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Milli Kültürümüzün 
zengin örneklerinden biri 
olan ve hala yaşatılmaya 
devam edilen sıra yaren-
liği geleneğinin başarılı 
temsilcileri Nasreddin 
Hoca Turizm Derneği Sıra 
Yarenleri; Akşehir Kültür 
Merkezi’nde “Şühedaya 
Dua Türk Milletine Vefa 
Gecesi” düzenledi.

Akşehir Kültür Mer-
kezinde düzenlenen ge-
ceye; Akşehir Belediye 
Başkanı Salih Akkaya, AK 
Parti İlçe Başkanı Abdur-
rahman Çardakoğlu, Nas-
reddin Hoca ve Turizm 
Derneği Başkanı İsa Kurt 
ve yönetim kurulu üyeleri, 
şehit aileleri ve vatandaş-
lar katıldı.

SIRA YARENLERİNDEN DUYGUSAL PROGRAM

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın (AKTSO) 1 Nisan 2018 tarihine yapılacak olan Meclis Organ Seçim-
lerinde aday olacak oda üyeleri arasında ve kamuoyunda oluşabilecek muhtemel yanlış anlaşılmaların ortadan 
kaldırılması için oda yönetim kurulu tarafından bir açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ Aşağıdaki açıklamanın tarafımızca yapılması uygun 
görülmüştür. 1 Nisan 2018 tarihinde yapılan seçimlerde 13 meslek grubundan toplam 30 kişi Meclis Asil 
Üyesi, bunların yanı sıra 30 kişi yedek üye seçilecektir. Meclisi oluşturacak olan 30 kişilik kadro ASİL 
ÜYE sıfatı ile Meclis Üyesi haklarına sahip olacaktır. İleride bu asil üyelerden iş bırakma, vefat veya istifa 
gibi nedenlerle eksilme olması halinde, sadece o meslek grubundaki yedek üyeler arasından ilk sıradaki 
yedek üyenin görevlendirilmesi suretiyle boşalan asil üyelik doldurulacaktır. Saygıyla duyurulur”

AKTSO’DAN SEÇİM DUYURUSU…

Tuzlukçu Beledi-
ye Başkanlığı tarafın-
dan organize edilen 
“Tuzlukçu bağ fidanla-

rıyla yeşilleniyor” prog-
ramında 3 bin 500 bağ 
fidanı toprakla buluştu.

Tuzlukçu Bele-

PARKHAYAT Akşehir Hastanesi Direktörü 
ve Başhekimi, Isparta Şarkikaraağaç  Bele-
diye ve Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları 
ile Şarkikaraağaç’ta öğle yemeğinde bir ara-
ya geldi. Direktör Uğur Harmanda belediye 
çalışanları, oda başkanları ve oda üyelerine 
uygulanacak indirimli sağlık hizmetleri hak-
kında bilgiler verdi.

İsmet İnönü 
Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi 
öğrencileri, Nas-
reddin Hoca Huzu-
revi’nde kalan yaş-
lıları ziyaret etti.

Öğrenciler ile 
Okul Müdürü Mu-
ammer Ak, Müdür 
Yardımcısı Yıldız 
Kayaalp, Adnan 
Kayaalp, Mehmet 
Ak ve Ali Koçak 
öğretmenleri Nas-
reddin Hoca Huzu-
revi’ne toplum hiz-
meti kapsamında 
ziyaret gerçekleş-

gönderme gezileri sürü-
yor.

'Nasreddin Ho-
ca'nın Torunları Ecda-
dıyla Buluşuyor' adıyla 
geçtiğimiz yıldan itibaren 

başlatılan projede, bu yıl 
Çanakkale gezisine katıl-
mak isteyen 11. sınıf öğ-
rencilerinden ikinci grup ta 
düzenlenen törenle Çanak-
kale'ye uğurlandı.

TUZLUKÇU BAĞ FİDANLARIYLA YEŞİLLENDİRİLİYOR
diye Başkanı Nurettin 
Akbuğa, “Artık soğuk 
kış günlerinin geride 
kaldığı giderek havala-
rın ısınıp çiçeklerin aç-
tığı bir bahara merhaba 
diyoruz. Bugünü özel 
kılan bir diğer özellik 
ise; Kuzey yarımkü-
re de yaz mevsiminin 
başlangıcı olmasıdır. 
Böylesine anlamlı ve 
özel bir günde Tuz-
lukçu Belediyesi ola-
rak bizlerde bağ alanı 
yapmayı planladığımız 
arazi üzerinde ilk fidan-
larımızı dikiyoruz. 

MESLEK LİSELİLER HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ

tirdi.
Okul Müdürü 

Muammer Ak, genç 
nesilleri yaşlılarla 

bir araya getirmek 
için bu ziyareti 
gerçekleştirdikleri-
ni söyledi.

ÇANAKKALE’YE İKİNCİ KAFİLE UĞURLANDI
Akşehir Belediyesi; 

kültürel ve sosyal etkinlik-
leri kapsamında, ilçe ge-
nelindeki tüm lise 11. sınıf 
öğrencilerini Çanakkaleye 

PARKHAYAT, ŞARKÎ KARAAĞAÇ BELEDİYE 
VE STK BAŞKANLARI İLE BİRARAYA GELDİ
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"Üstat" kelimesi dilimize Farsça'dan 
girmiştir. Kelime anlamı; İlim veya sa-
natta üstün olan kimse. Usta, sanatkar 
anlamlarına gelmektedir. Yani kelimenin 
kendisinin başlı başına bir ağırlığı var. 
Önünüze gelen zat için bu kelimeyi kulla-
namazsınız. Bu kelimeyi bir insana unvan 
olarak kullanabilmen için bu kişinin ilim 
veya sanatta kendini kanıtlamış olması 
yani bu sıfatı hak etmesi gerekmektedir.

Ancak günümüzde bu kelime senli 
benli konuşmada kullanılan bir hitap sözü 
haline de gelmiş durumda. Olabilir, zaten 
üstünde durmak istediğim husus bu de-
ğil. Esas üstünde durmak istediğim konu 
halkımızın "üstatlar çelişkisi" olacak. Gü-
nümüzde üstat kelimesinin kimler için 
kullanıldığına baktığım zaman karşıma üç 
popüler isim çıkıyor. Kadir Mısıroğlu, Meh-
met Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek.

Özellikle Kadir Mısıroğlu'nun fanatik 
takipçileri bu zatın isminin başına üstat 
kelimesini koymadan telaffuz etmiyorlar. 
Bir zamanlar Fethullah isminin sonuna 
"hoca efendi" kelimesini koymadan söy-
leyemedikleri gibi. Neyse konuyu dağıt-
mayayım. Kadir Mısıroğlu'nu ilk olarak te-
levizyonlarda Atatürk'e çok ağır ithamlar 
ve eleştiriler yöneltirken tanımıştım. İn-
ternette de dakikalarca bu türden konuş-
malarına ulaşabilirsiniz. Bir de sürekli fes 
ile dolaşıyor. Kendince yeni rejimi bu şe-
kilde protesto ediyor. Özel yaşamına karı-

Üstat Kim?

şamam ancak isminin başına üstat kelimesi 
konulan bu adamın İstiklal Marşı'mızın ya-
zarı Mehmet Akif Ersoy hakkındaki sözleri-
ne yer vermek istiyorum.

"Ben Akif yanlış bir şey söylediyse ten-
kit edemez miyim? Bu nasıl bir şey.Yunanla 
öç için mi dövüştün, ebediyyen sana yok 
ırkıma yok izmihlal diyorsun İstiklal Mar-
şı'nda. Bunları hiç düşünmemişler. 80 yıl 
sonra Yunan'ı hala Sakarya'damı vehme-
diyorsun da "Korkma" diye başlatıyorsun. 
Niye korkacam lan, dünya benden korksun   
p.zevenk-desene. Mehmet Akif serserinin 
teki.."

Bu adamın bu sözlerini savunan bazı 
çevrelere bakıyorsun savunmaları şu olu-
yor: "Üstadımız orada p.zevenk demiyor, 
sesler karışmış. Yahu kardeşim hadi orada 
p.zevenk demiyor diyelim "lan, Serseri" ke-
limelerini de mi kullanmıyor? Zaten 2015 
yılında bu konuşması nedeniyle kendisine 
açılmış davaları kaybetmiştir ve özür dile-
mek zorunda kalmıştır. İşin ilginci bu adama 
üstat diye hitap edenler İstiklal Marşı'mızın 
yazarı Mehmet Akif'ide çok büyük bir üstat 
olarak görüyor. Bu ne yaman çelişki?

Gelelim üstat Necip Fazıl'a. Daha çok 
muhafazakarların ve milliyetçilerin benim-
sediği ve sahiplendiği bir şairimiz. Necip 
Fazıl'ın şairliğine, yazarlığına edecek lafım 
yok. Zaten konu onun kişiliği ve sanat an-
layışı değil. Ancak onun da Mehmet Akif 
Ersoy hakkındaki düşüncelerini belirtmek 
isterim. Bu iddiaları Cafer Gariper'in "Ne-
cip Fazıl'ın Mehmet Akif'e Eleştirisi" maka-
lesinden aktaracağım. "Necip Fazıl yazıla-
rında, röportajlarında ve konferanslarında 
Mehmet Akif'i kendi söyleyişi ile dava ve 
düşünce adamı olarak üstün nitelikler ta-
şıyan biri olarak görmez. Ayrıca Necip Fa-
zıl'ın ölçüsüyle Mehmet Akif gerçek bir şair 
değildir." 

Bu iddialara kanıt olarak Necip Fa-
zıl'ın kendi çıkardığı Büyük Doğu dergisin-
de "Edebiyat Mahkemesi" başlığı altında 
yayınlanan dizinin  "Edebiyat Mahkemesi 
Mehmet Akif" başlıklı yazısına bakılmalıdır. 

Necip Fazıl'ın ikinci büyük çıkışı ise 
Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu İstik-
lal Marşı'na alternatif olarak yeni bir marş 
yazması. 1938'de de Ulus gazetesi yeni bir 
İstiklal Marşı için yarışma açmış. Necip Fa-
zıl Kısakürek bu yarışmaya kendisinin de 
katıldığını "Babıali " adlı otobiyografisinde 
anlatır. Onun bu hareketi Mehmet Akif'e ve 
onun anlayışına karşı olduğunu çok açık bir 

şekilde gösteriyor. Peki Necip Fazıl, Meh-
met Akif'i eleştiremez mi? Cevabım evet 
eleştirebilir olacaktır. Zaten ben Necip Fa-
zıl'ın şahsiyetini ve düşüncelerini yargı-
layacak değilim. Benim işim Necip Fazıl'a 
üstat diyen aynı zamanda Mehmet Akif'i 
de üstat olarak gören, üstat dedikleri şa-
hısların birbirleri hakkındaki düşüncelerin-
den haberleri bile olmayan güruhla. 

Gelelim takrar "Üstat" Kadir Mısıroğ-
lu'na. Peki bu fesli adam, Necip Fazıl hak-
kında ne diyor? Konuşmasını aynen akta-
rıyorum:

"Necip Fazıl bey, bu davaya ilk başla-
yan bir adam olmak itibariyle müstesna bir 
değeri vardır. Ama bu değer dışında ahla-
ken müslüman değil. Ben 1980'de vatanı 
terk ettiğim için, o 83'e kadar yaşadı. Son 
üç yılını bilmiyorum. Bildiğim zamanlarda 
islamı hayatta yaşamakla hiçbir alakası 
yoktu. Aksine İslam'ın men ettiği her şeyi 
yapan bir adamdı. Kumarı, içkisi... aklınıza 
ne geliyorsa..."

Kadir Mısıroğlu'nun internette çok ra-
hat bir şekilde ulaşabileceğiniz bu konuş-
ması onun Necip hakkındaki düşüncelerini  
ortaya koyuyor. Ona göre Necip Fazıl öl-
meden 3 sene evvele kadar islamı ahlakla 
zerre alakası olmayan bir insan olarak kar-
şımıza çıkıyor. İşin can alıcı noktası yine 
bu adama üstat diyen aynı güruh Necip 
Fazıl'ı da üstat olarak görüyor. 

Sonuç olarak toparlarsak “Üstat” keli-
mesinin ağırlığını ve ülkemizdeki şahıslar 
üzerinden kullanım çelişkisine dikkat çek-
mek istedim. Zira araştırmayan, akletme-
yen, sorgulamayan bir nesil var. Önüne ne 
atılırsa onu yiyip yutan bir nesil. Kendisine 
Asım'ın nesli, Necip Fazıl'ın nesli diyen ve 
aynı zamanda Kadir Mısıroğlu'nun kitap-
larını okuyup, videolarını defalarca izleyip 
tarih öğrendiğini sanan bir nesil. Bu üç 
ismi örnek vermemdeki amaç ise yine bu 
çelişkiyi kanıtlamaktı. Zira Kadir Mısıroğlu, 
Mehmet Akif'i yerden yere vuruyor ona en 
ağır hakaretleri sayıyor ama olsun ne de 
olsa o bir üstat. Milli şairimiz zaten üstat 
onda bir sıkıntımız yok. Necip Fazıl, Akif'in 
sanat ve dünya görüşü hakkında çok ağır 
eleştirilerde bulunuyor, yazdığı İstiklal 
Marşı'na alternatif bir marş yazıyor. Ama 
olsun o da çok büyük bir üstat. Tekrar Ka-
dir Mısıroğlu, bu sefer Necip Fazıl'a ağır it-
hamlarda bulunuyor yine üstat. Hepsi üs-
tat! Yahu kardeşim hakikaten soruyorum 
"Üstat kim?"
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Türk kültürünün ve geleneğinin en önem-
li mizah ustalarından ve bilgelerinden biri olan 
Nasreddin Hoca ile ilgili ilk Türk filmi 1943 yılın-
da çekilmişti. Eğlence gösterileri şeklinde çekilen 
“Nasreddin Hoca Düğünde” filminin bir bölümünde 
Nasreddin Hoca fıkraları canlandırılıyordu.

 Bu filmin senaryosunu Burhan Felek yaz-
mıştı, senaryoda Nasreddin Hoca fıkralarından 
faydalanılmıştı. İlk olarak "Nasrettin Hoca Düğün-
de”  Burhan Felek'in Nasrettin Hoca'nın "Hocanın 
Karısıyla Dilsiz Oyunu", "Sofrada Çorbadan Ağzı 
Yanması", "Kul Taksimi/Allah Taksimi" gibi fıkrala-
rından derlediği özet şeklinde senaryodan oluşan 
bir film olarak düşünülmüştü.

 1940 yılında yönetmen Muhsin Ertuğ-
rul  “Nasreddin Hoca Düğünde” filmini çekmeye 
başlamıştı. Müzik direktörlüğü Sâdeddin Kaynak 

İLK TÜRK YAPIMI NASREDDİN HOCA FİLMİ

yapıyordu. Bu filim-
de Nasreddin Hoca’yı 
tiyatrocu Hazım Kör-
mükçü oynarken karısı 
rolünde ise Necla Ser-
tel rol alıyordu. Nas-
reddin Hoca rolünü 
oynayan Hazım Kör-
mükçü'nün rahatsız-
lanması üzerine filme 
uzunca bir süre ara ve-
rilir. 1943 yılında Ferdi 
Tayfur yönetiminde film 
bitirilebildi.

 Filmin konusu 
ise; sünnet düğünü ne-
deniyle bir araya gelen 
tanıdıklar dans edip 

eğlenirken, sünnet çocuğunun Nasreddin Hoca 
fıkraları istemesi üzerine, birisi Hoca fıkraları anla-
tır. Hazım Körmükçü'nün canlandırdığı Nasreddin 
Hoca bölümü ardından, filmde sünnet düğünü gü-
nüne dönülür. Saadettin Kaynak, Müzeyyen Senar 
ortaya çıkarlar. Karagöz oyunu: "Karagöz'ün Şair-
liği"; orta oyunu "Kanlı Nigar" ve ünlü sihirbazımız 
Zati Sungur'un illuzyon numaraları perdeye gelir. 
Sonra da Ferdi Tayfur, sinemada dublajlarını(ses-
lendirmelerini) yaptığı ünlü Amerikalı komedyen 
Laurel (Lorel) ile Hardy (Hardi) kuklalarıyla onları 
taklit edip sünnet çocuğunu ve davetlileri eğlendirir.

 Bir eğlence filmi olan “Nasreddin Hoca 
Düğünde” oyuncu olarak Hazım Körmükçü, Nec-
la Sertel, Sait Köknar, Reşit Gürzap, Kani Kıpçak, 
Sami Ayanoğlu, Yaşar Özsoy, Sait Kaya, Müfit Ki-
per, Şükriye Atav, Muazzez Arçay, Reşit Baran, Sa-
dettin Kaynak, Müzeyyen Senar, Zati Sungur, Ferdi 
Tayfur ve Halit Akçatepe oynamıştır. Bu filmde Halit 
Akçatepe henüz 5 yaşında idi ve ilk kez kamera 
karşısına geçmiş olduğu filmdir.

 İpek Film stüdyosunda siyah-beyaz olarak 
çekilen filmin görüntü yönetmeni Cezmi Ar idi. İlk 
olarak 16 Mayıs 1943 tarihinde sinemada oynamış-
tı. Çekilen Nasreddin Hoca Fıkralarını seyreden 
senaryosunun yazarı Burhan Felek “İlk fıkralardan 
bir ikisi çekildikten sonra görmek üzere beni çağır-
dılar. Doğrusu beğenmedim. Bu sahneler kahvede 
Hoca’ya altın bozdurdukları ve alacaklıların gelip 
para bozdurduğu fıkralardı. Beğenmedim. Çün-

kü sahne tamamıyla ölü ve hareketsiz olmaktan 
başka artistler de konuşacakları şeyleri ezberle-
mediklerinden hadise ile münasebet almayacak 
sözler söylüyorlardı.” şeklinde yazmıştı.

 Müzik direktörlüğünü yapan Sâdeddin 
Kaynak, bu film için Karcığar makamındaki “Ser-
çeler Oynaşıyor, Kanları Kaynaşıyor” ve Ace-
maşîran makamındaki “Merhem Koyup Onar-
ma Sînemde Kanlı Dağı” mısraları ile başlayan 
eserleri bestelemiş ve Müzeyyen Senar’da film-
de hem rol almış hem de eserleri yorumlamıştır. 
“Nasreddin Hoca Düğünde” filminde Müzeyyen 
Senar’ın Acemaşîran Beste’yi seslendirdiği sı-
rada saz sanatçılarını yöneten kişi olarak bes-
tekâr Sâdeddin Kaynak’ta rol almıştı. Bu filimde 
Müzeyyen Senar’ın söylediği Fuzuli’nin şiirinden 
alıntı yapılan 

“Merhem koyup onarma sînemde kanlı dağı
Söndürme özlerinle yandırdığın çerağı
Zülfü siyeh senemler olmuş senin esirin
Aşkında her birinin öz zülfü boynu bağı
Devran havadisinden yoktur korkumuz 

Fuzûlî
Dâr-ı emânımızdır meyhaneler bucağı”  kıs-

mını Sâdeddin Kaynak bestelenmişti.
“Nasreddin Hoca Düğünde” filmi sünnet 

ve düğün sahneleriyle şarkılar, taklit ve illüzyon 
numaraları da eklenmek suretiyle, bizzat Ferdi 
Tayfur'un ifadesiyle, film sonradan bir "İpek Film 
Melody" olmuştu.

(Baştarafı Sayfa 1’de)

TUZLUKÇU BAĞ FİDANLARIYLA YEŞİLLENDİRİLİYOR
Bilindiği üzere 

Avrupa Birliği tara-
fından finanse edilen 

“İklim Değişikliği ve 
Erozyon Farkındalık 
Projesinden” Tuzluk-
çu Belediyesi olarak 

hibe almaya hak ka-
zanmıştık. Giderek 
çölleşmeye yüz tut-
muş, rüzgar erozyon-
larına maruz kalan 
arazi üzerinde bağ 
fidanlarını dikerek 
projemizi hayata geçi-
riyoruz. Ayrıca yıllar-
dır Tuzlukçu’da gele-
nekselleşmiş bağcılık 
kültürünün daha da 
yaygınlaşması için 
Belediye olarak ilk 
adımı atıyoruz “ dedi

Alana ilk fidan-
ları, Tuzlukçu Kay-
makamı Mehmet İlidi 
ve Tuzlukçu Belediye 
Başkanı Nurettin Ak-
buğa dikti. Bağ dikimi 
programına katılan 
İlçe kamu dairesi yö-
netici ve çalışanları 
ile Tuzlukçu Belediye 
çalışanları da bağ fi-
danı dikimine katkıda 
bulundular. 

Ahmet Altıntaş

(Baştarafı Sayfa 1’de)

ÇANAKKALE’YE İKİNCİ KAFİLE UĞURLANDI
 
Akşehir Nasreddin Hoca 

Meydanı’ndaki uğurlama töre-
nine, Akşehir Belediye Başkanı 
Salih Akkaya, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sadık Köseoğlu, Akşe-
hir Belediyesi Kültür ve Sos-
yal İşler Müdürü İbrahim Ön-
cel, okul idarecileri ve veliler 
katıldı. İlk kafilede 4 otobüsle 
172 öğrenci ve 8 öğretmenin 
gönderildiği gezide, Belediye 
Başkanı Dr. Salih Akkaya, oto-
büsleri tek tek ziyaret ederek 

öğrencilere hayırlı yolculuklar 
temennisinde bulundu. 

4 otobüslük ikinci kafile; 
uğurlamaya katılan protokol 
ve veliler tarafında el sallana-
rak Çanakkale’ye uğurlandı. 
Akşehir Belediyesi tarafından 
‘Nasreddin Hoca’nın Torunla-
rı Ecdadıyla Buluşuyor’ projesi 
kapsamında hafta sonları 11. 
sınıf öğrencileri için Çanakkale 
gezileri düzenlenmeye devam 
edilecek.

Ali Ünlü
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(Baştarafı Sayfa 1’de)

İ.İ.E. MESLEK LİSELİLER 
HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ

Bu tarz et-
kinliklerin öğren-
cilerin sosyal so-
rumluluk bilincini 
kazanmaları için 
önemli olduğunu 
belirten Muam-
mer Ak, “Huzu-
revi ziyareti, öğ-
rencilerin sosyal 
sorumluluklar ının 
farkına varmala-
rı açısından çok 
önemli. Bu ziya-
retle öğrencileri-

miz yaşlılarla soh-
bet ederek, hayat 
t e c r ü b e l e r i n d e n 
kesitler dinlediler. 
Yaşlıların nasıl bir 
süreçten geçtikle-
rine şahit oldular. 
Bu tür faaliyetler, 
toplumsal daya-
nışma ve iletişim, 
öğrencilerin kül-
türel ve sosyal 
gelişiminin sağ-
lanması açısından 
büyük önem taşı-
yor. Ayrıca kandil 

olması dolayısıyla 
huzurevi sakinle-
rinin kandilleri de 
kutlanarak hayır 
dualarını almak 
nasip olmuştur” 
dedi.

Liseli öğren-
ciler, huzurevinde 
kalan yaşlılarla 
sohbet ederken, 
öğrenci ve yaşlılar 
arasında duygu-
lu anlar yaşandı. 
Huzurevi sakinle-
ri ise ziyaretten 

dolayı memnuni-
yetlerini dile geti-
rirken, öğrencileri 
yeniden görmek 

istediklerini söy-
ledi.

Ahmet 
Altıntaş

(Baştarafı Sayfa 1’de)

PARKHAYAT, ŞARKÎ KARAAĞAÇ BELEDİYE VE STK BAŞKANLARI İLE BİRARAYA GELDİ
P A R K H A Y A T 

Akşehir Hasta-
nesinin davetine 
Şarkikaraağaç Be-
lediye Başkan Yar-
dımcısı: Uğur Gö-
zel, Çarıksaraylar 
Belediye Başka-
nı: Özcan Turhan, 
Çarıksaraylar Yazı 
işleri Müdürü: Ali 
Doğan, Çiçekpınar 
Fen İşleri Müdürü: 
Muhittin Parlakyıl-
dız, Şarkikaraağaç 
Ziraat odası Baş-
kanı: Güzel Demi-
rel, Şarkikaraağaç 
Esnaf odası Başka-
nı: Hakan Yıldız ve 
Oda Sekreterleri 

katıldı.
Hastane hiz-

metleri hakkında 
bilgi veren PARK-
HAYAT Direktörü 
Harmanda yakın 
bölgede ki has-
tanelere nazaran 
m u a y e n e l e r d e , 
medikal yatışlar-
da ve ameliyatlar-
da bölge halkının 
ekonomik durumu-
na uygun bir fiyat 
politikası takip et-
tiklerini söylerek,  
PARKHAYAT Akşe-
hir Hastanesinde 
diğer özel has-
tanelerden fark-
lı olarak Sosyal 
Güvenlik Kurumu 

m e n s u p l a r ı n d a n 
Dahiliye, Göğüs 
Hastalıkları, Genel 
Cerrahi, Nöroloji, 
Kardiyoloji, Fizik 
Tedavi, Ortope-
di, Beyin ve Sinir 
Cerrahisi, Üroloji, 
Enfeksiyon Has-
talıkları, Kalp ve 
Damar Cerrahisi 
pol ik l in ik ler inden 
muayene girişle-
rinde FARK ÜCRE-
Tİ ALINMADIĞINI 
iletti. 

Ayrıca Har-
manda Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
mensuplarının Acil 
servisteki Acil Hal 
muayeneler inden 

ve yoğun bakım-
da tedavi gören 
hastalardan da 
herhangi bir fark 
ücreti alınmadığı 
konusunda da bil-
giler verdi.

Davette Bele-
diye çalışanları ve 
oda mensuplarına 
uygulanacak in-
dirimli sağlık hiz-
metleri ve oranları 
hakkında da bil-
gi verildi. PARK-
HAYAT Başheki-
mi Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Uz-
manı Dr.Ali Galip 
Gündoğar hastane 

yönetimi olarak 
amaçlarının bölge 
halkına en yakın, 
en hızlı, en kalite-
li  ve en ekonomik 
sağlık hizmetini 
vermek olduğunu 
ileterek, açılıştan 
bugüne kadar geli-
nen sürede halkın 
hastanelerine gös-
terdiği ilgi, mem-
nuniyet ve tevec-
cühün amaçlarına 
giden yolda kendi-
lerini motive etti-
ğini söyledi. 

Direktör Har-
manda hastane-
lerinin Şarkikara-

ağaç ve civarının 
yarım saat içeri-
sinde ulaşım ya-
pacakları bir me-
safede olduğunu, 
açılışlarından bu 
güne kadar hasta-
nelerinde en az bir 
defa muayane ol-
muş 130 bin farklı 
hastaya ulaştıkla-
rını da ileterek ka-
tılımlarından dola-
yı Şarkikaraağaç  
Belediye ve Sivil 
Toplum Kuruluşları 
Başkanlarına te-
şekkürlerini iletti.

Abdullah 
Özbay
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SIRA YARENLERİNDEN DUYGUSAL PROGRAM
Akşehir Bele-

diye Başkanı Sa-
l ih Akkaya Nas-
reddin Hoca ve 
Turizm Derneği 
Sıra yarenlerinin 
hazırladığı bu an-
lamlı program için 
teşekkür etti. 

Kur’anı Kerim 
Tilaveti i le baş-
layan programda 
duygusal anlar 
yaşandı. Kuanı 
Kerim tilavetinin 
ardından Polis 
memuru Ayhan 
Doğru’nun okudu-
ğu şiir ve İlçemiz-
de yapılan en gü-
zel istiklal marşı 
okuma yarışma-
sında dereceye 
giren Elif İngeç 
isimli öğrencinin 
okuduğu istiklal 
marşı katıl ımcılar 
tarafından büyük 
alkış aldı. Sıra 

yarenleri tarafın-
dan hazırlanan 
Akşehir ’deki şe-
hitlerin resimle-
rinden hazırlanan 
slayt gösterisinde 
şehit aileleri ve 
vatandaşlar göz 
yaşlarına hakim 
olamadı.

N a s r e d d i n 
Hoca ve Turizm 
Derneği Sıra ya-
renleri tarafın-
dan hazırlanan ve 
büyük alkış alan 
piyes sonrasında 
Nasreddin Hoca 
ve Turizm Der-
neği tarafından 
hazırlanan Kur’a-
nı Kerim ve Türk 
Bayrağı Akşehir 
Belediye Başkanı 
Salih Akkaya ve 
sıra yarenleri ta-
rafından şehit ai-
lelerine verildi.

Bayram 
Uygun
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ve beraberindeki 
ilçe protokolü, her 
hafta ilçeye bağlı 
bir dış mahalleye 
ziyaret programı 
gerçekleştiriyor. 

İlçe protoko-
lünün son ziyaret 
durağı Bekdemir 
Mahallesi oldu. 
Yerleşim merke-
zinde mahalle sa-
kinleriyle biraraya 
gelen ve muhtar 
ile vatandaşların 
sorun ve taleple-
rini dinleyen pro-
tokol, ardından ev 
ziyaretleri gerçek-
leştirdi. (İHA)

Konya Ka-
dınhanı Meydanlı 
Köyü Eğitim Kültür 
ve Yardımlaşma 
Derneği tarafın-
dan temin edilen 1 
TIR içme suyu ve 
150 adet taşınabi-
lir şarj cihazı Zey-
tin Dalı Harekatına 
katılan askerlere 
ulaştırılmak üzere 
Kilis Çobanbeyli'de 
görevlilere teslim 
edildi. 

Dernek baş-
kanı Ömer Yavuz, 
yapılan yardımları 
yerine ulaştırma-
nın huzuru içinde 
olduklarını söy-
ledi. Başkan Ya-

vuz, “Kadınhanı 
Meydanlı Köyü 
Eğitim Kültür 
ve Yardımlaşma 
Derneği olarak 
M e h m e t ç i ğ i m i -
zin Afrin’deki 
m ü c a d e l e s i n e 
destek vermek 
amacıyla bir TIR 
su kampanyası 
başlattık. Allah'a 
şükürler olsun 
hemşehrilerimi-
zin ve misafirle-
rimizin katılımla-
rıyla desteğiyle 
bir TIR suyumu-
zu aldık. Ve pa-
ramızın kalması 
neticesinde Kon-
ya AFAD Müdür-

lüğünün koordi-
nasyonu gereği 
taşınabilir şarj 
cihazı alarak 
destek verdik. 
Kilis Çobanbey-
li AFAD teslimat 
merkezinde yar-
dımlarımızı gö-
revlilere teslim 
ettik. Hemşeh-
rilerimizin bize 
yapmış oldukları 
yardımları yeri-
ne ulaştırmanın 
huzuru içinde 
memleket imize 
döndük. Allah'a 
şükürler olsun 
sağ salim git-
tik, geldik ”dedi. 
(İHA)

Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Konya 
Milletvekili Mustafa Ka-
laycı, MHP Genel Baş-
kan Yardımcısı oldu. 

18 Mart’ta gerçek-
leşen MHP 12. Olağan 
Büyük Kurultayın ar-
dından Genel Başkan 
Devlet Bahçeli’nin A 
takımı belirlendi. MHP 

Konya Milletvekili Mus-
tafa Kalaycı, Merkez 
Yönetim Kurulu (MYK) 
üyelerince Başkanlık 
Divanına seçilen isim-
ler arasında yer aldı. 
Partide genel sekre-
ter yardımcısı olarak 
görev yapan Mustafa 
Kalaycı, yeni dönemde 
genel başkan yardım-

cısı oldu. 
AK Parti ile yürü-

tülen İttifak Komisyo-
nuna partisi adına baş-
kanlık eden Kalaycı, 3 
dönemdir Konya Millet-
vekili seçilerek Türkiye 
Büyük Millet Meclisin-
de Plan ve Bütçe Ko-
misyonu üyeleri arasın-
da bulunuyor. (İHA)

Konya’dan Mehmetçiğe destek 

MHP’li Mustafa Kalaycı’ya yeni görev 

Sultandağı Çiçek ve Yemek ve 
Izgara Salonu devren satılıktır.

Zübeyde Anıl Bulvarı Anıt 
Meydanı No:2 Sultandağı
Tel: 0507 958 79 05

DEVREN SATILIK IZGARA VE YEMEK SALONU

Beyşehir’de dış mahalle ziyaretleri 

K o n y a ' n ı n 
Beyşehir ilçesinde 
dış mahalle ziya-
reti programları 
devam ediyor. 

Beyşehir Kay-
makamı Yusuf 

Özdemir, Beledi-
ye Başkanı Murat 
Özaltun, İlçe Jan-
darma Komuta-
nı Binbaşı Yalçın 
Urlu, İlçe Müftüsü 
Mahmut Çelikoğlu 

Pervasız Tel: 8123500
Tel: 8123600
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Konya’da FETÖ 
soruşturması kapsa-
mında Konya merkezli 
5 ilde gerçekleştirilen 
operasyonda, Deniz, 
Hava ve Kara Kuvvet-
lerine bağlı birliklerde 
görevli 4’ü subay, 9’u 

astsubay olmak üzere 
toplam 13 kişi gözaltına 
alındı. 

Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından 
FETÖ/PDY soruştur-
ması kapsamında yü-
rütülen operasyonlar 

kapsamında daha önce 
gözaltına alınan mah-
rem imamların deşif-
re ettiği 4’u subay, 9’u 
astsubay olmak üzere 
13 kişi hakkında gözaltı 
kararı çıkarıldı. Konya, 
Ankara, İzmir, Kocaeli 

ve Yalova'da düzenle-
nen eş zamanlı ope-
rasyonlarda daha önce 
belirlenen adreslere 
Jandarma Komutanlığı 
ekipleri tarafından bas-
kın düzenlendi. Bas-
kınlarda 4’ü subay 9’u 

astsubay olmak üzere 
toplam 13 asker gözal-
tına alındı. Şüphelilerin 
örgütün gizli haberleş-
me programlarını kul-
landıkları öğrenildi. 

Gözaltına alınan 
13 şüpheli Konya'ya 

getirildi. Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastane-
sinde sağlık kontrolün-
den geçirilen 13 şüpheli 
ifadesi alınmak üzere 
Konya İl Jandarma Ko-
mutanlığına götürüldü. 
(İHA)

Konya’nın Sey-
dişehir İlçe Beledi-
yesi lise son sınıf öğ-
rencilerini Çanakkale 
ziyaretine götürme-
ye devam ediyor. 

Çanakkale Za-
ferinin en iyi şekilde 
anlatılması ve ge-
lecek nesillere ak-
tarılması için çeşitli 
kültürel etkinlikler 
düzenleyen Seydişe-
hir Belediyesi, 103 
yıl önce büyük kah-
ramanlıkların yaşan-
dığı Çanakkale’deki 
şehitlikler ve tarihi 
mekanların yakın-

dan tanınması adına 
öğrencileri Çanakka-
le’ye gönderdi. 

“Çanakkale’ye 
Gidiyoruz” adı altın-
da geleneksel hale 
getirilen ve Beledi-
ye Başkanı Mehmet 
Tutal’ın yolcu ettiği 
öğrenciler tarihi me-
kanları ziyaret ede-
cek. 

Seydişehir Bele-
diyesi olarak dört yıl-
dır Çanakkale’ye zi-
yaret programlarının 
geleneksel hale ge-
tirdiklerini dile geti-
ren Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal, “Her 
yıl olduğu gibi bu 
yılda lise son sınıf 
öğrencilerimizi Ça-
nakkale’ye gönde-
riyoruz. Çanakkale 
ruhu ve bilincinin 
sadece okuyarak 
veya sözlü anla-
tımlarla anlaşıl-
masının yeterli 
olmayacağı, o he-
yecanı ve ruhu ye-
rinde yaşamanın 
daha doğru ola-
cağı kanaatinden 
yola çıkarak bu zi-
yaret programımı-
za aralıksız devam 

Hava Kuvvetle-
ri Komutanlığında, 
harekat, istihbarat 
ve hedeflerin belir-
lendiği merkezlerde 
görev yapan kurmay 
subayların da arala-
rında bulunduğu 672 
muvazzaf asker ge-
çici görevden uzak-
laştırma kararıyla 
açığa alındı. 

Edinilen bilgile-
re göre, dün akşam 
saatlerinde görev-
den uzaklaştırılan-
lar arasında, Hava 
Kuvvetleri Değer-
lendirme ve Denet-
leme Başkanlığında 

görevli Hava Pilot 
Kurmay Albay C.Ş., 
Genelkurmay Karar-
gahındaki Birleşti-
rilmiş Hava Harekat 
Merkezinde görevli 
Hava Pilot Kurmay 
Albay Ö.Ö., Hava 
İstihbarat Kurmay 
Albay C.A. gibi Afrin 
ve PKK hedefleri de 
dahil tüm hava hare-
katlarındaki hedefle-
rin belirlendiği birim-
de görev yapanlar 
da var. 

Amasya Mer-
zifon 5. Ana Jet Üs 
Komutanlığı Hare-
kat Komutanlığında 

görevli Hava Pilot 
Kurmay Albay H.A., 
dünyadaki en büyük 
hava harekatı tat-
bikatlarının yapıldı-
ğı Konya 3. Ana Jet 
üs Komutanlığında-
ki Anadolu Kartalı 
Eğitim Merkezinin 
Komutanı Hava Pi-
lot Kurmay Yarbay 
A.A.Ç de görevden 
alınanlar arasında 
bulunuyor. Açığa alı-
nan subay ve astsu-
baylar görev yaptık-
ları komutanlıklarda 
beylik silahları alı-
narak görevlerinden 
uzaklaştırıldı. (İHA)

Konya’da FETÖ operasyonunda 4’ü subay 13 askere gözaltı 
FETÖ soruşturması kapsamında Konya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Deniz, Hava 

ve Kara Kuvvetlerine bağlı birliklerde görevli 4’ü subay, 9’u astsubay 13 kişi gözaltına alındı 

Seydişehirli lise öğrencileri Çanakkale’ye gidiyor 
ediyoruz. Çanak-
kale’ye uğurladığı-
mız öğrencilerimiz 
Çanakkale şehit-
liklerini ziyaret 
edip, tarihimizde 
önemli bir dönüm 
noktası olan sava-
şın geçtiği yerleri 
görme imkanına 
kavuşacaklar. Ça-
nakkale bizim için 
tarih şuurudur. 

Onurlu ve asil bir 
ecdadın torunları 
olarak Çanakkale 
ruhunu, o sarsıl-
maz iman gücünü, 
iç dünyamızda ve 
hayatımızda ya-
şayarak, hissede-
rek bu duygularla 
hareket etmeliyiz. 
Çanakkale’de bu 
vatanın bağımsız-
lığı için şehit dü-

şen atalarımızın 
göstermiş olduğu 
kahramanlıkları, 
bizim için yapmış 
oldukları fedakar-
lıkları bu ziyaret 
vesilesiyle sizler 
görmüş olacaksı-
nız. Bu duygu ve 
düşüncelerle siz-
lere iyi yolculuk-
lar diliyorum” dedi. 
(İHA)

Hava Kuvvetleri Komutanlığında 26 pilot 
ve 646 subay ve astsubay açığa alındı 
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den sonrakilere iyi 
eserler bırakmalıyız" 
diye konuştu. 

Prof. Dr. Musa 
Yıldız, Türkistan’da 
bulunan Hoca Ahmet 
Yesevi Türbesinin ya-
pılışı ve tarihsel sü-
reci ile Ahmet Yesevi 
Üniversitesi hakkında 
da katılımcılara bilgi 
verdi. 

“Orta Asya, neye 
göre, kime göre 

orta” 
Ahmet Yesevi 

Üniversitesi Mütevvel-
li Heyet Başkanı Prof. 
Dr. Musa Yıldız, Hoca 
Ahmet Yesevi’yi anlat-
manın ve kelimelere 
sığmasının çok zor ol-
duğunu, tarih içerisin-
de bir yere varabilmek 
için önce Hoca Ahmet 
Yesevi’nin tanınma-
sı gerektiğini ifade 
etti. Tanzimat sonra-
sı, yönümüzün batıya 

çevrildiğini kaydeden 
Yıldız, “Herkes ba-
tıyla ilgili bir çalışma 
yapmak istiyor. Biz 
bugün başkalarının 
kavramını kullandığı-
mız için bunu unut-
muşuz ve Türkistan 
demeye başlamışız. 
Orta Asya neye, kime 
göre orta? Ama bizim 
tarihimizde Türkistan 
deyince aklımızda bir 
şeyler oluşuyor. Ama 
birileri bu coğrafya-
yı isimsizleştirmek 
ve içinde bulunduğu 
o coğrafyayı büyük 
tarihinden koparmak 
için maalesef ki adı-
na Orta Asya verdi-
ler ve bizde bu kav-
ramı kullanıyoruz. 
Kavramlar milletler 
için çok önemli. Kav-
ramlarınızı kendiniz 
koymazsanız, baş-
kaları sizi tanımlar. 
Tarihinizden koparır 

kültürsüzleşirsiniz” 
şeklinde konuştu. 

Prof. Dr. Musa Yıl-
dız, Türkistan’ın maya-
sını atan ilk kişinin Piri 
Türkistan, Hoca Ahmet 
Yesevi Hazretleri ol-
duğunu ve Yesevi’nin 
Türk’ün Alperenlerine 
İslamı Türkçe anlata-
rak, onları Horasan 
üzerinden Anadolu’ya 
gönderdiğinin de bilgi-
sini verdi. 

Konferansa Fen 
Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mustafa Küçükö-
dük, Sanat ve Tasa-
rım Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nurgül Kılınç, 
Mevlana Araştırmala-
rı Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Ali Temizel, 
Yabancı Diller Yükse-
kokulu Müdürü Prof. 
Dr. Ahmet Kazım 
Ürün, akademisyenler 
ve çok sayıda öğrenci 
katıldı. (İHA)

Selçuk’ta, ‘Hoca Ahmet Yesevi’nin İzinde’ konferansı 

Selçuk Üniver-
sitesi (SÜ) Fikriname 
Topluluğu tarafından 
düzenlenen ve Ahmet 
Yesevi Üniversitesi 
Mütevvelli Heyet Baş-
kanı Prof. Dr. Musa 
Yıldız’ın konuşmacı 
olarak katıldığı “Hoca 
Ahmet Yesevi’nin İzin-
de” adlı konferans ger-
çekleştirildi. 

Edebiyat Fakül-
tesindeki konferan-
sa konuşmacı olarak 
katılan Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı Prof. 
Dr. Musa Yıldız, Hoca 
Ahmet Yesevi’yi ve 
eserlerini anlatarak, 
Hoca Ahmet Yesevi’nin 
Anadolu'da milliyetin 
ve Müslümanlığın mu-
hafaza edilmesinde 
büyük katkı sağladığı-
nı belirtti. 2016-2017 
yılının UNESCO ta-
rafından Hoca Ahmet 

Yesevi yılı ilan edildi-
ğini ifade eden Prof. 
Dr. Yıldız, bu vesileyle 
Türkiye'nin çeşitli yer-
lerinde Ahmet Yese-
vi'yle ilgili programlara 
katıldıklarını söyledi. 

Programda Hoca 
Ahmet Yesevi’nin ha-
yatını ele alan Prof. Dr. 
Musa Yıldız, “Bugün 
burada çok önemli 
bir büyüğümüz, Hoca 
Ahmet Yesevi’yi ko-
nuşacağız. Ahmet 
Yesevi’yi bize ilk ha-
tırlatan merhum Prof. 
Dr. Fuat Köprülü ol-
muştur. Onun başlat-
tığı bu çalışmaya biz 
de üniversite olarak 
devam ediyoruz ve 
ülkemizin her yerin-
de dilimiz döndüğün-
ce anlatıyoruz" dedi. 

"Çocuklarımızın 
arasından yeni 

Ahmet Yesevi'ler 
Yunus Emre'ler 

çıkartmalıyız. 
Prof. Dr. Musa 

Yıldız, daha sonra 
Hoca Ahmet Yese-
vi'nin hayatını ve en 
büyük eseri olan Di-
van-ı Hikmet'i anlattı. 
Türkistan Coğrafya-
sının Asya'dan Avru-
pa'nın ortalarına kadar 
geniş bir alanı kapsa-
dığını belirten Prof. Dr. 
Yıldız, "Bizler en ba-
şında eğitimciler ve 
ülkeye yön veren ida-
reciler olarak, çocuk-
larımızın arasından 
yeni Ahmet Yese-
vi'ler Yunus Emre'ler 
çıkartmalıyız. Onlara 
geçmişteki yaşamış 
büyük isimleri iyi öğ-
retmeli ve anlatma-
lıyız. Çünkü kainat 
boşluk kabul etmez. 
Türkler büyük işler 
başarmış bir millettir 
ve bizler atalarımızın 
izinden giderek biz-

   Resmi İlanlar;www.ilan.gov.tr’de    Basın : 775172
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Konya'nı Ereğli 
ilçesinde 2007 yılın-
da Ekta Süt tarafın-
dan kurulan ve üye-
lerinden 120 milyon 
toplayan Sütbank'ta 
yönetim değişti. 

Türkiye’de Çift-
likbank tartışmaları 
devam ederken bu 
tartışmalara bir ye-
nisi daha eklendi. 
Konya’nın Ereğli il-
çesine bağlı Zengen 
Mahallesi’nde 2007 
yılında Ekta Süt ta-
rafından kurulan 
Sütbank yaklaşık 
bin 300 üyesinden 
120 milyon lira top-
ladı. Üyelere aylık 
düzenli süt ödemesi 
yapmayan işletme-
nin kurucusu Orhan 
Tatlı, 2016 yılında 
tesisi üyelerinden 
oluşan yönetime 
devretti. 2016 tari-
hinden sonra tesisin 
yönetimini yürüten 
Emekli Albay Süley-
man Kılıç, geçen sü-

rede de işleri yürü-
temeyince görevini 
bırakma kararı aldı. 
Çiftlikteki büyükbaş 
hayvan sayısı 4 bin 
500'den 800'e ka-
dar düşerken, 40 
dönüm arazi üzerine 
kurulan tesisin yak-
laşık 50 olan çalışan 
sayısı da 30'a düştü. 
Yaşanan gelişme-
ler üzerine tesisin 
önünde toplanan 
üyeler paralarını is-
teyerek çiftlik yö-
netimin değişmesini 
talep etti. Toplanan 
olağan genel kurul 
ile yönetim değişe-
rek başına Mersin 
Bölge Sulama Birlik-
leri Başkanlığını yü-
rüten Ersin Akdoğan 
geçirildi. Aralarında 
polis ve askerlerin 
çoğunlukta olduğu 
bazı üyeler duruma 
tepki göstererek iş-
letmeye kayyum 
atanmasını istedi. 

“Devlet 

yetkililerimizden 
yardım 

bekliyoruz” 
Çiftlik kuruldu-

ğu günden bu yana 
yaşanılan gelişme-
leri takip ettiğini 
söyleyen Zengen 
Mahallesi Muhtarı 
Şahin Yurttaş, “Tür-
kiye’nin farklı yer-
lerinden farklı mes-
lekler icra eden 
birçok vatandaşımız 
beni arayarak bura-
daki durumu soru-
yor. Bu çiftliğin gayri 
resmi olarak 20 bin 
üyesi mevcut. Bura-
da üyeler arasından 
yönetime seçilen-
ler kendi paralarını 
kurtarıyorlar. Çiftlik 
şu an icra yolu üze-
rinden satışa çıkarıl-
mış durumda ancak 
çiftliğin tamamının 
satılması halinde 
yine bütün borçlar 
ödenemiyor. Vatan-
daşlar mağdur dev-
let yetkilerimizden 

Üyelerden 120 milyon toplayan Sütbank’ta yönetim değişti 
yardım bekliyoruz” 
dedi. 
“30 yıllık emekli 

tazminatımı 
verdim” 

Çiftliğe yeni yö-
netim seçilmesi için 
gerçekleşen olağan 
genel kurulda divan 
başkanlığına seçi-
len ve ‘vicdanım ra-
hat etmedi’ diyerek 
başkanlığı bırakan 
Mustafa Yıldız ise, 
“Recep Tayyip Er-
doğan Allah rızası 
için bizlere yardımcı 
olsun. Divanda oku-
nan yönetim kurulu 
kararları olsun seçi-
lecek insanlar olsun 
bunlar da uyumsuz-
luk gördüm. Bunun 
vebalinin alamam 
geçen çıkan Çift-
likbank gibi geldi-
ler dolandırdılar. 30 
yıllık emekli tazmi-

natımı tam 100 bin 
liramı verdim, 1 lira 
almadım. Bana gel-
diğinde şirket battı. 
Büyüklerimden bizi 
kurtarmalarını isti-
yoruz” diye konuştu. 

Sütbank 
Yönetim Kurulu 

Başkanlığına 
Ersin Akdoğan 

seçildi 
Dün gerçekleş-

tirilen olağan genel 
kurul esnasında bazı 
üyeler duruma tep-
ki gösterdi. Çiftliğin 
yeni Yönetim Kurulu 
Başkanlığına Mersin 
Bölge Sulama Birlik-
leri Başkanlığını yü-
rüten Ersin Akdoğan 
seçildi. Akdoğan, 
“Ekibim ile burayı 
ayağa kaldırmak 
için yola çıktık. 
Yurt dışı bağlantılı 
bir şirketimiz var. 

Buradan çiftliği-
mize finans kay-
nağı sağlayarak 
banka borçlarının 
kapatılması ve da-
mızlık sığır yetiş-
tiricileri birliğin-
den hayvan alımı 
yaparak süt üre-
timine geçmeyi 
planlıyoruz" dedi. 

Üyelerden 5 yıl 
zaman isteyen Ak-
doğan, "İnşallah 
bu süre içerisinde 
en iyi noktada ola-
cağız. Bu insanla-
rın emekleri feda 
edilemez. Hep bir-
likte bu işin üste-
sinden geleceğiz. 
Sizlerden artık 
katkı payı adı al-
tında ücret talep 
edilmeyecek” ifa-
delerini kullandı. 
(İHA)

Beşeri Bilimler Fakülte-
si Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Caner Arabacı ko-
nuşmasında, Çanakka-
le destanının hala daha 
tam manasıyla anlatı-
lamadığını, aktarılama-
dığını söyledi. Arabacı, 
bu anlamda sanatın 
dilinin konuşturulması, 
sanat ile yeni destanla-
rın zihinlere ve kalplere 
nakşedilmesi gerektiğini 
kaydetti. 

Afrin’de destan 
yazanların Çanakka-
le’deki destan yazanla-
rın torunları olduğunu 
hatırlatan Arabacı; “Biri-
leri Suriye’de ne işimiz 
var diyorlar. İnanılmaz 
bir şey. Antep, Halep’e 
bağlıydı. Esas sorgulan-

ması gereken Suriye’de 
Haçlının ne işi var? Bu-
ralar bizim vatanımız, 
Rusya’nın, İngiliz’in ne 
işi var? Çanakkale’de ne 
işleri vardı? Bu soruların 
sorulması lazım” diye 
konuştu. 

Harpte teknolojinin 
değil yüreklerin çarpış-
tığını söyleyen Arabacı, 
öğrencilere Seyit On-
başı’nı hatırlattı. Seyit 
Onbaşına, destan yazan 
yiğitlere sahip çıkılma-
sı gerektiğini söyleyen 
Arabacı; “Selçuklu genç-
leri Battal Gazi destan-
ları ile büyüyordu. Sizler 
çocuklarınıza Çanakkale 
destanını anlatamazsa-
nız yeni destanlar yaza-
mazsınız” dedi. 

Çanakkale’de as-
kerlerin kendi cenaze 
namazlarını kıldıklarını 
söyleyen Arabacı, bunun 
ancak müthiş bir asalet 
temsili olarak yorumla-
nabileceğini kaydetti. 
Arabacı; “57. Alay’da 
herkesin şehit olduğunu 
söyleyelim. Mehmetle-
rin yüreğini okumamız 
lazım. Çanakkale bu 
yönüyle asla bir komu-
tanlık harbi değil, bir 
Mehmetçik harbidir” ifa-
delerini kullandı.  Prog-
ramın devamında Ya-
zar ve Şair Fatih Şahin 
Işık Çanakkale’yi konu 
edinen şiir ve türküle-
ri seslendirdi. Program 
şiir dinletisinin ardından 
sona erdi. (İHA)

NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde Çanakkale anlatıldı 
Necmettin Erbakan 

Üniversitesi (NEÜ) Sos-
yal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesinde NEÜ Öğ-

retim Üyesi Prof. Dr. Ca-
ner Arabacı ile Yazar ve 
Şair Fatih Şahin Işık’ın 
katılımlarıyla “İnsan Un-

suru Yönüyle Çanak-
kale” konulu konferans 
gerçekleşti. 

NEÜ Sosyal ve 
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Konya’da, aile 
hekimliğinde gün-
cel sorunlar ve 
malpraktis konulu 
seminer düzenlen-
di. 

Seminerin açı-
lış konuşmasını 
yapan Konya Aile 
Hekimliği Etkinlik 
Derneği (KONA-
HED) Başkanı Dr. 

M. Sadrettin Özer-
dem, dernekleri-
nin hem idarenin 
hem de sağlık ça-
lışanlarının işlerini 
kolaylaştırmak ve 

Bunun nedeni de Cum-
hurbaşkanımızın kadına 
vermiş olduğu değerdir. 
Kadının siyasetteki yeri 
noktasında geçmişle bu-
gün kıyaslarsak uçurum-
lar olduğunun farkında-
yız” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanlığı 
Başdanışmanı 24. Dö-
nem AK Parti Konya Mil-
letvekili Gülay Samancı 
da, kadının siyasette 
yaşadığı zorluklara işa-
ret ederek, “Milletvekili 
seçildiğimde oğlum 2 ya-
şındaydı. Meclis’de çalış-
tığımız o yoğun dönemde 
çocuğumu 24 saatte bir 
saat gördüğümüz zaman-
lar oldu. Ama arkadaşlar 
bu işi severseniz yorgun-
luk hissetmezsiniz. Çün-
kü bu iş gönül işi, sevgi 
işi. Gözlerinizin içine bak-
tığımızda samimiyetinizi 
gördüğümüzde bizim için 
en büyük mutluluk orası” 
diye konuştu. 

Kadının siyasetteki 
yeri noktasında cumhuri-
yetin kurulduğu ilk yıllar-
dan sonra düşüş olduğu-

nu vurgulayan Samancı, 
“Bazı dönemlerde kadın-
ların temsil makamında 
olmadığını görüyoruz. 
Milletvekili seçimlerinde 
bir nebze temsil edilmiş-
ler fakat belediye seçim-
lerinde böyle bir durum 
söz konusu olmamış. 
Esas olarak bayanların 
siyasete tam adapte edil-
mesi, onların siyasette 
karar mekanizmalarının 
içinde bulunmaları AK 
Parti döneminde daha da 
çok genişletilmiştir” ifade-
lerini kullandı. 

Türkiye'nin, İslam 
dünyasının, Osmanlı'nın 
çöküşünün başladığı 
günden bu yana yakamı-
zı bırakmayan en büyük 
sorunun ‘Kaht-ı Rical‘ 
olduğuna dikkat çeken 
Başkan Toru, “Sermaye-
si olan toplumlar her za-
man gelişmiş, kalkınmış 
toplumlardır. Ekonomik 
ve siyasi gücün nihai 
kaynağı ne petrol, ne 
doğalgaz, ne uranyum-
dur. İyi eğitimli, stratejik 
düşünen, girişimci, cesur 

bireylerden oluşan be-
şeri sermayesidir. 2023, 
2071 hedeflerine emin 
adımlarla ulaşabilmek ve 
dünyadaki ilk 10 ekonomi 
arasına girebilmek için 
toplumun yarısını oluştu-
ran kadınlarımızın aklına, 
zihin gücüne ve tecrübe-
sine de başvurmamız la-
zım. Kadınlar, siyasette 
ve diğer alanlarda daha 
etkin olmak için daha faz-
la donanımlı hale gelmeli-
dirler” dedi. 

Konferansın sonun-
da tüm konuşmacılara 
Beyşehir manzaralı tablo 
hediye edildi. Programa 
Cumhurbaşkanlığı Baş-
danışmanı 24. Dönem 
AK Parti Konya Milletve-
kili Av. Gülay Samancı, 
Meram Belediye Başka-
nı Fatma Toru, Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, AK Parti Beyşe-
hir İlçe Başkanı Mustafa 
Şenol, ilçe protokol men-
supları, teşkilat üyeleri, 
meclis üyeleri, muhtarlar 
ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. (İHA)

Beyşehir’de ‘Kadının Siyasetteki Yeri’ konuşuldu 

Konya'nın Beyşehir 
ilçesinde “2023’e Gider-
ken Kadının Siyasetteki 
Yeri” konulu konferans 
gerçekleştirildi 

Beyşehir Belediyesi 
tarafından Beyşehir Kül-
tür ve Yaşam Merkezinde 
düzenlenen konferansta 
kadının siyasetteki yeri 
ele alındı. Konferansa 
Cumhurbaşkanlığı Baş-
danışmanı 24. Dönem AK 
Parti Konya Milletvekili 
Gülay Samancı, Meram 
Belediye Başkanı Fatma 
Toru ve Hüyük İmrenler 
Mahalle Muhtarı Fadime 
Açıkbaş konuşmacı ola-
rak katıldı. 

Konferanstan önce 
selamlama konuşması 
yapan Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, 
“Her başarılı erkeğin ar-
kasında bir kadın vardır. 
Aynı zamanda başarı-
lı kadının arkasında da 
anne vardır. Bu münase-

betle biz ‘2023’e Gider-
ken Kadının Siyasetteki 
Yeri’ adlı konferansı orga-
nize ettik ve bu programa 
3 başarılı kadını davet 
ettik. Cumhurbaşkanlı-
ğı Başdanışmanımız 24. 
Dönem AK Parti Konya 
Milletvekilimiz Gülay Sa-
mancı, Meram Belediye 
Başkanımız Fatma Toru 
ve Hüyük İmrenler Ma-
halle Muhtarımız Fadime 
Açıkbaş’ı burada ağırlı-
yoruz. Kendilerine çok 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Ülkemizde Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın liderliğinde 
kadınların siyasetteki 
yerinin daha da artığına 
dikkat çeken Meram Be-
lediye Başkanı Fatma 
Toru, “Her ne kadar genel 
yönetimlerde kadınlar et-
kin olsa da yerel siyasette 
kadınların bir aktör olarak 
ortaya çıkması çok daha 
yenidir. Dolayısıyla mis-

yonumuz oldukça büyük. 
Yerel yönetimler, hizmet 
alanının yarısını kadınlar 
oluşturduğu için oldukça 
önemlidir. Sadece yol, as-
falt, park yapmak yeterli 
olmuyor. İnsana dokun-
mak gerekiyor ve insanla 
aranızda köprüler kur-
mak gerekiyor. Esasen 
duvar örmek ve duvarcı 
ustası olmak çok daha 
kolay. Zor olan köprüler 
inşa edebilmek, gönüller 
arasında köprüyü kurabil-
mektir” şeklinde konuştu. 

Hüyük ilçesinin İm-
renler Mahalle Muhtarı 
Fadime Açıkbaş ise, “Sağ 
olsunlar bizi anlayışla 
karşılayan başkanlarımız 
var. Onlar bizi destekle-
dikten sonra biz hiçbir 
zorluk ve engel tanımı-
yoruz. Ben Hüyük’ün ma-
halle muhtarıyım ama git-
tiğim hiçbir yerden de geri 
çevrilmedim. Bizim her-
hangi bir sorunumuz yok. 

Konya’da aile hekimliğinde güncel sorunlar semineri 
çözüme katkı sun-
ması amacıyla ku-
rulduğunu söyledi. 
Dr. Özerdem, "Ül-
kemiz çıkarları-
nın her zaman en 
üste tutarak, ça-
lışanlarının so-
runlarını idareye 
aktarımı ve çö-
züm önerileriyle 
katkı sunmaları-
nı amaçlayan bir 
meslek örgütü 
kurmaya karar 
verdik” dedi. 

İl Sağlık Mü-
dürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, se-
minerde aktif olan 
sorunların konu-
şulacağını ifade 
ederek, “Konu-
şulmadan anla-
şılmaz, iletişim 
olmadan başarı 
olmaz. Sivil top-

lum kuruluşları 
vazgeçilmez bir 
yapıdır aslında. 
Sahadaki her 
türlü sorunların 
aktarılması açı-
sından güzel bir 
yöntemdir” dedi. 

1. Adli Tıp İh-
tisas Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. İb-
rahim Üzün ise, 
seminerde hasta 
hekim arası söz-
leşme, malpraktis, 
komplikasayon ile 
ayrımı, bilirkişilik, 
malpraktis neden-
leri ve malpraktis 
örnekleri hakkın-
da bilgilendirmede 
bulundu. 

Sağlık Bakan-
lığı Halk Sağlığı 
Genel Müdürü Dr. 
Hüseyin İlter de, 
Konya’da olmaktan 

mutluluk duydu-
ğunu ifade ederek, 
”Aile hekimliğin-
de yeni dönem 
planlamaları ko-
nuşmak istiyo-
rum. Birkaç baş-
lığa ayırdım. 2 
temel başlığımız 
var. Bir mevcut-
taki sıkıntıla-
rımızı çözmeye 
yönelik akut dü-
zen lemeler imiz 
neler, ikincisi 
ileriye dönük ya-
pısal olarak aile 
hekimliğinde ne 
üzerine tartışı-
yoruz onları si-
zinle paylaşaca-
ğım” ifadelerini 
kullandı. 

Seminer daha 
sonra soru-cevap 
şeklinde devam 
etti. (İHA)
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Konya Bilim 
Merkezi, her yıl 52 
ülkeden binlerce 
öğrencinin Avrupa 
Nükleer Araştırma 
Merkezi’nde yapı-
lan deneylere katı-
lıp canlı bağlandığı 
ve oradaki bilim in-
sanlarıyla görüştüğü 
International Mas-
terclass Etkinliği’ne 
ev sahipliği yaptı. 
Etkinliğe Türkiye’nin 
farklı şehirlerinden 
23 liseden öğrenci-
ler katılarak önem-
li bir deneyim elde 
etti. 

Sosyal, kültü-
rel ve daha birçok 
alanda ortaya koy-
duğu gelişmelerle 

her geçen gün daha 
sık adından söz et-
tiren Konya, önemli 
bir programa daha 
ev sahipliği yaptı. 
Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi işbirli-
ğinde CERN Inter-
national Masterclass 
Etkinliği, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
Türkiye’nin TÜBİTAK 
destekli ilk Bilim 
Merkezi’nde gerçek-
leştirildi. Etkinliğe 
Konya’daki okulların 
yanı sıra; İstanbul, 
Ankara, İzmir, Bur-
sa, Antalya, Gazian-
tep, Kayseri, Denizli, 
Van, Trabzon illerin-
den 23 farklı liseden 

öğrenciler katıldı. 
Gün boyu süren et-
kinlikler, ODTÜ Fizik 
Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Altuğ Özpineci 
ve Fizik Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. 
Bilge Demirköz’ün 
parçacıkların çarpış-
ması ve söz konusu 
olayların istatistiki 
bilgileri konusun-
daki seminerleri ile 
başladı. 

Seminerin ar-
dından dünyanın 
farklı yerlerindeki 
diğer katılımcılarla 
deneyimlerini video 
konferanslar aracı-
lığı ile paylaşan öğ-
renciler, CERN’de 
bulunan bilim in-

Konya Sanayi 
Odası (KSO) tarafından 
düzenlenen Uluslarara-
sı Otomotiv Sektörünün 
Geleceği (OSEG) Kon-
feranslarının bu yıl 5.'si 
gerçekleştirilecek. 

Dünya otomotiv 

sektörünün temsilcileri, 
Konya Sanayi Odası 
tarafından düzenlenen 
OSEG Konferansında 
bir araya geliyor. Eko-
nomi Bakanlığı ve Tür-
kiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) tarafın-

dan da desteklenen 
konferans hakkında bil-
gi veren Konya Sanayi 
Odası Başkanı, TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Memiş Kütükcü, oto-
motiv sektöründe mar-
ka haline gelen OSEG 

Öğrenciler CERN’e canlı bağlanıp bilim insanları ile görüştü 
sanlarına da soru-
larını iletme imkânı 
buldu. İkili gruplar 
halinde ve bilgisa-
yar yardımı ile AT-
LAS Z deneyinde 
kaydedilmiş gerçek 
bir veri kümesini in-
celeme fırsatı bulan 
öğrenciler, böyle bir 
projede yer almak-
tan büyük mutluluk 
duyduklarını dile ge-
tirerek, dünya gene-
linde Türkiye’nin de 
bu alanda önemli bir 
noktada olduğuna 
vurgu yaptılar. 

Konya Bilim 
Merkezi’ndeki CERN 
International Mas-
terclass Etkinliğini 
ve öğrencilerle bir-

likte gün boyu yap-
tıkları çalışmaları 
anlatan Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi 
Fizik Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. 
Dr. Bilge Demirköz, 
Türkiye’nin birçok 
ilinden gelen lise 
öğrencilerine önce 
teorik bilgiler ver-
diklerini ve bilimin 
geldiği son noktayı 
vermeye çalıştık-
larını söyledi. De-
mirköz, “CERN’e 
bağlandık ve Bre-
zilya’dan Karadağ’a 
kadar birçok ülke-
den üniversiteye 
bağlandık. Onların 
da bugüne kadar 
analiz ettiği binler-

ce olayı birleştirip 
daha yüksek bir is-
tatistik elde ettik. 
Fiziğin gücü, yüksek 
istatistikte saklı ve 
bugün bunu birebir 
yaşadılar” diye ko-
nuştu. 

Konya Bilim 
Merkezi’nde top-
lanan öğrencile-
rin ülkenin dört bir 
yanından geldiğini 
hatırlatan Bilge De-
mirköz, Türkiye’nin 
seviyesinin diğer ül-
kelerden asla düşük 
olmadığını, buradaki 
öğrencilerin bilgiye 
daha aç olduğu için 
daha meraklı ve bil-
gili olduklarını söz-
lerine ekledi. (İHA)

Otomotiv devleri Konya’da buluşacak 
Konferanslarının bu 
yıl 5.'sinin gerçekleş-
tirileceğini söyledi. 
Konferansların ilkinin 
2010 yılında yapıldığı-
nı hatırlatan Kütükcü, 
"2010 yılında Ar-Ge ve 
inovasyon, 2012 yılın-
da elektrikli otomobil, 
2014 yılında yerli mo-
tor, 2016 yılında da yer-
li otomobil temalarıyla 
konferanslarımızı ger-
çekleştirmiştik. Bu yıl 
ki temamız da, ‘Otomo-
tivde Yenilikçi Teknolo-
jiler’ olarak belirlendi. 
Bu tema başlığı altında 
alanında uzman konuş-
macılarımız, 'Türk Oto-
motiv Sanayinde Üre-
tim, Tasarım, Marka', 
'Yeni Nesil Otomotiv 
Teknolojileri', 'Küresel 
Otomotiv Sektörü' ve 
'Geleceğin İş Modelleri' 
konularını paylaşacak-
lar" şeklinde konuştu. 

Geçtiğimiz yıllar-
da olduğu gibi bu yıl da 
yurt dışından tecrübeli 
isimlerin, otomotiv sek-
törünü Konya'da ele 
alacağına dikkat çe-
ken Kütükcü, "İki gün 
boyunca dört oturum 
halinde yapacağımız 
konferansımızda Tür-
kiye'de otomotiv sektö-
rünün öncü isimlerinin 
yanında, Almanya, İs-
panya, Romanya, Po-
lonya ve Güney Afrika 
gibi ülkelerden gele-
cek isimleri de Konyalı 
sanayicilerimizle bu-
luşturacağız. Yine bu 
yıl programın sonun-
da ikili iş görüşmeleri 
gerçekleştireceğiz. Bu 
görüşmelere de Hin-
distan, Fas ve Güney 
Afrika'dan firma temsil-
cileri katılacak.Ayrıca, 
Türkiye'deki otomotiv 
sektörü ana sanayi fir-

malarından da ikili iş 
görüşmelerine katılım 
olacak" dedi. 

Konferansta ISO/
TS 16949 Kalite Belge-
si alan firmalarla, oto-
motiv yan sanayi sektö-
ründeki Ar-Ge merkezi 
bulunan firmalara ödül 
verileceğini aktaran Kü-
tükcü, konferans kap-
samında ayrıca bir de 
elektrikli araç sergisi 
açacaklarını kaydetti. 
KSO Başkanı Memiş 
Kütükcü, otomotiv sek-
töründe marka haline 
gelen konferansın bu 
yıl otomotivde yenilikçi 
teknolojiler temasıyla 
gerçekleştirileceğini ve 
tüm sanayicileri ve sek-
tör paydaşlarını elekt-
rikli araç sergisinin de 
açılacağı 28-29 Mart 
tarihlerinde yapılacak 
konferansa davet etti. 
(İHA)
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