
Anavatanın suyu KKTC’ye can olacak 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar 

Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Tarımsal 
sulamanın Kıbrıs’a gelmesiyle, 

anavatanın tatlı suyu, KKTC’yi gıda 
deposuna dönüştürecek” dedi.

İttifak Holding’in ulusal perakende 
markası Adese, yeni eğitim öğretim 
döneminde öğrencilerin ihtiyaçlarını 
karşılayacak Sağlık Bakanlığı onaylı 

kırtasiye ürünlerini zengin çeşit, 
uygun fiyat avantajıyla sunuyor. 

Sınav Eğitim Kurumları’nda 
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı 

açılış programı gerçekleştirildi. 
Sınav Eğitim Kurumları Müdürü 

Muhammed Yavuz Gürbüzer, 
gençleri geleceğin teminatı olarak 

gördüklerini belirterek, “İnsanın en 
değerli varlığı çocuklarıdır” dedi.

‘Gençler geleceğimizin teminatıdır’ Adese’den kırtasiyede uygun fiyat 
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Doğru dönüşüm, düzgün iş!

Darbeci zihniyetin 
Konya korkusu!

Miniklerin okul
heyecanı başladı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
silahlı kuvvetlerin yönetime 
üçüncü açık müdahalesi olan 12 
Eylül askeri darbesinin üzerin-
den 37 yıl geçti. Darbe bahane-
leri arasında 6 Eylül’de Konya’da 
düzenlenen “Kudüs Mitingi” 
de “şeriatçı girişim” olarak yer 
almıştı.  n HABERİ SAYFA 15’TE

Okul öncesi ve ilkokul birinci sı-
nıfa gidecek olan öğrenciler için 
uyum eğitimi Türkiye genelinde 
olduğu gibi Konya’da da ayrı bir 
heyecana sebep oldu. Minik öğ-
rencilerin ilk okul günleri renkli 
görüntüler oluşturdu. 
n HABERİ SAYFA 17’DE

KÜRESEL OYUNLARLA
BÜYÜME ENGELLENEMEDİ

OKUL ÖNCESİ DÜĞÜN 
YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR!

İş dünyası büyümeden memnun

Düğün salonları her günü dolu geçiriyor

2017’nin ikinci 
çeyreğinde eko-
nomide yaşanan 

yüzde 5,1’lik büyü-
me iş dünyası ta-
rafından memnu-
niyetle karşılandı. 
Türkiye üzerinde 

uygulanan küresel 
oyunların amacı-

na ulaşamadığı 
vurgulandı. 

Önümüzdeki hafta okulların açılacak olması ile düğün sa-
lonları yoğun günlerini yaşıyor. Ailelerin okul sezonundan 
önce düğünlerini yapmak istemesiyle düğün salonları her 
gün dolu dolu geçiyor. 

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 13’TE
05 Buğday pazarı 

otoparkı bitiyor 06 Servislere düzen, 
kazalara fren! 10 DEAŞ, Deyrizor’u 

PKK/PYD’ye bırakıyor

Bozkır, kabuğunu kırdı!
Çarşamba Çayı, soğuk suları, doğal güzelliği 

ile Konya’nın incisi konumunda olmasına rağmen 
gelişim noktasında geri kalan Bozkır, son yıllarda 
makus talihini yenmiş durumda. Adeta kabuğunu 
kıran ilçe hızla gelişiyor.

“3,5 yıl içerisinde kenarda köşede kalmakta 
olan bir ilçeyi şimdi ön plana çıkarıp, burası yaşa-
nabilir hale getirdik” diyen Bozkır Belediye Başkanı 
İbrahim Gün, “Önümüzdeki yıllarda Bozkır’ı daha 
güzel günler bekliyor” dedi.   n HABERİ SAYFA 4’TE

İbrahim Gün

Meram Belediyesi’nin Şükran Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesinin anlatıldığı “Miras” adlı program büyük takdir topladı. 
Dönüşüm çalışmasının şehrin ruhuna uygun bir şekilde ortaya konmasıyla projenin Türkiye’ye örnek olacağı düşünülüyor

‘KÜLTÜREL MİRASIN
KORUNDUĞU BİR PROJE’

‘MERAM’I YENİDEN
İNŞA EDİYORUZ’

Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, 

“Dönüşüm Meram 
projesinin en önemli 
aşaması olan Sur İçi 
Şehri İhya projesiy-
le Meram’ı 2023 ve 

2071 vizyonuyla geleceğe hazırlıyoruz. 
İmar etmeyi, sadece fiziki imkan ve 

şartların iyileştirilmesi olarak değil, tarih 
ve kültürümüzün referansıyla, şehirlerin 

ruhunu oluşturan insan merkezli yapılarla 
ve şehirleşmeyle, Meram’ı yeniden inşa 

ediyoruz” dedi.  n HABER İSAYFA 2’DE

Programda konu-
şan Çevre ve Şehir-

cilik Bakanı Mehmet 
Özhaseki, “Bugün 

hakikaten hayırlı 
bir işe başlanacak. 

Bugünkü programda 
diğer dönüşümlerden farklı olarak kültürel 
mirasımız korunduğunu ve kendimize ait 
has değerlerimizin ön plana çıkartıldığını 

görüyoruz. Böyle güzel bir programı 
düzenleyen Başkan Fatma Toru’yu tebrik 

ediyorum” diyerek projenin Konya’ya 
değer katacağını ifade etti. 

Fatma ToruMehmet Özhaseki Fatma Toru
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Meram Belediyesi’nin Şükran Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesinin anlatıldığı “Miras” adlı programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet 
Özhaseki, kentsel dönüşüm yapılırken şehirlerin ruhuna uygun yapılması gerektiğine dikkat çekerek, “Burada kültürel mirasımız korunduğunu görüyoruz” dedi

Meram ‘Miras’a sahip çıktı

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, ilçede kentsel dönüşüm çalış-
maları ile dikkatleri üzerinde topla-
mıştı. Özellikle şehrin merkezinde 
bulunan ve Suriyeli sığınmacıların 
yoğunlukta yaşadığı Şükran Mahal-
lesi’ni yeniden cazibe merkezi haline 
getirme konusunda proje çalışmala-
rına başlamıştı. Başkan Toru, bu pro-
jeyi Şükran Mahallesi’nde başlattığı 
ve 1. Etabını tamamladığı yıkımlarla 
gerçekleştirmiş oldu. Başkan Toru 
Şükran Mahallesi’ndeki kentsel dö-
nüşüm projesiyle bölgedeki tarihin 
gün yüzüne çıkarılmasını ve bölgenin 
şehrin ruhuna uygun şekilde yeniden 
inşa edilerek bir cazibe merkezi olma-
sını amaçlıyor. Bu doğrultuda yapılan 
kentsel dönüşüm projesini Başkan 
Toru, “Miras” isimli projeyle tanıt-
tı. “Geçmişi İhya İle Geleceği İnşa” 
sloganıyla hazırlanan, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın da desteklediği Miras 
isimli program önceki gün akşam yo-
ğun bir katılımla gerçekleştirildi. 600 
metrekare sahnede, 500 metrekare 
dev ekranda, 3D video mapping şov-
ları, koreografik dans gösterileri, dra-
ma ve sahne sanatlarının buluştuğu 
multidisipliner formattaki programla, 
Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya 
gelişleri ve kentsel dönüşüm anlatıldı. 
Yapılan programla bölgedeki kentsel 
dönüşümün şehrin ruhuna uygun 
bir şekilde gerçekleştirileceği ortaya 
konmuş oldu. Böylece “Miras” adı 
verilen kentsel dönüşüm ile birlikte 
Konya’nın geçmiş ve gelecek arasında 
köprüler kurulacağına dikkat çekildi.   

Şükran Mahallesi’nde gerçekleş-
tirilen programa Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Yakup 
Canbolat, Meram Belediye Başka-
nı Fatma Toru, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Tahir Akyürek, Ak Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti 
Konya İl Başkanı Musa Arat, Ak Parti 
Konya Milletvekili Prof. Dr. Mehmet 
Babaoğlu ve misafirler katıldı.

Programda açılış konuşmasını 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru 
gerçekleştirdi. Başkan Toru, “Konya 
bize ecdadımızdan mirastır. Meram 
bize emanettir. Sur içinden gelen 
bu şehir bize mirastır. Tüm heybe-
tiyle duran bu emanetlerin hepsi 
bize emanettir. Allah devlet nasip 
etti. Ahali içerisinde izzet nasip etti. 
Bizlere de bu görev emanet edildi. 
Belediyecilikte çığır açan Usta’nın 
izinden ilerliyoruz. Medeniyetimizin 

taşlarını yeniden konumlandırıyoruz. 
Şehri İhşa, Sur İçi Projesi için bugün 
karşınızdayız. Şükran Mahallesi, sur 
içerisinde kalmış mahallerimizden 
biridir. Uzun zamandır şehir yaşamı-
na uyum sağlamakta zorlanan burayı 
yeniden topluma kazandırmak artık 
bir zorunluluğuna dönmüştü. 200 yılı 
aşkın başkent olmuş bu topraklar aynı 
zamanda 6 asır boyunca cihana hük-
meden Osmanlı’ya da emaneti veren 
şehirdir. Ağır bedeller ödeyerek bura-
lar geldik. Tarihten aldığımız kuvvetle 
şehrimizi güçlendirmek isteyerek yola 
koyulduk.  Şehrin kalbinde, kullanım 
ömrünü tamamlamış köhnemiş böl-
gelerin içinde nerdeyse kaybolmuş 
büyük medeniyetimizin izlerinin gün 
yüzüne çıkarılacağı, kentsel dönü-
şüm uygulamaları açısından yeni bir 
model oluşturan, yatay mimari ve 
yoğunluk düşüşleriyle ülkemizde ya-
pılan Kentsel Dönüşüm çalışmalarına 
örnek gösterilen Dönüşüm Meram 
projesinin en önemli aşaması olan Sur 
İçi Şehri İhya projesiyle Meram’ı 2023 
ve 2071 vizyonuyla geleceğe hazırlı-
yoruz. Vazifemizi, ‘Şehri, imar ile ma-
mur etmeye memur olmak’ olarak ta-
nımlarken, imar etmeyi, sadece fiziki 
imkan ve şartların iyileştirilmesi ola-
rak değil, tarih ve kültürümüzün refe-
ransıyla, şehirlerin ruhunu oluşturan 
insan merkezli yapılarla ve şehirleş-
meyle, Meram’ı yeniden inşa ediyo-
ruz. Gayret ve çalışma bizden, yardım 
ve himaye Cenab-ı Allah’tan, takdir 
ve destek aziz milletimizdendir” dedi.

“AY BAŞINDA İŞE BAŞLANACAK”
Başkan Fatma Toru’nun ardından 

kürsüye çıkan Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Mehmet Özhaseki, Konya’daki 
kentsel dönüşümün diğer şehirler-
deki kentsel dönüşümden farklı oldu-
ğunu belirterek, şehrin içerisinde ba-
rındırdığı önemli değerler olduğunu 
vurguladı. Bakan Özhaseki, “Bugün 
hakikaten hayırlı bir işe başlanacak. 
Tüm şehirlerimizde kentsel dönüşüm 
yaşanıyor. Kentsel dönüşüm adeta 
bir yarış halinde yapılıyor. Ancak bu-
günkü programda diğer dönüşümler-
den farklı olarak kültürel mirasımız 
korunduğunu ve kendimize ait has 
değerlerimizin ön plana çıkartıldığını 
görüyoruz. Böyle güzel bir programı 
düzenleyen Başkan Fatma Toru’yu 
tebrik ediyorum. Birçok belediye ar-
kadaşımız binaları yıkıp o bölgelerin 
yarısını müteahhitlere yarısını da va-
tandaşa vererek sorumluluklardan 
kaçmak istiyor. İşin kötüsü, bir gün o 
binalar elbet kentsel dönüşüme gire-

cek. Ama yıkılan binaların yerine diki-
len kötü binalar 50-100 sene hep öyle 
duracak.  Konya’da ise böyle bir du-
rum söz konusu değil. Başkanımızın 
bana gönderdiği projeleri dikkatlice 
analiz ettim ve inceledim. Gerçekten 
verimli bir çalışma olduğuna kanaat 
getirdim. İnşallah ay başında bismil-
lah denilerek işe başlanacak. Kayserili 
bir kardeşiniz olarak Konya’ya karşı 
ayrı bir muhabbetimiz var. Kayseri 
ve Konya arasında da çok ortak nokta 
var. Büyükşehir Belediyesi Başkanı-
mız Tahir Akyürek ile çıktığımız bir 
yurt dışı gezisinde Mevlana şehrinden 
geldiğimizi söylediğimizde oradaki in-
sanların yüzlerinde tebessümleri gör-
dük. Şehrin kendi içerisinde barındır-
dığı değerler var. Konya, değerlerine 
sahip çıkması gerekiyor” dedi.

“DEPREM ÖLDÜRMEZ 
KÖTÜ YAPILAR ÖLDÜRÜR”

Bakan Özhaseki, Türkiye’nin dep-
rem bölgesinde olduğunu da hatır-
lattı. Konya’nın bu açıdan biraz daha 
şanslı olduğunu ancak Türkiye gene-
linde depreme hazırlanmak için çeşitli 
çalışmaların yürütüldüğünü kayde-
den Bakan Özhaseki, şunları söyledi, 
“Deprem bir gerçek ancak tedbir ala-
biliriz. Geçtiğimiz yüzyılda Anadolu 
coğrafyasında 6 ve üzeri meydana 
gelen depremlerin sayısı 56’dır. Ölen 
insanımızın sayısı ise 100 bin civa-
rında. Mali kaybımız yüz milyar dolar 
civarında. İnsanları deprem öldürmez 
kötü yapılar öldürür. Bilim adamları 
İstanbul için bir deprem gerçeğinin 
olduğunu söylüyor. Önümüzdeki 15 
yıl içerisinde bir deprem olacak dedik-

lerinde bunu seyretmemiz mi gereki-
yor, tedbir alıp gayret etmeyelim mi? 
Şu an bir gayret içerisindeyiz ve onun 
için uğraşıyoruz.”

“SİZ KENDİ İŞİNİZE BAKSANIZA”
Bakan Özhaseki, dış politikayla 

ilgili değerlendirmelerde bulundu. 
Almanya’da yapılacak seçimlerde 
Türkiye’nin seçim pazarlığı hale ge-
tirilmesini eleştiren Bakan Özhaseki, 
“Bugün yurt dışındaki olayları yakın-
dan takip ediyoruz. Bir bakıyoruz ki 
Almanya’daki seçimlerden gündem 
Türkiye. Bir aday çıkıyor kazanırsam 
Türkiye ile aramız şöyle olacak diyor, 
diğeri kazanırsam şunları yaparım 
diyor. Seçim ile ilgili bir şey konu-
şulmazken saatlerce Türkiye konu-
şuluyor. Siz kendi işine baksanıza. 
Almanya’nın derdi neden Türkiye? 
Avrupalıların her şeyden önce zu-
lume karşı ses çıkarması gerekiyor. 
Adaletten bahseden Avrupa, dökülen 
kandan vicdanları sızlamıyor. Siz önce 
Türkiye’yi tartışıp duracağınıza bun-
ları konuşun” diye konuştu.

#MİRASIMMERAM
Miras programında eski yapıların 

üzerine lazer ışıklandırmayla  binala-
rın yıkılması ve yeni görüntüsünün 
yapılmasıyla mapping şov gösteri-
leriyle müthiş bir görsel şölene ev 
sahipliği yapıldı. Programın sonunda 
Şükran Mahallesi’nde yapılacak proje-
nin üç boyutlu tasarımlarının gösteril-
di. Ayrıca Meram Belediyesi, Miras’ın 
fragmanını #MirasımMeram hashta-
giyle sosyal medyadan paylaştı. Filmi 
kısa sürede on binlerce kişi izledi.
n UFUK KENDİRCİ  

Meram Belediyesi tarafından yürütülen Şükran Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları, “Miras” isimli programla detaylı bir şekilde anlatıldı. Önemli bir görsel şölenin sunulduğu program vatandaşlardan tam not aldı. 

Programın sonunda Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye hediye takdiminde bulundu. Bakan Özhaseki de, programı hazırlayan ekibe çiçek takdiminde bulundu. 

Mehmet Özhaseki Fatma Toru
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Meram’da çok güzel işler oluyor...
Medeniyetimiz yeniden değer bu-

luyor... Geçmişle gelecek yeniden inşa 
ediliyor... 

Tarihi Sur içindeki Şükran Mahal-
lesi’nde ecdada vefanın yanı sıra örnek 
olacak bir proje hayata geçiyor. 

Meram Belediye Başkan Fatma 
Toru, bu projenin mimarı... Selçuklu’dan 
Miras kalan, Osmanlı’ya ışık olan Kon-
ya’ya yakışır bir Kentsel Dönüşüm... 

Böyle bir projenin Şükran Mahallesi 
gibi Selçuklu Devleti’nin surları içerisinde 
Şükran Mahallesi’nde yapılması ise ayrı-
ca önemli. 

Bu açıdan Başkan Fatma Toru, 
‘MİRAS’ vurgusu yapıyor... SULTAN 
KILIÇARSLAN’ın MİRASI olan bu şehri 
vasiyet gereği; İmar ile mamur etmeye 
memur olmak! 

İşte Başkan Toru›nun yaptığı bu... 
Emanete ihanet etmeden geçmişini 

izlerini yok etmeden, geleceğe MİRAS 
kalacak bir Şükrün Mahallesi’ni ortaya 
çıkarmak. 

Doğrusu projenin tanıtıldığı prog-
rama kadar yapılmak istenen tam ola-
rak algılanmadı. Algılanmadığı için de  
oturduğumuz yerden kıskançlık içinde 
eleştirdik, projeye taş koymaya, önemini 
küçültmeye çalışıldı... 

Ama şahane bir şekilde hazırlanan 
MİRAS adlı görsel şöleni izlediğimizde ve 
sonunda projeyi gördüğümüz de ağızlar 
açık kaldı, “Çok güzel olmuş” dendi... 

Hemen yanındaki Tarihi Bedesten’le 
de özdeşleşecek, Selçuklu ve Osman-
lı’dan emanet kalan eserlerle bütünleşe-
cek, mimari tarzıyla Şükran’ı geçmişle 
buluşturup, geleceğe Miras bıraktıracak 
olan Kentsel Dönüşüm alkışı ve iltifatı 
hak ediyor. 

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru’yla konuştuğumda; “Önüme çok 

sayıda proje geldi ama 
hiçbirini kabul etmedim. 
Çünkü Şükran’daki tarihi 
dokuyu, MİRAS’a sahip 
çıkma düşüncemizi yan-
sıtmıyordu. Sonrasında 
bu projeyi getirdiler ve 
uygulamaya koyduk...” 
dedi.

Bu ifadeler projenin 
rastgele hazırlanmadığının 
göstergesi. 

Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya 
gelişlerinin anlatımıyla başlayan 60 da-
kikalık MİRAS adlı görsel şölenin dahi 
yapımı 6 ay sürmüş. 

Görsel şölen gerçekten harika ol-
muş. 600 metrekare sahnede, 500 met-
rekare dev ekranda, 3D video mapping 
şovları, koreografik dans gösterileri, 

drama ve sahne sanat-
larının buluştuğu gösteri 
şahane olmuş. İzlerken 
geçmişimizle bir kez daha 
gururlandık, yarınlara 
Miras bırakacağımız bu 
toprakların önemine bir kez 
daha vardık...

Başkan Toru, “Konya 
bize ecdadımızdan miras, 
Meram bize emanettir” 
derken anlatmak istediği 

net bir biçimde ortaya konmuş. 
***
Peki projeyle gerçekten MİRAS’a 

sahip mi çıkılıyor? Herkesin kafasındaki 
soru bu. Programda görüldüğü gibi pro-
je hayata geçtiğinde gerçekten MİRAS’a 
sahip çıkılacak. 

Yaya geçişlerinin kesintisiz olarak 

sağlanması hedefiyle yavaşlatılmış tra-
fiğin hızlandırılması çalışmamızın yer 
altında ise büyük otoparklar yapılması 
planlanıyor. Açık ve yarı açık alanlarla 

bölge yeniden tanımlanırken yapılan 
düzenlemelerle şehir kültürüne canlı bir 
ortam oluşturmayı hedefleniyor. 

Dönüşüm alanının günün her saa-
ti yaşayan bir yer, özlediğimiz mahalle 
olması için, konut, ticari alanlar, müze, 
kültür merkezi, haftanın her günü faaliyet 
gösteren organik pazar, öğrenci evi, yaş-
lılar için misafirhane, parklar, sokak sergi 
alanları gibi farklı fonksiyonların bir arada 
olmasına özen gösterilmiş. 

Başkan Toru, “Yıllardır bize daya-
tılan tek tip şehir mimari anlayışında 
kıracağımız bu proje ile her bir zincirin 
bize ancak zenginlik vereceğine inanı-
yoruz” derken projede iddialı olduğunu 
vurguladı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet 

Özhaseki de “Bütün illerde adeta bir 
yarış halinde devam eden bu kentsel 
dönüşümde; medeniyet kodlarımızı dik-
kate alarak ve kendimize has değerleri 
ön plana çıkararak bu projeyle ilgili ola-
rak başkanımızı tebrik etmek istiyorum. 
Allah kendinden razı olsun. Çok doğru 
yolda, düzgün bir işe başlıyor” sözleriyle 
memnuniyetini dile getirdi. 

Demek ki yapılan doğru bir kentsel 
dönüşüm hamlesi... Konya’nın değeri 
olacak bu projeye sahip çıkmak görevi-
miz olmalı... “Ecdadımdan emanet olan 
bu şehir benden sonrakilere MİRAS’tır” 
diyen SULTAN KILIÇARSLAN’ın ecdadı 
olarak Meram Belediye Başkan Fatma 
Toru desteği ve takdiri hak ediyor...

Yaşadığımız bu topraklarda böyle 
prestij bir projeyi anlamlı şekilde sundu-
ğu için Meram Belediye Başkan Fatma 
Toru’ya teşekkür ediyorum... Allah yolu-
nu açık etsin inşallah... 

DOĞRU DÖNÜŞÜM, DÜZGÜN İŞ!

hayhan@konyayenigun.com
HASAN AYHAN

Ş e h i r l e r i n , 
d ö n ü ş m e s i , 
yenilenmesi, yeniden 
ayağa kaldırılması 
için son yıllarda ciddi 
çalışmalar yapılıyor. 
Bu amaçla kentsel 
dönüşüm çalışmalarına 
hız verildi. 

Ancak kentsel dö-
nüşüm çalışmaları 
yapılırken, “kentsel dö-
nüşüm” kavramını ve nasıl olması 
gerektiğiyle ilgili ciddi sorunlar orta-
ya çıktı. 

Kentsel dönüşümün “Yıkıp ye-
niden yapmak” olarak algılandığı 
Türkiye’de, bu durumun bazı çalış-
malarda rantı da beraberinde getirdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan bu durumu fark etmiş ola-
cak ki; bu yılın başında konuyla ilgili 
çok açıklayıcı mesajlar vermişti. 

Şehirlerin “Kentsel Dönüşüm” 
adı altında betonlaştırılmaması 
gerektiği, dikey yapılaşmaya mü-
saade edilmemesini söylemişti. 
Ayrıca kentsel dönüşüm yapılırken, 
şehirlerin ruhunun da korunması 
gerektiğine dikkat çekmişti. Bu açık-
lamalar, kentsel dönüşüm kavramı-
nın daha iyi anlaşılması için üzerinde 
bir kez daha düşünülmesini sağladı. 

**
Tüm Türkiye genelinde kentsel 

dönüşüm seferberliği başlatılırken, 
Konya da bu çalışmalardan nasibini 
aldı. İlçe belediyeleri özellikle de Ka-
ratay ve Meram Belediyeleri, sınırla-
rı içerisinde daha çok eski mahalleler 
olması nedeniyle bu konuda önemli 
çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalar ha-
len devam ediyor. 

Ancak Meram Belediyesi yıl-
lardır üzerinde projelendirmeler 
yapılan ancak bir türlü girilemeyen 
Şükran Mahallesi’nde kentsel dö-
nüşüm çalışması yapma cesaretini 
Başkan Fatma Toru ile gösterdi. 

Konya’nın tam merkezinde, hoş 
olmayan bir görünümde olan bu 
mahalle, yıllardır Konya’nın kanayan 
yarasıydı. Bölgeyle ilgili çeşitli proje-
ler yapıldığı söyleniyor, arsa ve bina 
sahipleri ile anlaşma yoluyla bölge-
nin yıkılarak yeniden yapılanması 
gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapılma-
ya çalışılıyordu. Ancak bu çalışmalar 
somut adıma dönüşememişti.

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, başkanlık görevine gelir gel-
mez bölgeyle ilgili ciddi bir çalışma 
yapılacağının sinyalini vermişti. Bu 
çalışmalar çok geç geçmeden başla-
tıldı ve Şükran Mahallesi’nde “Kent-
sel Dönüşüm” için düğmeye basıla-
rak yıkımlar başlatılmıştı. 

1. Aşama yıkımları tamamlayan 
Meram Belediyesi, şahsım da dahil 
olmak üzere gerçekten Konya’nın 
takdiri kazandı. 

Bölge zor bir bölge. Bugüne ka-
dar cesaret edilemeyen bir bölge. 
Açıkçası Başkan Fatma Toru, risk-
li bir projeye de böylelikle girmiş 
oldu. Bu cesaretinden dolayı da 
kutlamak gerek. 

**

Bölgenin şehre değer katması 
için zor, meşakkatli, sabır isteyen bu 
projeye sıkı sıkı sarılan Başkan Fat-

ma Toru’nun, bölgede 
yapılacak çalışmaya 
neden bu kadar önem 
verdiğini artık daha iyi 
anladık. “Geçmişi İhya 
ile Geleceği İnşa” 
sloganıyla bölgedeki 
çalışmaları anlatan “Mi-
ras” isimli program, 
Şükran Mahallesi’ndeki 
“Kentsel Dönüşüm” 
çalışmasının ne denli 

önemli olduğunu ve Başkan Fatma 
Toru’nun Kentsel Dönüşüm kav-
ramını çok iyi anlayıp, uygulamaya 
koyduğunu göstermiş oldu. 

Konya’nın 1000 yıllık tarihinin 
anlatıldığı, 600 metrekare sahnede, 
500 metrekare dev ekranda, 3D vi-
deo mapping şovları, koreografik 
dans gösterileri, drama ve sahne sa-
natlarının yer aldığı program gerçek-
ten çok profesyonelce hazırlanmış ve 
büyük beğeni topladı. 

“Çok para harcanmış, gerek 
var mıydı?” tartışmaları şimdiden 
başlayacaktır. Programdan önce bu 
yorumlara belki katılınabilirdi ancak 
programdan sonra projenin ne kadar 
önemli olduğunu, bölgeyle ilgili için 
dolu bir geleceğin inşa edildiğini gö-
rünce bu tartışmaların yapılmaması 
gerektiğini düşünüyorum. 

Hatta bu görsel çalışmanın, tüm 
belediyeler tarafından dikkatle izlen-
mesi gerektiği kanaatindeyim. Çün-
kü yapılan çalışma, Meram Beledi-
yesi’nin ve Başkan Fatma Toru’nun, 
“Kentsel Dönüşümü”n çok iyi kav-
randığını ortaya koyuyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
işaret ettiği “Kentsel dönüşüm ça-
lışmaları şehirlerin ruhuna uygun 
olmalı” görüşü, Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru tarafından çok 
güzel uygulanmış. Bölgeyi yıkmak, 
mülk sahipleri ile anlaşmak zordu. 
Bu başarıldı. Ancak bölgenin iyi bir 
şekilde doldurulması daha bir me-
şakkat ve önem isteyen bir işti. 

Ancak Fatma Toru, bunu da çok 
güzel başarmış. Bölgeye yapılacak 
proje, şehrin ruhunu ortaya koya-
rak, şehre önemli bir değer katacak 
kanaatindeyim. Tam da yapılması 
gereken bir iş çok güzel başarılmış. 
Bölgede yapılacak çalışma, Tarihi 
Bedesten Çarşısı ile güzel bir bütün-
lük oluşturur. Başkan Fatma Toru’yu 
ve ekibini kutluyorum. 

**

Gelelim bu projeye sahip çıkma-
ya. Hiç lamı cimi yok! Meram Bele-
diyesi’nin yapmış olduğu bu proje, 
Konya’nın yıllardır bölgeyle ilgili ha-
yalini kurduğu, bölgenin hak ettiği bir 
projedir. Projeyi yürüten, öncülüğü 
yapan Sayın Başkan Fatma Toru 
olabilir. Ancak projeye sahip çıkan 
tüm Konya olmalı. Bu anlamda, 
Başkan Toru’ya destek verilmeli. Ve 
hatta şehri betonlaştırma çabasının 
dışında, şehre ruh kazandıran, geç-
mişten aldığı bu ruhu ayağa kaldıran 
bu proje örnek alınmalı. Konya’nın 
bu tür projelere ihtiyacı var. Ruhsuz, 
tarihi ve kültürel mirastan yoksun, 
boş betonlardan oluşan bir Konya is-
temiyoruz! Bu Konya hepimizin, bu 
tarih hepimizin, bu kültürel birikim 
hepimizin, bu “Miras” hepimizin... 
Sahip çıkın! 
Sevgi, saygı ve dua ile... 

BU ‘MİRAS’ HEPİMİZİN!

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH AKİF SOLAK

Kılıf&Kılıf markasıyla küçük bir yatırım olarak başlayan Mobicaps, yaklaşık bir yıldır yeni markasına yatırımlar 
yapıyor. Şirket Yetkilisi Sadi Toprak, “Hedefimiz kısa zaman içerisinde yurt geneline yayılmak” dedi

Mobicaps, Zindankale 
şubesini hizmete açtı

Mobil Aksesuar ve Butik Tekno-
loji perakendesinde önceleri Kılıf&-
Kılıf markasıyla küçük bir yatırım 
olarak başlayan Mobicaps, yaklaşık 
bir yıldır yeni markasına yatırımlar 
yapıyor. Alışveriş Merkezlerinden 
sonra Zindankale şubesi açılışını da 
gerçekleştiren Sadi Toprak hedefimiz 
kısa zaman içerisinde yurt geneline 
yayılmaktır diyerek şunları söyledi: 

“Sene başında yayına aldığımız www.
mobicaps.com ile e-ticarete başlayan 
markamız, satın alma şeklinin kendi-
ne has dinamiklerinin olduğu mobil 
aksesuar perakendesinde AVM’ ler-
de şubeleşme ilkesiyle büyüme gös-
tererek sektörü organize perakende 
profesyonelliği standartlarına taşıma 
çalışmalarını sürdürmektedir. Mobil 
aksesuarda müşterilerine en çok çe-

şidi sunan Mobicaps, Simex, Green-
tech, Bouletta, Ti-Mesh markalarının 
ürünlerine mağazalarımızda yer ve-
riyoruz. Yüksek kalite anlayışıyla özel 
yaptırdığımız ekran koruma ürünle-
rinin satışını yaparak ve cep telefonu 
kılıf/kapak ürünlerinde kendi orijinal 
markamız ile ambalajlama yaparak 
mağazalarımızda görsel bütünlük 
sağlıyoruz.

MobicapsZindankale şubemiz 
aynı zamanda butik bir teknoloji ma-
ğazası olarak cep telefonundan tab-
lete, bilgisayardan çevrebirimlerine 
yüzlerce ürünü stoğunda barındırarak 
müşterilerine hizmet etmeyi vadedi-
yor. Mobicaps ile en kısa zaman içe-
risinde Konya’mıza ulusal bir marka 
kazandırmanın mutluluğunu yaşaya-
cağız.”   n HABER MERKEZİ 

Kılıf&Kılıf markasıyla küçük bir yatırım olarak başlayan Mobicaps, yaklaşık bir yıldır yeni markasına yatırımlar yapıyor.

Adese’den kırtasiyede uygun fiyat 
İttifak Holding’in ulusal perakende markası 

Adese, yeni eğitim öğretim döneminde öğren-
cilerin ihtiyaçlarını karşılayacak Sağlık Bakanlı-
ğı onaylı kırtasiye ürünlerini zengin çeşit, uy-
gun fiyat avantajıyla sunuyor. 

 Adese, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yeni 
eğitim öğretim döneminde de mağazaların-
da öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılayacak 
kırtasiye ürünlerine yer veriyor. Pek çok li-
sanslı ürünün yer aldığı Adese mağazalarında 
defterden kaleme, sırt çantasından beslenme 
çantasına, kalemtıraştan boyama kalemine, 
abaküsten mataraya kadar aklınıza gelebilecek 
tüm kırtasiye ürünleri zengin çeşit, uygun fiyat 
avantajıyla sunuluyor. Raflarında öğrencilerin 
sağlığını tehdit edecek hiçbir ürüne yer verme-
yen Adese, sadece Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı 
ürünleri tercih ediyor. Adese, müşterilerine kır-
tasiye ürünlerinden yapacakları 50 lira ve üzeri 
alışverişlerde anlaşmalı banka kartlarına 2’den 
9’a kadar vade farksız taksit imkânı da sağlıyor. 
Aynı taksit imkânı gıda, temizlik ve telekomü-
nikasyon ürünleri hariç diğer ürünlerde de ge-
çerliliğini koruyor. 

Adese’de, 27 x 200 ml Tropicana meyve 
nektarı çeşitleri alışverişine beslenme çantası 
hediye ediliyor. Ayrıca Adese Kart ile; Şölen 
veya Ülker atıştırmalık ürünlerinden ayrı ayrı 
en çok alışveriş yapan ilk 100 kişiye 50 lira, Di-
mes ürünlerinden en çok alışveriş yapan ilk 100 
kişiye ise 25 lira Adese Puan hediye ediliyor. 
Bununla birlikte Adese’de Wonderkids markalı 
ürünlerde yüzde 50, Byr bayan ve çocuk yazlık 
ayakkabı çeşitleri, Becel ve Sana markalı mar-
garin ürünleri ve Carte D’or markalı ürünlerde 
ise yüzde 25 kasada indirim fırsatı bulunuyor.
n HABER MERKEZİ 
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Çarşamba Çayı, soğuk suları, doğal güzelliği ile Konya’nın incisi konumunda olmasına rağmen gelişim noktasında geri kalan Bozkır, son 
yıllarda makus talihini yenmiş durumda. Adeta kabuğunu kıran ilçe, yatırım ve hizmetler ile cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerliyor

Bozkır, kabuğunu kırdı!
Kadim şehir; Konya bugüne kadar 

çok sayıda medeniyete ev sahipliği 
yapmıştır. Bu yönüyle Konya’nın her 
yeri medeniyetlerin kültürel ve tarih-
sel izlerini taşımakta. Bu yerlerden 
biri de Bozkır ilçesi. Orta Toroslar için-
de yer alan Bozkır,  ilçeyi ikiye bölen 
Çarşamba Çayı, soğuk suları, doğal 
güzelliği, sebze ve meyveciliği, hay-
vancılığı ile görülmeye ve gezilmeye 
değer yörelerden bir tanesi. Çok sa-
yıda güzelliği ile Konya’nın incisi ko-
numunda olmasına rağmen Bozkır’ın 
son yıllarda gelişim göstermeye baş-
ladı. Uzun yıllar kaderine terk edilen, 
alt ve üst yapıda geri kalan ilçe 2014 
yılında faaliyete geçen Yeni Büyükşe-
hir Belediyesi Yasası ile makus talihi 
yenmeye başladı. 

Modern parkları, prestij caddeleri, 
kanalizasyon çalışmaları, çocuk oyun 
alanları, kaldırım çalışmaları ile yeni-
lenmeye başlayan Bozkır, cazibe mer-
kezi olma yolunda hızla ilerliyor. 

Yapımı tamamlanan Şehir Ko-
nağı, KOMEK binası, yapımı devam 
eden Gençlik Merkezi ile sosyal ve 
kültürel aktivitelerin de arttığı ilçe, 
Çay Kenarı Regülasyon Projesi, Mo-
dern Otogar Projesinin de bitmesi ile 
Konya’nın parlayan yıldızı konumuna 
gelecek. 

Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün ile Bozkır’ı konuştuk. Kendisi 
Bozkır’ı çok iyi bilen, geçmişte İl Ge-
nel Meclisi üyeliği yapmış tecrübeli 
fakat her yeni hizmet noktasında da 
heyecanlı bir Başkan. 2014 Yerel Se-
çimlerinde göre gelirken 34 maddelik 
seçim beyannamesinin 3 tanesi hariç 
hepsini hizmete geçirmiş durumda. 
Çay Kenarı Regülasyon Projesi, Mo-
dern Otogar Projesi ve modern mez-
bahanenin de tamamlanması ile Baş-
kan Gün, Bozkırlılara vermiş olduğu 
sözleri tutmuş olacak. 

İLÇE TARIM ALANINDA GELİŞİYOR 
“3,5 yıl içerisinde kenarda köşede 

kalmakta olan bir ilçeyi şimdi ön plana 
çıkarıp, burası yaşanabilir hale vaziye-
te getirmenin güzelliklerini yaşadık” 
diyen Bozkır Belediye Başkanı İbra-
him Gün, “Önümüzdeki yıllarda Boz-
kır’ı daha güzel günler bekliyor” dedi. 

İlçenin 26 bin 400 nüfusu oldu-
ğunu aktif nüfusun yüzde 65,5, orta 
yaş nüfusun yüzde 17,1, yaşlı nüfu-
sun da yüzde 17,4 olduğunu belirten 
Gün, aktif nüfusun fazlalığının  sevin-
dirici olduğunu aktardı. Gün, “Tarım 
ve hayvancılık geçim kaynağı. Bazı 
bölgelerde ciddi anlamda tarımsal 
sulama ve yenilenebilir tarım çerçe-
vesinde değişiklikler yapılıyor. Top-
rakların analizleri yapılıyor. Toprağa 
göre ekim yapılmaya başlandı.  Dere 
içinde kirazın iyi olduğu, Hamzalar 
ve Kızılçakır tarafında bağcılığın iyi 
olduğu, armutlu bölgesinde çileğin iyi 
olduğu, Bağyurdu, Bademli, Bozdam, 
Karacaardıç bölgesinde meyveciliğin 
çok iyi olduğu tespit edildi. Mahalleri-
miz de damlama sulama sistemlerini 
geliştirdik. Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı ve Konya Büyükşehir 

Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı tarafından gerekli destek-
leri alıyoruz” dedi. 
ÇOK AMAÇLI MODERN KAPALI PAZAR 

İlçe merkezinde yer alan atıl va-
ziyetteki alanda Kapalı Pazar inşa 
ettiklerini belirten Başkan Gün, “Ka-
palı Pazarı alanının sözünü vermiştik. 
Açık pazar alanımız vardı fakat Kapalı 
Pazarı da yapmamız gerekiyordu. 
Selçuklu Belediyesi ile Kapalı Pazarı 
yaptık. 3 bin 500 metrekare. 20-25 
yıldır tozun toprağı olduğu bir yerdi. 
Göreve gelirken vatandaşlarımız toz 
ve topraktan şikayet ediyordu. Şuan-
da burası çok güzel bir yer oldu. Dü-
ğünlere de kiraya veriliyor. Yine Kur-
ban Bayramı’nda da kurban kesim 
yeri olarak kullanabileceğiz. Konser, 
miting alanı olarak da kullanılabilecek 
bir pozisyonda. Pazarın kurulduğu 
Cuma günü hariç otopark olarak kul-
lanılıyor. Böylece otopark sorununu 
da biraz olsun çözmüş olduk” dedi. 

ALT VE ÜST YAPI GELİŞİYOR 
Bozkır’ın en önemli sorunların-

dan biri de alt ve üst yapı hizmetleri. 
Bugüne kadar yol, kaldırım, su ve ka-
nalizasyon hizmetlerine önem veril-
mediği ilçe gelişim noktasında geride 
kalmış. Bu sorunlara görev geldikleri 
andan itibaren neşter vurduklarını 
belirten Başkan Gün, “Öncelikle Boz-
kır girişinden çıkışına kadar tüm yol-
larımızı prestijli hale getirdik. İlçe gi-
rişimizi yeniden düzenledik. Refüjlere 
gül diktik. Park ve bahçe çalışmaları 
ile ilçe merkezini güzelleştirdik. Sokak 
sağlıklaştırması hizmetlerimiz devam 
ediyor. 51 mahallemizin tamamında 
bu hizmetler sürüyor. Göreve ge-
lirken Yukarı Mahalleyi dolaşırken 
hemşehrilerimiz yolların durumunda 
yakındı. 3 gün boyunca mahallede 

çalmadık kapı bırakmadım ve ayakka-
bımın altı delindi. Yürümekten değil 
tabi, yolun bozukluğundan. Geçmişte 
asfalt dökeceğiz diye bir çakıl dök-
müşler insanlar yürümekte, araçlar 
geçmekte zorlanıyor. Mahallenin yo-
lunu ve kaldırımlarını modern hale 
getirdik. Şimdi insanlar mutlu. Yukarı 
Mahalle sadece bir örnek. Tüm ma-
hallerimizde aynı çalışmalar yapıldı ve 
yapılıyor” ifadelerini kullandı. 

MAHALLELERİMİZ 
ÇAMURA BASMAYACAK 

Yayla yollarını da asfalt hale ge-
tirdiklerini aktaran Gün, şunları söy-
ledi: “16 kilometrelik Çağlayan Yayla 
yolunu asfalt yaptırdık. Bu yol çok sa-
yıda mahallemizin yayla yolunu ihtiva 
eden bir yoldu. Yine köylerimize mo-
den tuvaletler yaptırdık. Dışarıdan ge-
len misafirlerimiz için. 51 mahallede 
çocuk oyun alanları oluşturduk. Kilitli 
parke taşı döşedik. 14 mahallemizin 
parke taşı döşemesini tamamladık. 
2018 yılı itibariyle tüm mahallerimiz 
de hizmeti tamamlayacağız ve insan-
larımız ayağı çamura basmadan okula 

gidecek, camiye gidecek, evine gide-
cek. Yine çöp sorununu giderdik. Köy-
lerimize haftada 2 defa, eski beldelere 
haftada 3 defa giriliyor. Sadece çöpleri 
alıp çıkmıyoruz. Sokaklar ve caddeler, 
Bozkır merkezin caddeleri gibi. Önce 
çöpleri alıp, sonra mıntıka temizliği 
yapıyor ekipler. Mahalledeki tuvalet-
lerin temizliğini yapıyorlar. Bunun 
yanında mobil ekipler ile her zaman 
mahallerimize hizmetteyiz. Hayvan 
leşlerini, biriken çöpleri veya molozla-
rı da anın da gidip alıyoruz.” 

SU SORUNUNA NEŞTER VURULDU
“Bozkır’da 2014 yılına kadar in-

sanlar damacana su içerken şimdi 
musluklarından su içiyor” diyen Baş-
kan Gün, “Asbest borularımızı de-
ğiştirdik. Hemşehrilerimiz TIR’larla 
getirilen damacana suları içerdi. Çün-
kü musluktan akan sular kokuyordu. 
8,5 kilometre boyunca asbest boruları 
değiştirdik. Şu anda kendi suyunu içi-
yor. 41 mahallede içme suyu sorunu 
giderdik. Şu anda grup içme suyu ta-
mamlandı. Çağlayan Yayla yolunun 
kenarında 5 bin tonluk depo bitmek 
üzere. 500 tonluğunu da Bozkır mer-
keze yaptırdık. Deponun yüzde 85’nu 
41 mahallemiz kullanacak. Mahalle-
lerimiz artık musluğu açtığı zaman 
yayla suyu içecek. Aygır’dan gelen 
o soğuk suyu içmiş olacak. Toplam 
51 mahalleyiz. Dereiçi, Söğüt, Elma 
Ağaç, Yalnızca, Üçpınar, Soğucak, Ko-
vanlık, Hacı Yunuslar mahallemiz için 
de Beşpınar dediğimiz yerde yeniden 
grup suyu yaptık. Onun da işlemleri 
bitmek üzere. Tüm mahallerimizin 
musluklarından 2018’in başı itibariy-
le yayla suyu akacak.”

BOZKIR’A TARİHİ MÜZE
Yıkılmakta olan tarihi binayı da 

onararak Bozkır’a kazandırdıklarını 

aktaran Başkan Gün, binanın müze 
olarak hizmet vereceğini söyledi. Res-
torasyonun Konya Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yapıldığını belirten 
Gün, “Bozkır’ın ilk kültürel müzesi 
olarak faaliyet gösterecek. Müzede, 
Bozkır’ın tarihi, sosyal yaşamı ve kül-
türel değerlerini sergileyeceğiz. İki 
katlı olarak hizmet verecek binanın 
üst katında kafeterya oluşturulacak. 
Eğer biz bu binayı onarmasaydık geç-
tiğimiz kış yağan 3-4 metrelik karda 
yıkılırdı. Bugüne kadar binayla ilgili 
çok fazla bir çalışma olmamış. Buraya 
onardık ve müze binası haline getir-
dik. Sedirleri, yastıkları ile tam bir Os-
manlı evi” diye konuştu.

ÇAYIN ÜZERİNDEKİ 
KÖPRÜLER YENİLENİYOR

Başkan Gün, Çarşamba Çayı’nın 
üzerindeki eski köprülerin onarımı 
ve yenilenmesi noktasında da çalış-
malarını sürdürüyor. İlk etapta Sel-
çuklu eseri Tarihi Taş Köprü onarıl-
mış durumda.Gün, “Zaman zaman 
su taşkınları yaşanıyordu. Selçuklu 
ve Osmanlı Devleti,  statik ve meka-
nik hesaplamaları çok iyi biliyormuş. 
Onun için köprünün kenarlarını ge-
nişletmişler. Daha sonra ise zaman-
la biz bu genişlikleri kapatmışız. Su 
taşkınları bunun için oluyor muş. Bu 
durumu düzelttik ve şu anda taşkınlar 
olmuyor. Devlet Su İşleri ve Karayol-
ları tarafından köprülerin yenilenmesi 
çalışması sürüyor. 

TAŞ ve KUM OCAĞI 
İŞLERİ HIZLANDIRIYOR 

Bozkır Belediyesi’nin önemli bir 
avantajı da kendi taş ve kum ocağı iş-
letmesine sahip olması. 

“Taş ve kum ocağında iyileştirme-
ye gittik” diyen Başkan Gün, “Bu ça-
lışma 1,5 milyon TL’ye mal oldu. Bir 

tanede yükleyici aldık. Şu anda 12 ay-
lık lazım olan kumu 2 ayda üretiyoruz. 
Böylece alt ve üst yapı hizmetlerinde 
hızımızı artırdık” ifadelerini kullandı.  
ARITMA TESİSİ İLE ÇAY TEMİZLENDİ!

Yapılan Arıtma Tesisi ile kanali-
zasyonun Çarşamba Çayı’na dökül-
mediğini ifade eden Gün, “Arıtma 
tesisimiz 7 milyon TL’ye mal oldu. 
KOSKİ tarafından bitirildi ve açılışını 
yaptık. Böylece kanalizasyon suyu-
muzu da arıtarak kullanabiliyoruz” 
dedi.

ARAÇ PARKI GELİŞİYOR
Araç parkını da sürekli güçlendir-

diklerini aktaran Gün, “Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’ndan çöp kamyonu, 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nden 
greyder, Türkiye Belediyeler Birliği’n-
den  bir çöp kamyonu aldık. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi İETT’ye ait bir 
otobüsü hediye etti. 2 tane kamyonu 
kendi imkanlarımızla alarak araç par-
kımızı güçlendirdik ve güçlendiriyo-
ruz” diye konuştu. 

KURAMSAL KİMLİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ
Başkan Gün’ün göreve gelir gel-

mez yaptığı yeniliklerden biri de ku-
rumsal kimliğini simgeleyen Belediye 
logosunu değiştirmek oldu. Eski logo-
ya göre daha kuramsal kimliğe değer 
katacak bir logo tasarlanmış. Bozkır’ın 
folklorik özelliği, Selçuklu Camisi’nin 
minaresi ve Selçuklu figürleri logoda 
birleşmiş. Gün, şunları söyledi: “4 
medeniyete beşiklik etmiş bir yer; 
Bozkır. Roma, Selçuklu, Osmanlı ve 
Türkiye Cumhuriyeti’ne… B açıdan 
logomuzu yenilememiz gerektiğine 
inandım. Yine şehir girişimizi düzen-
ledik. Oyun havasıyla, kollarını açmış 
heykel insanları hoşgeldiniz edasıyla 
karşılıyor. Arslan Mustafam Türkü-
sünden esinlenerek koyduk. Yine 
Zengibar Kalesi’nin tanıtımını içiren 
bir görseli girişe yerleştirdik. Kent gi-
rişimiz güzel bir görünüme kavuşmuş 
oldu.”

ANIT MEYDANI VE TOKİ KONUTLARI 
Gün, “Atıl vaziyetteki Anıt Mey-

danı da yeniden düzenlendi.  Selçuklu 
Belediyesi’nin desteği ile düzenlenen 
Anıt Meydanı ilçeye de değer katmış 
durumda. Meydana konulan “Suyu 
Sert, İnsanı Mert” sloganının yazıldığı 
Bozkır figürlü yapı da fotoğraf çekin-
mek isteyenler için güzel bir anı olu-
yor. TOKİ tarafından başlatılan toplu 
konutlar ile de ilçe gelişimini hızlan-
dırıyor. İkinci etap TOKİ başladı. 112 
konut yapılacak. Birinci etapta 140 
konuttu. Konutlar ise çok katlı değil 
ve estetik ön planda. Bu yönüyle ol-
dukça beğeniliyor” dedi. 

MODERN OTOGAR YAPILIYOR 
Bozkır’ı geliştirmek daha çok in-

sanın ilçeye gelmesini sağlama adına 
otogarı da hizmete açacaklarını akta-
ran Gün, şunları kaydetti: “Tarihi bir 
ilçemiz olan Bozkırımızda otogarın 
olmaması büyük bir eksiklikti. Bu dö-
nemde modern mimarisi ile ilçemize 
otogar kazandırılarak bölgeye ve dı-
şarıdan gelen misafirlerimize kaliteli 
hizmet sağlanacaktır.” 

Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün

HASAN AYHAN 
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Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yapımı sürdürülen Ta-
rihi Osmanlı Buğday 
Pazarı projesi kapsa-
mındaki yeraltı otoparkı 
tamamlanmak üzere. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyü-
rek, yeraltı otoparkının 
29 Ekim’de hizmete 
açılacağını, içinde Ta-
rım Müzesi bulunan 
projenin de tamamlan-
masıyla bölgenin de-
ğerinin artacağını dile 
getirdi. Konya Büyük-
şehir Belediyesi, Tarihi 
Osmanlı Buğday Paza-
rı’nda örnek bir projeyi 
daha hayata geçiriyor. 

Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Mevlana Kül-
tür Vadisi Projesi kap-
samında yapımı devam 
eden Tarihi Osmanlı 
Buğday Pazarı’nın Kon-
ya’ya değer katacağını 
söyledi. 

İçinde Tarım Mü-

zesinin de yer alacağı 
Tarihi Osmanlı Buğday 
Pazarı’nda ilk etap-
ta yaklaşık bin araçlık 
yeraltı otoparkının ta-
mamlanarak hizmete 
gireceğini kaydeden 
Başkan Akyürek, böy-
lece bölgedeki otopark 
sıkıntısının ortadan kal-
kacağını ifade etti. 

Tarihi Bedesten 
bölgesine hitap edecek 
yatırım tamamlandı-
ğında Konya’nın, Sel-
çuklu mimarisinde 136 
dükkan, Tarım Müzesi, 
kafeterya ve sosyal me-
kanların olacağı muhte-
şem bir eser kazanmış 
olacağını vurgulayan 
Başkan Akyürek, yak-
laşık bin araçlık yeraltı 
otoparkının 29 Ekim’de 
faaliyete geçmiş olaca-
ğını söyledi. Başkan Ak-
yürek, eski matbaacılar 
bölgesinde de ilave bir 
otopark çalışması olaca-
ğını da sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kazakis-
tan ziyareti sırasında çekilen bu fotoğraf 
çok anlamlıydı. MHP Genel Başkan yar-
dımcısı Semih Yalçın ve MHP Aydın mil-
letvekili Deniz Depboylu’nun heyette yer 
alması milli birlik ve beraberlik ve FETÖ ile 
mücadelede ki ortak hareket noktasında 
yerinde bir duruş oldu. Olması gereken 

de bu değilmi zaten?
Konu milli meseleler olduğunda 

ülkesinin yanında yer alan, doğru gör-
mediği adımları ise yapıcı bir şekilde 
dışarıya yansıtmadan kendi içimizde çö-
züme kavuşturacak olgunlukta bir ana 
muhalefete ihtiyacımız var bizim.

 CHP 94.kuruluş yıl dönümünü kut-
larken;

      CHP 9 Eylül 
1923’te Halk Fıkrası 
adıyla kuruldu. 1924’te 
de adını Cumhuriyet 
Halk Fıkrası olarak de-
ğiştirdi.

      CHP İstanbul 
Milletvekili Gülay Ye-
dekçi’ nin sosyal med-
ya hesabındaki şu pay-
laşımı dikkatimi çekti 
doğrusu.

“CHP, temelleri 

halkçılık, Cumhuriyetçilik, 
milliyetçilik ve ulusal ege-
menlik temelleri üzerine 
kurulmuştur ’’

Halktan tamamen 
bağını koparmış ama halk-
çılıktan bahseden, PKK 
ve FETÖ terör örgütleriyle 
beraber hareket edip 
milliyetçilikten bahseden, 
kendi ülkesini Amerika’ya 
şikayet etmekten hiç 
çekinmezkenulusal egemenlikten bahse-
den bir CHP var karşımızda adeta.

Öyle ki MİT tırları bilgi ve belgelerini 
yabancılara servis eden milletvekili Enis 
Berberoğlu’nu Türk yargısı tutuklayınca 
adalet yürüyüşü yaparak ülkesini dışa 
karşı kötülemekten çekinmedi.Diğer 

taraftan eski Ekonomi Ba-
kanı Zafer Çağlayan ile ilgili 
Amerikan yargısı tutuklama 
kararı alırken Kılıçdaroğlu 
şu açıklamayı yaptı;

 “ Milletvekillerimiz 
17-25 Aralık’ta adı geçen 
bakanların bir daha Ame-
rika’ya gidemeyeceklerini 
söyledi. Artık ABD’ye gide-
meyecekleri ortada. Ama 
bana göre Çağlayan’la 

ilgili bu gelişmelerden sonra bırakın 
Amerika’yı yurt dışına bile gidemezler 
’’ 

Her defasında “gazeteciler ve mil-
letvekilleri tutuklanıyor “diyerek ver-
yansın ederek ülkemizi sürekli dışarıya 
şikayet eden bir tutumla ,kendi ülkesinde 

bakanlık yapan birinin ABD tarafından 
tutuklama kararına karşı nerdeyse zil 
takıp oynayacak bir ana muhalefet lide-
rinden söz ediyoruz.

    Benim buradaki maksadım AK 
PARTİ saflarında görev almış bir bakanı 
aklamak asla değildir. Daha önce bildiği-
miz gibi bir çok tuzlukçu milletvekilli çıktı 
aynı kadrolardan .Sadece AK PARTİ’den 
mi çıktı bu kadrolar? Tabiki değil. Bu 
FETÖ ihanet şebekesinin devletin tüm 
kurum ve kadrolarına sızdığına 15 Tem-
muz’da hepimiz şahit olmadık mı? Bu 
terör örgütleriyle mücadele yolu böyle 
olursa ülkemizin geleceği ne olur sizce 
hiç düşündünüz mü?

Başkan yardımcısı kim olur tartış-
maları 

Bir haftadır gazete köşelerine veya 
haber başlıklarına bakıyorum.2019’da-
başkan  (Tayyip Erdoğan) yardımcısı 
Bahçeli olur veya Çiller olur gibi ortaya 

atılan iddialar var. Biri de çıkıp ;“2019’da 
Erdoğan’ın seçileceği kesin mi ki yar-
dımcısını şimdiden tartışıyoruz? Başka 
adaylar kazanamaz mı yani? ’’demiyor. 

AK Parti İl Başkanları Toplantısında 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin 
en büyük şanssızlığı, çapsız, ruhsuz, 
plansız, projesiz ama bir o kadar da 
muhteris bir ana muhalefet partisine 
sahip olmasıdır. 

Ana muhalefet partisi, programı ve 
gayretiyle milletimizin gönlünü kaza-
narak iktidara gelmek yerine, AK Parti 
ve şahsımızla birlikte Türkiye’nin de 
kaybetmesi pahasına yönetimi ele ge-
çirme anlayışıyla hareket ediyor. Dil, 
normal bir muhalefet dili değil adeta 
bir terör örgütü dili.” dedi.

    Ne dersiniz Sayın Erdoğan haklı mı 
sizce?

Selâm ve dua ile 

SAFLAR NETLEŞİRKEN

abdurrahmansorgun@gmail.com
ABDURRAHMAN SORGUN

SİYASET ARENASI

Yunak Zabıta Teşkilatı
esnafa karanfil verdi

Başkan Kuşpınar’dan  Vali 
Yakup Canbolat’a ziyaret

Yunak’ta Zabıta teşkilatının 
191. kuruluş yıldönümü kutlama-
ları Yunak Belediyesi tarafından 
organize edilen çeşitli etkinliklerle 
gerçekleştirildi. İlk etkinlikte Yunak 
Belediye Başkanı Abdullah Emre 
Demirhan, bünyelerinde hizmet 
veren Zabıtaların günlerini kutladı 
ve birer karanfil takdim etti.Günün 
ikinci etkinliğinde Yunak Belediye 
Başkanı Abdullah Emre Demirhan 
ve Yunak Belediyesi Zabıtaları ilçe-
deki esnafları tek tek gezerek hem 
esnafla görüşme imkanı buldu, hem 
de günün anısına esnaflara birer ka-
ranfil verdiler

Yunak Belediye Başkanı Abdul-
lah Emre Demirhan, “Öncelikle tüm 
zabıta personelimizin bu güzel gü-
nünü kutluyorum. Zabıta personeli-
miz tüm belediyelerimizde belki çok 
fazla hissedilmeyen ama en önemli 

görevi yerine getiren birimlerimiz-
den bir tanesidir. 

 Başkan Demirhan”, “Nasıl ki 
bir polis bir ilçenin emniyetinden 
sorumluysa, suçlarla mücadele edi-
yorsa zabıtada aynı emniyet teşkila-
tı gibi kabahatlerin men edilmesiyle 
ilgileniyor. Zabıta denilince akla di-
lencilik, seyyar satıcılık geliyor ama 
biz aslında daha farklı bir sürü bi-
linmeyen yönlerini de üstleniyoruz. 
Mesela belediye de adi konulmamış 
bütün islere zabıtalar koşturuyor bu 
yüzden zabıta belediyenin vizyonu-
dur, belediyenin görünen yüzüdür. 
Zabıta teşkilatının 191’inci yıldönü-
mü münasebetiyle tüm zabıta arka-
daşlarımıza aileleriyle nice güzel ve 
huzurlu günler görmelerini diliyor 
ve tekrar günlerini kutluyorum” 
dedi
n HABER MERKEZİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Çevre Beratı” ile ödüllendirilen Selçuklu Belediyesi yürüttüğü 
geri dönüşüm projeleri ile hem doğayı koruyor hem de ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor

Geri dönüşümle 6 ayda 
60 bin ağaç kurtarıldı
Selçuklu Belediyesi, geri dönü-

şüm projeleriyle ekonomiye katkı 
sağlıyor. 2017 yılının ilk 6 ayında ya-
pılan geri dönüşümlerle 37.562.000 
kwh enerji ve 1.162.200 kg ham-
madde tasarrufu sağlandı.  

Hayata geçirdiği temizlik ve geri 
dönüşüm projeleri ile Çevre Bakanlığı 
tarafından “Çevre Beratı” ile ödüllen-
dirilen Selçuklu Belediyesi yürüttüğü 
geri dönüşüm projeleri ile hem doğa-
yı koruyor hem de ülke ekonomisine 
ciddi katkılar sağlıyor. Atıkları top-
lama ve geri dönüşüme kazandırma 
projesini başarıyla yürüten Selçuklu 
Belediyesi, gerçekleştirdiği çevreci 
projelerle geleceğe emin adımlarla 
yürüyor. Geri dönüşüm projesi ile 
yılın ilk 6 ayında 3577 ton kağıt top-
lanırken 60.809 ağaç kesilmekten 
kurtarıldı.    

Geri dönüşüm konteynerleri, iç 
mekan kutuları  ve geri dönüşüm 
poşetleri ile atıkları toplayan Selçuk-
lu Belediyesi, çevrenin korunmasını 
sağlamak ve atıkların da daha dü-
zenli ve ekonomik olarak toplanması 
amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 
Bu kapsamda hayata geçirilen atık 
getirme merkezinin pilot uygulama-
sı Selçuklu Belediyesi hizmet binası 
bahçesine ve Akıncılar Parkı’na ger-
çekleştirdi. Atık getirme merkezinde 
bitkisel atık yağ, atık pil, küçük elekt-
ronik eşya atığı, plastik toplama üni-
tesi, cam toplama ve metal toplama 
ünitesi yer alıyor. 

Ambalaj atıklarının kaynağında 
ayrı toplanarak yeniden ekonomiye 
kazandırılması için uygulamalar ya-
pan Selçuklu Belediyesi, bu doğrultu-
da da kamu kurumları, okullar, alış-
veriş merkezleri ve konutlardan çıkan 
ambalaj atıklarını haftalık programlar 
çerçevesinde topluyor ve ham madde 

olarak yeniden ekonomiye kazandırı-
lıyor. 

Selçuklu Belediyesi, 2017 yılının 
ilk 6 ayında 8.944 ton karışık amba-
laj atığı, 2.683 ton plastik toplarken 
37.562.000 kwh enerji tasarrufu sağ-
ladı. Ayrıca 1.790 ton cam toplana-
rak 179.000 lt benzin tasarrufu, 894 
ton metal toplanarak 1.162.200 kg 
hammadde tasarrufu sağlanmış oldu. 
Çalışma kapsamında toplanan 3.577 
ton kağıt ile 60.809 ağacın kesilmesi 
önlendi.   n HABER MERKEZİ

Konya Kitap, Kırtasiyeciler, Fo-
tokopi ve Matbaacılar Odası Başkanı 
Ramazan Kuşpınar ve yönetim ku-
rulu üyeleri Vali Yakup Canbolat’ı 
makamında ziyaret etti. Başkan 
Kuşpınar, ziyarette oda üyesi Kitap, 
Kırtasiye, Fotokopici ve Matbaacı 
esnaflarının 2017–2018 eğitim-öğ-
rettim yılı öncesi karşılaştıkları so-
runları ve çözüm yolları hakkında 
Vali Canbolat’a bilgi aktardılar.Zi-
yaretten dolayı memnuniyetini dile 
getiren Vali Yakup Canbolat, “Oda-
larımızla yaptığımız ikili görüşmeler 

sonunda esnafların karşılaştıkları 
sorunları hakkında bilgi sahibi olu-
yoruz. Bizler devletimizin temsilci-
leri olarak üstümüze düşen göreve 
her zaman yapmaya hazırız. Esnaf-
larımızın yanındayız” dedi.

Ziyaret sonunda Konya Kitap 
Kırtasiyeciler, Fotokopi ve Matbaa-
cılar Odası Başkanı Ramazan Kuşpı-
nar ve yönetim kurulu üyeleri Vali 
Yakup Canbolat’a günün anısına bir 
tablo hediye takdim ederken, çek-
tirilen toplu fotoğraf ile ziyaret son 
buldu.  n HABER MERKEZİ

Tarihi pazarda yeraltı otoparkı tamamlanıyor

Atık getirme merkezinde bitkisel atık yağ, atık pil, küçük elektronik eşya atığı, 
plastik toplama ünitesi, cam toplama ve metal toplama ünitesi yer alıyor. 
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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
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 Hadim’de güvenlik üst seviyeye çıkıyor
Hadim’de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nin 

(KGYS) kurulum çalışması ihaleyi alan yüklenici 
firma tarafından başlatıldı.  Kent Güvenlik Yöne-
tim Sistemi’nin (KGYS) ilçenin giriş çıkışları başta 
olmak üzere yedi ayrı noktasına kurulacağı bildi-
rildi. Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğ-
lu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezi-
nin belirli noktalarına sabit ve hareketli güvenlik 
kamerası kurulacağını söyledi.  Trafik düzenle-
mesinde de teknolojik imkanların kullanıldığını 
belirten Hadimioğlu, şöyle konuştu: “İlçemizde 
güvenliğin sağlanması, meydana gelen olayların 
aydınlatılması, suç ve suçlularla daha etkin müca-
dele edilebilmesi için ASELSAN tarafından Kent 
Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kuruluyor. İlçe 
merkezinde 13 sabit 6 hareketli olmak üzere 19 
güvenlik kamerası ve ilçenin giriş çıkış noktala-
rına da 3 PTS adı verilen Plaka Tanıma Sistemi 
kurulacak. Sistem vatandaşlarımıza 24 saat hiz-
met verecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, 
ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.”
n AA

‘Bizler Arakan’a yardım 
etmek zorundayız’

Geçtiğimiz Kurban Bayramı’n-
da Arakan kamplarında gerçekleş-
tirdiği çalışmalarla modern dünya 
halklarının yok saydığı binlerce 
mazluma ulaşan Dost Eli Derneği 
bölgede çalışmalarına devam edi-
yor.  Yapılan çalışmalarla ilgili bir 
açıklama yapan Dost Eli Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Seçer, “Arakan yıllardan beri bizim 
kanayan yaramız, uğradıkları zulmü 
Halimizi duyan yok mu? nidalarıyla 
dünyaya duyurmaya çalışan Ara-
kanlı kardeşlerimize bağışçılarımız-
dan gelen yardımları ulaştırıyoruz. 
Kendi topraklarında yaşama hakkı 
ellerinden alınan yaşadıkları köyleri 
yakılan kadın çocuk demeden insan-
lık dışı uygulamalarla yok edilmeye 
çalışılan bu kardeşlerimizin yanında 
olmaya gayret gösteriyoruz. 

Yaşadıkları topraklardan zorun-
lu bir kaçışa sürüklenen ve Bang-
ladeş sınırına ulaşan Arakanlı kar-
deşlerimizin bize ihtiyacı var. Biz 
onların ne kadar zor bir mücadele 
içinde olduklarını aç, susuz ve ça-

resiz bir halde olduklarını biliyoruz. 
Daha evvelki yardım çalışmalarımız 
sırasında onların yaşadığı ve keli-
melerin tarif edemediği zor şartları 
gördük. Sorumluluklarımızın bi-
lincinde olan bizler onlara yardım 
etmek zorundayız. Ekiplerimiz gün-
lerdir zorlu bir yolculuğun ardından 
Bangladeş sınırına ulaşan Arakan 
halkına yiyecek dağıtıyor. Ancak 
gıdanın yanısıra çadır başta olmak 
üzere acil insani yardım malzemele-
rine ihtiyaç var bu ihtiyaçlar için bir 
yardım ekibimiz daha bugün bölge-
ye gidiyor” dedi.

Yaptığı açıklamanın sonunda; 
Arakan halkı için el ele verip yapıl-
ması gereken daha çok şey olduğu 
vurgulayan Seçer, bu insanlar bu 
hallerinde yaşamaya mahkûm edi-
lemeyeceğini Dost Eli Derneği ola-
rak duyarlı halkımızla birlikte onla-
rın hayatta kalabilmesi için gerekli 
ihtiyaçlarının karşılanacağı çalış-
malar yapmaya devam edileceğini 
söyledi.
n HABER MERKEZİ 

‘LPG’li araçlar risk oluşturmaya başladı!’
Araçların LPG’ye dönüşüm işlerini 

yapan makina mühendisleri toplantı-
da bir araya geldi.  LPG sektöründe ya-
şanan sorunlar ve mevzuatlardaki de-
ğişikliklerin değerlendirildiği toplantı 
Makina Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Erdoğan Duransoy baş-
kanlığında yapıldı. Araçların imal, tadil 
ve montajı hakkında yönetmelikte de-
ğişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 
24 Haziran 2017 tarihinde yayınlandı-
ğı hatırlatılarak, “Bu yönetmelikle LPG 

sektöründe ciddi değişiklikler meyda-
na gelmiştir. Özellikle LPG dönüşümü 
yapılan araçlara denetimin ortadan 
kaldırılmasına sebebiyet veren bu yö-
netmelik, LPG’li araç kullanan sürücü-
lerin can güvenliğini riske sokmakta, 
bu sektörde hizmet veren firma ve 
mühendisleri mağdur etmektedir. Bu 
yönetmeliğin uygulanması ile sektör 
1990’lı yıllara geri dönmüştür. Merdi-
ven altı firmaların yaygınlaştığı, dene-
tim ve kontrolü yapılmayan araçların 

yandığı bu dönemlere geri dönüş ya-
pılması gelişen ve büyüyen ülkemizin 
vizyonuna uymamakta, yakın zaman-
da yaşanacak problemlere davetiye çı-
karmaktadır. LPG sektöründe hizmet 
veren üyelerimizin bu mevzuat deği-
şikliğiyle ilgili bilgilendirilmeleri, görüş 
ve önerilerinin değerlendirilmesi ama-
cıyla yapılan toplantı kapsamında bu 
uygulamadan bu yanlış uygulamadan 
biran önce vazgeçilmesi, bu sektörde 
çalışan firma ve mühendislerin mağ-

dur edilmemesi, vatandaşların can 
ve mal güvenliğinin öncelikli olarak 
göz önünde bulundurulması için yet-
kililerin uyarılması kararlaştırılmıştır. 
Şehrimizde LPG dönüşümü yapılan 
araçların tehlike oluşturmadan tra-
fiğe çıkabilmeleri, vatandaşlarımızın 
güven içerisinde araçlarını kullanabil-
meleri için LPG’li araçların denetim ve 
kontrolü yapılmalıdır. Aksi takdirde is-
tenilmeyen problemlerle karşılaşılma-
sı kaçınılmazdır” denildi.  n İHA 

Karayolu yolcu taşımacılığında kazaların azaltılması için 12-13 Eylül’de düzenlenecek 
Trafik Güvenliği Çalıştayı’nda, okul servislerine yönelik düzenlemeler de ele alınacak

Servislere düzen, 
kazalara fren!

Karayolu Trafik Güvenliği Strate-
jisi ve Eylem Planı ile karayolu yolcu 
taşımacılığında gerekli önlemlerin alı-
narak kazaların azaltılması ana tema-
sıyla yarın başlayacak Trafik Güvenliği 
Çalıştayı’nda, son dönemde olumsuz 
olaylarla gündeme gelen okul servis-
lerine yönelik düzenlemeler de değer-
lendirilecek. 

Emniyet Genel Müdürlüğü koordi-
nasyonunda Ankara’da 12-13 Eylül’de 
düzenlenecek çalıştaya; İçişleri, Ulaş-
tırma ve Milli Eğitim bakanlıkları ile 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
katılacak. Karayolu Trafik Güvenliği 
Stratejisi ve Eylem Planı ile karayolu 
yolcu taşımacılığında trafik güvenliği-
nin artırılması ve kazaların azaltılması 
amacıyla yapılacak çalıştayda, trafik 
kazalarının ve bunlardan kaynaklanan 
ölümlerin 2020 yılı sonuna kadar yüz-
de 50 azaltılması hedefleniyor.

“YILDA 7 BİN KİŞİ 
KAZALARDA ÖLÜYOR”

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı 
Sektör Meclisi ve Tüm Otobüsçüler Fe-
derasyonu (TOF) Genel Başkanı Mus-
tafa Yıldırım, yaptığı açıklamada, çalış-
tayın ana gündem maddesinin trafik 
kazaları olduğunu belirterek, kazalarda 
yılda yaklaşık 7 bin kişinin hayatını 
kaybettiğini, 20 binden fazla kişinin 
engelli hale geldiğini söyledi. 

Yürütülecek çalışmalarla trafik 
kazalarının yüzde 50 azaltılmasının 
hedeflendiğini vurgulayan Yıldırım, 
bu amaçla atılması gereken adımlar ve 
mevzuat değişikliklerinin tartışılarak 
karara bağlanacağı çalıştayın deva-
mında, 17-18 Kasım’da sempozyum 
düzenleneceğini, 2018 yılı Trafik Haf-
tası’nda da Trafik Şurası’nın yapılması-

nın planlandığını bildirdi.
Yıldırım, çalıştayda, yüzde 90’ı 

yorgunluk, uykusuzluk ve dikkatsiz-
likten kaynaklanan kazalarda gerekli 
önlenmelerin alınması, insan kusuru-
nun en aza indirilmesi, okullarda trafik 
eğitiminin verilmesi konularında görüş 
alışverişinde bulunulacağına işaret 
ederek, trafik konusunda müfredatın 
yeterli olmadığını, bu konuda seferber-
lik başlatılması gerektiğini kaydetti. 

SERVİSÇİLER, 5 MİLYON 
ÖĞRENCİ İÇİN BİR ARAYA GELECEK

İstanbul Umum Servis Aracı İşlet-
mecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza 
Öztürk de İzmir’de 3 yaşındaki Alpe-
ren Sakin’in araçta kilitli kalarak öl-
mesi ve son günlerde çeşitli olaylarla 
gündeme gelen okul servisleriyle ilgili 
önlemlerin çalıştayda değerlendirile-
ceğini söyledi. Küçük Alperen’in ölü-
münde etkili olan camlardaki ilanların 

yasaklanmasının görüşüleceğini dile 
getiren Öztürk, yapılacak mevzuat dü-
zenlemesiyle camların şeffaf olma zo-
runluluğunun getirileceğini kaydetti. 
Okul servis araçlarının camlarına ilan 
yapıştırılmasının yasaklanmasının yanı 
sıra yolcu taşıyanların ilk yardım eği-
timi almasının zorunlu olacağını ifade 
eden Öztürk, okul servis şoförleri baş-
ta olmak üzere yolcu taşıyan herkesin 
ilk yardım eğitimi alması gerektiğinin 
yaşanan acı olayla bir kez daha ortaya 
çıktığını bildirdi. Öztürk, Türkiye’de 
50 binden fazla okul servisi olduğunu, 
toplam servis aracı sayısının ise 150 
bini bulduğunu belirterek, 5 bin civa-
rındaki korsan okul servisiyle mücade-
lenin önemine dikkati çekti. 

Korsan servis araçlarının önüne 
geçilebilmesi için İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi iş birliğiyle plaka uygula-
ması başlatıldığına işaret eden Öztürk, 

buradaki servis araçlarının tamamına 
LAA 001’den LZZ 999’a kadar plaka-
ların verilmeye başladığını, böylece 
denetimlerin daha kolay olacağını kay-
detti.  Öztürk, Türkiye’de 16 milyon-
dan fazla öğrencinin bulunduğunu, 
bunların yaklaşık 5 milyonunun okul 
servisi kullandığını aktardı.  

Olumsuz olayların önüne geçilme-
si için mesleki yeterliliğin ve meslek 
saygınlığı kavramının güçlendirilme-
sini isteyen Öztürk, özellikle okul taşı-
macılığının kurumsallaşması gerekti-
ğinin altını çizdi. 

Öztürk, okul servisçiliğinin kurum-
sallaşması için belge alım şartlarının 
ağırlaştırılması ve psikolojik testlerin 
yapılması gerektiğini vurgulayarak, 
“Her ne sebeple olursa olsun sabıkalı 
hiç kimsenin, geleceğimizin teminatı 
çocuklarımızın yanına yaklaştırılma-
ması gerekir.” diye konuştu.  n AA

Trafik Güvenliği Çalıştayı’nda, son dönemde olumsuz olaylarla gündeme gelen okul servislerine yönelik düzenlemeler de değerlendirilecek.



Türkiye ekonomisi 2017’nin 
ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü. 
Bu durum ise iş dünyası tarafından 
memnuniyetle karşılandı. Konya 
Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk 
Öztürk,  Türkiye’nin kararlılıkla, is-
tikrarla yoluna devam ettiğini ifade 
etti. Konya Sanayi Odası (KSO) Baş-
kanı Memiş Kütükcü de Türkiye’nin 
güçlü büyüme trendini sürdürdüğü-
ne dikkat çekti. ASKON Konya Şube 
Başkanı Yakup Yıldırım da, yüzde 
5,1’lik bir rakamın son derece ümit 
verici olduğunu vurguladı. 

HEDEFİMİZ BU BAŞARININ SÜRDÜ-
RÜLEBİLİR OLMASI

Ekonomi yönetiminin öncülü-
ğünde, kamu, özel sektör birlikte-
liği ile Türkiye ekonomisinin tüm 
dünyadan pozitif olarak ayrıştığını 
belirten KTO Başkanı Selçuk Öz-
türk, gelişmiş ülke ekonomilerinde 
belirsizlikler, öngörememe sorunu-
nun devam ettiği küresel ekonomi-
de Türkiye’nin kararlılıkla, istikrarla 
yoluna devam ettiğini ifade ederek, 
Anadolu ekonomisinin faiz indirimi 
beklentisini dile getirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2017 yılının Nisan – Mayıs – 
Haziran dönemine ilişkin 2. Çeyrek 
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) veri-
lerini açıkladı. Büyüme rakamlarını 
değerlendiren Konya Ticaret Odası 
(KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, “Tür-
kiye ekonomisi, 2017 yılının ikinci 
çeyreğinde yüzde 5,1 oranında bü-
yüdü. 2016’nın son çeyreğinde baş-
layan toparlanma eğiliminin, 2017 
ile birlikte hızlı büyümeye dönüştü-
ğünü görmekteyiz. İlk çeyrekte elde 
edilen yüksek büyüme oranı, ikinci 
çeyrekte de artarak devam etmiştir. 
Referandum sonucunun, büyüme 
rakamlarına olumlu yansıyacağını 
öngörmekteydik. Ekonomide iyileş-
mesi beklentilerin artmasının ya-
nında iç talep, kredi genişlemesi ve 
vergi indirimlerinin etkisi ekonomik 
büyümenin sürükleyicisi olmuştur. 
2017’nin ilk yarısında elde edilen 
yüksek büyüme rakamları, Hükü-
metimizin uygulamaya koyduğu 
teşvikler ve desteklerin özel sektör-
de karşılık bulduğunu göstermiştir. 
Büyümede özel sektör yatırımının, 
üretiminin, ihracatın, istihdamın bü-
yük katkısı bulunmaktadır. Üreten, 
yatırım yapan, dünya pazarlarına 
açılan, istihdam sağlayan; ülkesinin 
büyümesinde katkısı olan tüm tüc-
car ve sanayicilerimizi kutluyorum. 
Sanayi üretimindeki hızlı artışın yanı 
sıra ihracat ve istihdamda canlanma 
sürmektedir. Ekonomik göstergeleri 
etkileyen tüm bu olumlu gelişme-
ler ile birlikte üçüncü çeyrekte daha 
hızlı büyüme gerçekleşeceğini ön-
görmekteyiz. Ekonomi yönetimimi-
zin öncülüğünde, kamu, özel sektör 
birlikteliği ile Türkiye ekonomisi tüm 
dünyadan pozitif olarak ayrışmaya 
devam ediyor. Başta ABD ve AB böl-
gesi ekonomisinde belirsizlikler, ön-
görememe sorununun devam ettiği 
küresel ekonomide Türkiye kararlı-
lıkla, istikrarla yoluna devam ediyor. 
2016 ikinci yarısı ve 2017 başında 
yurt dışı kaynaklı kur spekülasyon-

ları, not indirimleri gibi Türkiye üze-
rinde uygulanan küresel oyunların 
amacına ulaşamadığını görmekte-
yiz. Bu şartlarda yoluna devam eden 
ekonomimiz için yüksek oranda bü-
yüme büyük bir başarıdır. Hedefimiz 
bu başarının sürdürülebilir olmasını 
sağlamaktır” dedi.  

Anadolu ekonomisinin büyüme-
ye katkısının artırılması için bek-
lentilerinin karşılanması gerektiği-
ni ifade eden Başkan Öztürk, “İlk 
beklentimiz faiz oranlarının daha 
aşağı seviyelere hızla çekilmesidir. 
Gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde 
sıkılaştırma uygulamaları gerçekçi 
olmamıştır. Parasal gevşeklik devam 

etmektedir. Bu şartlarda TL’nin de-
ğer kazandığını, FED’in faiz artırma 
beklentilerinin azalmasıyla dolar 
kurunun son bir yıldaki en düşük 
seviyeye gerilediğini görmekteyiz. 
Türkiye’nin faiz indirimi için şartlar 
uygundur. Geç kalınmadan bu fırsa-
tın değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Diğer taraftan Anadolu ekonomisi-
nin genel beklentisi yeni bir teşvik 
sistemidir. İlçe bazlı teşvik sistemi 
Anadolu ekonomisinin performan-
sını artıracaktır. Giderek ülke eko-
nomisi içinde artan ağırlığı ile Ana-
dolu ekonomisi yeni sistem ile daha 
büyük büyümeye katkı sunacaktır. 
2017’de gerçekleşen yüksek büyü-

me oranının devamlılığını sağlamalı 
hatta daha da yükseklere taşımak 
için tedbirleri uygulamalıyız. Yüzde 
5 büyüme Türkiye için yeterli değil-
dir. Anadolu ekonomisi daha fazla 
desteklenirse yüzde 5’in de üzerinde 
büyüme rakamlarına rahatlıkla ula-
şabiliriz” şeklinde konuştu.

YENİ DESTEK MEKANİZMALARI DA 
GELİŞTİRMELİYİZ

Konya Sanayi Odası Başkanı, 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş 
Kütükcü, ikinci çeyrek büyüme ra-
kamlarını değerlendirdi. İkinci çey-
rekte yüzde 5.1 büyüyen Türkiye’nin 
güçlü büyüme trendini sürdürdüğü-
nü söyleyen Kütükcü, “İlk çeyrekte 

yüzde 5.2 büyüyen ülkemiz, ikinci 
çeyrekte de yüzde 5.1 büyüdü. Bu 
büyüme oranları son derece mem-
nun edici. Ayrıca ikinci çeyrekte 
ülkemizdeki yatırımların yüzde 9.5 
artması geleceğe dair çok güçlü bü-
yüme sinyalleri veriyor” dedi. 

Türkiye’nin yüzde 5.1 büyüme 
ile ikinci çeyrekte de Çin ve Hin-
distan’ın ardından G20’nin en hızlı 
büyüyen ekonomisi olmayı başar-
dığının altını çizen Kütükcü, “Türk 
sanayicisi, tüccarı tüm olumsuzluk-
lara, ekonomik ve siyasal saldırılara 
rağmen neler yapabileceğini tüm 
dünyaya bir kez daha göstermiş-
tir. KGF aracılığıyla iş dünyamızın 
finansa erişiminin desteklenmesi, 
sanayi üretiminde, kapasite kulla-
nım oranlarında ve ihracattaki tarihi 
artışlar, ikinci çeyrek büyümemizi 
pozitif etkiledi. Bu pozitif ayrışmanın 
sürdürülebilir olması için, KGF des-
teğinin artarak devam etmesi şart. 
Ayrıca hem yatırım hem de işletme 
aşamasında işletmelerimizin reka-
bet gücünü artırabilecek yeni destek 
mekanizmaları da geliştirmemiz ge-
rekiyor” dedi.

İkinci çeyrekte sanayi sektörü-
nün yüzde 6.3 büyüme kaydetmesi-
nin de önemli bir gelişme olduğuna 
dikkat çeken Kütükcü, aynı dönem-
de tarım sektörünün yüzde 4.7, hiz-
metler sektörünün yüzde 5.7, inşaat 
sektörünün ise yüzde 6.8 büyüme 
kaydettiğini ifade ederek şunları 
söyledi: “Ülkemizin büyümesi, refah 
seviyesinin artması için elbette tüm 
sektörlerimiz önemli ancak kalıcı bü-
yüme ve istikrarlı bir ekonomi için 
sanayimizin daha fazla öncelenmesi 

gerekiyor. İkinci çeyrekte sanayi sek-
törümüzdeki yüzde 6.3’lük büyüme 
bu açıdan bakıldığında çok kıymetli” 
şeklinde konuştu.

Açıklamasında Konya’nın, Tür-
kiye’nin sanayi üretimine, ihracatına 
ve büyümesine güçlü destek veren 
illerin başında geldiğinin de altını çi-
zen Kütükcü, Konya’nın yılbaşından 
bu yana ihracatta artış yakaladığını, 
Ağustos ayında ise tüm zamanların 
en yüksek ihracatını yaparak yeni bir 
rekora imza attığını sözlerine ekledi.
BÜYÜME RAKAMLARI MORAL VERDİ

Türkiye’nin ikinci çeyrek büyü-
me rakamlarını değerlendiren AS-
KON Konya Şube Başkanı Yakup 
Yıldırım, yüzde 5,1’lik bir rakamın 
son derece ümit verici olduğunu ifa-
de etti

Türkiye ekonomisine ilişkin 
2017 yılı ikinci çeyrek büyüme ra-
kamları açıklandı. Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı açıkla-
maya göre, ikinci çeyrek büyüme 
oranı yüzde 5.1 olarak açıklandı. 
Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyre-
ğinde yüzde 5 büyümüştü.

Konuyla ilgili değerlendirme-
lerde bulunan Anadolu Aslanları 
İşadamları Derneği(ASKON) Konya 
Şube Başkanı Yakup Yıldırım, ra-
kamların son derece ümit verdiği 
ifade etti. Türkiye’nin yüzde 5’in al-
tında büyümemesi gereken bir ülke 
olduğunun altını çizen Yıldırım, he-
yecan ve şevkle çalışmaya devam 
edilmesi gerektiğini ifade etti. 

Başkan Yıldırım, “Gayrisafi yur-
tiçi hasıla ikinci çeyrek ilk tahmini; 
zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 
2017 yılının ikinci çeyreğinde bir ön-
ceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 
5,1 arttı.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yur-
tiçi hasıla tahmini, 2017 yılının ikinci 
çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 16,3 
artarak 734 milyar 211 milyon TL 
oldu. Bu rakamlar dünya piyasasını 
irdeleğimiz zaman son derece iyi ra-
kamlar. Biz ASKON olarak ülkemizin 
daha fazla rakamlarla anıldığı günle-
ri görmek için mücadelemizi sürdü-
receğiz. İnşallah, yeni pazarlar, daha 
fazla üretim, daha az ithalat ve daha 
fazla ihracat ile bunları başaracağız” 
diye konuştu. 

Diğer rakamlar hakkında da 
bilgiler veren Yıldırım, “Gayrisafi 
yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler 
incelendiğinde; 2017 yılının ikinci 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çey-
reğine göre zincirlenmiş hacim de-
ğeri olarak; tarım sektörü yüzde 4,7, 
sanayi sektörü yüzde 6,3, inşaat sek-
törü yüzde  6,8 arttı. Ticaret, ulaştır-
ma, konaklama ve yiyecek hizmeti 
faaliyetlerinin toplamından oluşan 
hizmetler sektörünün katma değeri 
ise yüzde  5,7 arttı.Takvim etkisin-
den arındırılmış GSYH zincirlenmiş 
hacim endeksi, 2017 yılı ikinci çey-
reğinde bir önceki yılın aynı çeyre-
ğine göre yüzde  6,5 arttı. Mevsim 
ve takvim etkilerinden arındırılmış 
GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 
bir önceki çeyreğe göre yüzde  2,1 
arttı” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 
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‘Ekonomide yüzde 5,1’lik büyüme umut verici’
Türkiye’nin ikinci çey-

rek büyüme rakamlarını 
değerlendiren ERKONSİ-
AD Başkanı Ali Süzgün, 
yüzde 5,1’lik bir rakamın 
son derece ümit verici ol-
duğunu ifade etti

Türkiye ekonomisi-
ne ilişkin 2017 yılı ikinci 
çeyrek büyüme rakamları 
açıklandı. Türkiye İstatis-
tik Kurumu’nun (TÜİK) 
yaptığı açıklamaya göre, 
ikinci çeyrek büyüme oranı 
yüzde 5.1 olarak açıklandı. 
Türkiye ekonomisi bu yılın 
ilk çeyreğinde yüzde 5 bü-
yümüştü.

Rakamları Değerlendi-
ren ERKONSİAD Başkanı 
Ali Süzgün, rakamların son derece 
ümit verdiği ifade etti. Türkiye’nin 

ikinci çeyrekte gösterdiği perfor-
mansın son derece iyi olduğunu vur-
gulayan Başkan Süzgün, heyecan ve 

şevkle çalışmaya devam edilmesi 
gerektiğini ifade etti. 

Başkan Süzgün, “Gayrisafi yur-

tiçi hasıla ikinci çeyrek ilk 
tahmini; zincirlenmiş hacim 
endeksi olarak, 2017 yılının 
ikinci çeyreğinde bir önce-
ki yılın aynı çeyreğine göre 
yüzde 5,1 arttı. Üretim yön-
temiyle gayrisafi yurtiçi hasıla 
tahmini, 2017 yılının ikinci 
çeyreğinde cari fiyatlarla yüz-
de 16,3 artarak 734 milyar 
211 milyon TL oldu. Bu ra-
kamlar dünya piyasasını ince-
lediğimiz zaman son derece 
iyi rakamlar. Biz ERKONSİAD 
olarak ülkemizin daha fazla 
rakamlarla anıldığı günleri 
görmek için mücadelemizi 
sürdüreceğiz. İnşallah, yeni 
pazarlar, daha fazla üretim, 
daha az ithalat ve daha fazla 

ihracat ile bunları başaracağız” diye 
konuştu.  n HABER MERKEZİERKONSİAD Başkanı Ali Süzgün

2017’nin ikinci çeyreğinde ekonomide yaşanan yüzde 5,1’lik büyüme iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandı. 2016’nın ikinci yarısı ve 2017 
başında yurt dışı kaynaklı kur spekülasyonları, not indirimleri gibi Türkiye üzerinde uygulanan küresel oyunların amacına ulaşamadığı vurgulandı 

‘Büyüme büyük bir başarı’

Selçuk Öztürk Memiş Kütükcü Yakup Yıldırım
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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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- 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

•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

Firmamız 
bünyesinde
çalıştırılmak 

üzere;
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ZAYi 
VE ELEMAN 
İLANLARINIZ 

İÇİN BİR 
TELEFON
KADAR 
YAKINIZ

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.

ELEMAN 
ALINACAKTIR

KONEL OTOMOTİV A.Ş.
Adres : 1. Organize Sanayi Bölgesi
Sıhhiye Sk. No: 4 Selçuklu Konya

0332 248 23 60-61

· AHÇI
· DÖKÜM TAŞLAMACILARI
ELEMANLAR ALINACAKTIR

SSK + YEMEK + SERVİS
MÜRACAAT OSMAN KÜÇÜKKIRLI

-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

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak No: 5/A 

Tel: 0332 285 02 85

 Bayan Çay Servis Elemanı
 21-28 Yaşa Arası Elektrostatik 

Toz Boyacılar
 21-28 Yaşa Arası Gaz Altı ve  Toz Altı 

Kaynakçıları
 CNC İşleme Merkezlerinde ve 

CNC  Torna Tezgahlarında Oparatör 
Olarak Çalışmak üzere,
18 - 28  Yaş Arası Elemanlar,

 Kaynak Makineleri İmalatında 
Bobinajcı Olarak Çalışacak,
18 - 28  Yaş Arası Elemanlar,

 CNC Abkant Pres Operatörleri,
 18-28 Yaşa Arası Elektronik 

Teknisyenleri
 21-28 Yaş Arası Vasıfsız Elemanlar 

alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma adresine 

başvurmaları rica olunur.

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

GAZ ALTI
KAYNAKÇILARI
ALINACAKTIR

SERVİS+SSK+YEMEK

YETKİLİ: AHMET BEY
GSM : 0507 044 17 36

DEAŞ, Deyrizor’u PKK/PYD’ye bırakıyor
Terör örgütü DEAŞ, 

Suriye-Irak sınırındaki 
Deyrizor ilinde PKK/PYD 
karşısında çatışmaksızın 
iki günde yaklaşık 45 ki-
lometre çekildi. 

Terör örgütü PKK/
PYD, ABD desteğiyle 
önceki gün başlattığı 
operasyonda Suriye’nin 
doğusunda Irak sınırına 
hakim Deyrizor kent kır-
salının kuzeydoğusunda 
hızla ilerliyor. 

Yerel kaynaklardan 
alınan bilgiye göre, terör 
örgütü DEAŞ, büyük bö-
lümünü işgal ettiği il kır-
salından hızla güneybatı 
yönünde çekiliyor. 

PKK/PYD, bu sayede 
geçen cumartesi saba-
hından bu yana çatışma-
dan yaklaşık 45 kilometre derinliğe ulaştı. 

Bir Dumayn, Huceyf Zarrab, Alice, Faydat 
ez-Zarrab, Vadi El Humeyr, Ebu Sakira, kent 
merkezinin kuzeyindeki sanayi alanı ile tekstil 
depolarının yer aldığı bölgeler PKK/PYD’nin ha-
kimiyetine geçti. 

Terör örgütü PKK/PYD unsurları, Beşşar 
Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki Deyrizor il 

merkezinin 6 kilometre yakınına ulaştı. 
İç savaş öncesi yaklaşık 230 bin kişinin ya-

şadığı Deyrizor’un büyük bölümünü 2014’ün 
temmuz ayında DEAŞ ele geçirmişti. 

İl kırsalına hakim olan DEAŞ, merkezdeki 
rejim güçlerini kuşatmada tutuyordu.

Rejim güçleri, 5 Eylül’de batıdan ilerleye-
rek Deyrizor il merkezine ulaşmış, DEAŞ kuşat-
masını kırmıştı.

Ancak Rusya destekli rejim güçleri ilerle-
meye devam etmemişti.

Bu durum, Deyrizor’un ortasından geçen 
Fırat nehrinin rejim ve PKK/PYD arasındaki 
paylaşımın sınırı olabileceği şeklinde yorum-
lanmıştı. 

ABD ve Rusya ise Deyrizor konusunda 
herhangi bir pazarlık ya da anlaşma olup olma-
dığını resmen açıklamadı.    n AA

ARGON KAYNAKÇISI 
ARANIYOR

Paslanmaz gıda makinaları imalatında 
çalıştırılmak üzere argon kaynakçısı alınacaktır.

Müracatlar şahsen firmamıza yapılması gerekmektedir
Fetih Mah. Sönmez Sok. No: 8 42030 Konya

Tel: 0332 355 03 55
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA 6. İCRA DAİRESİ

2016/12098 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 28915 Ada No, 9 Parsel No, Yazır mahallesi Mahalle/
Mevkii, C blok ,zemin kat, 1 Nolu bağımsız bölüm Bağımsız BölümKonya ili, Selçuklu İlçesi, Yazır 
Mahallesi, 180 cilt, 17771 sayfa, 28L1-4 pafta, 28915 ada, 9 parselde kayıtlı, 103.287,45 m2 arsa 
üzerindebulunan, B+11 katlı, “ARSA” vasıflı, C1 BLOK, zeminkat, 1 kapı nolu, 18135/10328745 arsa 
paylı, 1 bağımsız bölüm nolu mesken olup, Borçlu adına TAM hisse kayıtlıdır. Kıymet takdiri yapılan 
C1 Blok, 1bağımsız bölüm nolu daire; zemin katta olup, yüzölçümüyaklaşık brüt 175.00 m2, net ise; 
135 m2 civarındadır. Bloktaki sadece zemin kat daireler de 3 oda, 1 salon, mutfak, antre, gece holü, 
lavabo-wc,banyo, yatak odasında giyinme odası ve duş ile 2 adet balkonun bulunduğu tespit edilmiştir. 
Daire iç kapıları amerikan panel kapı, pencereleri ise pvc doğrama olup pencereler çift camlıdır. Salon 
ve odaların zemini laminant parke ile kaplıdır. Mutfak, antre, gece holü ve ıslak hacimlerin zeminleri 
ise seramiktir. Dairenin tüm antre ve oda duvarları saten alçı üzeri kağıt yapılmıştır. Mutfak, lavabo-wc 
ve banyo, ve duşun duvarları tavana kadar fayans kaplamadır. Mutfakta; alt ve üst mutfak dolabı ile 
mermer tezgahı, ankastre dolapları ve ankastreler, antrede gömme kapaklı vestiyer, banyoda klozet 
hilton lavabo, duşakabin, lavaboda hilton lavabo, giyinme bölümünde yine duşta klozet ve duşakabin, 
daireye giriş holünde ise ayakkabılık bulunmaktadır. Islak hacimlerin tavanları alüminyum asma tavan 
yapılmıştır. Isınma şekli merkezi sistem kaloriferli olup doğalgazlıdır. Doğu ve batı cepheli olan daire 
Sami Akgül adına kayıtlıdır.. Taşınmazın 300 m kuzeyinde Beyhekim ve Numune Hastaneleri, Anatem 
gibi hastane gurupları bulunmaktadır. . Parsel üzerindeki binaların Selçuklu Belediyesi’nden 2013 yılı 
1347/490 ve 1348/490 sayılı İnşaat Ruhsatları bulunmakta olup, binalarda henüz Kat irtifakı kurulu 
olup, Kat Mülkiyetine geçilmemiştir.ayrıntlı bilgi dosyasındadır.
Adresi  : Beyhekim mahallesi Büyükşehir caddesi 
   Doğaşehir Konutları C1 blok No:83/G-/1 Selçuklu-Konya 
Yüzölçümü : 135 m2  
Arsa Payı : 18135/10328745
İmar Durumu : İnşaat tarzı parsel imar planında mesken ve 
    trafo sahasına isabet etmektedir. ayrıntılı bilgi dosyasındadır.
Kıymeti : 310.000,00 TL 
KDV Oranı  : %1 
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 29/11/2017 günü 14:15 - 14:20 arası 
2. Satış Günü : 27/12/2017 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : Akabe mahallesi Cemil çiçek caddesi Yeni Adalet sarayı 
   A blokzemin kat Mezat salonu Karatay-Konya
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2016/12098 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın 661670 - www.bik.gov.tr

Arzu ve Sefa bir ömür
mutluluğa ‘evet’ dedi 

Arzu ile Sefa düzenlenen görkemli 
bir düğün töreninin ardından mutlu-
luğa giden yolda ilk adımlarını seven-
lerinin alkışları ile attı. 

Konyamızın sevilen ailelerinden 
Altun ve Eskicioğlu aileleri evlatlarının 
mürüvvetleri ile mutlulukların en gü-
zelini yaşadı. Vasfiye ve Fehmi Altun 
çiftinin kızları Arzu, Hatice ve İsmail 

Eskicioğlu çiftinin en küçük evlatları 
Sefa ile hayatını birleştirdi. Haftasonu 
Medyakent Siteleri’nde düzenlenen 
çetnevir töreni ile genç çiftlerin arka-
daşları gönüllerince eğlenme imkanı 
buldu. Pazar gün ise Mavera Kır Dü-
ğün Bahçesi’nde düzenlenen nikah 
töreninin ardından misafirlere ge-
leneksel Konya Düğün Pilavı ikram 

edildi. Yeni dünür olmanın gururunu 
yaşayan Altun ve Eskicioğlu aileleri 
kendilerini yalnız bırakmayan tüm da-
vetliler ile yakından ilgilenerek güzel 
bir misafirperverlik örneği sergiledi. 
Yenigün Gazetesi olarak hayatlarını 
birleştiren Arzu ile Sefa’ya bir ömür 
mutluluklar diler her iki aileyi tebrik 
ederiz.  n HABER MERKEZİ 



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-
ci, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın 
ikinci çeyreğine ilişkin büyüme ra-
kamlarını değerlendirdi. 

Bakan Zeybekci, ikinci çeyrekte 
elde edilen yüzde 5,1’lik büyüme-
nin, Türkiye ekonomisinin ne kadar 
dinamik ve milletin ne kadar üret-
ken olduğunu tüm dünyaya bir kez 
daha ispatladığını kaydetti.

Yılın ilk çeyreğindeki büyüme-
nin yüzde 5,2 olarak revize edilme-
siyle yılın ilk yarısında Türkiye’nin 
yüzde 5,1 büyüdüğüne işaret eden 
Zeybekci, “Nitekim, geçtiğimiz ni-
san ayından bu yana çeşitli vesile-
lerle ikinci çeyreğe ilişkin yüzde 5’in 
üzerinde, üçüncü çeyreğe ilişkin ise 
yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme 
beklediğimizi söylemiştik. 2017 yılı 
için öngördüğümüz tahminleri ra-

hatlıkla yakalayacağımızı düşünü-
yoruz.” ifadelerini kullandı.

Zeybekci, büyümedeki artış ka-
dar büyümenin kompozisyonunun 
da kendilerini mutlu ettiğini vurgu-
layarak, şöyle devam etti: 

“İhracata dayalı büyüyoruz. Yılın 
ikinci çeyreğinde büyümenin 1,68 
puanı net ihracat kaleminden geldi. 
Böylece yılın ilk yarısında görülen 
yüzde 5,1’lik büyümenin 1,98’inin 
net ihracattan geldiğini görüyoruz. 
Yine bizi memnun eden gelişmeler-
den biri de ikinci çeyrekte yatırımlar 
kaleminin büyümeye yüzde 2,86 
katkı sağlamış olmasıdır. Diğer bir 
ifadeyle yatırımlar ve ihracatla bü-
yüyoruz. Yılın ilk yarısındaki yüzde 
5,1’lik büyümenin 3,9 puanı yatırım 
ve ihracattan geldi.”
n AA
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‘Su, KKTC’yi gıda deposuna dönüştürecek’
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

(KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar 
Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Tarımsal 
sulamanın Kıbrıs’a gelmesiyle Akde-
niz’in en güneşli ve en güzel ülkesi-
nin bereketli topraklarıyla buluşan 
ana vatanın tatlı suyu, KKTC’yi gıda 
deposuna dönüştürecek” dedi.

Çavuşoğlu, bazı ziyaretler için 
geldiği Konya’da yaptığı açıklama-
da, KKTC Su Temin Projesi ile adaya 
su getirildiğini anımsattı.

Proje kapsamında 80 kilometre-
lik deniz geçişinin yanı sıra Dragon 
Çayı’na Alaköprü ve KKTC’ye ise 
Geçitköy barajlarının yapıldığını dile 
getiren Çavuşoğlu, “KKTC’ye 480 
kilometre isale hattı döşendi. Böy-
lece Kıbrıs’a gelen su, insanımızın 
yüzde 80’i tarafından içme suyu ola-
rak kullanılmaya başlandı. 200 kilo-
metrelik isale hattının döşenmesiyle 
de vatandaşlarımızın yüzde 100’ü 
bu suyu kullanmış olacak. KKTC 
halkı olarak Türkiye’ye müteşekki-

riz” diye konuştu.
Çavuşoğlu, adaya gelen 75 mil-

yon metreküplük suyun en az yüzde 
50’sinin tarımsal sulamada kullanıl-
ması için Geçitköy Barajı’ndan Gü-
zelyurt Körfezi’ne doğru yapılacak 
tünelin ihalesini yaptıklarını ifade 
ederek, bunun sonuçlanmasını bek-
lediklerini aktardı.
YAKLAŞIK 50 YENİ ÜRÜN YETİŞTİRME 

ÇALIŞMALARIMIZ VAR
KKTC’nin Tarım Master Pla-

nı’nın tamamlandığına dikkati çeken 
Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Ta-
rımsal sulamanın Kıbrıs’a gelmesiy-
le, Akdeniz’in en güneşli ve en güzel 
ülkesinin bereketli topraklarıyla bu-
luşan ana vatanın tatlı suyu KKTC’yi 
gıda deposuna dönüştürecek. Ak-
deniz’in çok ciddi bir aktörü olaca-
ğız. Kendi kendimize yeteceğiz. Bir-
çok ülkeye sebze ve meyve ihraç 
eder duruma geleceğiz. Su sorunu-
na rağmen patates ve narenciye gibi 
ürünleri birçok yere ihraç ediyoruz. 

Su geldikten sonra tarımsal ürün 
yelpazemiz gelişecektir. Yaklaşık 50 
yeni ürün yetiştirme çalışmalarımız 
var.”

Güzelyurt bölgesinde tarımsal 
sulama yapılabilmesi için projeler 
hazırladıklarına işaret eden Ça-
vuşoğlu, “Bunu da ihaleye çıkartaca-
ğız. Bu projelerin tamamlanmasıyla 
su, hem insanımızın yüzde 100’üne 
ulaşacak hem de tarım maksatlı ola-
rak kullanılacak. KKTC’nin kaderi-
nin değişeceğini ve geçmişte olduğu 
gibi ‘yeşil ada’ konseptine uygun bir 
coğrafyaya yeniden kavuşacağımızı 
umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ekonomiyi sanayi, 
tarım, turizm ve eğitim üzerine kur-
mak istediklerini, istihdamı artırıp 
adadan göçü durdurarak geleceği 
şekillendireceklerini anlattı.
UZATTIĞIMIZ ELİ SÜREKLİ İTİYORLAR

“Kıbrıs’ta hiçbir zaman azınlık 
olmadık, hiçbir zaman da olmayaca-
ğız” diyen Çavuşoğlu, KKTC’de barış 

güdüsünün hiçbir zaman eksilmedi-
ğine değindi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin 
ise hiçbir şekilde anlaşmaya yanaş-
madığının altını çizen Çavuşoğlu, 
şunları kaydetti: “Türkiye’nin garan-
törlüğünden taviz vermeden anlaş-
maya hazırız. Yapılan araştırmalarda 
da halkımızın yüzde 95’i Türkiye’nin 
garantörlüğünü talep etmektedir. 
Ancak Rumlar bunu kabul etmi-
yor. Yaşadığımız katliam ve darbele-
re rağmen barış umuduyla uzattığı-
mız eli sürekli itiyorlar. Ya da bizi yok 
etmek için iyi niyetimizi kullanmaya 
çalışıyorlar. 

Biz buna asla izin vermeyeceğiz. 
Bizim barış elimiz her zaman hazır-
dır. Kendi devletimizi güçlendiren, 
kurumsallaştıran, kendi kendine 
yetebilen ve ayakları üzerinde du-
rabilen bir devlet olmasını için çalış-
malarımızı ana vatan ile sürdürmek 
zorundayız.”
n AAKKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu

Diplomatik mesajlar 
ihracatı etkilemedi

Bakan Zeybekci: Yatırım
ve ihracat büyüme getirdi

Türkiye’nin dış ticaret perfor-
mansı, diplomasideki gelişmelerden 
bağımsız olumlu seyrini sürdürür-
ken Almanya, Irak, ABD, BAE gibi 
ülkelere yapılan ihracat artışı dikkati 
çekti.

Türkiye’nin dış ticaret perfor-
mansı, diplomasideki gelişmelerden 
bağımsız olumlu seyrini sürdürüyor. 
Almanya, Irak, ABD, Birleşik Arap 
Emirlikleri gibi ülkelere yapılan ih-
racat arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veri-
lerine göre, Türkiye’nin bu yılın 8 
ayındaki ihracatı yüzde 10,82 artışla 
103 milyar 348 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.

Almanya’ya ihracat yüzde 7,12 
artış gösterdi

Türkiye’nin en fazla ihracat yap-
tığı ülkeler sıralamasında başı son 
dönemde siyasi gerginliğin yaşan-
dığı Almanya çekti. Ocak-ağustos 
döneminde Almanya’ya ihracat ge-
çen yılın aynı dönemine göre yüzde 
7,12 artışla 9 milyar 786 milyon 
dolar oldu. 

Güvenlik sorunu ve Başika kam-
pı nedeniyle diplomatik mesajların 

verildiği Irak’a ise 6 milyar 360 mil-
yon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 
Türkiye’nin Irak’a ihracatı bu yılın 
8 ayında geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 35,28 artış gösterdi. 
İngiltere’ye yapılan ihracat ise aynı 
dönemde 6 milyar 231 milyon dolar 
oldu. ABD’ye gerçekleştirilen ihra-
cat ise bu dönemde yüzde 33,9 ar-
tışla 4 milyar 318 milyon dolardan 5 
milyar 784 milyon dolara yükseldi.

Katar krizinin ardından görüş 
ayrılığına düşülen BAE’ye ihracat 
bu yılın 8 ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 149,2 artış 
gösterdi. Buna göre, geçen yılın 
ocak-ağustos döneminde 2,9 mil-
yar dolar olan ihracat, bu yılın aynı 
döneminde 7,4 milyar dolara çıktı. 
Diğer ülkelere ihracat ise söz konu-
su dönemde yüzde 6,09 artışla 67 
milyar 819 milyon dolar oldu.

Öte yandan 24 Kasım 2015 
uçak krizinin ardından bir süre iliş-
kilerin bozulduğu Rusya ile ticaret 
de iki ülkenin karşılıklı adımları ile 
yeniden artış trendine geçti. Bu ül-
keye ihracat ocak-temmuz döne-
minde 1 milyar 338 milyon 534 bin 
dolar olarak gerçekleşti.  n AA 

Teknopol Selçuk AR-GE / Akredite Uygulama Merkezi (Teknopol-SAUM) mühendisleri, Türkiye’nin ilk yerli 
CNC Besleme Robotunu geliştirdi. Çalışma, endüstri sektörüne iş gücü ve maddi açıdan katkı sağlayacak

Operatör yerine robot!

Selçuk Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi Dekan Vekili ve Teknopol 
Selçuk AR-GE / Akredite Uygulama 
Merkezi Başkanı Prof. Dr. Necmettin 
Tarakçıoğlu yaptığı açıklamada, proje 
fikrinin Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin’in desteğiy-
le ülke endüstrisine katkı sağlamak 
amacıyla geliştiğini söyledi. Bu an-
lamda ithal edilen, Türkiye’de üretimi 
yapılmayan ‘besleme robotu’ üret-
meye yönelik çalışmalara başladıkla-
rını ifade eden Prof. Dr. Tarakçıoğlu, 
“Konya, CNC açısından çok ciddi ka-
pasiteye sahip. CNC tezgahlarında, 
operatör bulma konusunda sıkıntı ya-
şanıyor. Operatör yerine sürekli aynı 
işi yapan ama 24 saat yorulmadan 
çalışan bir robot tasarladık. Yerli ve 
ilk olması bizim açımızdan önemliy-
di. Çalışmamız, ülke açısından ciddi 
bir katma değer sağlamaya yönelikti. 
Dövme işlemi gibi her türlü işlemi 
yapabilen bir özelliğe sahip. Robotu-
muzu genel bir ifadeyle ‘hammad-
deyi alıp işlem yapacak tezgahları 
besleyen bir robot’ şeklinde de tanım-
layabiliriz. İlla CNC olması çok fazla 

önemli değil. Endüstri alanında, ardı-
şık işlemler varsa peş peşe 5 - 6 işlem 
tamamlanabiliyor. Örneğin robotu-
muz, komuta edilen işlemleri birinci 
tezgahın ardından diğer tezgahlara 
da seri bir şekilde aktarıyor. Her tez-
gahta, günde 3 vardiya hesabıyla 24 
saat aralıksız 3 kişi çalıştığı hesap edi-
lirse 4 tezgahlık bir sistem için 12 kişi 
lazım. Dolayısıyla tezgahlar yan yana 
geldiğinde 12 kişiye bedel bir robot 
çıkıyor” diye konuştu.
KONYA VE GAZİANTEP’TE POTANSİYEL 

MÜŞTERİLERİMİZ BULUNUYOR
Prof. Dr. Tarakçıoğlu, sektördeki 

firmaların ithal ürünlerin siparişinde 
zorluklar yaşadığını belirterek, “İtha-
li niye zor? Çünkü robotlar, tezgaha 
monte edilmiş halde geliyor. Yani siz 
tezgahı alırken ‘robotuyla beraber’ 
derseniz getirtebiliyorsunuz. Biz her 
türlü eski-yeni tezgahın ölçüsünü, 
boyutlarını alıyoruz. Ona göre en, 
boy, yükseklik tayin ediliyor ve ro-
bot tasarlanıyor. Fiyatları, Avrupa ve 
Asya menşeli olarak 50 bin ile 150 
bin euro arasında değişiyor. Biz uy-
gun bir fiyatla ülkemiz endüstrisine 

yerli bir hizmet sunduk. Bu anlam-
da, görüştüğümüz firmalar oldukça 
mutlu. Robotumuz, ithal ürünlere 
göre aşağı yukarı yüzde 40 seviyesin-
de daha uygun. Çalışmamız, bir ekip 
çalışması. Arkadaşlarımızın hepsi tec-
rübeli insanlar. Buraya bu projenin 
gereğine inanarak dışarıdaki işlerini 
bırakarak geldiler. Burada bir umut 
var. Biz ürün sergisini çoğaltma ve 
yayma inancındayız. Şu anda Konya 
ve Gaziantep’te 2 tane bununla ilgili 
ciddi bir potansiyele sahip müşteri-
miz var. Onların tezgahlarına göre ön 
tasarımlara başladık ve önümüzdeki 
günlerde üretimini tamamlayacağız. 
Gelecekten umutluyuz. Türkiye iyi 
bir yolda, iyi bir kulvarda. Dolayısıy-
la hepimiz koşarak çalışmamız lazım. 
Bunu bize hem kültürümüz hem 
inancımız hem de aldığımız eğitim 
öneriyor” şeklinde konuştu.
FİRMA VE ÇALIŞANLAR İÇİN AVANTAJ 

SAĞLIYOR
Proje ekibinde yer alan Makine 

Mühendisi Bilal Çetinkal ise Teknopol 
Selçuk AR-GE / Akredite Uygulama 
Merkezinin uygulamaya yönelik çalış-

maların gerçekleştirilmesi açısından 
önemli imkanlar sunduğunu söyledi. 
Besleme robotu hakkında bilgi veren 
Çetinkal, şunları kaydetti: “Robot 2 
hatla çalışıyor. Yatayda x hattı, dikey-
de z hattıdır. Bunun dışında, bir yan 
hattı y vardır ve kafaya ilave hatlar 
eklenir. Çevrede tezgahların çok ol-
ması ve operatör ihtiyacının olmasın-
dan dolayı böyle bir şey yapmaya ka-
rar verildi. ‘Yerli imalat olsun’ denildi. 
Tabii ki dedik. Yani hem elimizdeki 
imkanlar hem de üniversitenin im-
kanları hepsini bir araya getirdik ve 
böyle bir ürün ortaya çıkardık. İnsan-
lar için avantajlı. İnsan zarar görmez. 
‘Suya, yemeğe ihtiyacı yok’ diye bir 
tabir var, tam da onun gibi. Siz mal-
zemesini verirsiniz, o işini yapar. İşi 
bittiği zaman haber verir. Firmalar 
açısından hem kolaylık hem de avan-
taj sağlıyor. Böyle güzel bir projeye 
girdik ve ülkemize hizmet ediyoruz. 
Bu tür projelere imza atınca güzel 
işler çıkıyor. Sonuçta yerli bir imalat 
gerçekleştiriyorsunuz. Önümüzün 
daha da açılmasını umut ediyorum.”
n HABER MERKEZİ 

Prof. Dr. Necmettin Tarakçıoğlu yaptığı açıklamada, proje fikrinin Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin’in desteğiyle ülke endüstrisine katkı sağlamak amacıyla geliştiğini söyledi
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Ayşe ve Mustafa evet dedi, Köprülü ve Dağlı aileleri mürevet saadeti yaşa-
dı. Şeker Düğün Salonu’ndaki etkinlikte çok sayıda davetli katıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere 
göre Ağustos ayında Konya Havalimanı’nda 119 bin 664 yolcu hizmet aldı. 

Köprülü ve Dağlı 
aileleri akraba oldu

Uçuş trafiğinde 
artış meydana geldi

Fatma-Şifa Köprülü ailesinin kız-
ları Ayşe ile Raziye-Kazım Dağlı ai-
lesinin oğulları Mustafa dünyaevine 
girdiler. Şeker Düğün Salonu’nda ya-
pılan düğünde çiftin mutluluklarına 
aileler ve çiftin sevenleri ortak oldu.

Etkinlik boyunca Köprülü ve Dağ-
lı aileleri konuklarla tek tek ilgilenerek 
tebrikleri kabul ettiler. Genç çiftin ar-
kadaşları da çifti yalnız bırakmayarak 
özçekimlerle mutlu anı ölümsüzleş-
tirmeye çalıştılar. Nikah sonrasında 
genç çift uzun süre pistte dans ede-
rek mutluluklarını paylaştılar. Yeni-
gün Gazetesi ailesi olarak başta genç 
çift Ayşe ve Mustafa olmak üzere 
Köprülü ve Dağlı ailelerine Allah’tan 
mutluluk, saadet ve huzur diliyoruz.
n UFUK KENDİRCİ 

Devlet Hava Meydanları İşlet-
mesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden 
yapılan açıklamalara göre Ağustos 
ayında Konya Havalimanı’nda 119 
bin 664 yolcuya hizmet verildi. 2017 
yılı Ağustos ayı Havalimanı istatistik-
lerine göre ise Konya Havalimanı’nda 
iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 32 artışla 99 bin 
537, dış hat yolcu trafiği yüzde 63 ar-
tışla 20 bin 127,  toplamda ise yüzde 
36 artışla 119 bin 664 oldu. 

UÇAK TRAFİĞİ KONYA 
HAVALİMANI’NDA ARTTI

Konya Havalimanı’na iç hat 
iniş-kalkış yapan uçak trafiği Ağustos 
ayında yüzde 26 artışla 769 oldu. Dış 
hatlar uçak trafiği ise yüzde 71 artışla 
169 olmak üzere toplam uçak trafiği 
yüzde 32 artışla 938’e ulaştı. 2017 
yılı Ağustos ayında Konya Havalima-
nı Yük (kargo + posta + bagaj) trafiği 
toplamda yüzde 41 artışla bin 448 
ton olarak gerçekleşti. 

YÜK TRAFİĞİ YÜZDE 15 ARTIŞLA
 7 BİN 767 TONA ULAŞTI

Yılbaşından bu yana 8 aylık ista-
tistiklere göre Konya Havalimanı’n-
dan; bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 11 artışla 805 bin 269 
yolcu hizmet aldı.Hizmet verilen top-
lam uçak trafiği yüzde 6 artışla 6 bin 
210’a, yük (kargo + posta + bagaj) 
trafiği ise yüzde 15 artışla 7 bin 767 
tona ulaştı. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Önümüzdeki hafta okulların açılacak olması ile düğün salonları yoğun günlerini yaşıyor. Ailelerin okul sezonun-
dan önce düğünlerini yapmak istemesiyle düğün salonları her gün dolu dolu geçiyor. İşletmeci Tayyar Sami 

Atiker, “Okulların açılması ile birlikte sünnet düğünleri ve düğünlerde azalma meydana geliyor” dedi

Okul öncesi düğün 
yoğunluğu yaşanıyor!

2017-2018 eğitim öğretim yılı 
öncesi ve yaz mevsiminin sona gel-
mesi ile birlikte düğünlerde yoğun-
luk yaşanıyor. Düğün sezonunda 
hareketli bir sezon geçiren esnaf-
lar yaşanan hareketlilikten oldukça 
memnun.  Eskiden sadece hafta 
sonları gerçekleştirilen düğün ve 
kınalar şimdilerde hafta içi ve hafta 
sonlarında yapılmaya başlandı. An-
cak Konya’da genelde düğünler ba-
har ve yaz sezonunda yapıldığı için 
okul öncesinde düğün salonları her 
gün dolu geçiyor. 

Okulların açılması ile birlikte 
düğünlerin yavaş yavaş sona erdi-
ğini belirten Atiker Deluxe Toplantı 
ve Düğün Merkezi işletmecilerin-
den Tayyar Sami Atiker, “Havaların 
ısınmasıyla birlikte biz salon işlet-
mecileri yoğun bir sezona başladık. 
Firma olarak yoğun bir düğün sezo-
nu gerçekleştirdik. Özellikle yaz se-
zonunda düğün ve sünnetlerimizde 
artış yaşanıyor. Okulların açılması 
ile birlikte sünnet düğünleri ve dü-
ğünlerde azalma meydana geliyor.  

Eylül ve Ekim ayında da işlerimiz bi-
raz hareketli olsa da düğün sezonu-
muz yavaş yavaş kapanacak. Bahar 
aylarıyla birlikte işlerimiz de yine 

bir artış olacak. Bunu da şimdiden 
görüyoruz. Evlenecek çiftler yeri ge-
liyor bir yıl öncesinden rezervasyon 
yaptırıyor.  Onun için önümüzde-

ki yıl bu tarihlerde düğün yapacak 
çiftlerimiz ellerini çabuk tutsunlar“ 
dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Bu yıl 744.’sü gerçekleştirilecek 
olan Hz. Mevlana’nın Vuslat Yıldö-
nümü Uluslararası Anma Törenleri, 
her yıl olduğu gibi bu yıl da 07-17 
Aralık 2017 tarihleri arasında ger-
çekleştirilecek. Törenlere yaklaşık 
3 ay kala biletler Konya İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğünün e-bilet 
sisteminden satışa sunuldu satışa 
sunuldu. Törenleri izlemek isteyen 
vatandaşlar biletlerini internet üze-
rinden Konya İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün ‘ebilet.konyakultur.
gov.tr’ adresinden satın alabilecek-
ler. 11 gün sürecek program kapsa-
mında, 11 gece ve 4 gündüz olmak 
üzere toplam 15 seans icra edile-
cek. Gece seansları saat 20.00’de, 
gündüz seansları ise saat 14.00’de 
başlayacak. Anma törenlerinin bilet 
fiyatları ise, Şeb-i Arus gecesi için 
50 TL, diğer seanslar için 30 TL ola-
rak belirlendi.  n TEVFİK EFE

78 yaşındaki yaşlı kadının torunu-
nun ateşlediği kuru sıkı tabancadan 
çıkan barutla yaralanarak hastanelik 
olduğu iddia edildi. Olay, saat 15.30 
sıralarında merkez Karatay ilçesi İs-
tiklal Mahallesi Baygın Sokak üze-
rinde bulunan evde meydana geldi. 
İddiaya göre, 78 yaşındaki Kudret İ. 
henüz ismi öğrenilemeyen torunu-
nun ateşlediği kuru sıkı tabancadan 
çıkan barutla kafasından yaralandı. 
Yapılan ihbar sonrası olay yerine polis 
ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 
yaşlı kadın, ambulansla Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine kaldırıla-
rak tedavi altına alındı. Yaşlı kadının 
durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Öte yandan, polisin olayın nasıl 
olduğu sorusuna yaşlı kadının to-
rununun, maytaptan yaralandığını 
söylediği, olay yerinde ise boş kovan 
bulunduğu ileri sürüldü.
n İHA 

Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven, okul öncesi, birinci, 
beşinci ve dokuzuncu sınıfta oku-
yacak öğrencilerin Uyum Haftası 
ile kaynaşacağını söyledi. Okula 
Uyum Haftasının önemine dikkat 
çeken Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven, “Bu uygulama ile ilk 

kez bir araya gelen öğrencilerimiz 
için adaptasyon ve kaynaşmayı 
sağlayacak. Böylece sınıflarına ve 
okullarına alışmaları daha hızlı 
gerçekleşecek. Çocuklarımız, bir 
yandan birbirlerine kaynaşırken 
diğer yandan yıl boyunca göre-
cekleri dersleri tanıyacaklar. Bu 

da başarı yüzdesini artıracak bir 
uygulama olarak göze çarpıyor. 
Bu uygulamayı başlatan Milli Eği-
tim Bakanlığı’mıza teşekkür eder, 
2017-2018 eğitim-öğretim yılında 
tüm öğrencilerimize başarılar dile-
rim” dedi.
n İHA 

Karatay’ın Özel Kalem 
Müdürü Gökmenoğlu oldu

Karatay Belediyesi Özel Kalem 
Müdürlüğü’ne Zeki Gökmenoğlu 
getirildi.

Gökmenoğlu, üniversite eğiti-
mini Selçuk Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölü-
mü’nde tamamladı. 2009 yılından 
bu yana Özel Kalem Müdürlüğü’n-
de görev yapmakta olan 1983 Kon-
ya doğumlu Zeki Gökmenoğlu evli 
ve iki çocuk babasıdır.

Konu hakkında açıklama yapan 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, “Belediye Başkanlığımızın 
hemşerilerimiz ile aktif iletişimini 
sürekli kılmak ve daha da koordineli 
hizmet sunmak amacı ile Özel Ka-
lem Müdürlüğümüzde uzun yıllar 
görev almış personelimizi Özel Ka-
lem Müdürü olarak görevlendirdik. 
Belediyemize hayırlı olmasını dile-
rim” dedi.  n HABER MERKEZİ

Farklı branşlar üzerinden meslek öğrenmek ve istihdam sahibi olmak isteyenler için avantaj olan KOMEK’in 
kayıtları dün itibari ile başladı. Ön başvurunun online yapıldığı siteye kısa zamanda binlerce kişi başvurdu

KOMEK’e yoğun ilgi 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin başlat-

mış olduğu Meslek Edindirme Kursları’na 
(KOMEK) kayıt 11 Eylül’de başladı. Ücretsiz 
olarak Belediye’nin sağladığı hizmetten fay-
dalanmak isteyen vatandaşlar, saat 08.00 
itibariyle başlayan kayıtlara yoğun ilgi gös-
terdi. Öncelikle www.komek.org adresinden 
online başvuruların kabul edildiği kayıtlarda, 
internet sitesi kayıtlarının başlamasının 1-2 
dakika sonrasında yoğun yüklenmeden dola-
yı site kısa süreli olarak işlem yapamadı. Va-
tandaşlar bir süre bekledikten sonra sistemin 
açılmasının ardından kayıtlarına kaldıkları 
yerden devam ettiler. Kayıtlar 24 Eylül’e ka-
dar devam edecek.

KAYITLARLA İLGİLİ BAZI BİLGİLER
KOMEK kayıtları internetten online olarak 

www.komek.org.tr adresi üzerinden gerçek-
leştirilecek. Kayıt tarihlerinde www.komek.
org.tr adresinden kendinize en uygun bran-
şları, kurs merkezi, günleri ve ders saatlerini 
seçebiliyorsunuz. KOMEK www.komek.org.
tr adresinden online kayıt bölümüne girip, 
önce gitmek istediğiniz kurs merkezine seçin, 
daha sonra kurs merkezinde size uygun ders 
günlerini ve saatlerini seçebilirsiniz.

ONLİNE KAYIT YAPTIRMAK YETERLİ Mİ?
İnternetten ön kaydınızı yaptırdıktan son-

ra ön kayıt yaptırdığınız kurs merkezine 48 
saat içinde gidip kayıt onayını almanız gere-
kiyor. Bunun için ise mutlaka El Kart’ınızın 
yanınızda olması gerekiyor. Gelen El Kart’a 
onay yapıldıktan sonra derslere başlayabilirsi-
niz. Bu El Kart ile öğrencilerin devamsızlığını 
kontrol edilmektedir.  

Kayıt tarihlerinde şehir dışında olan kursi-
yerler, kayıt yaptırmış olduğu kurs merkezini 
arayarak durumu bildirip kayıt onayı yaptıra-
bilecektir. KOMEK Kursları ücretli mi?

Konya Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK) ücretsiz, Spor Merkezleri 30 TL, Merkez 
Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) 70 TL, 
İlçe Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) 
40 TL’dir. Kurs kayıtlarımız dönemlik yapıl-
makta ve ücretlerde dönemlik alınmaktadır.
KOMEK’TE KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni Güz Dönemi kayıtları 11 Eylül baş-
layacak olup, www.komek.org.tr adresinden 
online olarak yapılacaktır. Kayıt sayfasından 
ister branş seçerek kurs merkezi seçebilir, 
isterseniz de kurs merkezi seçerek branş se-
çebilirsiniz.

KOMEK GÜZ DÖNEMİ KAYIT TARİHLERİ
Kayıt Tarihleri: 11 Eylül 2017 – 24 Eylül 

2017 
Hafta İçi Grupları: 2 Ekim 2017 – 26 Ocak 

2018 
Hafta Sonu Grupları: 7 Ekim 2017 – 28 

Ocak 2018 
KOMEK’E KAYIT İÇİN GEREKLİ 

BELGELER NELER?
Öğrenci kayıt onayına gelirken kimlik ve 

sürekli kullanacağı El-Kart’ını getirmelidir. 
Kayıt onayında ekstra istenen herhangi bir 
mezuniyet diploması gerekmemektedir. Bazı 
özel kurslarda başlangıç sertifikası istenilebi-
lir. Örneğin: Autocad, Solidworks, Web Ta-
sarım gibi kurslarda bilgisayar sertifikası şartı 
aranmaktadır.
n UFUK KENDİRCİ 

744.’sü gerçekleşecek Şeb-i 
Arus için biletler satışa çıktı

Torunu ateşledi, yaralandı 

‘Öğrenciler dersleri tanıyacak’

 Zeki Gökmenoğlu
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Türkiye Cumhuriyeti tarihinde si-
lahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açık 
müdahalesi olan 12 Eylül askeri darbe-
sinin üzerinden 37 yıl geçti. 

Derlenen bilgilere göre, Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinin emir-komuta 
zinciri içinde gerçekleştirilen son aske-
ri darbesi olarak tarihe geçen 12 Eylül 
1980 darbesinin başladığı, Cuma günü 
saat 03.59’da TRT radyosunun İstiklal 
Marşı ve sonrasında anons yapılmadan, 
Harbiye Marşı’nın çalınmasıyla anlaşıl-
dı. 

Marşın bitiminde Genelkurmay ve 
Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Orgene-
ral Kenan Evren imzasıyla yayımlanan 
Milli Güvenlik Konseyi’nin bir numaralı 
bildirisi okunmaya başlandı. Bu bildiriyi 
5 bildiri daha izledi.

“KAYBOLAN DEVLET OTORİTESİNİ 
YENİDEN TESİS ETMEK...”

Türk demokrasisine darbe yapıldı-
ğının en resmi açıklaması ve gerekçe-
si ise dönemin Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Evren tarafından duyuruldu. 
Evren, darbenin gerekçesini, “... Kendi 
kendini kontrol edemeyen demokrasiyi 
sağlam temeller üzerine oturtmak, kay-
bolan devlet otoritesini yeniden tesis et-
mek için yönetime el koymak zorunda 
kalmıştır.” ifadeleriyle anlatmıştı. 

Darbenin Evren dışındaki uygulayı-
cıları ise Kara Kuvvetleri Komutanı Or-
general Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral 
Nejat Tümer ve Jandarma Genel Ko-
mutanı Orgeneral Sedat Celasun’dan 
oluşan komuta kademesiydi.

DARBE GEREKÇELERİ
TSK’nın emir-komuta zinciri içinde 

gerçekleştirdiği darbenin en önemli ge-
rekçesi “güvenlik” oldu. TBMM’nin 22 
Mart 1980’de ilk turunu yaptığı Cum-
hurbaşkanlığı seçimini, 114 tur oylama 
yaptığı halde darbe gününe kadar so-
nuçlandıramamasının da etkili olduğu 
süreçte birçok cinayet işlendi. 

Gazeteci Abdi İpekçi, Emniyet 
Müdürü Cevat Yurdakul, DİSK ve Ma-
den-İş Sendikası Genel Başkanı Kemal 
Türkler, MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Gün Sazak, Eski Başbakan Nihat Erim, 
Adalet Partisi İstanbul Milletvekili İlhan 
Egemen Darendelioğlu, CHP İstanbul 
Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu, 
MHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Ali 
Rıza Altınok ile eşi ve kızının öldürül-
mesi gibi çok sayıdaki siyasi cinayet, 
darbeci generallerin gerekçeleri olarak 
tarihe geçti. 

6 Eylül’de Konya’da düzenlenen 
“Kudüs Mitingi” de darbe yönetimi ta-
rafından “şeriatçı girişim” olarak göste-
rilmişti.

HAZIRLIKLARI GENELKURMAY 
KARARGAHI’NDA YAPILDI

Askeri darbenin hazırlıkları, Hazi-
ran 1980’den itibaren Genelkurmay 
Karargahı’nda yapılmaya başlandı. 
Kod adı “Bayrak Harekatı” olan darbe, 
ilk olarak bütün ordu komutanlarına 
gönderilen emirle 11 Temmuz saat 
04.00’te hayata geçirilmek istendi an-
cak 2 Temmuz’da Süleyman Demi-
rel’in başbakanlığındaki hükümetin gü-
venoyu almasıyla plan ertelendi. Aynı 
plan, yine aynı isimle 12 Eylül sabaha 
karşı uygulamaya konuldu, artık so-
kaklara palet ve postal sesleri hakimdi. 
Emir-komuta zinciri içinde gerçekleşti-
rilen bu darbe, 27 Mayıs 1960 darbesi 
ve 12 Mart 1971 muhtırasının ardından 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde silahlı 
kuvvetlerin yönetime üçüncü açık mü-
dahalesi olarak tarihteki yerini aldı.

SİYASİLER SÜRGÜNE GÖNDERİLDİ
12 Eylül askeri darbesi ile Süley-

man Demirel’in başbakanı olduğu 
hükümet görevden alındı, TBMM lağ-
vedildi. 1970 sonrasında değiştirilen 
1961 Anayasası uygulamadan kaldırıldı 
ve Türkiye siyasetinin yeniden tasarlan-
dığı askeri dönem başladı. Cuntacılar, 
13 generali ülke genelinde ilan ettikleri 
13 sıkıyönetim bölgesine komutan ola-
rak atarken Türk Hava Kurumu, Çocuk 
Esirgeme Kurumu ve Kızılay dışındaki 
derneklerin faaliyetleri de durduruldu.

Siyasi partileri de lağveden askeri 
yönetim, Süleyman Demirel ile Bülent 
Ecevit’i Hamzakoy’a, Necmettin Erba-
kan ile Alparslan Türkeş’i ise Uzuna-
da’ya sürgüne gönderdi. Siyasi yasaklar 

geldi. Darbeye liderlik eden 5 genera-
lin oluşturduğu Milli Güvenlik Konse-
yi, bütün yetkileri ele aldı. Eski Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Bülent Ulusu’ya 
kurdurulan hükümet, 21 Eylül’de göre-
ve başladı. Darbenin ardından geçen 3 
yıl içinde önemli kanunların tamamına 
yakını değiştirildi ve askeri yönetimin 
belirlediği Danışma Meclisi tarafından 
hazırlanan Anayasa, yapılan “güdüm-
lü” referandumla yüzde 92’lik “Evet” 
oyu aldı. Halk oylamasında, Kenan 
Evren cumhurbaşkanı seçilirken askeri 
yönetim üyelerinin ömür boyu yargı-
lanmasını engelleyen geçici 15. madde, 
2010’daki Anayasa değişikliği referan-
dumuna kadar yürürlükte kaldı.

“ASMAYALIM DA BESLEYELİM Mİ?”
Yönetime el koyan cuntacı askerler, 

acısı yıllarca sürecek idamların kararını 
da verdi.

Darbeden sonra ilk idamlar, 9 Ekim 
1980 tarihinde gerçekleşti. İlk olarak sol 
görüşlü Necdet Adalı, ardından ülkücü 
Mustafa Pehlivanoğlu idam edildi. Dar-
be öncesinde bir askeri inzibat erini öl-
dürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen 17 
yaşındaki Erdal Eren, 19 Mart 1980’ta 
idama mahkum edildi. Darbeci Kenan 
Evren’in 17 yaşında astırdığı Erdal Eren 
için söylediği “Asmayalım da besleye-
lim mi?” sözü ise yıllarca unutulmadı. 
Eren’in idam kararı, Yargıtay tarafından 
iki kere iptal edilmesine rağmen, Milli 
Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan 
kararla ve yaşı büyütülerek 13 Aralık 
1980’de Ankara Merkez Ulucanlar Ce-
zaevi’nde infaz edildi.

MİLYONLARIN HAYATI ETKİLENDİ

Darbeden sonraki süreçte askeri 
yönetim, milyonlarca kişinin hayatını 
etkileyen kararların altına imza attı ve 
yıllar sürecek travmalara neden oldu. 
Darbe sürecinde 650 bin kişi gözaltına 
alındı, açılan 210 bin davada 230 bin 
kişi yargılandı, 7 binden fazla kişi için 
de idam cezası istendi. Bunlardan 517 
kişiye idam kararı verilirken kararların 
50’si uygulandı. 14 bin kişi vatandaş-
lıktan çıkarılırken yaklaşık 100 bin kişi, 
örgüt üyesi olma suçundan yargılandı, 
30 bin kişi ise “sakıncalı” olduğu iddia-
sıyla işten çıkarıldı. İşkence ve faili meç-
hullerin çokça yaşandığı dönemde bine 
yakın film yine sakıncalı bulunduğu için 
yasaklandı, 4 bine yakın öğretmen, çok 
sayıda üniversite görevlisinin işine son 
verildi. Yüzlerce gazeteci için de binler-
ce yıla varan hapis cezaları istendi.

YARGILAMA YOLU YİNE 
12 EYLÜL’DE AÇILDI

12 Eylül 1980 askeri darbesinden 
sonra yürürlüğe giren, “Milli Güvenlik 
Konseyi üyelerinin yargılanamayaca-
ğı”na dair Anayasa’nın geçici 15. mad-
desi, 12 Eylül 2010’daki referandumun 
ardından kaldırıldı. 12 Eylül darbesinin 
sorumluları ile bu kişilerin emir ve ta-
limatlarını uygulayanlar hakkındaki 
suç duyurularının ardından, darbe 
döneminin Genelkurmay Başkanı, Ye-
dinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile 
eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli 
Orgeneral Tahsin Şahinkaya 4 Nisan 
2012’de, darbeden 32 yıl sonra yargı-
lanmaya başlandı. Yargıtayda temyiz 
istemi görüşülen dava, iki ismin ha-
yatını kaybetmesinin ardından düştü. 

Referandumdan sonra yapılan anayasa 
değişikliğiyle “Milli Güvenlik Konseyi 
üyelerinin yargılanmayacağını düzen-
leyen Anayasa’nın geçici 15. maddesi” 
yürürlükten kaldırıldı. 

Türkiye genelinde birçok kişi ve 
örgüt, darbenin sorumluları ile bu kişi-
lerin emir ve talimatlarını uygulayanlar 
hakkında soruşturma başlatılması için 
suç duyurusunda bulundu. Ankara 
12. Ağır Ceza Mahkemesinin, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığının soruştur-
ma kapsamında, Evren ile Şahinkaya 
hakkında hazırladığı iddianameyi, 10 
Ocak 2012’de kabul etmesiyle Türkiye 
tarihinde ilk kez bir darbenin sorumlu-
ları yargı önüne çıktı. 

İddianamede iki komutan, ‘’Tür-
kiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ta-
mamını veya bir kısmını değiştirmeye 
veya ortadan kaldırmaya ve anayasa 
ile teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisini ortadan kaldırmaya 
veya görevini yapmasına engel olmaya 
cebren teşebbüs etmek’’ ile suçlandı. İlk 
duruşması, Ankara 12. Ağır Ceza Mah-
kemesinde, 4 Nisan 2012’de görülme-
ye başlanan davaların duruşmalarına, 
Evren ve Şahinkaya, sağlık durumlarını 
gerekçe göstererek katılmadı. Davanın 
bundan sonraki duruşmalarında her iki 
isim de savunmalarını, tedavi gördük-
leri hastanelerden sesli ve görüntülü 
iletişim sistemi üzerinden yaptı. 

Evren ve Şahinkaya, savunmala-
rında, suçlamaları kabul etmeyerek, 
kurucu iktidar olduklarını, mevcut 
mahkemelerin kendilerini yargılayama-
yacağını savundu.

AYM, BAŞVURULARINI “KABUL 
EDİLEMEZ” BULDU

Evren ve Şahinkaya 13 Şubat 
2013’te, dava nedeniyle haklarının ih-
lal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mah-
kemesine (AYM) bireysel başvuruda 
da bulundu. İki eski komutan, davanın 
görüldüğü Ankara 12. Ağır Ceza Mah-
kemesine, ‘’12 Eylül iddianamesinin 
ve kamu davasının hukuken yok hük-
münde olduğunun tespiti” için dilekçe 
verildiğini ancak mahkemece bu iste-
min reddedildiğini gerekçe gösterdi. 
AYM, 26 Haziran 2014’te Evren ve 
Şahinkaya’nın başvurusunu, olağan 
kanun yolları tüketilmediğinden kabul 
edilemez buldu. Dava devam ederken 
Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Mu-
hakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la 
birlikte Ankara 12. Ağır Ceza Mahke-
mesi kapatılınca dava, Ankara 10. Ağır 
Ceza Mahkemesine devredildi.

SAVCI MÜEBBET İSTEDİ
Cumhuriyet Savcısı Erdinç Hakan 

Özdabakoğlu, 12 Eylül Davası’nda ver-
diği esas hakkındaki görüşte, sanıklar 
Evren ve Şahinkaya’nın, 765 sayılı 
TCK’nın “Devlet kuvvetleri aleyhine 
cürümler” başlıklı 146. maddesi uya-
rınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle 
cezalandırılmalarını istedi. Mahke-
me Başkanı Oktay Saday’ın açıkladığı 
hükme göre Evren ve Şahinkaya, “21 
Aralık 1979’da dönemin Başbakanı’na 
verdikleri muhtırayla Anayasa’yı ve 
TBMM’yi ortadan kaldırmaya ve göre-
vini yapmasını engellemeye teşebbüs 
suçundan, 12 Eylül 1980’de de cebren 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı tağ-
yir, tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile 
teşekkül eden TBMM’yi ıskat ve cebren 
men suçundan eylemlerine uyan 765 
sayılı TCK’nın 146/1. maddesi gere-
ğince” ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasına çarptırıldı. Takdiri indirimle 
bu cezalar, “müebbet hapis cezası”na 
çevrildi.  Evren ve Şahinkaya hakkında, 
Askeri Ceza Kanunu’nun “askeri rütbe-
lerin sökülmesi”ne ilişkin 30. maddesi-
nin de uygulanmasına karar verildi. Ka-
rarın ardından Evren ve Şahinkaya’nın 
avukatı, 24 Haziran 2014’de kararın 
bozulması istemiyle temyiz dilekçesini 
Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesine 
verdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temyiz 
incelemesi sürerken Evren, 10 Mayıs 
2015’te tedavi gördüğü Gülhane Aske-
ri Tıp Akademisinde 98 yaşında, döne-
min Hava Kuvvetleri Komutanı emekli 
Orgeneral Şahinkaya da 9 Temmuz 
2015’te 90 yaşında hayatını kaybetti. 
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temyiz ince-
lemesinde, sanıkların ölümleri nedeniy-
le davanın düşürülmesine karar verdi.
n AA

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açık müdahalesi olan 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 37 yıl geçti. Güvenlik ge-
rekçe gösterilerek yapılan darbede 6 Eylül’de Konya’da düzenlenen “Kudüs Mitingi” de darbe yönetimi tarafından “şeriatçı girişim” olarak gösterilmişti

Milli iradeye darbe vuruldu!

Darbeden sonraki süreçte askeri yönetim, milyonlarca kişinin hayatını etkileyen kararların altına imza attı ve yıllar sürecek travmalara neden oldu.

12 Eylül askeri darbesi ile Süleyman Demirel’in başbakanı olduğu hükümet görevden alındı, TBMM lağvedildi. Siyasi partileri de lağveden askeri yönetim, Süleyman 
Demirel ile Bülent Ecevit’i Hamzakoy’a, Necmettin Erbakan ile Alparslan Türkeş’i ise Uzunada’ya sürgüne gönderdi. Siyasi yasaklar geldi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde silahlı kuvvetlerin 3. açık müdahalesi olan 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 37 yıl geçti. TSK’nın emir-komuta zinciri içinde gerçekleştirdiği darbenin en önemli gerekçesi “güvenlik” oldu.
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İHH Arakan’a yardım eli uzatmaya devam ediyor
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) 

İnsani Yardım Vakfı, Arakan’da 
ordu ve Budist milliyetçilerinin sal-
dırılarından kaçarak Bangladeş’e 
sığınan 62 binin üzerinde Arakanlı 
Müslüman’a acil yardım malzemesi 
dağıttı. İHH’dan yapılan açıklamaya 
göre, vakfın 25 Ağustos’tan bu yana 
Bangladeş’te Arakanlı Müslümanla-
rın kaldığı kamplardaki acil yardım 
çalışmaları kapsamında 4 bin 750 
aileye gıda yardımı, 2 bin 250 aileye 
branda, bin 50 aileye mutfak ve ya-
şam malzemesi, 2 bin aileye nakdi 
yardım, 950 aileye kıyafet yardımı, 
bin 500 kişiye de sıcak yemek dağı-
tımı yaptı. Acil yardım faaliyetleriyle 
62 bin kişiye ulaşan İHH, 30 yaralıyı 
tedavi etti ve Bangladeş sınırını ge-
çen Arakanlı Müslümanlara da anlık 
gıda yardımında bulundu.

İHH’NIN BANGLADEŞ’TE 
KAYDETTİĞİ GÖRÜNTÜLER

İHH’nın 9 Eylül’de Myan-
mar-Bangladeş sınırındaki Naf 
Nehri’nde kaydettiği görüntülere 
sabahın erken saatlerinden geceye 

kadar Bangladeş’e geçen Arakanlı 
Müslümanların göç yolu ve dramı 
yansıdı. Vakfın 10 Eylül’de kaydetti-
ği görüntüde konuşan Rahim Katun 
adlı yaşlı kadın, 4 çocuğu olduğunu, 
25 gün önce ordunun eşini silahla, 
Budist milliyetçilerin de 2 çocuğunu 
işkence ederek katlettiğini anlattı. 
Arakan’da yakılan köyünden kaçtı-
ğını, hayatta kalan 2 evladıyla Bang-
ladeş’e geldiğini kaydeden Rahim 
Katun, ayağı sakat olduğu için yü-
rüyemediğini, kayığa bindirildikten 
sonra pirinç tarlaları üzerinden taşı-
narak sınır bölgesine ulaştırıldığını 
dile getirdi. Rahim Katun, evinden 
çıkarken yanına sadece birkaç kıyafet 
ve bir hafta yetebilecek kadar yoğurt 
alabildiğini ifade etti. Vakıf tarafın-
dan kaydedilen diğer görüntülerde 
de Bangladeş’in Cox Bazar kentinde 
halihazırda çok sayıda Arakanlı Müs-
lüman’ı ağırlayan Kutupalong Kampı 
yakınlarında yeni kurulan kamplara 
giden İHH ekiplerinin nakdi yardım-
da bulunması görülüyor. Kutupalong 
Kampı’ndaki bin aileye 20’şer kiloluk 

pirinç paketleri ulaştıran İHH, Kutu-
palong ve çevresindeki kamplara da 
bin aileye bir ay yetecek miktardaki 
yardım ulaştırdı. Öte yandan, İHH 
İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardım-
cısı Orhan Şefik de bölgede devam 
eden yardımları koordine etmek ve 
krizi yerinde incelemek üzere bölge-
ye gitti.  Myanmar ordusunun “silahlı 
militanlarla” mücadele gerekçesiyle 
Arakan’da sivillere yönelik saldırıla-
rında 25 Ağustos’tan bu yana bin-
lerce Müslüman hayatını kaybetti. 
Myanmar yönetiminin bölgeye giriş 
çıkışlara izin vermemesi nedeniy-
le ölen sivil sayısı tam olarak tespit 
edilemiyor. Saldırılarda 150’den 
fazla köy, ordu ve Budist milliyet-
çiler tarafından yakıldı. On binlerce 
Arakanlı Müslüman can güvenliği 
nedeniyle halen bölgeden uzaklaş-
maya çalışıyor. Myanmar’dan kaçan 
siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya 
da deniz yoluyla Bangladeş’e geçiyor. 
25 Ağustos’tan bu yana Bangladeş’e 
290 binden fazla Arakanlı Müslüman 
ulaştı.  n AA

Türkiye’nin Arakan konusunda İslam dünyasına yapmış olduğu yardım ve birlik çağrısı 
karşılık bulmaya başladı. Geç de olsa İslam ülkeleri Arakan için harekete geçiyor

İslam aleminde
Arakan uyanışı!

Myanmar hükümetinin Arakan 
bölgesindeki Müslümanlara yönelik 
zulmü Türkiye’de büyük yankı bul-
muş, Arakan’daki zulmün son bul-
ması için Türkiye önemli girişimlerde 
bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkili-
leri zulmün son bulması için önemli 
bir diplomasi trafiği sürdürdü. Ara-
kan’da zulümden kaçan çok sayıda 
Müslüman Bangladeş’e sığınmak için 
zorlu bir yolculuk sürdürüyordu. Bir 
çoğu Bangladeş’e geçmiş ancak bir 
süre sonra Bangladeş geçişleri dur-
durmuştu. Bunun üzerine Türkiye 
Bangladeş’e kapılarını açmasını ve 
Türkiye’nin Arakanlı sığınmacılara 
yönelik maddi yardımda bulunacağı-
nı teklif etmesi üzerine kapılar yeni-
den açılmıştı. Türkiye’de ise Arakanlı 
Müslümanlara yönelik bu şiddetin son 
bulması için İslam dünyasının sesini 
yükseltmesi gerektiği savunuluyordu. 
İslam dünyasının konuyla ilgili çok 
sessiz kaldığı hem hükümet kanadın-
dan hem de STK temsilcilerince ifade 
ediliyordu. Konuyla ilgili Kazakistan’ın 
başkenti Astana’da düzenlenen İslam 
İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji 
Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İslam dünyasına duyarlılık çağrısında 
bulunmuş, Arakan Müslümanlarıyla 
ilgili nihai rapor kabul edilmişti. 

GİRİŞİMLER KARŞILIK BULDU
Türkiye’nin Arakan konusunda 

vermiş olduğu mücadele önemli bir 
karşılık buldu. Geç de olsa İslam dün-
yası Arakan için harekete geçmeye 
başladı. Kuveyt Arakanlı Müslüman-
lar için yardım kampanyası başlattı. 
Pakistan’da binlerce kişi Arakan’daki 
zulmün durdurulması için yürüyüş ya-
parken, Katar Yardım Derneği de Ara-
kan’a yardım için harekete geçti. 

KUVEYT’TE ARAKAN İÇİN 
YARDIM KAMPANYASI

Kuveyt’te Arakanlı Müslümanlar 
için yardım kampanyası başlatıldığı bil-
dirildi. Kızılay Derneği Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hilal es-Sayir, yaptığı açık-
lamada, Myanmar ordusu ve Budist 

çetelerin saldırısına uğrayan Arakanlı 
Müslümanlar için yardım kampanyası 
başlattıklarını söyledi. Kuveyt’in insani 
yardıma muhtaç halklara önem verdi-
ğini ifade eden Sayir, dört gün sürecek 
kampanyanın ardından toplanan yar-
dımların, Bangladeş Kızılayı ve insan 
yardım kurumlarıyla işbirliği içerisinde 
Bangladeş-Arakan sınır kamplarına 
ulaşmayı başaran Rohingyalılara da-
ğıtılacağını kaydetti. Myanmar ordu-
sunun “silahlı militanlarla mücadele” 
iddiasıyla Arakan eyaletinde devam 
eden saldırılarında 25 Ağustos’tan bu 
yana çok sayıda Arakanlı Müslüman 
hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef 
alınan 60’tan fazla köy yakılırken on 
binlerce Arakanlı Müslüman da can 
güvenliği nedeniyle bölgeden kaç-
maya çalışıyor. Siviller, kara ve deniz 
yoluyla Myanmar’dan Bangladeş’e 
geçmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler 
(BM), şu ana kadar Bangladeş’e geçen 
Arakanlı Müslümanların sayısının 290 
bine ulaştığını açıkladı. Bu arada, on 
binlerce Arakanlı Müslüman’ın sınır 
bölgesindeki bekleyişi sürüyor.
PAKİSTANLILAR ARAKAN İÇİN YÜRÜDÜ 

Pakistan’ın Karaçi kentinde Ara-
kanlı Müslümanlara destek gösterisi-
ne binlerce kişi katıldı.

Pakistan’ın güneyindeki Karaçi 
kentinde toplanan binlerce Cemaat-i 
İslami üyesi, Arakanlı Müslümanlara 
destek gösterisi düzenledi. Myanmar 
ordusunun Arakanlı Müslümanlara 
yönelik katliamlarını kınamak için Ka-
raçi’de düzenlenen gösteriye çok sayı-

da kişi katıldı.
Göstericiler, Muhammed Ali Cin-

nah’ın anıt mezarından başlattıkları 
yürüyüşü, Tibet Center’da noktaladı. 
Cemaat-i İslami lideri Sirac-ül Hak, 
video konferans yöntemiyle yaptı-
ğı konuşmada, “Dünya liderlerine 
Arakanlı Müslümanlara uygulanan 
soykırımı durdurmaları” çağrısında 
bulundu. “Arakan’daki soykırımı dur-
durun” yazılı dövizler açan göstericiler, 
Arakan’da katledilen Müslümanların 
fotoğraflarını taşıdı. Myanmar ordusu-
nun silahlı militanlarla mücadele ge-
rekçesiyle Arakan eyaletinde devam 
eden saldırılarında 25 Ağustos’tan bu 
yana çok sayıda Arakanlı Müslüman 
hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef 
alınan 60’tan fazla köyün onlarcası 
yakılırken on binlerce Arakanlı Müs-
lüman da can güvenliği nedeniyle böl-
geden kaçmaya çalışıyor. Siviller, kara 
ve deniz yoluyla Myanmar’dan Bang-
ladeş’e geçmeye çalışıyor. 

Birleşmiş Milletler (BM), şu ana 
kadar Bangladeş’e geçen Arakan-
lı Müslümanların sayısının 290 bine 
ulaştığını açıkladı. Bu arada, on bin-
lerce Arakanlı Müslümanın sınır böl-
gesindeki bekleyişi sürüyor. Myanmar 
hükümetinin uluslararası kuruluşlara 
bölgeye giriş izni vermemesi nede-
niyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı 
sivil toplum kuruluşları, hayatını kay-
beden sivillerin sayısının bini aştığını 
bildirirken bazıları bu sayının binlerce 
olduğunu iddia ediyor. Myanmar yö-
netimi, göç yoluna düşen ya da evsiz 

kalan Arakanlı Müslümanlara insani 
yardım ulaştırılmasına da izin vermi-
yor.

KATAR’DAN ARAKAN’A YARDIM
Katar Yardım Derneği, Arakanlı 

Müslümanlara yardım için Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiser-
liği (BMMYK) ile işbirliği anlaşması 
imzaladı. Dernek tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, başkent Doha’da 
imzalanan anlaşma kapsamında Ro-
hingya Müslümanları için Arakan ve 
Kaçin eyaletlerinde 420 geçici barınak 
inşa edileceği belirtildi. Yapılacak 500 
bin dolar tutarındaki yardımdan 2 bin 
100 sığınmacının 6 ay süreyle istifade 
edeceği kaydedilen açıklamada, Katar 
Yardım Derneğinin, Rohingya Müs-
lümanlarına 2012’den 2017’ye kadar 
sağlık, gıda, barınma ve su ihtiyaçları 
için yaklaşık 4 milyon dolar bağışta 
bulunduğu, bu yardımlardan 370 bin 
sığınmacının faydalandığı aktarıldı. 
Katar Yardım Derneği İcra Direktörü 
Yusuf el-Kevari, söz konusu işbirliği 
anlaşmasını, Rohingya Müslümanla-
rının sıkıntılarının arttığı, kendilerine 
yönelik saldırılar nedeniyle yüz bin-
lercesinin Bangladeş sınırına kaçtığı 
bir dönemde imzaladıklarını söyledi. 
Anlaşmaya imza atan BMMYK’nin 
Körfez ülkeleri bölgesel temsilcisi Ha-
lid Halife de insani yardım konusunda 
sarf ettiği çabalar nedeniyle Katar’a 
teşekkür etti. Myanmar ordusunun 
“silahlı militanlarla mücadele” iddia-
sıyla Arakan eyaletinde devam eden 
saldırılarında 25 Ağustos’tan bu yana 
çok sayıda Müslüman hayatını kaybet-
ti. Saldırılarda hedef alınan 60’tan fazla 
köyün onlarcası yakılırken, on binlerce 
Arakanlı Müslüman da can güvenliği 
nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor. 
Myanmar hükümetinin uluslararası 
kuruluşlara bölgeye giriş izni verme-
mesi nedeniyle ölü sayısı saptanamı-
yor. 

Arakanlı sivil toplum kuruluşları 
hayatını kaybeden sivillerin sayısının 
bini aştığını bildirirken, bazıları da bu 
sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.
n AA

Almanya FETÖ’cülerin
iltica talebini itiraf etti

Barzani kriz oluşturan
tutumunu sürdürüyor!

Almanya İçişleri Bakanı Maizie-
re, Türkiye’den toplam 615 diplo-
matik ve hizmet pasaportu taşıyan 
kişinin, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrası Almanya’ya iltica talebinde 
bulunduğunu açıkladı. Almanya 
İçişleri Bakanı Thomas De Mai-
ziere, Rhein-Zeitung gazetesine 
verdiği röportajda, ağustos sonuna 
kadar diplomat pasaportu taşıyan 
250, hizmet pasaportu taşıyan 365 

kişinin Federal Göç ve Mülteci Da-
iresi’ne (BAMF) iltica talebinde bu-
lunduğunu belirterek, “Bu sayılar 
diplomatların ve hizmet pasaportu 
hamilinin ailelerini de kapsıyor. Bu 
önemli, ancak çok aşırı yüksek bir 
sayı değil.” ifadelerini kullandı.  Ma-
iziere, BAMF’ın bu başvurular hak-
kında diğerlerinde olduğu gibi ya-
salar ve hukuk çerçevesinde karar 
vereceğini ifade etti.
n AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 
(IKBY), 25 Eylül’de yapılması planla-
nan referandumun ertelenmesinin 
söz konusu olmadığını ve meclisin 
14 Eylül’de açılacağını bildirdi. IKBY 
Başkanı Mesut Barzani, Erbil’in Sa-
lahaddin kasabasındaki başkanlık 
konutunda IKBY Yüksek Referan-
dum Heyeti ile bir araya geldi. Gö-
rüşmeye, IKBY Başkan Yardımcısı 
Kosret Resul Ali ile IKBY Bağımsız 
Yüksek Seçim ve Referandum Ko-
misyonu yetkilileri katıldı.

 Toplantı sonrası yayımlanan 
açıklamada, referandumun erte-
lenmesinin söz konusu olmadığı ve 
erteleneceği yönündeki haberlerin 
doğru olmadığı ifade edildi.
14 EYLÜL’DE AÇILMASI KONUSUNDA 

ANLAŞMAYA VARILDI 
Açıklamada, Yüksek Referan-

dum Heyetinde yer alan siyasi parti-
ler ve tarafların, siyasi kriz nedeniyle 
2 yıldır toplanamayan meclisin 14 
Eylül’de açılması konusunda an-
laşmaya vardığı kaydedildi. IKBY 
Başkanı Barzani, 7 Haziran’da siyasi 
partilerle yaptığı toplantı sonrası, 25 
Eylül’de bağımsızlık referandumu 

yapılacağını duyurmuştu. Bu ka-
rardan sonra, Barzani’nin talimatı 
üzerine Yüksek Referandum Heyeti 
oluşturulmuş ancak IKBY’de muha-
lefetin başını çeken Goran (Değişim) 
Hareketi ile İslami Toplum Partisi, 
herhangi bir üye göndermeyerek 
yapılan tüm görüşmeleri boykot et-
mişti.

IKBY’DEKİ SİYASİ KRİZİN NEDENİ
IKBY’deki Süleymaniye mer-

kezli Goran Hareketi, başkanlık 
süresi dolan Barzani’nin görev sü-
resinin uzatılmasına karşı çıkarak 
Süleymaniye kentinde kitlesel gös-
teriler düzenlemişti.

Söz konusu gösterilerde Kürdis-
tan Demokrat Partisi (KDP) binaları-
nın hedef alınması üzerine 12 Ekim 
2015’te IKBY Başbakanı Neçirvan 
Barzani’nin kararıyla hükümette 
görev alan Goran Hareketinden ba-
kanlar ve Meclis Başkanı Yusuf Mu-
hammed görevinden azledilmişti. 
Bu gelişmenin ardından söz konusu 
bakanlar ile Muhammed’in Erbil’e 
girişine izin verilmemiş ve siyasi 
kriz giderek derinleşmişti.
n AA Kuveyt ve Katar’da Arakan için harekete geçildi. İki ülkede de Arakan için yardım kampanyaları başlatıldı.

Arakan için uyanışa geçen bir diğer ülke de Pakistan oldu. Ülkede yapılan 
Arakan destek yürüyüşüne binlerce kişi katılarak destek verdi.
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Sınav Eğitim Kurumları’nda 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı açılış programı gerçekleştirildi. Sınav Eğitim Kurumları Müdürü 
Muhammed Yavuz Gürbüzer, gençleri geleceğin teminatı olarak gördüklerini belirterek, “İnsanın en değerli varlığı çocuklarıdır” dedi

‘Öğrenciler bizim evlatlarımız’
Konya Sınav Koleji’nde 2017-

2018 eğitim ve öğretim yılı açılış 
programı gerçekleştirildi. Başarılarıy-
la Konya’da eğitime damga vuran ku-
rumlardan olan Sınav Koleji,  geçtiği-
miz dönem de önemli başarılara imza 
atarak dikkatleri üzerine çekmişti. 
VARLIĞIMIZI SÜRDÜREBİLMEMİZ İÇİN 

GÜÇLÜ OLMALIYIZ
Öğrencilere seslenen Sınav Eği-

tim Kurumları Müdürü Muhammed 
Yavuz Gürbüzer, bu zor coğrafya da 
ve cennet vatanda sonsuza kadar var-
lığı sürdürebilmek için güçlü olmak 
zorunda olduklarını ifade etti. Öğren-
cilere yeni eğitim ve  öğretim yılında 
başarılar da dileyen Gürbüzer; “Milli 
eğitim sistemimize önemli katkılar 
sağlayan okulumuzu Sınav Kolejimize 
ilk defa adım atan, öğrenme heyecanı 
içindeki pırıl pırıl sevgili yavrularımı-
za, tüm öğrenci ve öğretmenlerimize 
hoş geldiniz diyor, mutluluğumuzun 
devamı doğrultusunda bu yeni eğitim 
ve öğretim yılının okulumuz ve tüm 
ülkemiz için hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Eğitim; bireyin ve toplu-
mun gelişmesini sağlayan, ekonomik 
kalkınmayı destekleyen, milli ve ma-
nevi değerlerimizi koruyup geliştire-
rek gelecek nesillere aktaran; olmazsa 
olmaz, vazgeçilemez ve ertelenemez 
bir süreçtir. Sizler ülkemizin geleceği, 
güvencesi ve teminatı olan yavrula-
rımızsınız. Ülkemizi çağdaş uygarlık 
düzeyinin üstüne çıkarak olan sizlersi-
niz. Bu amaçla iyi bir eğitim almanız; 
çağdaş bilgi, beceri ve yeterliliklere 
sahip, geleceğimizi teslim edeceği-
miz güvenilir eller olmanız, ülkemizin 
geleceği açısından büyük önem taşı-
maktadır. Zor bir coğrafya da yaşıyo-
ruz. Herkesin gözü üzerimizde. Bu 
zor coğrafya ve bu cennet vatanda 
sonsuza kadar varlığımızı sürdürebil-

memiz için güçlü olmak zorundayız. 
Bilgi kimde ise güç ondadır. Ancak 
sadece bilmek yetmiyor. Bilgiyi sosyal 
ve ekonomik hayatta kullanmamız 
gerekiyor. Zira kullanılmayan bilgi-
nin değeri yoktur. Dersleriniz için 
göstereceğiniz ilgi ve çalışma azmi 
sonucunda kazanacağınız bilgi ve be-
cerilerinde önünüzdeki yıllarda bir üst 
öğretimde sizi başarılara götüreceğini 
unutmayınız” diye konuştu. 
KÜLTÜREL KİMLİĞİN PROFİLİNİ ÇİZEN 

MİMARLAR SİZLERSİNİZ
Öğretmenlere seslenen ve bu-

günkü ilk dersin konusunun ‘Demok-
rasi bilinci, vatan ve bayrak sevgisi, 
şehitleri anma’ olduğunun altını çizen 
Gürbüzer sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Türk Milli Eğitim sisteminin 
odak noktası sizsiniz. Ülkemizin ge-
leceğini hazırlayan, ailede ilk taslağı 
verilmeye çalışan kültürel kimliğin 
profilini çizen tek görevli olan mi-
mar; bunu işleyen ve yapan insan 
mühendisi de sizsiniz. Çocuklarımız 

önce iyi bir insan ve iyi bir vatandaş 
olmayı sizden öğrenmektedir. Ailesi 
dışında örnek aldığı ilk model sizsiniz. 
Çocuklarımıza amaç ve yön veren, 
toplumun bir üyesi olma bilincini ve 
sorumluluk duygusunu aşılayan da 
sizlersiniz. Sınav Koleji olarak biz, 
değerli yönetim kurulu üyelerimizle 
birlikte eğitim ve öğretim kadromuza 
büyük bir önem veriyoruz. Biliyoruz 
ki, sizi sevmek insanlığı, bayrağı, ba-
ğımsızlığı, özgürlüğü sevmektir. Öğ-
retmenimize hizmet etmek, insanlığa 
hizmet etmektir. Güçlü ve istikrarlı 
bir toplum düzeninin gerçekleşme-
si ve devamı için vatandaşlara sahip 
olmaları gereken demokrasi bilincinin 
yurt yönetimine ait ilgi anlayış ve dav-
ranışlarla sorumluluk duygusunun ve 
manevi değerlere saygının her tür-
lü eğitim çalışmalarında öğrencilere 
kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır. 
Türk milleti tarihi boyunca her türlü 
mücadeleden, kumpastan, savaştan, 
hainlikten ve tüm sınavlardan yüzü-
nün akıyla çıkmıştır. Tarihi şanlı za-
ferlerle dolu bu aziz milletin her daim 
her türlü mücadelede göğsünü siper, 
canlarını göz kırpmadan feda eden 
şehitlerimiz anmak hatırlamak ve ha-
tırlatmak milli ve insani sorumluluğu-
muzdur.”

ÇOCUKLARINIZ BİZLERE 
EMANETLERİNİZDİR

Anne ve Babalara da seslenen 
Gürbüzer, “İnsanın en değerli varlığı 
çocuklarıdır. Yatırımların en değerlisi 
de insana yapılan yatırımdır. Okullar 
bir çeşit aile ortamıdır. Bu süreçte ba-
şarı için okul, aile ve çevre arasında 
sıkı bir işbirliği tartışmasız ön koşul-
dur. Sizler çocuklarınıza aldıracağınız 
kaliteli bir eğitimle onlara daha iyi 
bir gelecek sağlamak için tercihimizi 
okulumuzdan yana yapmış bulunu-

yorsunuz. Çocuklarınız için yaptığınız 
harcamalarınızı giderlerinizden azami 
ölçüde kısarak fedakarlıkla da karşı-
ladığınızı biliyoruz. Müsterih olunuz. 
Onlar bize emanetlerinizdir, bizim 
de evlatlarımızdır” ifadelerini kullan-
dı. Coğrafya Öğretmeni Şerife Kay-
nar’da, 2017-2018 eğitim ve öğretim 
yılında eğitim görecek öğrencilere ba-
şarılar dileyerek geçirdiği rahatsızlık 
sonucu geçen yıl vefat eden öğrenci-
lerden Berkay’ı unutmadı. 

SINAV KOLEJİ SAYESİNDE 
DOKTORLUĞA İLK ADIMIMI ATTIM
2016-2017 öğretim yılında Sınav 

Kolejindeki başarısıyla Gazi Üniversi-
tesi Tıp Fakültesini kazanan Zeynep 
Sağlam Sınav Koleji ailesine emekle-
rinden dolayı teşekkür ederek duygu 
dolu sözlerini şu şekilde aktardı; “ Bu-
gün benim için hem gururlu hem de 
hüzünlü olduğum bir gün. Çünkü bir 
yandan hayalini kurup emek verdiği-
mi doktorluk mesleği için olan ilk adı-
mı attım. Burada istediğim üniversi-

teyi kazanmış olmanın verdiği gururla 
sizlerin karşısındayım. Ancak bir yan-
dan da bu sıcak aile ortamından ay-
rılmanın verdiği hüzün içerisindeyim. 
Sınav Koleji benim hayatımda önemli 
izler bıraktı eminim ki sizlerde za-
manı gelip bu okuldan ayrıldığınızda 
aynı duygular içerisinde olacaksınız. 
Başarımda emeği olan herkese önce-
likle yönetim kurulumuz, okul müdü-
rümüz ve sonra da her daim bizlerde 
sabrını ve emeğini esirgemeyen öğ-
retmenlerime teşekkürü bir borç bi-
liyorum. Umarım gelecek bize başta 
sağlık olmak üzere, huzur, mutluluk 
ve başarı getirsin. Tüm kademeler-
deki öğrenci arkadaşlarımın ve öğret-
menlerimin güzel bir eğitim- öğretim 
yılı geçirmesini temenni ederim” 

BİZLERE ÜLKEMİZİN GELİŞMESİNE 
KATKI SAĞLAMAK DÜŞMEKTEDİR
TEOP Sınavında başarısıyla dik-

kat çeken en yüksek puana sahip ve 
Sınav Eğitim Kurumlarını tercih eden 
Berkay Aktaş ise, “Çıktığımız zorlu 

sınav sürecinin ardından eğitim-öğ-
retim hayatımıza yeni bir başlangıç 
yapmanın heyecanı içerisindeyiz. Ha-
yatımıza yön vereceğimiz bu süreç-
te öğretmenlerimizin de desteğiyle, 
okulumuzun bizim için hem öğrenim 
göreceğimiz hem de yeni dostluklar 
kuracağımız bir yuva olacağına ina-
nıyorum. Okul sadece bizlerin hayat 
standardını yükseltecek, meslek sahi-
bi yapacak bilgi ve becerileri vermek-
le kalmaz. 

Aynı zamanda bireylere değer ve 
sorumluluklar katıp, toplumun sosyo-
kültürel yapısında yön verir. Bilginin 
büyük bir güç haline geldiği günü-
müzde bizlere çok çalışmak, yenilik-
leri takip etmek ve ülkemizin geliş-
mesine katkı sağlamak düşmektedir. 
Cumhuriyeti yükseltecek, sürdürecek 
güç ve kararlığa sahip olduğumuza 
inanıyor, yeni öğretim yılında hepini-
ze başarılar diliyorum” diyerek sözle-
rini tamamladı. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Sınav Eğitim Kurumları Müdürü Muhammed 
Yavuz Gürbüzer, “Yeni eğitim ve öğretim 

yılının okulumuz ve tüm ülkemiz için hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” dedi. 

Minik öğrencilerde 
okul heyecanı başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca 
öğrencilerin okul kaygılarını gi-
dermek ve onlara okul ortamını 
sevdirmek, öğrenme ortamını, 
öğretmenleri ve arkadaşlarını 
tanımalarına yardımcı olmak 
için 2006-2007 eğitim-öğretim 
yılından bu yana uygulanan okul 
uyum eğitimleri dün itibariyle 
başladı.  Öğrenciler ve veliler 
sabahın erken saatlerinde okul 
bahçelerine gelerek ilk gün için 
büyük heyecan yaşadılar. Sınıf-
larında öğretmenleri ile tanışan 
çocuklar ise sabah erken kalktık-
larını ve okula geldiklerini belirt-
ti. Son eğitim-öğretim yıllarında 

beşinci sınıf öğrencilerini de 
kapsayacak şekilde genişletilen 
uygulamaya bu yıl dokuzuncu 
sınıf öğrencileri de katıldı. 

Hafta boyunca öğrencilerin 
okula daha kolay uyum sağla-
maları amacıyla “çocuk-aile-öğ-
retmen tanışma programları”, 
“okul ve eğitim ortamını tanı-
ma”, “arkadaşlarla oyun oyna-
yarak kaynaşma” gibi etkinlikle-
ri yapılacak. Dün başlayan uyum 
haftası etkinlikleri ise 15 Eylül 
Cuma günü sona erecekken. 
2017- 2018 Eğitim Öğretim yılı 
ise 18 Eylül’de başlayacak. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA Türkiye genelinde okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa gidecek olan öğrenciler, uyum eğitimi için 

bugün ders başı yaptı. Çocukları ile birlikte derslere katılan veliler de öğrenciler kadar heyecanlıydı.
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Yanal’ın, yeni gözdesi ‘Türk Messi’ Abdulkadir Ömür
Trabzonspor Teknik Direktörü 

Ersun Yanal’ın, Yusuf Yazıcı’nın 
ardından sezon başında vitrine 
çıkarmaya karar verdiği Abdulka-
dir Ömür, güveni boşa çıkarma-
dı. Gençlerbirliği maçında kilidi 
açan oyuncuların başında gelen 
genç yetenek performansıyla göz 
doldurdu. Trabzonspor Teknik 
Direktörü Ersun Yanal, hazırlık 
kampında Yusuf Yazıcı’nın ardın-
dan gözünü ‘Türk Messi’ olarak 
gösterilen altyapı ürünü Abdülka-
dir Ömür’e çevirmişti. Deneyimli 
teknik adam, yeni sezon öncesi 
18 yaşındaki oyuncuya ‘Gelişimi-
ni izliyorum. Çalışmaya devam 
et’ mesajı vermesinin ardından 
önemli bir mesafe alan genç ye-
tenek Gençlerbirliği maçında ho-
casının güvenini boşa çıkarmadı.
GELECEK VAAT EDEN OYUNCU-
LARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü 
Ersun Yanal, 50. yıl kadrosunu ku-
rarken bir taraftan da gelecek vaat 
eden oyuncuları yakından takip 
ediyor. Trabzonspor’un altyapısın-
dan yetişen yetenekli yerli oyuncu-
ları kadroya monte etmek isteyen 
Yanal, özellikle Trabzonspor’da 
sürekli forma şansı bulmasının 
ardından A Milli Futbol Takımı’na 
kadar yükselen Yusuf Yazıcı’nın 
ardından yeni gözdesi ‘Türk Mes-
si’ olarak söylenen altyapı ürünü 
Abdülkadir Ömür oldu.

USTA AYAKLARIN 
ARASINDA PARLADI

Kadrosunda birçok yıldız 
oyuncu barındıran Trabzonspor’da 
altyapıdan yetişen Abdulkadir 
Ömür, usta ayakların arasında 
gösterdiği performans ile adeta 
parladı. Burak Yılmaz, Sosa, Ol-
cay, Kucka, Onanzi ve Rodallega 

gibi yıldız isimler arasında kendi-
sini ön plana çıkarmayı başaran 
Abdulkadir Ömür, Gençlerbirliği 
maçında Uğur Demirok’un yerine 
oyuna girerek galibiyeti getiren 
isimlerin başında geldi.

EN İYİ 60 YETENEK 
ARASINDA YER ALIYOR

UEFA’nın ‘Türk Messi’ ben-
zetmesi yaptığı ve Guardian’ın en 
iyi 60 yetenek arasında gösterdiği 
Abdülkadir, Olcay’a asist yaparak 
skorun eşitlenmesini sağladı. 18 
yaşındaki oyuncu 45 dakika içinde 
verdiği kilit paslarla sahanın par-
layan yıldızı oldu.

BABASINA AİT HALI SAHADA 
FUTBOLA BAŞLADI

1999 doğumlu olan Abdülka-
dir Ömür, Trabzon’un Çarşıbaşı 
ilçesinde doğup büyüdü. Çarşıba-
şı Anadolu İmam Hatip Lisesi me-
zunu olan Abdülkadir, babasının 

sahibi olduğu halı sahada oyna-
yarak futbola başladı. Daha son-
ra Trabzonspor altyapısına giren 
oyuncu yetenekleriyle ön plana 
çıktı. Genç milli takımlarda önem-
li işlere imza atan genç yetenek 
UEFA’nın da dikkatini çekmeyi 
başararak ‘Türk MESSİ’ OLARAK 
ADLANDIRILDI.

“TRABZONSPOR’U 
EN İYİ YERLERE GETİRMEK İÇİN 

ÇALIŞIYORUZ”
Trabzonspor’un genç yeteneği 

Abdulkadir Ömür, Gençlerlirliği 
maçı sonrası övgü dolu sözler 
aldı. Başta Teknik Direktör Ersun 
Yanal ve spor kamuoyunun öv-
güyle bahsettiği Abdulkadir, Trab-
zonspor’u iyi yerlere taşımak için 
çalıştıklarını belirterek, başarılı 
olmak için özel çalışmalar yaptı-
ğını kaydetti. 
n İHA

Beşiktaş’a İngiliz 
hakem atandı

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda mücadele 
edecek olan Beşiktaş’ın deplasmanda Porto ile oyna-
yacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Portekiz’in 
Porto kentindeki Estadio do Dragao’da 13 Eylül Çar-
şamba günü saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı 
İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor 
yönetecek. Anthony Taylor’ın yardımcılıklarını Gary 
Beswick ve Adam Nunn yapacak. Mücadelenin dör-
düncü hakemi ise Constantine Hatzidakis olacak.
n İHA

Başakşehir’in UEFA maçı 
Stefan Johannesson’ın
UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda mücadele ede-

cek olan Medipol Başakşehir’in evinde Ludogorets 
ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. 3. 
İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 14 Eylül 
Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak müsaba-
kayı İsveçli hakem Stefan Johannesson yönetecek. 
Johannesson’un yardımcılıklarını Fredrik Nilsson ile 
Magnus Sjöblom yapacak. Mücadelenin dördüncü 
hakemi ise Joakim Amri Nilsson olacak.
n İHA

Gençlerbirliği’nde 
Göztepe hazırlıkları

Süper Lig’in 4. haftasında dün deplasmanda 
Trabzonspor’a 3-1 yenilen Gençlerbirliği, 5. hafta 
oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara ver-
meden başladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde 
teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan 
antrenmanda futbolcular, iki grup halinde çalıştı. 
Trabzonspor karşılaşmasında görev alan futbolcular, 
yenilenme koşusuyla günü tamamladı. Diğer futbol-
cular ise koşunun ardından topla ısınma hareketleri-
ne geçti. Yaklaşık 1 saat süren antrenman, dar alan-
da yapılan çift kale maçla sona erdi. Gençlerbirliği, 
Göztepe maçı hazırlıkları kapsamında bugün TFF 2. 
Lig Beyaz Grup takımlarından Hacettepe ile hazırlık 
maçı yapacak.  n AA

Osmanlıspor’da düşüş önlenemiyor
Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, 

sahasında galibiyeti unuttu. Ligin 4. hafta-
sında Osmanlı Stadı’nda oynanan maçta 
Göztepe’ye 2-0 yenilen başkent temsilcisi-
nin, sahasındaki galibiyet hasreti 280 güne 
çıktı. Mor-sarılı ekip, Süper Lig’de evindeki 
son galibiyetini geçen sezonun 13. hafta-
sında 2-1’lik skorla Kardemir Karabükspor 
karşısında almıştı. 4 Aralık 2016’da yapılan 
karşılaşmada Osmanlıspor’a, sahasındaki 
son üç puanı getiren golleri Musa Çağıran 
ve Numan Çürüksu kaydetmişti.

Başkent ekibi, Kardemir Karabükspor 
galibiyetinin ardından evinde maç kaza-
namadı. Mor-sarılılar, sahasında çıktığı 
son 12 iç saha maçından 9 mağlubiyet ve 
3 beraberlikle ayrıldı. Osmanlıspor, bu sü-
reçte geçen sezon Galatasaray, Bursaspor 
ve Atiker Konyaspor’la berabere kalırken, 
Beşiktaş, Antalyaspor, Trabzonspor, Me-
dipol Başakşehir, Gaziantepspor, Teleset 
Mobilya Akhisarspor ve Çaykur Rizespor’a 
yenildi.

DÜŞÜŞ ÖNLENEMİYOR

Başkent temsilcisinde geçen sezonun 
ikinci yarısında başlayan düşüşün önüne 
geçilemiyor. Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA 
Avrupa Ligi’nde gruptan lider çıkan Osman-
lıspor, son 32 turunda Yunan ekibi Olympia-
kos’a elendikten sonra düşüşe geçti. Geçen 

sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 26 puanla 
6. sırada tamamlayan mor-sarılılar, 18 
maçlık ikinci periyotta ise sadece 3 galibi-
yet elde edebildi. Osmanlıspor, 36 puanla 
küme düşen Çaykur Rizespor’dan sadece 2 
puan fazla toplayarak, ligi 13. sırada bitire-

bildi. Başkent temsilcisi, yeni teknik direk-
törü Bülent Uygun yönetiminde 2017-2018 
sezonuna da kötü başladı. Kadrosunu da 
önemli ölçüde yenileyen Osmanlıspor, ilk 
4 haftada galibiyet yüzü görmezken, hane-
sine sadece bir puan yazdırabildi. Sezonun 
ilk haftasında ligin yeni ekibi Evkur Yeni 
Malatyaspor’a 3-1 yenilen başkent temsil-
cisi, ardından Galatasaray’a da aynı skorla 
mağlup oldu. Üçüncü haftada deplasmanda 
Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Osman-
lıspor, son olarak sahasında Göztepe’ye ise 
2-0 boyun eğdi. Bu sezon şu ana kadar kale-
sinde en çok gol gören takım konumundaki 
başkent temsilcisi, 17. sırada yer alıyor. 

10 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ
Osmanlıspor’un, Süper Lig’deki galibi-

yet hasreti ise Göztepe mağlubiyetiyle 10 
maça çıktı. Ligde en son geçen sezonun 28. 
haftasında üç puan sevinci yaşayan mor-sa-
rılılar, Aytemiz Alanyaspor’u deplasmanda 
2-1 yenmişti. Osmanlıspor, daha sonra 
çıktığı 10 lig karşılaşmasının 8’ini kaybeder-
ken, 2 kez berabere kaldı.
n AA

‘Antalyaspor 
Eto’o ile güzel’

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, “Antalyaspor Eto’o ile güzel, Eto’o da 
Antalyaspor’la güzel. Bugün kaptanlığını en iyi şekilde yaptı” derken, Nasri kriziyle 

ilgili ise, “Büyütülmemesi gereken bir olay. Bunlar olağan şeyler” ifadelerini kullandı
Süper Lig’in 4. haftasında Antal-

yaspor, sahasında Galatasaray ile 1-1 
berabere kaldı. Maçın ardından açıkla-
malarda bulunan Antalyaspor Başkanı 
Ali Şafak Öztürk, alınan 1 puandan ziya-
de oynanan oyundan memnun olduğu-
nu söyledi. Başkan Öztürk, son dönem-
de yaşanan Eto’o ve Nasri krizlerine de 
değindi.
“TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK”

Galatasaray karşısında alınan pu-
andan ziyade oynanan oyundan dolayı 
memnun olduğunu ifade eden Öztürk, 
“Takım olduğumuzu gösterdik. Bütün 
futbolcular burada gerçekten Galata-
saray’ın kalitesi tartışılmaz, yaptığı 
transferler ortada ama Antalyaspor 
söylenen, yaşanan krizlere rağmen, bu 
kadar sakata rağmen ve bunun dışında 
da iyi olmayan bir başlangıca rağmen 
gördüğünüz gibi. Sonuçtan çok benim 
istediğim buydu” dedi.

ETO’O VE NASRİ HAKKINDA
Kendisine sorulan Eto’o ve Nasri 

sorusuna “Krizler ve konuları idare 
etmek asıp kesmekle olmuyor’ diye 
cevap veren Öztürk, şöyle konuştu:“İ-
letişimle, bazen bekleyerek, bazen 
kalbini kırarak onarabilecek şekilde 
oluyor. Antalyaspor kesinlikle Eto’o ile 
güzel. Eto’o da Antalyspor ile güzel. Biz 
kaptanımızı seviyoruz, en iyi şekilde de 
yaptığını düşünüyoruz. Nasri gerçekten 
sakattı. O kadar çok oynamak istiyordu 
ki, maçtan önce konuştuğumuzda çok 
üzgün olduğunu söyledi” dedi. Nasri 
krizinin büyütülmemesi gerektiğini de 
söyleyen Öztürk, “Bunlar çok normal. 

Büyütülmemesi gereken şeyler. Önem-
li olan bu sahada ne olduğudur. Bugün 
gösterdiler ne olduğunu. Bu işte eksik 
olan krizlerin yaşandığı, kötü başlayan 
Antalyaspor bu. Biz elimizden gelenin 
en iyisini yapıyoruz” diye konuştu.

“SAHADAN DOLAYI
 SIKINTI ÇEKİYORUZ”

Saha zeminiyle ilgili sorulan soruya 
ise Öztürk, “Antalya iklim şartları olarak 
çok kolay bir yer değil. Çok problemler 
vardı biz bu zemini aldığımız zaman. Şu 
anda gördüğünüz düzelmiş hali biraz. 
Gerek stadın yuvarlak yapısı itibariyle 
Antalyaspor’un stadı Türkiye’de tek. 
Biraz bunun sıkıntısını çekiyoruz, yete-
rince güneş alamıyor ve iklim şartla-
rındaki sıcaklıktan dolayı ciddi şekilde 
etkileniyoruz” ifadelerini kullandı.

“BEN ŞAHSEN İZLERKEN 
KEYİF ALIYORUM”

Yabancı oyuncu transfer sınırla-
masıyla ilgili düşüncelerini de aktaran 
Öztürk, yapılan Nasri ve Menez trans-
ferleriyle dünyanın farklı noktalarından 
Antalyaspor maçlarının izlendiğine 
dikkat çekerek, “Baktığınızda çıkan ye-
teneklere, Enes, Cengiz’dir bunlar hala 
çıkabiliyorlar aslında. Bence suçun ana 
nedenine biraz daha derine inerek bak-
mak lazım. Eğer Avrupa Birliği ülkele-
rindeki liglerde yabancı sınırlandırması 
yoksa bir bildikleri vardır. Milli takım 
seviyeleri de yüksek. Büyük takımlar ve 
biz de yatırım yaptık. Ben şahsen maç-
ları izlerken keyif alıyorum” sözlerini 
sarf etti.
n AA



Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi 
Fuat Soruklu, daha iki aylıkken geçirdi-
ği rahatsızlık sonucu sol tarafından felç 
oldu. Sol kolu ve sol ayağı felçli olan 
Soruklu, 15 yaşında hematoloji hastalı-
ğına yakalandı. Doktoru ve beden eğiti-
mi öğretmeninin desteğiyle badminton 
sporuna başlayan Soruklu, kısa sürede 
badmintona adapte oldu. Katıldığı turnu-
valarda çeşitli dereceler elde eden Soruk-
lu, 16 madalya ve bir kupa kazandı. Başa-
rılı bir sporcu olması sebebiyle Bedensel 
Engelliler Badminton Milli Takımı’na 
seçilen Soruklu, milli takımla İrlanda ve 
İngiltere’de şampiyonalara katıldı. Katıl-
dığı yarışlar sayesinde Türkiye’nin birçok 
şehrine gitme fırsatı yakalayan Soruklu, 
badminton sayesinde kazandığı Konya 
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Meslek Yüksekokulu’nda beden eği-
timi öğretmenliği okuyor. Kasım ayında 
Kore’de düzenlenecek Bedensel Engel-
liler Badminton Dünya Şampiyonası’na 
hazırlanan Soruklu’nun en büyük hayali 
olimpiyatlara katılmak.

“ÇOK ZOR ZAMANLAR YAŞADIM”
Zor günlerini badminton sayesinde at-

lattığını belirten Soruklu, “Canan hocam ve 
bir yakınımın desteğiyle bu spora başladım. 
Hastalığımla ilgili çok zor zamanlar yaşa-
dım. Fakat o zor günleri tekrar yaşamamak 
için sürekli badmintonla uğraştım. Müsaba-
kalara katıldım ve Türkiye Badminton Şam-

piyonası’nda 2. olarak milli takıma girdim. 
Daha sonra yurt dışı turnuvalarına katıldım. 
Türkiye şampiyonaları ve diğer turnuvalar-
da 16 madalya ve bir kupa kazandım” diye 
konuştu.
“BU SPORLA HASTALIĞIMI YENİYORUM”

Badmintonun kendisini hayata bağ-
ladığını söyleyen Soruklu, “Bir ay kadar 
antrenman yapmamıştım. Bir dönem 3 
ay hastanede yattım. Hiç yürüyemediğim 

zamanlar oldu. O sıkıntıları tekrar yaşama-
mak ve ayakta kalabilmek için sürekli ant-
renman yapıyorum. Hedefim olimpiyatlara 
katılmak. 4 yıldır bu sporu yapıyorum. Bu 
sporla hastalığımı yeniyorum. Eğer spor 
yapmazsam hastalığımın tekrarlama riski 
var. Bende bunu avantaja çevirdim. Azimle 
hırsla çalışıyorum” şeklinde konuştu.

“SPONSOR DESTEĞİNE 
İHTİYACIMIZ VAR”

Badminton sayesinde Türkiye’de ne-
redeyse gitmediği il kalmadığını belirten 
Soruklu, “Bu sporla Türkiye’nin çoğu yeri-
ni görmek nasip oldu. Bu spor sayesinde 
üniversiteyi kazandım. YGS puanım orta 
seviyedeydi. Ama milli takımda olmamın 
etkisiyle de Konya Selçuk Üniversitesi Be-
den Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu 
Beden Eğitimi Öğretmenliğini kazandım. 
Kasım ayında Kore’de dünya şampiyona-
sı var. İnşallah oraya gideceğim. Bu ara-
da yurt dışındaki şampiyonalara katılabil-
mek için sponsor desteğine ihtiyacımız 
oluyor. Bu konuda destek sağlanmasını 
istiyorum” dedi.

ALBAYRAK: “HER ENGELLİNİN VE 
RAHATSIZLIĞI OLAN HER ÇOCUĞUN 
YAPABİLECEĞİ BİR SPOR VARDIR”
Fuat Soruklu’yu spor yapmaya teşvik 

eden Soruklu’nun doktoru Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk 
Kan Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Bi-
lim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan 
Albayrak, “Fuat’ın spor yapma isteği var-

dı. Beden eğitimi öğretmeninin desteğiyle 
hekim olarak benim de iznimle badminton 
sporuna başladı. Badmintonda başarılı 
oldu. Türkiye’de ve yurt dışında birçok tur-
nuvaya katılarak başarılar elde etti. Fuat’la 
gurur duyuyoruz. Her engellinin ve rahatsız-
lığı olan her çocuğun yapabileceği bir spor 
vardır. Fuat bunun için çok güzel bir örnek” 
dedi.  n İHA
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Atlı Dayanıklılık yarışları 
Beyşehir’de yapıldı 

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yak-
laşık 2 bin yıllık geçmişe sahip kaya 
oyma Lukuyanus Anıtı’nın bulunduğu 
bölgede, “Atlı Dayanıklılık” yarışmaları 
düzenlendi. Türkiye Binicilik Federasyo-
nu (TBF) ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) 
tarafından Fasıllar Mahallesi’nde dü-
zenlenen yarışmalarda, 60 kilometre-
de Kathy Akkaya birinci, Sıtkı Doğuşlu 
ikinci, Helene Belley üçüncü olurken, 
48 kilometre kalifikasyonda ise Hulusi 
Tosun birinci, İlyas Uğur ikinci, Muham-
med Abdullah Özer üçüncü sırayı aldı. 
‘ÇOCUKLARI SPORA ALIŞTIRMALIYIZ’

TBF Başkanı Atıf Bülent Bora, yarış-
manın ardından yaptığı konuşmada, atlı 
dayanıklılığın uluslararası bir disiplin 
olduğunu söyledi. Türklerin geçmişten 
beri ömürlerini at sırtında geçirdiğini 
anımsatan Bora, “Binicilik sporunu ülke 
genelinde yaygınlaştırmak ve geliştir-
mek istiyoruz. Özellikle küçük yaştaki 
çocuklarımızı bu spora alıştırmalıyız. 

Bu şekilde onların hem ruhen hem de 
fiziksel olarak gelişmesine yardımcı 
oluruz.” diye konuştu. 
‘ÜLKE TURİZMİNİ CANLANDIRACAK’

TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci ise 
bu tür etkinliklerle at sevgisini nesilden 
nesile aktarmaya çalıştıklarını aktardı. 
Bölgede, uluslararası bir at yarış or-
ganizasyonu düzenleyerek, 2 bin yıllık 
tarihi dünyaya tanıtmak istediklerini 
ifade eden Ekinci, şunları kaydetti: “Şu 
an bizimle beraber burada bulunan 
Prof. Dr. Hasan Bahar ve kıymetli ekibi, 
önemli bir araştırma gerçekleştirerek 
tarihte yazılmış en eski at yarışı kuralla-
rını Lukuyanus Anıtı’nda buldular. Bun-
dan sonraki senelerde umuyoruz ki 
bu yarışmalar ülkemizin turizmine de 
canlılık katacaktır. Gelecek senelerde 
cazip ödüllerle yarışmaları hem daha 
kapsamlı, hem de daha tanınır hale ge-
tirmeyi planlıyoruz.”
n AA

Milli karateci Serap Özçelik dünyanın en iyisi oldu
Kariyerinde 3 Avrupa ve 

bir dünya şampiyonluğu bu-
lunan milli karateci Serap Öz-
çelik, Karate 1 Premier Lig’de 
sıkletinin en iyisi unvanını 
aldı. Türkiye Karate Federas-
yonundan yapılan açıklama-
ya göre, dünya şampiyona-
sının ardından karatenin en 
prestijli ve yoğun katılımlı 
organizasyonu Karate 1 Pre-
mier Lig’de 2017 sezonunun 
en iyileri belli oldu. 

2017 yılında çıktığı 6 
uluslararası organizasyonun 
5’inde kürsüde yer almayı 
başaran milli sporcu Serap, 
Avrupa üçüncülüğü ve Dünya 
Oyunları’nda kazandığı bronz 
madalyanın yanına yeni bir 
başarı daha ekledi. Karatenin 
“Şampiyonlar Ligi” olarak 
kabul edilen Premier Lig’de 
beş etap sonunda oluşan pu-
anlamada milli karateci, sık-
leti olan 50 kiloda dünyanın 
en iyisi olmayı başardı. 

Sezonun ilk etabı Paris’te 
bronz madalya elde eden 29 

yaşındaki sporcu, Dubai ve 
Rabat’ta ikincilik kürsüsüne 
çıkmayı başardı. 2014’te dün-
ya şampiyonu olan milli kara-
teci, topladığı bin 625 puanla 
Karate 1 Premier Lig’de 2017 
sezonunu sıkletinde ilk sırada 
tamamladı. Serap Özçelik, 
Almanya’nın Halle kentinde 
yapılan son etabın ardından 
düzenlenen törende ödülünü, 
Türkiye Karate Federasyonu 
Başkanı ve Dünya Karate 
Federasyonu Yönetim Kuru-
lu Üyesi Esat Delihasan’ın 
elinden aldı. 50 kiloda bin 
625 puanla ilk sırada yer alan 
Serap Özçelik’i bin 50 puanla 
Çinli Ranran Li, bin 25 puan-
la da Avusturya’dan Bettina 
Plank takip etti. 

MİLLİ TAKIMDAN 
5 MADALYA 

Karate 1 Premier Lig’in 
Almanya etabında, milli spor-
culardan Tuba Yakan gümüş, 
Şeyda Burucu, Aykut Kaya ve 
Serkan Yağcı bronz madalya 
kazanırken, Kadın Kata Milli 

Takımı ise ikincilik kürsüsüne 
çıktı.  Almanya’da 83 ülkeden 
bin 384 sporcunun yer aldığı 
organizasyonda Türkiye, 42 
sporcuyla mücadele etti. Ko-
caeli’de Avrupa Şampiyona-
sı’nda altın madalya kazanan 
Tuba Yakan, kumite 50 kilo 
ilk turunda Türk asıllı Alman 
sporcu Gizem Buğur’u 3-0 ile 
geçtikten sonra sırasıyla Sırp 
Tatjana Vulinovic, Belaruslu 
Irina Sharykhina, ABD’li Jen-
na Brown ve Japon Fumika 
Ishiai’yi mağlup ederek adını 
finale yazdırdı. Altın madalya 
mücadelesinde Ukraynalı An-
zhelika Terluyga karşısında 
tatamiden 2-0 mağlup ayrılan 
milli karateci, gümüş madal-
yada kaldı. 

Kadınlar 68 kiloda son Av-
rupa üçüncüsü Şeyda Burucu, 
2017 Asya Oyunları üçüncüsü 
Mizuki Kikuchi karşısında 
normal süresi 2-2 biten mü-
sabakayı hakem kararıyla 
kazanarak, bronz madalyayı 
boynuna taktı. Erkekler 60 

kiloda Aykut Kaya, son dün-
ya üçüncüsü Fransız Sofiane 
Agoudjil’i 7-1 mağlup ederek 
bronz madalyaya uzandı. 
Erkekler 75 kiloda Serkan 
Yağcı, 2014 dünya üçüncüsü 
Ukraynalı Stanislav Horuna’yı 
1-0 ile geçerek organizasyonu 
bronz madalyayla tamamla-
dı. Bronz madalya mücade-
lesine çıkan üç sporcudan 75 
kiloda Fatih Şen, 50 kiloda 
Umay Tokcan ve Selva Nur 
Akkurt da rakiplerine mağlup 
olarak beşincilikte kaldı. 

KATA TAKIMI İKİNCİ OLDU 
Takım müsabakalarında 

final yapma başarısı gösteren 
son Avrupa üçüncüsü Kadın 
Kata Milli Takımı ise organi-
zasyonu ikinci sırada tamam-
ladı. Gizem Şahin, Rabia 
Küsmüş ve Dilara Bozan’dan 
oluşan milli katacılar, finalde 
karşılaştıkları dünya şampi-
yonu Japonya’ya 5-0 mağlup 
oldu ve kürsünün ikinci basa-
mağına çıktı.
n AA

Süper Amatör Küme 
Ekim’de başlayacak
Büyük heyecan fırtınasının yaşandığı Konya Sü-

per Amatör Küme, Ekim ayında start alacak. 11 ta-
kımın mücadele edeceği ligin 7-8 veya 14-15 Ekim 
tarihlerinde başlaması bekleniyor. Geçen sezon 
Ereğlispor’un şampiyon olduğu ligde Selçukspor, 
Kadınhanı Belediyespor ve Çumra Belediyespor gibi 
takımlar Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselmek için mü-
cadele edecek. Süper Amatör Küme’de Muhasebe 
Gençler lige katılmazsa lig 10 takım ile oynanacak.
n SPOR SERVİSİ

Milli okçular beş 
madalya kazandı

Milli sporcular, Uluslararası Gürcistan Okçuluk 
Turnuvası’nda 5 madalya elde etti. Türkiye Okçuluk 
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcis-
tan’ın Batum kentinde düzenlenen organizasyona, ev 
sahibi Gürcistan’ın yanı sıra Rusya, Azerbaycan, Ka-
zakistan, İsrail ve Türkiye katıldı.Klasik yay kadınlar-
da Yasemin Ecem Anagöz, birinciliği elde ederken, 
Aybüke Aktuna ise 3’üncü sırada yer aldı. Klasik yay 
erkeklerde ise Mete Gazoz, organizasyonu 3’üncü 
sırada tamamladı.  Klasik Yay Kadın Takımı, turnu-
vayı ilk sırada bitirirken, Klasik Yay Karışık Takımı ise 
3’üncü oldu.   n AA

Fuat, sporla 
hayata tutundu

İki aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu sol kolu felç olan ve 14 yaşında hematoloji 
hastalığına yakalanan Fuat Soruklu (20), 15 yaşında tanıştığı badminton sporu sayesinde 

hayata tutundu. Soruklu, çeşitli turnuvalarda 16 madalya kazanarak milli takıma girdi



Konyaspor’dan taraftarına uyarı

Konyaspor Kulübü, 14 Eylül 
Perşembe günü Olympique Mar-
silya ile deplasmanda oynanacak 
maç için taraftarlarından destek 
beklerken, herhangi bir disiplin 
veya güvenlik ihlalinin yapılma-
masını istedi.

Yeşil-beyazlı kulübün inter-
net sitesinden yapılan açıklama-
da, Türkiye Cumhuriyeti Marsilya 
Başkonsolosu ve başkonsolosluk 
çalışanlarına, verdikleri destek-
ten dolayı teşekkür edildi.

Kulüp adına, UEFA yetkilile-
rine, Fransız güvenlik güçlerine 
ve Olympique Marsilya Kulübü-
ne, Konya kafilesi ve taraftarları-
nın güvenlikleri konusunda talep-
te bulunulduğu bildirildi.

Kulübün taleplerinin ilgili 
makamlar tarafından olumlu kar-

şılandığı belirtilen açıklamada, 
“Büyük taraftarımız, takımımızın 
başarılarında en önemli faktör ol-
muştur ve bundan sonra da böyle 
olacaktır. Bu nedenle, 90 dakika 
boyunca bitmez tükenmez bir 
destekle takımımızın arkasında 
olacak taraftarlarımızdan Marsil-
ya deplasmanında herhangi bir 
disiplin veya güvenlik ihlalinin 
yapılmamasını rica ediyoruz.” 
ifadeleri kullanıldı.

Rakibi hedef alan, siyasi içe-
rik barındıran ya da siyasi içerik 
çağrıştıran slogan atılmamasının 
da istendiği açıklamada, şu gö-
rüşlere yer verildi:

“Pankart, flama ve benzeri 
objelerin stada getirilmemesi, 
sahaya kesinlikle yabancı mad-
de atılmaması, stada kesici ve 

yaralayıcı maddelerle girilme-
mesi, maytap, meşale ve bu tür 
yanıcı ve yaralayıcı maddelerin 
kesinlikle kullanılmaması, kul-
lananların engellenmesi ve bu 
konuda direniş gösterenlerin 
ivedilikle güvenlik birimlerine 
bildirilmesini rica ediyoruz. Ay-
rıca, olası provokasyonlara karşı 
sakin kalınarak sadece ve sade-
ce takımımıza destek olunması-
dır. Unutulmamalıdır ki yukarıda 
arz edilen konulara aykırı yaşa-
nabilecek olan herhangi bir saha 
olayında, kulübümüz maddi ve 
manevi anlamda büyük bir zarara 
uğrayacaktır. 

Konu ile ilgili taraftarlarımızın 
hassasiyet göstermelerini önem-
le rica ederiz.”
n AA

Marsilya maçını Gediminas 
Mazeika yönetecek

Türkiye’nin UEFA Avrupa Ligi’n-
deki temsilcileri Medipol Başakşe-
hir ile Atiker Konyaspor’un gruplar-
da yapacakları ilk maçları yönetecek 
hakemler belli oldu. Medipol Ba-
şakşehir’in 14 Eylül Perşembe günü 
sahasında Bulgaristan temsilcisi 
Ludogorets ile yapacağı maçta İs-
veç’ten Stefan Johannesson düdük 
çalacak. Temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’un I Grubu’nda deplasmanda 
Fransa’nın Olympique Marsilya ile 
yapacağı müsabakada ise Litvan-
ya’dan hakem Gediminas Mazeika 

görev yapacak. Marsilya’daki Velod-
rome Stadı’nda 14 Eylül Perşembe 
günü TSİ 22.05’te başlayacak kar-
şılaşmada Mazeika’nın yardımcı-
lıklarını Vytautas Simkus ve Vytenis 
Kazlauskas üstlenecek. Dördüncü 
hakemliğini Dovydas Suziedelis’in 
yapacağı karşılaşmanın ilave yar-
dımcı hakemleri Donatas Rumsas 
ile Robertas Valikonis olacak.

Öte yandan Yeşil beyazlılar bu-
gün Perşembe günü oynanacak maç 
için Marsilya’ya hareket edecek
n AA

Yönetime istifa resti
Kaptan Ali Çamdalı’nın kadro dışı kalma 
sürecinin detayları netleşmeye başladı. 

Çamdalı’nın Alanyspor maçında ikinci yarıda 
oyuna giren ve 75. dakikada oyundan çıkarılan 

Vedat Bora kararı ile ilgili Mustafa Reşit 
Akçay’a itiraz ettiği için kadro dışı kaldığı 
öğrenilirken, teknik direktör Mustafa Reşit 

Akçay’ın yönetime, “Kadro dışı bırakmazsanız 
istifa ederim” dediği öğrenildi

Süper Lig’in 4.haftasında evinde Alan-
yaspor’a 2-0 mağlup olan Atiker Konyaspor’da 
maçın ardından şok bir olay yaşanmış ve 
kaptan Ali Çamdalı teknik heyetin raporu doğ-
rultusunda yönetim tarafından süresiz olarak 
kadro dışı bırakılmıştı. 

Bu karara gerekçe olarak Ali Çamdalı’nın 
disiplinsiz davranışları sebep olarak göste-
rilirken bu davranışın ne olduğu açıklanma-
mıştı. 

Ancak bu kararın detayları netleşmeye 
başladı. Kaptan Ali Çamdalı’nın Alanyaspor 
maçının ikinci yarısında Mustafa Reşit Akçay 
tarafından oyuna alınan genç oyuncu Vedat 
Bora’nın 75. dakikada oyundan çıkarılmasına 
itiraz ettiği ve deneyimli teknik direktörün de 
bu tavrı nedeniyle Ali Çamdalı’yı kadro dışı 
bıraktığı ortaya çıktı.

KADRO DIŞI BIRAKMAZSANIZ 
İSTİFA EDERİM

Öte yandan Mustafa Reşit Akçay’ın Ali 
Çamdalı ile ilgili raporu yönetime sunarken 
de ilginç diyalogların yaşandığı öğrenildi. 

İddiaya göre deneyimli teknik adam Ali 
Çamdalı’nın kadro dışı bırakılması yönündeki 
isteği gerçekleşmezse, bu hareketi kendisine 
karşı yapılmış bir davranış olarak algılayaca-
ğını ve bu sebeple istifa edeceğini bildirdi. Bu 
resti görmek istemeyen Konyaspor yönetimi 
Ali Çamdalı’yı kadro dışı bıraktı.

ESKİLER RAHATSIZ
Ali Çamdalı’nın kadro dışı kalmasındaki 

asıl nedenin son Vedat olayından daha de-
rin olduğu konuşuluyor. İddialara göre Kon-
yaspor’un iskeletini oluşturan mevcut kadro 
yeni transferlerin tavır ve çalışma tarzından 
rahatsız. Bu rahatsızlıklarını sık sık belli eden 
eskilerin en çok öne çıkan ismi ise Ali Çam-
dalı. Reşit Akçay’ın takım içindeki bu ayrış-
manın sebebi olarak Ali Çamdalı’ya gördüğü 
bu nedenle böyle kati bir karar aldığı düşünü-
lüyor.

MORALLER BOZUK AMA…
Ali Çamdalı krizi ile sarsılan Konyaspor 

bir yandan da gözünü Avrupa Ligi’ne çevir-
miş durumda. UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk 
maçında Perşembe günü Marsilya ile karşı-
laşacak olan yeşil beyazlılar bugün Fransa’ya 
hareket edecek. Morallerin bir hayli bozuk 
olduğu takımın motivasyonunu yükseltmek 
için teknik heyet ve yönetim seferber olmuş 
durumda. Yönetimin Marsilya seferi öncesi 
takımın ağabeyleri ile bir toplantı yapması 
bekleniyor.

MANYAMA VE AMİR YOK
Konyaspor’un bugün Fransa’ya hareket 

edecek Marsilya kafilesinde, Ali Çamdalı’nın 
yanı sıra UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer al-
mayan Manyama, Traore ve Amir yer alma-
yacak  n SPOR SERVİSİ


