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BM umut
vermiyor!

İHH Kadın Kolları Başkanı Fatma
Türk, “Amacımız Arakan’a daha
çok fon göndermek değil. Arakanlı kardeşlerimizin seslerini
daha fazla duyurmak. Birleşmiş
Millet(BM) ve diğer örgütler
konuya duyarsızlar” dedi.
n HABERİ SAYFA 14’TE

Havalar soğudu
balığa ilgi arttı

• www.konyayenigun.com

• 50 Kr.

Parklar aydınlatılsın

PARKLARA AYDINLATMA
PARK YOKSA, DÜĞÜN
YAPILMASI İSTENİYOR
SALONU AÇILMASIN!
Vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını
Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Cekarşılamak adına yapılan parklar ve
lal Duran, mahallelerin genel anlamda
düğün salonları aynı zamanda yeni
en büyük iki sorununun parklardaki
sorunları da beraberinde getirdi. Bu
güvenlik ve trafik sorunu olduğunu
sorunların başında ise trafik ve güvensöyledi. “Olumsuz durumlara karşı
lik geliyor. Çoğu parkta aydınlatma
parklara aydınlatma ve kamera sisteolmadığı için yine bazı vatandaşlar
mi yapılmasını istiyoruz” diyen Duran,
Celal Duran
tarafından kötü amaçlarla kullanılıyor.
şunları kaydetti: “Mahallelerin bir diDiğer yandan düğün salonlarının da geniş oto- ğer sorunu da trafik. Onun için park sorunu olan
parkı olmadığı için mahalle içlerinde trafik sorunu düğün salonlarına ruhsat verilmesini istemiyoruz.” n HABERİ SAYFA 2’DE
yaşanabiliyor

Mahallelerin en büyük
iki sorununa dikkat
çeken Konya Muhtarlar
Derneği Başkanı
Celal Duran, güvenlik
için mahallelerdeki
tüm parkların
aydınlatılmasını ve
trafik sorununun
çözülmesini istiyor

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün gösterisini binlerce kişi izledi

Kahraman pilotlar nefes kesti
Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile Türk
Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi timleri Türk Yıldızları ve Solo Türk hava
gösterisi yaptı. Türk Hava Kuvvetleri
akrobasi timi Türk Yıldızları ve Solo
Türk’ün Konya’daki gösterisi nefes

1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla ’vira bismillah’ diyerek
tekneleriyle denizlere ve göllere
açılan balıkçılar bu sezondan
oldukça umutlu. Havaların soğumasının başlaması sebebiyle
vatandaşların balığa ilgi göstermeye başladı.

kesti. Uçakların tehlikeli hareketlerini izleyen davetliler, fotoğraf ve video
çekerek bu anları kayda aldı. Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir
Akyürek, “Heyecanlanmamak, gurur
duymamak mümkün değil” dedi.

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) mevzuat değişikliği
nedeniyle uygulamalar hakkında bilgilendirmek ve görüş
alışverişinde bulunmak üzere Aksaray’da elektrik mühendisleri ve elektrik tesisatçılarıyla biraraya geldi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Yalıtım ile yüzde
50 tasarruf!

n HABERİ SAYFA 16’DA

MEDAŞ, MEVZUAT
DEĞİŞİKLİĞİNİ ANLATTI

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 14’TE

Isı yalıtımı, kış aylarında soğuğa
karşı, yaz aylarında da sıcağa
karşı alınabilecek en etkili
önlemlerin başında geliyor.
Yalıtım ortalama yüzde 50 enerji
tasarrufu sağlıyor.

Elektrik sektörü ile biraraya geldi

5. Bilim Festivali yoğun ilgi gördü

3 GÜNDE 100 BİN
KİŞİ ZİYARET ETTİ

05

Başkent’te böbrek
nakli başarısı

‘Terör koridorunu biz
bozmak mecburiyetindeyiz’
Cumhurbaşkanı ve AK
Parti Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
AK Parti 26. İstişare ve
Değerlendirme Toplantısı’nın kapanış töreninde yaptığı konuşmada,
“En doğudan Akdeniz’e
oluşturulmak istenen bir
terör koridorunu biz bozmak mecburiyetindeyiz.
Eğer biz buna müsaade
edersek yeni bir Kobani
yaşarız” dedi.
n HABERİ SAYFA 10’DA

07

Nuri Pakdil, İslam
davası için çalıştı

12

“Sen de yapabilirsin” temasıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından
bu yıl 5’si düzenlenen
Bilim Festivali, öğrencileri eğlendirirken diğer
yandan merak duygularının da gelişmesinde
katkıda bulundu.

Tedem Koleji’nin
yeni kampüsü açıldı

n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Ülkücüler teyakkuzdadır
sefer için hazırlıklıdır’
“Kerkük Sevdalıları
Buluşması” etkinliğinde
Ülkücüler Kerkük için biraraya geldi. “Feryatları
bitirecek irade ayaktadır,
teyakkuzdadır, sefer için
hazırlıklıdır” diyen MHP
Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, “Biz Türkmeneli dedikçe, birileri
kudurmaktadır. Varsın
kudursunlar, geciken
aşılarını yapacak elbet
birileri çıkacaktır” dedi.
n HABERİ SAYFA 15’TE

2

9 EKİM 2017

HABER

‘Amacımız tüm aile fertlerini mutlu etmek’
Selçuklu Belediyesi tarafından
Yazır Mahallesi’ne kazandırılacak
olan mahalle konağının yapımı sürüyor. Sosyal belediyecilik faaliyetleriyle Türkiye’de öncü olan Selçuklu Belediyesi, ilçeye yeni sosyal
yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Vatandaşların her türlü
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini rahatça gerçekleştirebileceği bir
yaşam alanı olacak Yazır Mahalle
Konağı’nın yapımı sürüyor. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mimarisiyle de bölgeye
değer katacak tesiste sürdürülen
çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
Selçuklu’nun her mahallesinde
ihtiyaçlara göre çözümler üretmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan
Altay, “Yazır 50 binin üzerinde insanın yaşadığı ve birçok ilçenin nüfusundan kalabalık bir mahallemiz.
Yeni gelişim bölgesinde yer aldığı
için mahallemizde bu tür hizmetleri üretebilmek için arsa imkanına

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mimarisiyle de bölgeye değer katacak
tesiste sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

sahibiz. Bu doğrultuda Yazır Mahallesi’nde her yaştan insanın ihtiyacına cevap verecek çok önemli
bir tesisin yapımına başladık. İnşaat
çalışmalarının hızla devam ettiği
tesis yaklaşık 4000 metrekarelik
alanda yer alıyor ve 9 milyon TL’ye

Minibüsçüler Odası
aşure ikramı etti

Konya Minibüsçüler Ve Umum
Servis Araçları Esnaf Odası Hicri
takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure
Günü nedeniyle Eski Garaj Sosyal
Tesisleri’nde Aşure günü düzenleyerek Minibüs şoförlerine ve halka
aşure dağıttı.
Programa Konya Minibüsçüler Ve Umum Servis Araçları Esnaf
Odası Başkanı Muarem Karabacak
yönetim kurulu üyeleri Sıtkı Özgüç,
Yusuf Bağcı, Özcan Çalıkuşu ve

Eski Garaj Sosyal Tesisleri sorumlusu Muammer Avcı tarafından ikramı gerçekleştirdi.
Aşure dağıtımında konuşan
Muharrem Karabacak, “Allah’ın
ayı Muharrem” olarak bilinen, İlahi
bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve
keremin coştuğu ve bollaştığı bir
aydır. Bu mübarek günlerin anlam
ve önemi İslam alemi için büyüktür.
Aşure ayının da tüm İslam Alemine
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

n HABER MERKEZİ

Ereğli’de Türkmen Kavşağı
yeniden düzenleniyor

Ereğli Belediyesi, Türkmen
Kavşağı hazırlıkları kapsamında
çalışmalarına devam ediyor. Bu
kapsamda kavşak yapılacak alanda
bulunan eski bina belediye ekipleri
tarafından yıkıldı.
Konu hakkında değerlendirme
yapan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Türkmen kavşağının
durumunu biliyor çözüm noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz.
En kısa zamanda çözüme kavuşturmak için uğraş veriyoruz. Bu anlamda önümüze çıkan engelleri aşarak

şehrimizin önemli bir sorununu da
ortadan kaldıracağız. Yapacağımız
kavşak için bazı prosedürleri aşmamız gerekiyor, bu prosedürleri de
ortadan kaldırarak en kısa sürede
çalışmalarımıza başlayıp tamamlamak istiyoruz. Yola ayrılan bölümde
bulunan eski binayı yıkarak ilk adımımızı attık, inşallah gerisi de gelecektir. Vatandaşlarımızın verdikleri
destek bize hizmet noktasında büyük güç veriyor. Bize güvenen ve
destek veren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi. n İHA

mal olacak. Mimarisi ile de bölgeye
değer kazandıracak tesiste bay ve
bayanlar için yüzme havuzu, emekli konağı, yine bay ve bayanlar için
ayrı spor salonları ve mahalledeki
büyük toplantılar için bir toplantı
salonu yer alacak. İnşallah gelecek

yıl yaz aylarından itibaren burada
vatandaşlarımıza hizmet vermek
istiyoruz” dedi.
Amaçlarının Selçuklu’da mutlu aileler oluşturabilmek olduğunu
ifade eden Başkan Altay, “Dolayısıyla aile fertlerinin her biri için ayrı

ayrı çözümler üretiyoruz. Hanımlarımız buraya gelip yüzme havuzundan yararlanabilecekler ve spor yapabilecekler. Emeklilerimiz emekli
konağına gelip kendi yaş grupları
ile hasbihal edecekler. Beyefendiler
de mesainin sonrasında hem yüz-

me havuzunu kullanacaklar hem
de spor yapacaklar. Böylece fertlerden ailelere, ailelerden mahallere,
mahallelerden ilçeye mutlu bir Selçuklu oluşturmak için gayret sarf
ediyoruz” dedi.

n HABER MERKEZİ

Mahallelerin en büyük iki sorununa dikkat çeken Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran,
güvenlik için mahallelerdeki tüm parkların aydınlatılmasını ve trafik sorunun çözülmesini istiyor

Parklar aydınlatılsın,
trafik sorunu çözülsün!

Konya’da mahallelerin en büyük iki sorunu;Çocuk oyun parkları ile mesire
alanlarının güvenliği ve düğün salonlarının birbirine çok yakın olmasından dolayı
mahallelerde araç parkı ve trafik sıkıntısının yaşanması olarak dikkat çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi ve merkez
ilçe belediyeleri mahallelerin sosyal
ihtiyaçlarını karşılamak adına neredeyse her mahalleye çeşitli oyun
parkları yaptı. Bunun yanında, vatandaşların şehir hayatının stresinden kurtarmak, nefes almak adına
çeşitli bölgelere mesire alanları ve
büyük park alanları kazandırıldı.Ancak vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını
gidermek için yapılan bu hizmetler,
yine bazı vatandaşlar tarafından kötü
amaçlarla kullanılıyor. Bu da mahallelerde önemli bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Mahallelerdeki bu alanlar
özellikle akşam saatlerinde madde
bağımlılarının ve uygunsuz davranışlarda bulunan gençlerin uğrak mekanları oluyor. Vatandaşların çocuklarını eğlendirmek ve kendilerinin de
nefes alabileceği alanlar bu nedenle,
amacına hizmet edemeden, vatandaşların rahatsızlık duyacağı alanlar
olarak öne çıkıyor.
MAHALLELERİN BİR DİĞER SORUNU
DÜĞÜN SALONLARI!
Son yıllarda Konya düğün kültürünün sokak ve ev önlerinden salonlara taşınmasıyla Konya’ya bir çok
düğün salonu yatırımı da kazandırıldı.
Özellikle bazı bölgelerde neredeyse
çok sayıda düğün salonunun ardı ardına sıralandığını görmek mümkün.
Düğün ihtiyaçlarını karşılayan bu sa-

Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran

lonlar, vatandaşlara düğün hizmeti
sunması nedeniyle önemli bir görev
üstleniyorlar. Ancak, bu düğün salonlarının birbirlerine çok yakın olması
ve bir bölgede toplanmış olması buna
ek olarak, düğün salonlarının yetersiz otoparkla yapılması, mahallelerde
trafik sorununa yol açıyor. Mahallelerin en büyük sorunları arasında yer
alan bu iki olumsuz durumun, yerel
yönetimler tarafından biran önce çözüme kavuşması isteniyor.
PARKLARA AYDINLATMA
VE KAMERA ŞART!
Konuyla ilgili değerlendirmelerde
bulunan Konya Muhtarlar Derneği
Başkanı Celal Duran, mahallelerin genel anlamda en büyük iki sorununun
parklardaki güvenlik ve trafik sorunu

olduğunu söyledi. Özellikle parklarda
yaşanan olumsuz durumlar nedeniyle mahalle sakinlerinin çocukları
için endişelendiğini ve çocuklarını bu
parklara bırakamadıkların şikayetçi
olduklarını ifade eden Duran, sözlerini şöyle sürdürdü, “Her mahallenin
ayrı ayrı sorunu vardır. Ama bazı mahallelerimizde büyük parklar var. Bu
parklarda gece madde bağımlıları ve
genç kız ve erkekler uygunsuz hareketlerde bulunuyorlar. Bizim en büyük şikayetimiz bu. Belediyelerimiz
hizmet veriyor.
Bu konuda hiçbir itirazımız yok.
Ama vatandaşlar olarak biz bunu iyi
değerlendiremiyoruz. Biz bu konuda
herkesle de istişare yapıyoruz. Biz bu
olumsuz durumlara karşı parklara

aydınlatma ve kamera sistemi yapılmasını istiyoruz. Madde bağımlıları
çocuklarımıza kötü örnek teşkil ediyorlar. Işıklandırma olayına sıcak bakılıyor ama kamera maddiyet gerektirdiği için çok sıcak bakılmıyor. Ama
yapılması gerekiyor. O parklarda
mahallenin çocukları oynayamıyor.
Biz bu sorunu her fırsatta dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.
PARK SORUNU OLAN DÜĞÜN
SALONLARINA RUHSAT VERİLMESİN!
Mahallelerin bir diğer sorununun
da trafik yoğunluğu ve park sorunu
olduğuna dikkat çeken Duran, şöyle devam etti, “Mahallelerimizde bir
de park sorunu var. Ben Yorgancı
Mahallesi muhtarıyım. Cumartesi –
Pazar günleri park sorunu yaşanıyor.
Uygunsuz parklardan dolayı geçemiyoruz. Mesela düğün salonları var.
Düğün salonları yan yana yapılıyor
ama bu sefer de park sorunu ortaya
çıkıyor. Yollar kapanıyor.
Düğün salonu birbirine yakın olmamalı. Ya da düğün salonlarının
park sorunu varsa ruhsat verilmemeli. Düğün salonu yapılıyorsa parkı da
yapılması lazım. Düğün salonlarının
parkları yetersiz kalınca, mahallelerde
park sorunu, trafik sorunu meydana
geliyor. Bu olumsuz durumların çözülmesi gerekiyor.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK
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Bilimin Sultanları, Atık Kazanı, Vücudumuz, Kartallı Alan, Planetaryum, Gözlem Kulesi, Temel Adımlar ve diğer stantları ile çocukları eğlendirirken eğiten, 5. Bilim Festivali 3 gün süren organizasyonun ardından sona erdi. 100 bin kişinin ziyaret ettiği festival, renkli görüntülere sahne oldu

Eğlendirirken, öğretti!
Robot kodlama, Ancha Uzay Teknoloji, kolonya/mum yapımı, F1 simülatörü gibi toplam 70 çadırda, çocukların merak duygularını arttıran ve el yapımı yeteneklerini öğreten etkinlikler aileler ve çocukların beğenisini kazandı.

“Sen de yapabilirsin” temasıyla
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5’si düzenlenen Bilim Festivali, öğrencileri eğlendirirken diğer
yandan merak duygularının da gelişmesinde katkıda bulundu.
Robot kodlama, Ancha Uzay
Teknoloji, kolonya/mum yapımı, F1
simülatörü gibi toplam 70 çadırda,
çocukların merak duygularını arttıran
ve el yapımı yeteneklerini öğreten etkinlikler aileler ve çocukların beğenisini kazandı.
KONYA BİLİM FESTİVALİ
100 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Bilim
Merkezi tarafından açılan Bilim Festivali’nde sergi alanlarını inceledi. Başkan Akyürek, festivali 3 günde 100
bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek,
Konya Bilim Merkezi’nin Konya’nın
bilim şehri vasfına katkı yaptığını söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Türkiye’nin
TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi
olma özelliğine sahip Konya Bilim
Merkezi, düzenlediği Bilim Festivaliyle yüz bin kişiyi ağırladı. Konya Bilim
Merkezi’nin açık alanında kurulan
bilim çadırlarını inceleyerek ziyaretçilerle buluşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya
Bilim Festivalinin bir gelenek haline
geldiğini vurgulayarak, “TÜBİTAK
işbirliğiyle Türkiye’de açılan ilk Bilim
Merkezine, Konya olarak, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak imza attık
ve o günden bu güne bilim çevrelerinin, çocuklarımızın hizmetinde. Tarihte Konya, hem bir başkent hem de
bilimin, ticaretin, sanayinin merkezi
konumunda. Tarihteki bu konumuna adım adım erişme yolculuğunda.
Konya Bilim Merkezimiz, Konya’nın

bilim merkezi olma vasfına katkı yaptı. Bugün Konya’mız 400 binden fazla
ilk ve orta öğretim öğrencisi, 130 binden fazla üniversite öğrencisiyle tam
bir eğitim şehri konumunda” dedi.
Konya Bilim Merkezi’nin açılışının
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan tarafından yapıldığını söyleyen Başkan Akyürek, “2014 yılından
bugüne yaklaşık 800 bin ziyaretçiyi
Konya Bilim Merkezi’nde ağırladık.
Tabi bu 800 bin kişi sadece Konyalı
hemşehrilerimizden oluşmadı. Çevre
illerden Karaman, Aksaray, Niğde,

rımız adına, şehrimiz adına teşekkür
ediyorum. Bu üç gün içerisinde 100
bin insanımıza ev sahipliği yapmış
oluyoruz” dedi.
“ÇOCUKLARIMIN İLGİ ALANLARINA
GÖRE STANTLAR VAR”
Çocukları ile birlikte etkinliğe gelen Ersin Baytok, festivalin çocuklar
üzerindeki olumlu etkilerine değinerek, “Bilim Festivali’nin şehrimiz için
çok değerli olduğunu düşünüyorum.
Çocuklarımın farklı alışkanlıkları kazanmaları ve öğrenmeleri için festivale geldik. Biz ebeveynler olarak

sini bekliyorum. Festivalin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese
teşekkür ederim” diye konuştu.
“SLOT CAR TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVDİK”
Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan Bilim Festivali’ne gelen
Kağan Keçeci ve arkadaşları ise festivalde ilginç ürünler bulduklarını
belirterek, etkinliğin keyfini çıkardıklarını söylediler. Kağan Keçeci, “Bilim
Festivali’ne 8 arkadaşla birlikte geldik. Burada bizim için faydalı etkinliklerin olduğunu duymuştuk. Alan çok
büyük ve ne yapacağımızı, nereye gi-

KATILIMCILAR ÇOK ZORLANDILAR”
Diğer yandan çocukların empati
duygularının gelişmesi adına gözleri bez ile kapatılıp, Engelli Empati
Alanı’ndan geçirildi. Stantta gönüllü
olarak çalışan Tuba Bakan, “Bulunduğumuz yerde özel bir alan oluşturduk. Engellilerin hayatlarında sürekli
olarak karşılaştıkları engelleri parkura
ekledik ve katılımcılarımızın gözlerini kapatıp, ellerine baston verdik.
Parkurdan geçen çocuklar çok zorlandıklarını dile getirdiler. Genellikle
etkinliğe katılanların korktuklarını

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “TÜBİTAK işbirliğiyle Türkiye’de açılan ilk Bilim Merkezine, Konya olarak,
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak imza attık ve o günden bu güne bilim çevrelerinin, çocuklarımızın hizmetinde” dedi.

Nevşehir, Ankara ve Antalya’dan,
yurt içinden yurt dışından ziyaretçiler
geldi. Bilim Festivalimize çadırlarda
etkinlik düzenleyerek katkı yaparak
katılan üniversitelerimize, odalarımıza, borsamıza, tüm kurum ve kuruluşlarımıza, okullarımıza, çocukla-

festivali dolaşmıştık. Çocuklarımızın
da bu verimli etkinlikten faydalanmalarını istedik. Burada çocuklarımın
yaşlarına göre ilgi alanlarına uzanan
stantların olduğunu öğrendim. Çocuklarımın hem zaman geçirmelerini
hem de merak duygularının gelişme-

deceğimizi şaşırıyoruz. Ama festivalde en çok hoşumuza giden şey ‘Slot
Car Türkiye’ oldu. Slot Car’da hem
birbirimizle yarışıyoruz hem de nasıl
yapıldığına bakıyoruz. Eğlenmek ve
festivalde bulunmak çok güzel” dedi.
“ENGELLİ EMPATİ ALANI’NDAKİ

gözlemledik. Etkinliğin sonunda ise
tüm katılımcılar çok zorlandıklarını dile getirdiler. Bizler sağlığımızın
değerini bilmeliyiz. Görme yetimiz
işlevsel iken engelli vatandaşların durumlarını anlamalıyız. Engelli Empati
Alanı’nın bu anlamda başarılı olduğu-

nu düşünüyorum” diye konuştu.
“EN ÇOK SİS DAVULU DİKKAT ÇEKTİ”
Festivalin çocuklar için en fazla
dikkat çeken alanı ise Konya Bilim
Merkezi Sergi Ünitesi’ndeki “sis davulu” oldu. Stant görevlisi Elif Şimşek, festivalde çocukların eğlenerek,
öğrendiklerini dile getirdi “Etkinlik
gerçekten çok güzel geçti. Sadece
çocuklar değil, bizler de çok güzel
zaman geçirdik. Bilim Festivali’nin
açıldığı günden bu yana yoğun bir şekilde çalıştık. Sergi ünitemizde birden
çok ürünümüz var ama çocukların en
fazla dikkatini çekmeye başaran sis
davulu oldu. Çocuklar bu düğmeyi
kendilerine doğru çekip ileri doğru
bırakarak sis oluşturuyorlar. Çıkan
sis çocuklarımızın çok hoşuna gitti.
Ayrıca su futbolumuz da var. Kürenin
içindeki tazyikli suyla karşılıklı maç
yapılabiliyor. Festivalde çocukların
eğlenerek, öğrendiklerini gözlemledik. Onların mutlu olduğunu görmek
bizleri de mutlu ediyor” dedi.
“DİRİLİŞ 1251 GURUR VERİYOR”
Ayrıca Bilim Festivali’nde dikkat çeken üniterlerden birisi de KTO
Karatay Üniversitesi’nin hazırladığı
stant oldu. Diriliş 1251’in tanıtıldığı
stant da görevli olan Mehmet Akif
Ünlü, araç ile ilgili olarak “Diriliş
aracımız daha önce de basında yer
almıştı. Aracımız elektrikle çalışıyor.
100-110 km arasında hız yapma kabiliyetine sahip. Araç ful batarya ile
350 km yol yapabiliyor. Yaklaşık 4
metre olan aracımızın camları mika
ve dış kabuğu fiberglass. Diriliş 1251,
yüzde 95 Türk yapımı ve el işçiliği bulunuyor. Aracımız festivalde çok fazla
rağbet görüyor. Açıkçası Türk yapımı
aracımızı stantta sergilemek bize gurur veriyor” diye konuştu.
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Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün Konya'daki gösterisi nefes kesti. Uçakların tehlikeli hareketlerini izleyen davetliler, fotoğraf
ve video çekerek bu anları kayda aldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Heyecanlanmamak, gurur duymamak mümkün değil" dedi

Kahraman pilotlar nefes kesti
Tahir Akyürek

Motosiklet tutkunları
güvenli sürüş eğitimi aldı

Medicana Konya Hastanesi ev
sahipliğinde gerçekleşen programda motosiklet kullanıcılarına güvenli
sürüş eğitimi verildi. Kendisinin
de motosikletle seyahati sevdiğini
belirten Kulak Burun Boğaz (KBB)
Uzmanı Prof. Dr. Kayhan Öztürk
programda yaptığı konuşmada,
eğitimlerle trafik kazalarını en aza
indirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Prof. Dr. Öztürk şöyle konuştu: “Bu
programın temel amacı; kazalar olmasın, insanlar ölmesin, insanlar
hayatta kalsın. Güvenli sürüş en güvenli nasıl yapılır onu konuşacağız.

Kulak, burun, boğaz ana bilim dalında görev yapıyorum aynı zamanda
bir motosiklet kullanıcısıyım. Eğitimlerle trafik kazalarını en aza indirgemek temel hedefimiz. Bununla ilgili olarak da Medicana Konya
Hastanesi ev sahipliğinde bir eğitim
programı gerçekleştirdik. Konya’da
motosiklet sürücüsü olan kişiler,
yaklaşık yüze yakın motosiklet sever
arkadaşlarımızla birlikte burada eğitim yapmaktayız” ifadelerini kullandı. Programda motosiklet eğitmeni
Uğur Ertekin kullanıcılara seminer
verdi. n İHA

Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile Türk
Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi
timleri Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün
yaptığı muhteşem hava gösterisi nefesleri kesti. Türk Yıldızları Parkı’nda
on binlerce Konyalının heyecanla
izlediği gösteriye katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün
kahraman pilotlarına teşekkür etti.
Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile Türk
Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi
timleri Türk Yıldızları ve Solo Türk
hava gösterisi yaptı.

Türk Yıldızları Parkı’nda toplanan on binlerce Konyalının takip ettiği gösteriye Vali Yakup Canbolat,
3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı
Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel,
Türkiye Belediyeler Birliği ve Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir
Akyürek ile askeri ve mülki erkan
katıldı.
KONYA ONLARLA
BÜTÜNLEŞMİŞ DURUMDA
Muhteşem gösteri nedeniyle
Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün kahraman pilotlarına teşekkür eden
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Tahir Akyürek, “Heyecanlanmamak,

gurur duymamak mümkün değil.
Türk Yıldızları Parkı’nın birkaç yıl önceki açılışında yine böyle bir ortamda
Türk Yıldızları ile buluşmuştuk. Türk
Yıldızları sadece Konya’nın değil, ülkemizin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin,
Türk Milletlerinin önemli bir markası. Bayrağımızı yeryüzünde şerefle
dalgalandıran kahraman askerlerimiz. Aynı zamanda onlar bizim hemşehrimiz. Konya’da eğitim yapıyorlar,
merkezleri burası. Konya onlarla bütünleşmiş durumda. Allah kazadan
beladan muhafaza buyursun. Bugünlerde bölgemizde cereyan eden hadiseler var. Kahraman silahlı kuvvetle-

rimize muzafferiyetler, başarılar, yeni
kahramanlıklar diliyorum” dedi.
TÜRK YILDIZLARI VE SOLO TÜRK
NEFES KESTİ
Savaş helikopterlerinin geçişi ile
başlayan programda Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi timleri Türk
Yıldızları ve Solo Türk’ün gerçekleştirdiği muhteşem gösteri nefes kesti.
Türk Yıldızları Parkı ve çevresinde
toplanan vatandaşlara unutamayacakları bir gösteri sunan Türk yıldızları ve Solo Türk, solo ve takım olarak
sergiledikleri hareketlerle büyük alkış
aldı.

n EMİNE ÖZDEMİR

MEDAŞ mevzuat değişikliği nedeniyle Aksaray’da elektrik mühendisleri ve elektrik
tesisatçılarıyla biraraya geldi. Elektrik sektörünü bilgilendirdi ve görüş alışverişinde bulundu

MEDAŞ, elektrik sektörünü
Aksaray’da bilgilendirdi

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) mevzuat değişikliği nedeniyle
uygulamalar hakkında bilgilendirmek
ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Aksaray’da elektrik mühendisleri
ve elektrik tesisatçılarıyla bir araya
geldi.
Toplantıya MEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Halil Coşkun Tunçez,

Tüketici Hizmetleri Müdürü Mustafa
Sağlam, Proje ve Kamulaştırma Müdürü Ethem Konar ve MEDAŞ yetkilileri ile Aksaray’da çalışan elektrik
mühendisleri ve elektrikle ilgili sektör
temsilcileri katıldı. MEDAŞ yetkilileri
tarafından enerji talepleri, proje onayı ve tesis kabulü konularında yapılan sunumdan sonra karşılıklı görüş

alışverişinde bulunuldu. Bunun yanında sektör temsilcileri tarafından
uygulama sırasında yaşanan sıkıntılar
dile getirildi.MEDAŞ Genel Müdür
Yardımcısı Halil Coşkun Tunçez, “Bu
toplantının temel amacı, uygulamalar
hakkında bilgilendirmek ve birebir
işin sahipleri ile görüş alışverişinde
bulunmak. İş ortağımız olarak gördü-

ğümüz serbest elektrik mühendisleri
ve elektrikle ilgili fen adamlarının sorunlarını çözmek asli görevlerimizdendir. Eğer ki, işimizi daha iyi hale
getireceksek, bu karşılıklı iletişim içinde olacaktır. Bu şekilde yapılan toplantılar da iletişim kurmanın en faydalı
yollarından biridir” diyerek toplantıya
katılanlara teşekkür etti. n İHA
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‘Kurtlar Vadisi Vatan’ filmine yoğun ilgi
Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Kentplaza, film oyuncuları Necati
Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu ve Erhan
Ufak’ı ağırladı. Düzenlenen söyleşide
sinema severler ile sohbet ederken
aynı zamanda sinema filmi hakkında
merak edilenleri de cevaplandırdılar.
Akabinde konuk oyuncular 13:15

seansında filmi sevenleri ile birlikte izledi. Yeni filminin gösterimi ve
hayranlarıyla söyleşi için Konya’ya
gelen Necati Şaşmaz yoğun ilgiyle
karşılandı. ‘Kurtlar Vadisi Vatan’
filminin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, Erhan Ufak ve Cahit Kayaoğlu’na sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Özel korumalarının etrafından adeta
etten duvar ördüğü Necati Şaşmaz,
kendisini bekleyenlere seslenirken
diğer oyuncular da hayranlarıyla
selfie çektirdi. Necati Şaşmaz, 15
Temmuz darbe girişimi gecesinde
bir çok tuzağın ve planın bozulduğunu belirterek, filmde darbe ger-

çekleşseydi neler olabileceğini ele
aldıklarını söyledi. Şaşmaz, “Biz de
bunları yaşayarak o gece muhtemelen gerçekleşmiş olsaydı darbe girişimi vatanımızın belirli yerlerinde bu
ve buna benzer yönetimi idareyi ele
geçirme planları söz konusu olduğunu öngörerek varsayarak bu filmi

Selçuk Üniversitesi’nde görevli akademisyenler şehit aileleri ile kahvaltıda buluştu. Şehit ailelerinin
gönüllerini alan akademisyenler, anlamlı ve güzel bir etkinlik düzenlemenin mutluluğunu yaşadı

Akademisyenler, şehit
aileleri ile biraraya geldi

gerçekleştirdik. Allah bizleri o günlerden korusun. Bu millet şu amin
seslerini duaları söyledikten sonra
hiç birşey olmaz Allah’ın izniyle.
Sizleri çok seviyorum.” 15 Temmuz
gecesi yaşananlar ve olayların perde
arkasının konu edildiği filmin başrolünde Polat Alemdar karakterini

canlandıran Necati Şaşmaz yer alırken, oyuncu kadrosunda ise Sinem
Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve
Nezih Işıtan bulunuyor. Pana Film’in
yapımcılığında Kurtlar Vadisi Vatan
filminin yönetmen koltuğunda ise
Serdar Akar oturuyor.

n EMİNE ÖZDEMİR

KentPlaza’da talihli müşteri
otomobiline kavuştu

Kentcard ile ziyaretçilerine yepyeni fırsatlar, avantajlar ve birbirinden güzel sürprizler sunan Kentplaza, Ağustos ayında başladığı 2.Fiat
Egea HB marka otomobil kampanyasının talihlisi Nurşen Emir’e
hediyesini teslim etti. Nurşen Emir
anahtarını, Kentplazayı Konya’nın
hizmetine sunan Deha Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arıcı
verdi.

Büyük bir mutlulukla anahtarını,
Deha Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Arıcı’dan teslim alan Nurşen
Hanım, bu şansı yakalamasına vesile olduğu içinde Kentplaza’ya teşekkür etti. Anahtar teslimi sırasında
Nurşen Hanımı tebrik eden Ahmet
Arıcı, talihli isme hayatının bundan
sonraki döneminde de bol şans diledi.

n HABER MERKEZİ

Meram’da Yeraltı Katlı
Otoparkı’nın temeli atılıyor
Selçuk Üniversitesi(SÜ) akademisyenleri ve aileleri Konya Şehit
Aileleri Derneği ile biraraya geldi.
Şehit Aileleri Derneği’nde gerçekleşen etkinliğe akademisyenler ile çok
sayıda şehit yakını katıldı. Konya
Şehit Aileleri Dernek Başkanı Recep Pekdemir organizasyonda emeğe geçen herkese teşekkür ederek,
şehit yakını olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu ifade etti. Pakdemir,

“Bu toprak, vatan ve bayrak uğruna
seve seve ölüme koşan yiğitlerimiz
var. Bizler de o yiğitlerin anneleri,
babaları ve çocuklarıyız. Bu yüzden
de hep mutlu olduk. Selçuk Üniversitesi’ndeki öğretim görevlileri
her zaman şehit ailelerinin yanında oldu. Bugün de bu özelliklerini
bir kez daha ispat ettiler. Bu güzel
günde, şehit anne ve babalarına,
eşlerine, çocuklarına güzel bir orga-

nizasyon hazırladıkları için şahsım
ve tüm şehit aileleri adına teşekkür ediyorum. 70-80 yaşa herkes
bir gün gelecek ve her canlı ölümü
tadacak. Ama Allah izzetli ve şerefli
ölümler nasip etsin. Bizler şehit ailesi olmaktan mutluyuz ve gururluyuz. Bu güzel günü tertip eden
bütün hocalarıma ve katılan herkese teşekkür ediyorum. Bizim bir sloganımız var: Oğulsuz yaşanır ama

vatansız asla. Evet Allah kıyamete
kadar ezanımızı dindirmesin bayrağımızı indirmesin. İlk şehidimizden
son şehidimize kadar Allah mekanını cennet eylesin” dedi. Şehit yakınları ise böyle bir organizasyonda
bir arada bulunmanın mutluluğunu
yaşadıklarını ifade ettiler ve etkinlik
için organizasyon sahiplerine teşekkür ettiler.

n UFUK KENDİRCİ

Başkent Hastanesi’nden böbrek nakli başarısı
Dünya Organ Nakli Derneği
Kongresinde 2018 yılı Dünya
Organ Nakli Başkanı olarak seçilen Prof. Dr. Mehmet Haberal
geçtiğimiz hafta Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve
Araştırma Merkezinde böbrek
nakli gerçekleştirdi. Başkent
Üniversitesi Konya Uygulama ve
Araştırma Merkezi 16.05.2016
resmi izin belge ile Böbrek
transplantasyonuna başlayarak
06.10.2017 tarihinde 18. Böbrek Transplantasyonunu ger-

çekleştirdi. İki böbrek transplantasyonunu canlıdan canlıya
gerçekleştirildi. 6 gün içerisinde
birisi kadavradan olmak üzere 4
böbrek transplantasyonu yapıldı. Kadavradan gerçekleştirilen
böbrek transplantasyonu kendiside bir hekim olan aile hekimi H. A. İsimli kişiye gerçekleştirildi. Başkent Üniversitesi
Konya Uygulama ve Araştırma
Merkezine başvuran tüm hastalara kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalıştıklarını ifade eden

Başhekim Doç. Dr. Emin Türk,
Başkent Üniversitesi Kurucu
Rektörü Bilim İnsanı Prof. Dr.
Mehmet Haberal başta olmak
üzere Ankaradan gelen ekibine
teşekkürlerini ve şükranlarını
ileterek 18 olan transplantasyon
sayısını daha da artırmak istediklerini bildirdi. Doç. Dr. Emin
Türk, “Nakiller babadan oğla,
oğuldan babaya, eşler arasında
ve kadavradan gerçekleştirildi”
dedi.

n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi,
şehrin en önemli dinlenme ve turistik alanı olan Meram’a kazandırılacak “Meram Son Durak Yeraltı Katlı
Otoparkı”nın temel atma törenini
10 Ekim Salı günü yapıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi,
Meram Son Durak Yeraltı Katlı Otoparkının temelini atıyor.
Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Tahir Akyürek, şehrin en
önemli dinlenme ve turistik alanı
olan Meram Son Durak’a yeraltı
otoparkı ve teleferik istasyonu kazandıracaklarını söyledi.
Bölgenin otopark ihtiyacının her
geçen gün arttığına dikkat çeken

Başkan Akyürek, “Eski Şükrü Doruk
İlkokulu’nun bulunduğu alanda ve
ilave kamulaştırmayla elde ettiğimiz
alanda 3 katlı çok büyük bir yeraltı
otoparkı hazırlıyoruz. Yaklaşık 700
araç kapasiteli otoparkımız aynı zamanda estetik ve mimari açıdan da
bölgeye değer katacak” dedi.
Otoparkın ardından teleferik
hattının ilk etabının da o bölgede
başlatacaklarını kaydeden Başkan
Akyürek, 10 Ekim Salı günü saat
11.00’da düzenlenecek Meram Son
Durak Yeraltı Katlı Otoparkı temel
atma törenine bütün Konyalıları davet etti.
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Müşteri gibi girdi,
gözlük çaldı

Otomobil devrildi
2 kişi yaralandı

İşyerinden gözlük çalan kimliği belirsiz kişi,
güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olay, merkez Selçuklu İlçesi Bedir Mahallesi’nde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde
işyerine gelen kimliği belirsiz kişi, çalışana
bir gözlük ile kılıf almak istediğini söyledi.
İşyeri çalışanının kılıfı getirmek için reyonların arka tarafına geçmesini fırsat bilen
şüpheli, piyasa değeri yaklaşık 350 lira olan
güneş gözlüğünü elindeki poşetin içine attı.
Daha sonra şüpheli istediği gözlük kılıfını da
alarak iş yerinden hızla ayrıldı. Polis kamera
kayıtlarından eşkalini belirlediği şüpheliyi
yakalamak için çalışma başlattı. n İHA

Akşehir’deki genelev yıkıldı
Akşehir ilçesinde, 45 yıldır faaliyet gösteren genelev binası yıkılacak derecede tehlikeli yapı olması nedeniyle yıkıldı.
Edinilen bilgiye göre, İmar Kanunu’nun 39. maddesi gereği
yıkılacak derecede tehlikeli yapı olması sebebiyle Akşehir Belediyesi’nce tutulan tutanak işletme sahiplerine tebliğ edilerek verilen süre içerisinde tehlikenin giderilmediğinin tespiti
üzerine genelevin yıkımına karar verildi. Yıkım esnasında

Damperin açıldığını fark
etmedi, altgeçide çarptı

Damperinin açıldığını fark edemeyen kamyon sürücüsü altgeçide
çarptı. Dün sabah saatlerinde Adana Çevre Yolu’nda hızla ilerleyen 06
DC 2410 plakalı kamyonun açılan
damperi Borsa Köprülü Kavşağı Altgeçidi’ne çarptı. Çarpmanın etkisiyle
damper yerinden çıkarken kamyonda büyük maddi hasar oluştu. Kaza
sonrası kamyon sürücüsü yaklaşık
100 metre sonra durabildi. Kam-

Konya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çevik kuvvet polisi ile
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi’ne bağlı
Zabıta ekipleri hazır bekletildi. Yıkım öncesi binada bulunan
çalışanlar ve eşyalarda belediye görevlilerince tahliye edildi. 2
binadan oluşan genelevde 31 kadının çalıştığı öğrenildi.
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Seydişehir’de otomobilin devrilmesi sonucu,
2 kişi yaralandı. Nafiz Dönmez idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç,
Seydişehir - Bozkır karayolu 5. kilometrede
sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki boş su kanalına
devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan
Numan Dönmez yaralandı. Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesin’de tedavi altına alındı.
n AA

FETÖ/PDY kapsamında operasyon yapıldı. 3 ay süren teknik takibin ardından
yapılan operasyonda aralarında öğrencilerin de bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı

Çoğunluğu öğrenci
50 kişi gözaltında

yonun geçide çarpması sonucunda
alt geçitte ağır tahribatlar oluşurken
kazanın şokunu üzerinden atamayan kamyon sürücüsünün hastaneye ambulansla götürüldü.
Kısa süre içerisinde olay yerine
gelen polisler, alt geçidi trafiğe kapattı. Ardından belediye ekipleri alt
geçidi temizleyerek, yeniden trafiğe
açtı.

n UFUK KENDİRCİ

FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen
operasyonda aralarında öğrencilerinde bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadele Şubesi ekipleri yaklaşık 3 ay

süren teknik ve fiziki takibin ardından
daha önce tespit edilen ‘gaybubet’ ve
öğrenci evlerine sabah saatlerinde eş
zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan
baskınlarda aralarında çoğunlukla öğrencilerin bulunduğu 50 kişi gözaltına
alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan

aramalarda örgütsel dokümanlar ile
çeşitli yerlere saklanmış cep telefonları ele geçirildi. Telefonlara polis tarafından el konulurken, yapılan operasyonlarda şu ana kadar 50 kişinin
gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına
alınan şüphelilerin deşifre olmamak

için aileleriyle çok sık görüşmediği,
fazla dışarıya çıkmadığı ve cep telefonlarını az kullandığı öğrenildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadesi alınmak üzere Emniyet
Müdürülüğü’ne götürüldü. n İHA
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Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

S. Yazıişleri Müdürü

: Hasan AYHAN
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ
Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK
Yayın Danışmanı : Behçet BÜYÜKGÖKMEN
• İletişim Adresi:
Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No: 158/D Karatay/KONYA
• İletişim Hattı:
444 5 158
Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.
Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7
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• Dağıtım Şirketi
Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Hususi İlan Reklam Fiyatları

Zayi İlanlar cm/st
Siyah-Beyaz sütun cm
Renkli sütun cm
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa
Logo Üzeri
Renkli Çeyrek Sayfa
Renkli Yarım Sayfa

10,5
13
15
150
300
350
250
650
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TL
TL
TL
TL
TL

+
+
+
+
+
+
+
+

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir

KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV

Çocuğun mutlu anı hüzne dönüştü!
Trafik kazası sonrası çıkan silahlı
kavgada olay yeri yakınında sünnet
düğünü yapılan çocuk ve bir kişi tüfekle yaralandı. Alınan bilgiye göre,
merkez Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi Göreme Sokak’ta iki grup arasında maddi hasarlı trafik kazası sonrası
tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen
olayda Savaş K. (33) av tüfeğiyle rast-

gele ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmalar, olayın
yaşandığı yerin yakınında sünnet düğünü yapılan Ayhan Kip (9) ile Koray
Kaya’ya (25) isabet etti. Konya Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan
Kip ile Kaya’nın hayati tehlikesinin
bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli Savaş
K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
n AA
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Sauna Gümüşkapı’dan aşure ikramı
Sauna Gümüşkapı Muharrem Ayı ve Aşure günü
nedeniyle bu yıl dördüncüsünü düzenlediği programda dost ve müşterilerini Hanzade Etliekmek’te
buluşturarak, etliekmek ve
aşure ikram etti. Selçuklu
İlçe Müftüsü Nusret Karabiber’inde katıldığı programda, Emekli İlahiyatçı
Sami Yıldız tarafından
yapılan duada bu ayda yapılan duaların Allah(C.C.)
tarafından kabul edilmesi
ve ülkemizin birlik ve beraberliğinin güçlenmesine
vesile olması dilendi. Sauna Gümüşkapı Kurucusu
Mehmet Katırcı ile oğlu
Celalettin Hakan Katırcı

birlikte gelen misafirleriyle
tek tek ilgilendi. Programa
katılanlara teşekkür eden
Mehmet Katırcı, “Muharrem Ayı ve Aşure günü
nedeniyle düzenlediğimiz
programımıza katıldığınız
için sizlere teşekkür ediyorum. Muharrem ayında
şehit edilen Peygamberimiz Hz. Muhammed(SAV)
torunu Hz. Hüseyin ve
Ehl-i beyt’ten 72 kişiyi rahmetle anıyoruz. Bu ayda
yapılan duaların kabulünü
ve ülkemizin birlik ve beraberliğinin güçlenmesine
vesile olmasını Yüce yaradan Allah(C.C.) niyaz ediyoruz” dedi.

n HABER MERKEZİ

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nin Konya Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa
düzenlediği programda Şair Mustafa Akdoğan, mütefekkir Nuri Pakdil’i anlattı

‘Nuri Pakdil, ne yaptıysa
İslam davası için yaptı’

Türkiye Yazarlar Birliği Konya
Şubesi 2017 etkinlikleri bütün hızıyla devam ediyor. 7 Ekim Cumartesi
günü Konya İl Halk Kütüphanesi’nde yapılan “Nuri Pakdil Ne Demek
İstedi?” başlıklı konferansta şair ve
yazar kimliğiyle bilinen Mustafa Aydoğan, Nuri Pakdil üzerine yazdığı
biyografik eserini anlattı. Nuri Pakdil’in Maraş senelerindeki öğrencilik
hayatını, ardından İstanbul’da devam eden Hukuk Fakültesi dönemini ve en önemlisi Edebiyat dergisini
çıkardığı 1969-1984 senelerini dile
getirdi. Genel bir Nuri Pakdil portresi çizen Aydoğan, Pakdil’in örneği az
bulunur bir “cins”, “karizmatik” insan
olduğunu belirtti ve hayatından çeşitli
örnekler verdi.
Nuri Pakdil’in tiyatro yazarlığına
ve şairliğine değinen Mustafa Aydoğan, Sezai Karakoç’un ve diğer
sanatçıların Nuri Pakdil üzerindeki

Mustafa Aydoğan

etkilerinden bahsetti ve şöyle dedi:
“Nuri Pakdil yedi güzel insanın ortaya çıkmasına vesile olan insandır. Bu
yedi güzel adam da hepimizin bilmiş
olduğu o dergiler ve yayınlamış oldukları kitaplar vasıtasıyla Türkiye’de
edebiyatın gidişatına doğrudan müdehale etmişlerdir. Tamamıyla ilâhî
olanı insanî olana indirgeyen bir ede-

biyatı, ilâhî olanı dışlayıp salt insanî
olana, humanist bir zemine indirgenen edebiyatı tekrar insan seviyesinden alarak ilâhî bir mecraya koyan
bir algının, bir mantığın gelişmesine
vesile olmuştur Nuri Pakdil bu güzel
insanları yetiştirerek. Eğer Nuri Pakdil
olmasaydı Rasim Özdenören, Cahit
Zarifoğlu, Alaaddin Özdenören, Akif
İnan gibi isimler kendilerinin farkına varamayabilirlerdi ve Türkiye’yi
dönüştürebilecek bir hareketin içine
giremeyebilirlerdi, böyle bir yola giremezlerdi. Bunların edebiyatın bir değer olduğunu kavramaları tamamıyla
Nuri Pakdil ile karşılaştıkları ânla ilişkilidir.”
Türkiye’de yaşayan kalem erbabının Nuri Pakdil’e borçlu olduğunu,
Pakdil’in her ne yaptı ise İslam davası için yaptığını belirten Aydoğan,
“Nuri Pakdil’in dünyada bir tek derdi
vardı: ‘Bütün dünya Müslüman olsun

diye bu cânım bu tendedir’diyor. Eğer
bu ilkeye uygun değilseniz, en yakın
arkadaşı bile olsanız, size son derece
acımasız davranabilir. Çünkü önemli
olan arkadaşlık hukuku değil kendini
adayabilme kabiliyetin var mı, yok
mu? ölçüsü buydu Nuri Pakdil’in…”dedi. Mustafa Aydoğan’ın Nuri Pakdil’e ilişkin konferansından istifade
ettiklerini belirterek; konuşmacıya ve
katılımcılara teşekkür eden TYB Konya Şube başkanı Prof. Dr. Hayri Erten;
“Bir toplumun ihtiyaç duyduğu kendi
edebiyatçısını, sanatçısını, din adamını, doktorunu, öğretmenini, askerini
yetiştirmelidir”dedi.
Program sonunda konuşmacı
Mustafa Aydoğan’a günün hatırasına TYB Konya Şube Başkanı Prof.
Dr. Hayri Erten ve Doç. Dr. Abdullah
Harmancı tarafından Katılım Belgesi
takdim edildi.

Vatandaşlara kendi elleriyle aşure
dağıtan MHP Selçuklu İlçe Başkanı
Güzide Çipan, Muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı
olduğunu vurgulayarak, ‘aşure birçok çeşidin bir araya gelmesiyle oluşan, çok lezzetli bir tatlıdır. Bu bizlere
farklılıklarımızla beraber bir arada
yaşama kültürünün lezzetini anımsatır. Bu yüzden bugünün anlamı çok
değerlidir. Milliyetçi Hareket partisi
Selçuklu İlçe Teşkilatı olarak bu kara
günlerde aşureyi hemşehrilerimizle

paylaşmak istedik. Allah milletimizi,
devletimizi, şehrimizi, her türlü fitneden korusun. Allah fitnecileri kahhar
ismi sıfatı ile kahreylesin.
Milletimiz açısından önemli
günlerden birisi olan muharrem ayı
içerisindeyiz. Biz de dinimizden ve
inancımızdan kaynaklı olan bu güzellikleri yaşatabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemize, dünya
alemine ve tüm Müslümanlara Muharrem ayındaki bu güzelliklerin tüm
yıl sürmesini temenni ediyorum. Bu

Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Ankara’da
yapılan Türkiye Belediyeler Birliği
başkanlığına seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’i tebrik ederken, seçimlerde tam
destek verdi. İstanbul Büyükşehir
belediye Başkanı Kadir Topbaş’tan
boşalan Türkiye Belediyeler Birliği
Genel Başkanlığı için seçim yapıldı.
Aday gösterilen Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir Akyürek,
Konya ve ilçe belediyelerinin tam
desteğiyle başkanlığa seçildi. Yunak

Belediye Başkanı Abdullah Emre
Demirhan, “ Türkiye Belediyeler
Birliği Genel Başkanlığına Konyalı
bir başkanın seçilmesi bizleri çok
mutlu etmiştir. Bizlerde seçilen
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Tahir Akyürek’e tam destek verdik.
Desteklerimizle Akyürek, Türkiye
Belediyeler Birliği Genel Başkanlığına seçilmiştir. Yunak Belediyesi
olarak TBB Genel başkanlığına seçilen Tahir Akyürek’i tebrik ediyor ve
çalışmalarında başarılar diliyorum”
dedi. n HABER MERKEZİ

Yunak’ta aşure dağıtımı
mutluluğunu yaşandı

n HABER MERKEZİ

‘Muharrem ayı paylaşma ve muhabbettir’
Milliyetçi Hareket Partisi Konya
Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan
ve yönetim kurulu üyeleri Zafer Meydanı Camlı Köşk önünde Muharrem
ayı münasebetiyle Konyalı vatandaşlara aşure ikram etti. Zafer Meydanı
Camlı Köşk önünde gerçekleştirilen
Aşure ikram törenine MHP Konya İl
Başkanı Murat Çiçek, Yönetim kurulu
üyeleri, Kamu-Sen’e bağlı sendikaların Konya Şube Başkan ve yönetim
kurulu üyeleri ile çok sayıda Konyalı
vatandaş katıldı.

Başkan Demirhan’dan
Akyürek’e tam destek

güzellikleri yaşamak için bugün bir
arada olduk. Aşure Günümüz kutlu
ve mutlu olsun, hicri yılımız mübarek,
Muharrem ayımız da hayırlı olsun.
Emeği geçenlere, ikram ederlere,
katılanlara ve cümle geçmişlerimize
rahmete vesile olsun. Yiyenlere şifa
olsun” dedi. Protokol konuşmalarının ardından Türk Diyanet-Vakıf Sen
Konya Şube Başkanı Atila Ayhan’ın
yaptığı dua sonrası aşure vatandaşlara ikram edildi.

n HABER MERKEZİ

Yunak ilçe Kaymakamı Fatih
Cıdıroğlu, Yunak Belediye Başkanı
A. Emre Demirhan, İlçe Milli Eğitim
Müdürü A. Barbaros Topaloğlu ve
Yunak Yüksek Okul Müdürü Kadir
Öztaş katıldığı ve Yunak belediyesi
tarafından Muharrem Ayı nedeniyle Saray Mahallesinde düzenlenen
aşure günü programına katıldı.
Aşure dağıtımına öğrenciler ve vatandaşların ilgisini yoğundu. Aşure
günü programı, Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından açılış
konuşması yapan Yunak İlçe Kay-

makamı Fatih Cıdıroğlu, “Öncelikle
bu güzel etkinliği düzenleyen Belediye Başkanı A. Emre Demirhan’a
teşekkür ediyorum. Bu güzel kaynaşmaya sebep olan dinimizin, kültürümüzün ve geleneğimizin güzel
parçası olan bu aşure günü etkinliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaları
ardından İlçe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu ve Belediye Başkanı A. Emre
Demirhan birlikte vatandaşlara ve
öğrencilere aşure dağıttılar.

n HABER MERKEZİ
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FİRMAMIZDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;

- ARGON VE GAZALTI KAYNAĞI YAPABİLEN
- MESAİ YAPABİLECEK
- TEKNİK RESİM OKUYABİLEN

KAYNAKÇILAR
- ARAPÇA - İNGİLİZCE BİLEN
- EN AZ 3 YIL TECRÜBELİ

DIŞ TİCARET
SORUMLUSU

ALINACAKTIR

Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır.
Firmamız CUMARTESİ ve PAZAR günleri tatildir
ADRES: KONYA 3. ORGANİZE T.ZİYAEDDİN AKBULUT CD. NO: 19 SELÇUKLU KONYA

İLETİŞİM 0 332 239 08 78

Aydınalp Un Fabrikası

laboratuvarında vardiyalı çalışmak üzere;

* Meslek yüksek
okulu gıda, kimya
bölümü mezunu,
veya
lise mezunu
30 yaşını geçmemiş
elemanlar
alınacaktır.
Müracatlar 271 32 23 nolu telefonla veya Tömek
Mah. Kocayusf cd no:54 Selçuklu adresindeki
fabrikamıza şahsen yapılabilir.
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Firmamız bünyesinde
çalıştırılmak üzere seyehat engeli
olmayan mobilya, elektrik
işinden anlayan elemanlar ve
vasıfsız elamanlar alınacaktır.
İletişim :0332 346 06 06

Gıda ( Süt-Zeytin ) ürünleri paketleme
bölümünde çalıştırılmak üzere 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY
ELEMANLAR
Aranıyor.

Asgari ücret + Ssk + Yemek + Servis
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Adres : Fetih Mah. Adana Çevre Yolu
No:98 Karatay / KONYA
(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Demirpolat bünyesinde
çalıştırılmak üzere;
- BAYAN ELEMAN
•Çok iyi derecede İngilizce bilen

•Dış Ticaret Pazaralama ekibinde çalışabilecek seyahat engeli olmayan

- Gıda mühendisi (Bay - İyi derece İngilizce Bilen)
- Gıda teknikeri
- Kaynakçı
- Elektrik Elektronik teknikeri
Aranmaktadır.

Başvurular şahsen yapılacaktır.

DEMİRPOLAT TARIM ÜRÜNLERİ NAK.OTM.İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ

Büyükkayacık mak.418 sok. no:3/1 Selçuklu/KONYA

Tel: 0332 245 97 97

Tel : 332 355 79 89 Pbx

SATILIK DAİRELER

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ
444 5 158

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

0531 710 88 76

ELEMANLAR ALINACAKTIR

AKSU ŞEKERLEME ve ÇİKOLATA
• Firmamız bünyesinde paketleme
ve imalatta çalıştırılmak üzere

vasıflı-vasıfsız , bay-bayan
personeller alınacaktır.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Asgari ücret + SSK + Yemek + Servis
Servis güzergahı tercihimizdir. ( Otogar ,
Selçuklu Kipa , Sille Kipa , Koyuncu Petrol ,
Ankara yolu İl jandarma , Fetih Caddesi
( bir kısmı ) , Sedirler , Karkent civarı )
Adres : Fevzi Çakmak Mah. Kottim San. Sit.
10576 Nolu Sk. No:24

Tel : 0332 342

28 33

ELEMAN
ARANIYOR

40 Yaşını
aşmamış,firmamız
bünyesinde çalıştırmak
üzere vasıfsız
işçi alınacaktır.
ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20

Selçuklu / KONYA

Tel: 0.332 239 20 20

- CNC OPERATÖRÜ
- PAKETLEME VE
- DEPOCU
ELEMANLAR ALINACAKTIR.
Müracaattan önce randevu alınız

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Fevzi Çakmak Mh. Büsan 4 San.Sit.10670 Sk.
No:6 Karatay/KONYA-TÜRKİYE
Tel : 0 332 345 28 59
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EN ÇOK FETVA VEREN 7 SAHABEDEN BİRİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan “En doğudan Akdeniz’e oluşturulmak istenen bir terör koridorunu
biz bozmak mecburiyetindeyiz. Eğer biz buna müsaade edersek yeni bir Kobani yaşarız” dedi

‘Yeni bir Kobani
yaşamak istemiyoruz’
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,
AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanış töreninde yaptığı konuşmada,”Türkiye’nin
FETÖ ile ilgili girişimleri yavaş yavaş
da olsa netice vermeye başlamıştır.
Şu anda mahkumiyet kararları da
onlara ulaştırılıyor, ulaştırılacak. Yurt
dışındakilerin de tavrını çok daha iyi
göreceğiz. Biliyoruz da şimdi uluslararası hukuk açısından da göreceğiz.
Ne doğuda ne batıda artık bu örgütün hiçbir mensubu eskisi kadar rahat değildir, olamayacaktır” dedi.
“BİZDEN İSTEDİKLERİNİZİ
ALABİLMENİZ İÇİN ÖNCE
İSTEDİKLERİMİZİ DE BİZE VERİN”
Cumhurbaşkanı Erdoğan “FETÖ’nün Avrupa’nın değişik ülkelerinde çok ciddi destekler almak
suretiyle orada yapılandıklarını görüyoruz. Kendilerine sorduğumuzda aldığımız cevap şu ‘İltica ettiler’.
Ne demek iltica ettiler, bunlar hain,
bunlar katil, bunlar kesinlikle şu
anda terörist. Bizim mahkemelerimizin bunlar hakkında verdiği kararlar var. Bizden birilerini istemeye
kalkıyorlar. Kusura bakmayın. Bizden istediklerinizi alabilmeniz için
önce istediklerimizi de bize verin”
diye konuştu.
“BUGÜN BİZ SESSİZ KALIRSAK
BU YAPILANMA ORADA
TAHAKKUK EDECEKTİR”
Erdoğan “Bir gerçeği çok iyi yakalamamız lazım ve bilmemiz lazım.
911 kilometre bir Suriye sınırı ve burada çok ciddi bir devlet yapılanması
ön çalışmaları var, en batısından en
doğusuna.
Bugün biz buna sessiz kalırsak,
ki geciktik, o zaman bu yapılanma
orada ne yapacaktır, tahakkuk edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

“FETÖ, SAPKIN, EHLİ
SÜNNET AKAİDİNE MUGAYİR BİR
HAREKETE DÖNÜŞTÜ”

Recep Tayyip Erdoğan, “Muteber alimlerimizin yaptıkları çalışmalar, ortaya koydukları görüşler FETÖ

örgütünün sadece devletimiz için
değil aynı zamanda dinimiz içinde de
paralel yapı kurduğunu gösteriyor.
FETÖ, başladığı yer neresi olursa
olsun, geldiği nokta itibariyle fasık,
sapkın, ehli sünnet akaidine mugayir bir harekete dönüşmüştür.” diye
konuştu.
İdlib’deki çatışmasızlık bölgesine
gerçekleştirilecek intikal
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikale ilişkin, “Dün
itibariyle adımı atılan, bu sabah ise
uygulamaya başlayan süreç şu anda
devam ediyor ve herhangi bir sıkıntı olmadan Özgür Suriye Ordusu ile
beraber bizimle desteğimizle oradaki
gayret, sakin bir şekilde devam ediyor” dedi.
“BİZ YENİ BİR KOBANİ
YAŞAMAK İSTEMİYORUZ VE BUNU
YAŞATMAYACAĞIZ”
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, “En doğudan
Akdeniz’e oluşturulmak istenen bir
terör koridorunu biz bozmak mecburiyetindeyiz, buna müsaade edemeyiz. Eğer biz buna müsaade edersek
yeni bir Kobani yaşarız, kusura bakmasınlar. Biz yeni bir Kobani yaşamak istemiyoruz ve bunu yaşatmayacağız.” diye konuştu.
“BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Kim ne derse desin,
ne düşünürse düşünsün. Biz, Türkiye’nin, Suriye ve Irak kaynaklı tehditlerle köşeye sıkıştırılmasına izin
vermeyeceğiz.
Bize dostluk gösterene yüreğimiz de kollarımız da sonuna kadar
açıktır. Bize husumet besleyenlere
sözümüzü ise burada bir kez daha
tekrarlayayım, bir gece ansızın gelebiliriz.” n AA

‘İdlib operasyonu doğru bir adımdır’
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel
Başkanı Mustafa Destici, “İdlib operasyonunu doğru ve kararlı atılmış bir
adım olarak görüyoruz. Bu adımın,
Afrin başta olmak üzere Suriye’nin
kuzeyinde PKK’nın, PYD’nin kurmuş
olduğu sözde kantonların tamamına
yönelik de atılmasını beklediğimizi
ifade etmek istiyorum.” dedi.
Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugün Merkez Karar Yönetim
Kurulunun ana gündem maddesinin
22 Ekim Pazar günü Ankara Atatürk
Spor Salonunda yapacakları parti
kongresinin hazırlık çalışmaları olduğunu belirterek, kongrenin hayırlara
vesile olmasını diledi.
Irak ve Suriye’deki gelişmelerin
kendilerini yakından ilgilendirdiğini
dile getiren Destici, İdlib’e yönelik
başlatılan operasyonu da sonuna kadar desteklediklerini bildirdi.
Suriye’nin kuzeyinde her türlü terör örgütünün varlığına karşı olduklarını vurgulayan Destici, şöyle konuştu: “Türkiye özellikle ABD’ye, PYD ve
YPG’nin PKK’nın ta kendisi olduğunu, dolayısıyla DEAŞ’ı desteklemenin
PYD ve YPG’yi desteklemek olduğunu açık bir şekilde söyledi. Ama ABD
kendi çıkarını bölgenin çıkarlarının

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
üzerinde tutarak maalesef bugüne
kadar PYD ve YPG’ye destek vermeye devam etti. Şu anda da bu desteği
sürdürüyor. Bunun ülkemiz ve devletimiz açısında kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Öncelikle ABD’nin PYD ve
YPG’ye silah başta olmak üzere tüm
desteğini ivedilikle kesmesi gerekir.”
Suriye sınırındaki PYD ve YPG
varlığının Türkiye’nin hem hudut
güvenliğine hem de ülkenin bütünlüğüne yönelik açık bir tehdit olduğunu
vurgulayan Destici, “İdlib operasyonunu doğru ve kararlı atılmış bir

adım olarak görüyoruz. Bu adımın,
Afrin başta olmak üzere Suriye’nin
kuzeyinde PKK’nın, PYD’nin kurmuş
olduğu sözde kantonların tamamına
yönelik de atılmasını beklediğimizi
ifade etmek istiyorum. Bu cesur ve
kararlı adımı atan devlet erkanımıza
milletimiz ve camiamız adına şükranlarımızı sunuyor, güvenlik güçlerimize Rabbimden başarılar niyaz ediyorum.” ifadesini kullandı.
Destici, Irak’ın kuzeyindeki gayrimeşru referandumuna da tepki
göstererek, şu değerlendirmelerde

bulundu:
“Barzani’nin amacı Türkmen bölgelerini işgal ederek onları da kendi
sınırları içerisine katmak. Buna Türkmen kardeşlerimizim, bizlerin asla
rıza göstermeyeceğini defalarca ifade
ettik. Kerkük’ün bir Türk şehir olduğunu bütün dünya biliyor. Türkmen
kardeşlerimize karşı girişilebilecek bir
saldırıyı, geçmişte seyredenlerin seyretmeyeceği gibi devletin milletiyle
birlikte müdahale edeceğini, bizim
de bizzat onların yanında olacağımızı tekrar vurguluyorum. Türkmenler
asla yalnız değildir.”
Yeni yasama dönemiyle birlikte
parti olarak TBMM’den öncelikli beklentilerinin bulunduğunu da belirten
Destici, bunların başında Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemiyle ilgili
uyum yasalarının çıkartılmasının geldiğini aktardı.
Destici, uyum yasalarını çok
önemsediklerine d6ikkati çekerek,
“Bizim burada somut beklentimiz;
seçim barajının ve seçim ittifaklarının
önündeki engellerinin kaldırılması.
Bunun dışında, seçim dönemlerinde
propagandanın eşit ama mali imkanların da adil hale getirilmesi ile siyasetin finansmanının şeffaflaştırılmasını
istiyoruz.” dedi.
n AA

fetva vermiştir. Özellikle
Ebu
Abdürrahman
sahabenin yaşlıları vefat etAbdullah b. Ömer b. El-Hattikten sonra insanların fetva
tâb el-Kureşî el-Adevî Hz.
için başvurdukları kişilerin
Ömer’in oğlu, en çok hadis
başında İbn Ömer ve İbn
rivayet eden, en çok fetva
Abbas gelmekteydi. Abdulveren yedi sahabeden biridir.
lah b. Ömer fetva verirken
İbn Ömer diye de anılan Abönce Kitaba, sonra Sünnete
dullah, nübüvvetin üçüncü
baş vurur, bu kaynaklarda
yılında Mekke’de doğdu. Hz.
aradığı hükmü bulamazsa
Peygamber’in zevcesi Hafsa
ileri gelen sahabenin ittifak
ile ana baba bir kardeştir.
TEVFİK EFE
haber@konyayenigun.com
ettiği içtihatlara göre hareket
Babasıyla birlikte Müslüman
ederdi. Sahabe arasında
oldu, yine onunla birlikte Medine’ye hicret etti. Babasından önce hicret görüş birliği bulunmayan konularda dilediettiği de rivayet edilmektedir. On üç yaşında ğinin içtihadını seçer, herhangi bir içtihadın
iken Uhud Savaşı’na katılmak istedi; fakat mevcut olmadığı durumlarda ise meseleyi
Hz. Peygamber henüz çok genç olduğunu daha çok kıyas yoluyla çözerdi. Hz. Ömer’in
söyleyerek izin vermedi. Bedir Savaşı’na da fıkhî kanaatlerinin büyük Ölçüde tesiri altınaynı sebeple kabul edilmediği rivayet edilir. da kaldığı ve onun hükümleriyle amel ettiği
On beş yaşına girince Peygamber’in izniyle görülmektedir. Kesin kanaat sahibi olmadığı
Hendek Savaşı’na katıldı. Hayber ve Mekke hususlarda fetva vermekten son derece
fethi ile Huneyn Gazvesi’nde bulundu. Suriye sakındığı bilinmektedir. Bir defasında bilmeve Irak fetihlerine. Yermük ve Nihâvend sa- diği bir meselede kendisinden ısrarla fetva
vaşlarına, Mısır’ın fethine katıldı. Ebu Eyyûb isteyen birine. İbn Ömer böyle fetva verdi
el-Ensari’nin de bulunduğu İstanbul seferine diyerek sırtımızın cehennem köprüsü haline
iştirak eden Abdullah, Müslümanlar arasın- getirilmesini mi istiyorsun? diye çıkışmıştır.
da çeşitli fitnelere yol açan savaşlardan ve Yanlış fetva vermek suretiyle günaha girhadiselerden hep uzak durmuştur. Hz. Ali’ye mekten korktuğu için Halife Osman’ın kadılık
ve Yezîd b. Muaviye’ye herkes biat edip de teklifini kabul etmemiştir.
icmâ meydana geldikten sonra biat etmesi,
Kaynakların ittifakla belirttiğine göre,
onun siyasî olaylar karşısındaki temkinli Hz. Peygamber’in hayat tarzına harfi harfine
tavrını gösterir. Bununla beraber Hz. Ali’nin uyma ve onun emirlerini aynen yerine geyanında onun muhalifleriyle savaşmadığı tirme hususunda ashâb-ı kiram içinde İbn
için hayatının son döneminde pişmanlığını Ömer’in müstesna bir yeri vardır. Abdullah
belirtmiştir. Haccâc’a karşı savaşmadığın- bir gün, gördüğü bir rüyayı Hz. Peygamber’e
dan dolayı da böyle bir pişmanlık duygusu- tabir ettirmeyi arzu etmiş, ablası Hafsa’nın
na kapıldığı rivayet edilir. Babasının, hilâfet aracılığı ile rüyasını Resul-i Ekrem’e arz etyükünü Ömer ailesinden bir kişinin omuz- miş, onun, Abdullah ne iyi insan, bir de gece
lamasını yeterli görmesi ve kendisinden namazı kılsa! demesi üzerine, o günden
sonraki halifeyi seçecek heyette oğlunun sa- itibaren gece namazını hiç terk etmemiştir.
dece müşavir sıfatıyla bulunup halifeliğe talip Resul-i Ekrem’in vefatından sonra ona olan
olmaması konusundaki tavsiyesine uydu. sevgisinden dolayı namaz kıldığı yerleri öğreEsasen oğlunun uysal karakterini iyi bilen Hz. nip oralarda namaz kılar, yürüdüğü yollarda
Ömer, onu hilâfet gibi ağır bir sorumluluğu yürür, gölgelendiği ağaçların altında oturur,
gerektiren görevi taşıyacak güce sahip bul- kurumasınlar diye onları sulardı. Abdullah’ın
mamıştı. Nitekim Hz. Osman’ın şehit edilme- bu halini görüp yadırgayanlar bile olurdu. Hz.
sinden sonra halife olması için teklifler almış. Peygamber’in selamlaşma konusundaki
Hakem Vakasının cereyan ettiği gün Hz. Ali buyruklarını yerine getirme hususunda son
ve Sa’d b. Ebu Vakkas gibi adaylara rağmen, derece titiz davranırdı. Bundan dolayı hiçbir
Ebu Mûsâ el-Eş ‘ari tarafından en uygun işi olmadığı halde sadece Müslümanlarla
halife adayı olarak gösterilmiştir. Yezîd b. selâmlaşmak için sokağa çıkar, büyük küçük
Muaviye’nin ölümünden sonra da büyük karşılaştığı herkese selâm verirdi.
bir çoğunluk tarafından halife olması isten   Abdullah b. Ömer ashâb-ı kiramın
miştir; fakat o muhalifleri üç kişi bile olsa, bu ileri gelen zenginlerindendi. Servetinin fazla
yüzden kan dökülmesine razı olamayacağını birikmesine meydan vermez, eline geçeni
söyleyerek bu teklifleri reddetmiştir. Ayrıca, yoksullara dağıtırdı. Devlet adamlarının verHz. Alinin kendisini Şam valiliğine tayin etme diği armağanları Allah’ın kendisine gönderhususundaki ısrarlarına rağmen bu görevi diği rızık olarak kabul eder, bazen bunların
tamamını aynı gün fakirlere verirdi. Sahip
de kabul etmemiştir.
Hz. Peygamber’in kayınbiraderi olduğu şeyler içinde en çok beğendiklerini,
olması, ona Resul-i Ekrem’in yakın çevre- Allah yolunda kurban edilmek veya sadaka
sinde bulunma imtiyazını sağlamıştır. Bu olarak verilmek üzere ayırırdı. Kölelerine çok
sebeple Rasulullah’ın, birçok sahabenin iyi davranırdı. İyi halini gördüğü ve bilhassa
görüp duyma imkânını bulamadığı davranış namaz kıldığını öğrendiği bütün kölelerini
ve sözlerinin Müslümanlara intikal etmesine azat etmeye başlayınca, onların sırf bu makyardım etti. Rivayet ettiği 2630 hadis ile Ebu satla camiye gittiklerini kendisine bildiren
Hüreyre’den sonra en çok hadis rivayet eden dostlarına, Bizi Allah ile aldatmak isteyenlere
yedi sahabenin (el-müksirun) ikincisi oldu. aldanmaya razıyız diye cevap vermiştir. Kibir
Bu hadisleri, başta Hz. Peygamber olmak duygusuna kapılma endişesiyle sade giyinir
üzere, babası Ömer, ablası Hafsa, ayrıca Hz. ve ayrıca az yemek yerdi. Soğukkanlı, yuEbû Bekir, Osman, Âişe, Zeyd b. Sabit, Bilâl muşak huylu olduğu için Hz. Peygamber’e
ve Abdullah b. Mes’ûd gibi İleri gelen saha- benzetilirdi.
belerden dinleyip öğrendi.
Peşine takılarak kendisine hakaret eden
Rivayetlerinin 168’i hem Buhari hem
Müslim’de mevcut olup ayrıca 81’i Sahîh-i bir adama ağzını açıp tek kelime söylemeBuhari’de, 31’i de sahîh-i Müslim’de bulun- miş, sadece evine girerken, Ben ve kardeşim
maktadır. İbn Ömer’in en önemli özellikle- Âsim kimseye sövmeyiz demekle yetinmişrinden biri de hadisleri Hz. Peygamber’den tir. İbn Ömer’in fazilet bakımından tıpkı babaduyduğu lafızlarla rivayet etmeye son derece sı gibi olduğunu söyleyen Ebû Seleme b. Abdikkat etmesi, bunların benzer kelimelerle durrahman, Ömer’in yaşadığı devirde onun
değiştirilmesine asla izin vermemesidir. Ge- benzerleri vardı; fakat Abdullah’ın zamanında
niş hadis bilgisine rağmen bu titizliğinden onun gibisi yoktu demiştir.
dolayı ihtiyatla hadis rivayet ederdi. Onunla
İbn Ömer orta boylu, iri yapılı ve esmer
birlikte Medine’ye kadar yolculuk yapan
Mücâhid ve yanında bir yıl kalan muhaddis tenliydi. Saçları omuzlarına dökülecek kadar
Şa’bî, bu süre içinde sadece bir hadis rivayet uzundu. Sakalını sarıya boyar, Hz. Peygamber’in de öyle yaptığını söylerdi. Kardeşleri
ettiğini söylerler.
Ashabın fakihleri arasında da mümtaz arasında babasına en çok benzeyenin Abbir yeri olan Abdullah, en çok fetva veren dullah olduğu rivayet edilir. Seksen beş (veya
yedi sahabeden biridir. Altmış yıl boyunca seksen yedi) yaşlarında Mekke’de vefat etti.

Firmamız bünyesinde
istihdam edilmek üzere;

GAZALTI
KAYNAKÇILARI
ALINACAKTIR
Müracaatlar şahsen yapılacaktır
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Firari Öksüz’ün hocasına ağırlaştırılmış müebbet istemi
FETÖ’nün “hava kuvvetleri
imamı” firari Öksüz’ün hocası tutuklu sanık eski Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Aydüz hakkında, ağırlaştırılmış
müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sakarya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik
soruşturma kapsamında, örgütün
“hava kuvvetleri imamı” firari Adil
Öksüz’ün hocası tutuklu sanık eski
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Davut Aydüz hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis
cezası isteniyor. Sakarya 5. Ağır
Ceza Mahkemesi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 şüpheli
hakkında hazırlanan 196 sayfalık
iddianame üzerindeki incelemesini
tamamladı.
“Anayasayı ihlal” suçundan
ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istenen Adil Öksüz’ü, hakkında aynı suçlardan başka davalar
açılmış olması dolayısıyla birleştirme talebiyle dosyadan ayıran mah-

keme, aralarında Davut Aydüz’ün
de bulunduğu 24 sanık hakkındaki
iddianameyi kabul etti.
İddianamede, SAÜ’de görevliyken Kanun Hükmünde Kararname
ile (KHK) ihraç edilen eski SAÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Davut Aydüz ile Bahri Ermiş,
Yunus Ekin ve Muhittin Akgül hak-

kında “anayasayı ihlal” ve “silahlı
terör örgütü üyeliği” suçlarından
birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile
7 yıl 6 aydan 15’er yıla kadar hapis
cezası isteniyor.
İddianamede 19’u tutuklu, biri
tutuksuz 20 sanığın ise “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 7 yıl
6 aydan 15’şer yıla kadar hapisle

cezalandırılması talep ediliyor.
15 Temmuz’da bir kısım askerin İstanbul Ankara’da darbeye
teşebbüs ettiği, Sakarya’da da aynı
eylem ve olayların meydana geldiği
hatırlatılan iddianamede, SAÜ’de
akademisyen olarak çalışan şüpheliler hakkında FETÖ/PDY ile irtibatlı
olmaları nedeniyle soruşturma baş-

19 yaşındaki SMA hastası Büşra Ateş, hastalığına rağmen hayata sıkı sıkı bağlanıyor. “Ağlayan Kalpler”
isimli kitabın ardından şu anda da şiir-deneme üzerine çıkaracağı ikinci kitabının hazırlıklarını sürdürüyor

Hastalığına rağmen
ikinci kitabını yazıyor
Okuma ve öğrenmeye hiç ara
vermeden devam eden, liseyi evde
gördüğü eğitimle bitiren Ateş, 2016
yılında yazdığı “Ağlayan Kalpler”
isimli kitabın ardından şu anda da
şiir-deneme üzerine çıkaracağı ikinci kitabının hazırlıklarını sürdürüyor.
Genç yazar, bu sene gireceği üniversite sınavında Hukuk Fakültesini kazanmak istiyor.
2016 yılında Ağlayan Kalpler kitabını yazan Büşra Ateş, kendisi gibi bu
hastalığı yaşayan arkadaşlarına umut
olmak adına bu kitabı yazdığının belirterek, “1998 yılında Konya’da SMA
Tip 2 (Gevşek Bebek Sendromu) hastası olarak doğdum. SMA Tip 2 kaslardan gelen bir rahatsızlık olduğu
için doğuştan yürüyemiyorum, okula
gidemedim hastalığımdan dolayı. 9
yaşıma geldiğimde evde eğitim aldım ama evde eğitime başladığımda
zaten kendi çabalarımla okumayı,
yazmayı öğrenmiştim. Fakat 2 yıl
önce bazı sağlık sorunlarımdan dolayı evde eğitime ara vermek zorunda
kaldım. Bu süre içerisinde kendimi
epeyi boşlukta hissettim ama benim
bir sözüm vardı hep kullandığım,
‘Uçurumun kenarındayım derken
asıl uçurumun kendimiz olduğunu
fark ederiz’ diye, ben de bunu anladım ve yazmaya başladım. Ağlayan
Kalpleri yazma sürecim bu şekilde
başladı. Uzun süre hastanelerde kaldım. Bu süreç içerisinde zor dönemler
atlattım ama yılmadan devam ettim.
Daha sonra Ağlayan Kalpler çıktı ve
güzel tepkiler aldım, özellikle kendim
gibi rahatsızlığı olan arkadaşlarımdan. Onlara zaten umut olmak adına
yazmıştım. Ağlayan Kalpler benim
için bir kitaptan daha fazlası, manevi
olarak çok büyük bir anlamı var. Ben
kendi sorunlarımla yani her şeyi karanlığa boyamak yerine bir ışıltı bulabilmek adına yazdım ve onlara da
bir şeyler katabilmeyi amaç edindim

bu süreç içerisinde. Öyle de olduğunu
düşünüyorum açıkçası gelen tepkilerden. Onlar da biz de çok umutsuzluğa
düştüğümüz dönemler oldu. Hayatta
hepimizin her şeyin olabileceğini bize
de göstermiş oldun diye birçok mesaj
aldım” ifadelerini kullandı.
“ACI, BİLGİNİN BEDENE İNMESİDİR”
İkinci kitabını şiir-deneme üzerine yazmayı düşünen 19 yaşındaki engelli yazar, SMA hastalarının

umutsuzluğa düşmemesi gerektiğini
belirterek, “Şu anda ikinci kitabın hazırlığı da devam ediyor aynı zamanda
üniversite sınavına hazırlanıyorum.
İkinci kitabı şiir-deneme üzerine düşünüyorum. Üniversite sınavında ise
hukuk bölümünü istiyorum çünkü
eğitim-sağlık alanında birçok haksızlıkla karşı karşıya geldim, bunun için
de hukuk istiyorum inşallah olursa.
Hastalıkla mücadele edenlere tav-

siyem; mutsuzluğa düşmemek gerekiyor. Bir söz vardır, ‘Acı bilginin
bedene inmesidir’ diye. Ben bu acıyı
elbette bir şekilde yaşayacaktım, eğer
bu hastalığım olmasaydı da farklı
şekillerde. Ama ben bunu kendime
bir bahane olarak görmedim hiçbir
zaman. Bir şeyler yapmak istedim
diğer insanlar için de, çünkü bizi diğer canlılardan ayıran bir akıl verilmiş
hepimize ve bence bu bir sorumluluk
demek. Ben de kendimde bu sorumluluğu gördüm. Ben yapabiliyorsam
herkes hayatında bir şeyler yapabilir
bence. Özellikle Ağlayan Kalplerde
bir bölüm var, kırlangıçlar diye, esarete mahkum olan kırlangıçlar diye. Bütün kuşlar uçmayı hak eder, gökyüzünü hak eder, bence kırlangıçlar da
hak eder. Bunu okuyucular anlamıştır
zaten. Ama bu özgülüğe ulaşmak için
zorluklara da katlanmak gerekiyor elbette. Bu bazen yazmakta gizlidir, bazen çizmekte ama kesinlikle imkansız
değildir diye düşünüyorum” dedi.
“YAYINEVLERİ, GENÇ KALEMLERE
DESTEK OLMALI”
Yazdığı Ağlayan Kalpler kitabının
Türkiye’nin her yerinde satılmasını
isteyen Ateş, “Ben Ağlayan Kalpleri
kendi çabalarımla bir sorumluluk adına yazdım. Ama maalesef şu an sadece Konya’da mevcut, diğer illerden
de ulaşmak isteyen insanlar var. Yayınevleri genç bir kalem olduğum içim
beni sürekli ertelediler, geri çevirdiler. Bu yüzden açıkçası bunu duyurmak istiyorum. Sonuçta ben elimden
geleni yapabildim, onlar da görevini
yapmalı diye düşünüyorum. Çünkü
yaşanabilir dünya için herkes işini
yaptığı sürece her şey daha iyi olacaktır. O gazetelerde okuduğumuz,
haberlerde gördüğümüz acı şeylerin
çoğunun yok olacağını düşünüyorum.
O yüzden biraz da genç kalemlere bu
yolda destek olunması gerektiğini belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.
n İHA

MEVKA, WAIPA üyelerini Konya’da ağırlayacak
Mevlana Kalkınma Ajansı, Dünya Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği
(WAIPA) işbirliğiyle 10-11 Ekim 2017
tarihlerinde, Türkiye’deki Kalkınma
Ajansları ve WAIPA üyelerinin davet
edildiği Doğrudan Yabancı Yatırımlar
odaklı bir program gerçekleştirecek.
WAIPA’nın İstanbul dışında başka
bir ilde düzenleyeceği ilk etkinlik olma
özelliği taşıyan ve kalkınma ajansları
bünyesinde faaliyet gösteren yatırım
destek ofislerinin yanı sıra çeşitli ülkelerden davet edilen yatırım destek
ve tanıtım alanında faaliyet gösteren
kurumların temsilcilerinin de katılım sağlayacağı program 10-11 Ekim
2017 tarihlerinde Dedeman Otel’de
gerçekleştirilecek.
Düzenlenecek

Savaş Ülger

program ile ilgili açıklamalarda bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel
Sekreter Vekili Savaş Ülger, “Ajans
olarak, 130 ülkeden 170 üyesi olan
Dünya Yatırım Tanıtım Ajansları Birli-

ği (WAIPA) ile birlikte ülkemiz kalkınma ajanslarına büyük katkılar sağlayacağına inandığımız son derece önemli
bir program gerçekleştireceğiz. Programa, ülkemizdeki kalkınma ajansları
bünyesindeki yatırım destek ofisi çalışanlarının yanı sıra çeşitli ülkelerden
davet edilen yatırım destek ve tanıtım
alanında faaliyet gösteren kurumların temsilcileri de katılım sağlayacak.
UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı) Özel Sektör Angajmanı Daire Başkanı Hansin Dogan, Andreas
Dressler, Dr. Henry Loewendahl, Chris Knight ve Mohammed Bukhari gibi
yabancı yatırımlar konusunda uzman
kişilerde programda konuşmacı olarak
yer alacak ve katılımcılara tecrübeleri-

ni aktaracak. Bununla birlikte Birleşik
Arap Emirlikleri Şarika şehri yatırım
ajansı ve Kütahya’da 1 Milyar Liralık
yatırımla büyük ses getiren Avusturyalı Hamburger Containerboard
firmasının temsilcilerinin de tecrübe
paylaşımında bulunacağı program
kapsamında, yatırım ve tanıtımda
inovasyon, Türkiye’nin yatırımlar konusundaki pozisyonu, yatırım kolaylaştırıcı uygulamalar, kapsayıcı yatırımlar vb. konular ayrıntılı olarak ele
alınacaktır. Umman, Kazakistan, Capo
Verde, Moritanya, Romanya ve Birleşik Arap Emirliklerinden de konukların katılacağı etkinlikte uluslararası
çapta işbirliklerinin geliştirilmesi de
hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.
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latıldığı ve meslekten ihraç edildiği,
bazı sanıkların örgütün haberleşme
programı “ByLock”u kullandığının
tespit edildiği aktarıldı.
Bazı şüphelilerin adreslerinde
yapılan aramada örgütün elebaşısı
Fetullah Gülen’in kitaplarının ele
geçirildiği belirtilen iddianamede,
bazı sanıkların çocuklarını KHK ile
kapatılan Özel Fatih Koleji’ne gönderdiği ifade edildi.
İddianamede, tutuklu sanık Davut Aydüz’ün ikametinde yapılan
aramada FETÖ/PDY Silahlı Terör
Örgütü’ne müzahir kitaplar, CD’ler
ve dokümanlar ele geçirildiği kaydedildi.
“Gülen’in özel yetiştirdiği isimlerden biri”
Aydüz’ün Bank Asya’da hesabının bulunduğu ve aktif olarak
kullandığı, örgütsel talimat üzerine hesap açtırıp para yatırdığı belirtilen iddianamede, “FETÖ/PDY
Silahlı Terör Örgütü üyelerinin sık
sık ziyaret ettiği ülkeler olan ABD,
Avustralya, Endonezya’ya gittiği
anlaşılmıştır. Amerika’ya gittiğinde

örgütün elebaşısı Fetullah Gülen’i
ziyaret ettiği, Fetullah Gülen’i ziyaretine ilişkin detayları evinde bulunan not kağıdına not ettiği tespit
edilmiş, ev aramasında bu not kağıdı ele geçirilmiştir. Yine şüphelinin
evinde yapılan aramada bulunan
not kağıdında bahsedilen ve Fetullah Gülen tarafından kendisine verilen 50 ve 1 ABD doları olan paralar ele geçirilmiştir.” ifadelerine yer
verildi.
İddianamede, tanık beyanlarına göre Aydüz’ün örgütün elebaşı
Fetullah Gülen’in özel yetiştirdiği,
en yakınındaki ve en güvendiği
isimlerden biri olduğu belirtilen
iddianamede, “Üsküdar Altunizade’de bulunan Fem Dershanesinin
üst katında özel olarak yetiştirildiği,
Gülen’e mollalık yaptığı, şüpheli
Davut Aydüz’ün, örgütün üst düzeyinde bulunan mollalarından olduğu anlaşılmıştır.” denildi.
Davanın ilk duruşması, 9 Ekim
Pazartesi günü Sakarya 5. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülmeye
başlanacak. n AA

Yanmış otomobilde
erkek cesedi bulundu

Çumra ilçesinde yanmış bir otomobilde erkek cesedi bulundu. İlçenin Alibeyhüğü Mahallesi’ndeki bir
tarlada yanmış otomobil görenler,
durumu jandarmaya haber verdi.
Olay yerine gelen ekiplerin yaptı-

ğı araştırmada, araç içinde kimliği
tespit edilemeyen kişiye ait erkek
cesedi bulundu. Ekipler, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma
başlattı.
n AA

Devletin düve alım desteği
yetiştiriciyi sevindirdi

Türkiye’de, hayvan ihtiyacının
yurt içinden karşılanması amacıyla başlatılan ve 31 ili kapsayan bir
uygulamayla, hayvan kayıt sistemi
TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi
olan yetiştiricilere, en az 20, en fazla
200 baş düve alım bedelinin yüzde
30’u hibe olarak verileceği bildirildi.
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yunus Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığınca hayvan
ihtiyacının yurt içinden karşılanması amacıyla üretici için destek amaçlı
uygulama başlattığını anımsattı.
Bu uygulama ile yetiştiricilere
düve alım desteği verileceğini bildiren Baydar, bakanlığın yaptığı ve
31 ili kapsayacak olan söz konusu
desteğin, üreticiye önemli katkı sağlayacağına işaret etti.
Üreticinin, talebini TİGEM,
Tarım Kredi Kooperatifleri, Üretici Merkez Birliği ve Gebe Düve
Merkezlerinde karşılayabileceğini
belirten Baydar, “Bu destek, özellikle Simental ve etçil hayvancılığın
yaygınlaştırılması için önemli bir
çalışma. Besi materyali yapan Doğu
Anadolu’da da bu destek daha anlamlıdır. Belki tüm üreticilerimizin

talebini bekleyemeyiz ama faaliyeti
orta ölçekli olanların müracaat etmelerini isteriz.” dedi.
Baydar, müracaatların il ve ilçe
gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerince alındığını sözlerine ekledi. Hayvancılık yapan Ersin Ürker,
damızlık düve desteğinin bölge hayvancılığı için olumlu bir destek olduğunu belirterek, “Aslında çok iyi bir
uygulama. Henüz tam bilgi sahibi
değilim. Yeterince bilgi sahibi olup,
durumum el verirse ben de yararlanacağım.” dedi.
Hibe desteği Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığınca yetiştirici
bölgesi olarak belirlenen Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan,
Erzurum, Giresun, Gümüşhane,
Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri,
Kırşehir, Malatya, Muş, Ordu, Rize,
Samsun, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat illerinin
yanı sıra Şanlıurfa’da hayvan kayıt
sistemi TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmelerini kapsıyor.
Söz konusu destek çerçevesinde
bu illerdeki yetiştiricilere, en az 20
baş, en çok 200 baş düve alım bedelinin yüzde 30’u hibe olarak verilecek. n AA
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Traktör devrildi:
1 kişi yaralı

Bahçeye gitti,
kayboldu

Otomobil yıkılan üstgeçidin altında kaldı
Seydişehir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre,
Lütfi Örs’ün kullandığı traktör, Ortakaraören Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu
devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Örs, Seydişehir
Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
n AA

Karaman’da seyir halindeki vincin çarpması sonucu yıkılan üst geçidin beton bloğu arkadan gelen otomobilin üzerine
düştü. Otomobil sürücüsü şans eseri kazadan yara almadan
kurtuldu.
Kaza, Abbas Mahallesi Mut Caddesi üzerinde meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. idaresindeki 25 ND 218
plakalı vinç, seyir halindeyken 19 Mayıs Üst Geçidi’ne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle üst geçidin sağ tarafı yıkıldı. Bu sırada
vincin arkasından gelen Hakan G. idaresindeki 07 ACV 46
plakalı otomobil, yıkılan beton bloğunun altında kaldı. Ka-

İl Sağlık Müdürü’nden
Eczacı Odası’na ziyaret

Konya İl Sağlık Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci ve
yanındaki heyet, Konya Eczacılar
Odası Başkanı Ecz. Cemil Karakap’a
hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Konya İl Sağlık Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, İl
Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Talat Gök ve Eczacılık Ve Tıbbi Cihaz
Şube Müdürü Ecz. N. İclal Çevik
oluşan heyet, Konya Eczacılar Odası seçiminde yeniden göreve gelen
Ecz. Cemil Karakap ve yönetim ku-

ruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette Küçükkendirci,
Konya Eczacılar odası Olağan Genel
Kurulunda delegelerin çoğunun
oyunun alarak yeniden başkanlığa
seçilen Karakap ve yönetim kurulunu tebrik ederek, yeni dönem için
başarı dileklerinde bulundu.
Konya Eczacılar odası Başkanı
Cemil Karakap ise, ziyaretten dolayı
mutlu oldukları, hizmetlerine kaldıkları yerden itibaren devam edecekleri vurguladı. n HABER MERKEZİ

NEÜ’den Konya’nın
elektriğine önemli katkı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mevlana Kalkınma Ajansı’nın (MEVKA) da desteklediği bir
projeyle güneş enerjisinden elektrik
üretiyor. Proje sayesinde NEÜ hem
elektrik maliyetini düşürüyor hem
de alanda öğrencilerine önemli bir
uygulama imkânı sunuluyor.
Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Hidayet Oğuz “Yenilenebilir Enerji
Mali Destek Programı” kapsamında MEVKA’dan 342 bin TL destek
alınan projenin 950 bin TL’ye mal
olduğunu söyledi. Proje 5 Yılda Maliyetini Karşılayacak
Koordinatörlüğünü Doç. Dr.
Muciz Özcan’ın yürüttüğü projenin
öğrencilerin eğitimine, doğaya ve
maddi açıdan üniversiteye pek çok
yönden önemli katkılar sağlayacağını belirten Oğuz sözlerini şöyle
sürdürdü: “Köyceğiz Kampüsüne
uygulanmak üzere 250 kW’lık güneş enerjisi santrali kurulumu için
gerekli fizibilite çalışmaları yapıldı.
Üniversite kampüs alanının mimari
projesi doğrultusunda panel kurulumu için uygun alanlar belirlendi
ve 250kW kurulu güçlü PV sistemi tasarlandı. Yapılan enerji analizi sonucunda; 1900m2 ‘lik alana
oturan bu santral yaklaşık olarak
yıllık 426.750Kwh elektrik enerjisi

üretecek ve yıllık 135m3 karbondioksit sera gazı azaltımı sağlanacak.
Mali analiz sonucunda ise santralden yıllık 167.436,5 TL kazanç elde
edileceği ve sistemin geri ödeme
süresinin yaklaşık 5 yıl olacağı saptanmıştır.”
Necmettin Erbakan Üniversitesinin, 250 kW güneş enerjisi santrali
kurulumu sayesinde bölgesel bazda
öncülük rolünü üstlendiğini ifade
eden Oğuz, hem yenilenebilir enerji
kaynaklarının payını arttırılmasına
katkıda bulunmak hem de üniversite çapında toplumsal ve ortak kullanım alanlarındaki ihtiyaçlara cevap
vermeyi hedeflediklerini söyledi.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yağcı
ise alandaki kurulu gücün 285 kW
kapasitede olduğunu kayıplar nedeniyle 250 kW elektrik üretildiğini
ifade etti. 260 watt’lık panellerden
1100 adet kullanıldığını belirten
Yağcı: “Ürettiğimiz elektriği MEDAŞ’a veriyoruz. MEDAŞ’tan üniversitemizin ihtiyacı için aldığımız
elektriğin tüketimi ile verdiğimiz
elektriğin tüketimi karşılaştırılıyor
ve yıl sonunda mahsuplaşma yapacağız. Yenilenebilir enerji fiyatında
devlet daha yüksek fiyattan aldığı
için MEDAŞ’ın bize sattığı fiyattan
biz elektrik veriyoruz.” dedi.
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zanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk
edildi. Beton bloğun altında kalan otomobil büyük hasar görürken, sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.
Karaman Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ve İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen kaza yerine incelemelerde bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri de
caddenin bir yönünü trafiğe kapattı. Vincin çarpması sonucu
yıkılan üst geçidin yaklaşık 6 ay önce geçici olarak yaya geçişine kapatıldığı öğrenildi.

n İHA

Karaman’ın
Sarıveliler ilçesinde annesiyle
birlikte yayladaki bahçelerine
giden 32 yaşındaki kadından
3 gündür haber
alınamıyor.
Edinilen bilgiye
göre, 32 yaşındaki Fatma Uyanık, geçtiğimiz
Cuma günü sabah erken saatlerde annesi
Zahide Uyanık ile birlikte ilçeye bağlı Katırancık mevkiinde bulunan yayladaki bahçelerine gitti. Havanın kararmasına rağmen
kızının eve dönmemesi üzerine telaşlanan
anne Zahide Uyanık, durumu yakınlarına ve
jandarmaya bildirdi. Ortadan kaybolan kadını
bulabilmek için arama ve kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. n İHA

Tedem Koleji’nin Erenköy’deki kampüsünün açılışı törenle yapıldı. Tedem Koleji Yönetim
Kurulu Başkanı Teoman Yılmaz, “Geleceğimiz olan çocuklarımız bizlere emanettir” dedi

Tedem Koleji’nin yeni
kampüsü törenle açıldı
Tedem Koleji’nin Erenköy’deki
kampüsünün açılış törenine Konya
Vali Yardımcısı Saim Parlak, Konya
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk,
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer
Faruk Okka, Tedem Koleji Yönetim
Kurulu Başkanı Teoman Yılmaz, Tedem Koleji Kurucularından Ömer Cücük, İşadamı Kasım Yılmaz, Tedem
Koleji öğretmenleri, öğrencileri ve veliler ile birlikte sendika temsilcileriyle
davetliler katıldı. Açılış törenine ilgi
yoğundu.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının
okunmasının ardından okunan Kuranı Kerim tilavetinden sonra konuşan
Tedem Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Yılmaz, Konya’da 16 yıldır
eğitim alanında hizmet verdiklerini
belirterek, “Konya’da 16 yıl önce dershanecilikle başlamışmış olduğumuz
eğitim hayatımızın son üç yılında özel
okul sektöründe hizmet vermekteyiz.
50 derslikle Anasınıfı, İlkokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi ile Tedem Kolejinin Erenköy kampüsünün açılışını
yapmanın vermiş olduğu gururu sizlerle paylaşıyoruz. Eğitim alanındaki
tecrübemizi sizlerle birlikte Erenköy
Kampüsünde büyütmeyi hedefliyoruz. Sevgili öğrencilerimiz, Türkiye’nin kaderi sizlersiniz. Ülkemiz
sizlerle aydınlık bir geleceğe gidecek,
yine sizlerle bilim ve medeniyette
yükselecektir. Kıymetli velilerimiz
bizlere emanet ettiğiniz en kıymetli
varlığınız olan öğrencilerimizi beyni
hür, fikri hür, kendi kararını kendi
verebilen, hiç kimseye aklını kiraya
vermeyen hür bireyler olarak yetiştirmek için tüm kadromuzla gecemizi gündüzümüze katarak, vatanına,
milletine ve ailesine faydalı bireyler
yetiştireceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Geleceğimiz olan çocuklarımız
bizlere emanettir. Tedem ailesi adına duygularımızı özetlemek isterim.
Heyecanlıyız. Kararlıyız ve hazırız.
Bizden maddi ve manevi desteğini
esirgemeyen Babam İşadamı Kasım
Yılmaz ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu mutlu
günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için de sizlere teşekkür ediyorum” dedi.
Konya Ticaret Odası Başkanı
Selçuk Öztürk, “Güzel ve mutlu bir
günde beraberiz. Bu eğitim kurumunu Konya’ya kazandırdığından dolayı
Başta Teoman Yılmaz’ı, babası Kasım
Yılmaz’ı ve Ömer Cücük’ü tebrik edi-

yorum. Ülkemizin içinde bulunduğu
bu süreçte tartışılan konulara baktığımızda bu eğitim kurumunun açılması
geleceğimize olan güvenden dolayıdır. Teoman Yılmaz’ında bahsettiği
gibi aklın kiraya verilmesinin zararını
gördük. Tedem Koleji ve diğer eğitim
kurumları hizmetleriyle çocuklarımızı
yetiştirecektir. Şehrimize ve ülkemize
bu eğitim kurumumuz hayırlı olsun”
dedi.
Vali Yardımcısı Saim Parlak da,
“Böylesine bir eğitim yuvasının açılışında beraberiz. Dinimizin ilk emri
Oku’dur. Okumaya ve eğitime çok
önem vermiştir. Sevgili öğrenciler

size sesleniyorum. Derslerinize iyi
çalışın, öğretmenlerinizin dediklerini
yapın. Sevgili velilerimiz sizde çocuklarımızı okula teslim ettik diye çocuklarınızla ilginizi kesmeyin. Daha çok
sevgiyle ilgilenin ve boş bırakmayıp,
hep takip edin. Memleketimize beyni hür, fikri hür, kendi kararını kendi
verebilen güzel çocuklar yetiştirecek
olan bu eğitim kurumumuz hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Tedem
Kolejinin açılış kurdelesi kesildi. Daha
sonra okul binası gezildi. İlginin yoğun olduğu açılışa katılanlara aşure
ikram edildi. n HABER MERKEZİ

Tedem Koleji Yönetim Kurulu Başkanı
Teoman Yılmaz
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‘Perakende yasası yeniden düzenlenmeli’

KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan

Perakende sektörünü düzenleyen yasanın yeniden ele
alınması ve etkin hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği (KONESOB) Başkanı Ali
Osman Karamercan, “Özellikle
mahalle aralarına kadar giren
zincir ucuzluk marketleri ile esnaf başa çıkmakta zorlanıyor.
Başta bakkal esnafı olmak üzere
tüm küçük esnafın korunması
için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Çünkü esnaf ülke ekonomisinin
bel kemiğidir, her zaman korunmalı” dedi.
KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, 2016 yılında
çıkarılan ve özellikle alışveriş
merkezlerinin açılış kapanış
saatleri ve haftada bir gün tatil
edilmesi maddelerinde bugüne

kadar uygulaması yapılamayan
perakende yasasıyla ilgili önemli
açıklamalarda bulundu. Başkan
Karamercan, “Perakende yasası
yeniden düzenlenmeli, küçük
esnaf ve sanatkarımızın hakları
korunmalı” dedi.
Karamercan açıklamasında,
“Esnaf ve sanatkârımızı koruyan
perakende yasası 2 yıl önce çıktı. Yaklaşık 729 milyar TL pazar
payı olan perakende sektöründe
esnafa kolaylıklar sağlayacak bu
yasaya yeni düzenleme getirilmeli, aynı zamanda bu yasanın
tüm maddelerine canlılık kazandırılmalı. Özellikle mahalle aralarına kadar giren zincir ucuzluk
marketleri ile esnaflarımız başa
çıkmakta zorlanıyor. Başta bakkal esnafımız olmak üzere tüm
küçük esnafın korunması için

Konor Yapı bünyesinde yapılan Konya’nın yeni sanayi sitesi ve ticaret merkezi Konorsan,
yatırımcıların yeni gözdesi oldu. Konorsan satış ofisi düzenlenen törenle hizmete açıldı

Yatırımcıların yeni
gözdesi; Konorsan

Bakyapı bünyesinde faaliyet gösteren Konoryapı, Konorsan Sanayi
Siteleri Satış Ofisi hizmete açıldı.
Horozluhan Mahallesi Büyükşahin
Caddesi’nde gerçekleşen Konorsan
Sanayi Siteleri Satış Ofisi’nin açılışına
Konoryapı Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Fırat Bakgör ve çok sayıda
davetli katıldı. Konorsan’ın modern
mimarisiyle sanayi ve ticari iş yerlerini bir arada sunduğunu dile getiren Fırat Bakgör, “Konya’da Bakyapı
Prestij Park Konutları’ndan sonra
ikinci yatırımımızı hayata geçirmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Konorsan
Sanayi Sitesi’nin satış ofisini hizmete
açtık. Konyalı hemşehrilerimiz ofisimize gelip burada ayrıntılı bir şekilde
bilgi alabilirler. Özgün mimarisi ile ve
uyum içinde yükselen sanayi ve ticari alanları Konya’ya değer katacaktır.
Konorsan’da 40 metrekareden, 547
metrekare kadar farklı ölçülerde ticari
ve 210 metrekareden 300 metrekareye kadar farklı ölçülerde sanayi işyeri seçeneği mevcuttur. Konorsan’da 6
blok bulunmaktadır. Konor Yapı tarafından hayata geçirilen Konorsan,
Konya’da sanayi ve ticaret hayatını
yeniden tanımlıyor. Toplamda 12 bin
300 metrekare bir alanda 43 sanayi,
17 ticari dükkan yer almaktadır. Ticari ve sosyal hayatı birleştiren konsept,
kısa sürede değer kazandıran muhte-

gerekli tedbirler alınmalı, çünkü
esnaf ülke ekonomisinin bel kemiğidir ve her zaman korunmalıdır” diye konuştu.
Perakende sektörünü düzenleyen yasanın yeniden düzenlenmesinin şart olduğunu vurgulayan Başkan Karamercan, “İki yıl
önce çıkan perakende yasası tam
da bu noktada esnafı korumak,
desteklemek, kaybolmaya yüz
tutan meslekleri yaşatmak adına
çok önemli bir atılımdı fakat uygulama kısmında başarı istikrarı
sürdürülmeli. Esnafı korumak
ekonomiyi canlı tutmaktır. Zincir marketler tekel oluşturuyor
ve zamanla tüketiciler esnafın
bitmesi ile marketlerin insafına
bırakılmış olacak” dedi.
Mahalle aralarına kadar giren zincir ucuzluk marketlerinin

n HABER MERKEZİ

KOBİ’lerin önünü açacak
yeni destek programı

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
Memiş Kütükcü, KOBİ’lere KOSGEB tarafından hayata geçirilen
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek
Programına başvurmaları çağrısında bulundu. Türkiye’de imalat
sanayindeki KOBİ’lerin ölçek büyütmeye ihtiyaç duyduğunu, bunun
için de finansmana erişimin çok
önemli olduğunu belirten KSO Başkanı Memiş Kütükcü, “KOSGEB’in
hayata geçirdiği KOBİGEL-KOBİ
Gelişim Destek Programı işletmelerimizin üretimde ve ihracatta katma değerlerini artırarak, ölçeklerini
geliştirmeleri için bir kaldıraç etkisi
gösterebilir. Konya’da özellikle orta
ve yüksek teknoloji üreten KOBİ’lerimiz bu imkandan yararlanmak için
mutlaka başvurmalılar. 20 Ekim’de
başvuruların son bulacağı bu prog-

Bakyapı bünyesinde faaliyet
gösteren Konoryapı,
Konorsan Sanayi Siteleri
Satış Ofisi hizmete açıldı.

esnafı zarara uğrattığını kaydeden Karamercan, “Discount
denilen ucuzluk mağazaları en
ücra sokağa dahi açılıyor. Hatta
çoğu bodrum katlarında açılıyor.
Öyle ki 31 Ağustos itibariyle zincir market sayısı 27 bin 575’e
çıktı. Bunların mantar gibi devamlı açılması küçük esnafı bitiriyor. Çoğu esnaf rekabet edemediği için dükkân kapatıyor.
Zincir marketler geçen yıl Ağustostan bu yıl Ağustosa 3 bin 110
yeni mağaza açtı. Bu marketler
rastgele açılmamalı ve bir kural
konulmalı. Her 100 - 200 metreye bir zincir market kesinlikle
olmaz. Anayasa’nın esnaf ve sanatkarı koruyan 173’üncü maddesi unutulmamalı ve işlev kazandırılmalı” ifadelerini kullandı.

ramda, KOBİ’lerimize 300 bin TL’ye
kadar hibe, 700 bin TL’ye kadar geri
ödemeli finansman desteği sağlanıyor” şeklinde konuştu.
Açıklamasında KOBİ’lere desteklerinden dolayı KOSGEB’e de
teşekkür eden Kütükcü, Türk özel
sektörüne verilen her desteğin Türkiye’yi büyüttüğünü, verilen desteklerin de katkısıyla Türkiye’nin
ikinci çeyrekte yüzde 5.1 büyüyerek
G20’nin en hızlı büyüyen 3. ülkesi
olmayı başardığını kaydetti.
Kütükcü, 10 Ekim Salı günü
saat 14.00’te Konya Sanayi Odası’nda KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile ilgili bilgilendirme
toplantısı düzenleyeceklerini de
sözlerine ekleyerek, destekten yararlanmak isteyen tüm sanayicileri
bu toplantıya davet etti.

n İHA

Derebucak’ta bakliyat
tesisi kurulacak

şem lokasyonu ile bölgenin en iddialı
projelerinden biri olmaya aday” dedi.
Konor Yapı hakkında da bilgi veren Bakgör, şunları söyledi: “Konor
Yapı Konya’da 2016 yılında kuruldu. Bak Yapı ve Bakgörler inşaat gibi
sektörde önemli projelere imza attı.
Bugüne kadar 18 yıllık tecrübe içerisine yaklaşık 10 bin adet konut ve
ticari alan sığdırdı ve sektördeki faali-

yetlerine Konor Yapı olarak Konya’da
devam ediyor. Konor Yapı bir konut
projesinin, temelinden son dairenin
satışına kadar tüm aşamalarını en
ince ayrıntısına kadar düşünerek tasarlamaktadır. İnsanlar için güvenli
ve huzurlu yaşam alanları inşa ederken, estetik kaygısı üst düzey konutlarda, kaliteli bir yaşamı ekonomik
olarak sunmak temel vizyonunu oluş-

turmaktadır. Konor Yapı gerçekleştirdiği ticari projelerde ticari amaçlı ya
da yatırım amaçlı düşünen herkese
kazandıran bir değer inşaa eder. Bölgeyi lokasyon, ticari potansiyel, sosyal
yaşam ve çevre açısından iyi analiz
ederek, yatırımcısına satış öncesinde
ve satış sonrasında verdiği destek ile
güven veriyor.”
n TEVFİK EFE

Kadın esnaf ve sanatkar sayısı 14 bin arttı
TESK Genel Başkanı Palandöken,Türkiye’de kadın esnaf ve sanatkar sayısının geçen yıl eylülden bu
yana 14 bin 437 arttığını belirterek,
“Türkiye’de kadın esnaf ve sanatkar
sayısının her geçen gün artacağı inancındayız” ifadesini kullandı. Türkiye
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, eylül
itibarıyla Türkiye genelinde esnaf ve
sanatkar sayısının 1 milyon 694 bin
975, iş yeri sayısının ise 1 milyon 823
bin 678 olduğunu hatırlattı. Bu yıl eylülde sicile kayıtlı esnaf ve sanatkar
sayısı bakımından ilk sırayı sırayı 190
bin 727 ile İstanbul’un aldığının altını
çizen Palandöken, esnaf ve sanatkar

siciline en fazla tescili yapılan meslek
kolunda ise ilk sırayı bin 452 ile büfeler, bakkallar ve marketlerde yapılan
ticaretin aldığı bilgisini verdi.
Palandöken, Türkiye’de kadın esnaf ve sanatkarlar sayısında da artış
olduğunu vurgulayarak, “Kadın esnaf sayısında geçtiğimiz ağustostan
bu yana bin 663 artış olurken, geçen yıl eylülden bu yana 14 bin 437
artış gerçekleşti. Eylül sonu itibarıyla
mevcut 262 bin 768 kadın esnaf ve
sanatkarın tüm esnaf sayısına oranı
15,5 oldu geçen yılın aynı ayında bu
oran 14,92’ydi. Kadın esnaf ve sanatkar sayımızın her geçen gün artacağı
inancındayız.” değerlendirmesinde
bulundu. n AA

Derebucak’ta 2 milyon 100 bin
liralık yatırımla bakliyat eleme ve
paketleme tesisi kurulacağı bildirildi. Derebucak İlçe Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Aybars Yiğit,
yaptığı yazılı açıklamada, kısa adı
KOP olan Konya Ovası Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na sundukları proje kapsamında bölgeye
2 milyon 100 bin liralık yatırım ile
yapılacak bakliyat eleme ve paketleme tesisinin inşasının yakında başlayacağını belirtti.
Derebucak Belediyesi ve KOP
İdaresi tarafından finanse edilecek
tesisin bölgedeki üretimi daha iyi
noktalara getireceğini ifade eden Yiğit, şunları kaydetti:
“Tesisin 1 milyon 50 bin liralık
kısmı Derebucak Belediyesi, diğer 1
milyon 50 bin liralık kısmı da KOP

İdaresi tarafından finanse edilecek.
İlçemizde, yurtdışında görmeye alışık olduğumuz, ancak Türkiye’de
ender olarak görülen, tüm tarıma
örnek teşkil etmesini temenni ettiğimiz üretim, işleme ve pazarlama
aşamalarının tümünde yetiştiricinin
olduğu, proje yürütücüsü kurum
ve kuruluşlarla da desteklendiği bir
model olarak çalışmaktayız.
Bunun yanı sıra pazarlama olarak en güçlü yanımız ise iyi tarım
ürünleri üretmektir. Bölgemizde
üretimin kalitesinin artırılması,
tarım arazilerinin, doğanın ve en
önemlisi insanımızın sağlığının korunması için kalıntı ihtiva etmeyen
tarım ürünlerinin üretilebilmesini
sağlayan iyi tarım teknikleri ile üretim yapmaktayız.”
n AA
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Balığa olan ilgi esnafı umutlandırdı
1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla ’vira bismillah’ diyerek tekneleriyle denizlere ve göllere açılan
balıkçılar bu sezondan oldukça
umutlu. Havaların soğumasının
başlaması sebebiyle vatandaşların
balığa ilgi göstermeye başladı.
Tezgâhlarında birçok balık
çeşitlerinin bulunduğunu söyleyen Konyalı balıkçı esnafı, fiyatlarının uygun olmasına rağmen
balık satışlarının istenilen düzeye
gelmediği belirterek, önümüzdeki günlerde balık satışlarında artış
yaşanacak olmasından umutlu.
Balık avı yasağının kalkmasının
ardından Konya’ya da bol ve çeşitli
balık gelmeye başladı.
Balıkçılar, Balık Hali’nde balık
çeşitlerinin artmaya başladığını
ancak fiyatların düşmesi için biraz
daha zaman geçmesi gerektiğini
ifade ettiler.
Balıkçı esnafları gazetemize
yaptıkları açıklamada, “Sezonun
açılması ile birlikte işlerimizde hareketlilik başladı. Ancak sezonun

‘Büyük beden üreticilerini
ciddi fırsatlar bekliyor’

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat,
yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık
Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yarısından fazlasının, olması
gereken kilonun üzerinde olduğunu
hatırlatarak, gençleşen büyük beden tüketicisi için moda odaklı üretimin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Fayat, dünyaca ünlü markalarının büyük beden üreticisi arayışında
olduğuna dikkati çekerek, “Tüketim
alışkanlıklarından taviz vermeyen
Y ve Z kuşağını standart bir kalıba
sokmamız mümkün değil. Boyların
uzadığı, kilonun arttığı yeni nesile
uygun tasarım yapan büyük beden
üreticilerini ciddi fırsatlar bekliyor.”
diye konuştu.
“TÜRKİYE EN İDEAL İŞ ORTAĞI”
TGSD tarafından 11-12 Ekim’de
düzenlenecek 10. İstanbul Moda

Konferansı’na, söz konusu marka
temsilcilerinin Ekonomi Bakanlığının yurt dışı tanıtım faaliyetleri çerçevesinde davet edildiğini söyleyen
Fayat, bölgenin en gelişmiş hazır
giyim sektörüne sahip ülkesi olan
Türkiye’nin en ideal iş ortağı olduğunu vurguladı.
Fayat, “Eskiden daha klasik kalıpların olduğu büyük beden kategorisi, bugün genç kesimi de içine
alarak modayı daha yakından takip
eden modern bir kimliğe büründü.”
dedi.
Dünya yıllık hazır giyim harcamalarının 2025’te yaklaşık 2,5
trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağını
belirten Fayat, “Bu süre zarfında
Türkiye’deki yıllık hazır giyim harcamalarının 30 milyar doları aşmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.
n AA

‘Sağlıksız’ reklamlar
cezasız kalmadı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yılın 9 ayında sağlık
sektöründe tüketiciyi aldatan 127
reklama durdurma cezası, 36 reklama ise 1,8 milyon lira tutarında idari
para cezası verildiğini bildirdi. Bakan
Tüfenkci, yaptığı açıklamada, Türkiye’de yayımlanan ticari reklamların
ilgili mevzuata uygunluğunu inceleyen Reklam Kurulunun, tüketicinin
korunması için gerekli idari yaptırımları uygulamakla yükümlü olduğunu ifade etti.
Bu çerçevede, insan sağlığını ilgilendiren mal ve hizmetlerle ilgili,
Bakanlığa tüketiciler, rakip firmalar,
ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok başvuru iletildiğine
dikkati çeken Tüfenkci, incelemeler
sonucunda, bazı internet siteleri ve
sosyal medya hesapları üzerinden,
doktor olmayan şahısların hasta tedavi ettikleri, çaresi olmayan hastalıkları iyileştirdikleri gibi yanıltıcı
paylaşımlarda bulunduklarının belirlendiğini söyledi.
Tüfenkci, aldatıcı tanıtımlarda
kullanılan ‘doğal tedavi uzmanı, tedavi uzmanı, profesyonel masör ve
bioenerji uzmanı, reiki master’ gibi
unvanlarla hastaların istismar edildiğini dile getirdi.
Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmayan kuruluşlarda ve sertifikası
olmayan kişilerce uygulanan “sülük
tedavisi, hacamat, refleksoloji” gibi
geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi işlemlerin tüketiciyi aldattığını anlatan Tüfenkci, şöyle konuştu: “Güzellik salonu statüsündeki işyerlerinde
doktorlar tarafından uygulanması
gereken işlemlerle ilgili tedavi görüntülerine, hastaların öncesine ve
sonrasına ait fotoğraflara yer verildiği, kuruluşlarının “güzellik salonu”

yerine “güzellik merkezi”, “estetik
merkezi”, “saç ekim merkezi” gibi
mevzuatta tanımı olmayan isimlendirmelerle kendilerinin sağlık kuruluşu olduğu algısını oluşturdukları,
dolayısıyla tüketicileri yanılttığı ve
aldattığı görülüyor. Doktorlar tarafından uygulanabilecek tüm tıbbi işlemlerin, Sağlık Bakanlığınca
ruhsatlandırılmış ve ilgili mevzuat
gereği tıbbi uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için uygun donanım
ve standartlara sahip kuruluşlarda
yapılması gerekmektedir.” Tüfenkci, bu tür tıbbi uygulamaların yetkisiz kişilerce ve ruhsatlandırılmamış
kuruluşlarda gerçekleştirilmesinin
insan sağlığını ciddi biçimde tehlikeye düşüreceğini vurgulayarak,
tüketicilerin tıbbi uygulamalarla ilgili
yetkili sağlık personeli ve sağlık kuruluşlarına başvurması konusunda
özen göstermesi gerektiğini ifade
etti. Öte yandan, muayenehane,
özel hastane, tıp merkezi, poliklinik,
ağız ve diş sağlığı merkezi gibi “sağlık kuruluşu” olarak ruhsatlandırılan
kuruluşlara ait tanıtımlarda hassas
olunması gerektiğine dikkati çeken
Tüfenkci, hasta ve tedavi görüntülerinin kullanıldığı tanıtımların sınırını aşarak reklama dönüştüğünü ve
sağlık mevzuatında yer alan “reklam
yasağına” aykırılık oluşturduğunu
dile getirdi. Reklam Kurulunca yapılan incelemeler sonucunda bahse
konu hususlara ve ilgili mevzuatta
belirlenen kurallara riayet etmediği
belirlenen şahıs ve işyerlerine, idari
yaptırımlar uygulandığını anımsatan
Tüfenkci, yılın 9 ayında sağlık sektöründe tüketiciyi aldatan 127 reklama durdurma cezası, 36 reklama ise
1,8 milyon lira tutarında idari para
cezası verildiğini kaydetti. n AA

ama mevsim tam olarak oturmuş
değil. 10-15 güne kadar mevsim
tam manasıyla açılır. Ve işlerimizde hareketlilik artarak devam eder.
Bizler mutlaka vatandaşlarımı-

zın haftada iki gün balık tüketmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz” ifadelerini kullandılar.
Konya Balık Hali’nde bulunan
balıkların fiyatları ise şu şekilde;

Levrek 25, İstavrit 12.5, palamut
20, sardalya 10, uskumru 40, tekir
40, çupra 25, istavrit 15, hamsi 25,
alabalık 13, somon 20

n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kadın Kolları, “Arakan Yardım Bekliyor” konulu bir toplantı
düzenleyerek, Arakanlı Müslümanların seslerin duyulması için yardım programı gerçekleştirdi

BM umut vermiyor!

İHH Kadın Kolları Başkanlığı,
Arakan’daki Müslümanların seslerinin duyulması adına bir yardım programı düzenledi. MÜSİAD Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, İHH Kadın Kolları Başkanı Fatma
Türk konuşma yaptı.
“BİLİNÇ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ”
Başkan Türk, Arakan’da gerçekleştirilen saldırıların bir zaman sonra
ülke gündeminden düştüğünü belirterek, “Bizler 25 Ağustos’tan bu yana
Arakan’da yaşanan mağduriyetin
daha az hasarla atlatılması için çalışmalar yürütüyoruz. Bilinçli yapılan
katliamlar yüzünden Müslümanlar,
Bangladeş’e sürgün ediliyorlar. Yaklaşık 1 aydır yaşanan olaylar nedeniyle 520 bin Müslüman sürgün edildi.
Kamplara yerleştirilen kardeşlerimizin bulundukları şartlar ise herkesin
malumu. 1997’den bu yana bölgede
çalışıyoruz. Ama bu yoğun katliam
ve göç döneminde, oradaki yardımlarımızı arttırmalıyız ve bunun için
çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Şu
anda Konya’da bulunma amacımız
da bundan kaynaklanıyor. Ülkemizin
güzel insanlarının yaptığı yardımlar
nedeniyle Allah razı olsun. Bugün
birçok ilimizde Arakan için yardım
programları yapılıyor. Amacımız Arakan’a daha çok fon göndermek değil.
Arakanlı kardeşlerimizin seslerini

daha fazla duyurmak. Bilinç oluşturmak istiyoruz. Şu anda bölgede
mason yağmurları var. Tek bir kişiye
daha ulaşır da onu koruyabilirsek ne
mutlu bize. 520 bin sürgün kardeşimize ulaşmak istiyoruz ama daha bu
sayının yarısına ulaşmış değiliz. Bizlere çok ihtiyaç duyuyorlar. Bu ihtiyacı
Avrupa’dan beklemek doğru değil.
Birleşmiş Millet(BM) ve diğer örgütler
konuya duyarsızlar. BM umut veren
bir kurum değil ki bizim beklentimiz
olsun. Uluslararası gündeme Arakan
mevzusunu Türkiye dahil etti. Ama
daha sonrasının da yapılması, yardım

çalışmalarının arttırılması gerekiyor.
Arakan konusu üzerinde biraz tartışılıp geçilmesi gereken bir mevzu
değil. Geçtiğimiz günlere göre Arakan’ın biraz daha ülke gündemden
düştüğünü görmek bizi üzüyor. Arakan’dan şu anda haberimiz yok. Olayı
hiç duymayan insanlarımız da var. Bu
toplantıları bu yüzden düzenliyoruz.
Müslümanlar kendilerinden sorumlu” diye konuştu.
Program sonrasında İHH gönüllüleri tarafından yapılan el işi ürünler
sergide satıldı ve gelirler Arakan için
toplandı. n UFUK KENDİRCİ

Fatma Türk

HABER

9 EKİM 2017

15

“Kerkük Sevdalıları Buluşması” etkinliğinde Ülkücüler Kerkük için biraraya geldi. “Feryatları bitirecek irade ayaktadır, teyakkuzdadır, sefer için hazırlıklıdır” diyen
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Doğu Perinçek’in açıklamalarına sert çıkarak, “Herkes ayağını denk alsın, sözlerinin nereye varacağını iyi tartsın” dedi

‘Herkes ayağını denk alsın’
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
tarafından düzenlenen “Kerkük Sevdalıları Buluşması” etkinliğinde Ülkücüler Kerkük için biraraya geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
gelmeden önce çok sayıda Ülkücü
Arena Spor Salonu’nu doldurdu.
“Bin yıllık kardeşliği yaşa ve yaşat”,
“Korsan referandum yok hükmündedir”, “Türklüğün sesiyiz, sorun tarihe
neyin nesiyiz”, “Kardeşlik bakidir, fitne fanidir” yazılı pankartların asıldığı
salonda Ülkücüler, “Bir gece ansızın
gelebiliriz”, “Dik dur eğilme, evlatların seninle”, “Hareketin lideri Devlet Bahçeli”, “Türkmendir özümüz”,
“Ankara ovası, Bozkurtların yuvası”,
“Kerkük Türk’tür, Türk kalacak”, “Ne
mutlu Türk’üm diyene”, “Türklüğün
lideri Devlet Bahçeli” sloganları attı.
Ülkücüler Atilla Yılmaz, Ahmet Şafak
ve Mustafa Yıldızdoğan şarkılarına
eşlik edip Türk bayraklarını salladılar. Buluşmaya MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli, milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları, Kerkük’ten ve Avrupa’dan gelen
Türkler ve Ülkücüler katıldı.
KERKÜK DEDİK, 83 MUSUL DEDİK
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Çürük ve çorak bir zihniyet diyor ki; Kerkük, Musul’u alalım diyen
Diyarbakır’ı verirmiş. Bu ruhsuz, bu
omurgasız sözlerin ne tarihle, ne
coğrafyayla, ne jeopolitik gerçeklerle
ne de milli siyasetle uzaktan yakından ilgisi yoktur. 82 Kerkük dedik,
83 Musul dedik. Eğer 84’ü söyleseydik herhalde bunlar çılgına dönecek,
deli divane olup, geçmişte ziyaret
edip gülücükler saçtıkları PKK kamplarında tekrar soluklarını alacaklardı”
dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara Kapalı Spor Salonu’nda
gerçekleştirilen “Kerkük Sevdalıları
Buluşuyor” programında konuştu.
“Feryatları bitirecek irade ayaktadır,
teyakkuzdadır, sefer için hazırlıklıdır”
diyen Bahçeli, “Beklenen sesi verecek, özlenen eli uzatacak bir kudret
vardır ve o kudret büyük Türk milletidir. Zulme sessiz kalmadık, sesimizi
yükselttik. Şiddete tepkisiz kalmadık,
irademizi gösterdik. İhaneti seyretmedik, cesaretle direndik. Biz Kerkük
sevdalısıyız, biz Türkmeneli’nin kalp
atışıyız, Türklüğün onurlu mensuplarıyız. Selam olsun Kerkük sevdalılarına, selam olsun Türkmen kardeşlerimize, selam olsun aziz Türk
milletine. Şehitler ölmez, Türk vatanı
bölünmez, bölünemez. Zor günler
geçiriyoruz. Zaman zaman zorlansak
da zayıf ve zaafa düşmemizi kollayanlarla kıran kırana bir mücadele
halindeyiz. Türklüğün hayat alanlarını işgal etmek istiyorlar. Türk milletinin hayat damarlarını kurutmak
emellindeler. Türk İslam alemine hayatı zehir etmenin peşindeler. Şer bir
kampanya hüküm sürüyor. Şiddet,
rezalet, felaket, hıyanet perdesini
sürekli açık tutarak birlik ve bekamızı sele vermeyi, hatta ipe çekmeyi,
selasının verilmesini hedefliyorlar.
Türkiye’nin mukavemetini kırmak,
mukadderatını yıkmak, çevresiyle
kurduğu tarih ve coğrafya köprüsünü
yok etmek için dört bir koldan sabotaj yapıp suikast düzenliyorlar. Hafıza
ve hatıralarımızda vatan bildiğimiz
topraklara, bu topraklar üzerinde
yaşayan aziz milletimizin aziz evlatlarına alçakça saldırıyorlar. Irak’ta
sistematik şekilde artan olaylar, Suriye’de körüklenen iç sarsıntılar, Orta
Doğu’nun geneline hakim olan iç savaş ve kargaşa ortamı bize bir şeyler
anlatmaktadır. Bitmeyen bir paylaşım kavgası devrededir. Azılı katiller çevrededir. Emperyalizmin vahşi
iştahı doymak bilmiyor. Zalimler
dur durak bilmiyor. Özellikle sözde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

medeni ve gelişmiş ülkeler insaf bilmiyor. Haksızlık karşısında susacağımızı zannediyorlar. Tutsaklığa itiraz
etmezsek bizden iyi olmayacak. Asırlardır devam eden kanlı ve koordineli
kuşatmaya aldırış etmeyeceğimizi,
Anadolu’nun istila ve imha planlarına gözümüzü yumacağımızı sanıyorlar. Gafletin, delaletin, sefaletin tam
ortasındalar. Arsızlığın, ahmaklığın
tarafındalar” ifadelerini kullandı.
IRAK’IN KUZEYİNDE
BİR OYUN OYNANMAKTADIR
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde
gerçekleştirilen referanduma değinen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Irak’ın kuzeyinde bir oyun
oynanmaktadır. Senaristleri, failleri
çok belirgin ve bilinen bu rezil oyun
komşu coğrafyaların altüst oluşuna
hizmet etmektedir. Peşmerge başı
Barzani sözde İsrail dışında herkesin karşı çıkmasına rağmen korsan
referandumunu gerçekleştirmiştir.
Irak’ın siyasi ve toprak bütünlüğüne kastetmek için kolları sıvamıştır.
Türkiye’nin milli güvenliğini sakatlamak için referandum yoluyla harekete geçmiştir. Sahnenin önünde
hayır diyen, arkasında sırtını sıvazlayıp referandum konusunda cesaretlendiren zalim güçlerden izin ve
icazet alarak emperyalizmin uşağı
olduğunu 25 Eylül’de ispatlamıştır.
Barzani zulmün işbirlikçisidir, ihanetin Irak’taki ismidir. Irak anayasasına göre tartışmalı olan bölgelerde
sandık kuruldu. Kerkük oldubittiye
getirilerek kirli referanduma dahil
edildi. Barzani’nin 25 Eylül komplosu Sevr’i canlandırma teşebbüsüdür.
Bu komplo Türkiye ve komşu ülkeleri parçalama testidir. Barzani yıllarca Türkmenler’in kanını dökmüş,

PKK’yı arkalamış, destek vermiştir.
Akan her şehit kanında bu Peşmerge çıbanının parmak izi silinmeyecek
vebali vardır. 25 Eylül korsanlığı kesinlikle yok hükmündedir. Bu kumpas asla kabul görmeyecek, hukuki
dayanağı, meşruluğu, bağlayıcılığı
asla olmayacaktır. Eğer Irak’ın kuzeyinde referandum bahanesiyle
bağımsızlık ilan edilecek olursa bu
Irak’ın bölünmesi, dağılması ve siyasi birliğini kaybetmesi anlamına gelecektir. Bu kapsamda Allah muhafaza Türkmenler bütün tarihsel kimliği
ve kültürel haklarıyla birlikte tasfiye
edilecek, esaret altına girecektir. Bir
Türk şehri olan Kerkük’ün geçmişi
silinecek, ruhu söndürülecek. Buna
izin vermeyiz. Buna onay veremeyiz.
Böyle bir alçaklığa buyur diyemeyiz.
Her şey bununla da bitmeyecek. Zelzele son yurdumuza kadar ulaşacak,
etnik ve mezhep kıvılcımı her tarafı
saracaktır. 25 Eylül korsan referandumu tümüyle iptal edilmezse karşımıza çok ciddi ağır bedelleri olan zincirleme sorunlar peyderpey gelecek,
tedbir alınmazsa bizi yutacaktır. Tehlike bu kadar yakındır. Bu kapsamda
Irak’ın kuzeyinde sergilenen Kürdistan provası, Türkiye Cumhuriyeti’nin
varlığını, geleceğini ve sınırlarını
hayati derecede etkileyecek bir beka
sorunudur. Türkiye’nin hükümranlık
gücünü kaybedeceği, milli devletin
ortadan kalkacağı, stratejik çözülme
ve siyasal dağılma sorunudur.”
BİZ TÜRK MİLLİYETÇİSİYİZ,
BİZ TÜRKÇÜYÜZ
Vatan Partisi Genel Başkanı
Doğu Perinçek’in Musul-Kerkük
açıklamasına da değinen Bahçeli,
“Çürük ve çorak bir zihniyet diyor ki;
‘Kerkük, Musul’u alalım diyen Diyar-

bakır’ı verir.’ Bu ruhsuz, bu omurgasız sözlerin ne tarihle, ne coğrafyayla,
ne jeopolitik gerçeklerle ne de milli
siyasetle uzaktan yakından ilgisi yoktur. 82 Kerkük dedik, 83 Musul dedik. Eğer 84’ü söyleseydik herhalde
bunlar çılgına dönecek, deli divane
olup, geçmişte ziyaret edip gülücükler saçtıkları PKK kamplarında tekrar
soluklarını alacaklardı. Biz Türk milliyetçisiyiz, biz Türkçüyüz” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Herkes ayağını denk alsın, sözlerinin nereye varacağını iyi tartsın. 5
bin ülkücü hazır demişsek, karar verilmiş, söz bir defa ağızdan çıkmıştır.
Dediğimizi yapar, yaptığımızı dosta
da, düşmana da delileriyle gösteririz.
Bedenlerimizi ortaya koyarak ihaneti
deliğe süpürürüz. Boş konuşmuyoruz. Kurusıkı atmıyoruz” dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli,
Ankara Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen “Kerkük Sevdalıları Buluşuyor” programında konuştu. 25
Eylül’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yapılan referanduma
değinen Bahçeli, Irak’ın istikrar ve
toprak bütünlüğünün Türkiye için
hayati nitelikte olduğuna dikkat çekerek, “Aynı durum hiç kuşku yok ki
Suriye için de geçerlidir.
Çünkü iki ülke bizim sınır komşumuz, tarihsel bağlarımızın olduğu ülkelerdir. Şunu hiç unutmayın,
Kerkük’ün güvenliği Ankara’nın güvenliği demektir. Türkmeneli ateşe
atılırsa Türkiye de yanmaktan kurtulamayacaktır. Gerçekler bu kadar
acı ve alarm verici boyuttadır. Her
mihnete katlanıp, her melaneti göğüsleyip mütecaviz emelleri kaynağında kesmek şarttır, fitneyi odağında kurutmak Türk devletinin en tabii

hakkı, ertelenemez görevidir. Irak
Türkmenleri gözden çıkarılamaz,
gönüllerimizden koparılamaz. Onlar
bizim namusumuza emanettir. Onlar bizim sınır ötesindeki sancaktarlarımızdır. Onlara dil uzatan olursa o
dili keser, tuzak kuranlar olursa o tuzakları başlarına geçiririz. Türkmenlerden vazgeçmeyiz. Türkmeneli’ni
makus talihine bırakamayız, aşağılık
hesaplara teslim edemeyiz. Kerkük’ün Türklüğünü, Türkmeneli’nin
Türk kimliğini sadece biz söylemiyoruz. Tarih bas bas bağırıyor. Coğrafya adeta kükrüyor, adeta dile geliyor.
Kerkük Türk’tür, Türk’ündür, Türkmeneli Türk’ün öz yurdudur. Bunun
tam tersini iddia edenler eğer zeka
özürlüsü, eğer akıl fukarası değilse,
biliniz ki, peşmergenin ağında kıvranan, küresel zalimlerin gölgesine sığınan, irade ve iffet kaybına uğrayan
Türk düşmanlarıdır” diye konuştu.
“Biz Kerkük dedikçe birileri rahatsız olmaktadır” diyerek sözlerini sürdüren Bahçeli, “Varsın olsun,
onların rahatsızlığı bizim için memnuniyettir. Biz Türkmeneli dedikçe,
birileri kudurmaktadır. Varsın kudursunlar, geciken aşılarını yapacak
elbet birileri çıkacaktır. Kerkük neyse
İstanbul odur diyoruz, anlamıyorlar.
Musul Ankara’dır diyoruz, kalın kafaları almıyor. Hatta hiç kimse, hiçbir
kişi veya kurum Türkmenlerin varlık
ve birlik mücadelesine destek vermezse biz varız, en az 5 bin ülkücü
hazır bekliyor diyoruz, ne çare, duruşumuzu saptırmak, sulandırmak,
savsaklamak için her yola müracaat
ediyorlar. TSK ne güne duruyormuş.
Neredeymiş hazır bekleyen ülkücüler. Bunların gözleri var görmezler,
kulakları var duymazlar. Gelsinler
de bu salondaki korkusuz yüzleri
görsünler. Gelsinler de Kerkük sevdasıyla yanıp tutuşan yüreklere şahit
olsunlar. Milliyetçi-Ülkücü Hareket
inanç, iddia ve ülküleri uğruna dünyevi her değeri elinin tersiyle itecek
kararlılıktadır. Milliyetçi-Ülkücü Hareket ölüm karşısında sayısız imtihandan geçmiş, imanıyla darağaçlarını devirmiş, irfanıyla zindanları
medreseye dönüştürmüştür. Bizim
aklımız bize yetecektir. Mankurtlardan öğrenecek bir şeyimiz yoktur.
Köksüz aydınlardan, kimliksiz ve kişilik yoksunu kalem sahiplerinden
alacak bir şeyimiz de yoktur. Herkes
bildiğini kendine saklasın. Herkes
ayağını denk alsın, sözlerinin nereye
varacağını iyi tartsın. 5 bin ülkücü
hazır demişsek, karar verilmiş, söz
bir defa ağızdan çıkmıştır. Dediğimizi
yapar, yaptığımızı dosta da, düşmana
da delileriyle gösteririz. Bedenlerimizi ortaya koyarak ihaneti deliğe süpürürüz. Boş konuşmuyoruz. Kurusıkı
atmıyoruz. Barzani’nin gönüllü ajanlarına, FETÖ’ye kuyruğunu kaptırmış, PKK’ya aklını kiralamış, Türkiye
düşmanlarının denetim ve ipoteği
altına girmiş müstevli kalıntılarına
tavsiyem, kendi çamurlarında oynasınlar, kendi karanlıklarında debelensinler. Biz Misak-ı Milli diyeceğiz. Biz
coğrafyaya dar gelen tarihi konuşacağız. Biz Kerkük’ün şeref tapusunu
yağmalatmayacağız. Biz Türkmeneli’ni son nefesimize kadar, tıpkı son
vatanımızı olduğu gibi, savunacağız,
sahipleneceğiz, şerefsizlerin ambargosuna, egosuna, pis emellerine bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.
IRAK’TA YAŞAYAN TÜM HALKLARA
SAYGIMIZ VARDIR
Bahçeli, Türkiye olarak Irak’ın
toprak bütünlüğünü muhakkak surette müdafaa etmenin zorunlu olduğunu belirterek, konuşmasına şöyle
devam etti: “Irak’ta yaşayan tüm
halklara saygımız vardır. Arap kar-

deşlerimize, Kürt kökenli kardeşlerimize, diğer insanlara bakışımız doğal
olarak müspettir. Hepsinin insanca
hayatlarını idamesi şarttır. Irak Merkezi yönetimle ilişkilerimizi kuvvetlendirmeliyiz. Diyalog kanallarını açık
tutmalıyız. Uçurumları kapatmalıyız.
İrtibatlarımızı temellendirmeliyiz. Bir
asırdır çizilen haritaları güncellemek
için fırsat kollayan vandallara kapıları
sürgülemeliyiz. Mütecaviz niyetlere birlikte set çekmeliyiz. Barzani’ye
ve çetesine haddini bildirmeliyiz.
Bir Türkmen atasözünde söylendiği
üzere; ‘Domuz derisinden post, eski
düşmandan dost olmayacağını’ aklımızdan çıkarmayacağız.”
İdlib’teki ateşkesi koruma için
başlatılan operasyona ilişkin de açıklamada bulunan Bahçeli, “İdlib’te
yeni bir operasyon başlamıştır. Darısı Afrin’in başınadır ve bu da gerçekleşmelidir. Buralar temizlenmeli,
terörden arındırılmalıdır. Bekamızı
yakından ilgilendiren tehditlere, Astana mutabakatıyla İdlib’te müdahale edilmiştir. Hainler artık bölgemizden sökülüp atılmalıdır. Irak, tüm
Iraklılarındır. Suriye, burada yaşayan
herkesindir. Etnik farklılıkmış, mezhep ihtilafıymış, bunlar cehenneme
giden yolun yapı taşlarıdır. Milliyetçi Hareket Partisi kahraman Türk
askerinin duacısı ve destekçisidir.
Bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi
devletin ve hükümetin yanında sağlam, tavizsiz, milli çıkarlara uygun
bir şekilde duracaktır. Aynı siperdeyiz. Aynı cephedeyiz. Aynı saftayız. Türkiye ve Türk düşmanlarına
karşı biriz, beraberiz, çok güçlüyüz.
Bu iradeyi kıramayacaklar. Bu azmi
bozamayacaklar. Bu kaleyi aşamayacaklar. Şayet Barzani aklını başına
almazsa, bir gece orada görünmek,
bağımsızlıkta ısrar ederse, Misak-ı
Milli’nin namusunu çiğnetmemek
bizim boynumuzun borcudur. Bağdat harap olduktan, Basra yıkıldıktan, Irak tasfiye olduktan sonra ya
Türkmeneli devletleşmeli ya da 82
Kerkük, 83 de Musul olmalı, tarihin
parantezi olağanüstü sabır, akıl ve
üstün bir mücadeleyle kapatılmalıdır. Biz Kerkük’te olmazsak, işte o
zaman Diyarbakır’ı veririz. Biz Musul’da olmazsak işte o an geldiğinde
Şırnak’ı, Hakkari’yi kaybeder, Ankara’yı Sevr şartlarına mahkum etmiş
oluruz. Biz ya istiklal ya ölüm dedik
Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduk. Biz
hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa
vardır; o satıh tüm vatandır dedik,
düşmanı denize süpürdük. Barzani
yanlıştan derhal dönmelidir. Sabrımızı daha fazla zorlamamaları hayırlarına olacaktır.
Bir bağımsızlık girişiminin mücavir alanları da istikrarsızlaştıracağı,
bölgedeki halklara ağır bedeller ödeteceği kesindir. Kürt kökenli kardeşlerimiz Barzani’nin tarihi ihanetini
reddetmeli, bunun kendilerine de bir
şey sağlamayacağını görmeleri lazımdır. Zayıf bir ekonomi, yüksek bir
borç, tartışmalı sınırlar, komşularla
husumet, denize çıkış olmayan bir
bölge, ticaret ve ekonominin durması Irak’ın kuzeyini yavaş yavaş kemirip insan varlığına büyük eziyetlere
yol açacak, cefalara neden olacak,
vahim faturalar yükleyecektir. Biz
meseleye ticaret, gaz, petrol, boru
hattı açısından elbette bakmıyoruz,
bakmayacağız.
Bunlar bizim varlık yokluk mücadelemizde afaki ve ikinci planda hususlardır. Barzani’nin 25 Eylül komplosunu beka meselesi olarak görüyor,
bu uğurda yeri gelirse gemileri yakacağımızı açık seçik ilan ediyoruz”
dedi.
n İHA
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Isı yalıtımı, kış aylarında soğuğa karşı, yaz aylarında da sıcağa karşı alınabilecek en etkili önlemlerin başında geliyor. Konut ve
işyerlerindeki enerji tüketimini önemli ölçüde azaltmanın yolu, yalıtımdan geçiyor. Yalıtım ortalama yüzde 50 enerji tasarrufu sağlıyor

Yalıtım ile yüzde 50 tasarruf!
Isı yalıtım malzemelerin Türkiye’de farklı özellikler ile üretildiğini
belirten Büsa İnşaat Genel Müdürü
ve Maden Mühendisi Dr. Emrullah
Cihad Işık, “Ülkemizde yeni yapılan
binalar başta olmak üzere tüm binalarda ısı yalıtımı yaptırma zorunluluğu var. Isı yalıtımları ülkemizde ağırlıklı olarak EPS, XPS ve taş yününden
yapılıyor” dedi.
Eps, xps ve taşyünün birbirinden
farkının kaliteden ziyade tercih sebebi nerde kullanacağı ve bütçenin ne
olduğuna bağlı olduğunu ifade eden
Büsa İnşaat Genel Müdürü ve Maden
Mühendisi Dr. Emrullah Cihad Işık, “
Herhangi bir binanın dış cephesinde
ısı yalıtımı yapılacak ise Eps, XPS ve
taşyünü kullanabilirsiniz. Burada ısı
iletim kat sayıları size ne kadar yalıtım
yapabilmeyi gösterir. Bunların içerisinde en düşük iletkenlik kat sayısına
sahip olan Eps grubu içerisindeki karbonlu epsdir. Isı iletim katsayı değeri
ne kadar düşük ise ısı yalıtımı yüksek
demektir. Maliyet açısından en uygun
olan beyaz eps, onun yanında karbonlu eps, daha sonra xps , daha sonra
ise taşyünü geliyor. Hem maliyet açısından hem de performans açısından
bakıldığında eps öne çıkıyor” dedi
Doğru yalıtım, malzemeleri ile
tasarruf sağlanabileceğini ifade eden
Işık, “Isı yalıtımı malzemeleri seçerken yaz sıcaklıklarının yüksek olmadığı bölgelerde karbonlu eps kullanmak
ile ilgili bir sıkıntı yok. Fakat Antalya,

Büsa İnşaat Genel Müdürü ve Maden Mühendisi Dr. Emrullah Cihad Işık

Mersin ve İzmir gibi yaz sıcaklıklarının yüksek olduğu bölgelerde Beyaz
EPS, XPS ve Taşyünü kullanımı daha
uygun olacaktır. Çünkü karbonlu EPS
karbon içerdiğinden ve rengi koyu olduğu için uygulama esnasında güneş
altında uzun kaldığı zaman deformasyona uğrayabiliyor. Isı yalıtımı malzeme seçiminde şehrin konumu önemli.

Isı yalıtımı yaptıracak binalarda bina
sakinleri tercihlerini uygulayıcı firmalarla istişare ederek karar vermesi
daha doğru olur” ifadelerini kullandı.
Isı yalıtımı yaptırmanın sanıldığı
kadar pahalı bir uygulama olmadığının da altını çizen Işık, “Doğru bir
yalıtım ile binalarda gerek doğalgaz
gerekse elektrik faturalarında en az

yüzde 50 tasarruf sağlamak mümkün
olduğunu, teorik olarak kanıtlandığı
gibi yıllardır bina kullanımları ile de
uygulamalı olarak artık kanıtlandı. Isı
yalıtımı yapılan bir bina 3-4 yıl içinde elde edeceği tasarrufla maliyetini
amorti edebilmektedir. Isı yalıtımı
yaptırmak evin içerisinde oluşacak
küfü oluşumunu da engelliyor. Binanın donatısında da bina içinde nem
kalmadığı için koruma yapılmaktadır. Görsel güzellik açısından da katkı
sağlamaktadır. Isı yalıtımı yaparak
cari açık azalmasına ciddi katkı sağlanmaktadır. Çünkü doğalgaz ithal
edilen bir enerji kaynağıdır. Isı yalıtım
uygulamalarında uygulama yapılacak
zaman, bahar ve yaz ayları en uygun
dönem” diye konuştu.
Yalıtım yaptıracak vatandaşlara
çağrıda bulunan Büsa İnşaat Genel
Müdürü ve Maden Mühendisi Dr.
Emrullah Cihad Işık, sözlerini şöyle
tamamladı: “Vatandaşlarımızın yapmak istedikleri işi bilerek yapmaları
mutlaka önemlidir. Uygulamacıların
sözleşme yapması şarttır. Yalıtım
firmalarını doğru seçerse vatandaşlarımız doğru yola ulaşabilir. ETICS
belgesi olan sistem ürünleri kullanılması ve doğru uygulama ekipleriyle
yapılacak bir ısı yalıtım uygulaması
yazın soğutma için harcanacak enerjinin, kışın ise ısıtma için harcanacak
enerjinin yarı yarıya düşmesine neden olacaktır.”

n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karatay muhtarları Beyşehir’i gezdi

Karatay Belediyesi, Karatay’a
kaliteli hizmet sunulması ve yapılan
çalışmaların halka ulaşması adına
önemli bir görevi ifa eden mahalle
muhtarlarına yönelik Beyşehir gezisi
düzenledi. Geziye Karatay Belediye
Başkanı Mehmet Hançerli, Belediye Meclis Üyeleri, Konya Karatay ve
Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Küçük ve Konya Karatay
ve Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği’ne kayıtlı üyeler, Konya Muhtarlar
Birliği Derneği Başkanı Suat Uzun ile
Konya Muhtarlar Birliği Derneğine
kayıtlı üyeler katıldı. Beyşehir gezisinde heyeti, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da ziyaret etti.
Karatay Belediye Başkanı Mehmet
Hançerli, Karatay’ın dünden bugüne
daha modern bir cazibe merkezi haline geldiğini belirterek; gelişiminde
Belediye ve Muhtarların koordineli
çalışmalarının ve fikir alışverişlerinin büyük öneme sahip olduğunu
belirtti. Başkan Hançerli; “Muhtarlar

Rahatsızlığı nedeniyle eve
kapandı, senaryo yazdı

Eczacı İlker Sarı

bizim uç beylerimizdir, muhtarlarımızla birlikte 309 bin nüfuslu Hazreti
Mevlana’nın diyarı Karatayımıza hizmet veriyoruz. Yapılan yeni kentsel
dönüşüm çalışmaları ile birlikte Karatayımıza 125 bin ilave nüfus gelecek. Mahallede, sokakta muhtarlarımız var eğer bir hizmet yapılacaksa

bu hizmet muhtarlarımızla birlikte
yapılacak” dedi. Başkan Hançerli geziye katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür etti. Beyşehir Belediye
Başkanı Murat Özaltun ise Karatay
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli
ve muhtarlara ziyaretlerinden dolayı
teşekkür ederken; “Makamlar kalıcı

değil gelip geçicidir önemli olan gönüllerde hoş bir seda bırakmaktır”
dedi. Konuşmaların ardından heyet,
Beyşehir’in en önemli tarihi mekanlarından Eşrefoğlu Camii ve Bedesten Çarşısını ziyaret ederek Beyşehir
Gölü’nde yapılan tekne turunu katıldı. n HABER MERKEZİ

38 yaşındaki eczacı İlker Sarı,
iki yıl önce bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle 3 ay eve kapandığı süreçte,
gelen ilhamla yazdığı senaryoyu beyaz perdeye aktararak hayalini gerçekleştirdi.
Kentte 15 yıldır eczacılık yapan
Sarı, 2015 yılında bel fıtığı rahatsızlığı geçirdi. Evden dışarı çıkamadığı
dönemde film senaryosu yazabileceğini düşünen Sarı, bu konuda
kitaplar okuyarak işe başladı. Daha
önce anlatılmamış bir hikayeyi filme aktarmaya karar veren Sarı, senaryonun ana karakterini bir eczacı
yaptı. Yazdığı eseri ünlü oyunculara
ulaştıran eczacı, olumlu cevap alınca kendisini bir yönetmenlik macerasının içinde buldu.
Hayalini gerçekleştirmek için
evini, arsasını, babasının arabası da
dahil bütün birikimini kullanan Sarı’nın “Benzersiz” filminin çekimleri
33 günde tamamlandı.
Cemal Hünal ve Ekin Türkmen
gibi ünlü isimlerin rol aldığı film, 15
Eylül’de ülke genelindeki 77 salonda vizyona girerek, bugüne kadar
13 bin seyirci tarafından izlendi.
Sarı, yaptığı açıklamada, sinemayı çok sevdiğini, rahatsızlığı
sırasında bu konuda bir şeyler yapabileceğini düşündüğünü söyledi.
Yazdığı kısa metinleri sonrasında bir
senaryoya dönüştürdüğünü anlatan
Sarı, “İzlediğim filmlerde mesleği
eczacılık olan bir başrol görmemiş-

tim. ‘Ana karakterim eczacı olabilir’
diye düşündüm. Hem kendi yaşantımdan kesitler aktardığım hem de
fantastik öğe ve olaylar eklediğim
bir senaryo çıkardım ortaya” diye
konuştu. Sarı, klasik bir otomobile
ihtiyaç duyduklarını ancak maddi
imkansızlıklarla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Sarı, yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:   “Çekimlerde
iki aracı çarpıştırmamız, sonra havaya uçurmamız gerekiyordu. Biri
eczacının karakterine uygun, eski,
kaslı bir Amerikan arabası olmalıydı. Ancak bunu alabilecek, sonra da
patlatabilecek gücümüz yoktu. Biz
de 3-4 bin liraya, ucuz, külüstür bir
araç aldık. Üzerine polyester giydirme uygulayarak klasik otomobile
dönüştürdük. Babamın arabasını
alıp bunları çarpıştırdık, daha sonra
havaya uçurduk. Tabii babama da
söz verdim, kendisine daha iyi bir
araba alacağıma dair. Ama alamadık henüz. Bir anda atıldığımız bir
macera oldu. Süreç çok sıkıntılıydı.
Sıfırı bir yapmak gerçekten çok zormuş, onu gördüm. Belki biraz cahil
cesaretiyle kalkıştık bu işe.
Birikimimizi bu filme yatırdık.
Evimiz, arabamız, arsamız. Hatta
biraz daha fazlasını harcayarak çekmeyi başardık. Eşimin, ailemin ve
dostlarımın desteği her zaman arkamdaydı. Nacizane bir sanat eseri
ortaya çıkmışsa bundan dolayı çok
mutluyum.” n AA
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Seda ve Muhammed bir ömür mutluluk için birbirlerine söz verdi. Bahar ve Şekeroğlu ailelerini
akraba yapan düğün, Dedeman Otel Balo Salonu’nda çok sayıda devetlinin katılımı ile gerçekleşti

Seda ve Muhammed
mutluluğa ‘evet’ dedi

Konya’nın tanınmış simalarından
Bahar ve Şekeroğlu aileleri dünür
oldu. Fadime- Hüseyin ailesinin kızı
Seda, Ümmühan-Ahmet Şekeroğlu’nun oğlu Muhammed ile dünyaevine girdi.
Dedeman Otel Balo Salonu’nda
yapılan düğünde, nikahı Konya Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek kıydı. Etkinliğe katılanlar arasında Selçuklu Belediye Başkanı U.
İbrahim Altay, MÜSİAD Konya Şube
Başkanı Ö. Faruk Okka, Selçuklu Belediye Başkanı U. İbrahim Altay, Konya Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükçü,

Karatay Ticaret Odası Başkanı (KTO)
Selçuk Öztürk, Helvacızade Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Tahir Büyükhelvacıgil, AK Parti Konya eski
Milletvekili Hasan Angı, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Etkinlik boyunca Bahar ve Şekeroğlu aileleri misafirlerle tek tek ilgile-

nerek tebrikleri kabul etti. Nikah sonrası Başkan Akyürek genç çifte evlilik
ile ilgili öğütler vererek hayırlı olması
dileğinde bulundu. Yenigün Gazetesi
ailesi olarak Seda ve Muhammed’e
mutluluk ve sevgi, Bahar ve Şekeroğlu ailelerine ise huzur ve saadet diliyoruz. n UFUK KENDİRCİ

Saadet ve Gürhan bir ömür mutluluğa ‘evet’ diyerek, dünyaevine girdi. Arena Garden’daki düğüne çok sayıda davetli katılırken,
genç çiftin mutlulukları yüzlerinden okundu. Tebrikleri kabul eden genç çift mutlu günlerine katılan davetlilere teşekkür etti

Saadet ve Gürhan’ın mutlu günü

Saadet ve Gürhan’ın
en mutlu günleri. Nişanlı
çift bir ömür mutluluk için
birbirlerine söz vererek
dünyaevine girdiler. Arena
Garden’da yapılan düğünde
çiftin mutluluklarına aileler ve çiftin sevenleri ortak
oldu.
Geleneksel Konya pilavının ikram edildiği düğünde etkinlik boyunca Ahmet
Tapu ve İlyas Gürkan Gümüşkaptan aileleri konuklarla tek tek ilgilenerek tebrikleri kabul etti.
Genç çift Saadet ve
Gürhan’ın
mutlulukları
gözlerinden okunurken, çiftin arkadaşları da yeni evli
çifti yalnız bırakmayarak
özçekimlerle bu mutlu anı
ölümsüzleştirmeye çalıştı. Düğün, canlı müzik ile
sona erdi. Yenigün Gazetesi ailesi olarak Saadet ve
Gürhan çiftine Allah’tan iki
cihan mutluluğu, Tapu ve
Gümüşkaptan ailelerine ise
huzur ve saadet diliyoruz.

n UFUK KENDİRCİ
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YUNUS ALTINBEYAZ

yaltinbeyaz@konyayenigun.com

Konya’da yaşanan bir mucize
ile Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazanan A Milli Takım,
kendisini Fransa’ya taşıyan milyonların tutkulu desteğine, samimi dualarına ihanet edercesine,
içinde ego, para, seviyesizlik bulunan tartışmalarla gündeme gelmiş ve hak etmeden gittiği turnuvadan hak ettiği şekilde elenmişti.
Sonrası…
Kimse hesap vermedi.

Kimse onca rezalete rağmen sorumluluk duymadı.
Birkaç futbolcuyu oyunun
dışına iterek kaldıkları yerden devam ettiler.
Aynı seviyesizlik, aynı plan ve
programsızlık ve aynı vizyonsuzlukla ülke futbolunu yönlendirmeyi sürdürdüler.
Şapkadan tavşan çıkmadı haliyle. Ülke futbolunun kaderi ile
oynadıkları, Dünya Kupası hayalini yerle bir ettikleri yetmiyormuş
gibi umursamaz tavırlarla, insanların canını yaktılar.
Ülkenin ün büyük kulüplerin-

den birini batırma başarısını göstererek federasyon başkanlığına
terfi eden isimlerin yönettiği Türk
futbolu, sponsor desteği ile transfer edildiği Barcelona’da futbol
oynamaktansa, adamlık edebiyatı
ile racon kesen futbolcunun üslup
seviyesine gerilemiş vaziyette.
***
Basit bir başarısızlık değil bu.
İnsanların ülkesine olan inancını,
umutlarını törpüleyen, bir arada
yaşama ve ortak bir gelecek inşa
etme duygusuna darbe vuran
daha derin bir travma. Siyasetin
ablukası ile giderek sevimsizle-

şen futbolumuz, çöken liyakat
sisteminin getirdiği umutsuzlukla
daha da dibe doğru yol alacak.
En acı tarafı da bunca olay ve
olgunun sorumluları hala Türk
futbolunun derinden etkileyecek
kararları (Yabancı sınırı) siyaseti
de ikna ederek alma peşinde.
Distopik bir evrende bile kurgulamaya çekineceğiniz olaylar
ülkenin gerçeği haline gelmiş
durumda. Lakin hala umursamaz
bir tavırla herkes yerini muhafaza
telaşında. Bu mudur muhafazakarlıktan anladığımız?
Hayata dair sahip olduğumuz

bütün gerçekliğimiz çöküyor.
Günü kaybederken, yarını kurtarma derdinde olmadığımız için
gelecekten çalıyor, rezaletimizi
çocuklarımızın dünyasına da miras bırakıyoruz.
***
Toplum yorgun. Zamanın
getirdiği ruhsal ve ekonomik bunalımdan insanları uzaklaştırabilecek en önemli enstrümanları
kirletiyoruz. Belki bugünün başarısızlığını kabule zorlayabilirsiniz
toplumu. Ama geleceğini (umudunu) elinden alırsanız ayakta
tutamazsınız.

Bitse de gitsek!
Malatyaspor’da
Fener hazırlıkları

İzlanda maçında oynadığı oyun ile Dünya Kupası’na gitmeyi hak etmeyen milliler bugün I
Grubu’nda son maçına çıkacak. Milyonlarca destekçisini üzen ve ‘bitse de gitsek’ havasında
olan milli takımın Finlandiya ile oynayacağı karşılaşma Veritas Stadyumu’nda
21.45’te başlayacak. Maçı Benoit Bastien yönetecek.

Milli takım arasını Antalya’da kamp yaparak değerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını
sürdürüyor. Süper Lig’de 7 haftada 8 puan toplayan Malatya
temsilcisi, milli arayı Antalya’da kamp yaparak değerlendiriyor. Erol Bulut yönetiminde güç ve kondisyon depolayan
sarı-siyahlılar, akşam çalışmasında çift kale maç yaptı.
Kaybedenin ceza aldığı çift kaleyi Dia, Cishokko, Murat, Sadık, Chabake ve Dening’ten oluşan takım kazandı. Kazanan
takım objektiflere zafer pozu verirken, kaybeden takım ise
ceza idmanı yaptı.
n İHA

Osmanlıspor
Antalya’da çalışıyor
Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle verilen arada hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisi, Antalya kampının 4. gününde yüksek tempoda çalıştı. Milli
aranın ardından ligin 8. haftasında deplasmanda Bursaspor
ile karşılaşacak mor-sarılı ekibin Sentido Zeynep Resort Hotel’in sahasında gerçekleştirdiği antrenman, yaklaşık 2 saat
sürdü. Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenmana
ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, koordinasyon ve pas
çalışmasına geçti. Daha sonra 1’e 1 ve 2’ye 2 hücum ve savunma organizasyonları üzerinde duran oyuncular, 3 takım
halinde dönüşümlü çift kale maç yaptı.
n AA

Dünya Kupası eleme maçları kapsamında I Grubu’nda İzlanda’ya karşı şok
bir yenilgi alan Türkiye, bugün gruptaki
son maçına çıkacak. İddiasız olan maçta
iki takım da prestij mücadelesi verecek.
Türkiye’de Milli Takım Teknik Direktörü
Lucescu’nun genç oyunculara şans tanıması bekleniyor.
‘KAZANMAYI HEDEFLİYORUZ’
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’ndaki 10. ve son maçında
sahasında Türkiye’yi konuk edecek Finlandiya’nın teknik direktörü Markku Kanerva,
Türkiye’ye karşı kazanarak son maçlardaki
çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.
Kanerva, karşılaşmanın oynanacağı Ve-

ritas Stadı’nda düzenlenen basın toplantısına futbolculardan Joel Pohjanpalo ile
katıldı. Türkiye’nin, Dünya Kupası’nı kaybetse de güçlü bir takım olduğunun altını
çizen Kanerva, “Bir resmi maç ve tabii ki
kazanmayı hedefleyeceğiz. Türk takımı
güçlü bunu biliyoruz. Türkiye güçlü olduğunu Antalya’daki maçta göstermişti. Son
üç maçımız çok iyi geçti. Umarım yarınki
maçta da bu iyi gidişimiz devam eder.”
dedi.
Hırvatistan’a karşı iyi bir maç çıkardıklarını ve uzatmalarda attıkları golle beraberlik elde ettiklerini hatırlatan Kanerva,
“Son 3 maçımızda ortaya koyduğumuz
futbol kendimize olan güvenimizi arttırdı.

Hırvatistan maçında iyi mücadele ettik.
Türkiye’ye karşı daha iyi oynamak istiyoruz. Umarım yarın planlarımız tutar ve sahadan galibiyetle ayrılırız. Kazanmak için
her şeyi yapacağız.” ifadelerini kullandı.
‘TÜRKİYE’NİN DÜNYA KUPASI’NA
GİDEMEMESİ SÜRPRİZ DEĞİL’
Kanerva, “Türkiye’nin, Dünya Kupası’na katılamaması sizin için sürpriz
oldu mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:
“Gruptaki 4 takım da Avrupa Kupası’ndan, Dünya Kupası eleme grubuna geldi.
Türkiye’nin Dünya Kupası’na gidememesi
sürpriz değil. Dört takımdan ikisi gidemeyecekti. Bunlardan ilki Türkiye oldu.” Fin
teknik adam, takımda sakat oyuncu bulun-

madığını da sözlerine ekledi.  
POHJANPALO: İYİ GİDİŞİMİZE
DEVAM ETMEK İSTİYORUZ
Finlandiya Milli Takımı’nın hücum
oyuncularından Joel Pohjanpalo da Türkiye karşısında son maçlardaki çıkışlarını
sürdürmek istediklerini belirtti. Son 3
maçta ortaya koydukları futbol ve aldıkları sonuçtan dolayı çok mutlu olduklarını
aktaran Pohjanpalo, “Hırvatistan’a karşı
uzatmalarda gelen beraberlik güvenimizi
arttırdı. Takım olarak çok iyi mücadele
ediyoruz. Bu maçı da kazanarak, iyi gidişimize devam etmek istiyoruz.” şeklinde
konuştu.
n AA

Ersun Yanal: Dünya Kupası’na gidemememiz sürpriz değil
Milli takımın durumunu değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun
Yanal, “Dünya kupasına gidemememiz
sürpriz değil” dedi. Trabzonspor, Süper
Lig’e verilen milli arada Al Sadd takımıyla yarın hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü
Ersun Yanal açıklamalarda bulundu. Yanal, “Bildiğiniz gibi stat açılışımıza teşrif
eden Şeyh Temim Cumhurbaşkanımızla
birlikte ülkemize misafir olup bizi şereflendirmişti. İki dost ülkenin iki güzide
kulübü bugün burada ve yarın dostluk
karşılaşması yapacağız” dedi.
‘BANA GÖRE SÜRPRİZ DEĞİL’
Yanal, A Milli Takımı’n durumu ile
ilgili olarak yaptığı yorumunda, “Bu
konu aslında çok derin ve önemli konu.
Bizim burada yüzeysel cevaplarla sonuç

alacağımız ya da doğru adreslere, neticelere varacağımız bir söylem değil.
Olmaması da gerekiyor. Çok derin konu
ama basitçe bir şey söylemek gerekirse
bana göre sürpriz değil gidemememiz
ama akşam ki sonucun Türkiye’de olması üzücü. Gidemememiz konusunda
çok sürpriz olduğunu düşünmüyorum.
Sonuç gidişat zaten bunu belli ediyordu”
şeklinde konuştu.
‘BU ÇOCUKLARI YERDEN YERE
VURMAK HİÇ DOĞRU DEĞİL’
Milli takım oyuncularına fazla yüklenildiğini söyleyen Yanal, “Onları acımasız şekilde eleştirmek sonucun önüne
atmak büyük haksızlık. Bu sadece oyunculara bağlanacak bir şey değil. Orada
çok değerli ülke futboluna çok ciddi
katkıda bulunmuş ve bulunmaya davam

edecek oyuncular var. O yüzden burada
en büyük haksızlığı bu kadroda bulunan
oyunculara yaparak aslında yanlış bir
yol çizmiş oluyoruz. Bunu hep beraber
oturup bütün paydaşlarla paylaşmak
ve doğruyu bulmak gerek. Oyuncuların
geçen akşam yaşadıkları travmayı göz
önünde bulunduracak olursak onlar sadece olayının parçalarından bir tanesi,
daha büyük parça olarak görüp sorumluluğu birçok kişinin paylaşması gereken
bir sonuçla değerlendirirsek, çok daha
doğru bir yol çizmiş oluruz. Bu çocukları
yerden yere vurmak hiç doğru bir şey değil. O zaman çuvaldızı kime batıracağız.
Çuvazıldı batıracak kişiyi doğru seçmek
lazım. Kişileri, kurumları doğru seçmek
gerekir” dedi.
‘BURAK GELDİĞİ GÜNDEN BERİ SAKAT

OYNUYOR’
Burak Yılmaz’ın sakatlığına ilişkin
de konuşan Yanal, “Burak Yılmaz, geldiği günden beri sakat oynuyor. Önce
kasıklarında bir problem vardı, daha
sonra kas yaralanması oldu. Burak milli
takımda oldukça fazlasıyla fedakarlık yaparak oynadı. Milli takımdan döndükten
sonra antrenmana hiç çıkamadı. Daha
sonra gittiği hafta en son Beşiktaş maçındaki hafta hiç antrenmana katılmadı.
Antrenmansız şekilde maçı oynayarak
milli takıma gitti. Hem kariyeri hem kendisini oldukça riske atan tutumdu, artık
sanıyorum dayanamadı. Hocasından
izin istedi. Şu anda izin alarak Trabzon’a
geldi. Fiztoperasipt ve doktor kontrolünde çalışmalara başladı” açıklamasında
bulundu. n İHA
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Aşkan Spor Kompleksi’nin yapımı tüm hızıyla sürüyor
Halkın ihtiyaçları doğrultusunda
farklı bölgelerdeki yatırımlarını sürdüren Meram Belediyesi, Aşkan Mahallesi’ne de fonksiyonel bir spor kompleksi kazandırıyor. İnşaat çalışmalarını
denetleyen Başkan Toru, “İçinde tenis
kortları, badminton, squash, basketbol
sahaları, yürüyüş parkurları, kameriye-

ler ve sosyal tesis ile birlikte bu bölgenin sportif ihtiyacını büyük ölçekte karşılayacak olan kompleksimiz 2018 yılının
yaz ayıyla birlikte tamamlanacak” dedi.
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru,
Aşkan Mahallesinde yapımı devam
eden spor kompleksinin inşaat çalışmalarını denetledi.

‘İHTİYACA CEVAP VERECEK’
Yeni stadyumun yapılmasıyla birlikte eski statta kalan tenis kortu ve
diğer sportif alanların taşınmasıyla
birlikte Meram bölgesinde sportif alan
ihtiyacının ortaya çıktığını kaydeden
Başkan Toru, “Buna bağlı olarak Aşkan
Mahallesi, Yaka Mahallesi, Melikşah

Mahallesi ve civar mahallelere hitap
edecek şekilde toplamda 12 bin metrekarelik alandaki park ve sportif tesislerle ilgili projelerimizi tamamlayarak
ihaleye çıkmıştık.
Şu anda yapım çalışmaları devam
ediyor. İçinde tenis kortları, badminton,
squash, basketbol sahaları, yürüyüş

parkurları, kameriyeler ve sosyal tesis
ile birlikte bu bölgenin sportif ihtiyacını
büyük ölçekte karşılayacak olan çalışmamız 2018 yılının yaz ayıyla birlikte
tamamlanacak.
İnşallah sonbaharla birlikte de halkımızın istifadesine sunmuş olacağız.
Çalışmaları bire bir ekiplerimiz kontrol

Anadolu Selçuk
Altay’ı geçemedi
TFF 2. Lig’in 7.hafta maçında temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, Altay’ı konuk
etti. İkinci yarısının büyük heyecana sahne olduğu zorlu mücadelede gol sesi çıkmadı.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda berabere kalan Yavru Kartal, bu hafta da galip gelemedi

ediyor ve hummalı bir şekilde sürüyor.
Temennimiz zamanından önce inşaatın
tamamlanmasıdır. Şimdiden hayırlı
uğurlu olsun” diye konuştu. Meram
Belediye Başkanı Fatma Toru, daha
sonra ilçenin farklı bölgelerinde yapımı
devam eden yatırımları inceledi.
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Selçuklu Hentbol
ikinci galibiyetini aldı
Türkiye Hentbol Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden
temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, iç sahada Ankara
Hentbol İhtisas Spor Kulübü ile karşılaştı. İyi bir mücadele
ortaya koyan mavi beyazlılar karşılaşmadan 37-28 galip
ayrıldı. Ligde üçüncü maçını oynayan Selçuklu Belediyespor, ikinci galibiyetini almış oldu. Konya temsilcisi ilk
hafta evinde Yozgat Bozok Spor Kulübü’nü 34-27 mağlup
etmiş, ikinci hafta ise Batman Belediye’ye 39-30 yenilmişti. Temsilcimizin ligde 4 puanı bulunuyor.
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Süper Amatör Küme’de
ilk hafta tamamlandı

Konya Süper Amatör Küme’de lig heyecanı ilk hafta
maçları ile başladı. Selçuklu Belediyespor – Kadınhanı Belediyespor’un açılış maçı oynadığı ligde ilk hafta
sonuçları şu şekilde oluştu; Selçuklu Belediyespor 2 – 2
Kadınhanı Belediyespor, Çumra Belediyespor 4 – 3 Altınekinspor, Yeni Emirgazi Belediyespor 2 – 1 Selçukspor,
Seydişehir Belediyespor 1 – 3 Beyşehir Belediyespor, Karapınar Belediyespor 1 – 0 Ilgın Belediyespor.

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, 7.hafta maçından iç
sahada Altay ile karşılaştı. 90 dakikanın
sonunda iki takım da gol bulamadı ve
mücadele 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın son dakikaları büyük heyecana
sahne oldu. Bu sonucun ardından Konya
Anadolu Selçukspor 7 hafta sonunda iki
galibiyet alabildi.
ZEVKSİZ İLK YARI
Konya Anadolu Selçukspor’un Altay’ı
konuk ettiği TFF 2. Lig Beyaz Grup 7.hafta
mücadelesinin ilk yarısı kısır geçti. Orta

saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda iki takım da rakip kaleye gitmekte
zorlandı. Konya Anadolu Selçukspor rakip kalede Mücahit Can Akçay ile etkili
olmaya çalışırken, İzmir temsilcisi Altay
tecrübeli ismi İbrahim Akın ile gol aradı
ancak etkili olamadı. İlk yarının ortalarında Altay’ın duran toptan bulduğu pozisyondan İbrahim Akın yararlanamadı.
İKİNCİ YARIDA DA GOL SESİ ÇIKMADI
Konya Anadolu Selçukspor ile Altay
arasında 0-0 sonuçlanan maçın ikici
yarısında da gol sesi çıkmadı. İlk yarıya

göre daha heyecanlı geçen maçın ikinci
yarısında, Konya Anadolu Selçukspor
Seddar Karaman ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Maçta isteği futbolu
oynayamayan Altay ekibi ise hakemin
verdiği kararlara gösterdi.
Öte yandan ligin ilk haftasında oynanan Pendikspor maçında sakatlanan
Gökhan Öztürk, iyileşerek Altay maçında
oynama şansı buldu.
TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Yeşil beyazlı temsilcimiz Anadolu
Selçukspor’un Altay ile karşılaştığı zorlu

karşılaşmada Konyalı futbolseverler Yavru Kartal’ı yalnız bırakmadı.
Yaklaşık 500 kişilik taraftar grubu 90
dakika boyunca Konya Anadolu Selçukspor’a destek verdi. İzmir ekibi Altay’ı 100
kişilik taraftarı destekledi.
Öte yandan Konya Anadolu Selçukspor’un Altay ile oynadığı karşılaşmayı
Kulüp Başkanı Mehmet Güney, Basın
Sözcüsü Hakan Salim Çağlayan ve Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fatih Tınmaz da takip etti.
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Bölgesel Amatör’de sadece Akşehir kazandı
Üç Konya temsilcisinin yer aldığı Bölgesel Amatör Ligi’nde 3.hafta maçların
sonunda Konya ekiplerinden sadece Akşehirspor kazandı. İç sahada Gölhisarspor’u
konuk eden kırmızı beyazlılar karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Ligdeki ilk galibiyetini alan Akşehirspor, puanını 4’e yükseltti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, kırmızı beyazlılar ikinci yarıda bulduğu gol ile maçı kazanmasını bildi. Bu sonusun ardından ilk galibiyetini alan Akşehir,
3.haftayı 7.sıırada tamamladı.
DİĞER MAÇLAR BERABERE BİTTİ
Bölgesel Amatör Ligi’nde bulunan diğer iki temsilcimizin maçı ise berabere sonuçlandı. Sarayönü Belediyespor Anamur
Belediyespor deplasmanında 1-1 berabere

n SPOR SERVİSİ

kalırken, Ereğlispor iç sahada Mut İdman
Yurdu ile puanları paylaştı. Ligde ilk iki haftada 6 puan alan Sarayönü Belediyespor,
Anamur deplasmanında 46.dakikada
Muhammet Özdemir ile öne geçmesine
rağmen sonuca gidemedi. Yeşil siyahlılar
71.dakikada yediği gol ile sahadan beraberlikle ayrıldı. 7 puana yükselen Sarayönü Belediyespor, haftayı 3.sırada bitirdi.
Ereğlispor ise kendi sahasında Mut İdman
Yurdu’nu ağırladı. Galibiyeti olmayan iki
takımın maçında yine galip gelen olmadı.
56.dakika geriye düşen Konya temsilcisi
57.dakikada golü bulmasına rağmen galibiyeti getirecek golü bulamadı. 1 puana
ulaşan Ereğlispor son sırada kaldı.
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S.TAKIMLAR
1.ŞANLIURFASPOR
2.GÜMÜŞHANESPOR
3.BANDIRMASPOR
4.ALTAY
5.BUGSAŞ SPOR
6.KIRKLARELİSPOR
7.NİĞDE BELEDİYE
8.SAKARYASPOR
9.ZONGULDAK
10.A.SELÇUKSPOR
11.HACETTEPE SPOR
12.KARAGÜMRÜK
13.FETHİYESPOR
14.NAZİLLİ BELEDİYE
15.PENDİKSPOR
16.KARŞIYAKA
17.K.MARAŞSPOR
18.SİLİVRİSPOR
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7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
6
6
7
7
6
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5
5
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3
2
2
2
1
1
0
1
0
0

B M A Y AV
2 0 11 2 9
1 1 15 6 9
0 2 12 8 4
2 1 15 6 9
1 2 13 10 3
3 1 8 8 0
2 2 8 6 2
4 0 8 4 4
1 3 6 11 -5
3 2 8 7 1
2 3 9 9 0
1 4 7 7 0
2 3 3 8 -5
2 3 4 12 -8
4 3 5 9 -4
3 3 6 8 -2
2 4 4 10 -6
1 6 3 14 -11
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9
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5
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2
1

SP R

ANADOLU KARTALI YENİDEN
Zorlu Süper Lig ve Avrupa Ligi
fikstürünü geride bırakan ve yeniden
yükseliş için gün sayan Atiker Konyaspor, 3 günlük aradan sonra bugün
çalışmalara başlayacak. Galatasaray’ı
gözüne kestiren Anadolu Kartalı, sarı
kırmızılıları imha planı için yoğun bir
çalışma sürecine girecek

Spor Toto Süper Lig’de istediği başlangıcı yapamayan ve saha
dışı problemlerle de sancılı bir
dönem geçiren Atiker Konyaspor,
milli maç arasından önce oynadığı
3 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1
beraberlik alarak moral bulmuştu.
Son oynanan Malatyaspor maçı
sonrası kaptan Ali Çamdalı’nın da
takıma dönmesi ile içeride yaşadığı sıkıntıları aşan yeşil beyazlılar,
milli aradan bomba gibi dönmek
istiyor. Anadolu Kartalı 3 günlük
iznin ardından bugün Galatasaray
maçı hazırlıklarına başlayacak.
SORUNLAR BİTTİ
YÜKSELİŞ VAKTİ
Sezon başından beri saha içi ve
saha dışında pek çok sorunla boğuşan Atiker Konyaspor’a milli ara
ilaç gibi geldi. Hem fiziksel hem
de psikolojik olarak yorulan Anadolu Kartalı milli arayı toparlanma
fırsatı olarak değerlendirdi. Bugün
yeniden çalışmalara başlayacak
olan Konyaspor, Ali Çamdalı’nın
takıma dönmesi, takımın fiziksel
olarak daha güçlü hale gelmesi ve
camia içindeki problemlerin minimize edilmesi ile birlikte, milli
aradan sonraki periyoda bir hayli
iddialı bir başlangıç yapmak istiyor.
LİGİN VE AVRUPA’NIN
KADERİ ÇİZİLECEK
Galatasaray maçı ile birlikte
yoğun bir maç dönemine girecek
olan Konyaspor bir hayli umutlu. 1
hafta içinde Galatasaray, Salzburg
ve Kayserispor ile karşı karşıya
gelecek olan Anadolu Kartalı, alacağı sonuçlarla ligde ve Avrupa’da
hedefini netleştirecek.
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S.TAKIMLAR
1.GALATASARAY
2.BEŞİKTAŞ
3.KAYSERİSPOR
4.GÖZTEPE
5.M. BAŞAKŞEHİR FK
6.AKHİSARSPOR
7.FENERBAHÇE
8.ALANYASPOR
9.TRABZONSPOR
10.BURSASPOR
11.SİVASSPOR
12.MALATYASPOR
13.KASIMPAŞA
14.ATİKER KONYASPOR
15.ANTALYASPOR
16.KARABÜKSPOR
17.OSMANLISPOR
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2 2 14 11
1 3 15 15
3 2 16 15
0 4 13 12
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1 4 8 9
3 3 8 11
2 4 10 13
1 5 9 17
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