şeh-
rimiz ve üyelerimiz için oldukça 
güzel çalışmalara imza atmıştır. 
Yönetim Kurulumuzla birlikte ya-
pılan bu çalışmalara katkı sağla-
mak, meslektaşlarımızın saygın-
lığını arttırıcı faaliyetler yapmak, 
şehrimizin geleceğiyle ilgili yeni 
projeler üretmek için çaba sarf 
edeceğiz. 

Yüksekten aldığımız bu bay-
rağı daha da yükseklere çıkarmak 
için elimizden gelenin en iyisini 
yapmaya çalışacağız” ifadelerini 
kullandı.    n HABER MERKEZİ

MEDAŞ, Enerji Tasarrufu Haftasında anaokul öğrencileri ile bir araya gelerek öğrencilere 
enerji kullanımı hakkında bilgi verdi. Öğrencilere eğlenceli bir şekilde bilgilendirilmeler yapıldı

MEDAŞ’tan öğrencilere 
enerji tasarrufu bilgisi

MEDAŞ, enerji tasarrufu haftasın-
da geleceğin mühendisleriyle bir araya 
geldi. MEDAŞ (Meram Elektrik Dağıtım 
A.Ş) yetkilileri, Enerji Tasarrufu Hafta-
sında anaokul öğrencileri ile bir araya 
gelerek öğrencilere enerji kullanımı 
hakkında bilgi verdi. MEDAŞ Genel 
Müdürlüğünü ziyaret eden öğrencileri, 
Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran 
ve Çağrı Merkezi ve Müşteri İlişkileri 
Müdürü Arif Cerav karşıladı. Ufak öğ-
rencilerin ziyaretinde, enerjinin tanımı, 
enerji kullanım alanları, gündelik ha-
yatta elektriğin nerelerde kullanıldığı ve 
elektrik tasarrufu için nelerin yapılması 
gerektiği anlatan sunum MEDAŞ Sca-
da Lideri, Cihad Bakır tarafından ger-
çekleştirildi. Gerçekleştirilen sunumda 
renkli ve eğlenceli infogariklere yer ve-
rilerek öğrencilere eğlenceli bir şekilde 
bilgilendirilmeler yapıldı. Öğrenciler bir 
yandan eğlenerek öğrenirken bir yanda 
da elektrik kullanımı hakkında da far-
kındalık sahibi oldu. Sunum sonrasında 
öğrencilere çeşitli ikramlar gerçekleş-
tirildi. Ziyaret son olarak öğrencilerin 
MEDAŞ Genel Müdürlük kampüsü içe-
risinde yer alan güneş panellerini ziya-
ret etmesiyle son buldu.   
n HABER MERKEZİ 
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Alaaddin ALADAĞ ile
ŞEHİR
SOHBETLERİ

alaaddin_aladag

BEŞİR MİRZAYİ SERMEST
Beşir Mirzayi Sermest kimdir? 
Beşir Mirzayi Serbest, tasavvuf sanatçısıdır ve İranlı’dır. Bir çok defa Konya’ya gelerek Hz. Mevlana Türbesi’ni ziyaret etmiştir. Bu nedenle 
sık sık Konya’ya gelmektedir. Serbest, Konya’yı ve Konyalıları seven bir kişidir. 

MUCTAHA ABBASİ
Tasavvuf Sanatçısı-Psikolog Muctaha Abbasi kimdir? 
Muctaha Abbasi de yine tasavvuf sanatçısıdır. Aynı zamanda psikoloji öğretmeni olan Abbasi de Konya ve Hz. Mevlana aşığıdır. Bu 
nedenle Konya’yı çok sevmektedir. 

Her yıl Hz. Mevlana’nın ‘Gel’ çağrısına uyarak Konya’yı ve Hz. Mevlana’yı ziyaret etmeye çalıştıklarını belirten İranlı 
Tasavvuf Sanatçıları Beşir Mirzayi Sermest ve Muctaha Abbasi, Konyalıları kardeş olarak gördüklerini söylediler

‘Gel’ çağrısına uyuyorlar!
Hz. Mevlana’dan dolayı İran ve 

Konya arasında farklı bir bağ bulu-
nuyor. Buna ek olarak Türkiye’nin en 
eski komşularından biri olan İran’la 
komşuluk ilişkileri anlamında yakın 
ilişkiler söz konusu. İran ve Türki-
ye arasında kültürel benzerlikler de 
bulunuyor. Bu nedenlerden dolayı 
Konya her yıl özellikle de Hz. Mevla-
na’nın Vuslat Yıldönümü etkinlikleri-
nin yapıldığı Aralık ayında, İran’dan 
yoğun bir ziyaretçi alıyor. İranlıların 
gözünde genelinde Türkiye, özelinde 
Konya özel bir ilgiyle takip ediliyor. 
İranlı Tasavvuf Sanatçısı Beşir Mirza-
yi Sermest ve Tasavvuf Sanatçısı-Psi-
kolog Muctaha Abbasi ile İran-Konya 
ve Hz Mevlana’yı konuştuk. Her iki 
İranlı isim de Türkiye-İran arasında-
ki benzerlikler, İranlıların Türkiye’ye 
olan ilgisi, İranlıların gözünde Hz. 
Mevlana ve Konya gibi bir çok önem-
li konulara açıklık getirdiler. 
‘HER YIL KONYA’YI ZİYARET ETMEYE 

ÇALIŞIYORUZ’
İranlı tasavvuf sanatçıları Beşir 

Mirzayi Sermest, yaptığı açıklama-
da, Konya’ya ilk gelişinin olmadığını 
söyledi. Yaklaşık 10 yıldır Konya’ya 
ve Hz. Mevlana Türbesi’ne geldiğini 
belirten Sermest, Hz. Mevlana’nın 
Konya ve Türkiye’de olduğu gibi 
İran’da da oldukça tanınan bir alim 
olduğunun bilgisini verdi. “Konya, 
dünyada Mevleviliğin merkezi oldu-
ğu için sadece bizlerin değil bu yola 
gönül veren herkesin ilgisini cezp 
ediyor” diyen Sermest, şöyle devam 
etti, “Tabii ki Hz. Mevlâna’dan dolayı 
Konya’yı yakından tanıyoruz ve takip 
ediyoruz. Hz. Mevlâna ve babasının 
mezarı burada olduğu için aralık 
ayında çoğu ülkeden olduğu gibi bi-
zim ülkemizden de Konya’ya gelen-
ler oluyor. Hem Hz. Mevlâna’dan 
hem de Babası Bahaeddin Veled’den 
dolayı Konyalılarda bir misafirperver-
lik var, hoşgörü var, muhabbet var. 
Konya bizlere her zaman sıcak kar-
şıladı, karşılamaya da devam ediyor. 
İnsanlar bize her zaman içten ve sı-
cak davrandılar. Konyalıların bizlere 
karşı bu sıcak ilgisi bizleri çok mem-
nun ediyor. Hz. Mevlâna’nın dediği 
gibi bu muhabbet devam ettiği sü-
rece bu şehirde hiçbir aksilik çıkmaz, 
hep hoşgörü, hep muhabbet devam 
eder, her zaman bir barış şehri olur 
Konya. Bizler de Hz. Mevlâna’nın 13. 
yüzyıldan beri devam eden “her ne 
olursan ol yine gel” çağrısına uyarak 
her yıl Konya’yı ve Hz. Mevlâna’nın 

türbesini ziyaret etmeye çalışıyoruz. 
Hz. Mevlâna’nın insanlığa yol göste-
rici öğütleri o dönemde olduğu gibi 
günümüzde de geçerliliğini sürdü-
rüyor.”

‘TAHRAN VE KONYA’NIN 
BESLENDİĞİ KAYNAK AYNI’

Sermest, Konya ve Tahran şe-
hirlerinin ortak paydaları olduğunu 
söyleyerek konuyla ilgili önemli tes-
pitlerde bulundu. “Başta ilim, irfan 
olmak üzere iki şehrin kardeşliği hak-
kında söyleyeceğimiz çok şey var” di-
yen Sermest, “İlmin, irfanın olduğu 
her coğrafyada kardeşlik filiz verir. 
Hem Konya hem de bu anlamda yıl-
lar öncesinde inşa edilen ilim mües-
seselerinin ortaya çıkardığı fikirlerin 
hâlen etkinliğini devam ettirdiği iki 
şehirdir. Tarihlerinin bir dönemin-
de ortak bir geçmişe sahip olan bu 
iki şehir günümüzde de kardeşliğini 
devam ettirmektedir. Bu kardeşlikte 
Hz. Mevlâna’nın asırlar ötesinden sü-
zülüp gelen engin görüşlerinin katkı-
sı çok büyüktür. Kardeşlik söz konu-
su olunca renk, ırk, mezhep ortadan 
kalkar. Kardeşlik tüm ayrıntıları or-
tadan kaldırır ve müthiş bir hoşgörü 
ortamı tesis eder. Kardeşlik bağları 
aynı zamanda sıcaklık ve muhabbete 

de vesile olur. Hz. Mevlâna’nın de-
diği gibi; “aynı dili konuşanlar değil, 
aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabi-
lir.” Gönülden gönüle konuştuktan 
sonra her pürüz ortadan kalkar ve 
kardeşlik daha da pekişir. İşte bu 
anlamda Tahran ve Konya’nın kar-
deşliği de sadece günümüzde değil 
gelecekte de devam edecektir. Her 
iki şehir de doğunun düşünce dün-
yasından yani Hz. Mevlâna, Şemsi 
Tebrizî, Feriduttin Atar, Ömer Hay-
yam ve Hafız Şirazî gibi âlim ve şair-
lerin görüşlerinden beslendiği için bu 
kardeşlik dünya baki olduğu sürece 
devam edecektir. Çünkü her iki şeh-
rin de fikir anlamında beslendiği ana 
kaynaklar aynıdır” diye konuştu. 

‘İRAN VE TÜRKİYE BENZER 
ÖZELLİKLER TAŞIYOR’

İran hakkında da bilgi veren 
Sermest, İran’ın Türkiye’nin en eski 
komşularından biri olduğunu söyle-
di. Kültürel anlamda Türklerle büyük 
benzerlikler olduğunu bu nedenle 
İran’da Türklerin yaşamakta zorluk 
çekmeyeceğini dile getiren Sermest, 
sözlerine şöyle devam etti, “İran ol-
dukça geniş bir coğrafyaya sahiptir. 
Bu geniş coğrafyanın her köşesinde 
farklı bir iklimi yaşamak mümkün-

dür. Örneğin Hazar Denizi kenarında 
Karadeniz iklimine benzer bir hava-
yı yaşarken Horasan civarında çöl 
iklimini yaşayabilirsiniz. Kadim bir 
geçmişe sahip olan İran tarihî eserler 
açısından da çok zengin bir ülkedir. 
Özellikle İran’daki Ortaçağ medre-
seleri görülmeye değer yapılardır. 
Medreselerin süslemeleri müthiş bir 
sanatın izlerini taşır. Tuğla, taş, ah-
şap ve çini işçili adeta zirveye ulaş-
mıştır. Öte yandan İran’ın farklı şe-
hirlerinde yer alan müzelerdeki tarihî 
eserler de görülmeye değer objeler-
dir. Tarihî eserlerin yanı sıra İran’ın 
doğal güzellikleri de görülmeye de-
ğerdir. Türklerle benzer bir kültürel 
yapıya sahip olan İran’da Türkler 
hiçbir zorluk yaşamazlar. Bunun yanı 
sıra İran mutfağı da Türk mutfağıyla 
benzerlikler taşır.”      
‘KONYALILAR BİZİM İÇİN KARDEŞTİR’

Tasavvuf Sanatçısı, Psikolog Mu-
ctaha Abbasi de, Hz. Mevlana’nın 
kendisi açısında ne ifade ettiğini an-
lattı. “Hz. Mevlâna ortaya koyduğu 
Divan-ı Kebir ve Mesnevi gibi eser-
lerinde insanlara öğütlerinin yanı 
sıra yaşantısı hakkında da ipuçları 
vermiştir” diyen Abbasi, “Asırlardan 
beri insanları hoşgörü ve barışa çağı-

ran bu Mevlevilik öğretisi günümüz-
de de bu etkileyici üslubunu devam 
ettirmektedir. Çağları etkileyen bir 
mütefekkir olan Hz. Mevlâna beyit-
lerinde hep kardeşlik, muhabbet, 
sevgi, barış, adalet, doğruluk, iyilik 
gibi konulardan bahsetmiştir. Aynı 
zamanda çok etkileyici bir şair de 
olan Hz. Mevlâna bu vasfı sebebiyle 
Batı dünyasında genellikle “Rumî” 
adıyla bilinir. Aslında asıl adı sizin de 
bildiğiniz gibi “Muhammed Celaled-
din”dir. Ama kendisi bu adla değil 
de daha çok “Mevlâna” adıyla şöhret 
bulmuştur.  İşte bu nedenle dünya-
nın çok farklı coğrafyalarından gelen 
Hz. Mevlâna hayranları gibi bizler de 
İran’ın farklı şehirlerinden her yıl ara-
lık ayında Hz. Mevlâna’yı anmak için 
Konya’ya geliyoruz. Hz. Mevlâna’nın 
“Düğün Günü” olarak nitelendirdiği 
“Şeb-i Arus” sadece Mevlevileri değil 
tüm insanlığı birbirine bağlayan bir 
programdır. Ayrı milletlere mensup 
olsak da bizler kardeşiz. Biz adeta tek 
bir vücut gibiyiz. Bizler tek bir vücut 
olunca her şey biter, hiçbir sorun kal-
maz. Çağlar ötesinden gelen bu ilahi 
bağ bizleri birbirimize kenetliyor ve 
bu kardeşliğin ortaya çıkardığı sami-
miyeti hiçbir zaman terk etmiyoruz. 
Konyalılar bizim için daima kardeş-
tir. Konyalıların bu sıcak ilgisi bizleri 
Konya’ya çekiyor ve bu davete karşı-
lık Konya’ya sık sık gelmeye çalışıyo-
ruz. Bizler her türlü ayrılığı bir yana 
bırakıp Konya’ya dolayısıyla sizlere 
çok sıkı bir bağla bağlanıyoruz. Kon-
ya’ya geldiğimiz zaman Hz. Mevlâ-
na’nın manevi ikliminde kendimizi 
çok mutlu ve huzurlu hissediyoruz. 
Mevleviliğin o derin hoşgörüsünü bu 
şehirde en etkili bir şekilde yaşıyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

‘TASAVVUF İNSANI EHLİLEŞTİRİR’ 
Abbasi, tasavvuf müziğiyle ilgili 

de düşüncelerini aktardı. Tasavvuf 
müziğinin insanı doğru yola ittiği-
ni söyleyen Abbasi, şunları söyledi, 
“Tasavvuf ortaya koyduğu engin tec-
rübeyle insanı ehlileştirir, onu girdiği 
kutlu yoldaki samimiyetini daha da 
arttırır. Tasavvufun ayrı ayrı şubeleri 
olsa da, musikisi tektir. Takip edilen 
yolar çeşitli olsa da hedef aynıdır. 
İran, Afganistan, Hindistan, Türki-
ye, Pakistan ve bütün dünyada tek 
dil konuşulur. O dil ise tasavvuftur. 
Tasavvuf ise insanın ruhunu, kalbini, 
özünü, gönlünü, varlığını, düşünce-
sini Allah’a daha çok yakınlaştırır. 
Dünyanın neresine giderseniz gidin 

tasavvuf musikisi hep tektir. Yön-
temler farklı olsa da söylenen dil 
tektir. Her tarafta dil tek olduğu için 
nereye gidersen git hiçbir zaman ya-
bancılık çekmezsin. Bu musiki insan 
fıtratıyla o derece uyumludur ki insan 
bu musikiye kendisini ve kalbini her 
halükârda adapte edebilir. Örneğin 
ben her yerde Farsça söylüyorum. 
Ama Farsça söylememe rağmen her 
yerde dinleyenlerle anlamadıkları 
hâlde bir gönül bağı kurabiliyorum. 
Burada Farsça söylerken benim se-
sim hiç Farsça bilmeyenleri bile cezp 
ediyor. Sözlerimizin başında belirtti-
ğimiz gibi tasavvuf musikisi tek dil-
den söylendiğinden dolayı anlamına 
bilmediği hâlde herkesi cezp eder. 
Hangi dilde söylenirse söylensin ta-
savvuf musikisi her insanı az da olsa 
etkiler. Biz söze bakamayız, içeriğine 
bakarız. Biz hâle, biz duruma bakarız, 
yani biz insanın dış görüşüne değil, iç 
dünyasına, gönül dünyasına bakarız. 
Bizim için dıştan ziyada iç daha da 
önemlidir. Bizim için esas olan kalp 
ve ruhtur.”

‘GEL ÇAĞRISINA UYUYORUZ’
Bir İranlı olarak Konya’ya gelme 

çağrısında bulunan Abbasi, “Kon-
ya’ya çağrımızın iki yönü vardır. Biz 
Hz. Mevlâna’nın dediğine göre; “Ne-
reden olursan ol yine gel…” çağrısı-
na uyup, her sene ve ara dönemlerde 
Konya’ya geliyoruz. Nereden olursan 
ol yine gel, sevgiye gel, hoşgörüye 
gel, muhabbete gel… Hz. Mevlâna 
zaten bu daveti çağlar öncesinden 
bizzat kendisi yapıyor. İkinci olarak 
bize gönüllerini açan Konyalılara çok 
teşekkür ederiz. Bizleri çok iyi ağır-
layıp, misafir ettiler. Konya tarihi ile 
kültürü ile doğal güzellikleriyle güzel 
bir şehir. Kimin kalbinde bir Mevlâna 
sevgisi varsa biz zaten Konya’ya gi-
dip ziyaret etmelerini tavsiye ederiz. 

Konya’yı ve Hz. Mevlâna’nın 
dergâhını yakından gör deriz. Mev-
leviliği merak edenlerin asitane olan 
Konya’yı gezip, görmelerinde çok 
fayda var. 

Konya’ya gelmenin diğer bir se-
bebi de Hz. Mevlâna’nın gönül dos-
tu Şemsi Tebrizî’nin türbesinin de 
burada olmasıdır. Mevlevi muhipleri 
için Şemsi Tebrizî de çok önemli bir 
şahsiyettir. 

Konya ziyaretlerimiz sırasında 
manevi havayı en çok hissettiğimiz 
yerlerden birisi de Şemsi Tebrizî’nin 
makamıdır” söyleriyle konuşmasını 
tamamladı. 

Her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Hz. Mevlana Müzesi, özellikle İranlı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. İranlı Tasavvuf Sanatçıları Beşir Mirzayi Sermest ve Muctaha Abbasi de Hz. Mevlana ve Konya aşığı iki İranlı. 

İranlı Tasavvuf Sanatçısı Beşir Mirzayi Sermest ve Tasavvuf Sanatçısı-Psikolog 
Muctaha Abbasi ile İran-Konya ve Hz Mevlana’yı konuştuk.
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Yarıyıl tatili nedeniyle Çumra’da 
eğitim gören  15 bin öğrenci karne-
sini aldı. 

Çumra Hürriyet İlkokulunda kar-
ne töreni düzenlendi. Düzenlenen 
karne törenine Çumra Kaymakamı 
Hüseyin Ece,  Çumra Belediye Başka-
nı Dr.Mehmet Oğuz ve İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Celalettin Kıvrak katıldı.  
Çumra Belediye Başkanı Dr. Mehmet 
Oğuz konuşmasında,

“İlçemizde eğitim gören 15 bin 
öğrencimiz bugün karnelerini alıyor. 

Önceki dönemlerde en büyük endişe-
mizdi çocuklarımızın ikinci adresleri 
yok ne yapacaklar nasıl vakit geçi-
recekler veya nasıl faydalı olabilecek 
faaliyetler yapılacak diye Allah’a şü-
kürler olsun çocuklarımızın, gençle-
rimizin hatta anne ve babalarımızın 
da ikinci adreslerini yaptık ve hizmete 
açtık. Okul harici zamanlarda Bilge-
hanemizde, Yarı Olimpik yüzme ha-
vuzumuzda, Gençlik merkezimizde, 
Şehir Konağımızda ve Spor tesisle-
rimizde vakitlerini geçirebilecekler “ 

dedi. 
Başkan Oğuz son olarak şunu 

ifadelerine ekledi. Bu yarıyıl tatilinde 
çocuklarımız değil annelerimiz çalış-
sın diye “Diriliş Anneleri” Temel Dini 
Bilgiler sınavı düzenledik ve derece-
ye giren annelerimizi kardeşlerimizi 
inşallah Umre’ye göndereceğiz dedi. 
Halen müracaatlarımız devam ediyor 
Belediyemiz Halkla ilişkiler müdürlü-
ğünden müracaat ederek kitaplarını 
ücretsiz alabilirler”^dedi. Çumra 
Kaymakamı Hüseyin Ece ise konuş-

masında; Çocuklarımızın sevincine ve 
ailelerimizin heyecanına hep birlikte 
burada ortak oluyoruz. Sizlerden ri-
cam çocuklarımızın notları kötü diye 
yüklenmeyelim bu gayret başarı ve 
başarısızlık tek taraflı değildir birlik-
te sorunları çözmemiz lazım dedi ve 
yarıyıl tatilinde ders çalışmak yerine 
dinlenmeleri gerektiğine dikkat çek-
ti. Çumra Hürriyet İlkokulunda dü-
zenlenen program ilçe protokolünün 
öğretmenlerle istişaresiyle son buldu.
n HABER MERKEZİ

‘Çocukları iyi yetiştirirsek
geleceğimiz parlak olacak’

‘Öğrenciler tatilde kitapla
bağlarını güçlendirmeli’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, 2017 - 2018 
Eğitim-Öğretim Yılı yarıyıl tatilinin 
öğrenciler, öğretmenler, veliler ve 
eğitim camiası için hayırlı olmasını 
diledi. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, 2017 - 2018 
Eğitim - Öğretim Yılı’nın ilk döne-
minin sona ermesi nedeniyle bir 
mesaj yayımlayarak, yarıyıl tatilinin 
öğrenciler ve eğitim camiası için 
hayırlı olmasını diledi.  Avrupa’daki 
birçok ülkenin toplam nüfusu ka-
dar ilk ve ortaöğretim öğrencisinin 
Konya’da karne aldığını belirten 
Başkan Akyürek, bütün öğrencileri 
tebrik etti. Öğrencilerin yarıyıl tatili 
iyi değerlendirmelerini, hem din-
lenmelerini hem de bol bol kitap 
okumalarını tavsiye eden Başkan 
Akyürek, velilerin de düşük notu 
olan öğrencilere anlayışlı davran-
malarını istedi.  Hayatta aileden 

sonra en önemli basamağın eğitim 
olduğunu, okulların ise eğitim im-
kânlarını sistemli bir şekilde suna-
rak çocukları gelecek hedeflerine 
ve hayata hazırladığını kaydeden 
Başkan Akyürek, “Çocuklarımız ve 
gençlerimizi eğitim imkanlarıyla ne 
kadar buluşturabilirsek ve ne kadar 
iyi yetiştirebilirsek yarınlar o kadar 
aydınlık olacak. Çocuklarımızın ve 
gençlerimizin ailelerine, vatanımı-
za, milletimize yararlı bireyler olarak 
geleceğe hazırlanması adına emek 
veren bütün öğretmenlerimize de 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.  
Başkan Akyürek, yarıyıl tatilinin ha-
yırlı olmasını dileyerek, 2017-2018 
Eğitim – Öğretim Yılı’nın ikinci dö-
neminin de bütün öğrenciler, veli-
ler, öğretmenler ve eğitim camiası 
için şimdiden hayırlar getirmesini 
diledi.
n HABER MLERKEZİ 

İl Milli Eğitim Müdürü Mukad-
der Gürsoy, 2017-2018 Eğitim Öğ-
retim Yılı Birinci Yarıyıl Döneminin 
Bitmesi ve Yarıyıl Tatilinin Başlama-
sı münasebetiyle bir mesaj yayımla-
dı: 

“2017/2018 Eğitim Öğretim Yı-
lının birinci dönemini tamamlamış 
olduğumuz bugünde, eğitim öğre-
tim sürecinin önemli bir parçası olan 
yarıyıl tatilinin tüm öğrenci, veli ve 
öğretmenlerimize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. Karnelerdeki 
notların, öğrencilerimizin gerçek 
başarısını değil, sadece akademik 
bir karşılığı ifade ettiğini özellikle 
vurgulamak istiyorum.  Öğrencileri-
mizin akademik başarının önemine 
inanmaları ve daha iyi sonuçlar için 
çeşitli gayretlerin içerisinde olmala-
rı, elbette elzem bir husustur. Asıl 
önemli olan ise çocuklarımızın temel 
değerlerimize, üzerinde yaşadığımız 
vatana, mensubu olduğumuz üm-
met ve millete sadakatle bağlı olacak 
şekilde yetişmeleridir. En temel vazi-
femiz ve nihai gayemiz de bu olma-
lıdır. Veli, öğrenci ve öğretmenleri-
mizin karnelerdeki notları bu açıdan 
değerlendirmeleri gerekmektedir. 
Düşük notları olan öğrencilerimiz 
asla üzüntüye ve ümitsizliğe kapıl-
masınlar. Önümüzdeki eğitim ma-
ratonuna daha iyi hazırlanıp “daha 
iyi olmaya kararlı” olsunlar, yeter. 
Zira bu noktada “kararlı” olmak, on-
ları hak ettikleri yerlere ulaştırmada-
ki en önemli araç olacaktır.  Tatil dö-
nemleri öğrencilerimizin zihinsel ve 

bedensel olarak kendilerini dinlen-
dirdikleri, sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetlere daha etkin bir şekilde 
katıldıkları zaman dilimleri olmalı-
dır.Bu bağlamda, akraba ziyaretleri 
ve aile fertleri ile birlikte katılacakları 
etkinlikler, büyük bir önem ifade et-
mektedir. Bilgisayar oyunları yerine, 
arkadaşlarıyla birlikte oynanan ve 
değerlerimizi pekiştiren geleneksel 
oyunlarımızla vakit geçirmelerinin 
önemli olduğuna inanıyorum” dedi. 

Gürsoy, “Tatilde yapılacak en 
güzel faaliyetlerden biri de imkânla-
rımız dâhilinde çevremizdeki tarihi 
yerleri, müzeleri ve kütüphaneleri 
gezmektir. İlimizde Hz. Mevlana’nın 
Dergâhını, Selimiye Camisi’ni, İnce 
Minareli Medrese’yi, Karatay Med-
resesi’ni, kütüphanelerimizi, kültür 
merkezlerimizi ve burada isimlerini 
sayamadığım nice önemli mekânı 
ziyaret edebilirsiniz. Bizler, ilk emri 
Oku olan bir medeniyetin mensup-
larıyız. Bu kutlu eylemdeki hikmet, 
hayatımızın her alanında ve her 
anında bize rehberlik etmeli. Tatil 
dönemleri, öğrencilerimizin Kitapla 
ve kitaplarla olan bağlarını daha da 
güçlendirdikleri dönemler olmalıdır.  
Bu vesileyle Konya’nın ve ülkemizin 
eğitim öğretim sürecine verdikle-
ri samimi desteklerden dolayı okul 
yöneticilerimize, öğretmenlerimi-
ze, velilerimize ve okul-aile birliği 
üyelerine teşekkür ediyor, bereketli 
bir tatil döneminin geçirilmesini te-
menni ediyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Vali Yakup Canbolat, öğrencilere tavsiyede bulunarak, “Tatilde hem dinlenin hem de kitap 
okuyun” dedi. Velileri de uyaran Vali Canbolat, “Çocuklarına yakın ilgi duysunlar” dedi

‘Karne, cezalandırma 
yöntemi olmamalı’

2017-2018 Eğitim ve Öğretim 
Yılı 1. Dönem Karne Dağıtım Tö-
reni, 15 Temmuz Milli Birlik İlko-
kulu’nda yapıldı. 447 bin 953 öğ-
renci yarıyıl tatiline girerek karne 
aldı. Programa Vali Yakup Canbo-
lat, Meram Kaymakamı Resul Çe-
lik, Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy da katıldı. 

Vali Yakup Canbolat, öğren-
cilere tavsiyede bulunarak, “Ta-
tilde hem dinlenin hem de kitap 
okuyun” dedi. “Çocuklarımızın 
bu ara dönemde de kitap okuma-
sını, kültürel ve sosyal faaliyette 
bulunmalarını tavsiye ediyoruz” 
diyen Vali Canbolat, şunları kay-
detti: “Velilere de bir tavsiyemiz 
şu; çocukların getirdiği karneler 
üzerindeki notlar üzerinden ço-
cuklarını şöyle değerlendirmeleri 
gerekiyor. Bir cezalandırma yön-
temi gibi veya eksik görme gibi 
düşünmesinler. Bundan sonra 
çocukların eğitim geleceği ile il-
gili hangi hangi alanlarda eksiği 
var, bunu nasıl geliştirebiliriz diye 

bakmaları gerekir. Velilere tavsi-
yemiz budur. Çocuklarına yakın 
ilgi duysunlar. Çünkü eğitim sa-
dece okulla bitmiyor aile eğitimi 
de, evdeki eğitimde anne babanın 
okula olan, çocuğuna olan ilgisi de 
önemli. Okullarımızda olan eğiti-
min dışında ailelerde çocuklarının 
eğitimleri ile ilgilenmeli ve okul 
süreçlerinde takip etmeli bence. 
Bu anlamda okul idareleri ve öğ-
retmenleri ile de sürekli iletişim 
ve diyalog halinde olmalılar.” 

Okulların yarıyıl tatiline gir-
mesiyle sevinç yaşayan öğrenciler 
de, yarıyıl tatillerini kitap okuya-
rak ve gezerek geçireceklerini be-
lirtti.

Karne takdiminden sonra bilgi 
ve okuma yarışmalarında derece 
yapan öğrencilere Valisi Yakup 
Canbolat, Meram Belediye Baş-
kanı Fatma Toru, İl Milli Eğitim 
Müdürü Mukadder Gürsoy ve Me-
ram Kaymakamı Resul Çelik tara-
fından başarı belgesi ve madalya 
verildi.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Çumra’da 15 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

 İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek

Vali Yakup Canbolat, 15 Temmuz Milli Birlik İlkokulunda düzenlenen 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Karne Dağıtım Törenine katıldı. "Okumadığın Gün Karanlıktasın" 
Kitap Okuma ve "Çalıştım Başardım" Bilgi Yarışmasında derece giren öğrencilere başarı belgesi ve madalyalarını veren Valİ Canbolat, okulda öğretmenler ile bir müddet sohbet etti.
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Köşeye sıkışan hain Gülen, 
itirafçıları ‘kafir’ ilan etti

Son dönemde bazı rütbeli asker 
ve polislerin örgüt üyesi oldukları 
itirafında bulunup örgütteki bazı 
önemli isimleri deşifre etmesiyle 
paniğe kapılan FETÖ elebaşı Gü-
len, örgüt üyelerinin isimlerini ve-
ren ve itirafçı olan kişileri kafir ilan 
etti.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
elebaşı Fetullah Gülen, son dönem-
de bazı rütbeli asker ve polislerin 
örgüt üyesi oldukları itirafında bu-
lunup örgütteki bazı önemli isimle-
ri deşifre etmesiyle paniğe kapıla-
rak örgüt üyelerini deşifre eden ve 
itirafçı olan kişileri kafirlikle suçla-
dı.  Terör örgütü elebaşının örgüt 
üyelerini ayakta tutmak, talimatlar 
vermek, çözülmelerin önüne geç-
mek için hazırladığı yeni bir video-
su yayınlandı. FETÖ elebaşı Gülen, 
örgüte yakın sosyal medya hesap-
larından da yayınlanan videoda 
örgüt üyelerini deşifre eden, iti-
rafçı olan kişileri kafirlikle suçladı. 
Gülen, örgütün kritik bir süreçten 
geçtiğini, bu dönemde pek çok ki-
şinin tercihini yanlış yaptığını iddia 
etti. İtirafçı olmak yerine şiddete 
maruz kalınmasının tercih edilme-
sinin “sevap” kazandıracağını öne 
süren Gülen, örgüt üyelerini deşif-
re eden, yaptıklarını itiraf eden kişi-
lerin günde “10 vakit” namaz kılsa 
da “İslam yolunda kafir” olacağını 
ileri sürdü.

Videonun, son günlerde bazı 
rütbeli asker ve polislerin örgüt 
üyesi olduklarını itiraf etmeleri ve 
örgütteki bazı önemli isimleri deşif-
re etmesinin ardından yayınlanma-

sı dikkati çekti.
FETÖ elebaşı Gülen, daha ön-

ceki konuşmalarında, kendisini 
“kainat imamı” olarak tayin etmiş, 
örgüt üyeleri de Gülen’i “mehdi, 
Mesih” olarak tanımlamıştı. Gü-
len, bir konuşmasında da sadece 
peygamberlere gelen ve Hazreti 
Muhammed’in vefatının ardından 
görevi tamamlanan Cebrail için, 
“Cebrail kardeşim gelse bana şunu, 
şunu yapacaksın dese, ben ‘Hadi 
oradan bunu yapmam’ derim.” ifa-
delerini kullanmıştı. 

Gülen, bu sözleri ile “sahte 
masumiyet” sıfatına bürünerek in-
sanları İslam üzerinden tesiri altına 
almaya çalışmıştı.

FETÖ elebaşı Gülen, yayınla-
nan başka bir videosunda ise İslam 
ülkelerinde bin yılı aşkın zaman-
dır emelleri olan, bu coğrafyalarda 
yaşayan insanların inanışları ve 
değerleriyle kavgalı olan Haçlılara 
da övgüler sıraladı.  Kudüs başta 
olmak üzere, Halep, Bağdat, Tar-
sus ve Antakya’yı bin yıl önce işgal 
etmek için gelen Haçlıların, sadece 
mabetlere sığınan insanları değil, 
mağaralara ve ormanlara gizlenen 
insanları dahi hunharca katlettiğini 
unutturup “Onlar sizin mabetleri-
nize ilişmezler, ilişmemiş Haçlılar” 
diyen Gülen, Haçlıların İslam ülke-
lerini işgal etmesinin çok tehlikeli 
bir durum olmadığını savundu. 

“Haçlılar bir kere sizin kadını-
nıza, kızınıza ilişmez” diyen Gülen, 
15 yıl önce Irak’ta Ebu Gureyb Ce-
zaevi’ndeki kadınlara yapılan teca-
vüzleri yok saydığını ortaya koydu.
n AA 

Geçtiğimiz Perşembe günü etkiliği olmaya başlayan kar yağışı ve fırtına ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiledi. 
Yollar kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanırken, Halkapınar’da kar kalınlığının 120 santimetreyi bulduğu görüldü 

Kırsalda kar kalınlığı 
120 santimetreyi buldu

Bazı şehirlerarası karayolları etkili 
olan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiy-
le araç geçişine kapatıldı. Akşam sa-
atlerinde şehirlerarası karayollarında 
etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda 
aksamalara sebep oldu. Yoğun tipi 
ve kar yağışının ardından yollarda 
oluşan buzlanma ve meydana gelen 
kazalar nedeniyle Konya-Afyonkara-
hisar karayolu ulaşıma çift taraflı ola-
rak kapatıldı. Konya-Afyonkarahisar 
karayolu istikametine giden araçlar 
kent merkezi çıkışında polis ekipleri 
tarafından durduruldu. Polis ekiple-
ri araçtan sürücülere anons yaparak 
yolun kapalı olduğunu bildirdi. Öte 
yandan, Konya-Antalya karayolunun 
da kar yağışı nedeniyle araç trafiğine 
belli bir süre kapatıldı.  

BEYŞEHİR’İ FIRTINA VURDU 
Beyşehir ilçesinde şiddetli fırtına, 

göl kıyısındaki bir balıkçı teknesinin 
suyla dolarak batmasına neden oldu. 
İlçeye bağlı Sadıkhacı Mahallesi’n-
de dün evlerin çatılarının uçmasına 
yol açan kısa süreli fırtına, Beyşehir 
Gölü kıyısındaki bir balıkçı teknesi-
nin suyla dolarak batmasına neden 
oldu. Fırtına nedeniyle balıkçılar av 
faaliyetlerine ara verirken, batan ba-
lıkçı teknesi ise kıyıya gelen bir vinç 
tarafından yürütülen çalışmayla göl 
sularından karaya çıkarıldı. Beyşe-
hir Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
şiddetli fırtınanın ilçede bazı olum-
suzlukları da beraberinde getirdiğine 
vurgu yaparak, “Sadıkhacı Mahalle-
mizde bazı evlerin çatılarının uçma-
sına, elektrik direklerinin devrilmesi-
ne ve enerji nakil hatlarının koparak 
zarar görmesine yol açan şiddetli 
fırtınadan bölgemizde geçimini avcı-
lıktan sağlayan bazı balıkçılarımız da 
olumsuz etkilenmiş, bir balıkçımızın 
teknesi de göl kıyısında alabora ola-
rak batmıştır. Şükürler olsun ki, her 
iki olayda da can kaybı yaşanmamış, 
yaralanan olmamıştır. Sadıkhacı 
Mahallesi sakinlerimiz ile balıkçı ca-
miamıza geçmiş olsun dileklerimizi 
sunuyoruz” dedi.

SEYDİŞEHİR-KONYA-ANTALYA 
YOLU KAPANDI 

Seydişehir ilçesinde yoğun kar 
yağışı nedeniyle Seydişehir-Kon-
ya ve Seydişehir-Antalya Karayolu 
araç trafiğine kapatıldı. Akşam üzeri 
ilçede başlayan ve gitgide etkisini ar-
tıran kar yağışı sonrası bir çok araç 
yollarda kaldı. Seydişehir-Antalya 
yolu 10’ncu kilometre ve İnlice mev-
kiinde etkili kar yağışı sonrası yol ta-
mamen kapanırken, Seydişehir’den 
itibaren ise yol tamamen çift taraflı 
olarak trafiğe kapatıldı. Yolun ka-

panmasının ardından ekipler vatan-
daşlar çeşitli güzergahlara yönlen-
dirirken karayolları ekipleri ise yolu 
yeniden trafiğe açabilmek için kürü-
me ve tuzlama çalışması yapıyor.

HALKAPINAR’DA KAR 
KALINLIĞI 120 SANTİMETRE 

Halkapınar ilçesinde kar kalın-
lığı ilçe merkezinde 60 santimetre, 
yüksek kesimlerdeki mahallelerde 
ise bir metreyi geçti. Dün akşam 
saatlerinden itibaren etkili olan kar 
yağışı, ilçede yaşamı olumsuz etkili-
yor.  İlçe merkezinde kar kalınlığı 60 

santimetre, yüksek kesimlerdeki 
mahallelerde ise bir metreyi geçti. 
Vatandaşlar, ev ve bahçelerinin önü-
nü açmak için ellerinde küreklerle 
kar temizliği yapıyor.  Kar nedeniyle 
çok sayıda araç yollarda mahsur kal-
dı. Yolda kalan araçlar, ilçe halkının 
yardımıyla saplandıkları kardan çı-
karılıyor.

Karayolları ile Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve Halkapınar Belediye-
si ekipleri de kar kürüme ve tuzla-
ma çalışmalarını sürdürüyor. Halka-
pınar Belediye Başkanı Fahri Vardar, 

toplam 17 iş makinesi ile ekiplerin 
yol açma ve temizleme çalışmalarını 
sürdürdüğünü bildirdi. 

Yüksek dağ mahallelerinden 
Yassıkaya Mahallesi’nde kar kalınlı-
ğının, 120 santimetreye ulaştığı bil-
gisini aldıklarını dile getiren Vardar, 
“İlk olarak okul ve sağlık ocakları 
gibi öncelikli yerlerde temizleme, 
açma çalışmalarına başladık. Tüm 
mahallelerimizde ve ilçe merkezi-
mizde çalışmalarımız devam edi-
yor.” dedi.
n İHA 

Sanayi ve tarım gibi alanlara yönelik proje-
lere önemli ödenekler ayıran devlet, sosyal 
yaşamı da ihmal etmedi. Bu kapsamda bu 
yıl engelli, yaşlı, genç ve çocuklara yönelik 
projeler için yaklaşık 131 milyon lira harca-
nacak. 2018 Yılı Yatırım Programı’na göre, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı GAP, 
DAP, KOP ve DOKAP programları çerçeve-
sinde 1991 yılında yapılmaya başlanan ve 
2020’da tamamlanması planlanan çeşitli 
il ve ilçelerdeki huzurevi, yaşlı bakım ve 
rehabilitasyon merkezlerinin etüt, proje ve 
inşaat işleri için 527 milyon 597 bin lira 
bütçe ayırdı.
n İHA 

Trafikte aracına 
çarptığı hamile 
kadını silahla 
yaraladığı iddia 
edilen tutuklu 
sanık hakkında 
15 yıla kadar 
hapis cezası is-
tendi. Konya 1. 
Ağır Ceza Mah-
kemesinde görülen davanın duruşmasına, 
tutuklu sanık Hakan Ç, tutuksuz yargılanan 
İsmail U. ve taraf avukatları katıldı. 
Silahı ateşlediği gerekçesiyle tutuklu yar-
gılanan Hakan Ç. hakkında, “kasten adam 
öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla 15 
yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 
Hakan Ç, duruşmada, olaydan önce uyuş-
turucu hap kullandığını, tabancanın doldur 
boşalt yaptığı sırada kazara ateş aldığını 
iddia etti.  Mahkeme heyeti duruşmayı, 
delillerin toplanması için erteledi. 
n AA

Engelli ve yaşlılara 
2018’de hizmet 

Silahla yaraladı, 
15 yıl ceza istendi

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yol-
cu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik ka-
zasında 38 kişi yaralandı. Kaza, 04.30 sıralarında Konya-Af-
yonkarahisar karayolunun 30. kilometresinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Bedih Ü. yönetimindeki 31 GZ 
369 plakalı yolcu otobüsü, buzlanan yolda sürücünün direk-

siyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 
şarampole devrildi. Kazada yaralanan otobüsteki 38 yolcu 
olay yerine sevk edilen ambulanslarla Konya’daki çeşitli 
hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, ka-
rayolu dün akşam saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 
uzun süre trafiğe kapatılmıştı.  n İHA

Yolcu otobüsü devrildi: 38 kişi yaralandı 

Beyşehir ilçesinde şiddetli fırtına, göl kıyısındaki bir balıkçı teknesinin suyla dolarak batmasına neden oldu.
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Karapınar’daki lise öğrencileri kitap yazdı Çocuk Kalbi Grubu’ndan eğitim yardımı

Karapınar İbrahim Gündüz 
Anadolu Lisesinde okuyan 20 öğ-
rencinin yazdığı öykü ve şiirlerden 
oluşan “Genç kalemler” isimli eser 
okuyucuyla buluştu. Okul Müdürü 
İbrahim Önal, yaptığı açıklamada, 
önemli yazarları okula davet ederek 
öğrencilerle buluşmalarını sağladık-
larını belirterek, öğrencilerin bun-
dan etkilendiğini söyledi. 

Kitapta öğrencilerin kendi yazı-
larının yer aldığını aktaran Önal, ilk 

etapta bin adet kitabın okuyucuyla 
buluştuğunu kaydetti.  Mayıs ayın-
da, ikinci kitabı çıkaracaklarını be-
lirten Önal, şunları kaydetti: “Bu ki-
tapta öğrencilerimin yazdığı şiirler, 
denemeler, makaleler ve hikayeler 
var. Yazılar öğrencilerin hayal gücü-
nün sınırlarının nereye ulaşacağına 
dair önem taşıyor. Okul olarak oku-
yan ve okumayı kültü haline getiren 
bir gençlik için proje başlattık. Bu 
proje kapsamında öğrencilerimizin 

özgün eserlerini hikayelerini, de-
nemelerini, makalelerini bir kitapta 
topladık. Bu kitaptan bin adet baskı-
sını yaptık. Hem halkımızdan hem 
öğrencilerimizden büyük bir rağbet 
gördü. Burada ekonomik kaygımız 
yoktu. Sadece öğrencilerimizin ha-
yallerini gerçekleştirmek vardı. Bu 
kitap ikincisi için ışık oldu. İkinci ki-
tap çalışması da meyvelerini mayıs 
ayında verecek.”
n AA

Ereğli Belediyesi, Türkiye Genç-
lik Vakfı (TÜGVA) ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ereğli 
Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmen-
liği 3. sınıf öğrencilerinden oluşan 
“Çocuk Kalbi” grubunun ortakla-
şa yürüttüğü proje ile 12 Ekim-10 
Kasım tarihleri arasında 100.Yıl 
Kurtuluş Ortaokulunda materyal 
yardımıyla ders anlatımı, giyecek 
ve kırtasiye yardımı gibi etkinlikler 
gerçekleştirildi. Proje kapsamın-
da öğrencilere seviyelerine uygun 
olarak hedef belirlemenin önemi, 
hedef belirlerken neler yapılabile-
ceği, hedefe ilerlerken süreç içinde 
özellikle nelere dikkat edilmesi ge-
rektiği noktasında bilgiler sunuldu. 
Projenin devamında Çocuk Kalbi 
grubu üyeleri okulun Türkçe öğret-
menleriyle görüşerek öğrencilerin 
eksik olduğu ve üzerinde özellikle 
durulması gereken konuları tespit 
edip o konularla ilgili materyaller 

hazırladı ve dört hafta boyunca okul 
yönetiminin izniyle ders anlatımı 
yaptı. 

Ayrıca 10 Kasım 2017’de grup 
tarafından Ereğli Park Site AVM’de 
öğrenciler seviyelerine uygun bir 
animasyon filme götürülerek öğ-
rencilere farklı bir deneyim yaşa-

tıldı. 
Proje sonunda fakülte öğren-

cileri, projenin gerçekleşmesinde 
değerli katkıları olan Ereğli Eğitim 
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. 
Mustafa Pehlivan’ı ziyaret ederek 
teşekkürlerini iletti.
n HABER MERKEZİ

Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanı Veli Doğrul, “Milli eği-
tim camiası açısından yine kargaşa ve 
huzursuzluk dolu bir dönemin daha 
sonuna geldik. Kaos,sorun, torpil, li-
yakatsizlik, çözümsüzlük dendiğinde 
maalesef ülkemizde akla gelen ilk ba-
kanlık Milli Eğitim Bakanlığı’dır. Hem 
ülkemiz genelinde hem de Konya 
özelinde pek çok sorun çözüm bek-
lemektedir. Bugün Türk Eğitim-Sen 
Konya 2 Nolu Şube olarak acil çözüm 
bekleyen sorunları yine çözülmedi.  
Çözüm bekleyen sorunlar şöyle, “Öğ-
retmenlerin İtibarsızlaştırılması; Milli 
Eğitim Bakanlığı,’Öğretmenin İtibarı 
Geleceğimizdir’  Felsefesini kendisi-
ne ilke ve şiar edinerek öğretmen-
lerimizin itibarını zedeleyecek söy-
lem ve uygulamalardan bir an önce 
vazgeçmelidir. Bu bağlamda Alo 147 
şikâyet hattı derhal kapatılmalıdır. 
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleri-
mize uygulanan şiddeti bir an önce 
engellemelidir. Okul kapılarımız 
nöbetçi öğrencilere değil de işinde 
uzman güvenlik görevlilerine bırakıl-
malıdır. Liyakat Kavramının Yok Sa-
yılması; Bakanlık ucube performans 

ve mülakat sistemini derhal kaldır-
malıdır.Her türlü atama ve terfi işleri 
hakkaniyet ve liyakat ölçütlerine göre 
yapılmalıdır. Öğretmen atamasından 
başlayarak, müdür ve müdür yar-
dımcılığı atamalarına uzanan müla-
kat kaldırılmalı ve sınava dayalı adil 
bir sistem oluşturulmalıdır.-Ben Yap-
tım Oldu Anlayışı  Ülkemizin gelece-
ğine yön verecek en önemli kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı iken ve burada 
alınacak kararların bilimsel, sosyo-

lojik, psikolojik her türlü açıdan de-
ğerlendirilmesi gerekirken maalesef 
bakanlık, ‘Ben yaptım oldu!’ anlayışı 
ile yönetilmektedir. Maalesef ülke-
mizde bir gecede sınav sistemi de-
ğiştirilmekte, belki de sayın bakanın 
bile televizyondan haberi olmaktadır. 
Bakanlık bu tutumundan vazgeçmeli 
ve eğitim sistemimiz ile ilgili konu-
larda karar alırken öğretmenlerimi-
ze, sendikalarımıza kısacası eğitimin 
paydaşlarına kulak vermelidir. Örne-

ğin önümüzdeki günlerde belirlene-
cek olan nitelikli okullar ile ilgili görüş 
alınacak mıdır? Okullarımızın Çeşitli 
Cemaat/ Vakıf / Derneklere Teslim 
Edilmesi ; Okullarımız Değerler Eği-
timi adı altında çeşitli cemaat / vakıf 
/ derneklere teslim edilmektedir. Bu 
arızalı anlayışın ülkemizin başına na-
sıl belalar açtığını millet olarak hep 
beraber yaşadık. Ancak görüyoruz ki 
yetkililer bu durumdan hiçbir ders çı-
karmamışlar. Okullarımızda değerler 
eğitimi sadece bakanlığımıza bağlı 
öğretmenler tarafından verilmelidir 
ve bakanlık bir an önce öğretmen-
lerimize güvendiğini açıklayarak bu 
yanlış uygulamadan dönmelidir. Son 
olarak Milli Eğitim’den beklentimiz; 
Konya Milli Eğitimine çöreklenmiş 
paralel sendikamsı yapının Konya 
Milli Eğitimini yönetmesine artık 
müsaade etmemesidir. Eğitim yöne-
timi bir bütündür ve eğitim tüm ta-
rafları karar alma mekanizmalarında 
devreye sokulmalıdır. Milli Eğitim’in 
yönetim anlayışı kariyer ve liyakat 
esaslı olmalı, hakkaniyet ve adalet 
elden bırakılmamalıdır.
n HABER MERKEZİ 

‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
sürpriz şiir ezberliyor’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Ge-
nel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
partisinin TBMM Grup Toplantı-
sı’nda konuşurken okuduğu şiirle 
büyük ilgi gören 9 yaşındaki Hızır 
Halis Ziya Özdemir, o günkü duygu-
larını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup 
toplantısında konuşurken ayağa 
kalkıp Mehmet Akif Ersoy’un “Zul-
mü Alkışlayamam” şiirini okuyan 
ve Erdoğan’ın “Geleceğin siyaset-
çileri yetişiyor” dediği Hızır Halis 
Ziya, Metin (42) ve İclal Özdemir 
(34) çiftinin iki çocuğundan biri.

Evliliklerinde bir türlü çocuk 
sahibi olamayan Özdemir çifti, dört 
kez tüp bebek tedavisi gördü. Ha-
mile kalan İclal Özdemir, 7 Temmuz 
2007’de 1’i erkek 3 bebek dünyaya 
getirdi. 

Ramazan Bayramı arifesinde 
çift, İclal Özdemir’in babasına git-
meye karar verdi. Adana-Konya 
seferini yapan yük treni, 23 Eylül 
2007’de Konya-Karaman karayolu 
Çomaklı Mahallesi girişindeki hem-
zemin geçitte Metin Özdemir idare-
sindeki 34 DB 8027 plakalı minibü-
se çarptı.

Kazada üçüzler Halis Ziya, Mü-
zeyyen Beyza ve Cemile Dila Özde-
mir yaşamını yitirdi. Kazadan yaralı 
kurtulan Özdemir çiftinin, kazadan 
iki yıl sonra tedavi görmeden çocuk-
ları Hızır Halis Ziya dünyaya geldi. 
O günden sonra Özdemir çiftinin 
yaşama sevinci olan çocuk, okudu-
ğu şiirle ailesini gururlandırdı.

Metin Özdemir, tedaviyle dün-
yaya gelen üçüzlerinin ardından tüp 
bebek tedavisine gerek kalmadan 
iki erkek çocukları olduğunu söyle-
di. Tedavi olmadan eşinin hamile 
kalmasının herkesi çok şaşırttığını 
aktaran Özdemir, Allah’ın büyük 
bir lütfu olan Hızır Halis Ziya ve 
Muhammet Mustafa ile sabırlarının 
mükafatlandırıldığını dile getirdi.

Özdemir, 16 yıllık evliliklerinden 
dünyaya gelen Hızır Halis Ziya’nın, 
okuduğu şiirle kendilerine tarifi im-
kansız bir gurur yaşattığını belirte-
rek şöyle devam etti: “Üçüzlerimizi 
2007’de kaybetmiştik. Kazadan 
sonra dünyaya gelen oğlumun adı-
nı ‘Hızır’ gibi geldi diye ‘Hızır’ koy-
duk. Ailemiz dört gözle bekliyordu. 
Üçüzlerden hemen sonra babam, 
‘Hızır gibi geldi’ diyerek öyle koydu. 
Başarılı bir öğrenci, şiiri de seviyor. 
Cumhurbaşkanımızı da ailecek çok 
seviyoruz. Rol model alıyor. O ne ya-
parsa izliyor, takip ediyor.”

Meclis’e davet edildiklerinde 

Hızır Halis’in de gelmek istediğini 
ifade eden Özdemir, şunları söyle-
di: “Coşkulu bir grubun arasında 
kaldığı için sesini ilk başta duyura-
madı. Sonrasında gruptakiler Hızır 
Halis’i öne çıkardı. Böylece sesini 
duyurabildi. Okuduğu şiirle büyük 
coşku yaşandı ve Cumhurbaşkanı-
mız yanına davet etti. Orada biraz 
konuştuk. ‘Konya’ya geldiğimizde 
görüşelim’ dedi. Fotoğraf çekildi. 
Oğlum çok mutlu oldu. Yeni bir şiire 
hazırlanıyor. Cumhurbaşkanımıza 
sürpriz yapmak istiyor. Cumhur-
başkanımız ‘Geleceğin siyasetçisi’ 
deyince çok onurlandı. Öyle bir ar-
zusu var. İlkokul birinci sınıf öğren-
cisi kardeşi Muhammet Mustafa da 
şiir okuyor. Küçük oğlumun da şiir 
okuduğunu söyledim. ‘Adı güzelim’ 
dedi. Hediyeler verdi.”

Hızır Halis Ziya ise salonda coş-
kulu kalabalığın içinde şiir okuma-
nın kendisini çok heyecanlandırdı-
ğını vurguladı. Şiiri çok sevdiğini, 
birçok şiiri ezberlediğini anlatan kü-
çük Hızır Halis, şunları kaydetti: “En 
çok Mehmet Akif’in ‘İstiklal Marşı’ 
ile ‘Zulmü Alkışlayamam’ eserini 
seviyorum. Çok etkiliyor ve hislen-
diriyor, yüreğime işliyor. Babama, 
beni götürdüğü için çok teşekkür 
ediyorum. Arkadaki insanlar da 
bana çok yardımcı oldu. ‘Tayyip 
amca’ diye bağırdım, sonra şiiri oku-
dum. Aşağıda da bir süre konuştuk, 
bana hediye verdi. ‘Devlet okulun-
da mısın’ diye sordu. Ben de ‘Evet’ 
deyince ‘İyi yoldasın, aferin’ dedi. 
İsmimi, sınıfımı ve derslerimi sor-
du. Şiiri okurken de heyecanlandım, 
alkışların ardından azıcık titreme 
oldu. Kendime güvenemiyordum. 
Arkadakiler ‘Hadi şimdi’ diye beni 
cesaretlendirdi. 23 Nisan’da Cum-
hurbaşkanımızın makamını temsil 
etmek istiyorum. Ona sürpriz olsun 
diye yeni bir şiir ezberliyorum. Kon-
ya’ya geldiğinde kendisine okumak 
istiyorum.”  n AA

2017 yılının en çok ziyaretçi ağırlayan müzesi, 2 milyon 480 bin 433 kişiyi ağırlayan Mevlana 
Müzesi oldu. Mevlana Müzesini sırasıyla Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya Müzesi takip etti

2017’de en çok Mevlana
Müzesi ziyaret edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığa bağlı 
müze ve ören yerlerini 2016 yılında 
17 milyon 521 bin 316 kişi ziyaret 
ederken, 2017 yılındaki ziyaretçi sa-
yısı yüzde 17 oranında artarak 20 
milyon 509 bin 746 ziyaretçiye ulaştı. 
2017 yılının en çok ziyaretçi ağırlayan 
müzesi, 2 milyon 480 bin 433 kişi-
yi ağırlayan Konya Mevlana Müzesi 
oldu. 

Kültür ve Turizm Bakanlığa bağlı 
müze ve ören yerlerini 2016 yılında 
17 milyon 521 bin 316 kişi ziyaret 
ederken, 2017 yılındaki ziyaretçi sa-
yısı yüzde 17 oranında artarak 20 
milyon 509 bin 746 ziyaretçiye ulaştı.

Medya takibi kuruluşu Ajans 
Press 2017 yılına ait müze ve ören 
yeri ziyaretçi sayılarını ve medya 

yansımalarını inceledi. Ajans Press’in 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner 
Sermaye İşletmesi Merkez Müdür-
lüğü verilerinden ve medyadan elde 
edilen bilgilere göre, 2017 yılındaki 
ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre 
yüzde 17 oranında artarak 20 milyon 
509 bin 746 ziyaretçiye ulaştı. Artan 
ziyaretçi sayısına paralel olarak 2017 
yılında müze ve ören yeri gelirleri de 
2016 yılına oranla yüzde 13 oranın-
da artarak yaklaşık 190 milyon TL’ye 
yükselmiş oldu. Bakanlık, 2018 yılın-
da müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı-
nın yaklaşık yüzde 20 oranında arta-
rak 25 milyona ulaşmasını öngörüyor.
KONYA MEVLANA MÜZESİ İLK SIRADA

2017 yılının en çok ziyaretçi ağır-
layan müzesi, 2 milyon 480 bin 433 

kişiyi ağırlayan Konya Mevlana Mü-
zesi oldu. Mevlana Müzesini sırasıyla; 
1 milyon 932 bin 726 ziyaretçiyle İs-
tanbul Topkapı Sarayı Müzesi, 1 mil-
yon 892 bin 250 ziyaretçiyle İstanbul 
Ayasofya Müzesi, 1 milyon 494 bin 
893 ziyaretçiyle Denizli Hierapolis 
(Pamukkale) Ören Yeri, 996 bin 800 
ziyaretçiyle İzmir Efes Ören Yeri, 682 
bin 785 ziyaretçiyle Nevşehir Göreme 
Ören Yeri, 498 bin 880 ziyaretçiyle 
Nevşehir Hacıbektaş Müzesi, 386 bin 
590 ziyaretçiyle Aksaray Ihlara Vadisi 
Ören Yeri, 360 bin 879 ziyaretçiyle 
Ankara Cumhuriyet Müzesi, 353 bin 
285 ziyaretçiyle İstanbul Topkapı Sa-
rayı Müzesi Harem Bölümü takip etti.

PRNet’in medya incelemesine 
göre geçtiğimiz yıl müze ve ören yer-

leriyle ilgili 39 bin 708 haber çıkışı 
tespit edilirken, müze ve ören yerleri 
ziyaretçilerinin 2016 ile 2017 yılları 
arasındaki kıyaslamasında yüzde 97 
oranında bir artışla Nevşehir Kay-
maklı Yeraltı Şehri ilk sırada yer aldı. 
Nevşehir Hacıbektaş Müzesi yüzde 
63 oranında artışla ikinci, Denizli Pa-
mukkale Ören Yeri yüzde 53 oranın-
da artışla üçüncü ve İstanbul Ayasof-
ya Müzesi ile İstanbul Topkapı Sarayı 
Müzesi ise yüzde 32 oranında artışla 
dördüncü sırada yer edindi. Müze ve 
ören yerlerinde yaşanan artış Müze-
kart sayısına da yansıdı.2016 yılında 
903 bin 246 olan Müzekart sayısı, 
geçtiğimiz yıl yüzde 17,5 artarak 1 
milyon 65 bin 966 oldu.
n İHA

‘Milli Eğitim’de kariyer ve liyakat esas olmalı’

Kültür ve Turizm Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini 2016 yılında 17 milyon 521 bin 316 kişi ziyaret ederken,
 2017 yılındaki ziyaretçi sayısı yüzde 17 oranında artarak 20 milyon 509 bin 746 ziyaretçiye ulaştı.
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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

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

 Ambalaj firmamızda 
çalıştırmak üzere, 
askerliğini yapmış, 

40 yaşını geçmemiş, 
vardiyalı sistemde 
çalışacak personel 
alımı yapılacaktır.

Maaş +mesai + yemek+ servis+ tüm sosyal haklar.
Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 

birimine şahsen yapılacaktır.

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



Koalay.com verilerine göre, 2017’de 
bir önceki yıla oranla; trafik, KASKO ve 
DASK sigortalarının toplam satışında 
yüzde 282 oranında artış yaşandı. On-
line sigorta satış platformu Koalay.com, 
2017 yılı boyunca Türkiye genelindeki 
kullanıcılarından elde ettiği veriler doğ-
rultusunda trafik, kasko ve DASK sigor-
tasına dair değişen eğilimleri açıkladı. 
Şirket, 2017 verilerine göre, bir önceki 
yıla kıyasla kasko, trafik ve DASK sigor-
talarının toplam satışından yüzde 282 
oranında artış yaşadı. 2016 yıl sonundan 
başlayarak sigorta satışlarındaki en fazla 
yükseliş yüzde 183’lük oranla trafik si-
gortası satışlarında olurken, bunu yüzde 
175,7’lik artışla DASK sigortası izledi. 
Kasko satışlarında ise yüzde 146’lık bir 
artış gerçekleşti.

Teklif oluşturmadan satın alma aşa-
masına kadar tam ve gerçek zamanlı 
online sigorta satış platformu olarak hiz-
met veren Koalay.com verilerine göre; 
2017 yılında trafik sigortası satışlarının 
yüzde 41’i, kasko satışlarının ise yüzde 
32’si online olarak gerçekleşti. 2016 
yılında bu rakamlar; kasko satışları için 
yüzde 6,3, trafik sigortası satışları içinse 
yüzde 13 olarak gerçekleşirken, 2017’de 
online sigorta satışlarında ciddi bir artış 
yaşandığı gözlemleniyor. Bu kapsamda 
Kasko kategorisinde gerçekleşen onli-
ne satışların sayısı bir önceki yıla oranla 
yüzde 1150 arttı.

Kullanıcıların 2016’da en fazla 
DASK sigortası talebinde bulunduğu il 
Konya iken, 2017’de ise en fazla talep 

Balıkesir’den geldi. 2016 yılında trafik 
sigortası ve kasko talebi en fazla Anka-
ra’dan gelirken, 2017’de en fazla talepte 
bulunan il İstanbul oldu.

En fazla sigorta satın alanların yaş 
aralığı: 25-34

Kullanıcıların 5 adımda farklı şir-
ketlerden trafik sigortası ve asko teklifi 
alarak sigorta satın almasını sağlayan 
şirket, 2017 satış verilerine göre, sigor-
ta satın alan kullanıcıların ortalama yaş 
aralığı 18 ile 65 arasında değişiyor. En 

fazla sigorta satın alımı ya-
panların ise 25-34 yaş aralı-
ğında olduğu dikkat çekiyor. 
Kullanıcıların sektörel da-
ğılımlarına dair elde edilen 
verilerde ise sigorta satın 
alanların yüzde 3,58’ini oto-
motiv, yüzde 3,33’ünü eği-
tim ve yüzde 3,21’ini ise fi-
nans sektöründe yer alanlar 
oluşturuyor.
n HABER MERKEZİ

20 OCAK 2018 9HABER - İLAN

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE 

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

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

MARANGOZHANEDE ÇALIŞACAK 
ORTA DÜZEYDE BİLGİ SAHİBİ 

2 ADET MARANGOZ PERSONELİ,
- ORTA DÜZEY BİLGİ SEVİYESİNDE 

1 ADET TORNACI
- ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ CNC ALANINDA DAHA 

ÖNCE ÇALIŞMIŞ YA DA 
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 1 ADET CNC PERSONELİ,
- BİLGİSAYARDAN ANLAYAN TECRÜBELİ DEPO 

SORUMLUSU 
ELEMANLARINA İHTİYACIMIZ VARDIR

         SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR 
BAŞVURULARIN ŞAHSEN YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR.

Yetiştirilmek üzere 

VASIFSIZ 
KAYNAKÇI 

ELEMANLAR 
Alınacaktır

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ?

Büsan Özel Organize Sanayi Bölgesi  Milenyum Cad. 10723 Sk. No:1
Tel: 444 56 23  Karatay/KONYA

Müracaatlar şahsen ya da 
www.akdasbetonkalip.com.tr adresinden yapılaaktır.

SATILIK DAİRELER
Bosna  Hersek Mahallesi’nde Satılık Kaloriferli,

2+1 ve  3+1 daireler

0531 710  88 76

Sigortaların satışı yüzde 282 oranında arttı  



Selçuk Üniversitesi ile Tüm Sa-
nayici ve İşadamları Derneği (TÜM-
SİAD) Konya Şubesi arasında İslam 
Ticaret Hukuku’na yönelik tezsiz yük-
sek lisans ve eğitim işbirliğine ilişkin 
protokol imzalandı. Rektörlük’te dü-
zenlenen protokol, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ile 
TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ber-
dan Aktan tarafından imzalandı.

Protokole, İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Ay, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Mustafa Demirci, TÜMSİAD 
Konya Şube Yönetim Kurulu Üyele-
ri Ahmet Serçe, Uğur Erdoğmuş ve 
Mehmet Bilgeç ile Şube Genel Sekre-
teri Hüseyin Okuyucu da katıldı.
“İSLAMİ FİNANS SİSTEMİNE GEÇİLME-

Sİ BÜYÜK ZARURET ARZ EDİYOR”
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Mustafa Şahin, protokolün imza-
lanmasının ardından yaptığı açıkla-
mada, kapitalizme hükmeden güçle-
rin kurmuş olduğu finans sistemiyle 
insanları ve birikimlerini sömürmekte 
olduğunu belirterek, “Dünyanın di-
ğer kısmının içine düştüğü durumu 
umursamadan kendi hedefleri doğrul-
tusunda yürüyorlar. İnsanlar arasında 
adaleti tesis edebilmek ve özellikle de 
gelir dağılımında adaleti tesis edebil-
mek için İslami finans sistemine geçil-
mesi büyük zaruret arz ediyor. Bu ko-
nudaki dünyanın muhtelif ülkelerinde 
münferit uygulamalar var. Bunu daha 
bilimsel, organize hale getirebilmek 

ve bu alanda hizmet edecek eğitimli 
personeli yetiştirebilmek için böyle bir 
protokol imzalandı. Bu protokol Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Müdürümüzün 
ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
mizin Dekanıyla birlikte hazırladıkları 
bir protokol ve TÜMSİAD Konya Şube 
Başkanımız da bu konuda öncülük 
ettiler. Protokol çerçevesinde bu alan-
da ihtiyaç duyulan personelin eğitimi 
hedeflenmektedir. İşin uygulamasıyla 
ilgili teorisi gerçekleştirilecek, pratik 
yöntemler ortaya konulacak. Bunun 
sonucunda çok güzel bir sürece girile-
ceğini umuyoruz, başarılar diliyoruz” 
şeklinde konuştu.

“EĞİTİLMİŞ UZMAN 
PERSONEL EKSİKLİĞİ VAR”

TÜMSİAD Konya Şube Başkanı 
Berdan Aktan da katılım bankacılığı-
nın Türkiye’de yaygınlaşmaya başla-
dığını ifade ederek, “Piyasada bunun 
bir karşılığı da var, reel ekonomide 
bir talep de var. Ancak finans konu-
su bir kelimeyle ufacık bir yaklaşımla 
haramla helalin sınırlarında gezerken, 
bu konuda eğitilmiş uzman personel 
eksikliği var. İnşallah bu programlar 
vesilesiyle bu gibi eksiklikler tamam-
lanmış olacak. Sadece İslami finans 
deyince bu katılım bankacılıkları değil, 
aynı zamanda bizim gibi şirket sahip-
leri de işadamları da bu konuda ken-
dimizi bilgilendirmiş olacağız. İnşallah 
hayırlara vesile olur” dedi.

“BU TÜR PROGRAMLARIN FAYDALI 
OLACAĞI İNANCINDAYIM”

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ay da Selçuk 
Üniversitesi olarak lisansüstü eğitime 
önem verdiklerini ve bu çerçevede 
çalışmalara devam ettiklerini söyledi. 
Prof. Dr. Ay, şunları kaydetti: “İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sosyal 
Bilimler Enstitüsü olarak lisansüstü 
öğretimimizde hem normal, hem de 
tezsiz yüksek lisans programlarımız 
var. Bu kapsamda son dönemde özel-
likle katılım bankacılığını yaygın bir 
şekilde Türkiye’de uygulamaya geç-
mesi, geniş bir alan bulması bu konu-
da yeterli elemanın yetişmesi açısın-
dan da hem de konunun anlaşılması 
açısından büyük önem arz ediyor. Bu 
açığı kapatmak amacıyla katılım ban-
kacılığı lisansüstü eğitim programımı-
zı başlatıyoruz. Tabi bazı kurumlarla 
ortak işbirliği şeklinde programlarımı-
zı yürütüyoruz, bir kısmı enstitümüz 
bünyesinde yürütüyoruz. Gerçekten 
önemli oranda bir uygulama alanı olan 
katılım bankacılığının hem teorik hem 
de ihtiyacı karşılayacak şekilde pratik 
anlamda eksikliklerin giderilmesi açı-
sından bu programların faydalı olaca-
ğını ümit ediyoruz. İnşallah bundan 
sonra da ihtiyaçlar çerçevesinde bu 
tip programlarımız devam edecektir.”
“İSLAM EKONOMİSİ VE İSLAMİ FİNANS 

TEMELLİ DERSLER VERİLECEK”
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 

Prof. Dr. Mustafa Demirci ise Ens-
titüsü olarak Konya ve bölgesinde 
ilgili sektörlerle işbirliği yapmakta ol-

duklarını aktardı. Belirle-
nen alanlarda lisansüstü 
eğitim, ortak program 
ve tezsiz yüksek lisans 
programları açmaya özel 
önem gösterdiklerini dile 
getiren Prof. Dr. Demirci, 
“Bu kapsamda Konya’nın 
muhafazakar yapısından 
da kaynaklanan faizsiz 
bankacılık Türkiye orta-
lamasının yaklaşık 4 katı, 
yüzde 16 nispetinde bir 
karşılığı var. Ancak halk 
arasında yaygın olarak 
normal bankacılıkla katı-
lım bankacılığı arasında 
uygulamada çok fark ol-
madığına yönelik de şika-
yetler var. Bu çerçevede 
TÜMSİAD yönetimiyle 
oturduk, ‘katılım banka-
cılığı ve uluslararası ticaret’ adı altında 
bir program açıyoruz. Bu programın 
özü itibariyle İslam ekonomisi ve İs-
lami finans temelli dersler verilecek. 
Normal iktisat ve finans derslerinin 

yanında İslam iktisat teorisi, İslam 
iktisat tarihi, İslam ticaret hukuku, 
çağdaş katılım bankacılık ve İslami fi-
nansın yaşadığı sorunlara dair de bu 
programa özel dersler verilecek. Hem 
piyasada bu alanda, bu sektörde faali-

yet gösteren insanlarda bir duyarlılık 
oluşturmak, hem de bu alanda yeni 
bilgi üretmek, bilinçli ve birikimli eği-
timli insan sayısını artırmayı hedefli-
yoruz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 
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‘Anneler doğum korkusundan kurtuluyor’

Konya İl Sağlık Müdürlüğü ta-
rafından yürütülen ve Halk Sağlığı 
Hizmetleri Başkanlığı koordinatörlü-
ğünde sürdürülen ‘İlk Adım Ebe-Ge-
be Okulu Projesi’ ile ilgili olarak Dr. 
Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 
Proje kapsamında gebelerin hangi 
eğitimleri aldıklarının anlatıldığı top-
lantı da Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Uzmanı doktorların proje ile ilgili akıl-
larına takılan sorulara cevap arandı. 
Hastanede görev yapan doktorlar ile 
projede görev alan ebelerin de hazır 
bulunduğu toplantıya, İl Sağlık Mü-
dürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Halk Sağ-
lığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Kerim 
Yeşildağ, Başkan Yardımcıları Uz. Dr. 
Engin Dinç ile Dr. Abdullah Özüdoğ-
ru, Hastane Başhekimi Uz. Dr. Erkan 
Ataş ve hastane idarecileri katıldı.

‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu Pro-
jesi’ eğitmenlerinden Kadın Hasta-
lıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Üm-
mügülsüm Esenkaya’nın sunumu ile 
başlayan toplantı da yaklaşık 1,5 yıl 
önce başlayan proje kapsamında ne-
ler yapıldığına değinildi. Daha güzel 
bir geleceğe imza atmak için projenin 
önemli olduğuna vurgu yapan Dr. 
Esenkaya, düzenlenen eğitimlerin 
tüm aşamalarına gebelerin aktif ola-
rak katıldıklarının altını çizdi. Eğitime 
bir defa katılan bir gebenin diğer eği-

tim gününü sabırsızlıkla beklediğini 
söyleyen Esenkaya, “Özellikle doğum 
kaygısı yaşayan anne adaylarımız eği-
timler sayesinde bu korkularından 
kurtuluyorlar. Bunun yanı sıra eğitim-
ler sonucunda değişim gösteren ve 
bilinçlenen gebelerimizin durumu ai-
lelerine de çok olumlu yansıyor” dedi.

Dr. Esenkaya’nın ardından kür-
süye gelen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Koç, sağlık alanında çıtanın çok yük-
seldiğini bu proje ile birlikte çıtanın 
daha da yukarılara çıkacağını söyledi. 
Projenin son derece başarılı bir şe-
kilde devam ettiğini ve olumlu geri 
dönüşler alınmaya başlandığını da 
belirten Prof. Dr. Koç, “Ülke olarak en 
iyileri hak ediyoruz. İmkânlarımız ve 

eğitim gücümüz bu projeyi çok daha 
iyi noktalara taşıyabilecek kapasitede. 
Amacımız bu projenin önemini tüm 
sağlık çalışanlarımıza ve vatandaş-
larımıza anlatarak katılım oranlarını 
artırabilmek. Hiçbir doktorumuzun 
tereddüt etmesine gerek yok. Proje 
kapsamında eğitim alan doğum des-
tekçilerimizin sınırları belli. Hedefleri 
ve sınırları belli olan bu projeye tüm 
kadın hastalıkları ve doğum uzmanı 
doktorlarımızın destek vermesini is-
tiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantının son bölümünde prog-
rama katılan doktorlar da projeden 
duydukları memnuniyeti dile getire-
rek öneri ve beklentilerini proje yöne-
ticileri ile paylaştılar.  n HABER MERKEZİ 

SÜ ve TÜMSİAD, İslam Ticaret Hukuku’na yönelik eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Prof. Dr. Mustafa Şahin, “İnsanlar arasında adaleti 
tesis edebilmek ve özellikle de gelir dağılımında adaleti tesis edebilmek için İslami finans sistemine geçilmesi büyük zaruret arz ediyor” dedi 

‘İslami finansa geçilmesi zorunluluk’

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

28 ADET ŞOFÖRLÜ HAFİF TİCARİ ARAÇ KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/15836
1-İdarenin
a) Adresi : ŞEYH SADRETTİN MAHALLESİ MİLLET CADDESİ NO:14 
   MERAM/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322234000 - 3322630666
c) Elektronik Posta Adresi : idari@konyasm.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KALEM 10 AYLIK 28 ADET HAFİF TİCARİ ARAÇ KİRALAMA 
   HİZMET ALIMI
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Kuruluşları ile Evde 
   Sağlık Hizmet Birimleri ( Merkez ve Diğer İlçeler)
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.03.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Şeyh Sadrettin Mah. Millet cad. No:14 (Eski Askeri Hastane ) 
   Meram/ Konya İhale Odası
b) Tarihi ve saati : 12.02.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş olan Araç Kiralama Hizmet Alım İşleri babul 
edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya 
İl Sağlık Müdürlüğü Ziraat Bankası Zafer Şubesi IBAN:TR170001002488370138805010 
nolu hesaba döküman bedeli yatırıldıktan sonra Dekontun bir suretiyle idareden satın 
alınabilecektir. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şeyh Sadrettin Mah. Millet cad. No:14 (Eski Askeri Hastane 
) Meram/ Konya İhale Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın 738682 - www.bik.gov.tr



Bozkır ilçesinde jandarma, 2017-
2018 eğitim-öğretim yılının ilk dö-
nem sonunda ilk ve ortaokul öğren-
cilerine karnelerini dağıttı. Bozkır İlçe 
Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgün 
Can, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı-
nın ilk dönem sonunda Bozkır ilçesi-
ne bağlı Hacılar, Hisarlık, Soğucak ve 
Hamzalar mahallelerindeki ilkokul ve 
ortaokul öğrencilerinin karne heyeca-
nına ortak oldu. Yüzbaşı Özgür Can 
ve beraberindeki karakol komutanlı-
ğı personeliyle birlikte öğrencilere ilk 
dönemin sonunda karnelerini vererek 
hatıra fotoğrafı çektirdi.
n İHA
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‘Ameliyat ile sağlıklı kilo vermek mümkün’
Op. Dr. Süleyman Kargın, gü-

nümüzde obezite ile mücadelede 
diyet ve ilaç tedavilerinin başarısız 
olduğunda artık obezite ameliyatla-
rının kurtarıcı olduğunu söyleyerek, 
“Obezite ameliyatları ile hem etkin 
hem de sağlıklı kilo vermek müm-
kün” dedi.

Obezitenin tüm dünyada oldu-
ğu gibi Türkiye’de de hızla yayılarak 
ciddi bir sağlık problemi halini gel-
diğini vurgulayan Medicana Konya 
Hastanesi Genel Cerrahi bölümün-
den Op. Dr. Süleyman Kargın, “Ül-
kemizde halen her 3 kadından biri, 
her 4 erkekten biri obeziteyle ve ge-
tirdiği sağlık sorunları ile mücadele 
ediyor. Yapılan araştırmalar günü-
müzde obezitenin sadece aşırı kilo-
luluk değil yüksek tansiyon, şeker 
hastalığı, eklem kireçlenmesi, adet 
bozuklukları, psikolojik rahatsızlıklar 
ve hatta kansere bile yol açan ciddi 
bir hastalık olduğunu kanıtlamıştır. 
Bu nedenle obeziteyle mücadele 

programları tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de ciddi bir şekilde 
yapılmaya başlanmıştır” dedi.

 “Günümüzde obezite ile müca-
delede diyet ve ilaç tedavileri başa-
rısız olduğunda artık obezite ame-
liyatları kurtarıcımız olmaktadır” 
diyen Op. Dr. Kargın, “Obezite ame-
liyatları ile hem etkin hem de sağlıklı 
kilo vermek mümkündür. Bu ame-
liyatlar artık ülkemizde birçok mer-
kezde başarılı bir şekilde uygulan-
maktadır. Ancak gözden kaçan bir 
konu ise obeziteden kurtulmak için 
sadece ameliyat olmak çoğu zaman 
tek başına çözüm değildir. Obezi-
te ameliyatları ve ameliyat sonrası 
süreçte hastanın takibi bir takım 
çalışma gerektirmektedir. Ameliyat 
olmaya karar verdiğimizde ilk araş-
tırdığımız bu ameliyatı en iyi yapan 
cerrahı bulmak olmalıdır. Ancak 
deneyimli bir cerrah kadar ameliyat 
sonrası dönemde takipte ve sağlıklı 
kilo vermede başarılı, deneyimli bir 

kadronun olması başarıyı daim kıla-
caktır. Obezite metabolik bir sorun 
olduğu için ameliyat sonrası süreçte 
bir endokrinoloji uzmanının rutin ta-
kibi çok önemlidir. Çünkü kilo kay-
bı yaşandıkça kalp damar sistemi, 

kemik iskelet sistemi, tiroid bezi ve 
diğer birçok sistemin hormonla-
rında değişiklikler olmaktadır. Bu 
değişimlere bağlı olası problemlere 
zamanında müdahale etmek ileri-
de yaşanacak kalıcı sorunların önü-

ne geçmede çok önemlidir. Bunun 
yanında doğru beslenme, günlük 
kalori ayarlanması, doğru spor tipi, 
zamanının belirlenmesi ve kiloların 
dengeli verilmesine yardımcı ola-
cak alanında uzman bariatrik cerra-
hi diyetisyenliği eğitimini almış bir 
diyetisyenin olması gerekmektedir. 
Çünkü ameliyat sonrası dönemde 
mide küçülmesine bağlı gün içinde 
çok az miktarda gıda ile beslenme 
olacaktır. Bu yüzden az miktar gıda 
ile doğru besinlerin seçilmesi gerek-
li protein vitamin ve mineral alımı 
için çok önemlidir. Ayrıca aylık kilo 
takiplerine göre dengeli ve yeterli 
kilo kaybının değerlendirilmesi ge-
rekmektedir. Tüm bunlara ek olarak 
hem ameliyat öncesi süreçte hasta-
nın ameliyat kaygılarını gidermede 
hem de ameliyat sonrası süreçte 
davranış değişiklikleri ve kilo verme 
sürecinde yaşadığı sorunları etkin 
bir şekilde çözecek psikolog takibin-
de olmak başarıyı tamamlayacaktır” 

ifadelerini kullandı.
“Obezite cerrahi ekip işidir”

Op. Dr. Kargın, açıklamalarını 
şöyle sürdürdü:  “Konya Medicana 
Hastanesi olarak obezite cerrahisi 
planlanan hastaları multidisipliner 
yaklaşım olarak bünyemizde kurdu-
ğumuz bir ekiple hem ameliyat uy-
gunluğu kararı vermekteyiz hem de 
ameliyat sonrası dönemde takibini 
sağlamaktayız. Ekibimizde bulunan 
genel cerrahi uzmanı, endokrinoloji 
uzmanı, psikiyatri uzmanı, bariatrik 
diyetisyen ve psikolog tarafından 
hastalarımız değerlendirildikten 
sonra her hasta için ortak bireysel 
tedavi stratejisi belirlemekteyiz. Bu 
sayede hastalarımızı ameliyat son-
rası süreçte yalnız bırakmayıp hem 
sağlıklı kilo vermelerini hem de sağ-
lıklı kalmalarını hedefliyoruz. Ekip 
olarak inancımız obezite sadece aşırı 
kilo hali değil çok yönlü bir hastalık-
tır ve biz bu hastalığı ekip olarak ye-
nebiliriz.”   n İHA

Op. Dr. Süleyman Kargın

Beyşehir’i ziyaret eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “ İşin açığı Beyşehir’de rahatız, tecrübeli 
bir kardeşimiz nöbete devam ediyor. Beyşehirimiz, beklenen hizmetlerin pek çoğuna kavuştu” dedi 

‘Beyşehir’de rahatız’
AK Parti Konya İl Başkanı 

Hasan Angı ve beraberindeki 
partililer, ilçe gezileri kapsa-
mında Beyşehir Belediyesini 
ziyaret etti.  6. Olağan Kong-
relerin tamamlanmasının ar-
dından beraberindeki başkan 
yardımcıları, bölge ve ilçe ko-
ordinatörleri, yönetim kurulu 
üyelerinden oluşan partililer 
ile beraber yeni seçilen AK 
Parti İlçe Başkanlarına “hayırlı 
olsun” ziyaretinde bulunan İl 
Başkanı Hasan Angı’nın son 
ziyaret durağı Beyşehir ilçesi 
oldu. Angı ve beraberindeki 
partililer, Beyşehir Beledi-
ye Başkanlığı hizmet binası 
önünde, belediyenin mehter 
takımının gösterileri eşliğin-
de karşılandı. Kendisine çiçek 
uzatılan Angı ve beraberinde-
ki partilileri Belediye Başkanı 
Murat Özaltun makamın-
da misafir etti. AK Parti İlçe 
Başkanı Mustafa Şenol’un da 
eşlik ettiği ziyarette, Özaltun 
Angı’ya ilçede yürütülen be-
lediye çalışmaları hakkında 
bilgiler verdi. Özaltun, ziyare-
tinin sonunda Angı’ya günün 
anısına ilçenin doğal ve tarihi 
güzelliklerini yansıtan bir por-
selen tabak hediye etti.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Beyşehir ziyaretinde AK Par-
ti İlçe Teşkilatı’nı da ziyaret etti. İlçe 
Başkanı Mustafa Şenol ve ilçe teşkilatı 
mensuplarıyla bir araya gelen Angı, 
bir süre önce Beyşehir’de gerçek-

leştirilen kongrenin ardından hem 
tebrik ziyareti, hem de yeni dönemin 
istişaresini yapmak üzere ilçeleri zi-
yaret ettiklerini vurguladı. Angı, “İşin 
açığı Beyşehir’de rahatız, tecrübeli 
bir kardeşimiz nöbete devam edi-
yor. Yönetiminde yenilenmeler oldu. 
Beyşehirimiz, beklenen hizmetlerin 

pek çoğuna kavuştu. Yeter mi, hayır; 
yeterli olsa bize gerek yoktu. Yeni bir 
dönemi daha birlikte yürütmek zo-
rundayız. Onun için nöbet tekrar dön-
dü bize geldi” diye konuştu.

CHP’YE, İSTANBUL İL BAŞKANI 
ELEŞTİRİSİ

Ülke gündemine ilişkin değer-

lendirmelere de yer verirken, 
sözü İstanbul İl Başkanlığı’na 
seçildikten sonra kamuoyun-
da gelen tepkiler üzerine hak-
kında savcılıkça soruşturma 
başlatılan Canan Kaftancıoğlu 
sebebiyle ana muhalefet par-
tisi CHP’yi eleştirdi. Kaftan-
cıoğlu’nun Gezi sürecinden 
bugüne kadar yaptığı işler ve 
yazdığı twitlere dikkat çeken 
Angı, “İşler acısı durumda. 
CHP, kendilerine sorduğunuz 
zaman, ‘Cumhuriyetle yaşıtız’ 
derler. Yeri gelir, ‘Atatürk’ün 
partisiyiz’ derler. Ama yaptık-
ları da; en aşırı uç bir örgütün 
çok net bir militanı tavrından 
başka bir şey değil. İstanbul 
gibi bir şehir, iktidara talip 
olduklarını zannettikleri bir 
partinin il başkanı böyle olur-
sa, bu ülkede siyaset bu kadar 
seviyesi düşürülmez veya iha-
net noktasına götürülmez, hiç 
kimse kusura bakmasın. Biz-
ler, vatan ve millet yolunda, 
ilk çıktığımız günden itibaren 
bu çizgide yürümeye çalışan, 
anlayışını, tarzını, tavrını bu 
süre içerisinde de net gös-
termiş bir hareketiz. Bu kutlu 
yürüyüş, yoluna onun için de-

vam ediyor. Milletin sesiyiz, nefesiyiz, 
millet adına yapıyoruz. Zaten onların 
içindeki insanlarız” diye konuştu. 
Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol 
da, ziyaretlerinden dolayı İl Başkanı 
Angı ve beraberindeki partili yöneti-
cilere teşekkür etti. n HABER MERKEZİ 

Jandarma ekipleri öğrencilere karne verdi

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve beraberindeki 
partililer, ilçe gezileri kapsamında Beyşehir Belediyesini ziyaret etti. 

Türkiye, 2016’ta giriş-
tiği Fırat Kalkanı Harekâtı’y-
la sınırın Suriye tarafındaki 
2 bin kilometrekarelik bir 
bölgeyi IŞİD militanların-
dan temizledi. Şu anda 
TSK’nın korumasındaki ve 
ÖSO denetimindeki bölge 
Fırat Nehri’nin batısında 
Azez’denCerablus’a dek 
uzanıyor.

Fırat Kalkanı Harekâtı 
sadece Türk sınırındaki IŞİD tehdidini 
ortadan kaldırmakla kalmadı, iki özerk 
Kürt bölgesi Afrin ve Kobani arasında bir 
tampon bölge oluşturdu ve Kürtlerin Su-
riye’de Türkiye sınırı boyunca uzanan bir 
koridor oluşturmasını engelledi.

Türkiye, Suriye’nin kuzeybatısındaki 
İdlib›e de asker gönderdi. Bölge, Mayıs 
2017’de Türkiye, İran ve Rusya arasında 
imzalanan anlaşmayla çatışmasızlık böl-
gelerinden biri haline geldi.

Yapılan ateşkes anlaşmasının ardın-
dan, TSK Ekim 2017’de İdlib›e girerek, 
gözlem noktaları oluşturdu.

İdlib›e asker konuşlandırmak, aynı 
zamanda Türkiye’nin Afrin’in güneyinde 
de bir askeri varlığa sahip olmasını 
sağladı.

Afrin’e girmek, Suriye’deki Kürtlerin 
yükselişini önlemeyi amaçladığından 
Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı’nın de-
vamı olacak. Afrin, Türkiye’nin sınırının 
hemen ötesinde ve YPG ve TSK arasın-
daki çatışmalar aylardır sürüyor.

YPG, Afrin’in denetimini 2012’de 
ele geçirmiş ve fiilen özerk bir yönetim 
kurmuştu.

Türkiye YPG’yi PKK’nın bir uzantısı 
olarak görüyor. Ankara, kendi Kürt nü-
fusunun ayrılmasından kaygılandığı için 
sınırın diğer yanında bir bağımsız devlet 

kurulmasına şiddetle karşı 
çıkıyor

Kürt medyasındaki 
haberlere göre, Suriye-
li Kürtler ve Afrin’deki 
müttefikleri, olası bir TSK 
operasyonu için yüksek 
düzeyde alarmda.

Suriyeli Kürtlere ait 
ANHA Haber Ajansı, Af-
rin’deki yetkililerin TSK’nın 
operasyonunun önlenme-

si için uluslararası topluma ve bölgesel 
güçlere çağrıda bulunduğunu bildirdi.

ANHA’nın internet sitesinde yayım-
lanan açıklamada, “Biz Afrin kantonun-
dakiler, bölgede faal olan tüm bölgesel 
güçlere, uluslararası kuruluşlara ve insan 
hakları örgütlerine Türk devletinin sivil-
ler ve güvenli bölgeleri hedef almasının 
önlenmesi için çağrıda bulunuyoruz” 
denildi.

Türkiye aynı zamanda, ABD’nin 
aralarında YPG unsurlarının da bulun-
duğu yeni bir sınır koruma gücü kurma 
kararı aldığı bir dönemde Afrin’e olası bir 
operasyonla askeri gücünü göstermek 
istiyor.

ABD, Türkiye’nin rahatsızlığına kar-
şın Kürtleri IŞİD’la savaşta etkin bir müt-
tefik olarak görüyor. İki NATO müttefiki 
arasındaki ilişkiler ABD’nin YPG’yi silah-
landırmaya karar vermesinin ardından 
bozulmuştu.

ABD’nin 30 bin kişilik yeni bir gü-
venlik gücü kuracağı duyurusu Ankara’yı 
daha da öfkelendirdi. YPG militanlarının 
yeni sınır koruma gücünün bir parçası 
olarak ABD’den eğitim alacağı haberleri 
üzerine ABD maslahatgüzarı Türkiye 
Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Türkiye, 
YPG’ye verilecek eğitim ve silah yar-
dımının ülkeye karşı kullanılmak üzere 
PKK’nın eline geçeceğini söylüyor.

AFRİN OPERASYONUNA RAMAK KALA!

Ereğli Belediyesi, etkili olan kar 
yağışı sonrası vakit kaybetmeden 
kar temizleme çalışmalarına başla-
dı.  Etkili olan kar yağışı vatandaş-
lar tarafından sevinçle karşılanırken 
yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı 
belediye ekipleri yaptığı erken mü-
dahale ile olumsuz etkileri ortadan 
kaldırılıyor. Çalışmalar hakkında 
değerlendirmede bulunan Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven, “Öncelikle 
yağan rahmet Ereğli’mize bereket 
getirir inşallah. Bir tarım şehri ola-
rak karın tarıma katkısını, toprak için 
önemini çok iyi biliyoruz. Kar suyu, 
topraktaki potasyum, kalsiyum, 
demir gibi mineralleri çözerek bit-
kilerin beslenmesini sağlar. Ayrıca 
havadaki ve karadaki mikropların 
zararlı olanları, karla birlikte yok 

olur. Hava yumuşar ve havanın aşı-
rı soğuması engellenmiş olur bu da 
hastalık ihtimalini de en aza indirir. 
Tüm bunların yanında yoğun kar 
yağışının olumsuz etkileri de var. 
Yolları kaplayan kar trafiğe olumsuz 
etki yaparken don olmasıyla bera-
ber kazalara sebep olabilir. Ancak 
bu noktada belediyemiz çalışanları, 
karın yağdığı anda mesai mefhumu 
gözetmeden kar temizleme çalışma-
sı yaparak bu olumsuzluğu ortadan 
kaldırıyor.  Anında çözüm üreterek 
vatandaşlarımızın rahmetten olum-
suz etkilenmesini önlüyoruz. Hem-
şehrilerimizin huzuru, sağlığı ve 
mutluluğu bizim önceliğimizdir. Bu 
anlamda fedakarca çalışma yapan 
personelimize de teşekkür ederim” 
ifadelerini kullandı.  n HABER MERKEZİ 

Ereğli’de kar temizleme
çalışmaları tamamlandı

hmenekse@konyayenigun.com
HÜSEYİN MENEKŞE
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Mobilyacılar Odası’nda başkan değişmedi 
Konya Mobilyacılar Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası’nın olağan Ge-
nel Kurulu gerçekleşti. Oda binası 
Konferans Salonu’nda gerçekleşen 
Genel Kurul’a , Türkiye Ağaç İşleri 
Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu 
Başkanı Ali Rıza Ercan, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri 
Ziya Yavuz,, Ayakkabıcılar Odası 
Başkanı Hasan Uzman, Maran-
gozlar Odası Başkanı Mustafa Dül-
geroğlu, Hurdacılar Esnaf Odası 
Başkanı Muammer Verim ve oda 
üyeleri katıldı.  2014-2017 yılları 
arası faaliyet ve denetim raporu 
ile gelir gider tablosu açıklanması-
nın ardından konuşmalarını yapan 
Başkan Günbaş, hizmetlere devam 
edeceklerini söyleyerek, “Göreve 
geldiğimiz ilk günden itibaren Mo-
bilyacı esnaflarımızı yeni çıkan ya-
salar, çalışmalar hakkında bilgilen-

dirmeler yaptık.  Çıkan yasalardan 
esnafımızın mağdur olmaması için 
gerekli çalışmalar yaptık Konya’ya 
açılan bütünleşmiş tesislerimiz ile 
gerekli görüşmeler yapıldı. Bizler 
de oda yönetimi olarak şirket- es-
naf ayrımı yapmadan oda üyele-
rimize dağıtımlar gerçekleştiriyo-
ruz. 2014 yılında sizlerin desteği 
ile göreve geldiğimizde sizlere söz 
verdiğimiz her şeyi yaptık” diye 
konuştu. Mevcut Başkan Mehmet 
Günbaş’ın bulunduğu tek liste ile 
sandık başına gidildi. Bu kapsam-
da mevcut Başkan Günbaş yeni-
den başkan seçilerek güven taze-
ledi. Mobilyacılar Odası Yönetim 
Kurulunda ise;  Nevzat Özköksal, 
Hasan Alakovalı, Süleyman Teke-
lioğlu, Hüseyin Aydoğdu, Mahmut 
Can ve Ali Tat yer aldı. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Seydişehir Kaymakamı Aydın 
Erdoğan, Belediye Başkanı Meh-
met Tutal ve ilçe protokol üyeleri 
2017-2018  eğitim öğretim yılı yarı 
yıl karne tatili programında öğren-
cilere karne dağıtarak öğrencilerin 
heyecanına ortak oldu. İlçede eği-
tim öğretimine devam eden lise, 
orta ve ilk okullarında  gerçekleştiri-
len 2017-2018  Eğitim Öğretim yılı 
yarı yıl karne programına Seydişehir 
Kaymakamı Aydın Erdoğan, Beledi-
ye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jan-
darma Komutanı Burak Çelik, İlçe 

Emniyet Müdür Vekili Kasım Özde-
mir,İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir 
Kibar, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa 
Konurer, İlçe Müftüsü Kemal Demi-
rel katıldı.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Er-
doğan ve Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal ve protokol üyeleri öğrencileri-
ne karnelerini ve başarı belgelerini 
kendi elleriyle dağıtarak öğrencilerin 
heyecanını paylaştılar. Yarıyıl tati-
li başladı bol bol dinlenin diyen İlçe 
Kaymakamı Aydın Erdoğan, “yoğun 
bir ders programı geçirdiniz. Bol bol 

dinlenin eğlenin, haberleri dinleyin, 
belgesel izleyin, bilgisayar ve tele-
fonlardan uzak bir tatil programı 
yapın” dedi. Her alanda bizlerin çok 
çalışması gerekiyor diyerek sözlerine 
başlayan Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal da, “Ülkemize ve memleke-
timize, hizmet edebilecek alanları 
seçmeniz lazım, gençler sizlere ih-
tiyacımız var” dedi. Geleceğin genç 
mühendisleri olarak hedef belirlen-
mesi gerektiğini kaydeden Başkan 
Tutal, “Başka bilim adamlarına ihti-
yacımız olmadan bu memleketin ih-

tiyaçlarını, sıkıntılarını karşılayabile-
cek genç bilim adamları olmalısınız. 
Yoksa bizim bu gezegende dostu-
muz yok. Omuzlarımızdaki yük ağır. 
Okuyacağız, gayret edeceğiz, çalışa-
cağız. Gelecekte bu memlekete hep 
beraber  hizmet edeceğiz. Gençler 
ilk emri oku diyen bir kitabımız var. 
Sadece okumak değil ayrıca anlamak 
ve bunları eyleme geçirmemiz de 
gerekiyor. Ben sizin gözlerinizde bu 
ışığı ve inancı görüyorum. Hepinize 
iyi tatiller diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

CHP’de devir teslim 
töreni düzenlendi

Akşehir’de 18 bin 868
öğrenci karne aldı

CHP’nin 13 Ocak’ta yapılan il 
kongresinde CHP Konya İl Başkanı 
seçilen Barış Bektaş’ın mazbatası-
nın almasının ardından CHP Konya 
İl başkanlığında devir teslim töreni 
düzenlendi.  Törene CHP Konya İl 
Başkanı Barış Bektaş, CHP Konya 
Milletvekili Hüsnü Bozkurt, CHP 
Konya il başkan adaylarından İsmail 
Ünsal, Tarkan Büyükoktar,  Eski İl 
Başkanvekili Yaşar Narin, İl Sekteri 
Orhan Kaya ve partililer katıldı. De-
vir teslim töreninde birlik ve bera-
berlik mesajı verildi. CHP Konya İl 
Başkanı Barış Bektaş, partililere te-
şekkür ederek, “13 Ocak’ ta enerjisi 
yüksek, saygı ve sevgi çerçevesinde 
bir seçim geçirdik.  Bundan sonra 

il başkanı adaylarımızdan İsmail 
Ünsal ve Tarkan Büyükoktar’la yan 
yana olacağız. Hayırlı olsun.  AK 
Parti iktidarı ülkemizi ikiyi bölmüş 
durumdadır. İstanbul ve ilimizde-
ki kongre demokratik bir ortamda 
geçmiştir. Kongreden sonra yine 
hep birlikteyiz. Partimizin Konya ve 
İstanbul kongresinin özgürlük için-
de geçmesini kıskanıyorlar. Bundan 
onlara bir malzeme çıkmaz.  CHP’yi 
bölemezler aksine daha da güçlene-
cektir. Bundan sonra partimizin ikti-
darı için birlik beraberlik içinde hep 
birlikte çalışacağız. Kongremizde 
kazanan partimiz CHP oldu.  Parti-
lilerimize teşekkür ediyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

Akşehir’de toplam 18 bin 868 
öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline 
girdi. 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılının ilk yarısının sona ermesi ne-
deniyle Akşehir Şehit Halis Kırımlı 
İlkokulunda karne dağıtım töreni 
düzenlendi. Akşehir Kaymakamı 
Mehmet Türk, öğrencilere 15 ta-
tilde iyi dinlenmeleri tavsiyesinde 
bulunarak, boş zamanlarında kitap 
okumalarını istedi. Akşehir Belediye 
Başkanı Salih Akkaya da, öğrencile-
ri başarılarından dolayı tebrik edip, 
tatili en iyi şekilde değerlendirerek 
ikinci döneme daha dinamik ve aktif 
bir şekilde hazır olmaları tavsiyesin-
de bulundu.

Konuşmaların ardından öğren-

cilere protokol üyeleri tarafından 
karnelerini vererek, hatıra fotoğrafı 
çektirildi. Karne dağıtımı sonra-
sında ise okul bahçesinde İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla 2017-2018 
eğitim-öğretim yılının ilk dönemi 
bitmiş oldu. Törene, Akşehir Kay-
makamı Mehmet Türk, Akşehir 
Garnizon Komutanı Albay Orkun 
Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı 
Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe 
Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, 
Akşehir Jandarma Komutanı Binba-
şı Ali Uslu, Akşehir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sadık Köseoğlu, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürleri, okul mü-
dürleri ve öğrenci velileri katıldı.
n İHA

Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı Mustafa Taha Çini, geçtiğimiz günlerde sözünü 
verdiği tekerlekli sandalyeleri Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi’ne teslim etti

Ülkücülerden 3 adet
tekerlekli sandalye

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ala-
eddin Keykubat Kampüsü Süley-
man Demirel Kültür Merkezi’nde 3 
Ocak’ta ülkücü öğrenciler tarafından 
düzenlenen sanatçı Ali Kınık’ın katıl-
dığı konserde, Ülkü Ocakları Eğitim 
ve Kültür Vakfı Konya İl Başkanı 
Mustafa Taha Çini’ye hediye edilen 
‘Av tüfeği’ bazı medya organlarınca 
eleştirilmişti. Eleştiriler üzerine açık-
lama yapan Başkan Çini, hediyenin 
kabul edilmediği ve şahsa hediyenin 
değeri oranında engelliler için teker-
lekli sandalye alabileceği yönünde 

teklifte bulunulduğunu ve şahsın bu 
teklifi kabul ettiğini söylemişti. Sipa-
riş edilen tekerlekli sandalyeler Ülkü 
Ocakları Konya İl Başkanlığı’na ve-
rildi. Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı 
Mustafa Taha Çini de hediye edilen 
3 adet tekerlekli sandalyeyi Türkiye 
Sakatlar Derneği Konya Şubesi’ne 
teslim etti. 

‘EN GÜZEL CEVABI VERDİK’
Konuyla ilgili bir açıklama yapan 

Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı Mus-
tafa Taha Çini, Selçuk Üniversite-
si’nde yaşanan hadiseyle ülkücülere 

yönelik haksız bir linç girişimi yapıl-
dığını savundu. “Ülkü Ocakları Eği-
tim ve Kültür ve Kültür Vakfı milli ve 
manevi değerlerimize sahip çıkmaya 
devam edecektir” açıklamasında bu-
lunan Çini, sözlerini şöyle sürdürdü, 
“Son zamanlarda bahsi geçen hedi-
yenin prototip bir temsil olduğunu 
ıslarla belirtmemize rağmen, haksız 
bir karalama kampanyası başlatıl-
mıştır. Faaliyetin gerçekleştiği gece 
de, daha önce belirttiğimiz gibi ka-
bul edilmeyen av tüfeklerinin karşı-
lı olarak talep hediye olarak tavsiye 

ettiğimiz 3 adet tekerlekli sandalye 
gelmiş ve tarafımızca Türkiye Sakat-
lar Derneği Konya Şubesi’ne teslim 
edilmiştir. Ülkü Ocakları Konya İl 
Başkanlığı, bu çirkin saldırı ve kara-
lamalara en güzel cevabı vermiştir.” 
Başkan Çini, 3 adet tekerlekli sandal-
yeyi Türkiye Sakatlar Derneği Konya 
Şube Başkanı Ahmet Mıhçı’ya teslim 
ederek hayırlı olmasını diledi. Mıhçı 
da Başkan Çini’ye teşekkür ederek 
bu tür desteklerin artması gerektiği-
ni vurguladı.  
n ABDULLAH AKİF SOLAK

‘Okuyacağız, gayret edeceğiz, çalışacağız’

Ülkü Ocakları Konya İl Başkanlığı, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi’ne 3 adet tekerlekli sandalye teslim etti.
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Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Bu makamlar millete hizmet etme makamla-
rıdır. Meram, 2019 yerel ve genel seçimlerinde büyük başarılara imza atacaktır’’ dedi

‘Meram’ın gelişimi için
dev adımlar atıyoruz’

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru ve AK Parti Meram İlçe Başkanı 
Mustafa Dolular, düzenlenen istişare 
toplantısında teşkilat mensupları ve 
belediye meclis üyeleriyle bir araya 
geldi. Başkan Toru ve İlçe Başkanı 
Dolular, birlik ve beraberlik içerisin-
de 2019 yerel ve genel seçimlerinde 
büyük başarılara imza atacaklarını 
söylediler. 

Düzenlenen istişare toplantısına 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
AK Parti Meram İlçe Başkanı Musta-
fa Dolular, belediye meclis üyeleri ve 
teşkilat yöneticileri katıldı. 

AK Parti Meram İlçe Başkanı 
Mustafa Dolular, ilçe kongrelerinin 
ardından yeni yönetim kurulu üye-
leri ile birlikte çalışmalarına hızlı bir 
şekilde başladıklarını belirtti. AK Par-
ti’nin, 2023 hedefleri doğrultusunda 
hızla ilerlediğini ifade eden Dolular, 
2019’da yapılacak yerel ve genel se-
çimlere en kısa sürede hazır olacakla-
rını vurguladı.

“2019’DA BÜYÜK
BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ”
“Görev süremiz boyunca dava 

şuuru içerisinde ilçemiz, ülkemiz ve 
milletimiz için çalışacağız” ifadesini 
kullanan Dolular, şunları kaydetti: 
“Bu makamlar millete hizmet etme 
makamlarıdır. Efendi olmaya değil 
hizmetkâr olmaya geldik. İlçe kong-
remizin ardından yeni yönetimimiz 
oluştu. Yeni yönetimimizde görev 
alan tüm arkadaşlarım aynı şuur ve 
bilinç içerisinde hizmet edecekler 
buna inancım tam. Görev süremiz 
boyunca ilçemize,  ülkemiz ve mille-
timize hizmet etmenin gayreti içinde 
olacağız. Şükürler olsun ki bize Allah 
doğduğumuz büyüdüğümüz memle-

kete hizmet etmeyi nasip etti. İnşal-
lah biz de bize güvenenleri mahcup 
etmeden görevimizi layıkıyla yerine 
getireceğiz. AK Parti Meram İlçe Teş-
kilatı; Teşkilat Başkanımız, Belediye 
Başkanımız, Meclis Üyelerimiz, Yö-
netim Kurulu üyelerimiz, Kadın Kol-
larımız, Gençlik Kollarımız, Mahalle 
Temsilcilerimiz ve muhtarlarımız hep 
birlikte el ele birlik ve beraberlik için-
de, 2019 yerel ve genel seçimlerinde 
büyük başarılara imza atacaktır’’

“MERAM’IN KRONİKLEŞMİŞ 
SORUNLARINA NEŞTER VURDUK”

Belediyenin yatırımları ve projele-
ri hakkında bir sunum yapan Meram 

Belediye Başkanı Fatma Toru da, “1 
milyon 410 bin metrekarelik alanda 
5 farklı bölgede yürüttüğümüz kent-
sel dönüşüm çalışmaları, 44 milyon 
metrekarelik alanda 60 mahallede 
imar planı revizyon çalışmaları ve 
28 milyon metrekare alanda yürü-
tülen 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 
18. Madde uygulamaları ile Meram 
ilçesinin planlı ve sağlıklı gelişiminde 
dev adımlar atıyoruz. Meram’ın kro-
nikleşmiş imar, mülkiyet ve plansız 
yapılaşma sorununa neşter vururken 
diğer taraftan büyük bir özveri ve fe-
dakârlık ile çalışmaları sürdürüyoruz. 
Meram’da çevre ve yaşam kalitesini 

yükseltmek için var gücümüzle çalı-
şıyoruz. Bu kapsamda göreve geldiği-
miz andan itibaren vatandaşlarımızın 
talepleri doğrultusunda onlarca sos-
yal donatı ve yatırımı ilçemize kazan-
dırdık. 

Çok sayıda yatırımın açılışını da 
bu yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. 
Meram’a hizmet yolunda, teşkilatı-
mızla, meclis üyelerimiz, muhtarları-
mız ve STK’larla iş birliğini sürdüre-
ceğiz. Bu vesileyle AK Parti Meram 
İlçe Başkanımız Mustafa Dolular’ın 
şahsında yeni yönetim kurulu üyele-
rine başarılar diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Meram’da çok ‘Özel’
karne heyecanı yaşandı

Meram Kaymakamı Resul 
Çelik, Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Mukadder Gürsoy, AK 
Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa 
Dolular, Meram İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Dursun Ali Kaban ve AK 
Parti Meram İlçe Kadın Kolları Baş-
kanı Sevil Tosunoğlu, Nuriye Cahit 
Atay Özel Eğitim Mesleki Eğitim 
Merkezi Okulu’ndaki öğrencilerin 
karne sevincine ortak oldu. 2017-
2018 Eğitim Yılı’nın birinci döne-
minin sona erdiği bugün milyon-
larca öğrenci bugün karne sevinci 
yaşadı.  Meram Kaymakamı Resul 
Çelik, Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Mukadder Gürsoy, AK 
Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa 
Dolular, Meram İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Dursun Ali Kaban ve AK 
Parti Meram İlçe Kadın Kolları Baş-

kanı Sevil Tosunoğlu da K.Aybahçe 
Mahallesi Nuriye Cahit Atay Özel 
Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 
Okulu’ndaki öğrencilerin karne se-
vincini paylaştı. Tüm öğrencilerle 
yakından ilgilenen protokol üyele-
ri, daha sonra yarıyıl karnelerini ve 
çeşitli hediyeleri öğrencilere verdi-
ler. Meram Kaymakamı Resul Çelik 
ve Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, öğrencilerle çeşitli oyunlar 
oynadı. 

Yarıyıl nedeniyle bir de mesaj 
yayımlayan Başkan Toru,  “2017- 
2018 Eğitim-Öğretim yılının ilk 
yarıyılında öğrencilerimize, ülkenin 
her köşesinde büyük bir özveriyle 
görev yapan tüm öğretmenlerimi-
ze ve velilerimize iyi tatiller diliyo-
rum. Ve şunu unutmamak gerekir 
ki hiç bir karne çocuklarımızdan 
daha değerli değildir” dedi. 
n HABER MERKEZİ

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, yönetimini tanıttı, yapacağı çalışmaları anlattı. Dolular, “2019 seçimlerinde Türkiye rekoruna ta-
libiz. 2019 seçimlerinde Meram İlçesinde büyük başarılara imza atmak için gece gündüz yoğun bir şekilde çalışmalarına başlamışlardır” dedi

‘2019’da Türkiye rekoruna talibiz’
30 Aralık 2017 tarihinde yapılan 

kongre ile AK Parti Meram İlçe Baş-
kanı olarak seçilen Mustafa Dolular, 
yönetimindeki görev dağılımını ger-
çekleştirdi. Başkan Dolular yönetimi-
ni tanıtmak ve önümüzdeki süreçte 
yapacağı faaliyetler hakkın bilgi ver-
mek amacıyla basınla biraraya geldi. 
Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda 
konuşan AK Parti Meram İlçe Başka-
nı Mustafa Dolular, Meram ilçesinde 
daha önce görev almış tüm başkan 
ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür 
etti. AK Parti Meram İlçe Teşkilatının 
30 Aralık 2017’de kongre yaptığını 
hatırlatan Dolular, “Kongre sonrası 
yeni yapılanması tamamlanmıştır. 
Yönetim Kurulu Üyelerimizin görev 
dağılımı yapılmıştır. Başkan Yardım-
cılarımız ve mahalle koordinatörle-
rimiz belli olmuş ve teşkilatımız çok 
hızlı bir şekilde halkımızın dertleri ile 
hemhal olmaya, ellerini sıkmaya dert-
leri ile dertlenmeye başlamışlardır. 
Heyecanlı, genç, dinamik bir kadro 

ile AK Parti Meram İlçe Teşkilatımız 
inşallah 2019 seçimlerinde büyük ba-
şarılara imza atacaktır” dedi. 

‘KAPSAMLI ÇALIŞMA YAPILDI’
Yönetim kurulu üyelerinin belir-

lenme sürecinde oldukça titiz dav-
ranıldığına dikkat çeken Dolular, 
“Yüzlerce kişi ile tek tek görüşülerek, 
gerekli istişareler ve mülakatlar so-
nucunda yönetim kurulumuz şekil-
lenmiştir. Partimizin ve davamızın 
büyüklüğü kongre dönemlerinde de 
kendini hissettirmektedir. Yönetimi-
mizin de Ak olan hak davamızda biz-
lerle çalışma heyecanına ortak olma 
talebinde bulunan tüm dava arka-
daşlarımıza teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. 

İHLAS VE SAMİMİYET VURGUSU
Dolular, Meram İlçesi’nin 115 

mahallesi ve yaklaşık 340 bin nüfusu 
olduğunu söyledi. “Şeffaf bir yönetim 
anlayışı ile muhtarlarımız, mahalle 
temsilcilerimiz işbirliğinde hizmet 
etme çabası ve gayreti içerisinde ola-

cağız” diyen Başkan Dolular, şöyle de-
vam etti, “Oluşan yeni yönetimimizde 
ki tüm yönetim kurulu üyesi arkadaş-
larımız ihlas ve samimiyetle, dava bi-
linci ve şuurunun getirdiği heyecanla, 

liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın 
izinde 2019 seçimlerinde Meram İl-
çesinde büyük başarılara imza atmak 
için gece gündüz yoğun bir şekilde ça-
lışmalarına başlamışlardır.  Belediye 

Başkanımızdan, Meclis üyelerimize; 
Kadın Kollarımızdan, Gençlik Kolla-
rımıza; Mahalle Başkanlarımızdan, 
Sandık Başkanlarımıza tüm teşkilat 
mensubu arkadaşlarımız ile birlikte, 
birlik ve beraberlik içerisinde, Lideri-
miz Recep Tayyip Erdoğan’ın göste-
receği hedefler doğrultusunda ‘Efen-
di olmaya değil, hizmetkar olmaya 
geldik’ düsturuyla gece gündüz, kar 
yağmur demeden tüm halkımıza ula-
şarak 2019 seçimlerinin hazırlıklarını 
yapacağız. Milletimize hizmet yolun-
da hep birlikte çalışmayı sürdürece-
ğiz Bu kutlu bir yolculuktur. Hayırlı 
bir yolculuktur. Bu kutlu yolculukta 
bizlere hizmetkar olmayı nasip eden 
Rabbimize şükürler olsun.”

HESAİ DEĞİL HASBİ DAVRANACAĞIZ
2019 seçimlerinin ne kadar 

önemli olduğunun bilincinde olduk-
larını vurgulayan Başkan Dolular, bu 
noktada 2019 için Meram İlçe Teşki-
latı olarak kapsamlı bir şekilde çalışa-
caklarını söyledi. “Hesabi değil hasbi 

bir şekilde çalışacağız” diyen Dolular, 
sözlerini şöyle sürdürdü, “Gönül ka-
zanmayı, oy kazanmak kadar önemli 
gördüğümüz için hemşehrilerimizin 
gönlünü kazanmak üzere yarışacağız. 
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayı-
şına sıkı sııya sarıldığımız için insan 
odaklı çalışmalar yapacağız. Ayrımcı-
lık yapmayarak, menfaat devşirme-
lerine ve haksızlığa müsaade Etme-
yerek, adalet çizgisinden ayrılmadan 
herkese hizmet götüreceğiz. İlçe-
mizde göstereceğimiz bu gayretler, 
Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın 
‘Rabia’mız’ olarak adlandırdığı tek 
bayrak, tek vatan, tek devlet ve tek 
millet olma yolunda bizlerin de katkısı 
olma gururunu yaşatacaktır.” 2019 
seçimlerinde AK Parti Meram İlçe 
Teşkilatı olarak rekor oya talip olduk-
larını da dile getiren Dolular, “Genç 
bir kadromuz var. Yağmur çamur de-
meden bu hedef doğrultusunda çalı-
şacağız” dedi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular,
düzenlenen istişare toplantısında teşkilat mensupları ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Olağan Genel Kurul’la AK Parti Meram İlçe Başkanı 
seçilen Mustafa Dolular, yönetimini tanıttı, yapacağı çalışmaları anlattı.
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‘Kudüs, bin yıllık Türk yurdu’
Birlik Vakfı Konya Şubesi, “Her 

Cumartesi Birlikteyiz” programlarını 
ilçelerde de yaygınlaştırıyor. “İlçeler-
le Birlikteyiz” programları Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı’nın 
Seydişehir, Beyşehir ve Doğanhi-
sar’da verdiği “Kudüs İstanbul’dur, 
Mekke’dir” konferansı ile başladı.

İlçe kaymakamlıkları, belediye-
leri ve müftülüklerinin de desteğiyle 
gerçekleştirilen konferansın açılışın-
da konuşan Birlik Vakfı Konya Şube 
Başkanı Orhan Gündüz, vakfın ku-
ruluşu ve faaliyetleri ile ilçe etkinlik-
leri hakkında bilgi verdi. Birlik Vak-
fı’nın asırlık bir mektep olduğunu 
vurgulayan Gündüz, “Bu mektep ne 
bereketli bir mektepmiş ki, içinden 
başbakanlar, cumhurbaşkanları, ba-
kanlar, belediye başkanları, esnaflar, 
sanatkarlar, yazarlar, sanatçılar çıka-
rabilmiş bir teşkilat. ‘Bu ülkeye ne 
yapabiliriz’ diye yola çıktık. Çünkü bu 
vatan ve millet için canını feda eden 
insanların torunları olarak karşılıksız 
bir şeyler yapmak zorundaydık. Bu-
nun gereği olarak Birlik Vakfı’nı kur-

duk. Vakfımız, eğitim, kültür, sanat 
ve spor üzerine çalışmaktadır. Bu 
çalışmalar kapsamında gerçekleş-
tirdiğimiz konferansları ilçelerde de 
yapma gayreti içinde olacağız” dedi.

“Kudüs İstanbul’dur, Mekke’dir” 
konulu konferansta Kudüs’ün tari-
hi sürecini anlatarak, bugün neden 
Türk toprağı olması gerektiğine işa-
ret eden NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilim-
ler Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti 

Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ca-
ner Arabacı, “Kudüs neden Mekke? 
Kudüs neden İstanbul, hatta neden 
Konya, neden Beyşehir? Cezayir, 
Tunus, Mısır, Libya, Trablusgarp eli-
mizden çıktıktan sonra sıra Kudüs’e 
geldi. Kudüs’ü 9 Aralık 1917’de 
İngilizler işgal etti. İngiliz generali 
Kudüs’e girerken dünyaya Haç-
lı Seferleri şimdi sona erdi mesajı 
verdi. Peki Kudüs elimizden çıkınca 
ne oldu? Şam, sonra Adana, Antep 
elimizden çıktı. İstanbul 3 devlet 
tarafından işgal edildi. Konya, Antal-
ya-Beyşehir üzerinden işgal edildi. 
Kudüs gitti, İslam coğrafyası bir bir 
gitti. Siz de gittiniz. Balkanlar, Orta 
Anadolu, Kafkaslar, Karadeniz’in 
kuzeyi, budanmış gibi bir dikdörtge-
nin içine hapsedilmiş bir ülke haline 
geldi. Ama bununla da yetinmediler. 
Türk milletini parçalamak için 1270 
ile 1913 arasında Osmanlı Devletini, 
Türk Milletini parçalamak için Avru-
palıların hazırladığı 100 planı kütük 
gibi bir kitap halinde hazırlamış bir 
gavur. İlk plan Kudüs Nasıl ele ge-
çirilir? Haçlılar 1. Haçlı Seferinin 

sonunda 1090 yılında Kudüs’ü iş-
gal ettiler. Müslümanlar Kudüs’teki 
Haçlı hakimiyetine ancak 88 yıl da-
yanabildi. Kudüs şimdi 51 yıldır Ya-
hudilerin elinde” diye konuştu. 

Kudüs’ün bizim için miracın, 
gece yolculuğunun şehri olduğunu 
vurgulayan Prof. Dr. Arabacı, “Ku-
düs Müslümanlar için mübarek bir 
belde. Çevresi ile beraber Kur’an’ın 
bereketli kılındığını belirttiği bel-

de. Kudüs Müslümanların ilk kıb-
lesi, peygamberler şehri. Kudüs’ü, 
Harem-i Şerif beldesini gezerken, 
birçok peygamberin ayak izlerine 
basarsınız. Kudüs kutsanır, kutsal 
beldedir” diyerek, Yahudilerin ilk 
birleşme noktalarının ise Kudüs 
olduğunu ifade etti. Siyonizmin 
Kudüs’te buluşmak, devlet kurup 
dünyaya hakim olmak anlamına 
geldiğini belirten Prof. Dr. Arabacı, 

bugünün Türk evlatlarının Siyoniz-
mi doğru kavraması gerektiğini vur-
guladı. Prof. Dr. Arabacı, Kudüs’ün 
401 yılı Osmanlı’nın hakimiyetinde 
olmak üzere bin yıl Türk milletinin 
elinde kaldığını bildirerek, bu yö-
nüyle bakıldığında Kudüs’ün Beyşe-
hir’den de Konya’dan da daha köklü 
Türk yurdu olduğunu sözlerine ek-
ledi.
n HABER MERKEZİ 

Prof. Dr. Caner Arabacı

TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk dönemini de-
ğerlendirdi. Öksüz, “Milli Eğitimi yeniden ihya ve inşa süreci öğretmenlerle başlamalı” dedi

‘Milli Eğitim’de yenilik 
öğretmenlerle başlamalı’

TİMAV Genel Başkanı Ecevit 
Öksüz, 2017-2018 Eğitim-Öğretim 
Yılı’nın ilk dönemini değerlendirdi. 
Öksüz, “2017-2018 eğitim-öğretim 
yılı birinci kanaat dönemi 19 Ocak 
itibariyle sona ermiştir. TEOG’un 
kaldırılması, yükseköğrenime giriş 
sistemindeki değişiklik gibi eğitim 
sistemimizi kökten etkileyen kararlar 
çerçevesinde geride bıraktığımız dö-
nemin tüm ilgililer açısından hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.̂ Eği-
tim, dediğimiz zaman, ülkemizdeki 
18 milyonu aşkın öğrenci ve 900 bin 
civarında öğretmeni ve velilerimizi 
dâhil ettiğimizde ülke nüfusunun ne-
redeyse tümünü ilgilendiren bir konu 
ve süreçten bahsediyoruz.

Ülkemizde her alanda yaşanan 
değişim ve gelişimin lokomotifi ola-
rak görev icra edecek olan yapı milli 
eğitim sistemidir. Eğitim sistemimi-
zin mimarları ve aktörlerinin; gelece-
ğimizi inşa edecek bedenen ve zihnen 
sağlıklı nesiller yetiştirme konusunda 
sağlam bir irade ortaya koyması ge-
rektiği izaha gerek olmayacak kadar 
açık bir gerçektir” dedi.
YENİDEN İNŞA VE İHYA SÜRECİ GÜÇLÜ 
BİR EĞİTİMLE MÜMKÜN OLACAKTIR

Öksüz, “Eğitim sistemimizi ye-
niden inşa ve imar sürecini en sağ-
lıklı şekilde yürütmek için alandaki 
tüm paydaşların azami bir gayret ve 
enerji ile çalışması gerekmektedir. 
Eğitim-öğretim sisteminden beklen-
timiz yerli ve milli bir nitelik arz eden 
eğitim sisteminin birçok iyileştirme-
lere rağmen var olan sorunlarını bir 
an önce çözmesi, tüm unsurlarıyla 
birlikte medeniyet tasavvurumuz ile 
zamanın ruhunu mezcedecek güçlü 
bir yapıya kavuşturulmasıdır.

Bu konuda ivedilikle atılacak güç-
lü ve kararlı adımlara ihtiyacımız var-
dır. Geride bıraktığımız her dönemde 
attığımız kararlı adımlar bizi daha 
güçlü bir geleceğe taşırken, erteledi-
ğimiz veya ihmal ettiğimiz her türlü 
süreç ise bizi fersah fersah geride 

bırakmaktadır. Eğitim-öğretim siste-
mimizin temellerini akademik, ilmi, 
fikri, formasyonel açılardan olduğu 
kadar ahlaki açıdan, değerler ve me-
deniyet perspektifinden de ele almak 
ve her bir alanda güçlü bir irade or-
taya koymak zorundayız” ifadelerini 
kullandı. 

MİLLİ EĞİTİMİ YENİDEN 
İHYA VE İNŞA SÜRECİ

ÖĞRETMENLERLE BAŞLAMALIDIR
“Bu noktada milli eğitim siste-

mimizi yeniden ihya ve inşa etmeye 
öğretmenlerimizden başlamak ge-
rektiğini ifade etmek isterim. İdea-
list, işinin ehli, kuvvetli ve iradeli bir 

nesil için gecesini gündüzüne katan 
eğitimcilere olan ihtiyacımızı karşıla-
maya, öğretmenlerimizi her alanda 
motive ederek başlamalıyız. Bu ko-
nuda bakanlık birimlerimize olduğu 
kadar, sivil toplum kuruluşlarına, 
okul aile birliklerine ve velilere de 
büyük görevler düşmektedir. Yine 
konunun taraflarından biri olarak 
YÖK tarafından eğitim fakülteleri 
için atılacak köklü adımlar, konunun 
bir diğer boyutunu teşkil etmekte-
dir” diyen Öksüz, şunları kaydetti: 
“Bakanlığımız tarafından bu yıl bir 
takım değişikliklerle kademeli olarak 
uygulamaya konulan müfredat ça-

lışmalarının değerlendirilmesi eğitim 
camiamız tarafından yapılmaktadır 
ve yapılmaya da devam edecektir. En 
güzele ve en doğruya ulaşmak he-
def ve iradesi, sonu gelmez kutlu bir 
yolculuktur. Bu yolculukta müfredatı 
uygulayacak olan öğretmendir. Sade-
ce mevzuatın değişmesi, müfredatın 
değişmesi, sistemin tamamen değiş-
mesi bile yetmeyecektir. Asıl uygula-
yıcı olan öğretmenin iyi yetiştirilmesi 
gerekmektedir. Eğitim fakültelerine 
öğrenci seçiminden başlayarak ora-
da alacağı eğitimin niteliği, stajyerlik 
uygulamaları yeniden ele alınmalıdır. 
Bu türden yeni, yapıcı yaklaşımlarla 
konunun özü ve merkezi saptırılma-
dan, yapılan değişikliklerin daha da 
bütüncül, evrensel, milli ve yerli bir 
merkezde konumlanması ve ilerle-
mesi için çalışmak daha doğru ola-
caktır.”

İMAM HATİP KERVANI
 YOLCULUĞUNA DEVAM EDECEKTİR

Öksüz, “2017-2018 eğitim-öğ-
retim yılı birinci kanaat döneminde 
İHO ve İHL’lerimize gösterilen ilgi 
ve alaka için tüm halkımıza teşekkür 
ediyoruz. Halkımızın İmam Hatiplere 
göstermiş olduğu teveccüh ve yoğun 
ilgi bizleri ziyadesiyle memnun et-
mektedir. Bu konuda yürütülen bir 
takım tezviratın ise iyi niyetli olmadı-
ğının, İmam Hatipleri hedef tahtasına 
koymak isteyen zihniyetin 200 yıldır 
aziz milletimize kasteden yapılarla 
kolkola yürüdüğünün farkındayız. Şu-
nun altını özellikle çizmek isterim ki; 
her türlü kirli propagandaya, açık ve 
gizli her türlü çirkin plana rağmen in-
sanlık tarihi ile yaşıt olan İmam Hatip 
sevdasının bu kutlu kervanı yürüme-
ye devam edecektir. Tüm bu değer-
lendirmeler ekseninde geride bırak-
tığımız birinci kanaat dönemimizin 
hayırlara vesile olmasını temenni edi-
yor, ikinci dönemin birinci dönemden 
daha iyi, daha kaliteli, daha verimli bir 
dönem olmasını diliyorum” ifadeleri-
ni kullandı. 
n HABER MERKEZİ 

Tarım Üniversi-
tesi Çumra’ya  ku-
rulmalıdır. Neden 
Çumra diye soru-
labilir. Çumra sınır-
ları içinde bulunan 
Çatalhöyük 9000 
yılı aşkın geçmişi 
ile en eski yerleşim 
yerlerinden biridir. 
Çumra’nın geçmişi 
ve bu günü ile Tarımın başkenti 
olmasındandır. Toplumsal bes-
lenmemizin temel ihtiyacı olan 
bitkisel ve hayvansal ürünlerin 
sağlıklı, kaliteli ve güvenli üretil-
mesi gerekmektedir. Çumra bu 
güne kadar bu özelliğini ürettiği 
ürünleri ve verimlilikte ulaştığı 
ülke ortalamalarının üzerinde 
verimlilik düzeyi ile iyi bir şekilde 
sürdüre gelmiştir. 

 Tarımın sürdürülebilir-
liği, üretimden tüketime kadar 
bilinçli ve planlı yapılabilmesi 
ile mümkündür. Bu sürekliliğin 
sağlanması için iyi eğitim almış 
ziraatçılar ve bilinçli üreticiler 
yanında tarımsal üretim her saf-
hada desteklenmelidir. Tarım 
eğitimi ile uğraşan Tarım Üniver-
siteleri, bitkisel üretim ve hay-
vansal üretimde yeni cins, tür 
ve çeşitlerin üretim sürecine ka-
zandırılması, geleneksel üretim 
yöntemlerinin modernizasyonu 
konularında uluslar arası geliş-
melerde takip edilerek araştırıcı-
ların üreticilerle işbirliği yaparak 

ileri düzeyde yöresel 
ve ülkesel düzeyde 
uygulamalarının sağ-
lanabilmesinde teknik 
donanımlı elemanlar 
yetiştirmektir.

Bu  misyonu ye-
rine getirebilmesi 
için Tarım Üniversi-
teleri, çağdaş, yeni 
tarım tekniklerini ve 

eğitim konusundaki gelişmeleri 
bilen, uygulamalı eğitimi artır-
ma imkanlarına sahip olmalıdır. 
Çumra Selçuk Üniversitesi’ne 
bağlı 1992 yılından bu yana 
Eğitim ve öğretim vermekte 
olan Meslek Yüksekokulu’ndaki 
mevcut tarımla ilgili  bölümleri 
ve ilçede kurulan ziraat Fakül-
tesi, geçmişten bugüne kadar 
olan tarımsal birikimi ile “Tarım 
Üniversitesi”ni hak etmektedir. 
Çumra tarıma dayalı üretiminin 
yanında Modern Şeker Fabri-
kası ve diğer  tarımsal sanayisi 
ile “Tarım Üniversitesi” ni hak 
etmektedir. Çumra bilime açık 
ve bilgiyi çabuk üretime dönüş-
türen üreticiye sahip olduğu için 
“Tarım Üniversitesi” ne kavuştu-
rulmalıdır. Tarım Üniversitesi’ne 
kavuşabilmesi için Çumra hep 
birlikte gerekli adımları daha da 
hızlandırmalı ve gerekli alt yapı 
çalışmalarını tamamlamalıdır. 
Bu arzumun gerçekleşmesi di-
leklerimle hoşça kalınız. 

ÇUMRA’YA TARIM ÜNİVERSİTESİ 

Orman ve Su İşleri Bakanı Vey-
sel Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Ge-
nel Müdürlüğünün inşa ettiği atık su 
arıtma tesislerini birer birer hizme-
te aldıklarını dile getirdi.  Hizmete 
alınan bu tesisler ile arıtılan suların 
sulama ve sanayi gibi sektörlerde 
tekrar kullanıldığına dikkati çeken 
Eroğlu, işleme tabi tutulmadan ta-
biata salınması durumunda çevre-
sel felaketlere sebep olabilen atık 
suların, aynı zamanda günümüzün 
ve geleceğin en büyük meselele-
rinden biri olarak görülen su kıtlığı 
probleminin çözümü için müthiş bir 
alternatif kaynak olma özelliği taşıdı-
ğını belirtti.  Eroğlu, Bakanlık olarak 
Türkiye’de atık su arıtımı ve arıtılan 
suyun yeniden kullanımına yönelik 
faaliyetleri giderek artırdıklarını vur-
guladı.

Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:  
“Aslında belediyelerin yapması ge-
reken bu tesisleri DSİ’nin yapma gibi 
bir zorunluluğu bulunmuyor. Fakat 
bu probleme kayıtsız kalamadık. Bu 
maksatla ilk aşamada çalışmaları-
mızı Ergene Havzası’nda yoğunlaş-
tırdık. Ergene Nehri’nin eski günle-
rine kavuşması için Ergene Eylem 

Planı kapsamında bölgede 12 adet 
atık su arıtma tesisini hizmete aldık. 
Ayrıca Edirne Uzunköprü, Kırklare-
li Merkez ve Tekirdağ Çorlu olmak 
üzere 3 kolektör de tamamlanarak 
işletmeye alındı. Ergene Havzası 
dışında da atık su faaliyetlerine hız 
verdik. Trabzon Atasu Barajı Atıksu 
Tesisleri ve Çankırı Güldürcek Barajı 
Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma 
Tesisi’ni tamamlayarak işletmeye al-
dık. Ayrıca önceliği olan bölgelerde 5 
adet atık su arıtma tesisinin projesini 
tamamladık, 6 adetinin ise projeleri 
sürüyor.”
n AA

Bakan Eroğlu: Atık su 
faaliyetlerine hız verdik

Veysel Eroğlu

TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz

mulayim@selcuk.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  
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Ankara’nın Suriye’nin geleceğinin belirlenmesinde devre dışı kalmasının önümüzdeki on yıllarda çok ciddi sonuçları olabilir

Afrin harekatı ve jeostratejik şartlar
2011 yılından itibaren yaşanan 

savaşın gösterdiği keskin bir jeo-
politik gerçek var: Sahada askeri 
güç somut sonuçlar alacak şekilde 
kullanılmadığı sürece, uluslararası 
süreçler aracılığıyla Suriye’nin ge-
leceğinde belirleyici olmak söz ko-
nusu bile değil. Bu jeopolitik varsa-
yımı destekleyen en önemli örnek, 
kuşkusuz, Rusya Federasyonu’nun 
Suriye’ye askeri müdahalesi. 2015 
yılında sınırlı sayıda hava kuvvetleri 
platformu ile başlayan bu müdahale, 
bugün Moskova’yı Suriye’deki en be-
lirleyici aktör konumuna getirdi. Öyle 
ki Tartus Donanma Üssü, Hmeymim 
Hava Üssü ve çok katmanlı hava 
savunma mimarisi sayesinde, Rus-
ya artık Doğu Akdeniz’de inkar edi-
lemez bir kapasiteye ulaştı. İlk kez 
Suriye’de denediği 160’ın üzerinde 
silah sistemi ve edindiği muharip 
tecrübenin de hem Rusya Federas-
yonu Silahlı Kuvvetleri yetenekleri 
hem de Rus savunma sanayinin silah 
satışları üzerindeki katkısı çok büyük. 
Benzer şekilde İran, İsrail karşısında 
vekâleten harp kapasitesini tahkim 
etmek için yeni üsler inşa etmeye 
çalışıyor. Afganistan-Pakistan bölge-
sinden Ortadoğu’ya kadar geniş bir 
eksende mobilize ettiği Şii milisleri 
Suriye’ye yığıyor ve Lübnan Hizbul-
lahı’nın ülkedeki varlığını kalıcı hale 
getirmek için elinden geleni yapıyor. 
Tıpkı Rusya ve İran gibi ABD de Suri-
ye’deki özel kuvvetler personeli, hava 
sahasını kontrol etmeye yönelik faa-
liyetler, askeri danışmanlar ve SDG 
ile işbirliği üzerinden Suriye’deki var-
lığını Rusya’yı dengeleyecek şekilde 
kurguluyor. 

Yukarıda tasvir edilen zorlu denk-
lemde, Ankara’nın devre dışı kalma-
sının önümüzdeki on yıllarda çok 
ciddi sonuçları olabilir. Söz konusu 
ihtimallerin en vahimi, PKK terör ör-
gütü ile organik bağları olan grupla-
rın Türkiye’nin hemen yanı başında 
fiili bir durum oluşturması ve bu fiili 
durumu kalıcılaştırmaları. Böyle bir 
senaryo, Türkiye’nin toprak bütün-
lüğüne yönelik meydan okumanın, 
kritik taktik yetenekler de kazanarak, 
2. Ordu sorumluluk sahası boyunca 
uzanması anlamına gelecek. Ayrıca, 
ABD’nin son olarak, nüvesini YPG 
militanlarının oluşturacağı 30 bin 
kişilik sınır güvenliği “ordusu” teşkil 
edeceğini belirtmesi de, Washington 
ile YPG arasındaki ilişkinin DEAŞ ile 
mücadele zemininin dışına taşabile-
ceğine ilişkin güçlü emareler ortaya 
koyuyor.

Bu noktada iki hususun altını çiz-
mekte yarar var: Bunlardan ilki, YPG 
ile ilişkiler konusunda ABD’nin yalnız 

olmaması. Rusya da benzer şekil-
de PYD/YPG ile ilişkiler geliştirdi ve 
hatta Türkiye’nin Afrin’e olası müda-
halesine karşın, ön alıcı biçimde, böl-
geye askeri polis birlikleri konuşlan-
dırdı. Rusya Federasyonu’na ilişkin 
savunma konularını takip edenlerin 
iyi bileceği gibi, söz konusu askeri 
polis birlikleri büyük önem taşıyor. 
Zira Suriye’ye ilk konuşlandırılan bir-
likler Çeçenistan’dan, daha sonra da 
İnguşetya’dan geldi ve muharip ye-
teneklerinin yüksek olduğu tahmin 
ediliyor. İkinci olarak, İdlib ve müca-
vir bölgelerde hava sahası Rusların 
kontrolü altında. Ayrıca Suriye hava 
savunma unsurları da bulunuyor. Bu 
iki faktör, Türk kamuoyunun konuyu 
doğru analiz etmesi açısından önem 
taşıyor. Özetle, Ankara’nın Suriye’ye 
ilişkin tehdit algılamasının çok ciddi 
bir bölümü, ABD’nin YPG ile kur-
duğu işbirliğinin sınırlarının bir hayli 
muğlak olmasından kaynaklanıyor. 
Öte yandan, Afrin’e yönelik olası bir 
harekat, Türk-Amerikan iliş-
kilerinden çok, Türk-Rus iliş-
kilerine dair diplomatik den-
gelerle ilgili.
BAAS REJİMİ KUVVETLERİNİN 

İDLİB HAREKATI
Üzerinde durulması gere-

ken bir diğer husus da Suriye 
Baas rejimine bağlı kuvvet-
lerin İdlib’de sürdürdükleri 
yoğun operasyonlar. Bu nok-
tada, İdlib, Hama kırsalı ve 
Halep-Hanasır bölgesinde 
konuşlandırılan Suriye Arap 
Silahlı Kuvvetleri birlikleri-
nin niteliklerine dikkat çek-
mek gerekiyor. 2017 yılının 
sonundan itibaren Baas re-
jiminin İdlib çevresine mu-
harip kapasitesi en yüksek 
birliklerini konuşlandırdığı 
izlenmekteydi. Bu kapsam-
da, General Süheyl Hasan 
komutasındaki Kaplan Kuv-
vetleri, rejimin mezhep esa-
sına göre teşkil edilmiş elit 
4. Zırhlı Tümeni, Hafız Esed 
döneminden beri kritik pozisyonunu 
koruyan Suriye Arap Hava Kuvvet-
leri İstihbaratı’nın özel harekat un-
surları ve Cumhuriyet Muhafızları 
bünyesindeki bazı birlikler, yaklaşık 
iki aydır İdlib’e yönelik bir genel ta-
arruza hazırlanacak şekilde faaliyet-
lerini yoğunlaştırdılar. Açık kaynaklı 
istihbarat verileri, yukarıda aktarılan 
tabloya İran Devrim Muhafızları’nın 
kontrolündeki Şii milislerle Lübnan 
Hizbullahı’nın da katıldığını ve özel-
likle harekatın doğu-kuzeydoğu cep-
hesinde yer aldıklarını gösteriyor.

Açıkçası, yukarıda aktarılan Su-

riye kuvvetlerinin İdlib’in Hatay ile 
sınır komşusu olan yerleşimlerini de 
kısa sürede ele geçirmesi, daha sonra 
da YPG/PYD ile pazarlık yoluyla, ya 
da güç kullanarak, Afrin’de kontrolü 
sağlaması Türkiye için tercih edile-
bilecek bir seçenek değil. Zira Baas 
rejiminin Türkiye’ye karşı düşmanca 
tutumu, özellikle kritik sınır bölgele-
rinde ciddi sorunlara neden olabilir. 
Bahse konu birliklerin komutanla-
rından ve üst düzey figürlerinden 
bazılarının kimyasal harp faaliyetleri 
nedeniyle ABD ve AB yaptırım lis-
telerinde olduğunun hatırlatılması, 
herhalde belirtilen güvenlik endişele-
rinin anlaşılması için yeterli olacaktır. 
AFRİN HAREKATI NEYE BENZEYECEK?

Öncelikle şunun altını dikkatle 

çizmekte yarar var: Gelişmeler gös-
teriyor ki, Afrin’e yönelik bir harekat, 
temel askeri parametreleri itibariy-
le, iç güvenlik harekatı örneğinde 
görüldüğü üzere bir düşük yoğun-
luklu çatışmadan çok, Fırat Kalkanı 
harekatıyla müşahede edilen “hibrit 
(melez) harp” vakası olacaktır. Daha 
açık bir anlatımla, tıpkı El-Bab çatış-
maları sırasında DEAŞ’ın yaptığı gibi, 
bölgedeki terörist unsurların konvan-
siyonel ve gayrinizami konseptleri 
sistematik biçimde ve bir arada kul-
lanması muhtemel. Suriye’de yedinci 
yılına giren savaşta YPG’nin kazandı-

ğı güdümlü tanksavar füzeleri, perso-
nel tarafından kullanılan hava savun-
ma sistemleri (MANPADS) gibi taktik 
yeteneklerin yanı sıra, zırhlı platform-
ların ve hatta Sovyet yapımı tankların 
da bulunması, hibrit harp tehlikesini 
bir kez daha teyit etmiş oluyor.

Fırat Kalkanı harekatı sırasında 
en ciddi zorluklardan biri de yeraltı/
tünel harbi (subterranean warfare) 
ve el yapımı patlayıcıların (EYP) bir 
arada kullanılmasıydı. Nitekim, Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin kayıplarının 
önemli bir bölümü de bahse konu 
tehditlerden kaynaklanmıştı. Sayılan 
tüm bu faktörler, olası Afrin harekatı 
için de geçerli. Ayrıca, harekatın stra-
tejik seviyede baskın niteliği olmaya-
cak. Bu durum da esasen diplomatik 

bir zaruretin ürünü oldu. Zira Anka-
ra’nın İdlib konusunda uluslararası 
kamuoyunu etkin biçimde uyarması 
ve dikkatleri çekebilmesi için, Cum-
hurbaşkanı düzeyinde sert bir söylem 
benimsemesi gerekmekteydi. Anım-
sanacağı üzere, bundan yaklaşık 
yirmi yıl önce, Hafız Esed rejiminin 
PKK terör örgütüne verdiği desteği 
kesmesi için başlatılan zorlayıcı dip-
lomasi çabaları sırasında da Türkiye, 
Cumhurbaşkanı düzeyinde ve sert 
bir diplomatik söylem kullanmayı 
tercih etmişti.

Olası Afrin harekatı sırasında –Fı-

rat Kalkanı’ndan alınan dersler de göz 
önünde bulundurulduğunda– Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin karşılaşabilece-
ği birkaç önemli konu var: Bunlardan 
ilki, zırhlı platformların hibrit harp 
ortamında, meskun ve yarı–meskun 
alanlarda, güdümlü tanksavar silah-
ları karşısındaki yetenekleri. El–Bab 
çatışmalarını değerlendirirken birçok 
kez belirttiğimiz üzere, Türk tank ve 
zırhlı platform modernizasyonu açı-
sından aktif koruma sistemleri büyük 
önem arz ediyor. 2020’li yıllarda zırh-
lı birliklerin omurgasını teşkil etmesi 
beklenen Altay ana muharebe tankı 
ve ASELSAN tarafından üretilecek 
olan AKKOR aktif koruma sistemi 
kuşkusuz çok şey değiştirecek. Ancak 
Afrin’deki sıkıntı, 2020’li yılları bek-
leyemeyecek durumda. Bu değerlen-
dirmenin kaleme alındığı sıralarda, 
Türk basın kaynakları, Afrin’e yönelik 
harekat için Türk tanklarının AKKOR 
korumasında olacağına ilişkin dikkat 
çekici haberler yayımladılar. Aslına 

bakılırsa, gizlilik derecesine sahip 
olağanüstü bir gelişme yaşanmadı 
ise, AKKOR aktif koruma sisteminin 
envantere girişi için daha birkaç yıl 
var. Öte yandan, Türk savunma sa-
nayinin Ukrayna ile Zaslon–L aktif ko-
ruma sistemi ve reaktif zırh teknoloji-
leri kapsamında çalışmalar yürüttüğü 
biliniyor. 

Dolayısıyla, bahse konu aktif ko-
ruma sisteminin hemen 2018 ba-
şında öncelikli olarak tedarik edildiği 
akla gelebilir. Yine de böyle hassas 
bir bilginin resmi makamlarca teyit 
edilmesi gerekecek.  Askeri açıdan 

önem arz eden bir diğer konu da 
Türk Hava Kuvvetleri ve Kara Hava-
cılık unsurları ile insansız hava araç-
larının, Afrin harekatını mümkün kı-
lacak şekilde, Suriye hava sahasında 
rahat hareket edebilmesi. Özellikle 
Fırat Kalkanı harekatından çıkarılan 
dersler, kara birliklerinin asimetrik 
tehditlere karşı korunmasında, yakın 
hava desteğinin ve operasyon saha-
sının 24 saat yakından izlenmesinin 
büyük önem taşıdığını ortaya koydu. 
Böyle bir imkanın elde edilmesi için 
de Türkiye’nin Rusya ile bir mutaba-
kata varması önem taşıyor. Ayrıca, 
Baas rejiminin olası provokasyonla-
rının da önüne geçilmesi kritik. Yine 
de özellikle döner-kanatlı platformlar 
için 10 bin-15 bin feet seviyesinin al-
tındaki irtifaların gerçekten tehlikeli 
olabileceğine dikkat çekmekte yarar 
var. Bunun nedeni ise YPG’nin geç-
tiğimiz yıllarda kazandığı alçak irtifa 
hava savunma yetenekleri.

Jeostratejik olarak, El-Bab cephe-
sinin kilidi Akil dağıydı. Coğrafi nite-
likleri farklı olsa da, Afrin cephesi için 
Şeyh Bereket dağı benzer bir önem 
arz ediyor. Astana süreci kapsamın-
da Türk Özel Kuvvetler unsurlarının 
Şeyh Bereket dağında faaliyetlerde 
bulunduğu basında yer almıştı. Dola-
yısıyla, harekat başlar ise bu bölgenin 
yakından izlenmesi gerekiyor.
TÜRKİYE’NİN ZOR STRATEJİK TERCİHİ

Özetle, Türkiye’nin olası bir Af-
rin harekatı, “yarın” çok daha vahim 
boyutlarda ortaya çıkacak bir milli 
güvenlik sorunu için, “bugün” kabul 
edilebilir düzeyde risk almaya daya-
nacak. Askeri olarak temel handikap-
lar, harekatın stratejik seviyede bir 
baskın niteliği taşımayacak olması, 
YPG’nin bölgede gerekli tahkimatı 
oluşturmak için imkan bulması ve 
olası harekat alanının çok yakınında 
Baas rejiminin mezhep esasına dayalı 
elit birliklerinin yoğun varlığı. An-
cak, yukarıda sayılan risklere kıyas-
la, Türkiye’nin Suriye denkleminden 
jeopolitik olarak dışlanmasının ve 
sınırlarında PKK ile organik ilişkile-
ri olan terör gruplarının, hibrit harp 
yetenekleri bakımından bir “Lübnan 
Hizbullahı’na” dönüşmesinin bera-
berinde getireceği tehditler çok daha 
vahim. Bu nedenle olası Afrin hare-
katı, hiç yapılmaması yapılmasından 
daha vahim sonuçlar doğuracak bir 
“açık kalp ameliyatı”na benzetilebilir. 

Elbette, tıbbi müdahalelerde 
olduğu gibi, tüm komplikasyon ve 
enfeksiyon risklerinin minimize edil-
mesi ve ameliyat sonrası dönemin 
dikkatle planlanması, en az ameliyatı 
yapan cerrahi ekibin başarısı kadar 
önem taşıyacaktır.  n AA

Suriye sınırına ÖSO 
birlikleri sevk edildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsa-
mında Bab ve Çobanbey’de görev 
yapan ÖSO birlikleri, Hatay sınır 
hattına sevk edildi. Fırat Kalkanı 
Harekatı kapsamında Bab ve Ço-
banbey’de görev yapan Özgür Su-
riye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Hatay 
sınır hattına sevk edildi.

Suriye tarafında görevli ÖSO 
birliklerini taşıyan 20 otobüs, geniş 
güvenlik önlemleri altında Kilis’ten 
geçerek Hatay istikametine doğru 
hareket etti.

ÖSO birliklerinin Afrin Operas-
yonu kapsamında görevli birliklere 
takviye olarak gittiği öğrenildi.  n AA

ABD ordusu, PYD/PKK’yı Türkiye sınırına yerleştiriyor
ABD ordusunun Suriye-Türkiye 

sınırındaki keşif çalışmalarının ardın-
dan bine yakın PYD/PKK’lı Tel Ebyad 
hattına konuşlandı.

AA’nın Tel Ebyad’da güvenilir 
kaynaklardan aldığı bilgilere göre, 
ABD ordusunun zırhlı araç ve pi-
kaplarından oluşan konvoyları, ge-
çen cuma ve salı günü, terör örgütü 
PYD/PKK’nın SDG adını kullanarak 
işgalde tuttuğu Tel Ebyad bölgesine 
geldi.

Amerikan askerleri, on araçtan 
oluşan konvoylarla iki gün boyunca 
Suriye-Türkiye sınır hattında keşif 
yaptı. ABD ordusunun, Türkiye’nin 
Akçakale sınır kapısının karşısındaki 
Tel Abyad kapısı yakınları ile buranın 
doğu ve batı hatlarında tamamladığı 
incelemenin ardından terör örgütü 
bölgeye sevkiyatta bulundu. Örgü-
tün işgalindeki AynulArab (Kobani) 
ilçesinin güneyinde bulunan Ayn İsa 
beldesinden araçlarla hareket eden 
binden fazla PYD/PKK’lı, Tel Ebyad’a 
getirildi.

Örgüt, Tel Ebyad’da Türkiye sını-
rına bakan, aralarında Kanıytra, Tel 
Fender, Carıh, Slip ve Han köylerinin 
bulunduğu 10 civarında gözlem nok-
tasına takviye yaptı.

Gözlem noktalarında en fazla 15 
terörist bulunurken, takviyelerle bu 
sayı her bir noktada yaklaşık yüzer 
teröriste ulaşı. 

ABD’NİN SINIR 
GÜVENLİK GÜCÜ PLANI

9 Ocak’taki haberinde ABD Sa-
vunma Bakanlığı (Pentagon) ve istih-
barat teşkilatı CIA’in PYD/PKK’nın 
Kandil yapılanması ile ortak bir “sınır 

güvenliği gücü” oluşturma çabasını 
duyurmuştu. Haberde, 400 terör ör-
gütü mensubunun bu yönde verilen 
eğitimi tamamladığı, ilk etapta örgü-
tün işgal ettiği ancak rejim ile sınır 
hattında yer alan Aynularab (Koba-
ni), Tel Ebyad, Resulayn ve Maliki-
ye’de konuşlanacağı, Afrin’e de sevk 
edilebileceği bilgileri yer almıştı. 
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı 

koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dil-
lon, 14 Ocak’ta AA’nın haberini doğ-
rulamış, SDG ismini kullanan terör 
örgütü PYD/PKK mensuplarından 
oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak “sınır 
güvenliği gücü” kuracaklarını açıkla-
mıştı. Ardından, Pentagon Suriye’de 
terör örgütü PYD/PKK’nın paravanı 
SDG’ye kurdurmayı planladıkları 
“Sınır Güvenliği Gücü”nün “yeni bir 

ordu” veya “konvansiyonel sınır mu-
hafız gücü” olmadığını iddia etmişti.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da 
dünkü açıklamasında, “Türkiye’ye 
bir açıklama borcumuz var. Bu, ta-
mamen yanlış resmedilmiş ve yanlış 
tanımlanmış bir durum ve bazı ki-
şiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir 
sınır güvenlik gücü kurmuyoruz.” 
yorumunu yapmıştı.   n AA
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Azerbaycan’ın bağımsızlık yolu; Kanlı Ocak 
Azerbaycanlılar, 20 Ocak 

1990’da Sovyet ordusunun Bakü 
ve diğer illerde kadın ve çocuk ay-
rımı yapmaksızın yaptığı katliamın 
kurbanlarını anıyor. Aradan geçen 
28 yıla rağmen acısı tüm Azerbay-
canlıların kalbinde tazeliğini koru-
yan ve tarihe “Kanlı Ocak” adıyla 
geçen katliam, 70 yıl süren Sovyet 
esaretinden sonra bağımsızlığın ka-
zanılmasında önemli dönüm noktası 
oldu. Olaylar, Sovyetler Birliği’nin 
çöküşünü hızlandırdı. Azerbaycan 
tarihinde önemli bir dönüm noktası 
olan ve 150’ye yakın sivilin hayatını 
kaybettiği olaylar Azerbaycanlılarda 
bağımsızlık duygusunu alevlendirdi. 
Olaylarda ayrıca 750 kişi de yara-
landı. O dönem çekilen fotoğraf ve 
video görüntüler Sovyet ordusunun 
yaptığı vahşeti ortaya koyuyor. Şe-
hitler, 1918’de Bakü’yü Ermeni ve 
Bolşevik çetelerden kurtaran Kafkas 
İslam Ordusu şehitlerinin gömüldü-

ğü tepede ve bugün “Şehitler Hiya-
banı” adıyla bilinen bölgede defne-
dildi. Azerbaycanlılar 28 yıldır her 
yıl 20 Ocak’ta, ellerinde kurbanların 
simgesi haline gelen karanfillerle şe-
hitliğe akın ediyor.

“ONLAR VATAN İÇİN
 CANLARINDAN GEÇTİLER”

AA muhabirine değerlendir-
melerde bulunan Azerbaycan Milli 
İlimler Akademisi Kafkasya Araş-
tırmaları Enstitüsü Başkanı ve Ba-
ğımsız Milletvekili Prof. Dr. Musa 
Gasımlı’ya göre, “Kanlı Ocak” Sov-
yetlerin Azerbaycan’a karşı işlediği 
bir suç, aynı zamanda Azerbaycan 
halkının kahramanlık sayfası. Sovyet 
yönetimini, Komünist Partisi, ordu 
ve istihbarat ile ekonominin ayakta 
tuttuğunu söyleyen Gasımlı, “Azer-
baycan şehitleri kendi kanlarıyla ko-
münist ideolojiyi tarihin çöplüğüne 
attı. Ordu ve istihbarat halka ateş 
açtığı için tamamen güven kaybet-

ti. Sovyet ekonomisi, birliğe üye 
ülkelerin birbirine bağımlı olduğu 
şekilde kurulmuştu. 20 Ocak olayla-
rından sonra Azerbaycan’da 40 gün 
genel grev yapıldı ve bu da Sovyet 
ekonomisinin sistemini bozdu. Şe-
hitlerimizin anısı bu devlet kaldıkça 
ebediyen yaşayacaktır. Çünkü onlar 
vatan için canlarından geçtiler.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

AZERBAYCAN’IN BAĞIMSIZLIĞINDA 
ÖNEMLİ ROL OYNADI

Tarihçi Yrd. Doç. Dr. Ramin Sa-
dıkov da 20 Ocak olaylarının Sovyet-
lerin dağılmasında ve Azerbaycan’ın 
bağımsızlığını elde etmesinde büyük 
rolü olduğunu vurguladı.

Dönemin SSCB lideri Mihail 
Gorbaçov’un 1985’te başlattığı “pe-
restroyka” (yeniden kurma) politika-

sının gerçekleştirilmesinde yapılan 
yanlışların etnik sorunlar doğurdu-
ğunu dile getiren Sadıkov, Azerbay-
can toprağı olan Dağlık Karabağ’da 
yaşayan Ermenilerin, bu bölgenin 
Ermenistan’a bağlanması talebinde 
bulunduğu hatırlattı. Ermenistan’da 
yaşayan Azerbaycanlılarla, Azerbay-
can’da yaşayan Ermeniler arasında 
da zaman zaman sorunlar çıktığını 
ve 1988 sonlarında karşılıklı olarak 
toplu göç yaşandığını anımsatan 
Sadıkov, Ermenistan Parlamento-
sunun 9 Ocak 1990’da Dağlık Ka-
rabağ’ın Ermenistan’a dahil edil-
mesi yönünde karar alması üzerine 
Azerbaycan’da yüz binlerce insanın 
katılımıyla mitinglerin başladığını 
hatırlattı. 

Sovyet yönetiminin durumu 
kontrol altına almak için Bakü’de 
Olağanüstü Hal ilan ettiğini belirten 
Sadıkov, kentteki kontrolü tamamen 
kaybetmekten korkan Gorbaçov yö-

netiminin 19 Ocak’ta Bakü’ye ordu 
yürütülmesi kararı aldığını ifade etti.

 Ordunun müdahalesinden önce 
Azerbaycanlıların kontrolünde olan 
devlet televizyonunun enerji sağ-
layıcılarının istihbarat tarafından 
patlatıldığını anlatan Sadıkov, şöyle 
konuştu:

“Sovyet ordusu, Bakü’ye beş 
yönden giriş yaptı. Tank ve zırhlı 
araçlardan ibaret konvoylar, karşıla-
rına çıkan araçları ezerek ve sivillere 
ateş açarak ilerledi. Ambulansları 
bile tankla ezmekten çekinmeyen 
Sovyet askerleri, toplu taşıma araç-
larını kurşun yağmuruna tuttu. 

Öyle bir katliam yapıldı ki oto-
büsle evine giden memur, evinin 
balkonunda çamaşır asan kadın ve 
yaralılara yardıma giden doktor bile 
açılan ateşle can verdi, tankların 
paletleri altında onlarca Bakü sakini 
hayatını kaybetti.”
n AA

 Azerbaycanlılar, 20 Ocak 1990’da Sovyet ordusunun Bakü ve diğer illerde kadın ve 
çocuk ayrımı gözetmeden yaptığı katliamın kurbanlarını anıyor.

Son iki günde katliam ve şiddet 
olaylarından kaçan 100’den fazla 
Arakanlı Müslüman Bangladeş’e 
sığındı, Myanmar’da katliam ve 
şiddet olaylarından kaçan Arakanlı 
Müslümanlar, Bangladeş’e sığın-
maya devam ediyor.

Cox’s Bazar kenti civarındaki 
Ukhiya alt bölgesinden üst düzey 
yetkili Mohammed Mikaruzzaman, 
Myanmarlı ve Bangladeşli yetkilile-
rin, Arakan eyaletinden kaçan Ara-
kanlı Müslümanların topraklarına 
dönme planını ele almak üzere hafta 
başında bir araya gelmesinin ardın-
dan, Myanmar’dan Bangladeş’e ka-
çışların devam ettiğini bildirdi. Mi-
karuzzaman, son iki günde 100’den 
fazla Arakanlı Müslüman’ın Bang-
ladeş’e giriş yaptığını ifade etti. 
Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müs-
lümanların ülkelerine iade edilip 
edilmeyeceği belirsizliğini korurken 

Mikaruzzaman, çok az bir hazırlık 
yapıldığını söyledi. Mikaruzzaman, 
“Son birkaç gündür, geri dönüşün 
muhtemel rotasını görmek için bazı 
sınır noktalarını gezdim ancak he-
nüz hiçbir şey kesinleşmiş değil.” 
dedi. Arakanlı Müslümanları temsil 
eden örgütler tarafından dün yapı-

lan ortak açıklamada, Arakan eya-
letinde Myanmar askerlerinin, aşı-
rılıkçıların ve diğerlerinin soykırıma 
varan barbarlığına tanıklık eden bu 
mültecilerin Myanmar’a nasıl geri 
gönderileceğinin soru işareti olduğu 
vurgulanmıştı. Arakanlı mültecile-
rin hoşgörü ortamı oluşturulmadan 

Myanmar’a geri dönmek istemediği 
vurgulanan açıklamada, bu kişile-
rin Bangladeş’teki kamplardan ev-
leri yerine Myanmar’daki barınma 
merkezlerine nakledilmesinin kabul 
edilemeyeceği belirtilmişti.

NEPİDO’DA GERİ DÖNÜŞ 
SÜRECİ GÖRÜŞÜLDÜ

Bangladeş yönetimi, Arakanlı 
Müslümanların topraklarına dönü-
şü için sık sık çağrılarda bulunuyor-
du. 

Bu kapsamda, Myanmar ve 
Bangladeş hükümetleri arasında 23 
Kasım’da bir anlaşma imzalanmıştı. 
Nepido’da düzenlenen toplantıyla 
ilgili açıklama yapan Myanmar Sos-
yal Refah, Yardım ve İskan Bakanı 
Win Myat Aye, Bangladeş’e kaçan 
Arakanlı Müslümanların Myan-
mar’a geri dönüş sürecinin gelecek 
hafta başlatılmasının planlandığını 
dile getirmişti. n AA

Suriyelilerden Afrin 
operasyonuna destek

KKTC’de koalisyon 
hükümeti istifa etti

Suriye’nin Türkiye sınırında 
Kilis ilinin karşısında yer alan Azez 
ilçesinde yaşayan halk, Türkiye ve 
Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) 
Afrin’e operasyon düzenleyerek 
bölgeyi terör örgütü PYD/PKK’dan 
temizlemesini istedi. Terör örgü-
tünün işgalindeki Afrin ilçesine 
komşu Azez’de yaklaşık bin kişinin 
katılımıyla terör örgütü PYD/PKK 
protesto edildi.

Gösteride Azez halkı adına oku-
nan bildiride, “Dost Türk ordusu 
ve ÖSO hemen harekete geçmeli 
çünkü bu çete Afrin’de kaldıkça gü-
vende değiliz.” ifadeleri kullanıldı. 
Afrin halkına seslenilen bildiride, 
“Bizim düşmanlığımız size değil, 
oradaki terör Protestoda, “SDG’nin 
DEAŞ’tan farkı yok”, “Afrin’deki 

kardeşlerimizi PKK’dan kurtaracak 
operasyonu destekliyoruz”, “Suri-
yeli Kürtler PKK’ya karşı”, “Bizim 
savaşımız sarı terörle”, “Afrin, Azez 
birdir”, “SDG Halep cinayetlerinin 
parçasıydı”, “Bugün SDG, yarın 
Esed” yazılı pankartlar taşıdı. Elle-
rinde ayrıca Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının 
yer aldığı pankartlar bulunan Azez 
halkı gösteride, ÖSO bayrakları da 
açtı. Protestoda, ABD Başkanı Do-
nald Trump’ın fotoğrafının üzerinde 
“Katil” yazan pankart dikkati çekti. 
Gösteride, “Ey terörist PKK, ülkem-
den çık”, “PKK haindir”, “Halk PKK 
ile savaşmak istiyor”, “Halkımız 
topraklarını özgürleştirmek istiyor” 
şeklinde sloganlar da atıldı.
n AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgür-
gün, 7 Ocak’ta yapılan erken ge-
nel seçimin ardından Ulusal Birlik 
Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) 
koalisyon hükümetinin istifasını 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya 
sundu. Cumhurbaşkanı Akıncı, Baş-
bakan Özgürgün’ü Cumhurbaşkan-
lığı Sarayı’nda kabul etti. Başbakan 
Özgürgün kabulde yaptığı konuş-
mada, bir önceki hükümetin istifa-
sını sunmak için geldiğini belirterek 
Meclisteki yemin töreninden sonra 
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da yeni 
bir hükümetin oluşması için gerekli 
adımları atacağını söyledi. Cumhur-
başkanı Akıncı da bugün bir anaya-

sal gerekliliği yerine getirdiklerini 
belirterek pazartesi yapılacak yemin 
töreninden sonra parti başkanları 
ile görüşeceğini dile getirdi. Akın-
cı, “Anayasa’da ne, nasıl yapılacak 
bellidir. Dolayısıyla onun gereklerini 
biz de hukuk içerisinde ve siyasal 
partilerle istişare içerisinde yapaca-
ğız.” şeklinde konuştu. Konuşma-
nın ardından Başbakan Özgürgün, 
Cumhurbaşkanı Akıncı’ya hüküme-
tin istifasını takdim etti. Cumhur-
başkanı Akıncı, ayrıca yeni hükümet 
kuruluncaya kadar mevcut hükü-
metin görevine devam etmesini is-
tedi. KKTC Cumhuriyet Meclisi, 13 
Kasım 2017’de oy çokluğuyla erken 
genel seçim kararı almıştı.
n AA

Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK hedeflerine yönelik muhtemel harekatı için 
geri sayım sürerken, dün Rusya bölgedeki birlikleri çekti, Türkiye terör hedeflerini vurdu

Rusya çekiliyor, 
Türkiye vuruyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan uzun zamandır gündemde 
olan Türkiye’nin Afrin’deki terör ör-
gütleri PYD/PKK/YPG’yi temizlemek 
için yapabileceği operasyonu geçtiği-
miz günlerde yeniden gündeme ge-
tirdi. Uzun zamandır “Türkiye Afrin’e 
girecek mi girmeyecek mi’ sorunu-
nun tartışıldığı konu, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın yeniden gündeme getir-
mesiyle ana konulardan biri haline 
geldi. Konuya ilişkin hem Türkiye’de 
hem de dünyada çeşitli açıklamalar 
yapıldı. Türkiye Afrin operasyonuyla 
ilgili diplomasi trafiğine girdi. Tür-
kiye’nin Afrin’e girmesi an meselesi 
olarak görülmeye başlandı. Önceki 
gün de Genelkurmay Başkanı Org. 
Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan 
Fidan, Rusya’ya giderek mevkidaş-
ları ile bir görüşme gerçekleştirdiler. 
Yapılan kritik görüşmelerin ardından 
dün Rusya’nın Afrin’deki birliklerini 
çektiği haberleri geldi. Aynı saatlerde 
ise Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Af-
rin’deki terör hedeflerini topçu atışla-
rıyla vurdu. 

GERİ SAYIM SÜRÜYOR
Türkiye’nin Afrin’deki terör ör-

gütü PYD/PKK hedeflerine yönelik 
muhtemel harekatı için geri sayım 
sürerken, Rusya askeri polisini bölge-
den çıkarmaya başladı. AA’nın Afrin 
içindeki güvenilir kaynaklardan aldığı 
bilgiye göre, Kefer Cenne köyü ya-
kınlarında konuşlu Rus askeri polisi 
bölgeden gruplar halinde ayrılıyor. 
Afrin’den çıkan onlarca Rus askeri 
polisi, Beşşar Esed rejiminin kontro-
lündeki Nubul ve Zehra beldelerine 
ulaştı. Rus askeri polisinin bir kısmı 
halen Afrin’de bulunuyor. Genelkur-
may Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 
beraberinde MİT Müsteşarı Hakan 
Fidan ile Moskova’da dün Rusya 

Federasyonu Genelkurmay Başka-
nı Orgeneral Valery Gerasimov ile 
görüşmüştü. Görüşmede, bölgesel 
güvenlik konuları, Suriye’deki son ge-
lişmeler ve Astana/Cenevre süreci ele 
alınmıştı.  
TSK AFRİN’DEKİ TERÖR HEDEFLERİNİ 

VURDU
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 

Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK he-
defleri topçu atışlarıyla vuruldu. Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 
Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK he-
defleri topçu atışlarıyla vuruldu. Ha-

tay’ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki 
sınır birliklerinden terör yuvalarına 
en az 10 atış yapıldı. Terör örgütü 
PYD/PKK mensuplarının taciz atış-
larına, meşru müdafaa kapsamında 
karşılık verildiği bildirildi.
n AA

Arakanlıların Bangladeş’e kaçışı sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK hedefleri topçu atışlarıyla vuruldu.



Tarımsal endüstrinin oldukça 
geliştiği Konya’da, buna bağlı olarak 
çok sayıda üretim alanı bulunuyor. 
Özellikle Türkiye’nin tahıl ambarı 
olarak anılan Konya’nın bu önem-
li özelliğinden dolayı un sektörü de 
önemli ölçüde gelişmiş durumda. 
Un sektörü içerisinde önemli mar-
kalardan olan Taşkınlar Un da 1992 
yılından bu yana Konya’da bu alanda 
önemli işlere imza atıyor. Konya-An-
kara karayolu üzerinde kurulu olan 
Taşkınlar Un, 1995-1996 yıllarında 
yapmış olduğu yatırımlarla tesisini 
10 bin metrekare kapalı alan top-
lamda 30 bin metrekarelik modern 
bir tesis haline getirip üretim ka-
pasitesini günlük 200 tona çıkarıp, 
ürün yelpazesindeki ürün çeşitleri-
ni de artırdı. Taşkınlar Un hakkında 
bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı 
Haki Taşkın, “Taşkınlar Un, 20 bin 
ton buğday depolama kapasitesine 
sahip. Kaliteli üretime oldukça önem 
veren Taşkınlar Un, üretimlerinde 
ISO 9001-2000 kalite yönetim sis-
temi ve ISO 22000 gıda güvenliği 
yönetim sistemi ile ürün üretilirken, 
son teknoloji olan otomasyon sis-
temleri ile bilgisayarlı olarak izlen-
mekte ve çıkan ürünler teknik dona-
nımı en yüksek kapasite olan AR-GE 
araştırma Laboratuvarlarda kalite 
kontrolleri yapılarak tüketicilere su-
nuyor” dedi. 

ÜRÜN YELPAZESİ OLDUKÇA GENİŞ
Taşkınlar Un Yönetim Kuru-

lu Başkanı Haki Taşkın, Taşkınlar 
Un’un ürünleri ve üretimleri ilgili 
bilgiler verdi. Taşkın, “Taşkınlar Un, 
Endüstriyel ve Perakende ürünler 
ana başlığı olmak üzere çeşitli ürün-
ler üretiyor. Endüstriyel ürünler 
içerisinde; Dadaş, Konyalı, Lale un, 
Nuar ve Taşkınlar un adı altında 
5 farklı ürün bulunuyor. Pastacılık 
ve Unlu mamuller sektörünün tüm 
çeşitlerinde kullanılan DADAŞ ; ek-
mekçilik sektöründe de, odun ek-
meği, Trabzon ekmeği, Ata ekmeği, 
rollar, baston ve baget tipi ekmek 
yapımı için ideal bir un olarak dikkat 
çekiyor. Baklava, tulumba, lokma ve 
diğer tatlı çeşitleri yapımında kulla-
nılan Konyalı da Baklavalık Börek-
lik un, özel ürünlerde de kullanıma 
uygun bir un olarak üretiliyor. Lale 
Un da, bisküvilik, gofretlik, lavaşlık 
anlamında ideal bir un olarak dik-
kat çekiyor. Nuar Un ise, kadayıflık, 
mantılık, pizzalık, uğralık için kulla-
nılan un olarak biliniyor. Taşkınlar 
ise, taş fırın ekmeklik buğday unu 
olarak kullanılıyor. Ekmekçilik sek-
törünün tüm çeşitleri için kullanılan 
Taşkınlar ekmeklik un, ekmek tebli-
ğine uygun bir un olması özelliğine 
sahip. Perakende ürünler ise; Doğ-
Ya ve Paket Unlar olarak 2 gruptan 
oluşuyor. Doğ-Ya unlar, Tahıl Miks 
- Tahıllı Özel Amaçlı Buğday Unu 
- Hazır Ekmek Miksi, Vi-Taş (Mul-
tivitamin Ve Mineral Katkılı Özel 
Amaçlı Buğday Unu) olarak kullanı-
lıyor. Paket unlar da, Baklava, börek, 
pasta ve tüm hamur işleri için kul-

lanılabiliyor. Konyalı-10 paket unları 
1 kilogram, 10 kilogram, 2 kilogram 
ve 5 kilogram olarak değişik paket-
lerde tüketiciye sunuluyor” ifadele-
rini kullandı. 
GDO’LU ÜRÜNLER KULLANILMIYOR

Taşkınlar Un’un, kaliteli hiz-
met prensibiyle birlikte, tüketicinin 
sağlıklı bir ürün tüketmesini de te-
mel amaç edindiğine dikkat çeken 
Taşkın, “Bu anlamda Taşkınlar Un, 

ürünlerinde kesinlikle genetik ola-
rak modifiye edilmiş organizmalar 
kullanmıyor. Ayrıca Taşkınlar Un, 
yerli hammadde kullanımına özen 
gösteriyor. Bu anlamda ürünlerde 
genelde Türk menşeli hammadde 

kullanıyor” şeklinde konuştu. 
İHRACAT YELPAZESİ OLDUKÇA GENİŞ

Taşkınlar Un olarak ihracat nok-
tasında da önemli çalışmalar yürüt-
tüklerini ve dünyanın çeşitli yerleri-

ne ürün gönderdiklerini ifade eden 
Taşkın, şunları söyledi, “İhracat nok-
tasında da başarılı bir şekilde yolu-
muza devam ediyoruz. Mal ihracında 
belli bir alıcı grubunu hedeflemeyip 
tüm gıda toptancısı ithalatçılara, pe-
rakende satış yapan ithalatçılara ve 
resmi kurum ve kuruluşlara direk 
ihracat yapan Taşkınlar Un, dünya-
nın çeşitli bölgelerine ürün gönde-
rebiliyor. Ancak daha çok Uzakdoğu, 
Ortadoğu, Afrika ve C.I.S bölgeleri-
ne ihracat gerçekleştiriyor.”

KALİTESİNİ TESCİLLEDİ
Kaliteden ödün vermeyen Taş-

kınlar Un, kaliteli hizmet anlayışını 
tescilledi. Bu anlamda Taşkınlar Un, 
bir çok kalite tescil, ürün tescil, mar-
ka tescil ve sertifikaya sahip. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK
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Taşkınlar Un, ürünlerinde kesinlikle genetik olarak modifiye 
edilmiş organizmalar kullanmıyor. Ayrıca Taşkınlar Un, yerli 

hammadde kullanımına özen gösteriyor. Bu anlamda ürünlerde 
genelde Türk menşeli hammadde kullanıyor”

“

Kaliteden ödün vermeyen Taşkınlar Un, toprağın sunduğu en kaliteli taneleri işleyerek sofralarımı-
za sunuyor. Ayrıca Taşkınlar Un, GDO’lu ürünlerden de uzak durarak sağlıklı yaşama katkı sağlıyor

En kaliteli taneler
sofralara ulaşıyor

Taşkınlar Un, 1995-1996 yıllarında yapmış olduğu yatırımlarla tesisini 10 bin metrekare kapalı alan toplamda 30 bin metrekarelik 
modern bir tesis haline getirip üretim kapasitesini günlük 200 tona çıkarıp, ürün yelpazesindeki ürün çeşitlerini de artırdı.



20 OCAK 201818 SPOR 2

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.SERİK BELEDİYESPOR 14 12 1 1 39 14 25 37
2.ISPARTA DAVRAZ 14 8 5 1 31 14 17 29
3.MANAVGAT BELEDİYE 14 8 2 4 29 15 14 26
4.MUT İDMAN YURDU 14 7 5 2 25 11 14 26
5.KEPEZ BELEDİYE 14 8 0 6 22 15 7 24
6.SARAYÖNÜ BELEDİYE 14 6 5 3 21 18 3 23
7.ANAMUR BELEDİYE 14 6 4 4 12 16 -4 22
8.KARAMAN BELEDİYE 14 6 3 5 17 15 2 21
9.SİLİFKE BEL. 14 5 3 6 19 24 -5 18
10.BUCAK BELEDİYE 14 4 4 6 15 22 -7 16
11.AKŞEHİR SPOR 14 3 3 8 11 20 -9 12
12.EREĞLİSPOR 14 1 5 8 13 26 -13 8
13.MANAVGATSPOR 14 2 1 11 16 37 -21 7
14.GÖLHİSARSPOR 14 1 1 12 9 32 -23 4

Selçuklu Belediyespor’un rakibi Düzce Belediye
Türkiye Basketbol 1. Lig’de 

mücadele eden temsilcimiz 
Selçuklu Belediyesi Basketbol 
yarın sahasında Düzce Bele-
diyespor’u ağırlayacak. Sel-
çuklu Belediyesi Uluslararası 
Spor Salonu’nda oynanacak 
mücadele saat 16.00’da baş-
layacak. Karşılaşmayı Yücel 
Çilingir, Erhan Gürsel, Tolga 
Edis hakem üçlüsü yönetecek. 
Geçtiğimiz hafta deplasmanda 
Samsun Büyükşehir Beledi-
yesi Anakent’i mağlup ederek 
moral bulan mavi-beyazlılar, 
Düzce Belediyespor’u da mağ-
lup ederek galibiyet serisi ya-
kalamaya çalışacak. Ligde şu 
ana kadar oynadığı 18 maçta 
12 galibiyet, 6 mağlubiyet alan 
temsilcimiz averajla 5.sırada 
yer alıyor. Konuk ekip Düzce 
Belediyespor ise ligde 9 galibi-

yet, 9 mağlubiyet ile 10.sırada 
yer alıyor. Selçuklu Beledi-
yespor’da karşılaşma öncesi 
eksik oyuncu bulunmuyor.

FRAN PİLEPİC İYİLEŞTİ
Mavi beyazlı temsilcimiz 

Selçuklu Belediyespor’da sa-
kat olan Hırvat oyuncu Fran 
Pilepic, ligin ilk devresinde oy-
nanan son 4 maçta çok az bir 
süre oynayabilmişti. Sakatlığı 
geçen basketbolcu, Samsun 
Büyükşehir Belediyesi Anakent 
ile oynanan maçta takımının 
yanında yer aldı. Fran, yarın 
oynanacak olan Düzce maçın-
da da sahaya çıkacak ve takı-
mının en önemli kozlarından 
bir tanesi olacak. Selçuklu 
Belediyespor’da, Fran’ın da 
iyileşmesi ile sakat oyuncu 
bulunmuyor.
n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y Puan
1 TÜRK TELEKOM 18 17 1 1498 1289 35
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 BANDIRMA KIRMIZI 18 10 8 1410 1439 28
8 KARESİ SPOR 18 10 8 1430 1430 28
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

Ersöz, antrenörler 
ile biraraya geldi

Voleybol 1. Lig’de 
17.hafta oynanacak

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz başkanlığında 
2017 yılı sportif durum ve çalışmaları konu alan Antrenör Değerlen-
dirme Toplantısı yapıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde 
görev yapan antrenörlere yönelik düzenlenen Antrenör Değerlendir-
me toplantısında,  antrenörlere branşlarla ilgili çalışma programları 
ile il müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen sportif faaliyetler, sos-
yal sorumluluk projeleri, ulusal ve uluslararası dereceler, gösterilen 
genel durum ve başarı değerlendirmesi ile ilgili konuların üzerinde 
duruldu.   n SPOR SERVİSİ

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’de 17.hafta müsabakaları yarın 
oynanacak. Temsilcilerimizden Konya Büyükşehir Belediyesi dep-
lasmanda TVF Spor Lisesi’ne konuk olacak. Bu karşılaşma Ankara 
Beştepe’de saat 13.00’de başlayacak. Konya Büyükşehir Belediyesi, 
bu mücadeleyi kazanarak zirveye olan takın takibini sürdürmek isti-
yor. Ligdeki bir diğer Konya ekibi Seydişehir Belediye Sanayispor ise 
deplasmanda Alanya Belediye ile karşı karşıya gelecek. Alanya Ata-
türk Spor Salonu’ndaki zorlu mücadele saat 15.00’de start alacak.
n SPOR SERVİSİ

BAL’da Ereğlispor, zorlu deplasmanda
Bölgesel Amatör Ligi’nde müca-

dele eden temsilcilerimiz yarın ligdeki 
15.maçlarına çıkacak. Ligde istediği so-
nuçları alamayan ancak geçtiğimiz hafta 
deplasmanda Sarayönü Belediyespor ile 
berabere kalarak moral kazanan Ereğ-
lispor, yarın ligin güçlü ekiplerinden Is-
parta Davrazspor’u konuk edecek. 

Ereğli Atatürk Şehir Stadı’ndaki kar-
şılaşma saat 14.00’de başlayacak ve 
Ramazan Haymana yönetecek. Ligde 8 
puanı bulunan yeşil beyazlı temsilcimiz 
Ereğlispor, bu mücadeleden puan ve 
puanlar alarak çıkışa geçmek istiyor. Is-
parta Davrazspor, ligde aldığı 29 puan ile 
2.sırada yer alıyor.

AKŞEHİR, SİLİFKE’Yİ AĞIRLAYACAK
Ligde alt sıralarda bulunan temsilci-

miz Akşehirspor ise ligin 15.hafta maçın-
da Medcem Silifke Belediyespor’u konuk 
edecek. Emrullah Doğan’ın yöneteceği 
karşılaşma saat 14.00’de başlayacak 
ve Akşehir Nasrettin Hoca Stadı’nda 
oynanacak. Geçen hafta deplasmanda 
Manavgatspor’u yenen kırmızı beyazlı 
temsilcimizin ligde 12 puanı bulunuyor. 
Ligde çok iddia kalmayan yeşil siyah-
lı temsilcimiz Sarayönü Belediyespor, 
bu hafta deplasmanda Bucak Belediye 
Oğuzhanspor’a konuk olacak. Bucak İlçe 
Stadı’ndaki maç 14.00’de başlayacak ve 
Ali Tunçer yönetecek.  n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçuk 
devreyi açıyor

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, bugün ikinci devrenin ilk maçında Pendikspor’a 
konuk olacak. Pendik Stadı’ndaki karşılaşma 13.30’da başlayacak ve Tolga Sancak yönetecek. 

Yavru Kartal, bu maçı kazanarak ligin ikinci yarısına moralli bir şekilde başlamak istiyor
Ligin ilk yarısını 21 puanla 11.sı-

rada tamamlayan pilot takım Konya 
Anadolu Selçukspor, ikinci yarı hazır-
lıkları kapsamındaki Antalya kampını 
tamamlayarak İstanbul’a gitti. Yeşil 
beyazlılar burada ikinci devrenin ilk 
maçında Pendikspor’a konuk olacak. 
Kadrosunu güçlendiren Yavru Kar-
tal, Pendik karşısından iyi bir sonuç 
ile ayrılmak istiyor. Konya Anadolu 
Selçukspor, Konyaspor’dan Savaş 
Polat, Konyaspor U21 takımından 
Emre Sofuoğlu gibi önemli isimleri 
kadrosuna katmıştı.

İLK DEVRE 21 PUAN TOPLADI
Ligin ilk maçında kendi evinde 

Pendikspor’u 3-1 ile geçen yeşil be-
yazlı temsilcimiz Konya Anadolu Sel-
çukspor, bu sefer deplasmanda gali-
biyet arayacak. Yavru Kartal ligde ilk 
devre boyunca 5 galibiyet alırken, 6 
beraberlik aldı. 21 puan toplayan 
yeşil beyazlılar ilk devreyi 11.sırada 
tamamladı. Konya Anadolu Sel-
çukspor’un rakibi Pendikspor ise ilk 
devrede 5 galibiyet ve 5 beraberlik 
alarak 20 puanla 12.sırada kaldı. 
Pendikspor, devre arasında yaptığı 
transferler ile kadrosunu güçlendirdi.

YAVRU KARTAL TAKVİYE YAPTI
Ligde ilk yarıda hedeflinin nok-

tanın biraz altında kalan Konya Ana-
dolu Selçukspor, ikinci yarı hedefine 
ulaşmak için kadrosunu güçlendirdi. 
Yeşil beyazlılar, Konyaspor’un yanı 
sıra Konyaspor U21 Kayseri Erci-
yesspor U21 takımının genç oyuncu-
lar transfer ederek, geniş bir kadro 
oluşturdu. 

Yavru Kartal, sağ bek sorununu 
çözmek için Konyaspor’dan Savaş 
Polat’ı kadrosuna dahil ederken, 
Konyaspor U21 takımından Mehmet 
Burak, Murat Ulusoy ve Emre Sofu-
oğlu’nu transfer etti. Anadolu Selçuk, 
ayrıca Kayseri Erciyesspor’dan Batu 
Han Hidayetoğlu’nu kadrosuna kattı. 
n SPOR SERVİSİ

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



RPS

Çakıcı: Hedefimiz final oynamak
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı 

Celalettin Çakıcı, seri başı olmamalarını 
eleştirdi. Çakıcı, ayrıca hedeflerinin kupa-
yı kazanmak olduğunu da vurguladı. Atiker 
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek 
finalinde Galatasaray ile eşleşti. Kura çeki-
min ardından basın mensuplarına açıklama-
larda bulunan Konyaspor Başkan Yardımcısı 
Celalettin Çakıcı, “Çeyrek finalde seri başı 
sistemi bu yıl gündeme geldiği için maalesef 
kupa şampiyonu özel bir şeye tabii tutulmadı. 
Neden olduğunu bu statüyü yapan arkadaşlar 
çok daha iyi biliyordur. Özellikle çeyrek final-
de seri başının devam etmiş olması planlama 
olarak büyük takımları finalde oynatmaktı. O 
yönde ilerliyor. Biz son şampiyonuz. Hem Tür-
kiye hem de Süper Kupa şampiyonuyuz. Bu-
nun devamını getirmek için büyük takımlarla 
oynayacağımız ortadaydı. Galatasaray da 
bunlardan biriydi. Kupayı hedefleyen bir takı-
mız. Finalde karşılaşabilirdik, çeyrek finalde 
Galatasaray geldi. Bu turu geçecek olursak, 
rakibimiz kim olursa olsun final hedefimiz 
var” diye konuştu.
n İHA

Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Atiker 
Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Konya’ya 
geldi. Bordo-mavili kafilede sakatlığı bulunan Castillo yer 
almazken yeni transfer Filip Novak kadroda yer aldı. Sü-
per Lig’in ikinci yarısının ilk maçında yarın deplasmanda 
Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, dün 
öğle saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, teknik 

direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına ve taraftara 
kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenman sonrası Kon-
ya’ya hareket etti. Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir 
uçak ile saat 14.00’de Konya’ya hareket eden kafilede sa-
katlığı bulunan Castillo yer almazken, bordo-mavililerin 
Danimarka’nın F.C. Midtjylland takımından transfer ettiği 
Filip Novak ise kafilede yer aldı.   n İHA

Trabzonspor, Konya’ya erken geldi

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.ALANYASPOR 17 5 3 9 28 33 -5 18
14.OSMANLISPOR 17 5 2 10 26 34 -8 17
15.ANTALYASPOR 17 4 5 8 19 31 -12 17
16.ATİKER KONYASPOR 17 4 3 10 16 23 -7 15
17.GENÇLERBİRLİĞİ 17 3 5 9 20 32 -12 14
18.KARABÜKSPOR 17 2 3 12 14 29 -15 9

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, yarın ligde ikin-
ci devrenin ilk maçında Trabzonspor’u konuk edecek. Kon-
ya Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 
13.30’da başlayacak ve Mete Kalkavan yönetecek. Yeşil 
beyazlılar bu maçı kazanarak ligin ikinci yarısına moralli bir 
şekilde başlamak istiyor. Atiker Konyaspor, ligin ilk yarısın-
da oynadığı 17 maçta 15 puan toplayarak devreyi 16.sırada 
tamamlamıştı. Trabzonspor ile geçtiğimiz hafta içi kupa ma-
çında karşılaşan yeşil beyazlılar, 1-1 berabere biten maçın 
ardından Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselerek lig 
maçı öncesi moral kazanmıştı. Konyaspor’da yeni transfer 
Orkan Çınar’ın bu maçta forma giymesi beklenmiyor.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor devreye 
puanla başlamak istiyor

Giresunspor, 
gözünü Fener’e dikti

Akın Çorap Giresunspor Başkan 
Yardımcısı Metin Koç, kupada Fener-
bahçe’yi eleyip, Eskişehir’deki finale 
gitmek istediklerini söyledi. Akın Ço-
rap Giresunspor Ziraat Türkiye Kupası 
çeyrek finalinde Fenerbahçe ile eşleşti. 
Kura çekimin ardından basın mensup-
larına açıklamalarda bulunan Gire-
sunspor Başkan Yardımcısı Metin Koç, 
“Kuraya gelirken büyük takımlardan bi-
rini çekmek istiyorduk. Süper Lig ekibini 
eledik bu hafta. Fenerbahçe karşısında 
da buna devam edip Eskişehir’deki fi-
nale gitmek istiyoruz. Tabii öncelikli he-
defimiz lig. Hayalimiz olan Süper Lig’e 
çıkmayı istiyoruz” diye konuştu.
n İHA

‘Hedefimiz kupayı
 kazanmak’

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi 
Metin Doğan, hedeflerinin kupayı kazan-
mak olduğunu söyledi. 

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 
çeyrek finalinde Akın Çorap Giresunspor 
ile eşleşti. Kura çekimin sonrasında ba-
sın mensuplarına açıklamalarda bulu-
nan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi 
Metin Doğan, “Giresunspor, TFF 1. 
Lig’in önemli ekiplerinden. Fenerbah-
çe’nin hedefi kupayı kazanmaktır. Gü-
zel maçlar olacak. Turu geçecek güçte-
yiz” dedi. Yarı finaldeki olası Beşiktaş eşleşmesinin sorulması üzerine Doğan, “Eğer turu 
geçersek ki bunu başaracağız, Beşiktaş’ta geçerse bir hafta içinde 3 kez karşılaşacağız. 
Bu saatten sonra yarı final veya finalde karşılaşmak fark etmez. Hedefimiz kupayı kazan-
mak, bunun için ne zaman karşılaşmışız hiç önemli değil” diye cevap verdi.  n İHA

Rakip Galatasaray
Ziraat Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Atiker Konyaspor’un çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. Bu sezon 

kupayı yeniden müzesine götürmek isteyen Anadolu Kartalı’nın rakibi Galatasaray oldu. Yeşil beyazlılar yarı 
finale yükselmeyi başarırsa Kayserispor- Akhisar Belediyespor eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleş-meleri belli oldu. Temsilcimiz Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye çeyrek finalinde Galatasaray ile eşleşti. Son şampiyon ilk maçını Kupada 30, 31 Ocak ve 1 Şubat’ta, rövanş karşılaşmasını ise 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak. Anadolu Kartalı Galatasaray’ı eleyerek bir üst tura çıkması durumunda Kayserispor- Akhisar Be-lediyespor eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak
LUCESCU ÇEKTİ 

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eş-leşmeleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva’daki merkezinde gerçekleştirilen kura çeki-mine TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekre-ter Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şe-pik ve kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekimini A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da izledi. Lucescu, bir takımı seçme-si için sahneye davet edildi. Rumen teknik adamın seçtiği toptan Galatasaray’ın yazılı olduğu kağıt çıktı.  Seribaşı uygulamasının yapıldığı kura çekimine göre çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu: Teleset Mo-bilya Akhisarspor-Kayserispor, Atiker Konyaspor-Ga-latasaray, Beşiktaş-Gençlerbirliği, Akın Çorap Gire-sunspor-Fenerbahçe Kupada çeyrek final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat’ta, rövanş karşılaşmaları ise 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİÇeyrek finalde Teleset Mobilya Akhisarspor-Kay-serispor ile Atiker Konyaspor-Galatasaray ve Beşik-taş-Gençlerbirliği ile Akın Çorap Giresunspor-Fener-bahçe eşleşmelerinin galipleri yarı finalde birbirlerine rakip olacak. Yarı final ilk maçları, 27, 28 Şubat ve 1 Mart, ikinci mücadeleler de 17, 18 Nisan ve 19 Ni-san’da yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir’de oynanacak. n SPOR SERVİSİ




