
KOMEK ve ASEM’de kayıt dönemi başladı ‘Konya Şeker tesisleri göğsümüzü kabarttı’
Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOMEK ile ASEM kayıtları 
11-24 Eylül tarihleri arasında 
internet üzerinden yapılacak. 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, “Bütün 
hemşerilerimiz mutlaka 
KOMEK sertifikası 
alsınlar” diyerek çağrıda 
bulundu. Kayıtlar inter-
net üzerinden belirtilen 
tarihler arasında 
yapılabilecek.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Tarım Ba-

kanı Nazım Çavuşoğlu 
Konya Şeker’i ve Konya 

Şeker’in tesislerini teknik 
gezi çerçevesinde ziyaret 

etti. Bakan Nazım Çavuşoğ-
lu, “Gördüklerimiz bir Türk 

olarak göğsümüzü kabarttı. 
Yapılanlar vatan sevgisin-

den”  dedi. Bakan Çavuşoğlu, 
entegre üretim sistemi hakkında 
da yetkililerden bilgi aldı.
n HABERİ SAYFA 5’TE

İHL’nin çatısı kül oldu!

Bir İmam Hatip Lisesinin bitişiğinde bulunan kız yurdunun 
çatısında çıkan yangın sonrası lise ve yurdun çatısı tamamen 

yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren 
çalışmasının ardından söndürüldü.  

n HABERİ SAYFA 6’DA

Köyde Arapça konuşuluyor

3 yıldır yürütülen “Arapça Köyü Projesi” ile öğrencilerin 
ana dili gibi Arapça konuşması amaçlanıyor. Proje 

kapsamında eğitim boyunca başka bir dili konuşmak yasak. 
Yasağa uymayana cüzi para cezası veriliyor.  

n HABERİ SAYFA 7’DE

Daha modern Karatay
için çalışmalar sürüyor

‘Amacımız hijyenik 
mekanlar oluşturmak’

Gerçekleştirdiği çalışmalarla Karatay’ın çehresini değiştirip 
marka bir ilçe haline getiren Karatay Belediyesi; daha modern 
bir Karatay için ilçe merkezinde ve merkeze uzak mahallelerde 

parke, bordür, beton asfalt ve satıh kaplama çalışmaları 
gerçekleştiriyor. n HABERİ SAYFA 2’DE

Selçuklu Belediyesi, ilçede yer alan çocuk oyun parklarını 
EPDM dökme kauçuk uygulama ile kaplıyor.  Selçuklu Belediye 
Başkanı U. İbrahim Altay, “Amacımız çocuklarımızın oynarken 

eğlenebilecekleri hijyenik mekanlar oluşturabilmek” dedi. 
n HABERİ SAYFA 17’DE
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‘Düğün kavağı’ bitti!
Konya’da önceleri sıkça 
yetiştirilen hatta çocuk 

doğduğu zaman bir çok 
kavak dikilerek çocuk 

büyüyene kadar yetişen 
kavakların satılmasıyla 

düğün yapılması 
geleneği artık sona erdi

KAVAK DİKİMİ 
AVANTAJ SAĞLAR

Su sıkıntısı ve yetişmesinin uzun sürmesi 
nedeniyle kavak yetiştiriciliği neredeyse 
bitti. Ancak Konya’da kavak piyasası bu 
sene altın yılını yaşadı. İnşaat sektörünün 
hızlanması ve çam fiyatlarının yüksek ol-
ması kavak satışlarını olumlu yönde etki-
ledi. Bu durum kavağın önemini artırdı. 
Uzmanlar ise kavak dikiminin avantaj ge-
tireceğini belirtiyor. 

REFAH ARTINCA KAVAK 
GELENEĞİ SONA ERDİ

Acarkon Orman Ürünleri Yönetim Kurulu 
Başkanı Recep Acar, kavak geleneğini 
hatırlattı. Acar, “Erkek çocuk dünyaya gel-
diği zaman birçok kavak dikerlermiş. Ço-
cuk 25 yaşına geldiği zamanda düğününü 
yapabilmek için kavakları satarlarmış. 
Ama şimdi milletimizin refah seviyesi yük-
seldi. Köylüde olsa kavağa fazla önem ve-
rilmiyor” diye konuştu.   n HABERİ SAYFA 4’TE

Hakkı Gündüz 
güven tazeledi

Cemil Karakap 
yeniden seçildi

Ekonomi büyüyor,
fuarcılık gelişiyor

Savunma ve Güvenlik Destek 
Hizmetleri Sendikası (SAV-
DES-SEN) Konya Bölge Şube 
Başkanlığı 2. Olağan Seçimli 
Kongresi yapıldı.. Mevcut Baş-
kan Hakkı Gündüz tek listeyle 
girdiği seçim sonrası güven 
tazeledi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Türk Eczacılar Birliği 5. Bölge 
Konya Eczacı Odası Olağan 
Genel Kurulu yapıldı. Mevcut 
Başkan Ecz. Cemil Karakap 
delegelerin çoğunluğunun 
oyunu alarak yeniden başkanlı-
ğa seçildi. 
n HABERİ SAYFA 17’DE

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık 
Hizmetleri Genel Müdürü İlhan 
Ersözlü, “Türk fuarcılık sektörü 
2017’yi büyümeyle kapatacak. 
Geçen yıla göre bu yıl ziyaretçi 
sayısında yüzde 10 civarında 
büyüme bekliyoruz. Katılımcılar-
da da yüzde 10-12 bandında bir 
büyüme bekleniyor” dedi. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

SON GÜN KATILIMI 
MEMNUN ETMEDİ

‘HALKIMIZIN HUZURU 
İÇİN ÇALIŞIYORLAR’

Fuarda bazı stantlar erkenden toplandı

Zabıta Teşkilatı’nın 191. kuruluş yılı kutlandı

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen “Konya To-
hum”, “Konya Hayvancılık” ve “Sulama Teknolojileri ve Bit-
ki Besleme” fuarlarının son günü beklentileri karşılamadı. 
Hafta sonu olmasına rağmen fuarın son gününde katılım az 
olunca, bazı stantlar gün bitmeden toplandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Za-
bıta Teşkilatı’nın 191. kuruluş yıldönümü nedeniyle etkinlik 
düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan 
Kılca, “Her türlü huzur ve güvenliğin sağlanması zabıta teş-
kilatımızın görevi” dedi. 

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 12’DE
06 Düğünde maganda 

dehşeti: 1 ölü 07 Uyuşturucu madde 
kullanan kişi öldü 11 Çerezlik ayçekirdeği 

hasadı başladı
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Kezban- Celal Hodoğlugil ailesinin kızı Firdevs ile Nurcan-Seyit Küçüktürkmen ailesinin oğlu Ha-
kan, bir ömür mutluluk için birbirlerine söz verdiler.  Genç çifti düğünde yakınları yalnız bırakmadı

Firdevs ve Hakan 
dünyaevine girdi
Gazetemiz çalışanlarından Seyit 

Küçüktürkmen oğlu Hakan’ı evlen-
dirdi. Kezban- Celal Hodoğlugil aile-
sinin kızı Firdevs, Nurcan-Seyit Kü-
çüktürkmen ailesinin oğlu Hakan ile 
bir ömür mutluluğa ‘evet’ dedi. Mutlu 
bir yuva kurmanın sevincini yaşayan 
genç çifti yakınları yalnız bırakmadı. 
Çiftin düğünü Gold Garden Düğün 
Salonu’nda gerçekleşirken, konuklara 
geleneksel Konya pilavı ikram edildi.  

Hodoğlugil ile Küçüktürkmen 
aileleri ise çocuklarının mürüvvetini 
görmenin mutluluğunu yaşadı. Genç 
çift mutluluklarını düğüne gelenlerle 
paylaştı. Davetliler çiftin bur ömür 
mutlu olması için dua etti.  Yenigün 
Gazetesi  olarak başta Firdevs çiftine 
olmak üzere Hodoğlugil ve Küçük-
türkmen ailelerine Allah’tan saadet, 
mutluluk ve huzur diliyoruz.
n UFUK KENDİRCİ  

Konya Aydınlar Ocağı Başkanı 
Mustafa Güçlü ve beraberindeki  
Yönetim Kurulu Üyeleri ,Başkan 
Yardımcısı Mustafa Sinan Ümit, 
Basın Sözcüsü Mustafa Balkan ve 
dernek üyesi Doğan Cengiz ,Basın 
İlan Kurum (BİK) Anadolu Gazete 
Sahipleri Temsilcisi ve Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa Arslan’a, BİK Genel ku-
rulunda yeniden Yönetim Kurulu 
Üyeliğine seçilmesi  sebebiyle ha-
yırlı olsun ziyaretinde bulundular. 
Ziyaret  Konya Basını ele alınırken 
Konya Aydınlar Ocağı Başkanı 
Mustafa Güçlü tarafından Arslan’a 
Aydınlar Ocağı çalışmaları hakkın-
da bilgi verildi.  Ziyarette duyduğu 

memnuniyeti dile getiren Basın 
İlan Kurum (BİK) Anadolu Gaze-
te Sahipleri Temsilcisi ve Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan Konya Aydınlar 
Ocağı Başkanı Mustafa Güçlü’ye 
teşekkür ederek çalışmalarında 
başarılar diledi. 
n HASİP MUTLU

Basın İlan Kurumu (BİK) Ana-
dolu Gazete Sahipleri Temsilciliği 
seçimlerinden büyük bir başarıyla 
çıkan ve geçtiğimiz ay yapılan BİK 
Genel Kurulu’nda yeniden Yöne-
tim Kurulu Üyeliğine seçilen Yeni-
gün Gazetesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Arslan’a hayırlı olsun 
ziyaretleri sürüyor. Anadolu’da 
Bugün Gazetesi imtiyaz sahibi ve 
Atiker Konyaspor Yönetim Kuru-

lu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ahmet 
Baydar, Arslan’a hayırlı olsun ziya-
retinde bulundu. Ziyarette Arslan’ı 
tebrik eden Baydar, başarılarının 
devamını diledi. Anadolu basını-
nın sesi olmak için ellerinden ge-
len gayretleri gösterdiklerini ifade 
eden Arslan da, “Bugüne kadar 
Anadolu basınını hak ettiği yere 
getirmek ve hak ettiği değeri gör-
mesi anlamında elimizden gelen 

gayretleri gösterdik. Bundan son-
ra da bu hedefler doğrultusunda 
çalışmalarımız sürdüreceğiz. Yerel 
basının sesinin daha gür çıkması 
ve daha güçlü olması adına, tüm 
yerel basın temsilcileriyle de istişa-
reler ederek çözüm önerilerini or-
taya koymayı sürdüreceğiz” dedi. 
Arslan, hayırlı olsun ziyaretinden 
dolayı Baydar’a teşekkür etti. 
n TEVFİK EFE

Aydınlar Ocağı yönetiminden
Arslan’a hayırlı olsun ziyareti 

Konyaspor Basın Sözcüsü 
Baydar’dan, Arslan’a ziyaret

Gerçekleştirdiği çalışmalar-
la Karatay’ın çehresini değiştirip 
marka bir ilçe haline getiren Ka-
ratay Belediyesi; daha modern bir 
Karatay için ilçe merkezinde ve 
merkeze uzak mahallelerde parke, 
bordür, beton asfalt ve satıh kapla-
ma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli Karatay’ın 82 
mahallesinde ve bu mahallelere 
bağlı yayla yollarında çalışmaların 
hummalı bir şekilde devam ettiğini 
söyledi. Başkan Hançerli hizmetin 
merkezden 95 km uzağa taşındı-
ğını belirterek 2017 yılında toplam 
315.014 m2 satıh kaplama, 56.204 
ton beton asfalt, 38.298 metrekare 
parke ve 23.160 mtül bordür ça-

lışması gerçekleştirildiğini söyledi. 
Başkan Hançerli fiziki belediye-
cilik anlamında güzel çalışmalar 
gerçekleştirmek için yapılan çalış-
malarla Karatay’ın daha modern 
ve gözde bir ilçe haline geldiğini 
söyledi. Yeni yollarının açılmasıyla 
trafik akışını ve ulaşımı rahatlattık-
larını da dile getiren Başkan Han-
çerli 2017 yılı içerisinde 6.350 m 
yeni yol açıldığını belirtti. 

Hazreti Mevlana’nın diyarı 
Karatay’ın her şeyin en güzeline 
layık olduğunu vurgulayan Başkan 
Hançerli, kutlu belde Karatay’a 
layığı ile hizmet edebilmek için 
çalışmaların devam edeceğini dile 
getirdi.
n HABER MERKEZİ 

Karatay’da asfalt çalışmaları hız kesmiyor
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TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmet-
leri tarafından organize edilen TÜYAP 
Konya Fuarcılık tarafından düzenle-
nen “Konya Tohum”, “Konya Hay-
vancılık” ve “Sulama Teknolojileri ve 
Bitki Besleme” fuarları dün sona erdi. 
2 holde gerçekleştirilen fuarda, 50 bin 
ziyaretçi hedefleniyordu. Henüz ziya-
retçi sayıları açıklanmasa da fuar bu 
yıl beklenen ilgi ve katılımı görmedi. 
Pazar günü olması nedeniyle fuara 
katılan firmalar son günden oldukça 
umutluydu. Ancak firmalar bekle-
diklerinin karşılığını alamadı. Fuara 
katılan firmalar fuarın tanıtımınınye-
terince yapılamadığını ve fuar takvi-
minin yeniden gözden geçirilmesini 
istediler. 

FUAR TAKVİMİ YENİDEN 
BELİRLENMELİ

Fuara katılım sağlayan sektör 
temsilcileri, fuarla ve ürettikleriyle 
ürünlerle ilgili değerlendirmelerde 
bulundular. Bunlardan bir ide Alp 
Tarım. Alp Tarım olarak sektörün 
ihtiyaç duyduğu üç aşamada hizmet 
verdiklerini ifade eden ALP Tarım 
Ziraat Mühendisi Süleyman Yavuz 
İlgün, “Alp Tarım olarak sektörde to-
hum, bitki besleme ve ilaç konusunda 
çiftçilerimizin yanındayız.  Türkiye’de 
sertifikalı tohum hububatında firma 
olarak ilk beş içerisinde yer alıyoruz. 
Firma olarak bütün üretimlerimizi 
Konya’da gerçekleştiriyoruz.  Alp Ta-
rım ailesi olarak Konya’da gerçekle-
şen fuara katılım sağlıyoruz ve çiftçi-
lerimize ürünlerimiz hakkında bilgiler 
veriyor. Bizler TÜYAP yetkililerinden 
fuar takviminin yeniden gözden geçi-
rilmesini istiyoruz” dedi
TOHUM ELEME MAKİNESİNDE ÖNCÜ

Fuarda stant açan bir başka fir-
ma ise Akyürek Technology sektö-
ründe 1973 yılından itibaren hizmet 
eden firma Konya fuarında üreticiler 
ile buluştu. Firmanın Satış Danışma-
nı Mustafa Selçuk Doğan, “Akyürek 
Technology olarak Türkiye’de tohum 
işleme ve iyileştirme anlamında her 

türlü tohumu eleyen makine imalatı 
yapmaktayız.  Türkiye dışında 73 ül-
keye ihracat yapan firmayız. Makine-
lerimiz hububat, bakliyat, tohum ve 
yağlı tohum ailesinde yer alan kuru 
sebzelerin hasat esnasında ve he-
men sonrasında ürüne karışan toz, 

taş, toprak, saman, cam ve bunu gibi 
ürün harici maddeleri ayırabildiği gibi 
ortalama üründen küçük, az yetişmiş, 
kırılmış, yabani tohum, zedelenmiş 
tohum veya başka mahsul tohumu 
gibi maddeleri de ayırabilmektedir” 
şeklinde konuştu

TARIMAK 39 ÜLKEYE İ
HRACAT YAPIYOR

1981 yılında üretime başladığın-
dan bu yana, Tarımak üretim kapa-
sitesini sürekli arttırarak, ülkemizin 
en önemli süt sağma ekipmanı üre-
ticisi olduklarını ifade eden firmanın 

Ziraat Mühendisi Ali Özkan TÜRK, “ 
Tarımak A.Ş. tarafından üretilen Be-
reket süt sağma makineleri ve sağım 
sistemleri dünyanın birçok ülkesinde 
kullanılmaktadır. Yurtiçinde 200’ü 
aşkın bayimiz var,  Pancar Ekicileri 
Kooperatifleri, Tarım Kredi Koopera-

tifleri tarafından çalışmalarımızı yü-
rütmekteyiz.  Firma olarak 39 ülkeye 
ihracat gerçekleştiriyoruz.  Firma ola-
rak süt sağım sistemlerinin yanında 
yağmurlama başlıkları ile de çiftçileri-
mizin yanındayız” ifadelerini kullandı. 
KOÇLARIM, YEM ÜRETİMİNE BAŞLADI

Koçlarım Yem de fuardaki yerini 
aldı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan-
ların yem imalatı üzerinde kurulan 
firma 14 çeşit Büyükbaş ve Küçük-
baş Hayvan Yemlerinin üretimi ger-
çekleştiriyor. Koçlarım Yem Fabrika 
Müdürü Fatih Yavuz, “ Bünyemizde 
tohum, gübre ticareti, hububat alım 
satım ticareti yapmaktayız.  Yem fab-
rikamızı şubat ayında devreye aldık. 6 
aydan beri de büyükbaş yemi, ürete-
rek sektörümüze hizmet vermekte-
yiz. “ dedi.

‘TARIM FUARI İLE BU 
FUAR BİRLEŞTİRİLSİN’

“Yemde kalite, kalitede istikrar” 
sloganıyla ile çalışmalarının sürdüren 
Çöğenler Yem Veteriner Hekimi Or-
çun Alkan, “Konya’nın 40 yıllık firma-
sıyız.  Bunun 20-25 yıllık kısmı fabri-
kacılık kısmında devam ediyor. Firma 
olarak büyükbaş,küçükbaş ve kanatlı 
hayvanların yemlerini üretiyoruz.  
Sektörde aylık 17 bin ton satışımız 
var.  Bizler Konya firmaları başta ol-
mak üzere fuara katılan firmalarımı-
zın ortak noktası bu fuarımızın Mart 
ayında gerçekleştirilen Tarım Fuarı ile 
birleştirilmesi” ifadelerini kullandı.
MUTLU TOHUM DÜNYADA 3. SIRADA

Son teknoloji üretim sistemleri 
ile yem bitkileri teknolojisi üzerine 
çalışma yaptıklarını ifade eden Mutlu 
Tohum yöneticilerinden Mustafa Uy-
sal,  “Firma olarak kaba yem bitkileri 
üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz.  
Ağırlığımız yonca tohumu üretimin-
de Türkiye’nin en büyük firmasıyız.  
Hayvanların yediği kaba yemlerimi-
zin hepsinin tohumlarını satıyoruz 
ve üretiyoruz. Türkiye’nin en büyük 
üreticisiyiz. Dünyada ise bu konuda 
3.’yüz” dedi.n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen “Konya Tohum”, “Konya Hayvancılık” ve “Sulama Teknolojileri ve Bitki Bes-
leme” fuarlarının son günü beklentileri karşılamadı. Hafta sonu olmasına rağmen fuarın son gününde katılım oldukça azdı 

Son gün umudu boşa çıktı!

Mutlu Tohum, yonca tohumu üretiminde Türkiye’nin en büyüğü.

Çöğenler Yem, fuarın Mart ayındaki fuarla birleştirilmesini istiyor. 

Koçlarım, Şubat ayından bu yana yem üretimi yapıyor. 

Alp Tarım, fuar takviminin yeniden gözden geçirilmesini istiyor.

“Konya Tohum”, “Konya Hayvancılık” ve “Sulama Teknolojileri ve Bitki Besleme” fuarları dün sona erdi. Fuarın son günü Pazar günü olmasına
 rağmen firmaların beklentilerini karşılamadı. Katılımcı firmalar bu nedenle stantlarını erken boşalttı. 

Akyürek Technology, 73 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Tarımak, süt sağma makineleri ile çiftçilerin yanında. 
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Demirci ve Yavuz aileleri akraba oldu. Gözde ve Yasin bir ömür boyu mutluluk 
için dünyaevine girdi. Düğünde çifti akrabaları yalnız bırakmadı

Ayşegül ile Mustafa mutlu bir yuva kurmak için ‘evet’ dedi. Genç çift Beril Düğün 
Salonu’nda  gerçekleşen düğünle dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşadı 

Gözde ve Yasin 
dünyaevine girdi

Ayşegül ile Mustafa
mutluluğa ‘evet’ dedi

Ayşe-İsmail Demirci ailesinin 
kızları Gözde ile Ayşe-Şaban Yavuz 
çiftinin oğulları Yasin dünyaevine 
girdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı 
düğünde çiftin akrabaları, onların en 
mutlu gününde mutluluklarına ortak 
oldu. 

Demirkıran Aybahçe Düğün 
Salonu’ndaki etkinlikte davetlilere 
ikramlarda bulunuldu. Akraba olan 
Demirci ve Yavuz aileleri ise misa-
firlerle tek tek ilgilendiler. Yenigün 
Gazetesi ailesi olarak başta Gözde ve 
Yasin çiftine Allah’tan mutluluk ve 
huzur, Demirci ve Yavuz ailelerini ise 
tebrik ederiz. 
n UFUK KENDİRCİ  

Konya’nın tanınmış ailelerinden 
Keskin ve Sayıcı’ların mutlu günü. Zeli-
ha -Bülent Keskin ailesinin kızları Ayşe-
gül ile Ayşegül-Ali Sayıcı çiftinin oğulları 
Mustafa birbirlerine söz vererek dünya-
evine girdiler. Beril Düğün Salonu’nda  
yapılan düğünde genç çiftin yakın arka-
daşları onları bu mutlu günlerinde yal-
nız bırakmadılar. Etkinlikte geleneksel 
Konya pilavının ikram edilirken, düğüne 
çok sayıda davetli katıldı. Düğün boyun-
ca Zeliha -Bülent Keskin ve Ayşegül-Ali 
Sayıcı aileleri konuklarla yakından ilgi-
lenerek düğün tebriklerini kabul ettiler. 
Yenigün Gazetesi ailesi olarak genç çift 
Ayşegül ve Cemal’a Allah’tan mutluluk 
ve sevgi, Keskin ve Sayıcı ailelerine de 
saadet ve huzur diliyoruz. 
n UFUK KENDİRCİ

Konya’da kavak piyasası bu sene altın yılını yaşadı. İnşaat sektörünün hızlanması ve çam fiyatlarının yüksek olması kavak satışları-
nı olumlu yönde etkiledi. Ancak Konya’da kavak yetiştiriciliği ise neredeyse tamamen durdu. Bu durum ise kavak fiyatlarını artırıyor

Kavak altın yılını yaşıyor!
Kavak piyasası bu sene altın yı-

lını yaşadı. Ancak Konya’da kavak 
yetiştiriciliği tamamen bitti. Bunun 
nedeni ise kavağın su sıkıntısından 
dolayı uzun süre de yetişmesi oldu. 
Marangoz esnafları ise çareyi başka 
bölgelerde buldu. Kavakları Türki-
ye’de ki başka bölgelerden temin 
eden esnaflar bundan dolayı mali-
yetin arttığını da söyledi. Bu sene ki 
çam fiyatlarının yüksek olmasından 
dolayı kavak satışlarının artığını ifade 
eden, Acarkon Orman Ürünleri Yöne-
tim Kurulu Başkanı Recep Acar, “Bu 
sene çam ve köknar pahalandı.Çamın 
pahalı olmasından dolayı kavak altın 
yılını yaşadı. Kavak satışlarımız çok 
iyi. Bunun sebebi ise çamın pahalı ol-
ması ve kavağın ucuz olmasıydı. An-
cak tek sorunumuz kavağın Konya’da 
yetişmemesi. Kavağın yetişme süre-
si 25 yılı buluyor. Bundan dolayı da 
üretici kavağı ekmiyor” dedi. Konya 
Marangozlar Odası Başkanı Mustafa 
Dülgeroğlu ise satışların bu sene iyi 
olduğunu ifade ederek, Konya’da ka-
vağın yetişmesi halinde avantajlarının 
da olacağına dikkat çekti. 

KAVAK TARIM ÜRÜNÜNE 
ZARAR VERİYOR!

Konya Marangozlar Odası Başka-
nı Mustafa Dülgeroğlu, kavak yetişti-
riciliğinin ekili olan tarım ürünlerine 
zarar vermesinden dolayı bittiğinin 
altını çizdi. Dülgeroğlu, “Konya’da 

kavak yetiştiriciliği hemen hemen bit-
miş durumda. Eskiden Konya’mızın 
Ereğli ilçesinde kavak çok ekiliyordu. 
Şuanda yok ama gene de başka böl-
gelerden temin edebiliyoruz. Tabi 
ki böyle olunca da nakliye ve kesim 
maliyeti gibi maliyetler oluyor. Kon-
ya’da yetişmiş olsaydı avantajlarımız 
elbette olurdu. Şimdi bazı esnaflar 
kavağı görmeden aldığı için bazen 
malda değişiklikler olabiliyor. Ama 
temininde herhangi bir problem yok. 
Kavağın yetişme süreci yaklaşık 25 
yılı buluyor. Su eksikliğinden ziyade 
tarım ürünün ekili olduğu yerde ka-
vak olmuyor. Buğday, pancar ekildi-
ği zaman kavağın gölgesinde dolayı 
ürün yetişmiyor. Kavak satışları ise 
çama olan zamdan dolayı bu sene 

iyiydi. Bunun bir diğer nedeni de tabi 
ki inşaat sektörünün iyi olması. Kavak 
birde esnek bir malzeme olduğu için 
fazla tercih edilir” dedi. 

KONYA’DA Kİ SU SIKINTISI KAVAK 
YETİŞTİRİCİLİĞİNİ BİTİRDİ

Acarkon Orman Ürünleri Yö-
netim Kurulu Başkanı Recep Acar, 
Konya’da yaşanan su sıkıntılarından 
dolayı kavak ekiciliğinin bittiğini ifa-
de ederek, kavakları şehir dışından 
getirttiklerini söyledi. Bir kavağın 25 
senede yetiştiğini ancak yağmuru faz-
la alan bölgelerde 10 senede yetişti-
ğinin altını da çizen Acar; “Kavakçılık 
mesleğini uzun zamandır yapıyoruz. 
Bize babadan kalan bir meslek. 15 
yaşından itibaren 40 senedir faaliyet 
veriyoruz. Kavakçılık daha önceden 
güzeldi ve kolaydı. Çünkü Konya’da 
kavak yetişiyordu. Ereğli’den, Çum-
ra’dan ve Karaman’dan gidip alıp 
gelebiliyorduk. Ama şuanda kavağın 
yetişmesi Konya’da bitti. Kavak ekil-
diği zamandan itibaren 20-25 senede 
ekonomiye döner. Böyle olduğundan 
dolayı da kimse 25 sene bekleyip 
tarlasına boşuna meşgul etmiyor. 
Konya’da kavak yetiştirmek kolay bir 
kazanç yolu değildir. Ama tabi ki de 
başka yerlerden temin etme imkânı-
mız var. Bu mesleğin tamamen yok 
olması anlamına gelmez. Şuanda bize 
kavaklar Adapazarı, Sakarya, Akyazı 
gibi bölgelerden geliyor. Bu bölge-

lerde de ekonomik değeri var. Bizim 
burada 25 senede yetişen kavak ora-
da 10 senede yetişiyor. Bunun sebebi 
de tabi ki su. Yağışlar o bölgelerde çok 
fazla. Bu da oradaki insanlara ekono-
mik olarak katkı sağlıyor. Bölgedeki 
insanlar pancar ve buğday ekeceğine 
kavak ekiyor. Çünkü yağmur yağıyor 
suya gereksinim kalmadan eziyette 
olmuyor. Yeraltı su kaynakları Kon-
ya’da bitmek üzere. Kavak yetişecek 
bir su kaynağı yok. Daha önceden 
bir gelenek vardı. Erkek çocuk dün-
yaya geldiği zaman birçok kavak di-
kerlermiş. Çocuk 25 yaşına geldiği 
zamanda düğününü yapabilmek için 
kavakları satarlarmış. Ama şimdi mil-
letimizin refah seviyesi yükseldi. Köy-
lüde olsa kavağa fazla önem verilmi-
yor. Başka ürünlerde kolay yollar ile 
kazanç sağlanıyor. Aslında milletimiz 
kenarlara kavak ekerek güneşe engel 
olmayacak şekilde ortada da ürününü 
yetiştirebilir” diye konuştu. 
KAVAK BU SENE ALTIN YILINI YAŞIYOR

Kavak satışlarının bu sene altın 
yılını yaşadığını söyleyen Recep Acar, 
bunun sebebini ise çam fiyatlarının 
yüksek olmasına bağladı. Çamın ise 
genellikle devlet kurumlarının inşa-
sında kullanıldığını ifade eden Acar, 
“Kavak ucuz olduğu zaman rağbet 
görür. Kavak pahalı olduğu zaman ise 
vatandaşımız çamı tercih eder. Mille-
timizin öncelikli tercihi köknar veya 

çam olur. Bu sene çam ve köknar pa-
halandı. Biz ihalelere katılıyoruz. Yani 
çamda işliyoruz. Bu sene çamın paha-
lı olmasından dolayı kavak altın yılını 
yaşadı. Kavak satışlarımız çok iyi oldu. 
Bunun sebebi ise çamın pahalı olması 
ve kavağın ucuz olmasıydı. Sanayide 
ki esnafta satıştan memnun. Ben iş 
yapmadım diyen esnaf yalan söylemiş 
olur. Bir de iş olmasının sebebi Kon-
ya’da inşaatın fazla olması. Kavağın 
metreküpü ise şuanda tane fiyatı 550 
TL. Bahar aylarında ise 480 TL idi. 
Bahardan bu tarafa 60-70 TL arasın-
da zamlandı. Çamın fiyatı ise 750 TL. 
Arada epey bir fark var. Bundan do-
layı da vatandaş kavağı tercih ediyor. 
Çamı daha çok resmi daireler tercih 
ediyor. Devlet buralara çamın kulla-

nılmasını mecbur tutuyor. Okullar, 
sağlık ocakları gibi kurumlarda çam 
kullanılıyor. Mesela bu yıl playwood 
diye bir madde çıktı. Kavağın kulla-
nım alanını veya kerestenin kullanım 
alanını yüzde 50 düşürdü. Eskiden 4 
bin ton sattığımız kereste şimdi 2 bin 
tona düştü” dedi. 

KAVAK MALİYETİ DIŞARIDAN 
ALDIĞIMIZ İÇİN ARTIYOR

Kavakları dışarıdan getirttikleri 
takdirde maliyetin arttığını söyleyen 
Recep Acar cümlelerine şu şekilde 
aktardı: “Kavakları dışarıdan aldığı-
mız için elbette maliyet artıyor. Kon-
ya’da yetişmiş olsa, nakliyeden dola-
yı avantaj sağlanır. Kendimizin bile 
yetiştirme imkânı olur. Ama şuanda 
dışarıdan getirtmek için 70 TL nakliye 
veriyoruz. Buda bize değil de alıcıya 
yansıyor. 

Dışarıya gidip ürün seçmekte bizi 
yoruyor. Zamanın daha çok olması 
için kendi araçlarımızla değil de hızlı 
tren ile seyahat ediyoruz. Konya’da 
Beyşehir bölgesinde biraz kavak yeti-
şiyor ama bizi tatmin edecek derece-
de değil. Bizim yılda işlediğimiz kavak 
miktarı en az 2 bin ton. Bir bahçede 
en az 150 ton kavak olması lazım ki 
işçiyi oraya görevlendirdiğimize değ-
sin. Biz işçiyi oraya kesime götürdü-
ğümüz zaman çadır kurup kalmaları 
gerekiyor.” 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Mustafa Dülgeroğlu Recep Acar
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Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) Konya Bölge Şube Başkanlığı 2. Olağan 
Seçimli Kongresi yapıldı.. Mevcut Başkan Hakkı Gündüz tek listeyle girdiği seçim sonrası güven tazeledi

SAVDES-SEN’de Hakkı 
Gündüz güven tazeledi

Savunma ve Güvenlik Destek Hiz-
metleri Sendikası Konya Bölge Şube 
Başkanlığı 2. Olağan Seçimli Kongre 
özel bir otelde yapıldı. Kongreye ka-
tılanlar arasında SAVDES-SEN Genel 
Başkan Yardımcısı Ayhan Türkmen 
ve Atilla Budak, Ankara 2 No’lu Şube 
Başkanı İsmail Çömez, Diyanet-Sen 
Konya Şube Başkanı Ali Koç ve diğer 
illerden bölge temsilcileri katıldı.

“KONYA VE ANTALYA BÖLGE 
ŞUBELERİNİ BİRLEŞTİRDİK”

Kongrede ilk olarak SAVDES-SEN 
Konya Şube Başkanı Hakkı Gün-
düz açılış konuşması yaptı. Başkan 
Gündüz, sendika olarak büyüyüp, 
gelişmek istediklerini vurgulayarak, 
“Davalar vardı, tarihin önünde yü-
rür ve tarihe istikamet gösterirler. 
Davalar insanları harekete geçirir ve 
her dava bir mücadele gerektirir. İşte 
SAVDES-SEN böyle bir dava, böyle 
bir oluşumdur. 2013 yılında kurulan 
ve hiçbir konfederasyona bağlı ol-
madan hukuki hak arama mücade-
lemizin dördüncü yılını tamamlamış 
bulunmaktayız. Şube olarak huku-
ki mücadelemizi verirken attığımız 
her adımda sevgi tohumları ektik. 
Nefret tohumları ekmek isteyenler 
karşı her zaman sevginin yanında 

yer aldık. Kurulduğumuz günden 
bu güne çalışmalarımız hızla devam 
ederken, sendikamızın hem malı 
hem de teşkilat yönünden daha güç-
lü olabilmesi adına sendika içerisinde 
önemli değişiklikler gerçekleştirdik. 
SAVDES-SEN Konya Şubemiz adına 
bu değişikliklerin en önemlisi Antalya 
ve Konya Bölge Şubelerinin birleş-
tirilmiş olmasıdır. Konya Şubemiz, 
Konya ili merkez alınmış ve 11 ilde 
faaliyet göstermek üzere yeniden teş-
kilatlanmıştır. Konya bir vefa şehridir. 
Şehrimiz kendine güvenenleri kucak-
lamış ve bağrına basmıştır. Asla ken-
dine güvenenlere sırt çevirmemiştir. 

Amacımız geniş bir bölgeye sahip 
olduğumuz faaliyet alanımızda sendi-
kamızın daha da büyümesi ve güçlü 
olabilmesini sağlamak. Bunu başara-
bilmek için her geçen günü büyük bir 
özveri ile değerlendirmeye mecbu-
ruz” diye konuştu.  

Açılış konuşmasının ardından 
toplantı; divanın teşkili, mali ve faali-
yet raporlarının ibrası ile devam ettik-
ten sonra oy verimine geçildi. Seçime 
tek liste olarak giren Başkan Hakkı 
Gündüz, yeniden başkanlığa seçildi. 

“GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ”
Başkanlığa yeniden geldiği için 

mutlu olduğunu dile getiren Başkan 

Gündüz, 4 yıl boyunca yeniden hiz-
met vermek için çalışacaklarını söy-
leyerek, “Tek listeyle girdiğimiz se-
çimde yeniden başkan olduğum için 
mutluyum. Devlet memurları için 
girdiğimiz bu yolda memur arkadaş-
larımıza bir şeyler katmaya çalıştık. 
Arkadaşlarımızın güvenini aldığımızı 
düşünüyorum. Katılımcılarımız da 
bizlere 4 yıl daha süre verdiler. Bu 
güveni boşa çıkarmamak için daha 
çok çalışcağız. Memurların sorunları-
nın çözümü için uğraş vereceğiz. Bu 
seçim sonucu tüm camiamıza hayırlı 
olsun” dedi.
n UFUK KENDİRCİ 

 TYB’den Edirne Osmanlı Camileri fotoğraf sergisi
TYB Konya Şubesi 2017 kültürel 

etkinliklerine Edirne Osmanlı Cami-
leri fotoğraf sergisiyle devam ediyor. 
TYB Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten, 
geçmiş mirasımızı geleceğe taşıyan 
en önemli araçlar arasında ibadet me-
kanlarının bulunduğunu dolayısıyla 
yeni neslin geçmişle irtibatını camile-
rimizin etkin şekilde sağladığını belir-
terek Edirne Osmanlı Camilerinin bu 
bakımdan önemli olduğunu söyledi. 

Erten, bu serginin Konya halkı ile 
Osmanlı’ya başkentlik yapmış Edirne 
camilerini buluşturmayı amaçladık-
larını ve aslında bu serginin Selçuklu 
ile Osmanlıyı buluşturduğunu ifade 
ederek sergiyi birlikte yaptıkları Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, NEÜ Uluslara-
rası Rumi Medeniyetler Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ve Konya İl Tu-
rizm ve Kültür Müdürlüğü’ne katkı-

larından dolayı teşekkür etti. Yüksek 
Mimar Şule Yılmaz Erten, Prof. Dr. 
Hayri Erten ve Yrd. Doç. Dr. Semiha 
Kartal’ın “Edirne Osmanlı Camilerine 
Strüktürel Bir Bakış” ismiyle hazır-
ladıkları fotoğraf sergisinin açılışına 
TYB Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten, 
Prof. Dr. Nazmi Zengin, Aydınlar Oca-
ğı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güç-
lü, Konya STK platformu yönetimin-
den İbrahim Dıvarcı, TYB Yönetim 

Kurulu üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ali 
Fuat Baysal, Huzeyme Yeşim Koçak, 
Melahat Ürkmez, Gazeteci Kazım 
Öztürk, Ahmet Kuş, Ali Işık, Ömer 
Lütfi Ersöz, değerli yazar ve akade-
misyenler katıldı.  TYB Başkanı Erten, 
serginin 3-4 Ekim 2017’de Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Ahmet Ke-
leşoğlu Eğitim Fakültesi A1 blokta 
saat 11.00’de tekrar sergileneceğini 
duyurdu.  n HABER MERKEZİ 

11 Eylül 2001 tari-
hinde yüzlerce masum 
insanın insafsızca kat-
ledildiği, elim hadiseyi 
hepimiz hatırlarız. Tari-
he, “11 Eylül İkiz Kuleler 
Saldırısı” olarak geçen 
hadisenin bilançosu ol-
dukça ağırdı: 10 milyar 
doların üzerinde maddi 
hasar ve 2976 can kay-
bı. Hayatını kaybeden 
her 10 kişiden 9 tanesinin de cesedi 
parçalanmış vaziyetteydi. ABD tara-
fından zanlı da belliydi: İslami Terör 
Örgütleri! İslamiyet ve terör kelime-
lerinin yan yana gelmesi bile bizlerin 
canını yakarken; İslamiyet’e göre bir 
cana kıymanın tüm insanların canına 
kıyma ile eşdeğer olduğu, cana kıy-
manın cehennem ile cezalandırılacağı 
belirtilmesine rağmen, İslamiyet ile 
terörün yan yana getirilmesinin tek 
amacı vardı: İslamofobi. Bununla bir-
likte 11 Eylül İkiz Kuleler Saldırısı’nın 
bir terör olayı mı yoksa komplo teorisi 
mi olduğunu da sizlerin takdirine bıra-
kıyorum. Hüküm sürerken de olaydan 
kısa bir süre önce ikiz kulelerin Larry 
Silverstein isimli bir yapsatçı tarafın-
dan 99 yıl gibi uzun bir vade ile ne-
den kiralandığını, yine olay öncesinde 
ABD havayolu şirketlerinin hisselerin-
de ki ilginç değişimlerin nedenini de 
araştırmanızı rica ediyorum.       

11 Eylül İkiz Kuleler Saldırısı’nı fır-
sat bilen ABD’nin; Afganistan ve Irak 
operasyonlarının altında yatan asıl 
nedenin sözde İslami Terör Örgütle-

ri’ni bitirmek değil, Yeni 
Dünya Düzeni sağlamak 
olduğunu hepimiz biliyo-
ruz. Yeni Dünya Düzenini 
sağlayarak Ortadoğu 
da hâkimiyet kurmanın 
da her terör grubuna 
“Müslüman” yaftası ya-
pıştırarak Dünya kamu-
oyuna İslamofobi algısı 
oluşturmaktan geçtiğini 
düşündüklerinin de far-

kındayız. Hristiyan/Yahudi yönetimler 
ve yöneticiler tarafından yüzyıllardır 
şiddete, işgale, işkenceye ve zulme 
maruz kalan İslam coğrafyası için 
“Hristiyanofobi” ya da “Yahudiofobi” 
yi ortaya atmayıp; terörü ayetler ile ya-
saklamış olan İslamiyeti, terör ile aynı 
cümle içerisinde kullanmak isteyenle-
ri ve amaçlarını da çok iyi biliyoruz. 

Cenab-ı Hakk (C.C.) a şükürler 
olsun ki “düşünen toplum” olma yo-
lunda ilerliyoruz. Bu ilerleyiş Fransız-
ları tedirgin etmiş olacak ki minareleri 
şeytanın silahı! Müslüman erkek ve 
kadınları da şeytan! olarak gösteren 
afişleri piyasaya sürecek kadar küs-
tahlaştılar. Aynı dönemde de pek çok 
caminin kundaklanmasına da ön ayak 
oldular. 

Algı operasyonlarının artarak de-
vam edeceğini, her fırsatta İslamofo-
bi’nin insanlara aşılanacağını bilerek 
hareket etmeli, akıllı ve uyanık olma-
lıyız. 

Kalın sağlıcakla… 

ÜST AKLIN SİNSİ PLANI: İSLAMOFOBİ

TED Konya Kolejinde öğret-
menlere yönelik “Sebit” progra-
mının “Raunt “ sistemi organize 
edilen bir etkinlikle tanıtıldı. TED 
Genel Merkezi’nin 2017–2018 
Eğitim-Öğretim yılında tüm TED 
okulları 11. Sınıflar YGS-LYS ha-
zırlığı kapsamında uygulamaya 
karar verdiği “Sebit” programının 
“Raunt” sistemi TED Konya Koleji 
öğretmenlerine tanıtıldı. Tanıtım 
programına ODTÜ Teknokent’ten 

Ulaş Kızıltuğ katıldı.  TED Kon-
ya Koleji Genel Müdürü Gülören 
Kale, “Okulumuzda gerçekleşti-
rilen uygulamanın tanıtımı için 
okulumuz Rehberlik, Bilişim ve 
branş öğretmenleri hazır bulun-
du. Öğrencilerin hazırlık sürecin-
de daha aktif ve donanımlı olması 
için uygulanacak olan “Raunt” sis-
temi, tüm bileşenleri ile ayrıntılı 
olarak anlatıldı” dedi.
n HABER MERKEZİ 

TED’li öğretmenlere Sebit 
programı tanıtımı yapıldı

SAVDES-SEN Konya Şube Başkanı Hakkı Gündüz, “ Devlet memurları için girdiğimiz bu yolda memur arkadaşlarımıza
 bir şeyler katmaya çalıştık. Arkadaşlarımızın güvenini aldığımızı düşünüyorum” dedi.

KOMEK ve ASEM’de kayıtlar başladı
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) 
ile Aile Eğitim ve Sanat Merkezleri-
ne (ASEM) kayıtlar 11-24 Eylül ta-
rihleri arasında internet üzerinden 
yapılacak. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, KOMEK’in mes-
lek edindirme alanında Türkiye’ye 
model olduğunu belirterek, bugü-

ne kadar 310 farklı branşta, 500 
binden fazla kursiyerin KOMEK ve 
ASEM’lerden istifade ettiğini söyledi. 
Bir halk üniversitesi olan KOMEK’in 
son 3 yıldır ilçelerde de yaygınlaştı-
ğını ve her geçen gün büyüdüğünü 
kaydeden Başkan Akyürek, KO-
MEK’in Konya’nın ve Türkiye’nin en 
büyük, en önemli ailelerinden biri 
olduğunu dile getirdi. 

KOMEK’in 32’si ilçelerde olmak 
üzere şehir genelinde 60 merkez-
de eğitimlerini sürdürdüğünü vur-
gulayan Başkan Akyürek, “Bütün 
hemşerilerimiz mutlaka KOMEK 
sertifikası alsınlar. Hem iş bulmaları 
kolaylaşacak hem de sosyal çevre, 
komşuluk ilişkilerini güçlendirme, 
yeni dostlar edinme imkanına kavu-
şacaklar” dedi. 

İLÇELERDEKİ YENİ ASEMLER
 KAYIT ALACAK 

ASEM’lerin ise şehir merkezi ile 
Akşehir, Ilgın ve Ereğli’nin yanında 
bu dönem ilk kez Karapınar, Bozkır, 
Çumra, Cihanbeyli, Güneysınır, Sa-
rayönü, Seydişehir ve Tuzlukçu’da 
tamamlanan şehir konaklarında da 
kayıt alacağını kaydeden Başkan Ak-
yürek, yapımı tamamlanan Beyşehir 

ve Kulu Şehir Konağı’nın ASEM ola-
rak gelecek dönem hizmete başlaya-
cağını dile getirdi. 

KOMEK’te dezavantajlı grup-
ların da unutulmadığını belirten 
Başkan Akyürek, bu dönem ilk defa 
görme engelliler için Aşçılık, işitme 
engelliler için de e-KPSS kursunun 
açılacağını söyledi. 

KAYITLAR İNTERNETTEN 

Bilişim teknolojilerinden yabancı 
dillere, autocad-solidworks kursla-
rından ebru, çini, hat, tezhip, gümüş 
takı işlemeciliği gibi gelenekli sanat-
lara kadar onlarca alanda eğitim ve-
ren KOMEK ve ASEM’lerde kayıtlar 
11-24 Eylül tarihleri arasında www.
konya.bel.tr ve www.komek.org.tr 
adreslerinden alınacak.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Eğitim ve Sanat Merkezlerine (ASEM) kayıtlar 11-24 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED İSMAİL DİNÇER
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
11 Eylül 2017 Pazartesi  • Yıl: 10 • Sayı: 3133

Yayın Türü: Yerel Süreli

• 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 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanları :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Abdullah Akif SOLAK 

Yunak’ta kardeşinin düğününde 
eğlenen damadın ağabeyi pompalı 
tüfekten çıkan saçmalarla can ver-
di.  Olay, dün akşam saat 23.00 sı-
ralarında Yunak ilçesi merkez Esen-
tepe Mahallesi’nde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, damat Furkan 
Tunç’un düğün eğlencesi sırasında 
Ahmet Ulusoy pompalı tüfekle hava-
ya ateş açmak istedi. Ancak Ahmet 
Ulusoy, tüfeği havaya kaldıramadan 
tüfek ateş aldı. Tüfeğin ateş alması 
sonucu yakın mesafedeki damadın 
ağabeyi Yılmaz Tunç (49) tüfekten 
çıkan saçmaların kafasına isabet et-
mesi sonucu ağır yaralandı. Kaldırıl-
dığı Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet 
Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan 
yaralı Yılmaz Tunç, ambulansla Ak-
şehir’deki özel bir hastaneye sevk 
edildi. Yılmaz Tunç, kaldırıldığı has-
taneden yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak gece saat 
02.00 sıralarında hayatını kaybetti. 
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 

şüpheli Ahmet Ulusoy gözaltına alın-
dı.

BİR GÜN ÖNCE BERABER 
EĞLENMİŞLER

Öte yandan, Yılmaz Tunç’un 
Cuma gün akşam düzenlenen dü-
ğün eğlencesinde ölümüne sebep 
olan silahın elinde ateş aldığı Ahmet 
Ulusoy ile birlikte eğlendiği görün-
tüler ortaya çıktı. Cep telefonu ile 
çekilen görüntüde damadın ağabeyi 
Yılmaz Tunç’un, belinden bağlanan 
halatla bir kepçe ile havaya kaldırı-
larak eğlence alanında oynayanların 
üzerine havadan sarkıtıldığı görülü-
yor. Bu sırada aşağıda halay çeken-
lerden halay başı olan Ahmet Ulusoy 
da Yılmaz Tunç’un ayağına dokun-
maya çalışıyor. Yine düğün eğlencesi 
sırasında tüfekle ateş açılıyor ve silah 
sesleri duyuluyor. Yaşanan üzücü 
olayın ardından Cuma günü başla-
yan ve bugün gelin alma merasimi 
ile sona erecek olan düğün iptal oldu.
n İHA 

Kızın karnından 9,5 
kilogram kist çıktı 

20 yaşındaki kızın karnında tes-
pit edilen 9,5 kilogramlık kist, ope-
rasyonla çıkarıldı.

Özel bir hastanenin genel cer-
rahi uzmanı Opr. Dr. Bülent Ere-
noğlu, kurumda gazetecilere yap-
tığı açıklamada, karnındaki şişlik 
nedeniyle kendilerine başvuran 
20 yaşındaki kıza gerekli tetkikleri 
yaptıklarını anlattı.

Tetkiklerde, karaciğerin altın-
dan başlayarak karnın tamamını 
dolduran dev bir kitleyle karşılaş-
tıklarını belirten Erenoğlu, bunun 
üzerine ameliyat kararı aldıklarını 
ifade etti.

Kapalı yöntemle gerçekleştiri-
len ameliyatla kisti çıkardıklarını 
dile getiren Erenoğlu, “Kitle 9 aylık 
çocuk büyüklüğünün 1,5 katı kadar 
ve 9,5 kilogramdı. Çok sık olmasa 

da bazen bu türden hastalıklarla 
karşılaşabiliyoruz. Kısa sürede ka-
rın şişliği yaşayan vatandaşların bir 
an önce hastaneye başvurması ge-
rekiyor.” dedi.

Erenoğlu, hastanın durumu-
nun iyi olduğunu ve kısa sürede 
taburcu edileceğini bildirdi.

Hasta B.A. ise başarılı geçen 
ameliyatının ardından kendisini iyi 
hissettiğini söyledi.

Karnındaki şişliğin bir ayda 
oluştuğunu belirten B.A, “Yemek 
yiyememeye başlamıştım. Midem-
de devamlı ağrı oluşmaya başladı. 
İlk başta kilo aldığımı düşündüm 
ve fazla önemsemedim. Bel ağrı-
larım ve karnımdaki ağrılar başla-
yınca hastaneye başvurdum.” diye 
konuştu.
n AA

Mahmut Sami Ramazanoğlu Eğitim Kültür Ve Yardımlaşma Derneği Ortaöğrenim Kız Öğ-
renci Yurdu’nun çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangında çatı tamamen yandı 

Yurdun çatısı yandı, 
korkuya neden oldu

Bir İmam Hatip Lisesinin biti-
şiğinde bulunan kız yurdunun ça-
tısında çıkan yangın sonrası lise ve 
yurdun çatısı tamamen yandı. Yan-
gın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat 
süren çalışmasının ardından söndü-
rüldü. 

Yangın, sabah saatlerinde mer-
kez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahal-
lesi, Çevre Yolu Caddesi üzerinde 
bulunan Mahmut Sami Ramazanoğ-
lu Eğitim Kültür Ve Yardımlaşma 
Derneği Ortaöğrenim Kız Öğrenci 
Yurdu’nda meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre yurt binasından duman-
lar yükseldiğini gören vatandaşların 
ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil 
Sağlık Ekipleri, itfaiye ve polis ekiple-
ri sevk edildi. Olay yerine gelen itfai-
ye ekipleri yangına müdahale etme-
ye başladı. Alevlerin yurt binasının 
yanında bulunan Selçuklu Mahmut 
Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’nde çatısını sarması 
üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye 
ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yak-

laşık 2 saat süren çalışmanın ardın-
dan yangını kontrol altına alabildi. 
Yangına müdahale eden ve duman-
dan etkilenen bazı itfaiye erlerine ise 
sağlık ekipleri müdahale etti. Polis 
ekipleri yangın kontrol altına alınana 
kadar caddeyi araç trafiğine kapattı.
VATANDAŞLAR YANGINI İZLEMEK İÇİN 

KUYRUK OLUŞTURDU
Yangın sonrası yangını izlemek 

isteyen bazı sürücüler ise araçlarını 
yol kenarına park ederek yangını iz-
ledi. Araçlarını park eden sürücüler 
yol kenarında kuyruk oluşturdu. Bazı 
vatandaşlar ise cep telefonu kamera-
sı ile yangınından görüntü almak için 

çaba gösterdi.
Lisenin çatısının yanmasının ar-

dından yuvası okulun çatısında yu-
vası bulunan güvercinler ise yuvasız 
kaldı. Bir güvercin ise yangın sonrası 
kanatları yanmış ve yaralı halde bu-
lundu.
n İHA 

Düğünde maganda dehşeti: 1 ölü 

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Evde yapılan 
aramada 17 kök 
Hint keneviri 
ile 11 kilogram 
esrar bulundu. 
Edinen bilgiye 
göre, Konya 
Emniyet Mü-
dürlüğü Narko-
tik Suçlarla Mü-
cadale Şubesi 
ekipleri, merkez 
Meram ilçesi Yaylapınar Kaş Mahallesi’nde 
Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine ya-
pılan fiziki takibin ardından belirlenen eve 
baskın düzenledi. Yapılan aramada eve giz-
lenmiş 11 kilo esrar ile bahçede ekili 17 kök 
Hint keneviri ele geçirildi. Evde bulunan 
Ali B. gözaltına alınırken, “Hint kenevirle-
rini evde beslediğim kekliklere yem olarak 
veriyorum” dediği öğrenildi. 
n İHA

Birbirlerine küfrettikleri iddia edilen şahıslar 
arasında çıkan kavgada 1 kişi bacağından 
bıçaklanarak yaralandı.  Olay, saat 22.30 
sıralarından merkez Karatay ilçesi Nakipoğ-
lu Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde 
meydana geldi. İddiaya göre, aralarında 
husumet bulunan Aydın H. (47) ile Suat D. 
(27) karşılaştı. Birbirlerine küfrettikleri ileri 
sürülen şahıslardan Suat D., bıçakla Aydın 
H.’ye saldırdı. Bacağından yaralanan Aydın 
H. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
kaldırıldı. 
n İHA

Evde kenevir
ele geçirildi

Bıçaklı kavga 
1 kişi yaralı

Çorum merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne 
(FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak 
adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9’u tutuklandı.  Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 
İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun, Kayseri, Kahramanmaraş 
ve Konya’da FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘ByLo-
ck’ kullandıkları iddia edilen ve aralarında esnaflar ile mes-
lekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 

şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Emniyet Müdür-
lüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 
düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 
33 kişiden 23’ü gözaltına alınmış, gözaltına alınan zanlılar-
dan 3’ü adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, emniyet-
teki sorguları tamamlanan 20 kişi adliyeye sevk edilmişti. 
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9’u tutuklanırken, diğer 
zanlılar adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.  n İHA

FETÖ operasyonu, 9 kişi tutuklandı

Düğünde eğlenen damadın ağabeyi Yılmaz Tunç, pompalı 
tüfekten çıkan saçmalarla can verdi.
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Seydişehir’de, inşaat malzemesi taşıyan 
TIR’da yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Mus-
tafa Akın yönetimindeki 38 EZ 505 plakalı 
tır, Seydişehir-Konya karayolu 27. kilometre-
de arka lastiklerinden alev aldı. Yangını fark 
eden sürücü Akın, TIR’ı durdurarak itfaiye 
ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin 
müdahalesiyle söndürülen yangın sonu-
cu TIR’da hasar meydana geldi.
n AA

Park halindeyken kundaklanan otomobil 
yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kadınhanı ilçesi Karakaya Mahallesi İçel So-
kak’ta park halindeki otomobil, henüz belirle-
nemeyen nedenle alev almaya başladı.  Alev 
alan aracı gören vatandaşlar, durumu polis 
ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Polis ekiplerinin 
yaptığı incelemeler sonucunda aracın benzin 
dökülerek yakıldığı tespit edilirken, araç sa-
hibi Şeyma Gül,  yaptığı açıklamada, aracının 
neden yakılmış olabileceğini bilmediğini 
ve şikayetçi olduğunu söyledi.
n AA

Seyir halindeki 
TIR’da yangın çıktı

Park halindeki 
araç kundaklandı

Düğünde av tüfekleriyle havaya rastgele açılması sonu-
cu 5 kişi yaralandı. Merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi 
Mustafa Yazıcıoğlu Sokak’taki düğünde kimliği henüz belirle-
nemeyen kişilerce havaya av tüfekleriyle rastgele ateş açıldı. 
Av tüfeklerinden çıkan saçmaların isabet ettiği Emine Dudu 
Uzundere (26), Mazez Uzdemir (31), Pınar Koçaker (31), Bel-

kıs Sebze (37) ve Farikan Darak yaralandı. Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Uzdemir’in ha-
yati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Havaya ateş açanların yakalanması için çalışmalar sürü-
yor.
n AA

Havaya rastgele ateş açtı: 5 kişi yaralandı

Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odası Konya Şube Başkanı Doç. 
Fatih İşcan ve Başkan Yardımcısı 
Mustafa Gediz Konya Şehit Ailele-
ri Derneği’ne nezaket ziyaretinde 
bulundu. Şehit Aileleri Dernek Baş-
kanı Recep Pekdemir ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile uzun süre sohbet 
eden İşcan, “Sürekli olarak birlik 
içerisinde olduğumuz şehit yakınla-
rımızı ziyaret ederek hem gönülleri-
ni hem dualarını almak istedik. Bu 
vatan uğruna evlatlarını şehit veren 
tüm şehit yakınlarımıza ne kadar 
dua etsek azdır. Ülkemizin huzuru 
ve birliği için canlarını siper eden 
kardeşlerimize bir kez daha rahmet 
dilerken geride bıraktıkları tüm ya-
kınlarına da sabırlar diliyoruz” dedi.

Her yıl geleneksel olarak şehit 
aileleri ile bir etkinlik vesilesi ile 
bir araya geldiklerini de dile geti-
ren İşcan, “Bu yıl da şehit yakınla-
rımız ile birlikte düzenleyeceğimiz 
bir etkinlik ile ilgili Recep Pekdemir 
başkanımız ile istişarelerde bulun-

duk. İnşallah önümüzdeki günlerde 
program netleşecek ve bir kez daha 
şehit yakınlarımız ile bir arada ol-
manın gururunu yaşayacağız” diye 
konuştu.

Konya Şehit Aileleri Dernek 
Başkanı Recep Pekdemir ise ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile 

getirirken, “Her zaman bizlerin 
yanında olan Fatih kardeşimize ve 
yönetimine teşekkür ederiz. Şehit 
aileleri olarak bu tür ziyaretler biz-
leri mutlu eder. Bizleri bir kez daha 
hatırlayarak buraya kadar gelen 
arkadaşlarımıza tüm şehit aileleri 
adına bir kez daha şükranlarımı su-

nuyorum” dedi. Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Konya Şube 
Başkanı Doç. Fatih İşcan ve Başkan 
Yardımcısı Mustafa Gediz daha son-
ra Konya Gazeteciler Cemiyetini de 
ziyaret ederek Cemiyet Müdürü Ali 
Sait Öge ile bir süre sohbet etti.
n HABER MERKEZİ 

Bebek arabası çalan
şüpheli yakalandı

Uyuşturucu madde 
kullanan kişi öldü

Girdiği 3 ayrı apartmandan be-
bek arabası çaldığı iddia edilen şüp-
heli yakalandı.

Kent merkezindeki 3 ayrı apart-
manda kapı önlerine bırakılan be-
bek arabalarını çalındığı ihbarını 
alan polis ekipleri, hırsızlık olayının 
gerçekleştiği bölgedeki güvenlik 
kameralarını inceledi. Görüntü-
lerden hırsızlık şüphelisinin daha 
önce çeşitli suçlardan kaydı bulu-
nan N.K. (39) olduğunu belirleyen 
ekipler, şüpheliyi merkez Meram il-

çesi Şükran Mahallesi’nde gözaltına 
aldı. Suçunu itiraf eden şüphelinin, 
ifadesinde bebek arabalarını çaldık-
tan sonra ikinci el eşya alım satımı 
yapan yerlere 30 lira karşılığında 
sattığını söylediği öğrenildi. Görün-
tülerde, apartmana giren şüphe-
linin, bebek arabasını kapı önüne 
çıkarması, ardından etrafı kontrol 
ettikten sonra arabayı alarak hızla 
uzaklaştığı görülüyor.

Şüphelinin emniyetteki işlemle-
ri devam ediyor.  n AA

3 yıldır yürütülen “Arapça Köyü Projesi” ile öğrencilerin ana dili gibi Arapça konuşması 
amaçlanıyor. Proje kapsamında eğitim boyunca başka bir dili konuşmak yasak

Arapça’dan başka 
dil konuşulmuyor!

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 
(TİMAV) tarafından 3 yıldır yürütülen 
“Arapça Köyü Projesi” ile öğrencilerin 
ana dili gibi Arapça konuşması amaç-
lanıyor. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) İlahiyat Fakültesinde hayata 
geçirilen proje kapsamında, bugü-
ne kadar Arapçada belli bir seviyeye 
ulaşan 200 lise öğrencisine, Mısırlı ve 
Ürdünlü uzmanlar tarafından dil eği-
timi verildi.

Öğrencilerin günün tamamını 
beraber geçirmeleri ve birbirleriyle 
iletişim halinde uygulamalı eğitim 
almalarından dolayı “köy” adı veri-
len projeyle, katılımcıların diplomasi 
alanında kendilerini yetiştirmesi de 
hedefleniyor.

BAŞKA BİR DİL KONUŞMAK YASAK
Proje Sorumlusu ve İlahiyat Fa-

kültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Muhammed Tasa, 
öğrencilere verilen eğitimi anlattı.

Tasa, “Bu köyde, öğrencilerin 
günlük hayatlarında Arapça konuş-
maları söz konusu. Kantinde, sınıfta, 
öğrencilerin kendi aralarında tüm ko-
nuşmalar Arapça yapılıyor.” dedi.

Verilen eğitimle yabancı diller 
arasında Arapçanın öğrenilebilirlik 
oranını artırmak istediklerine dikkati 

çeken Tasa, şöyle devam etti:
“Belli düzeyde Arapça eğitimi 

almış ya da hazırlık okumuş öğren-
cilerin, güncel hayatını Arapça ko-
nuşarak sürdürebilmelerini sağlıyo-
ruz. Müfredatımız 24 saat Arapça 
konuşmak üzerine kurulu. Arap Dili 
ve Edebiyatı bölümümüzden Mısırlı, 
Ürdünlü hocalar öğrencilere ders ve-
riyor. Başka bir dil konuşmak yasak. 
Öğrenciler her sabah konuşmada kul-

lanılacak cümle yapılarını tekrar edi-
yor. Filmleri deşifre ettirerek, bunları 
kendi aralarında kritik yapmalarını 
sağlıyoruz. Zaten Arapça hocaları da 
Türkçeyi çok az biliyor. Arapça dışın-
da başka bir dil kullananlara cüzi para 
cezaları veriyoruz.”

Her öğrenciyle bireysel olarak 
ilgilendiklerini vurgulayan Tasa, do-
layısıyla ölçülebilir ve sürdürülebilir 
bir program yapmaya çalıştıklarını 

söyledi.
Tasa, “Arapça Köyü”nde öğren-

cilere yaklaşık 2 bin 500 kelime, 500 
civarında da cümle öğrettiklerini be-
lirtti. Öğrencilerin ailelerinin de pro-
jeden memnun kaldığını vurgulayan 
Tasa, şunları kaydetti: “Proje kapsa-
mında 66’sı bu yıl olmak üzere top-
lam 200 öğrenci, bu köyde Arapçayı 
ana dili gibi konuşabilir hale geldi. 
Hatta öğrenciler normal hayatların-
da da birçok kelimeyi farkında ol-
madan Arapça olarak kullanıyor. Bu 
da onların dili gayet iyi öğrendiğini 
gösteriyor. Projenin başka ülkeler-
de ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 
uygulanabilmesi için talepler var. 
Ayrıca Arap ülkelerinden paydaş 
kurumlarla iş birliği çalışmaları da 
sürdürülüyor. Projeyi yurt dışında 
uygulamak isteyen, Ürdün’deki ya-
bancılara eğitim veren kuruluşlar, 
bize iş birliği yapma hususunda teklif 
sundu.”

Gelecek yıllarda fiziki bir köy ku-
rarak projeyi daha başarılı kılmayı 
amaçladıklarını anlatan Tasa, böylece 
Türkiye’de Arapçaya verilen emekler 
doğrultusunda hem iş hem de diplo-
masi alanında gerekli vasıflı eleman 
ihtiyacını sağlamayı hedeflediklerini 
dile getirdi.  n AA

Kullanılmayan müstakil bir 
evde, arkadaşlarıyla aşırı dozda 
uyuşturucu madde kullandığı iddia 
edilen bir kişi, kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybetti. 

Olay, saat 01.00 sıralarında 
merkez Karatay ilçesi Yeni Mahal-
le Saz Bey Sokak’ta kullanılmayan 
müstakil bir evde meydana geldi. 
İddiaya göre, bir arkadaş grubuy-
la tek katlı eve gelerek uyuşturucu 
madde kullandığı sırada fenalaşan 
şahıs yere yığıldı. İhbar üzerine 
gelen sağlık görevlilerinin ilk mü-

dahalede bulunduğu şahıs ambu-
lansla Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırıldı. Üzerinden 
kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki 
erkek şahıs yapılan tüm müdahale-
lere rağmen hayatını kaybetti. Şah-
sın cebinde bir miktar uyuşturucu 
madde bulunduğu öğrenildi.  Aşırı 
dozda uyuşturucu madde aldığı için 
hayatını kaybettiği bildirilen şah-
sın bulunduğu evde polis ekipleri 
inceleme yaptı. İncelemede evdeki 
şırınga başlığı ile alüminyum folyo 
kağıtları dikkat çekti.   n İHA

Haritacılardan şehit ailelerine ziyaret

Prof. Dr. Muhammed Tasa
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Ofis mobilyaları ve ofis koltukları 
üretimi konusunda lider olan

 Fabrikamızın aşağıdaki bölümleri için 
çalışanlar alınacaktır.

* MOBİLYA USTASI
* MOBİLYA DÖŞEME USTASI
* STATİK TOZ BOYA USTASI

* VASIFSIZ BAY VE 
BAYAN ÇALIŞANLAR
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE, YAPRAK YAYLI 
MAKAS İMALATI YAPAN FİRMAMIZDA 

İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;
4 40 YAŞINI AŞMAMIŞ
4 KONYA'DA İKAMET EDEN
4 ELEKTROSTATİK BOYA YAPABİLCEK
4 EN AZ 2 YIL DENEYİMLİ

BOYACI ALINACAKTIR
4PRES VE KULLANABİLEN
4SICAK ALANDA ÇALIŞABİLECEK 
4ÖLÇÜM ALETLERİNDEN ANLAYAN
4ASKERLİĞİNİ TAMAMLAMIŞ
4 35 YAŞINI AŞMAMIŞ

PRESCİLER ALINACAKTIR
4 DİK İŞLEM CNC OPERATÖRÜ
4 ÖLÇÜM ALETLERİNİ KULLANABİLEN
4 KUMPAS-METRE-MİKROMETRE VS
4 ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAMIŞ
4 35 YAŞINI AŞMAMIŞ

CNC OPERATÖRÜ ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen yapılması rica olunur

3.Organize San.Böl. İhsandede Cad. 10 nolu Sk. No:2 Selçuklu/KONYA
Tel: 0332 239 13 81
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ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim 
hükümsüzdür. 

Sermin ERGİN

Z-245

- 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

Demirpolat bünyesinde
çalıştırılmak üzere;

Bosna  Hersek Mahallesi’nde   Satılık 
Kaloriferli,   2+1 ve  3+1 daireler
0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER
EKERLER KAĞIT TORBA VE 

POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

- Fabrikamızın 
alüminyum döküm 
birimine daha önce 

alüminyum dökümde 
çalışmış tecrübeli 

personel alımı 
yapılacaktır. (Tercihen el 
haddesinde tecrübeli)

 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU 
VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere; 
ekip çalışmasına ve 

3 VARDİYALI SİSTEME uyum 
sağlayabilecek BAY-BAYAN 

personel alınacaktır.
Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

GAZ ALTI
KAYNAKÇILARI
ALINACAKTIR

SERVİS+SSK+YEMEK

YETKİLİ: AHMET BEY
GSM : 0507 044 17 36

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

•Garson
•Mutfakçı
•Vasıflı-Vasıfsız 
Bayan elemanlar alınacaktır.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.
Adres: Alaaddin Kap Caddesi No:130/C

KTO Karatay Üniversitesi Kampüsü - Merkezi Derslik Binası
Tel: 0.532 170 66 67
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ELEMANLAR 
ARANIYOR

Adres : B.Kayacık Mahallesi Konya Organize Sanayi Bölgesi
Evrenköy Caddesi No:4 Selçuklu/KONYA

0332 345 16 16

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ELEMANLAR ALINACAKTIR.

· MONTAJ ELEMANLARI
· KAYNAKÇILAR
· CNC OPERATÖRÜ 
(PROGRAMLAMA YAPABİLEN)

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

-Askerlik engeli olmayanların

-Müracatları şahsen yapılacaktır

Adres: Adana Çevre Yolu Hacı Yusuf Mescit Mah. 
Boğazköy Sok. No:13 Karatay/Konya (Tüvtürk Araç 

Muayene Arkası)  

Tel: 0 332  342 57 61

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde 

çalıştırılmak üzere;

- KAYNAKÇI 
- MONTAJCI 

- ELEKTRİKÇİ

‘Güvenlik için korsan servis
araçlarını tercih etmeyin’

Sarıveliler’de “Yaz seracılığı” 
projesi hayata geçirildi

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
ları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali 
Osman Karamercan, yeni eğitim 
öğretim yılının başlamasıyla birlikte 
artan okul servisi kavgaları ve tartış-
malarına TESK’in son noktayı koydu-
ğunu hatırlatarak, “Mesleki Yeterlilik 
Kurumu tarafından resmi gazetede 
yayınlanan tebliğle servis şoförü stan-
dartlarına uygun olmayan kişiler ser-
vis şoförü olamayacak” dedi.

2017 - 2018 Eğitim - Öğretim 
yılının eğitim camiasına, öğretmen 
ve öğrencilere hayırlı olması temen-
nisinde bulunan ve tüm öğrencilere 
başarılar dileyen KONESOB Başkanı 
Ali Osman Karamercan, okul servis-
leri konusunda da açıklamalarda bu-
lundu.

Tüm servis sürücülerinin TESK 
tarafından hazırlanan ve Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 
resmi gazetede yayınlattırılan servis 
şoförü standartlarına uymalarının zo-
runlu olduğunu hatırlatan Başkan Ka-
ramercan, “Artık herkes servis şoförü 
olamayacak, bununla ilgili yeterlilik 
hazırlanıyor ve yeterliliğin hazırlan-
ması ile artık her önüne gelen servis 
şoförlüğü yapamayacak. Mutlaka 
MYK tarafından yayınlanan standart-
lar doğrultusunda  yapılacak sınavlar-
dan başarı ile geçmesi gerekiyor. Yani 
artık servis şoförlüğü için ehliyet ve 
SRC belgesi yeterli olmayacak. Yeni 
düzenleme ile servis şoförlüğü belli 
bir düzene getirilecek, ahlaki ve top-
lum değerlerine uyan sürücülerimiz 
hizmet verecek” dedi.

REHBER PERSONEL 
EŞLİĞİNDE İNİP BİNECEK

Servis aracı şoförü meslek stan-
dardının Resmi Gazetede yayınlan-
dığını hatırlatan Başkan Karamercan, 
konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Ulusal 
meslek standardı ile mesleğin tanı-
mı yapıldı ve buna göre öğrenciler 

araçlara rehber personel eşliğinde 
bindirilerek yaş gruplarına ve fiziksel 
özelliklerine göre oturtulacak. Her 
öğrencinin emniyet kemeri takması 
sağlanacak, servis aracı şoförü trafikte 
kurallara uygun ve güvenli bir sürüş 
gerçekleştirecek. Öğrenciler rehber 
personel yardımıyla araçtan indirile-
cek.  Servis aracı şoförü öğrencileri 
indirdikten sonra araçta unutulan 
malzemeleri kontrol edecek, öğren-
ciler servis aracına mevcut listeye 
göre  kontrol edilerek alınacak. Servis 
aracı şoförleri, ilgili meslek kuruluş-
ları tarafından verilecek eğitimleri de 
takip etmekten sorumlu olacak. İlgili 
kurumlar okul servis araçlarına ilişkin 
yapacakları düzenlemelerde, servis 
aracı şoförü ulusal meslek standardını 
göz önünde bulunduracak ve stan-
dart dışına çıkan servisçilerin belgele-
ri iptal edilecek.”

VELİLERE KORSAN SERVİS UYARISI
Açıklamasında, “Çocuklarımız 

ülkemizin geleceği, yavrularımızın 
güvenliğinden hepimiz sorumluyuz” 
diyerek önemli bir konuya dikkat çe-
ken Başkan Karamercan, “Üç kuruş 
ucuz olsun diye korsan servis araçla-
rını tercih etmeyin. Odalarımız tara-
fından yakından denetlenebilir servis 
aracılarımız var. Yeni düzenlenen 
standart  ve  yeterlilik doğrultusunda 
hazırlanan sınavlarda  gerekli bilgi, 
beceri, tutum ve davranışları gös-
teremeyenler başarısız sayılacak ve  
servis şoförlüğü yapamayacak.  Ço-
cuğunun güvenli şekilde okula gidip 
eve dönmesini her anne baba istiyor. 
Fakat piyasada denetimden uzak okul 
servis araçları hayli fazla. Rastgele 
iyi araştırılmamış servis aracı ile an-
laşmalar yapılıyor. Velilere sesleniyo-
rum lütfen bu konuya dikkat edin ve 
korsan servislerden uzak durun” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ 

AK Parti  Konya Milletvekili Dr. Hüsniye Erdoğan, Çumra’yı ziyaret etti. Halkla biraraya gelen Mil-
letvekili Erdoğan, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözümü konusunda girişimlerde bulundu

Milletvekili Erdoğan
Çumra’yı ziyaret etti

AK Parti  Konya Milletvekili Dr. 
Hüsniye Erdoğan’dan Çumra ziyare-
ti. AK Parti  Çumra ilçe başkanlığını 
ziyaret eden Milletvekili Dr. Hüsniye 
Erdoğan, Çumra’da yoğun bir gün 
geçirdi. Mv.Hüsniye Erdoğan, AK 
Parti  Çumra ilçe Başkanı Ufuk Yağcı-
lar, İlçe Belediye Başkanı Dr.Mehmet 
Oğuz, Meclis üyeleri ve Yönetim Ku-
rulu üyeleri ilk olarak Çumra Beledi-
yesi Altınpark Konferans Salonunda 
İlçe Kaymakamlığı tarafından düzen-
lenen Okul Güvenliği toplantısına 
katıldı. Heyet  daha sonra Güvercin-
lik – Karkın – Küçükköy – Alemdar – 
Dedemoğlu – Abditolu – Üçhüyük ve 
Okçu mahallelerini ziyaret etti. 

Konya Milletvekili Dr.Hüsniye 
Erdoğan’ı karşılayan AK Parti  Çumra 
İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar ziyaretle-
rinden dolayı tüm Konya Milletvekil-
leri yerine Milletvekili Hüsniye Erdo-
ğan’a  teşekkür etti. 

AK Parti  Konya Milletvekili Dr. 
Hüsniye Erdoğan; Çumra Beledi-
yesi Altınpark Konferans salonun-
da İlçe Kaymakamlığı tarafından 
düzenlenen Okul güvenliği konulu 
konferansta konuştu. Erdoğan; bu 
güzel Cuma günü İçişleri Bakanlığı 
tarafından ve İlçe Kaymakamlığımız 
tarafından okulların açılma arefesin-
de düzenlenen bu güzel toplantıdan 
dolayı teşekkür ederim. Geleceğimizi 
garanti altına almak için bu tür ça-
lışmalara her zaman ihtiyacımız var 
dedi. 

İlk olarak Güvercinlik Mahalle-
mizi ziyaret eden heyetten Çumra 
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz, 
“Hepinizden Allah razı olsun beni en 
çok rahatlatan beldemiz mahallele-
rimizden birisi Güvercinlik mahalle-
mizdir. Referandum ve seçimlerde 
bize ve milletvekillerimize en çok 
desteği veren mahallemizsiniz. Biz-
lerde sizlere layık olabilmek için ilk 
gün verdiğimiz sözleri hızlı bir şekil-
de yerine getirirken gururlanıyorum. 
Her defasında buraya gelirken başım 
dik bir şekilde gelip selam vermekten 

de huzur duyuyorum.  Bizim hepimi-
zin derdi ilk başta Güvercinlik-Karkın 
yolunun genişletilmesiydi. Sadece bu 
yol yapılsın yeter başkanım biz başka 
bir şey istemiyoruz denmişti. Allah’a 
hamdolsun yol üzerine Karayolları 
ve Çumra Belediyesi tarafından ya-
pılmaktadır diye tabela asabiliyoruz 
ve bu yolumuz yapılıyor. Hakikaten 
boyumuzu aşan işlere girdik. İlçeye 
hizmet gelsin diye bütün araçlarımı-
zı ve personelimizi gerek karayolları 
olsun gerekse başkan kurumlar ol-
sun hemen seferber ediyoruz. İlçeye 
gelen tüm hizmetlerde biz sonuna 
kadar varız. Alibeyhüyüğü yolu, ku-
zucu yolu, İçeriçumra yolu, Gökhü-
yük yolu tamamen yapıldı. Bu yollar 
yüzyıldır var. Allah razı olsun sizlerin 
desteğiyle bizler vekillerimize, il baş-
kanlığımıza, büyükşehir belediyemi-
ze rahatlıkla gidip bu hizmetleri talep 
edip alabiliyoruz. Tabi Güvercinlik 
mahallemizde sadece bu değil tabi 
içeride de parkımız yapıldı düğün 
salonumuz yenilendi, halı sahamız 
yapıldı.  2014 – 2017 yılları arasında 
Çumra’mıza Çumra’mızı ilgilendi-
ren gerek Seçme arıtma tesisi, gerek 

kapalı sistemler, gerek Konya – Ka-
raman Duble yolu, gerek Konya  - 
Karaman Hızlı tren projesi bu kadar 
büyük projelerin maliyeti 2 Milyar TL 
civarında sadece Çumra’ya yapılan 
hükümet yatırımı bizim içerde yap-
tıklarımız  okullar, stadyum, yollar, 
halı sahalar bunlara dahil değil bun-
ları saymıyorum. Arkadaşlar 1999-
2000 yıllarında hatırlayın koalisyon 
hükümetinin İMF den istediği ra-
kamdı bu 2 Milyar TL  ve şuanda şü-
kürler olsun bu rakam şimdi sadece 
Çumra’mıza ilçemize yapılan yatırım 
miktarıdır. Nerede koalisyon dönem-
leri nerede şimdiki hükümet Allah 
razı olsun bu kadar hizmetin mimarı 
Genel Başkanımız ve Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan ve ili-
mizden seçtiğimiz milletvekillerimiz, 
İl teşkilatımız, İlçe teşkilatımızdır. 
Hepsinden Allah binlerce kez razı 
olsun. Güzel bir uyum oldu. Hem Ül-
kemiz, Hem Konya, Hem Çumra ve 
Güvercinlik kazandı ve kazanmaya 
da devam ediyor” dedi. 

AK Parti  Konya Milletvekili 
Dr.Hüsniye Erdoğan da, “Hepinize 
Genel Başkanımız ve Cumhurbaş-

kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
selamını getirdim. Sizlerle böyle bir 
Cuma sabahı beraber olduğum için 
çok mutluyum  Rabbimize hamd 
ediyorum. Tekrar geçmiş bayramını-
zı tebrik ediyorum. Bayramda bizler 
burada olamadık başka vekillerimiz 
buradaydı. Bizler bayramda Genel 
Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın 
talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı 
İnsan Hakları Başkanı Ravza Kavakçı 
Kan başkanımızla ne kadar Türki-
ye’de ve Türkiye dışında sınırları-
mızın ötesinde insan hakları ihlaline 
uğramış vatandaşımız var ise onlarla 
beraberdik.  Arefe günü akşam çık-
tığımız bu ziyaretleri Bayramın 5.ci 
günü tamamladık. Bayram namazı-
mızı Karkamış Sınır kapısında kıldık 
ve oradaki misafirlerimizle bayram-
laştık” ifadelerini kullandı. 

Konya Milletvekili Dr.Hüsniye 
Erdoğan mahalle ziyaretleri sırasında 
sınır ötesinde yaşananları vatandaş-
larla paylaştı. 

Ayrıca vatandaşların sorunlarını 
dinleyerek çözümü konusunda giri-
şimlerde bulundu. 
n HABER MERKEZİ 

Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde, 
“Toroslarda yaz seracılığı” projesi 
kapsamında tamamlanan seraların 
açılışı düzenlenen törenle yapıldı. 
Seraların açılış törenine Sarıveliler 
Kaymakamı Hasan Sadebıyık, Sarıve-
liler Belediye Başkanı Hayri Samur, İl 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Orhan Özçalık, Tarımsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu Karaman İl Ko-
ordinatörü Özgür Öztürk, KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı Proje 
Koordinatörü Ümit Yorgancılar, köy 
muhtarları, daire ve şube müdürleri, 
teknik personel ile üreticiler katıldı. İl 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Orhan Özçalık, il müdürlüğü olarak 
özellikle arazi varlığı kısıtlı olan dağ 
köylerimizdeki çiftçilerimizin gelir-

lerinin artırılmasına yönelik çalışma 
ve projeler yaptıklarını belirterek, bu 
kapsamda kırsal dezavantajlı alanlar-
da yürütülen ”Toroslarda Yaz Seracı-
lığı” projesini uygulamaya koydukları-
nı söyledi. Sarıveliler’in gelişmesi için 
bu tür projeleri çok önemsediklerini 
belirten Sarıveliler Belediye Başkanı 
Hayri Samur da, bu ve buna benzer 
tüm projelere belediye olarak her tür-
lü desteği verdiklerini ve vermeye de-
vam edeceklerini ifade ederek, sera-
ların üreticilere hayırlı olmasını diledi. 

Konuşmalarının ardından serala-
rın temsili anahtarları sera sahibi çift-
çilere protokol üyelerince teslim edil-
di. Program bütün seraları temsilen 
İbrahim Çetin’e ait seranın açılışının 
yapılması ile sona erdi.  n İHA 

Ali Osman Karamercan

AK Parti  Çumra ilçe başkanlığını ziyaret eden Milletvekili Dr. Hüsniye Erdoğan, Çumra’da yoğun bir gün geçirdi.
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Ersözlü: Avrupa’nın  Türkiye’ye ihtiyacı var
TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hiz-

metleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 
“Türk fuarcılık sektörü 2017’yi bü-
yümeyle kapatacak. Geçen yıla göre 
bu yıl ziyaretçi sayısında yüzde 10 
civarında büyüme bekliyoruz. Katı-
lımcılarda da yüzde 10-12 bandında 
bir büyüme bekleniyor. 2018 yılında 
ise fuarlarımız Türkiye’nin ekono-
mik performansına paralel şekilde 
büyüyecek.” dedi.

Ersözlü,  yaptığı açıklamada, 
Türkiye’nin birçok yerinde fuar dü-
zenlediklerini söyledi.

Eylül ayında bu yılın ikinci dö-
nem fuarlarını yapmaya başladık-
larını belirten Ersözlü, önümüzdeki 
hafta da İstanbul’da spor fuarı aça-
caklarını aktardı.

Türkiye’de 40’a yakın şehirde 
çeşitli sektörlerde fuarların hazırlan-
dığına dikkati çeken Ersözlü, şöyle 

devam etti: “Türk fuarcılık sektörü 
2017’yi büyümeyle kapatacak. Ge-
çen yıla göre bu yıl ziyaretçi sayı-
sında yüzde 10 civarında büyüme 
bekliyoruz. Katılımcılarda da yüzde 
10-12 bandında bir büyüme bek-
leniyor. 2018 yılında ise fuarlarımız 
Türkiye’nin ekonomik performansı-

na paralel şekilde büyüyecek. Eko-
nomik göstergelere bakarak Türkiye 
ekonomisinin önümüzdeki yıl büyü-
yeceğini öngörüyoruz. Bu gelişmele-
re istinaden fuarlarımızın da büyü-
yeceğini tahmin ediyoruz.”

Ersözlü, fuarcılık sektörü-
nün ekonomiyi geliştirdiğini ifade 
ederek, bu yıl düzenledikleri fuarla-
rın beklentilerini karşıladığını vur-
guladı.

Fuarların ihracatın artmasına 
önemli etki yaptığını dile getiren 
Ersözlü, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu’da 
fuarlara çok ciddi önem veriliyor. Fu-
arlar vesilesiyle şehirler dolup taşı-
yor. Ekonominin çarkları hızlı şekilde 
dönüyor. Bunun önemini kavramış 
ülkeler çok ciddi paralar kazanıyor. 
Türkiye özellikle son 10 yıl içerisin-
de fuarcılık alanında ciddi bir atağa 

geçti. Türkiye’nin dünyada fuarlar-
dan aldığı pay çok hızlı artıyor. Önü-
müzdeki 10 yıl içerisinde ülkemiz bu 
alanda çok önemli yerlere gelecek. 
Coğrafi konumumuz, finans gücü-
müz, turizm kaynaklarımız ve genç 
nüfusumuz bunun en büyük destek-
çisidir.”
“ALMANYA’NIN DA AVRUPA’NIN DA 

TÜRKİYE’YE İHTİYACI VAR”
Ersözlü, son günlerde Almanya 

ile ilgili gelişmelere de değinerek, 
şunları kaydetti:

“Almanya ile yaşadığımız siya-
si olaylar fuarlarımızı hiçbir şekilde 
etkilemedi. Yalnızca Almanya’ya 
değil, Avrupa bazında baktığımızda 
da böyle. Yani karşılıklı olarak fuarla-
ra katılma oranlarında herhangi bir 
azalma yok. Ancak ilerleyen zaman-
da ne olur bilemeyiz. Önümüzdeki 
hafta Almanya’da düzenlenecek sa-

nayi fuarına gideceğiz. Türkiye’den 
birçok katılımcı oradaki fuarda ola-
cak. Her ne kadar bazı şeyler ya-
şanmış olsa da Almanya’nın da Av-
rupa’nın da Türkiye’ye ihtiyacı var. 
Türkiye çok büyük bir ülke, elinin 
tersiyle itilecek bir ülke değil. Karşı-

lıklı olarak ticaret yapılıyor. İthalat ve 
ihracat anlamında Avrupa ile ilişkile-
rimiz çok kuvvetli. Siyasetten dolayı 
bazı şeyler söyleniyor ama ticaret 
kısmında bu söylemlerin oluşmadı-
ğını görüyoruz.”
n AA

Ereğli Belediyesi’nden 
ünlü bestekara vefa

Ereğli ilçesinde çerezlik
ayçekirdeği hasadı başladı

Ereğli Belediyesi, milyonların di-
line dolanan “Elbet Bir gün Buluşa-
cağız, Bak Yeşil Yeşil” adlı eserlerin 
sahibi Ereğlili Ünlü Bestekar Musta-
fa Seyran’ın atıl durumda olan me-
zarını yaptırdı. “Değerlerimize sahip 
çıkıyoruz” diyen Başkan Özgüven, 
“İlçemiz sosyal ve kültürel anlam-
da önemli değerlere sahip. Bunlar-
dan birisi de Türkiye’de 7’den 70’e 
herkesin bildiği eserler yapan ünlü 
bestekar, hemşehrimiz Mustafa 

Seyran. 1973 yılında elim bir kaza 
sonucu kaybettiğimiz Seyran’ın me-
zarı Meydanbaşı Mezarlığımızda atıl 
durumda bulunuyordu. Belediye 
olarak üzerimize düşen görevi ya-
parak Seyran’ın mezarını yaptırdık. 
Böyle değerler kolay yetişmiyor, sa-
hip çıkmalıyız. Ünlü bestekarımızın 
mekanı cennet olsun. Allah geride 
kalanlarına hayırlı ve uzun ömürler 
nasip etsin inşallah” dedi.
n HABER MERKEZİ 

2017 Hayvancılık ve Tohum Fuarı’nı ziyaret eden SP Meram İlçe Başkanı Şuayip Koçak, “Fuarın reklamının 
diğer fuarlardaki gibi yapılmaması insanların fuardan habersiz kalmasına olanak sağlamıştır” dedi

‘Fuarın tarihi yanlış 
ve tanıtımı yetersiz!’

Saadet Partisi Meram İlçe Baş-
kanı Şuayip Koçak ve yönetimi 2017 
Hayvancılık ve Tohum Fuarı’nı ziya-
ret etti. “Bırakın çiftçiyi, üreticinin 
bile fuardan haberi olmuyor” diyen 
SP Meram İlçe Başkanı Şuayip Ko-
çak, “Hayvancılık ve Tohum Fuarı 
tarım fuarından ayrılarak; çiftçiyi fuar 
alanına birden çok kez gelme mec-
buriyetinde bırakmış, fuar alanında 
stant açan firma sahiplerine bir yük 
bindirilmiş ve fuar hareketsiz geç-
miştir. Fuar tarihinin çiftçinin hasat 
zamanına denk getirilmesi ve ekim 
zamanından sonra olması üreticinin 
ve çiftçinin katılımının düşük olma-
sına yol açmış ve üreticinin satış dö-
neminden çok daha geç bir zamana 
bırakılmıştır. Fuarın reklamının diğer 
fuarlardaki gibi büyük bir şekilde 
yapılmaması insanların fuardan ha-
bersiz kalmasına olanak sağlamıştır. 
Hatta fuar alanında görüştüğümüz 
birçok firma çalışanı ve sahibi fuar-
dan sadece bir veya iki gün önce ha-
beri olduğunu belirtmektedir. Bırakın 
çiftçiyi, üreticinin bile fuardan haberi 
olmuyor.

Fuar alanında bulunan firmaların, 
fuardan önce yönetimle görüştükle-
rinde daha hareketli bir fuar olacağı-
nı, yerel bazda katılım dışında ulusal 
bazda da katılım gerçekleşeceğini 
öğrenmişler ama yönetimin söyledik-
lerinin aksine yerel bazda dahi nere-
deyse hiç katılım olmamıştır. Yerel 
esnafında tam iş zamanı olduğu için 
fuara katılmak isteseler de katılama-
mışlardır. Bazı üreticiler, tanıdıkları 
esnafları çağırmış olsalar bile esnaf-
ların iş sezonundan dolayı buna sı-
cak bakmamışlardır. Bu sebeplerle 
buradan TÜYAP yönetime sesleniyor 
ve bu konulara daha çok elzem gös-
terilmesini rica ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

TARIM VE HAYVANCILIKTA BİR 
DEVLET POLİTİKAMIZ YOK MU?
Koçak, problemlerin sadece bun-

larla da sınırlı olmadığını, tarım ve 
hayvancılık alanında önemli sorun-
ların olduğunu belirterek, şunları 
kaydetti: “Konya’mız tahıl ambarı, 
Türkiye’miz ise Tarım ve Hayvancı-
lık alanında kendi kendine yetebilen 
ender ülkelerden birisi olduğunu bi-
liyoruz. Ancak ne yazık ki, ülkemiz, 
büyük bir ithalatla küçük bir havuzda 
boğuluyor.

Tarım ve hayvancılık için hükü-

met birçok destek veriyor. Bunu inkâr 
edemeyiz.Ancak, bu kadar desteğe 
rağmen niçin hala buğday ve et ithal 
eden ülke konumundan kurtulamıyo-
ruz. Yoksa,Tarım ve Hayvancılıkta bir 
devlet politikamız yok mu?

Tarıma verilmesi gereken des-
tekler açıklanmazken, 2019’a kadar 
ne kadar buğday, arpa, mısır, pirinç 
ya da kaç baş hayvan veya kaç ton et 
ithal edileceği Bakanlar Kurulu Kararı 
ile ilan edildi.Bakanlar Kurulu son ay-
larda 3 önemli kararname yayınlandı. 
Bu kabul edilebilir değil. Çıkarılan 
kararnameler Çiftçiyi cezalandırıyor. 
İlki 27 Haziran’da yayınlandı. Canlı 
hayvan ithalatında gümrük vergisi 
yüzde 135’ten yüzde 26’ya düşürül-
dü. Kırmızı ette yüzde 225 ile yüzde 
100 olan gümrük vergisi yüzde 40’a 
düşürüldü.  Yüzde 130 gümrük ver-
gisi olan 3 üründen;buğdayda yüzde 
45’e,arpada yüzde 35’e ve mısırda 
yüzde 25’e indirildi. Ve ne yazık ki bu 
kararlar, tam çiftçi buğday ve arpayı 
hasat ettiği bir dönemde alındı. Fiyat 
düştü. Çiftçiemeğini zararına satmak 
zorunda kaldı. Üreten çiftçi cezalan-
dırıldı.

İlk kararnamenin yayınlanmasın-
dan bir ay sonra 29 Temmuz 2017 
tarihli Resmi Gazete ’de iki kararna-
me daha yayınlandı. İlkinde, Et ve 
Süt Kurumu’na gümrüksüz yani sıfır 

gümrükle 90 bin ton kırmızı et, 500 
bin büyükbaş ve 475 bin küçükbaş 
olmak üzere 975 bin baş canlı hay-
van ithalat yetkisi veriyor.Ve yine 
kararnamede, Toprak Mahsulleri Ofi-
si’ne 750 bin ton buğday,700 bin ton 
arpa,700 bin ton mısır ve 100 bin ton 
pirincin yine sıfır gümrükle ithalat 
yetkisi veriliyor. Bu iki kararname ne 
zaman yayınlandı? Yine buğday, arpa 
ve mısırda hasat devam ederken çıka-
rıldı. Üretici ikinci kez cezalandırıldı. 
Geçen yıl 20 bin küçükbaş hayvan it-
hal edildiği açıklanmıştı. Şimdi İthalat 
kararnamesi ile Et ve Süt Kurumu’na 
475 bin küçükbaş hayvan ithalatı için 
yetki verildi. Yani bu ithalatın tamamı 
gerçekleşirse küçükbaş hayvan itha-
latı yüzde 2375 artmış olacak. Geçen 
yıl 20 bin baş koyun ve keçi ithal eden 
Türkiye, 2018 sonuna kadar 475 bin 
küçükbaş koyun ve keçi ithal edecek. 
Peki, neden?

Kararnameye bu sayıları yazanlar 
Türkiye’yi üretimden tamamen ko-
parmak mı istiyorlar?

Et ve Süt Kurumu’na verilen 90 
bin tonluk kırmızı etin karşılığı 304 
bin baş hayvana denk geliyor. Yani, 
toplamda Et ve Süt Kurumu’na 1 mil-
yon 279 bin baş canlı hayvan ithalat 
yetkisi veriliyor. Bu ithalat gerçekle-
şirse canlı hayvan ithalatında Türki-
ye, sadece Avrupa’nın değil dünya-

nın da şampiyonu olacak. Geçen yıla 
göre, canlı hayvan ithalatı en az yüz-
de 100 artmış olacak. Bu politikalarla 
biz kendi çiftçimize değil ancak başka 
ülkelerin çiftçisine destek vermiş olu-
yoruz.”

“Dünyada en fazla canlı hayvan 
ithal eden ikinci ülkeyiz. 2011-2015 
döneminde 1.4 milyon büyükbaş 
hayvan ithalatı yapıldı” diyen Koçak, 
“Böyle giderse, enflasyon değil çiftçi 
ve üretici sıfırlanacak. Bu veriler, ta-
rım ve hayvancılık politikasının çök-
tüğünün göstergesidir.

Türkiyepolemik siyasetinden do-
layı gerçek gündemine bir türlü dö-
nemiyor. Gerçek gündemimiz çöken 
ekonomidir. İşsizlik gerçeğidir. Artık 
sürdürülemeyen iç ve dış borçtur. 
İşte Türkiye’nin gerçek meselesi üre-
ten değil, tüketen ekonomi modeli 
olmuştur. Bitirilen tarım, yok edilen 
hayvancılık ülkemizin asli gündemi 
olmalıdır. Çözüm en başta söylediği-
miz gibi, üreticiye verilen birçok farklı 
destek var, ama bu desteklerin şekli 
yanlış. Bugüne kadar bu desteklerle 
sorun çözülememiş bilakis kangren 
halini almıştır. Asıl çözüm, ürüne 
destek verilmeli, tarım ve hayvancı-
lığın sürdürülebilir olması için, üre-
ticinin ürünü değerinde alınmalıdır” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ 

Ereğli Ovasında bu yıl verimin 
düşük ancak fiyatın yüksek oldu-
ğu ayçekirdeği, çerez olana kadar 
birçok aşamadan geçiyor. Tarladan 
sökülen çekirdekler güneşi dik alan 
bir alana seriliyor ve birkaç gün bu 
şekilde bırakılıyor. Konu ile ilgili bil-
gi veren çiftçi Behçet Duran Kılıç, 
ayçiçeğinde en önemli aşamanın 
hasat olduğunu belirterek, “Tarla-
da kesildikten sonra iki gün kurur 
daha sonra patoza atılarak patozla-
nır yani temizlenir ardından örtüler 
üzerinde serilip kurutulur. Son ola-
rak biçerdöver ile elenip satışa hazır 
hale getirilir” dedi. Bu aşamaların 
10 günü bulacağını ifade eden Kılıç, 
başta Gaziantep ve Aksaray olmak 
üzere Türkiye’nin farklı bölgelerine 
gönderilen ayçekirdeği, alan fir-

malar tarafından paketlenir, diğer 
tüccarlar ise tedarikçilere veriyor” 
ifadelerini kullandı.

Fiyat konusuna da değinen Kı-
lıç, “Milim, hektolitre ve rengine 
göre fiyat belirliyoruz. Tonu 5 bin 
300 lira, milimetresi sekseni aşanlar 
böyle daha küçük olan çekirdekler 
daha düşük fiyatlardan alınıyor. Ve-
rim düşük, mesela her yıl 300 kilo 
aldığımız alandan bu yıl 170 kilo 
alıyoruz. Verimden memnun olma-
sak da bu açığı fiyatın yüksek olması 
kapatıyor’’ diye konuştu. Diğer çiftçi 
Sebahattin Acar ise, çekirdeği alan 
firmaların çekirdekleri birkaç sınıfa 
ayırdığını kavurup, tuzlayarak satı-
şını yaptığını belirtti. Hasadın birkaç 
gün daha devam edeceği kaydedil-
di.   n İHA 

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri 
Genel Müdürü İlhan Ersözlü

SP Meram İlçe Başkanı Şuayip Koçak, “Fuar tarihinin çiftçinin hasat zamanına denk getirilmesi ve ekim zamanından 
sonra olması üreticinin ve çiftçinin katılımının düşük olmasına yol açmış ve üreticinin satış 

döneminden çok daha geç bir zamana bırakılmıştır” dedi.
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Bor’lu Ahmed Kuddusi 
Vakfı  hizmet binası açıldı

Başarılarıyla dikkat çeken 
Kız İmam Hatip Ortaokulu 

Anadolu’da yetişen evliyanın 
büyüklerinden Bor’lu Ahmed Kud-
düsi adına kurulan vakfın Konya 
hizmet binası Merhum Bor’lu Ah-
met Kuddüsi’nin torunu Ali Eren 
hoca efendinin katıldığı bir törenle 
hizmete açıldı.  Bor’lu Ahmed Kud-
düsi Vakfı Konya Şube Başkanı Ne-
cati Kökat ve Yardımcısı Ali Öztürk 
hizmet binası açılış töreni hakkında 
ve vakfın çalışmaları hakkında şu 
bilgileri verdi:  “Ahmed Kuddüsi, 
Anadolu’da yetişen evliyanın bü-
yüklerinden. İsmi, Ahmed bin Hâcı 
İbrâhim’dir. Adına kurulan vakfın 
Konya Şubesi olarak Konya’ya bir 
hizmet binası kazandırmak için kol-
larımızı sıvadık ve yoğun bir çalışma 
sonunda hizmet binasının tamam-
lamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Şimdi ise açılışını Merhum Bor’lu 
Ahmet Kuddüsi’nin torunu Ali Eren 
hoca efendi ve Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinden çok sayıda misafiri-
mizin katılımıyla gerçekleştirdik. 
Hizmet binamızda hem mahallede-
ki vatandaşlara, hem de öğrencilere 
Arapça, Kuran-ı Kerim, Siyer öğre-
tilmek üzere kurslar açılacaktır. Ay-
rıca belli gün ve saatlerde sohbetler 
yapılacaktır. Bor’lu Ahmed Kuddüsi 
Vakfı Konya hizmet binası inşaatı-
nın yükselmesinde ve tamamlan-
masında emeği geçen hayırsever 
Konyalılara vakıf Konya şubesi adı-
na teşekkürler ediyoruz” dediler. 
Bor’lu Ahmed Kuddüsi Vakfı Konya 
hizmet binası açılış törenine katılan-
lara Konya pilavı ikram edildi.
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Şehit Abdullah Tayyip 
Olçok Kız İmam Hatip Ortaokulu, 
2017–2018 eğitim öğretim yılına 
her yönüyle hazırlandı. Öğretmen 
ve öğrencilerini bekliyor. Konu hak-
kında bilgi veren Okul Aile Birliği 
Başkanı Ziya Kuz, “Geçtiğimiz yıl 
Selçuklu İlçesi Mehmet Akif Ma-
hallesinde hizmete açılan okulu-
muz ilk yılında sosyal, kültürel ve 
sportif başarılara imza atmasının 
yanı sıra TEOG sınavlarında 2 öğ-
rencisi tam puan yaparak Türkiye 
birinci olurken, 10 öğrencisi ise bir 
veya iki yanlış ile Türkiye dereceleri 
yapmışlardır. Okulumuz elde ettiği 
bu başarı dan dolayı tercih edilen 
okullar arasında yer almanın sevin-
cini yaşıyoruz. Geçtiğimiz sene me-

zun ettiğimiz 250 öğrencinin yerini 
tercih edilmemizden dolayı kısa bir 
zaman dilimi içerisinde doldurmuş 
bulunmaktayız. Bu tablo hem Okul 
aile birliğini, hem de okul yönetimi-
ni ve öğretmenlerimizi memnu et-
mektedir.  Okul olarak 2017 – 2018 
eğitim yılına her yönüyle hazırlan-
mış bulunmaktayız. Öğrencilerimizi 
bekliyoruz.  2017–2018 eğitim-öğ-
retim yılı tüm yönetici, öğretmen 
ve öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ediyoruz Ayrıca 
okulumuz restoresinden ve boyama 
işinde emeği başta Okul müdürü-
müz H.İbrahim ekinci ve emeği ge-
çen herkese okulum adına teşekkür 
ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

191. kuruluş yıldönümünü kutlayan Zabıta Teşkilatını tebrik eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Hasan Kılca, Türkiye’ye örnek çalışmalar yapan Büyükşehir Zabıta Teşkilatı ile gurur duyduklarını söyledi

Zabıtada 191. yıl coşkusu
Konya Büyükşehir Belediyesi Za-

bıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta Teş-
kilatı’nın 191. kuruluş yıldönümü 
nedeniyle etkinlik düzenledi. Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Hasan Kılca, Türkiye’ye örnek çalış-
malar yapan Büyükşehir Zabıta Teş-
kilatı ile gurur duyduklarını söyledi. 

Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 
191’inci yıldönümü münasebetiyle 
Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Dairesi Başkanlığı, Mevlana Kültür 
Merkezinde etkinlik düzenledi. 

Türkiye’nin Bedensel engelli 
olarak işe alınan ilk zabitası Gökhan 
Yayla tarafından sunumu yapılan 
programa, Büyükşehir Belediye-
si Genel Sekreteri Hasan Kılca, AK 
Parti İl Başkan Yardımcı Seyit Ah-
met Biçer, daire başkanları, sivil top-
lum örgütlerinin temsilcileri, gaziler 
ve vatandaşlar katıldı. 

HALKIMIZIN HUZURU İÇİN 
ÇALIŞIYORLAR 

Zabıta teşkilatının çalışmalarını 
anlatan filmin izlenmesinin ardından 
konuşan Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreteri Hasan Kılca, “191’nci 
yılını kutladığımız zabıta teşkilatı 
belediyeciliğin bir nüvesini oluştu-
rur. Beldelerimizde, şehirlerimizde, 
çarşıda, pazarda, yolda, parkta, her 
türlü huzur ve güvenliğin sağlanma-

sı zabıta teşkilatımızın görevi. Kut-
sallığı da var bu görevin. Çok güzel 
yollar, köprüler, parklar yapabilirsi-
niz ama bunun huzur ve selametini, 
güvenliğini sağlamadığınız zaman 
maalesef bunlar sürdürülebilir ya da 
halkın kullanımına yönelik olmaya-
bilir” dedi. 

ZABITA TEŞKİLATIMIZLA GURUR 
DUYUYORUZ 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın Tür-
kiye’ye örnek atılımlar gerçekleştir-
diğini kaydeden Kılca, “İşte turizm 
zabıtamız, Mobil Park Polisi Emniyet 
Müdürlüğümüzle birlikte çalıştığı-
mız Mobil Park Polisi, atlı zabıtamız, 
motorize ekiplerimiz, engelli zabıta 
birimimiz gibi yenilikler Türkiye’ye 
model oldu. 15 Temmuz gecesi ilk 

sokaklara çıkan, halkı sokaklara da-
vet eden bir zabıta teşkilatının ku-
ruluş yıldönümünü kutluyoruz. O 
geceki yaptıklarına hepimiz şahidiz. 
Bu teşkilatımızla gurur duyuyorum” 
diye konuştu.  Programda, kurulu-
şundan günümüze kadar kullanılan 
elbiseleri giyerek misafirleri karşıla-
yan Zabıtalar büyük ilgi gördü.
n HABER MERKEZİ 

Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 191’inci yıldönümü münasebetiyle Konya Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı, Mevlana Kültür Merkezinde etkinlik düzenledi.

Politikada, şirketlerde, bürokraside, sivil 
toplum  örgütlerinde hatta ailede karşılaştığı-
mız ikinci insan olmanın yaşamımızı nasıl et-
kilediğini sizlerle tartışmaya açmak istiyorum.

Meslek hayatım boyunca,  doğrudan  
benimle ilgili yaşadıklarım, ya da yaşayanların 
paylaşımları, gözlemlerimle ulaştığım sonuç-
ları,   sizlerle paylaşmak istedim.

İkinci adamlık bir organizasyon ve onu 
yöneten için çok değerli bir pozisyon. Etkili bir 
yöneticinin ekibinde en önemli insan.

Yöneticiyi gözleyen, ona göz kulak ola-
bilen,  

Yöneticinin en yoğun olduğu anda 
sükûnetle olayları değerlendirebilen,

Kararların hazırlanması evresinde , karar 
sürecinde çok dikkatli olup, yöneticinin hata 
yapmasını engelleyen ya da en az hata ile ka-
rar almasını sağlayan kişi.

Yetkili yöneticinin başarısında etkili bir 
güç.

Yöneticinin insan kaynaklarını organi-
zasyon hedefleri doğrultusunda harekete 

geçirirken  baş vurduğu en güçlü pozisyon.
Yöneticinin iş süreci içerisinde plansız 

gelişmelerle boğulmasını engelleyen önemli 
bir istasyon.

Daha önemsiz gelişmelerin, çözülerek 
yöneticinin kuvvetli karar almasına zaman ve 
mekan hazırlayan iş ekibinin yöneticisi. 

Organizasyon içi geri bildirim, karar tale-
bi, ya da organizasyon dışı taleplerin olgun-
laştırıldığı ana birimin yöneticisi.

Görünürde işletmenin en etkili gücü.
Kaliteli, özgüveni olan yöneticilerin tercih 

ettiği güçlü kişilik.
Lider bir yöneticinin bulunduğu pozis-

yonu vermeyi düşündüğü yönetici adayı.
İyi bir liderin daha büyük amaçları ger-

çekleştirmek için özenle seçtiği  kişi ya da 
kişiler.

Doğru ikinci kişi ;
Yöneticiyi iyi gözleyen.
Hedeflerini ve çalışma sistemini  tanıyan,
Sabırlı,
Yöneticinin bulunduğu pozisyonu he-

def olarak seçen,  o hedefe 
ulaşmanın sabır, bilgi beceri 
ve deneyim olduğu bilincine 
sahip,

Kendisi kadar , yönetici-
sini de çok iyi tanıyan

Organizasyonu ve iş sü-
reçlerini çok iyi tanıyan, orga-
nizasyonda çalışan insanların 
kariyer planında etkili olan,

Onlara gelecek adına kendisi ve organi-
zasyonu için doğru hedefler oluşturmasına 
yardımcı olan etkili yönetici

İnandırıcı pozisyondaki kişi..
Bu kişiler doğru kişiler olduğu sürece, 

organizasyonun en etkili pozisyonu, manye-
tik gücü kuvvetli makam.

Başarılı valilerin, Başbakanların, Genel 
müdürlerin, CEO’ların organizasyonunda,  
bu özel pozisyonda  ve özel ikinci kişileri 

vardır.
Hatta normal bir yaşam-

da, başarılı insanların görün-
meyen ikinci bir kişisi hep 
olmuştur.

Çünkü bu pozisyon akıl 
merkezi,

Yani bir organizasyonun 
en etkili yönetim merkezi.

İşte bu sebepten dolayı 
en faydalı olabilecek pozisyonu olabildiği gibi 
en yıkıcı pozisyonu da ikinci adamların işgal 
ettikleri pozisyon.

Eğer bu insanlar
Özgüvenleri eksik,
Sorumluluk almaktan kaçan, 
Genelde üçüncü sınıf insanlarla çalışan,
Kendi planları organizasyonun planla-

rından daha önemli, 
Organizasyonu kendi amaçları doğrul-

tusunda kullanma öz planını taşıyorsa,
Bilgisinden becerisinden şüphesi varsa,
Bu pozisyonu kendine yeterli görüyorsa,
Bu  pozisyonla, organizasyon onunla 

anılıyorsa,
Hatta sürekli yöneticiler değişiyorsa, o 

yerinde gücünü koruyorsa,
Üstelik de başarılı olarak değerlendirili-

yorsa,
Organizasyon batarken bile onun bul-

duğu yanlışlıklarla  insanlar görevinden olu-
yorsa,

İşletmenin amacına dair farklı bir bakış 
açısı yoksa,

Çözümden çok sorunlar organizasyo-
nun ana hedefi olmuş ise,

Hatta organizasyonun yönetim kurulu,  
onun vazgeçilmezliği konusunda hem fikir 
ise,

Onu kaybetmenin,organizasyona zarar 
vereceği inancı güçlü ise,

Ve kurum gelişmiyor, geriliyorsa,
Bu güçlü ikinci kişi, kurumun önünde en 

büyük engel olmuştur.
O kurum gerilemeye, bitişe doğru yol 

almaya mahkumdur.
Kurumun  yönetenlerin,  gözlerini kör 

eden bir varlıktır.
Kurumun en kör ve karanlık noktasıdır.
Her iki durumda da ikinci adamlık , çok 

önemli bir pozisyondur. Bu pozisyona aday  
seçim i çok önemlidir.

Aslında en öneli olan ikinci adamlık 
pozisyonudur. Organizasyonun, işletmenin 
en önemli pozisyonu. Sürekliliğinin önemli 
dayanaklarından biridir.

Liyakat sahibi, erdemli, özgüvenli, olgun, 
becerikli, dirayetli, sabırlı insanlarla istihdam 
edilmeli. 

Bu pozisyon akraba , arkadaş,  yandaş, 
yakınla doldurulacak bir pozisyon hiç değil.

İkinci adamlığın manyetik gücü çok et-
kili,  örgütü başarıdan başarıya da götürebilir, 
başarılı bir organizasyonun sonun gelmesine 
de sebep olabilir.

İKİNCİ ADAMLIĞIN MANYETİK GÜCÜ

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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Seydişehir’in tanıtımı için totem 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Seydişehir’in tanıtımı artırmak 

amacıyla, Seydişehir Belediyesi ta-
rafından Seydişehir Konya Karayolu 
Karabulak Girişi ve Seydişehir An-
talya yolu güzergahına Seydişehir’i 
tanıtan görsel içerikli totemler dikil-
di.  Seydişehir’in tanıtımı amacıyla 
yapılan çalışma kapsamında; Sey-
dişehir Kuğulu Mesire alanı ve Sey-
dişehir’in tarihini, sembolize eden 
Seyyidharun Camii, ayrıca 700 yıllık 
geçmişe sahip Meşhur Seydişehir 
Leblebisinin görseli kullanıldı. 

Seydişehir tanıtılabilirliğini ve 
değerlerini ön plana çıkarmak ama-
cıyla ilçenin giriş ve çıkışlarına to-
temlerin dikildiğini kaydeden Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal, yapılan 
çalışmanın Seydişehir tanıtımına 
katkı sağlayacağını kaydetti.

Tarihi ve kültürel yapısıyla Kon-
ya ilçeleri arasında Seydişehir’in 
önemli bir yere sahip olduğunu 
kaydeden Başkan Tutal; ”Konya’nın 

bütün ilçeleri birbirinden önemli 
zengin tarih ve kültür mirasına sa-
hip. Seydişehir yaklaşık 740 yıl önce 
kurulan köklü tarihi ve zengin kül-
tür mirasıyla dikkat çeken bir ilçe-
miz. Seyyidharun Camii ve hama-
mı, Kuğulu mesire alanı ve Meşhur 
Seydişehir Leblebisi ve günümüzde 

de özellikle sanayisiyle ön plana çık-
mış ilçemiz. Seydişehir Belediyesi 
olarak ilçemizin tanıtımı amacı ha-
zırladığımız projelerle ve etkinlikler 
ile ilçemizi tanıtarak Seydişehir’e 
yakışır seviyeye taşıyabilmek için 
gayret göstermekteyiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Antalya Cumhuriyet Başsav-
cılığı tarafından yürütülen FETÖ/
PDY operasyonu kapsamında, 
‘Bylock’ kullandığı tespit edilen 
ve haklarında yakalama kararı 
çıkartılan 33 kişiden 18’i yaka-
lanarak gözaltına alındı.  Alınan 
bilgilere göre, Cumhuriyet Baş-
savcılığı tarafından yürütülen 
soruşturma kapsamında “FETÖ/
PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi 
Olmak ve Silahlı Terör Örgütü-
ne Üye Olma” suçlarıyla ‘Bylock’ 
kullandığı tespit edilen 33 kişi 
hakkında operasyon başlatıldı. 
Başsavcılık talimatıyla Antalya 
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü görevlileri tara-
fından Antalya, İstanbul, Ankara, 
İzmir, Mersin, Gaziantep, Konya, 
Denizli, Kayseri, Aydın, Afyon, 
Yozgat, Burdur, Isparta, Kilis ve 
Uşak olmak üzere 16 ilde bugün 

gerçekleştirilen eş zamanlı ope-
rasyonla 18 şüpheli yakalanarak 
gözaltına alındı. Yakalanan şüp-
helilerin sorgusu devam ederken, 

15 şüpheli hakkında ise arama ve 
yakalama çalışmalarının devam 
ettiği bildirildi.
n İHA 

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 
ilgili maddeleri uyarınca haklarında 
soruşturma ya da kovuşturma bulu-
nan yurt dışındaki 99 kişi, 3 ay için-
de Türkiye’ye dönmemeleri halinde 
vatandaşlıktan çıkarılacak.

İçişleri Bakanlığının, ilgili kanun 
kapsamında haklarında soruşturma 
ve kovuşturma yürütülen ancak 

yurt dışında bulunmaları nedeniyle 
kendilerine ulaşılamayanların va-
tandaşlıktan çıkarılacağına ilişkin 
99 kişiyi kapsayan ilanı, Resmi Ga-
zete’de yayımlandı.Kişilerin kimlik 
bilgilerinin yazılı olduğu listenin 
üzerinde “5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nunu’nun 302, 309, 310, 312, 313, 
314 ve 315. maddelerinde yazılı 

suçlar nedeniyle haklarında cum-
huriyet savcılıkları ve mahkemeler 
tarafından soruşturma veya kovuş-
turma yürütülen ve yabancı ülkede 
bulunmaları nedeniyle kendilerine 
ulaşılamayan aşağıda kimlik bilgi-
leri yer alan kişilerin, 5901 sayılı 
Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 29. 
maddesinin 2. fıkrası gereğince bu 

ilanın Resmi Gazete’de yayınlan-
dığı tarihten itibaren üç ay içinde 
Türkiye’ye dönerek ilgili mercilere 
müracaat etmedikleri takdirde anı-
lan kanun hükümlerine göre Türk 
vatandaşlıklarının kaybettirileceği 
ilanen tebliğ olunur” ifadelerine yer 
verildi.
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ROKETSAN ürünlerini
uluslararası fuarda tanıtacak  

Türkiye’nin roket ve füze sis-
temleri üreticisi ROKETSAN, yeni iş 
ve ihracat olanakları için Uluslarara-
sı Savunma ve Güvenlik Ekipman-
ları Fuarı’na katılacak.

Türkiye’nin roket ve füze sis-
temleri üreticisi ROKETSAN, yeni iş 
ve ihracat olanakları için Uluslarara-
sı Savunma ve Güvenlik Ekipman-
ları Fuarı’na (DSEI) katılacak.

Küresel savunma ve güvenlik 
sektörünü bir araya getiren önde 
gelen organizasyonlardan DSEI, 12-
15 Eylül’de Londra’da yapılacak.

Savunma ve havacılık sana-
yisine yönelik en son ekipman ve 
sistemlerin sergileneceği fuar, ulus-
lararası ilişkiler geliştirmek ve yeni 
iş fırsatları yaratmak için olanaklar 
sunuyor. 

Kırkı aşkın ülkeden bin 600’den 
fazla katılımcıya ev sahipliği yapa-
cak fuarı, yaklaşık 34 bin kişinin 
ziyaret etmesi bekleniyor. Fuara, 
bakanlar, silahlı kuvvet mensupları, 
sektörün önde gelen oyuncuları ve 
sektörde faaliyet gösteren şirketler 
katılım gösterecek.

Son dönemde geliştirilen özgün 
ürünlerle ihracat performansını ar-
tırmayı amaçlayan Türk şirketleri 
de fuara katılacak.

“Roket ve füze sistemlerinde li-
der kuruluş olma” vizyonuyla hare-
ket eden ROKETSAN da bu amaca 
uygun olarak fuarda yer alacak. RO-
KETSAN, 2007’den bu yana katıldı-
ğı fuarda bu yıl daha da gelişen ürün 
yelpazesiyle boy gösterecek.

ROKETSAN, müşterilerinin 
mevcut ve potansiyel ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek, pazar payını artır-
mak amacıyla ortaya koyduğu yeni 
teknoloji ve ürünlerini dost ve müt-
tefik ülkelere tanıtacak.

ROKETSAN’ın bu yıl standında 
lazer güdümlü Cirit füzesi, UMTAS 
Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi, 
L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun 
Menzilli Tanksavar Füzesi, OMTAS 

Orta Menzilli Tanksavar Füzesi, 
SOM-J JSF Uyumlu Stand Off Mü-
himmatı, Teber Lazer Güdüm Kiti 
modelleri sergilenecek.

Stantta MAM-L ve MAM-C mini 
akıllı mühimmatları, Hisar Hava 
Savunma Füzesi, Denizaltı Savun-
ma Harbi Roketi, TRG-122 Füzesi, 
TRG-300 Kaplan Füzesi, kaideye 
monteli Cirit modelleri de yer ala-
cak.

Stantta ayrıca tapa modelle-
ri, T-107/122 Çok Maksatlı ve Çok 
Namlulu Roketatar (ÇNRA) Siste-
mi, T-122/300 Çok Maksatlı ve Çok 
Namlulu Roketatar (ÇNRA) model-
lerine yer verilecek.

Fuara, ASELSAN, BMC, HA-
VELSAN, Katmerciler, MKEK, Nurol 
Makina, Otokar gibi Türk savunma 
sanayisinin önde gelen kuruluşları 
da katılacak.

İLK KEZ DEVLER LİSTESİNDE
ROKETSAN, son dönemde gös-

terdiği büyümenin bir sonucu olarak 
geçen yıl ulaştığı rakamlarla dünya-
nın en prestijli savunma sanayisi 
listesi olarak kabul edilen “Defense 
News Top 100”de yer aldı. Şirket, 
364 milyon dolar ciroyla listeye 98. 
sıradan giriş yaptı.

Şirket, son 12-13 yılda ciro ola-
rak yaklaşık 8 kat büyüdü. Ciroda 
ihracatın payı yıllara göre değişmek-
le birlikte son 3 yılın ortalaması yüz-
de 50’yi buldu. Şirket uzun vadede 
ihracatın en az yüzde 25-30 bandın-
da olmasını hedefliyor.

ROKETSAN, DSEI 2015’te iki 
önemli iş birliği anlaşmasına imza 
atmıştı. 

Lockheed Martin ile yeni nesil 
havadan karaya seyir füzesi SOM–
J’nin F-35 uçaklarının iç silah is-
tasyonuna entegrasyonu, Thales ile 
“lazer yaklaşma algılayıcısı” tekno-
lojisinin Hisar tipi füzelerinde kulla-
nılması ve uluslararası pazarlaması 
konularında mutabakata varılmıştı.
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TSK, Şırnak’taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın ve silah 
arkadaşlarını unutmadı. 23’üncü Tümen Komutanlığında özel anı köşesi oluşturuldu

Şehit komutana vefa
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şır-

nak’taki helikopter kazasında şehit 
olan Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 
silah arkadaşlarını unutmadı. Aydın 
ve kazada şehit olan askerler için son 
görev yerleri 23’üncü Tümen Komu-
tanlığında özel anı köşesi oluşturuldu.

Adına şiir yazdığı topraklarda şe-
hit oldu

Milli Savunma Bakanı Nurettin 
Canikli’nin Kurban Bayramı dolayı-
sıyla Şırnak’taki 23’üncü Tümen Ko-
mutanlığına ziyaretinde, şehit Tüm-
general Aydın ve silah arkadaşları için 
hazırlanan bölüm dikkati çekti.

Haziran ayında Şırnak’ın Şenoba 
beldesinden havalanan ve yüksek 
gerilim hattına takılarak düşen heli-
kopterde 23. Sınır Tümen Komutanı 
Tümgeneral Aydoğan Aydın, Albay 
Gökhan Peker, Albay Oğuzhan Kü-
çükdemirkol, Yarbay Songül Yakut, 
Binbaşı Koray Onay, Yüzbaşı İlker 
Acar, Yüzbaşı Nuri Şener, Yüzbaşı 
Serhat Sığnak, Üsteğmen Abdulmut-
talip Kesikbaş, Astsubay Başçavuş 
Fevzi Kıral, Astsubay Başçavuş Meh-
met Erdoğan, Uzman Çavuş Hakan 
İncekar ve Uzman Çavuş Zeki Koç 
şehit olmasının ardından 2. Ordu Ko-
mutanı Korgeneral Metin Temel, şe-
hit askerlerin anısının yaşatılmasına 
yönelik emir verdi. 

Bunun üzerine, Tümgeneral Ay-
dın’ın yerine göreve atanan Tüm-
general Veli Tarakcı’nın talimatıyla, 
şehit askerlerin anısının komutan-
lık karargahında yaşatılması için 
23’üncü Tümen Komutanlığının 
“Şeref Salonu”nda şehit Tümgeneral 
Aydın ve kazada şehit olan diğer as-
kerler için özel rölyef hazırlandı.

Rölyefin iki yanında kazada şehit 
düşen askerlerin fotoğraflarına yer 
verildi. Tümgeneral Aydın’ın fotoğ-
rafı ise rölyefe işlendi. Rölyefte ayrıca 
askerlerin şehit olduğu helikopter ile 
kazanın gerçekleştiği dağlar da tasvir 
edildi. 

“UYAN HANKE GELİYORUM, 

HEYBETİMLE, HAVAMLA...”
Askerlik görevinin büyük bölü-

mü operasyonlar ve terörle mücadele 
harekatlarında geçen Aydın’ın, Özel 
Kuvvetler Komutanlığında tim ko-
mutanı olduğu dönemde görev yap-
tığı Şırnak’taki Hanke Dağı’na atıfla 
yazdığı “Hanke’ye Ağıt” isimli şiir de 
rölyefe işlendi. Aydın’ın “Hanke’ye 
Ağıt” şiirinin “Doksan kişiydik biz 
o gün aç, susuz, uykusuz. Nasır tut-
muş ayaklarla yürüyorduk kaygusuz. 
Sis, çamur, kanla, terle üzerindeydik 
bulutların. Ayrım Hanke Yaylası’nda 
yeşerirken umutlarım soğuk namlu-
lar elimizde, yürüyorken dağlara şe-
hitlerden selam geldi, savaşan tüm 
sağlara. Uzaklarım yakınlaştı, inan-
cımla, davamla, uyan Hanke geliyo-
rum heybetimle, havamla” dizeleri 
rölyefte yer aldı.

Öte yandan komutanlıkta, terör-
le mücadele operasyonlarında şehit 
olan bin 256 personelin isminin yer 
aldığı bir anıt ile onların anısına yapı-
lan “Şehitler Şelalesi” de bulunuyor.
n AA 

Dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılacaklar

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin Kurban Bayramı dolayısıyla Şırnak’taki 
23’üncü Tümen Komutanlığına ziyaretinde, şehit Tümgeneral Aydın ve 

silah arkadaşları için hazırlanan bölüm dikkati çekti.
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‘Türkiye’nin çözülemeyecek 
hiçbir sorunu yoktur’

CHP Genel Başkanı Kılıçda-
roğlu, “Türkiye’nin çözülemeye-
cek hiçbir sorunu yoktur. Sorun, 
sorunu çözme kapasitesine sahip 
olanların belli mevkilerde olma-
masıdır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul 
İl Başkanlığı tarafından Bakırköy 
Belediyesi İspirtohane Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen üye ka-
tılım töreninde, dün CHP’nin 94. 
kuruluş yıl dönümünü kutladıkla-
rını hatırlatarak, bugün de farklı 
kimliklerden, farklı inançlardan 
insanların partiye üye olacakları-
nı belirtti. 

Farklı kimliklerin, inançların 
zenginlik olduğunu dile getiren 
Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Farklı kimliklerimiz, farklı 
inançlarımız olabilir, bu cennet 
ülkede bir arada yaşamak istiyo-
ruz. En önemlisi huzur içinde ya-
şamak istiyoruz. Kavga etmeden, 
gerilmeden, ağır sözler söyleme-
den bir arada yaşamak istiyoruz. 
Düşüncelerimiz farklı olabilir, 
düşünce farklılığının bir zenginlik 
olduğunu kabul etmemiz lazım. 
Türkiye, 100 yıllık bir süreçte 
olgunluk dönemine girmek zo-
rundadır, kavgaları bir tarafa bı-
rakmak zorundadır. Siyasetteki 
gerilimlerin, siyasetteki kavgala-
rın bir ülkeyi nerelere taşıdığını, 
hep birlikte gördük.”

“Sorunu çözmeye kararlıyız”
Kılıçdaroğlu, devletin yöne-

tenlerin her kuruşun hesabını 
verdiği bir ülkede bir arada ya-
şamak istediklerini anlatarak, 
bütün demokrasilerde devletin 
her kuruşun hesabını verdiğini 
söyledi. 

CHP olarak, bu ülkenin bütün 
insanlarını kucakladıklarını söyle-
yen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Bu ülkede yaşıyorsak, aynı 
havayı teneffüs ediyorsak, o in-

sanları kucaklıyoruz. O insanların 
düşüncelerine, siyasi görüşlerine 
saygı gösteriyoruz. Türkiye’nin 
çözülemeyecek hiçbir sorunu 
yoktur. Bir daha altını özenle çizi-
yorum. Türkiye’nin çözülemeye-
cek hiçbir sorunu yoktur. Sorun, 
sorunu çözme kapasitesine sahip 
olanların belli mevkilerde olma-
masıdır. O nedenle bütün vatan-
daşlarıma sesleniyorum, ‘neden 
şikayet ediyorsanız, neden dert-
liyseniz, terörden mi dertlisiniz? 
Sorun çözülebilir. Çiftçi, emekli, 
taşeron işçisi, memur, toplumun 
her kesimi ‘yeteri kadar pay ala-
mıyorum’ mu diyor milli gelir 
pastasından? Bunların hepsi çö-
zülebilir.’ Çözülemeyecek sorun 
yoktur. Sorunu çözeceğiz, çöz-
meye kararlıyız. O nedenle hal-
kımızın her kesiminden destek 
bekliyoruz.”Eski Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan hakkında ABD’de 
açılan davaya da değinen Kılıç-
daroğlu, şöyle devam etti:  “Tür-
kiye Cumhuriyeti’nde bakanlık 
yapmış birisinin Amerika’da yol-
suzluk davasında yargılanmasını, 
ben içime sindiremiyorum, içime 
sindiremiyorum. 

Bizim mahkemelerimiz yok 
mu, bizde adalet yok mu, bizde 
hak-hukuk yok mu? Hepsi var. 
Var da ‘var’ diyenler o makam-
larda oturmuyorlar. Bu toplumun 
vicdanında, bu toplumun sağdu-
yusunda ahlak vardır, hak vardır, 
hukuk vardır, adalet vardır. Biz 
bunları söylerken hiçbir ayrım 
yapmadan toplumun her kesi-
mini kucaklayarak, her kesimin 
sorunlarını dinleyerek ortak çö-
zümler üreterek bir arada sorun-
ları çözmeye odaklandık, odakla-
nacağız da.” 

Kılıçdaroğlu, daha sonra par-
tiye katılan 40 kişiye rozetlerini 
taktı. 
n İHA 

Başbakan Yıldırım, “Söğüt ruhu 15 Temmuz’da tekrar dirilmiştir. Birliğimizi, beraberliğimi-
zi, kardeşliğimizi hedef alan, fitne peşinde olanlara bu millet asla fırsat vermeyecektir” dedi

‘Fitne peşinde olanlara
millet izin vermeyecek’

Başbakan Binali Yıldırım, Söğüt 
Belediyesi tören alanında düzen-
lenen 736. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi 
Anma ve Yörük Şenlikleri’nde bir ko-
nuşma yaptı. 

Kayı Boyu’nun bir evladı oldu-
ğunu, Erzincan’ın Kayı köyündeki 
komşularından selam getirdiğini be-
lirten Yıldırım, Söğüt’te “Alperenler 
Serdarı” Ertuğrul Gazi’nin manevi 
huzurunda, tarihin en önemli hadi-
sesinden birini anmak için bir araya 
geldiklerini söyledi. 

Söğüt’ün, Türk milleti için yal-
nızca tarihi bir mekan olmadığını, 
büyük medeniyet çınarının kökü ve 
temeli anlamına geldiğini vurgula-
yan Yıldırım, şöyle konuştu:

“Söğüt, yüzyıllar boyu üç kıtada 
adaletle hükmeden devletimizin ha-
reket noktasıdır. Atalarımız Söğüt’te 
yurt kurmuş, bayrak dalgalandırmış-
tır, dolayısıyla kuruluşun mekanı, 
yurdu, vatanı bu topraklardır. 736 
senedir ilahi bir name gibi semaya 
yükselen bereketli bir tohum gibi 
toprağa kök salan işte bu devlet, bil-
geliği bugüne kadar bizi adalet ve 
kardeşlikte birleştirdiği gibi bundan 
sonra da buluşma adresimiz olacak. 
Gönül bağlarımızı daha da güçlen-
direceğiz, birliğimize kast eden, 
gücümüzü dağıtan, kardeşliğimize 
gölge düşürmek isteyen alçaklara 
Söğüt Meydanı’ndan sesleniyorum, 
asla kazanamayacaksınız. Bu milleti, 
kardeşliğini asla bozamayacaksınız. 
Bu şanlı bayrağı asla indiremeyecek-
siniz, bu ezanları asla susturamaya-
caksınız.”

Bu önemli coğrafyada, tarihin 
kritik dönemecinde millete büyük 
görev düştüğünü belirten Yıldırım, 
Osmanlı’nın medeniyet birikimi, 
devlet tecrübesi üzerine kurulan 
genç Cumhuriyet’in, Anadolu top-
raklarında tam bir istikrarın teminatı 
olduğunu vurguladı.

“BİZİM MEDENİYETİMİZ
 SEVGİDİR, İLİMDİR”

Türkiye’nin, bütün vatandaşla-
rıyla, kurumlarıyla “tek vücut” olarak 
adaletin, kardeşliğin sesinin yüksel-
tilmesi gereken bir dönemden geç-
tiğine dikkati çeken Yıldırım, şunları 
kaydetti:

“Ecdadımızın bize bıraktığı bu 
mübarek toprakları geçmişteki bü-
tün birikimle, tecrübeyle geleceğe, 
gelecek kuşaklara bırakacağız. Bu-
gün aziz hatırasını andığımız Er-
tuğrul Gazi’lere layık olmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya 
da devam edeceğiz. Bu güzel ülkeyi 
muasır medeniyetlerin ötesine geçir-
mek, Gazi Mustafa Kemal’in işaret 
ettiği o hedeflere ulaştırmak için var 
gücümüzle 80 milyon vatandaşımız-
la çalışıyoruz, çalışmaya devam ede-
ceğiz.”

Yıldırım, Söğüt Belediyesi tören 

alanında düzenlenen 736. Söğüt Er-
tuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlik-
leri’nde yaptığı konuşmada, milletin 
çok acılar, musibetler gördüğünü, 
çok badirelerden geçtiğini ancak is-
tiklaline gölge düşürmediğini belirtti.

Yıldırım, bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da genç kuşakla-
rın, kadınların gazi ve şehitlerin mu-
kaddes emanetine sahip çıkacağına 
yönelik inancını dile getiren Yıldırım, 
şöyle konuştu: “Söğüt ruhu 15 Tem-
muz’da tekrar dirilmiştir, yeniden 
diriliş, yeniden yükselişin miladıdır 
15 Temmuz. İhanet odaklarının sal-
dıkları zehri devletin damarların-

dan temizleyen Türkiye artık yeni 
hedeflere, ufuklara yelken açmıştır. 
Ekonomide, hukukta, demokraside 
kendine büyük hedefler koyan ülke-
mizi hiç ama hiçbir güç asla durdura-
mayacaktır. Birliğimizi, beraberliği-
mizi, kardeşliğimizi hedef alan, fitne 
peşinde olanlara bu millet asla fırsat 
vermeyecektir.”

“NEREDE MAZLUM VARSA 
ONUN YANINDAYIZ”

Her vatandaşın hakkına, huku-
kuna sonuna kadar sahip çıktıklarını 
ve çıkmaya devam edeceklerini ifa-
de eden Başbakan Yıldırım, “Sadece 
İstanbul, İzmir, Ankara’yı değil Kon-

ya’yı, Diyarbakır’ı, Edirne’yi, Mer-
sin’i, Samsun’u velhasıl 81 vilayeti, 
780 bin kilometrekare vatan toprağı-
nı bir biliriz, aynı ruhla sahip çıkarız.” 
diye konuştu.

“Gönül coğrafyası”na da sahip 
çıktıklarını vurgulayan Yıldırım, 
“Arakan’a, Filistin’e, Kudüs’e de 
sahip çıkarız. Nerede mazlum var-
sa onun yanındayız, nerede zulüm, 
vahşet varsa onun da karşısındayız. 
Biz ecdadımızdan bu mirası devral-
dık, bundan böyle de aynı kararlılıkla 
yolumuza devam edeceğiz.” değer-
lendirmesini yaptı. 

Başbakan Yıldırım, program ön-
cesi Osmanlı Devleti’nin kurucusu 
Osman Bey’in babası Ertuğrul Ga-
zi’nin türbesinde dua etti. Türbede 
‘’saygı nöbeti’’ tutan askerlerin nö-
bet değişimini izleyen Yıldırım, as-
kerlerle fotoğraf çektirdi.  Yıldırım, 
daha sonra yürüyerek 736. Söğüt 
Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük 
Şenlikleri’nin düzenlendiği Söğüt 
Belediyesi tören alana geldi. Yıldı-
rım, alanı dolaşarak etkinliği izleme-
ye gelen vatandaşları selamladı.

Başbakan Yıldırım, törende, üze-
rinde Türk bayrağı rozeti bulunan 
“yörük atkısı” ile “yörük kalpağı” 
taktı.  Etkinliğin sonunda Başbakan 
Yıldırım, Balıkesir Karesi Atlı Okçu-
luk tarafından getirilen “Kosovalı” 
adlı ata bindi. Alandaki vatandaşları 
selamlayan Yıldırım’a, vatandaşlar 
yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım, daha 
sonra şenlikler kapsamında kurulan 
panayır alanını gezdi, çadırları ziya-
ret etti.  n AA

Başbakan Binali Yıldırım, Söğüt Belediyesi tören alanında düzenlenen 736. 
Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna 
saldıranlar SİHA’larla vuruldu

‘Yerli üretim insansız hava
araçlarımızdan rahatsızlar’

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 
partisinin Nurdağı ilçe teşkilatının 
kongresinde yaptığı konuşmada, 
AK Parti’nin millet partisi ve kong-
relerin halkın bayramı olduğunu 
söyledi.

Türkiye’nin hızlı büyümesin-
den bazı çevrelerin rahatsız oldu-
ğunu vurgulayan Gül, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
ve ülkeye saldırıların artmasının 
temel nedenin bu olduğunu kay-
detti. Türkiye’nin terörle mücade-
lede emin adımlarla yoluna devam 
ettiğini ve hiçbir gücün bunun 
karşısında duramayacağını dile ge-
tiren Gül, “Türkiye’de 80 milyon 
vatandaşın hiçbirini tehdit etme-
yecek şekilde bu teröristler Türki-
ye’yi terk edinceye kadar mücade-
lemiz devam edecek. Hangi terör 
örgütü olursa olsun bu örgütlerle 
mücadelemiz sonuna kadar kararlı 
bir şekilde devam edecektir” dedi. 
Güvenlik güçlerin ay yıldızlı bay-
rağın bekası için mücadele ettiğini 
belirten Gül, Mehmetçik’e destek 
olması gerektiği yerde bazı millet-

vekili ve siyasetçilerin yanlış ifade-
ler kullandığını, bunun çok talihsiz 
ve üzücü olduğunu aktardı. CHP 
Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 
SİHA’larla ilgili açıklamasını eleş-
tiren Gül, şu değerlendirmede bu-
lundu: “Bir CHP milletvekili çıkıyor 
diyor ki, ‘Bu silahlı İHA’lar sivilleri 
vuruyor, vatandaşları vuruyor.’ Al-
lah’tan korkmuyor. Sen güvenlik 
güçlerimize, sen terörle mücadele-
de kararlı bir şekilde canını ortaya 

koyan Mehmetçiğimize nasıl böyle 
bir şey söylersin. Hiçbir sivil vatan-
daşımıza asla bir tehdit ve tehlike 
oluşturmaktadır. CHP Genel Baş-
kanı Kılıçdaroğlu’nun Artvin’deki 
saldırısında yüzbaşımızı şehit eden 
terörist işte bu SİHA’larla vuruldu 
ve etkisiz hale getirildi. Bunlardan 
niye rahatsız oluyorsun? Ey CHP 
milletvekili sen bu milletten maaş 
almıyor musun? İnsan bir defa 
utanır milletten. CHP ne hale gel-
di. CHP halka, Atatürk’e yabancı 
hale geldi. Ama hala bu milletve-
kilinin açıklamasına karşı herhangi 
bir açıklama yapılmadı. Gerekli di-
siplin işlemi uygulanmadı. ‘Acaba 
genel başkanları da mı böyle dü-
şünüyor?’ diye insan düşünmüyor 
değil.”

Kongreye, Gaziantep Büyük-
şehir Belediye Başkanı Fatma Şa-
hin’in yanı sıra AK Parti Gaziantep 
milletvekilleri Canan Candemir, 
Şamil Tayyar, Mehmet Erdoğan, 
Ahmet Uzer ve Abdulkadir Yüksel 
de katıldı.
n AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
AK Parti Vakfıkebir ilçe teşkilatı 6. 
olağan kongresinde yaptığı konuş-
mada, 16 Nisan 2016’da Türki-
ye’nin çok önemli bir adımın altına 
imza attığını, 2019’un onun için 
önemli olduğunu söyledi.

Birçok mesele ile Türkiye’nin 
karşı karşıya bırakılmaya çalışıldığı-
nı belirten Soylu, “Üzerimize topye-
kun geldiler. CNN’den Reuters’ına 
kadar. Amerikası’ndan Almanya’sı-
na kadar, PKK’sından DHKP-C’sine 
kadar, ana muhalefet partisinin iş 
birliği yaptığı bu ülkede sözde si-
vil toplum diye kendisini satmaya 
çalışanlara kadar herkes üzerimize 
geldi” dedi.

Terörle aslanlar gibi mücadele 
ettiklerini vurgulayan Soylu, diğer 
yandan sanayi endeksinin rekor-
larla beraber yükseldiğini, ihracatın 
burnunu tekrar yukarı çevirdikleri-
ni, 150 milyar doların üzerine getir-
diklerini, tüketici güven endeksini 
yükselttiklerini, yatırımların adım 
adım her noktada gittiğini söyledi.

Soylu, “Onlar bize darbeler 

yaptılar, onlar bize 17-25 Aralık 
yaptılar, biz onlara cevaplarımızı 
vermesini bildik. Biz onlara dedik ki 
‘17-25 yapsanız da Gezi’yi yapsanız 
da televizyonlardan Türkiye aley-
htarlığı yapsanız da Apo’nun o iğ-
renç resmini Almanya sokaklarında 
lanse etseniz de Türkiye’nin büyü-
mesinin önüne geçemeyeceksiniz.” 
ifadesini kullandı.

Son günlerde yine garip bir iş 
birliğini daha gördüklerini belirten 

Soylu, şunları kaydetti:
“Bizim yerli üretim insansız 

hava araçlarımızdan rahatsızlar. 
Tabii talimat verdi Kandil’deki abi-
leri, ‘Ne yapın edin, şunları başımız-
dan çekin.’ Hareket edemiyorlar. 
Teröristler dağlarda bir taraftan bir 
tarafa gidemiyorlar. Şehirlerde köy-
lere yönelik baskılar ortaya koyamı-
yorlar, teker teker takip ediyoruz. 
Burada söylemek istiyorum, İçişleri 
Bakanı olduğumuz gün insansız 
hava araçları ve insanlı keşif uçak-
ları konusunda havada kaldığımız 
saat ayda 20 saatti. Özel iç güven-
likte şu anda ne kadar biliyor mu-
sunuz? Nasıl polis devriyelerimiz 
var, nasıl jandarma devriyelerimiz 
var, şimdi daha işin başındayız hem 
de yerli İHA’larımızla milli İHA’la-
rımızla beraber. İsrail’den de almı-
yoruz. 

Amerikan çürük predatorleri 
de almıyoruz, kendi insansız hava 
araçlarımızı yapıyoruz, 2 bin 600 
saat ayda havadayız, daha işin ba-
şındayız.”
n AA

 Adalet Bakanı Abdülhamit Gül  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu



15HABER 11 EYLÜL 2017

KKTC Tarım Bakanı’ndan Konya Şeker’e ziyaret
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-

ti Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu 
Konya Şeker’i ve Konya Şeker’in 
tesislerini teknik gezi çerçevesinde 
ziyaret etti. Bakan Nazım Çavuşoğ-
lu, “Gördüklerimiz Bir Türk Olarak 
Göğsümüzü Kabarttı. Yapılanlar Va-
tan Sevgisinden”  dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu 
beraberindeki teknik heyetle Konya 
Şeker Tesislerine bir inceleme gezisi 
gerçekleştirdi.

Çumra Kampüsündeki fabrika-
larla ve tesislerle, Seydibey Kampü-
sünde bulunan Fabrika ve tesislerde 
incelemelerde bulunan Bakan Na-
zım Çavuşoğlu, Konya Şeker tara-
fından kurulan tarladan rafa ulaşan 
entegre üretim sistemi hakkında da 
yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Birlik Holding İcra Ku-

rulu Üyeleri ile de sistemin Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de mo-
dellenmesi için görüş alışverişinde 
bulunan KKTC Tarım Bakanı Ça-
vuşoğlu, ziyarette Konya Şeker anı 
defterine de düşüncelerini yazdı.

“Gördüklerimizden aldığımız 

motivasyonla KKTC’ye de benzerle-
rini yapmak hedefiyle, hayaliyle yola 
çıkıyoruz” diyen KKTC Tarım Bakanı 
Nazım Çavuşoğlu söz konusu ziyare-
tindeki hislerini şu şekilde ifade etti: 
“Çok kıymetli Torku ailesi; Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Tarım 

Bakanı olarak yaptığımız teknik gezi 
maksatlı ziyaretimizde gördükle-
rimiz bir Türk olarak göğsümüzü 
kabartmıştır. Gördüğümüz tesisleri 
ancak yüreğinde vatan sevgisi olan 
namuslu ve şerefli insanların yapa-
bileceğini dikkate aldığımızda büyük 

vizyon ortaya koyan Sayın Recep Ko-
nuk ve ekibine hayranlık duymamak 
mümkün değildir. Ben ve teknik 
ekibim büyük bir hayranlıkla tesis-
leri ziyaret ettik ve şimdi buradan 
aldığımız motivasyonla KKTC’ye de 
benzerlerini kurabilmek hayaliyle- 

hedefiyle yola çıkıyoruz. Bize gös-
terilen nezaket ve misafirperverlik 
için de müteşekkiriz. Başarılarınızın 
devamını dilerim. Türk çiftçisi siz-
lerle aldığı gelişimi ne kadar söylese 
azdır.”
n HABER MERKEZİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel 
Başkanı Mustafa Destici, “Devletin, 
milletin düşmanlığına karşı hep bir-
likte mücadele etmektir. Devletimiz 
Fırat Kalkanı Harekatlarını ivedilikle 
başlatmalı ve Suriye’nin kuzeyinde 
asla PKK, PYD ve YPG varlığına mü-
saade edilmemelidir. Amerika değil 
yedi düvel gelse müsaade edilmeme-
lidir.” dedi.

736. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma 
ve Yörük Şenlikleri’ne katılan Destici, 
törende yaptığı konuşmada, Türki-
ye’yi bölmeye, parçalamaya çalışan-
ların hayal içerisinde olduğunu dile 
getirdi.

Destici, “Hep birlikte el ele gönül 
gönüle vererek onların hayallerini 
zindana, rüyalarını kabusa çevirmek 
hepimizin vazifesidir. Şehitlerimize 
şu anda devletimiz güvenlik güçle-
rimiz, hükümet terörün tüm unsur-
larına karşı tam yekun bir mücadele 
veriyor. Rabb’im yar ve yardımcıları 
olsun. Bu mücadeleyi sonuna kadar 
destekliyoruz. Bir terörist kalmayın-
caya kadar bu mücadelenin sürme-

sinin zaruri olduğu kanaatindeyim. 
Bazılar çıkıp SİHA’ların sivilleri kat-
lettiğinden bahsediyor. Bu ne büyük 
bir utanmazlık. Hem devletin maaşı-
nı alacaksın, hem milletin Meclisinde 
oturacaksın ama PKK’nın teröristlerin 
sözcülüğünü yapacaksın. Biz bunları 
anlıyoruz çünkü bunlar eski yol arka-
daşları, yol.” diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin önemine 
işaret eden Destici, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Devletimiz Fırat Kalkanı Hare-
katlarını ivedilikle başlatmalı ve Su-
riye’nin kuzeyinde asla PKK, PYD ve 
YPG varlığına müsaade edilmeme-
lidir. Amerika değil yedi düvel gelse 
müsaade edilmemelidir. Ölürüz ama 

bağımsızlığımızı vermeyiz. Ölürüz 
ama Türk ve Müslüman topraklarını 
çiğnetmeyiz. Bizden öncekiler bize 
hür, müstakil ve bağımsız bir vatan 
teslim ettiler. Bizim de boynumuzun 
borcu bizden sonrakilere hür, bağım-
sız ve müstakil bir Türkiye Cumhuri-
yeti devleti devretmektir, hediye et-
mektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti 
var oldukça Kerkük Türk yurdu ola-
rak kalmaya devam edecektir.”

Destici, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ve hükümetin bu 
konudaki girişimlerini destekledikle-
rini vurgulayarak, Kerkük ve Türk-
meneli Türklerine sahip çıkılması ge-
rektiğini dile getirdi. 

Kardeşçe yaşamanın önemi-
ne değinen Destici, “Siyonistlerle iş 
birliği yapan, emperyalistlerlerle iş 
birliği yapan Barzani boş hayallerin-
den vazgeçmelidir, Irak’ın toprak bü-
tünlüğüne saygı duymalı, o bölgede 
Türkmen, Kürt, Arap yıllarca nasıl 
kardeşçe yaşamışsa bundan sonrada 
yaşamaya devam etmelidir” değer-
lendirmesinde bulundu.  n AA

‘Türkiye güçlü bir şekilde 
büyümeye devam edecek’

TÜFED Şube Başkanı Karababa:
Recep Konuk’un yanındayız

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tü-
fenkci, “Özellikle son açıklanan sa-
nayi üretim endeksindeki artışlar, 
imalat sanayindeki, tüketici güven 
endeksindeki artışlar bize şunu gös-
teriyor; Türkiye güçlü bir şekilde bü-
yümeye devam edecek.” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci, “Özellikle son açık-
lanan sanayi üretim endeksindeki 
artışlar, imalat sanayindeki, tüketi-
ci güven endeksindeki artışlar bize 
şunu gösteriyor; Türkiye güçlü bir 
şekilde büyümeye devam edecek.” 
dedi.

Bakan Tüfenkci, yaptığı açıkla-
mada, geçen yılın bütün olumsuz-
luklarına rağmen Türkiye’nin bu 
yıla güçlü bir başlangıç yaptığını 
söyledi.

İlk çeyrekte yüzde 5 büyüme 
yakalandığını hatırlatan Tüfenkci, 
“İnşallah yakında açıklanacak ikinci, 
üçüncü çeyrek büyüme oranlarıyla 
beraber Türkiye daha yüksek büyü-
meleri yakalayacak. Netice itibarıyla 
yıl sonunda öngördüğümüz, orta 
vadeli büyüme planlarımızdaki yüz-
de 4,4’ün üzerinde yüzde 5’lerde bir 
büyümeyi inşallah Türkiye yakala-
mış olacak.” diye konuştu.

Gerek sanayi üretimi gerekse 
ihracat, ithalat ve dış ticaret hac-
minde pozitif büyümenin görüldü-
ğünü belirten Tüfenkci, ülkenin her 
türlü olumsuzluğa rağmen ekono-
mik disiplinden çıkmayarak yoluna 
devam ettiğini vurguladı.

İhracatın bu yılın ağustos ayı iti-
barıyla yüzde 12,36 arttığını kayde-

den Tüfenkci, şöyle konuştu:
“İhracat, 13 milyar 287 mil-

yon doları buldu. İthalatımız yüzde 
15,30 artarak 19 milyar 164 milyon 
doları buldu. Baktığımızda da top-
lam dış ticaret hacmimizin yüzde 
14,08 arttığını görüyoruz. Özellikle 
son açıklanan sanayi üretim endek-
sindeki artışlar, imalat sanayindeki, 
tüketici güven endeksindeki artışlar 
bize şunu gösteriyor; Türkiye güçlü 
bir şekilde büyümeye devam ede-
cek. Türkiye dış dünyayı da imren-
direcek şekilde mali disiplinden ta-
viz vermeden, büyümesine, yoluna 
devam etti. Birileri engel çıkarmaya 
çalışsa da Türkiye’nin bu büyüme-
sini kıskansa da Türkiye yoluna de-
vam edecek.”
n AA 

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da yaşayan ve bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan Türk va-
tandaşlarından tedbirli olmalarını, saldırılar karşısında itidalli hareket etmelerini istedi

Türk vatandaşlarına 
Almanya uyarısı!

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da 
yaşayan ve bu ülkeye seyahat etme-
yi planlayan Türk vatandaşlarından 
tedbirli olmaları, yabancı düşmanı 
ve ırkçı muamele, davranış ve sözlü 
saldırılar karşısında itidalli hareket et-
melerini istedi.

Dışişlerinden yapılan yazılı açık-
lamada, Almanya’da siyasi liderlerin 
seçim kampanyalarını Türkiye karşıt-
lığı ve Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) 
üyeliğini engelleme temelleri üzerine 
kurdukları belirtilerek, şu ifadelere 
yer verildi:

“Söz konusu ülkelerdeki siyasi 
atmosfer esasen bir süredir giderek 
artan şekilde aşırı sağ ve hatta ırkçı 
söylemin etkisi altındadır. Son olarak 
Almanya’da şansölye adayı bir parti 
liderinin açıkça ırkçı unsurlar içeren 
beyanları karşısında Alman makam-
larınca herhangi bir tedbir alınma-
ması endişe ve ibret vericidir. Alman-
ya’da Türk vatandaşları arasında 
siyasi görüşleri temelinde de ayrım 
yapılmaktadır. Bir kısım vatandaşı-
mıza sırf bu nedenle sözlü saldırılar 
yöneltilmektedir.”

Almanya’da öteden beri diğer ya-
bancılarla birlikte Türk vatandaşları-
nın yoğun olarak yaşadıkları mahalle 
ve binalarda “sebebi açıklanamayan” 
yangınların çıktığı ve ölümle sonuç-
lanan olayların yaşandığı vurgulanan 
açıklamada, “Bu olayların en azın-
dan bir kısmının ırkçılar tarafından 
gerçekleştirilen kundaklama olayları 
olabileceği yönünde sadece ülkemiz 
değil Alman kamuoyunda da paylaşı-
lan makul şüphe bulunmasına karşın 
Alman makamları bu olayların üzeri-
ne kararlılıkla gitmemiştir.” ifadeleri 
kullanıldı.

Açıklamada, yabancı düşmanlığı 
ve ırkçılık konusunda Almanya’da 

yargı sürecinden de sonuç alınama-
dığının altı çizilerek, Almanya’da 
2000-2007 yılları arasında 8’i Türk, 
10 kişinin öldürülmesinin faili “Nas-
yonal Sosyalist Yeraltı (NSU)” isimli 
Neo-Nazi terör örgütü mensuplarına 
ilişkin davanın, Münih Eyalet Yüksek 
Mahkemesinde 2013 yılında baş-
ladığı ancak 380 duruşma yapılmış 
olmasına rağmen adaletin hala tecelli 
etmediği belirtildi.

Başta havalimanlarında olmak 
üzere Almanya’ya Türk vatandaşla-
rının varışlarında Alman emniyet ve 
gümrük makamlarınca keyfi olarak 
bekletme, sorguya çekme, saygısız 
davranma gibi kötü muamelelere 
maruz bırakılmalarının da sıklıkla ya-
şanılan uygulamalar olduğu kaydedi-

len açıklamada, şu değerlendirmelere 
yer verildi:

“Almanya aynı zamanda terör ör-
gütlerine de kucak açmaktadır. PKK 
ve FETÖ mensubu olduğu bilinen 
çok sayıda terörist Almanya’da ba-
rınmakta ve bu ülkenin sokaklarında 
serbestçe gezen teröristlerin yaptı-
ğı faaliyetlere göz yumulmaktadır. 
FETÖ konusunda çeşitli bahaneler 
uyduran bu ülke makamları bizzat te-
rörist olarak tanıdıkları, AB tarafından 
da tescilli PKK konusunda da gerekli 
kararlı adımları atmaktan imtina ede-
gelmiştir.

Tüm bu yukarıdaki hususlar dik-
kate alınarak Almanya’da yaşayan ve 
bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan 
vatandaşlarımızın tedbirli olmala-

rında, faaliyetlerinde bu genel tablo-
yu göz önünde bulundurmalarında, 
olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı 
muamele, davranış ve sözlü saldırılar 
karşısında itidalli hareket etmelerin-
de, siyasi içerikli tartışmalara girme-
melerinde, seçim öncesi siyasi parti 
toplantılarından, terörist örgütlerce 
düzenlenen ya da desteklenen Alman 
makamlarınca göz yumulan göste-
ri, yürüyüş gibi faaliyet alanlarından 
uzak durmalarında fayda görülmek-
tedir. Vatandaşlarımızın ayrıca Ba-
kanlığımız, Berlin Büyükelçiliğimiz 
ile Almanya’daki başkonsoloslukla-
rımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve 
duyuruları takip etmeleri yararlı ola-
caktır.”
n AA

TÜFAD Konya Merkez Şube 
Başkanı İsmet Karababa, PANKO-
BİRLİK Genel Başkanı Recep Ko-
nuk’un yeniden adaylığıyla ilgili 
açıklama yaptı. İsmet Karababa, 
“AK Parti Karaman Milletvekili, 
TBMM Tarım Orman Köy İşleri Ko-
misyon Başkanı ve PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı Recep Konuk, Kon-
ya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 
65. Olağan Genel Kurulunda aday 
olmayacağını açıklaması her kesim-
de olduğu gibi camiamız içinde de 
şok etkisi yapmış, bizleri üzmüştü. 
Konya’mızın yetiştirdiği en değerli 
isimlerinden bir olan Recep Konuk’a 
sahip çıkarak kararını değiştirten 
başta Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayip Erdoğan ile Başbakanımız Bi-
nali Yıldırım olmak üzere, yeniden 
aday olamaya zorlayan çiftçilerimiz 
ile  buna etki eden her kesime şük-
ran duymak, teşekkür etmek biz-
lerin görevi olduğu inancındayım. 
Tarım ve  Sanayideki atılımlarını, 
üretime verdiği destekleri ile ül-
kemiz ekonomisine verdiği büyük 
katkıları başta olmak üzere, Konya 
bozkırını yeşillendirme çabalarını, 
kimsesizlerin kimsesi olma gayret-
leri yanında çocuklarımız ile genç-
lerimizi ruhen ve bedenen sağlıklı 
bireyler  olarak geleceğe hazırlama 
arzusu içinde spora ve sporcuya 
sağladığı imkanlarıyla Konya’mız 
dolayısıyla ülkemizin her alandaki 
sorunlarına çözüm bulma çabalarını 
bizler unutmaz ve de unutturmayız. 
Konyaspor kulübümüzün en zor 

günlerinde yanında olarak bu gün-
lere gelişine yaptığı destekleri ile ge-
leceğini sağlam temellere oturtması 
büyük hedefler içinde olması adına 
K. Şekerpor’u (Anadolu Selcukspor) 
Bisiklet, Güreş, Basketbol branşla-
rına verdiği katkıları, buradan milli 
takımlarımıza kazandırılan sporcu-
ları bizlerin unutması mümkün de-
ğil. Şahsım ve camiam adına Konya 
ve Ülkemizin geleceği  bu karardan 
büyük mutluluk yaşadığımızı, her 
daim Konya ve Konyalı ile spor ve 
sporcunun yanında olmayı kendine 
görev bilmiş bir değerimiz olan Re-
cep Konuk’un yanında olduğumuzu 
ve olacağımızı içtenlikle paylaşırım” 
dedi. 
n HABER MERKEZİ

‘Kerkük Türk yurdu olarak kalacaktır’

Bülent Tüfenkci

İsmet Karababa

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
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Karadavi konusunda 
Mısır geri adım attı

Ermenistan, Müslüman
ülkelerin dostu olamaz

Mısır’ın yakalama istemi üzeri-
ne, Uluslararası Polis Teşkilatı tara-
fından (INTERPOL) kırmızı bültenle 
aranan Dünya Müslüman Alimler 
Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi 
(91) hakkındaki yakalama emri-
nin kaldırıldığı bildirildi. İngiltere 
merkezli Arap İnsan Hakları Örgü-
tü’nden yapılan yazılı açıklamada, 
“Dünya Müslüman Alimler Birliği 
Başkanı Şeyh Yusuf el-Karadavi’nin 
ismi INTERPOL’ün kırmızı bülten-
le arananlar listesinden çıkarıldı.” 
denildi. Açıklamada, Karadavi’nin 
adının listeye eklenme gerekçesi-
nin ülkedeki adam öldürme ve yağ-
malama gibi suçlar olduğu, ancak 
bu suçların kendisinin ülke dışında 
bulunduğu zamanda gerçekleşme-
sinden dolayı dosyanın iptal edildiği 
ifade edildi. INTERPOL’ün Mısır’da 
yaşanan olaylar hakkında artık daha 
fazla bilgiye sahip olduğu belirtilen 
açıklamada, kurumun Mısır’daki 
darbe yönetimi tarafından arananlar 
listesine eklenmesini istediği bütün 
kişilerin incelendiği ve suçsuz bu-
lunduğu, ancak bir kişinin bunun 
dışında kaldığı açıklandı. Arap İnsan 
Hakları Örgütü Başkanı Muham-
med Cemil kararı memnuniyetle 
karşılayarak, “Bu olay, Mısırlıları 

katleden, suçsuz yere tutuklayan 
ve işkence altında sözde itirafçı ya-
pan ve bu şekilde isimlerinin IN-
TERPOL’e eklenmesini sağlayan 
darbe rejimine karşı kazanılan bir 
zaferdir.” ifadelerini kullandı. Lyon 
merkezli teşkilatın resmi internet 
sitesinde Aralık 2014’te yayımlanan 
kararda, Mısır ve Katar vatandaşı 
olan Yusuf el-Karadavi için, “kasıt-
lı olarak suç işlenmesine teşvik ve 
yardım, mahkumların kaçmasına 
yardım, kundaklama, vandalizm ve 
soygun” suçlarından kırmızı bül-
ten çıkarıldığı belirtilmişti. Katar’da 
ikamet ettiği bilinen Karadavi, Mı-
sır’da seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı 
Muhammed Mursi’nin askeri dar-
beyle görevinden uzaklaştırılmasına 
karşı çıkmış ve darbenin ardından 
cumhurbaşkanı seçilen Abdulfettah 
es-Sisi’yi sert dille eleştirmişti. Mı-
sır yargısının, Karadavi hakkındaki 
suçlamaları gerekçe göstererek, 
Aralık 2013’te Karadavi hakkında 
kırmızı bülten çıkarılması için IN-
TERPOL’e başvuru yaptığı bildi-
rilmişti. INTERPOL, Mısır’ın talebi 
üzerine, Müslüman Kardeşler Teş-
kilatı (İhvan) yöneticisi pek çok kişi 
hakkında da kırmızı bültenle arama 
kararı çıkarmıştı. n AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, Arakan’da Müslü-
manlara karşı işlenen suçlara karşı 
harekete geçmesi için uluslararası 
topluma çağrı yaptı. Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Aliyev, İslam İş-
birliği Teşkilatı (İİT) 1. Bilim ve 
Teknoloji Zirvesinde yaptığı konuş-
mada, İİT ülkeleriyle ikili ve ulus-
lararası örgütler çerçevesinde iş 
birliği yaptıklarını belirtti. İİT’nin, 
Azerbaycan-Ermenistan sorunun-
da, kendilerini ve sınırların doku-
nulmazlığını desteklediğini dile 
getiren Aliyev, İİT’nin bu konuda 
önemli ve adil kararlar aldığına dik-
kati çekti. Cumhurbaşkanı Aliyev, 
ancak söz konusu kararları yerine 
getirmeyen Ermenistan’a yaptırım 
uygulanmadığına dikkati çekerek, 
durumu “çifte standart” olarak de-
ğerlendirdi. Azerbaycan toprakla-
rının yüzde 20’sinin Ermenistan’ın 

işgali altında olduğunu hatırlatan 
Aliyev, 1 milyonu aşkın Azerbaycan 
vatandaşının da kendi topraklarında 
mülteci olduğunu belirtti. Aliyev, 
Ermenistan’da İslamofobinin tırma-
nışa geçtiğine işaret ederek, “Erme-
nistan, Müslüman ülkelerle bağlantı 
kurmaya çalışıyor. Ancak onların bu 
sözlerine inanmamak gerek. Kutsal 
yerlerimizi, camileri yıkan Erme-
nistan, Müslüman ülkelerin dostu 
olamaz.” ifadelerini kullandı. İslam 
düşmanlığıyla aktif mücadele et-
tiklerine de vurgu yapan Aliyev, 
“Müslümanlara karşı işlenen suçları 
şiddetle kınıyoruz. Ayrıca Arakanlı 
Müslümanların maruz kaldığı şiddet 
olaylarını da kınıyor, Myanmar’daki 
durumun kötüleşmesinin engellen-
mesi için uluslararası örgütleri, si-
yasi ve dini liderleri adımlar atmaya 
çağırıyoruz.” Dedi.
n AA

Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Tek-
noloji Zirvesi’nde Arakan Müslümanlarıyla ilgili nihai rapor kabul edildi

Astana’dan birlik 
ve beraberlik çıktı

Kazakistan’ın başkenti Asta-
na’daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 
Bilim ve Teknoloji Zirvesi’nde Arakan 
Müslümanlarıyla ilgili nihai rapor ka-
bul edildi. Kazakistan Cumhurbaşka-
nı Nursultan Nazarbayev, Türk heye-
tinin girişimiyle ve yoğun çalışmalar 
neticesinde Arakan Müslümanlarıyla 
ilgili nihai rapor hazırlandığını belirte-
rek, raporun kabul edildiğini bildirdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSLAM 

ÜLKELERİ ARAKAN İÇİN BİRLİKTE 
MÜCADELE ETMELİ

Raporun kabulünün ardından söz 
alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, zirveye başarıyla ev sahip-
liği yapan Cumhurbaşkanı Nazarba-
yev’e ve zirveye katkılarından dolayı 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi 
Komitesi Başkanı Pakistan Cumhur-
başkanı Memnun Hüseyin’e teşek-
kürlerini iletti. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 
KARARLARIN KALICI OLMASI 
HEPİMİZİN GAYRETİNE BAĞLI 

Zirvelerin karşılıklı görüş alışveri-

şinde bulunmak, geleceğe yönelik he-
defleri ele almak bakımından önemli 
olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu-
rada alınan kararların kalıcı olması 
ve gelecek kuşaklar için önemli izler 
bırakması hepimizin gayretlerine 
bağlıdır. Türkçemizde ‘Söz uçar, yazı 
kalır’ şeklinde bir deyim var, bu masa 
etrafındaki tüm kardeşlerimin bu zir-
vede alınan kararların uygulanması-
nın takipçisi olacağına inanıyorum.” 
diye konuştu. Erdoğan, zirvenin İslam 
alemi için hayırlara vesile olmasını di-
ledi.
“İSLAM MEDENİYETİ ÖZÜNDE BİR İLİM 

VE İRFAN MEDENİYETİDİR”
İslam dünyası adına çok önemli 

bir adım atıldığına işaret eden Erdo-
ğan, “Bizler, ilk emri ‘ikra’ yani ‘oku’ 
olan, beşikten mezara kadar ilim öğ-
renmeyi tavsiye eden bir dinin men-
suplarıyız. İslam medeniyeti, özünde 
bir ilim ve irfan medeniyetidir. Müs-
lümanların dünya siyasetine yön ver-
dikleri dönem aynı zamanda bilginin, 
ilmin, yeniliğin merkezi oldukları dö-

nemdir. Ne zaman ki Müslümanların 
hayatında okuma, ilim tahsil etme, 
araştırma, sorma, sorgulama ikinci 
plana düşmüştür işte o zaman geri-
leme ve çöküş de başlamıştır. Bugün 
İslam dünyasındaki nüfusun yüzde 
55’i okuma yazma dahi bilmiyor. 
OECD ülkelerinde milli gelirden eği-
time ayrılan payın ortalaması yüzde 
5,2 iken bu oran İslam dünyasında 
yüzde 1’i dahi bulmuyor. En başarılı 
çocuklarımızı, en parlak beyinlerimizi 
Batılı kurumlara ve ülkelere kaptırı-
yoruz. Günümüzün en önemli güç 
kaynağı olan enformasyon ve bilgi 
teknolojileri konusunda üreten değil 
tüketen konumundayız. Bu durum 
bizi milli güvenliğimiz başta olmak 
üzere birçok açıdan kırılgan hale 
getiriyor. Altını çizerek ifade etmek 
isterim ki dün olduğu gibi bugün de 
güçlü ülke olmak, bilgiyi üretmekten 
ve bilgiyi en iyi şekilde işleyebilmek-
ten geçiyor.”

“ZULMÜN SON BULMASI İÇİN 
BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ”

Dünyanın her yerinde Müslü-
manların sıkıntı içinde yaşadıkları bir 
dönemden geçildiğine dikkati çeken 
Erdoğan, “İslam ülkeleri olarak bizim 
birliğimizi, beraberliğimizi, dayanış-
mamızı seferber etmemiz gerekirken 
enerjimizi bu tür krizlerle heba etme-
meliyiz. Diğer taraftan ilk kıblemiz 
Kudüs’ün ve Harem-i Şerif’in kutsi-
yetinin ihlal edilmesine de asla izin 
veremeyiz. Mescid-i Aksa’ya yönelik 
saygısızlıkların, tahriklerin ve provo-
kasyonların önüne geçilmesi için çok 
daha kararlı bir tutum ortaya koyma-
lıyız.” ifadelerini kullandı. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AİLE 
FOTOĞRAFINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 1. 
Bilim ve Teknoloji Zirvesi’ndeki aile 
fotoğrafı çekimine katıldı. Bağımsız-
lık Sarayı Genel Kurul Salonu’nda 
yapılacak zirvenin açılış oturumu ön-
cesinde liderler birlikte aile fotoğrafı 
çektirdi. Daha sonra zirvenin açılış 
oturumuna geçildi.  n AA

Kazakistan’ın başkenti Astana’daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bilim ve Teknoloji Zirvesi’nde Arakan Müslümanlarıyla ilgili nihai rapor kabul 
edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada, İslam dünyasının bir ve beraber olması gerektiğini söyledi. 

ABD’nin PKK/PYD oyunu yeniden görüntülendi!
DEAŞ’la mücadeleyi gerekçe 

gösteren ABD’nin, Suriye’de terör 
örgütü PKK/PYD’ye askeri yardım-
ları devam ediyor. Önceki gün 70 
tır yardım, Rakka’nın kuzeyindeki 
örgüt unsurlarına gönderildi. DE-
AŞ’la mücadeleyi gerekçe gösteren 
ABD’nin, Suriye’de terör örgütü 
PKK/PYD’ye askeri yardımları de-
vam ediyor. Önceki gün 70 tır yar-
dım, Rakka’nın kuzeyindeki örgüt 
unsurlarına gönderildi. Haseke’deki 
AA muhabirinden alınan bilgiye 
göre, önceki gün askeri yardım da 
taşıyan 70 tır, Irak sınırındaki Simel-
ka kapısından gündüz saaterinde 
geçerek örgütün kontrolündeki ken-
te girdi. Haseke’ye gelen konvoyda, 
tırların açık kasalarına yüklü, bran-
dalarla örtülmüş ancak kenarları ve 
arkalarından kısmen görülen askeri 
araçlar bulunduğu dikkati çekti. Tır-

ların üzerindeki toplam 30 askeri 
aracın 21’i AA muhabiri tarafından 
görüntülendi. Akaryakıt tankerleri-
nin de bulunduğu konvoydaki diğer 
tırların tümüyle brandalı olması ne-
deniyle içlerindeki malzemeler gö-
rülemedi. AA’nın haziran ayı başla-
rında ABD’nin PKK/PYD’ye silah ve 
diğer askeri yardımlarını görüntüle-
yip haberleştirmeye başlamasından 

bir süre sonra yardımlar gece saatle-
rinde brandalı tırlarla yapılmaya baş-
lamıştı. Diğer taraftan 13,17 ve 21 
Ağustos ile 3 Eylül tarihlerinde gece 
saatlerinde brandalı toplam 330 tır-
la Irak’tan PKK/PYD kontrolündeki 
Haseke’ye gerçekleştirilen sevkiyat-
lar görüntülenmiş ancak ne tür yar-
dımlar gönderildiği anlaşılamamıştı. 
Bundan önce ise 5 Haziran’da 60, 12 

Haziran’da 20, 16 Haziran’da 50 ve 
21 ile 26 Haziran’da toplam 120, 5 
Temmuz’da 82, 9 Temmuz’da 102, 
13 Temmuz’da 95, 17 Temmuz’da 
100, 22 Temmuz’da 100, 27 Tem-
muz’da 80, 31 Temmuz’da 100 ve 
7 Ağustosta 112 olmak üzere 1021 
tır, PKK/PYD bölgesine teslimat 
yapmıştı. Tırların bir bölümündeki 
askeri araç ve gereçler yine görüntü-

lere yansımıştı. Böylece haziran ayı 
başından bu yana ABD tarafından 
yapıldığı ve içlerinde bazı silahlar ile 
askeri araç gereçlerin de bulunduğu 
bilinen toplam bin 421 tır, DAEŞ’e 
karşı mücadele bahanesiyle PKK/
PYD’ye yardım ulaştırılmış oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜNE 
VERİLEN SİLAHLAR

AA muhabirinin ABD Savunma 

Bakanlığı Pentagon’dan edindiği bel-
geye göre, Suriye’de PKK/PYD’nin 
de içinde olduğu gruplara verilecek 
silahlar listesinde, 12 bin kalaşnikof 
marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 
3 bin 500 ağır makineli tüfeğin yanı 
sıra 3 bin Amerikan yapımı RPG-7 
ve bin Amerikan yapımı AT-4 veya 
Rus yapımı SPG-9 tanksavar da bu-
lunuyor. Belgede ayrıca aynı kap-
samda değişik kalibreye sahip 235 
havan topu, 100 keskin nişancı tüfe-
ği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbü-
nü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı 
dürbünün terör örgütüne ulaşacağı 
bilgisi yer alıyor. Terör örgütü PKK/
PYD’nin ABD desteğiyle sürdürdü-
ğü Rakka operasyonu 6 Haziran’da 
başlamıştı. PKK/PYD, dün sabah sa-
atlerinde ise DEAŞ işgalindeki Dey-
rizor’u ele geçirmek için harekete 
geçmişti.    n AA

Myanmar askeri güçlerinin ve Bu-
dist milliyetçilerin 25 Ağustos’ta baş-
lattığı sürgün ve katliamdan kaçan 
Arakanlı Müslümanların, Naf Nehri’ni 
geçişleri devam ediyor. Resmi kay-
naklar, mültecilerin sayısını 300 bin 
olarak bildirirken, çoğunun bebek, 
kadın ve yaşlılardan oluştuğu dikkati 
çekiyor. Myanmar’ın dağlık alanların-
da sıkışıp kalan Müslümanlar, günler-
ce yol yürüdükten sonra balıkçıların 
yardımıyla Naf Nehri’ni geçiyor. Ya-
kılan köylerinden ve evlerinden yan-
larına alabildikleri eşyaları sırtlanan 
Arakanlılardan bazılarının küçükbaş 
hayvanlarını da taşıdıkları görüldü. 
Arakanlı mülteciler, Naf Nehri’nden 
sonra Bangladeş sınırına kadar uza-
yan pirinç tarlalarındaki 1 metreka-
relik tepeciklerde saatlerce bekliyor. 
Bangladeş askerlerinin Naf Nehri’nin 
kollarında 100 metre aralıklarla nöbet 
kulübeleri kurduğu görülürken, başta 
gazeteciler olmak üzere sivillerin ve 
yabancıların bölgeden geçişlerine izin 
verilmiyor. Sınırın sıfır noktasında 
kurulan nöbet kulübelerinin çevresi 
Arakanlılar için bekleme noktası hali-
ne gelirken, burada bir süre bekleyen 

mültecilerin kontrollü olarak Bangla-
deş’e geçmelerine müsade ediliyor.

ARAKAN’DAN DUMANLAR 
YÜKSELİYOR

Mültecilerin geçişleri sürerken, 
Myanmar askerleri ve Budist milli-
yetçilerin yaktığı köylerden yükselen 
dumanlar Bangladeş tarafından net 
şekilde görülüyor. Yaşlı mültecilerin 
sırtlarda taşındığı zorlu yolculuk, yağ-

mur nedeniyle yükselen su engeliyle 
karşılaşıyor. Zaman zaman bel sevi-
yesindeki çamurdan geçmek zorunda 
kalan mülteciler, kıyıya çıktıklarında 
İHH ve bazı yerel kuruluşların dağıt-
tığı kumanya ve nakdi yardımla yeni 
hayatlarına başlıyor.

İHH’NIN YARDIMLARI SÜRÜYOR
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) 

İnsani Yardım Vakfı, olayların başla-

dığı ilk günden itibaren Arakanlı mül-
tecilere yaptığı yardımları sürdürüyor. 
Mültecilerin Bangladeş’e ayak bastık-
ları ilk andan itibaren insani yardım-
ları dağıtan İHH ekipleri, gün içinde 
de sıcak yemek, kumanya ve nakdi 
yardım faaliyetlerine devam ettiriyor. 
İHH ekipleri dün de Teknaf bölgesin-
deki kamplarda 2 bin kişilik kumanya 
dağıtımı gerçekleştirdi.  n AA

Arakan’da köyler yanıyor, dumanlar yükseliyor!

Arakanlı Müslümanların Myanmar’dan Bangladeş’e geçişleri sürerken, Myanmar askerleri ve Budist milliyetçilerin 
yaktığı köylerden yükselen dumanlar Bangladeş tarafından net şekilde görülüyor.

ABD’nin Suriye’de PKK/PYD’ye yapmış olduğu silah ve mühimmat yardımları kameralar tarafından görüntülendi.
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Selçuklu’da parklar kauçuk ile güzelleşiyor

Nevzat ve Hatice evet dedi, Çaycı 
ve Bilgeç aileleri akraba oldu. Gaze-
temizin muhabirlerinden Ufuk Ken-
dirci’nin akrabası Nevzat Çaycı dünya 
evine girdi. Şeker Düğün Salonu’nda 
yapılan düğünde çok sayıda davetli 
katıldı.

Nevzat Çaycı ve nişanlısı Hatice 
Bilgeç bir ömür mutlu olmak için söz 
verdiler. Geleneksel Konya pilavının 
ikram edildiği düğünde, dünürler 
Meral-Necip Çaycı ve Ramazan-Emi-
ne Bilgeç aileleri konuklarla özel ola-
rak ilgilenerek tebrikleri kabul ettiler. 
Biz de Yenigün Gazetesi ailesi olarak 
genç çift Hatice ile Nevzat bir ömür 
mutluluk ve saadet, Bilgeç ve Çaycı 
ailelerine de Allah’tan huzur diliyo-
ruz.  n UFUK KENDİRCİ 

Gülnur- İsmail Samancı ailesinin 
kızları Türkan İrem ile Selma-Yüksel 
Yalçın çiftinin oğulları Tahir Emre 
dünyaevine girdi. Atiker De Luxe Kır 
Bahçesi’nde yapılan etkinlikte çok sa-
yıda misafir katıldı. Geleneksel Kon-
ya pilavının ikram edildiği düğünde 
çiftin akrabaları ile sevenleri yalnız 
bırakmayarak onların bu mutlu gü-
nünde yanlarında oldular.

Dünürler Gülnür-İsmail Saman-
cı ve Selma- Yüksel Yalçın ise misa-
firlerle tek tek ilgilenerek tebrikleri 
kabul ettiler. Yenigün Gazetesi ailesi 
olarak biz de genç çift Türkan İrem 
ve Tahir Emre’ye mutluluk ve saa-
det, Samancı ve Yalçın ailelerine ise 
Allah’tan huzur diliyoruz.
n UFUK KENDİRCİ

Selçuklu Belediyesi, ilçede yer 
alan çocuk oyun parklarını EPDM 
dökme kauçuk uygulama ile kaplı-
yor.  Selçuklu Belediyesi ilçeye ka-
zandırdığı parklar, yeşil alan ve ço-
cuk oyun grupları ile vatandaşların 
nezih ve konforlu alanlarda rahat 
nefes almaları ve keyifli bir zaman 
geçirmeleri için çalışıyor. Selçuk-
lu’da yer alan 934 park ilçenin ye-
şil dokusuna katkıda bulunurken 
parkların içerisinde bulunan çocuk 
oyun grupları da sıcak tatil günle-
rinde çocukların vazgeçilmez adresi 
oluyor. Selçuklu Belediyesi, her gün 
binlerce çocuğun eğlendiği parkla-
rın standardını EPDM kaplama ile 
yükseltiyor. Bu yıl içinde 49 parkın 
EPDM kaplaması tamamlanacak. 
EPDM kaplaması tamamlanan ço-
cuk oyun parkını ziyaret eden Sel-

çuklu Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, çocuklarla sohbet etti.   

ÖNCELİĞİMİZ HİJYENİK 
ALANLAR OLUŞTURMAK  

Selçuklu’da parkları cıvıl cıvıl 
bir hale getirmek için çalışma yü-

rüttüklerini ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, “Parklarda zemin düzenlemesi 
ile ilgili hemşehrilerimizin istekleri 
oldu. Bu doğrultuda tüm parkları-
mızda EPDM kaplama ile ilgili bir 
çalışma yürütüyoruz.  Bu yıl için 
49 parkımızın ihalesi yapıldı.  Şu-
ana kadar 11 parkımızın zeminini 
EPDM ile kaplamış olduk. Bu iş için 
toplam 3 milyon 800 bin TL harcı-
yoruz” dedi. 

Selçuklu’daki tüm parkları Sel-
çuklu’ya yakışan bir standarda yük-
seltmek için çalıştıklarını ifade eden 
Başkan Altay,”Amacımız çocukla-
rımızın oynarken eğlenebilecekleri 
hijyenik mekanlar oluşturabilmek. 
Çocuk parklarına yapmış olduğu-
muz kaplamalarda orjinal kauçuk-
tan oluşan EPDM kaplamayı tercih 

ediyoruz. Bu maliyet olarak çok 
yüksek bir bedel ama geri dönüşüm 
malzemesinden yapılanlar çocukla-

rımızın gelişiminde ciddi rahatsızlı-
ğa neden olabileceğinden kullanmı-
yoruz. Yeni parklar cıvıl cıvıl oldu. 

Şehrimize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum “ dedi.
n HABER MERKEZİ 

Uğur İbrahim Altay

Ramazan-Emine Bilgeç ailesinin kızları Hatice ile Meral-Necip Çaycı 
ailesinin oğulları Nevzat Çaycı bir ömür mutluluk için ‘evet’ dedi

Samancı ve Yalçın aileleri düğün heyecanı yaşadı. Türkan İrem ile Ta-
hir Emre düyaevine girdi. Genç çifti düğünde yakınları yalnız bırakmadı 

Hatice ve Nevzat 
mutluluğa ‘evet’ dedi 

Samancı ve Yalçın 
ailelerinin mutlu günü

Türk Eczacılar Birliği 5. Bölge Konya Eczacı Odası Ola-
ğan Genel Kurulu, Konya Eczacı Odası Ahmet Keleşoğlu 
Sosyal Tesislerinden gerçekleştirildi, mevcut Başkan Ecz. 
Cemil Karakap delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak ye-
niden başkanlığa seçildi. 

Yeniden 5. Bölge Konya Eczacılar Odası Başkanlığına 
seçilen Cemil Karakap’ın yönetiminde yer alan isimler şöy-
le; Âdem Açıkgöz, Melek Karaman, Serdar Koçak, Feyyaz 
Mıhoğluğil, Hakan Koru, Mustafa İlhan.  Yönetim 
kurulu yedek üyeler ise Ülkü Ölmez, Zeynep Çakın han, Ab-
durrahman Atçeken, Fatih kaş, Zait Uçar, Emre Küçükbağ-
rıaçık, Duygu Küçükyılmaz.  Genel Kurul sonrası yeniden 
seçilerek güven tazeleyen 5. Bölge Konya Eczacı Odası Baş-
kanı Cemil Karakap, “5. Bölge Konya Eczacı Odası Olağan 
Genel Kurulu seçimlerimize yüksek bir katılım olmuş ve tek 
liste halinde gidilen seçimde delegelerin oyunun alarak ye-
niden göreve geldik. Seçimlere katılarak teveccüh ve deste-
ğini esirgemeyen meslektaşlarıma yönetim kurulum adına 
çok teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde tüm meslek-
taşlarımızın katılımıyla mesleğimiz adına faydalı projeler 
hayata geçireceğimizden hiç şüphem yok.  Zaman birlik ve 
beraberlik zamanıdır. Meslektaşlarımızın daha rahat ve fe-
rah çalışmaları için her alan görev yapmaya hazırız” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Eczacılarda Cemil Karakap güven tazeledi
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Avrupa Kupası maçı arifesinde içi sa-
hada alınan seyircisiz mağlubiyet çok can 
yaktı. Maçın kilit noktası seyircinin olmama-
sıydı aslında. Kötü oynadığınız günlerde sizi 
iten bir seyirciniz yoksa maçı çeviremezsiniz 
ki, öyle de oldu. Yaklaşık 3 yılda başka bir 
bünyeye giren Atiker Konyaspor takımı özel-
likle son iki yılda minimum transferle tam 
bir antrenör takımı haline geldi, bu yıl ise 
Mustafa Reşit Akçay ile yeni bir çehre yaka-
lamaya çalışıyor. Yeni hücum ve savunma 
sistemleri  başka başka oyuncuları gerektirir. 
Takımın ilk 11’ine baktığımızda geçen yıldan 
5 oyuncuyu görüyoruz. Geniş kadroda da 5 
oyuncu var yani 21’de 10. Bu sayı değişimin 

ne kadar çok olduğunun bir işare-
ti değil mi?

Aykut Kocaman topa sahip 
olup rakip alanda stoper aralarına, bek ar-
kalarına yapılan küçük koşularla hücumu 
besleyen bir sistemi işletiyordu. Takımın hız-
lı hücumlarda pek etkili olmadığını görüyor-
duk, zaten bu sistemi işletecek oyunculara 
da sahip değildi. 

Bu yıl Mustafa Reşit Akçay, arkada ka-
panan rakibe alan bırakmayan, kaptığı top-
larla ikinci bölgeyi hızlı geçerek 6-7 saniyelik 
hücumlarla sonuca gitmeyi seven bir takım 
oluşturmaya çalışıyor. Bu ne anlama geliyor; 
topu rakibe verip, kalene yakın savunma 
yapacaksın. Yani kalene yakın az hata ya-
pacaksın, savuşturma vuruşlarında kendi 
takımının ayağına çıkacaksın. İkinci bölge-

ye çıkardığın toplara sahip olup rakibi zor 
durumlarda bırakacaksın. Zor iş… Ancak 
planlamayı iyi yapar ve rakibi bu alanda eksik 
yakalarsan keyif veren hücum varyasyonları 
yaratabilirsin. 

Mustafa Reşit Akçay bu sistemi ligimiz-
de son 5 yıldır hayata geçiriyor ve zaman 
zaman iyi sonuçlar alıyor. Oynanan futbol 
keyif veriyor ve seyirci maçlardan mutlu ay-
rılıyor. Ama kalene bu kadar yakın savunma 
yaparken bireysel becerisi yüksek oyuncula-
ra sahip takımlara karşı ne yapacaksın veya 
bireysel hataların çokluğunda ne gibi önlem 
alabilirsin? Trabzonspor maçını hatırlarsak, 
yenilen iki golde de bireysel hatalar mevcut, 
(stoper hataları) bu maçta yine bireysel ha-
talardan kaynaklanan 2 gol ve 3 tanede golle 
sonuçlanabilecek hatalar mevcut. Bireysel 

hata her takımda olabilir ama bu hatalar bir-
birini tanıyan oyuncuların bir arada oynama 
alışkanlığı ile en aza indirilebilir. 

Atiker Konyaspor’un hücum varyas-
yonlarına bir baktığımızda yukarıda bahsetti-
ğimiz gibi geniş alanda yakalanan pozisyon-
lar var ama sonuçlandırılamayan bireysellik 
kokan final vuruşları golleri engelledi. Çok 
daha gollü bir maç olabilirdi, kalecilerin çı-
kardığı önemli pozisyonlar skorun yüksel-
mesini engelledi. 

Bu maçın temposunu ve skorunu etki-
leyen bir başka önemli etken bana göre Av-
rupa Arena’sında oynanacak maçın yaklaş-
mış olması. İster istemez oyuncular bu maçı 
da düşünmüşlerdir. Bu tip maçlardan önce 
kimse sakatlanmak istemez ve risk almaz, 
dolayısıyla tempo düşer ve bu tip istenme-

yen sonuçlar ortaya çıkabilir. 
Vedat Bora olayına gelince, oyuna gi-

rip-çıkan her oyuncu için zor bir durumdur 
bu. Vedat Bora dört yıldır bu takımın bir par-
çası, ilk zamanlarda gelecek vadeden genç 
bir oyuncu gözüyle bakılıyordu. Ancak, bu 
dört yıllık süreçte kiralık olarak oynadığı ta-
kımlarda ve Atiker Konyaspor’da beklentileri 
karşılamadı. Antrenmanlarda çok iyi perfor-
mans gösterdiğini geçmişte de duyduk, 
Mustafa Reşit Akçay da sanırım bu algıdan 
hareketle ikinci devreye Vedat ile başladı 
ancak 75. dakikada değiştirme isteği duydu. 
Mustafa Hoca’yı eleştirmek isteyenler için 
iyi bir malzeme çıktı ama unutmayalım bu 
değişiklik değil ileride baş ağrıtacak bu riskli 
oyun sistemidir mağlubiyetin sebebi. 

AVRUPA KUPASI SENDROMU

spor@konyayenigun.com
OSMAN DURMUŞ

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 2. Yaz Okulları Şenliği Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Konyaspor’un geleneksel 
hale getirdiği yaz okulları şenliğine faaliyet gösterilen il içi ve dışındaki 16 farklı bölgeden 1250’yi aşkın aktif sporcu katıldı

Konyaspor’da yaz okulu şenliği

Ku-
lüp bünyesinde faaliyet gösteren 
futbol okulları arasında düzenle-
nen ve alt yapı takımlarına oyuncu 
kazandırmayı amaç edinen şölene 
ilgi yoğundu. Şenliğin Atatürk Stad-
yumu’nda yapılan kapanış seremo-
nisine, Konyaspor Başkanı Fatih 
Yılmaz, başkan yardımcısı ve basın 
sözcüsü Ahmet Baydar, futbol okul-
larından sorumlu yönetici Zekeriya 
Coşar ile yönetim kurulu üyelerin-
den Mehmet Günbaş, Hakan Salim 
Çağlayan’ın yanı sıra Kon-
ya ASKF Başkanı 

Remzi Ay, TSYD Konya Şube 
Başkanı Recep Çınar ve 

çok sayıda davetli 
katıldı.

SAYGI VE 
AHLAK 
EĞİTİMİ 
ALDILAR

Kapanış 
töreninde 
bir konuşma 
yapan Konya 

ASKF Başkanı 
Remzi Ay, “Ati-

ker Konyaspor’u-
muzun Türkiye Ku-

pası ve Süper Kupa’yı 
kısa aralıklar içinde alması 

Türkiye’de ses getirdi. Bu aynı za-
manda Konyaspor’a olan ilgiyi de 
bir hayli arttırdı. Şu anda 1250’e 
yakın yavrumuz yaz boyunca burada 
eğitim gördü. Sadece top oynama-
dılar. Aynı zamanda hocaları, ağa-
beyleri sayesinde iyi sporculuğun 
dışında saygılı, ahlaklı bireyler ola-
bilmeleri için de eğitim gördüler. 

‘ÇOCUKLARI SPOR 
SALONLARINA YÖNLENDİRELİM’

Değerli veliler, uyuşturucu ve 
zararlı alışkanlıkların hayatımızın 
her yerinde kol gezdiği bir dönemde 
çocuklarımızı spora yönlendirme-
miz gerçekten çok önemli. Sizlere 
bu konuda büyük görev düşüyor. 
Bunu sadece Atiker Konyaspor ola-
rak düşünmeyelim, çocuklarımızı 
hangi branş olursa olsun spor sa-
lonlarımıza ve spor sahalarımıza 
yönlendirelim.  Sevgili çocuklar siz-
ler Konyaspor formasını giydiniz 
ilerde de Konyaspor’da for-
ma giyebilirsiniz, başka 
takımlarda forma gi-
yebilirsiniz. Ama 
bu ter kokusunu 
aldıktan son-
ra sizin bu 
sahalardan 
kopma ih-
timaliniz 
sı f ı rdır. 
B u g ü n 
1250 kişi 
s e n e y e 
3000 kişi 
olur ve Kon-
ya’da sporcu 
anlamında alt-
yapıdan yetişen 
sporcularla ahlaklı 

ve topluma hayırlı 
insanlar yetişir 

diyorum hepinize 
saygılar 

sev-
giler sunuyorum” 

dedi.
 HEDEF 12 AY 

BOYUNCA SPOR
Konyaspor Başkanı Fatih 

Yılmaz ise konuşmasında, “Say-
gıdeğer veliler, çok değerli öğren-
ci kardeşlerim, hepinizi saygıyla 
sevgiyle selamlıyorum. Az önce 
Remzi Bey güzel bir konuşma 
yaptı, burada hakikaten Ati-
ker Konyaspor’umuzun gel-
diği noktayı söyledi. 1250 
kardeşimiz 3 ay boyunca 
burada spor yaptılar. 
Şimdi hedefimiz 12 ay 

b o -
y u n c a 

spor okul-
larını devam et-

tirmek. Eğer imkanlar el 
veriyorsa bu kardeşlerimiz 12 ay 
boyunca sporlarını yapabilirler. Bi-
zim temel hedefimiz de tabi ki spora 
küçük yaşta başlatmak. Sağlıklı bir 

vücuda 

s a -
hip olmak spordan geçiyor 

dolayısıyla çocuklarımıza 
spor yaptırdığımız için ben ha-

kikaten mutluyum. Şimdi 1250 
olan sayıyı belki gelecekte 5000 
kişiye ulaştıracağımız tesisler yap-
mak istiyoruz. Şu anda tesislerimiz-
de  eldeki imkanlar oranında bugün 
1250 çocuğumuz bizlerle birlikte. 
Ama mutlaka altyapıya olan yatı-
rımları çoğaltacağız ve bunun so-
nucu olarak bu çocukların sayısı ar-
tacak. Remzi Bey bahsetti bizim şu 
anda eğitimli hocalarımız var belki 
ilerde daha fazla eğitimli hocalara 
ihtiyacımız olacak. Çünkü bu şehir-
de 10 binlerce çocuk şu anda spor 
yapmayı bekliyor. O yüzden burada 
1250 çocuğumuzu şanslı olarak gö-
rüyorum. Hepsini buraya katıldıkla-
rı için kutluyor ve siz velilerimize de 
Atiker Konyaspor Futbol Okulu’na 
bu çocuklarımızı kazandırdığınız 
için tebrik ediyorum” ifadelerine yer 
verdi.

‘DAHA GÜZEL BAŞARILAR 
ELDE EDECEĞİZ’

Başkanı Fatih Yılmaz konuşma-
sını şöyle sürdürdü; “Sayın veliler 
değerli öğrenci kardeşlerim. Aslında 
bugün hakikaten çok mutlu bir gün-
deyiz. Çünkü bir tarafımda Türkiye 
Kupası diğer tarafımda Süper Kupa. 
Atiker Konyaspor’umuz geçtiğimiz 
sezonu Türkiye Kupası’yla kapadı 
bu sezon da Süper Kupa’yla başlan-

gıç 
yap-

m ı ş 
oldu. Bun-

dan daha bü-
yük bir mutluluk Atiker 

Konyaspor’umuz için ne olabilir. 
Ülkemizde hakikaten tüm dikkatleri 
üzerimize çektik. Önümüzdeki salı 
gününden itibaren Avrupa Ligi maç-
larımız için yolculuğumuz başlıyor. 
Konyaspor’umuz Avrupa’da da 
gücünü gösterecek inşallah. Dola-
yısıyla hem altyapıya yapacağımız 
yatırımlar, hem gençlere yapacağı-
mız yatırımlar hem sportif başarıyla 
beraber Konyaspor’un önünde ay-
dınlık bir gelecek durmaktadır. Biz 
de bu geleceğe gerek amatör spor 
kulüplerimiz, gerek spor yazarla-
rımız, gerek yönetimiz, şehrimiz 
ve taraftarlarımızla bütünleşerek 
bunun altından kalkacağımıza ina-
nıyoruz. İnşallah Konyaspor’umuz 
daha güzel yerlere gelecektir. He-
pinizi Atiker Konyaspor’umuzun 
Futbol Okulları’na katıldığınız için 
tebrik eder, bütün gençlerimize, ço-
cuklarımıza başarılar dilerim.”

 Konuşmaların ardından Yaz 
Okullarına katılan sporculara ser-
tifikaları Konyaspor Başkanı Fatih 
Yılmaz, yöneticiler Ahmet Baydar, 
Mehmet Günbaş, Hakan Salim 
Çağlayan, Zekeriya Coşar, Konya 
ASKF Başkanı Remzi Ay, TSYD Kon-
ya Başkanı Recep Çınar tarafından 
verildi. 
n SPOR SERVİSİ
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Alanyaspor karşısı-
na çıkarılan kadronun 
manasızlığını ve mağlu-
biyetinin ardından orta-
ya bir şeylerin çıkacağı 
belliydi. Ve ilk gelişme 
camiayı şok edecek 
derecede sarsıcı oldu. 
Ali Çamdalı yönetim 
tarafından kadro dışı 
bırakıldı. Hem de teknik 
heyetin talebi doğrultusunda.

Gelişmenin bu kadar sarsıcı olma-
sının sebebi kadro dışı bırakılan ismin 
Ali Çamdalı olmasıydı. Ali Çamdalı bu 
kulübün kaptanı. 4 yıldır saha içinde ve 
saha dışında Konyaspor’a çok büyük 
katkı sağlamış bir isim. Futbolundan 
ötede duruşuyla, takım içindeki üst-
lendiği toparlayıcı rolüyle bu kulübün 
vazgeçilmezi.

Ama ilk tökezlemede vazgeçtiler 
işte. Eski anlayışa teslim oluşun ilk so-
nuçları bunlar.

*** 
Yakından takip edenler hatırlayacak-

tır. Yeşil Beyaz Konya Dergisi’nin nisan 
ayı kapağında hayati bir konu hakkında 
önemli bir uyarı yapmıştık. Kapakta 42 
numaralı forması ile Konyaspor’u tem-
sil eden genç bir adam bir yol ayrımında 
duruyordu. Yolun bir tarafı 2022 (Kon-
yaspor’un 100. Yılı) tabelası ile işaret 
ediliyor ve bu yol günlük güneşlik di-
yarlara açılıyordu. Diğer taraf ise 2011 
(Konyaspor’un büyük bir borçla Süper 
Lig’den düşüşü) olarak simgeleniyordu 
ve o yol da fırtınalı ve karanlık bir yerlere 
uzanıyordu.

Acı tarafı ise Konyaspor’u simgele-
yen figürün yüzünün 2011’e bakıyor ol-
masıydı. Anlaşılan Konyaspor tercihini 
bu yönde kullandı. O günden bu güne, 
başkanı istifa etmek zorunda kalan, TFF 
tarafından ağır bir şekilde sürekli ceza-

landırılan, usulsüz transfer de-
dikodularının ortada dolaştığı, 
akçeli işlerin kulislere mal-
zeme olduğu, 15 transferin 
yapılıp 3-4 yıllık sözleşmelerin 
imzalandığı, takım içindeki 
dengenin yerle bir olduğu bir 
kulüp haline geldi Konyaspor.

Tarihinde ilk kez  kupa 
kazandığı sezonda inanılmaz 
şekilde uçuruma sürüklendi 

yeşil beyazlı camia. 
***
Aylar önce yazdık, söyledik. Ama 

yönetimin sindirme operasyonuna ma-
ruz kalmaktan başka bir şeye yaramadı. 
Çünkü bu coğrafyada erken uyarının 
cevabı tecrit olmuştur her zaman. İn-
sanlar başına bir sıkıntı gelmedikçe ya-
pılan uyarıları ‘fitne’ olarak nitelendirir. 
Sorunu görmezden gelirsen yok olaca-
ğına dair temelsiz ve sarsılmaz bir inanç 
var çünkü toplumda.

Şimdi tedbir alıyorlar. Tedbirin adı 
Ali Çamdalı’yı kadro dışı bırakmak. 
Konyaspor’un en başarılı döneminde 
kaptanlık yapmış, çalıştığı dönem bo-
yunca en küçük disiplinsizliği olmamış 
futbolcu ne yaptı da kadro dışı kaldı? 
Kamuoyunun bir an önce bu konuda 
aydınlatılması gerekiyor.

Ali Çamdalı meselesi görmezden 
gelinen pek çok problemin yansıma-
sı. Takımda bir huzursuzluk var ve Ali 
Çamdalı’nın kadro dışı bırakılması bu 
huzursuzluğu derinleştirmekten başka 
bir işe yaramayac ak.

*** 
15 oyuncu transfer edilmiş, ama 

oynayan ve eleştirilenler yine bu takıma 
2 kupa kazandırmış oyuncular. Zorun-
luluktan oynatılan yeniler ise takımdan 
daha çok rakibe katkı sağlıyor (Moke, 
Filipovic). 1.2 milyon Euro bonservis 
verilerek alınan ve Alanyaspor maçında 

rakibe galibiyeti hediye eden Filipovic, 
yaptığı hataları kabul etmeyip suçu ta-
kım arkadaşına atan Moke eleştirilmiyor 
ama bunca başarıda emeği olan Ömer 
Ali, Ali Çamdalı, Ali Turan, Serkan, Vol-
kan Fındıklı,  Milosevic, Amir ve diğerle-
ri topun ağzında. 

O zaman oynatmayın. Nerede tak-
la atması için milyon eurolar dökülen 
oyuncular? Alanyaspor maçının ardın-
dan basın toplantısında konuşan Mus-
tafa Reşit Akçay adaletten dem vurmuş-
tu. Evet Konyaspor’un en büyük sorunu 
da adaletsizlik. Buna da MRA’nın deyi-
mi ile ‘Range Rover sendromu’ diyoruz.

*** 
Daha önce de söyledik, yine tekrar-

layalım. Konyaspor Türk futbolunu bi-
tiren anlayışa yeniden teslim olmuştur. 
Bu durum çok önceden belliydi ancak 
ortaya çıkması için kötü sonuçlar gel-
meye başlaması ile oldu. 

Eğer takım toparlanır ve birkaç ga-
libiyetle rahatlarsa yine unutur gider ve 
günü kurtarmaya devam ederiz. Ama 
Allah muhafaza sonuçlar bu şekilde 
olumsuz gitmeye devam ederse takımı 
kurtarmak için bugün kadro dışı bırakı-
lan Ali Çamdalı’ya muhtaç kalabiliriz…

GÜNAH KEÇİSİ BULUNDU: ALİ ÇAMDALI

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ŞANLIURFASPOR 2 2 0 0 4 0 4 6
2.GÜMÜŞHANESPOR 2 2 0 0 4 2 2 6
3.KIRKLARELİSPOR 2 1 1 0 3 2 1 4
4.ALTAY 1 1 0 0 4 0 4 3
5.BANDIRMASPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
6.A.SELÇUKSPOR 2 1 0 1 4 3 1 3
7.FETHİYESPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
8.NAZİLLİ BELEDİYE 2 1 0 1 1 2 -1 3
9.KARŞIYAKA 1 0 1 0 0 0 0 1
10.SAKARYASPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
11.HACETTEPE SPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
12.BUGSAŞ SPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
13.F. KARAGÜMRÜK 1 0 0 1 1 2 -1 0
14.K.MARAŞSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
15.PENDİKSPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
16.SİLİVRİSPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
17.NİĞDE BELEDİYE 1 0 0 1 0 2 -2 0
18.ZONGULDAK 1 0 0 1 0 4 -4 0

2017-2018

2.LiG BEYAZ GRUP

PUAN DURUMU

Mücahit gollerine 
devam ediyor

Kenan Sofuoğlu, en zor 
şampiyonluğunun peşinde

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-
por’da genç oyuncu Mücahit Can Akçay, ikinci hafta ma-
çında da gol atma başarısı gösterdi. Ligin ilk maçında 
Pendikspor’a karşı iki gol birden atan genç futbolcu, Gü-
müşhanespor maçında da gol atmasına rağmen takımının 
puan almasına yetmedi. Maçın 51.dakikasında atılan ara 
pasına iyi hareketlenen Mücahit Can Akçay, şık bir vuruş 
ile topu kalecinin üstünden ağlarla buluşturdu. Mücahit 
Can, geçtiğimiz sezon Konyaspor kadrosunda yer almıştı.
n SPOR SERVİSİ

Dünya Supersport Şampiyonası’nda, sakatlıklar ve 
puan kayıplarıyla başladığı sezonda liderle arasındaki puan 
farkını bire indiren milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Porte-
kiz etabını kazanarak liderliği ele geçirmeyi hedefliyor.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport 
Şampiyonası’nda 17 Eylül Pazar günü Portekiz’de yapılacak 
yarışı kazanarak liderliği, daha sonraki 3 etapta ise iyi per-
formans göstererek 6. şampiyonluğu hedefliyor.

Kenan Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, sezon başında 
antrenmanda kaza yaptığını ve elinde kırık oluştuğunu 
anımsattı. Bu sebeple ilk 3 yarıştan puan çıkartamadığını ve 
bu sezon şampiyonluk şansının zora girdiğini düşündüğünü 
belirten milli sporcu, üst üste gelen başarılı sonuçlarla puan 
farkını bire kadar düşürdüğünü kaydetti.

“HATA ARTIK AFFEDİLECEK TÜRDEN DEĞİL”
Kenan Sofuoğlu, şöyle konuştu: “Dört birincilik ve bir 

ikincilikle iyi bir performans gösterdik ve inanıyorum ki 
kalan 4 yarışta da bu performansı devam ettirebilirsek ka-
riyerimin en zor şampiyonluğuna ulaşacağım. Çünkü kışın 
hiç antrenman yapamadık, ilk 3 yarışa çıkamadık ve rakip-
lerimize göre çok fazla kaybımız vardı. Ama yılların vermiş 
olduğu tecrübeyle o farkı kapattık. Ben pek inanmıyordum 
kapatabileceğimize ama şu anki durumumuz gerçekten 
iyi.”

Çok iyi hazırlandığını, geçen hafta Portekiz’de ekstra 
test sürüşleri yaptıklarını dile getiren Kenan Sofuoğlu, 6. 
şampiyonluğa ulaşmak istediklerini bildirdi.

Milli sporcu, şampiyonluğun kritik bir durumda oldu-
ğunu vurgulayarak,”Hata artık affedilecek türden değil. İşin 
doğrusunu söylemek gerekirse yaşadığımız zorlu süreçten 
sonra pek şampiyonlukta umudumun olduğuna inanamı-
yordum ama şu an artık çok büyük bir iddiamız var ve tecrü-
bemizi konuşturarak bu şampiyonluğu almamız gerekiyor.” 
ifadelerini kullandı.   n AA

Selçukspor son 
dakikada yıkıldı

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor ligin 2.haftasında Gümüşhanespor’a 
konuk oldu. Yeşil beyazlılar maçın ikinci yarısında öne geçmesine rağmen üstünlüğü-

nü koruyamadı ve son dakikada yediği gol ile karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı

Ligin ilk haftasında Pendikspor’u 3-1 
ile geçen Konya Anadolu Selçukspor, 
2.hafta Gümüşhane’ye konuk oldu. Ma-
çın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci 
yarı oldukça heyecanlı geçti. 51.dakikada 
Mücahit Can Akçay’ın şık golü ile öne ge-
çen Yavru Kartal, öne geçmesine rağmen 
üstünlüğünü koruyamadı. 78.dakikada 
beraberliği yakalayan Gümüşhanespor, 
90.dakikada yine Ziya Yaşar’ın golü ile 
galibiyet uzandı. Konya Anadolu Selçuks-
por’da 70.dakikadan sonra oyuncuların 
yorgun düşmesi dikkat çekti. 

GÖKHAN ÖZTÜRK’ÜN 
 YERİNE AYBERK ALTAN

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu 

Selçukspor’un deplasmanda Gümüşha-
nespor ile oynadığı karşılaşmada, ligin 
ilk maçında sakatlanan Gökhan Öztürk’ün 
yerine Ayberk Altan ilk 11’de görev yaptı. 
Pendikspor karşısındaki ilk 11’de oyna-
yan kadroyu bozmayan yeşil beyazlı takı-
mın Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, 
Mücahit Atalay, Sertan Yiğenoğlu, Emre 
Can Atila, Ayberk Altan, Mücahit Can 
Akçay, Onurcan Güler, İbrahim Ak, Ali 
Yaşar, Arif Demir, Alper Yoldaş, Seddar 
Karaman 11’ini sahaya sürdü.

GÜMÜŞHANESPOR 
MAÇINDA İLK YARI

Ligin ikinci haftasında oynanan 
Gümüşhanespor – Konya Anadolu Sel-

çukspor maçının ilk yarısında gol sesi 
çıkmadı. Karşılıklı atakların yaşandığı ilk 
45 dakikada net bir pozisyon olmazken, 
orta alan mücadelesi şeklinde sonlandı. 
Gümüşhanespor’un ilk yarının ortalarında 
yakaladığı bir kontra atakta Konya Anado-
lu Selçukspor kaleci Mücahit Atalay kale-
sini erken terk ederek pozisyonu önledi. 
Duran toplarla etkili olmaya çalışan yeşil 
beyazlı takım, bu pozisyonlardan yararla-
namadı.

SON DAKİKA GOLÜ İLE YIKILDI
Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan 

taraf Konya Anadolu Selçukspor olmasına 
rağmen, karşılaşma sonunda yeşil beyaz-
lı takım istediğini alamadı. Mücadelenin 

51.dakikasında ara pasına çok güzel bir 
şekilde hareketlenen Mücahit Can Akçay, 
şık bir golle temsilcimizi öne geçirdi. Bu 
dakikadan sonra skoru korumak için de-
fansa çekilen Konya Anadolu Selçukspor, 
78.dakikaya kadar dayanabildi. Son daki-
kalarda yorgun düşen temsilcimiz, 78.da-
kikada Ziya Yaşar’ın ceza sahası önünden 
vurduğu gol ile maç eşitlik sağlandı. Maç 
bu skorla bitecek denirken, 90.dakikada 
yaşanan karambolde yine Ziya Yaşar sah-
neye çıktı ve Gümüşhanespor’un galibiyet 
golünü attı. Bu sonuç ile Konya Anadolu 
Selçukspor ilk mağlubiyetini almış oldu 
ve 2.hafta sonunda 3 puanda kaldı.
n MUHAMMED SAYDAM

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ
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Kadro dışı depremi!

R
PS

Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Atiker 
Konyaspor’da şok bir gelişme yaşandı. Takım kaptanı

 Ali Çamdalı teknik heyetin raporu ve yönetimin 
kararıyla kadro dışı bırakıldı. Disiplinsiz hareketleri 

nedeniyle olduğu açıklanan kadro dışına 
kararına sebebiyet veren davranışın ise ne 

olduğu açıklanmadı
Süper Lig’in 4. Haftasında evinde 

Alanyaspor’a 2-0 mağlup olan Atiker Kon-
yaspor’da şok bir gelişme yaşandı. Maçta 
forma giymeyen kaptan Ali Çamdalı dün 
teknik heyetin isteği ve yönetim kurulunun 
kararı ile süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. 
Atiker Konyaspor’un resmi sosyal medya 
hesabından yapılan açıklamada, “Teknik 
heyetin talebi üzerine Yönetim Kurulumuz 
toplanmış ve oyuncumuz Ali Çamdalı kad-
ro dışı bırakılmıştır” denildi.

NEDENİ AÇIKLANMADI
Ali Çamdalı’nın kadro dışı kalma-

sı camiada şok etkisi yarattı. Deneyimli 
oyuncunun kadro dışı kalmasına herhangi 
bir neden gösterilmezken, disiplinsiz dav-
ranışları nedeniyle Çamdalı’nın kadro dışı 
kaldığı öğrenildi. Disiplinsiz davranışın ne 
olduğu ise açıklanmadı.

TARAFTAR İSYANDA
Konyaspor taraftarı ise kadro dışı ka-

rarına sert tepki gösterdi. Kararın açıklan-
masının ardından sosyal medyada tepki-
sini gösteren yeşil beyazlı renklere gönül 
verenler yönetim ve teknik ekibi topa tuttu. 
Kararın çok yanlış olduğunu belirten taraf-
tarlar, yönetimin bu hatadan bir an önce 
dönmesini istedi.

TAKIM İÇİNDE 
HUZURSUZLUK MU VAR?

Ali Çamdalı’nın kadro dışı kalması 
soru işaretlerini de beraberinde getirdi. 
Takım kaptanı olan ve geçtiğimiz sezon-
larda takımı bir arada tutan en önemli 
isimlerden biri olan Ali Çamdalı’nın ani bir 
karar ile kadro dışı kalması takım içinde bir 
huzursuzluk ve ayrışma olduğuna yönelik 
var olan iddiaları güçlendirdi.

MARSİLYA MAÇI 
ÖNCESİ YENİ BİR KRİZ

Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı ka-
zanmasına rağmen sürekli krizlerle boğu-
şan Konyaspor’un Ali Çamdalı’nın kadro 
dışı kalması ile birlikte Avrupa Ligi’nde 
oynanacak zorlu Marsilya maçı öncesi yeni 
bir krizi da oldu. Marsilya’nın ardından lig-
de de Beşiktaş deplasmanına gidecek olan 
yeşil beyazlıların bu maçlarda nasıl bir 
performans göstereceği ise merak konusu.
n SPOR SERVİSİ
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