
Selçuklu kendisi ile yarışıyor

Selçuklu Belediyesi, asfalt ve altyapı 
çalışmaları ile ilçenin çehresini 

değiştirmeye devam ediyor. Her 
yıl asfalt, parke ve bordürde kendi 

rekorunu egale eden Selçuklu 
Belediyesi kendisi ile yarışıyor.

Karatay Belediyesi tarafından yapımı 
süren Çelebi Hanımlar Lokali inşası 
sona yaklaşıyor. Lokalin içerisinde 

çeşitli derslikler, kondisyon salonu, 
aerobik salonu, sauna-buhar odası, 

oturma salonu, giyinme odaları, 
kafeterya, idari odalar yer alacak.

Meram Belediyesi tarafından Kudüs 
Yılı’na özel olarak düzenlenen 

Kudüs Akademi, final programıyla 
sona erdi. Eğitimi tamamlayanlara 
sertifikalarının verildiği programda 

20 kişiye de Kudüs turu hediye 
edildi.

Meram, Kudüs’e sahip çıkıyor Karatay’a 4. kez hanımlar lokali!
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3,5 yılda değişim!
Bozkır’da yapılan 

hizmetler ve yatırımlar ile 
sosyal aktivite artmaya 

başladı. Bozkır Belediye 
Başkanı İbrahim Gün, 
“Önümüzdeki yıllarda 

Bozkır’ı daha güzel 
günler bekliyor” dedi

MAKUS TALİHİNİ 
YENMEYE BAŞLADI

Kadim şehir; Konya’nın dikkat çeken ilçe-
lerinden biri de Bozkır. İlçeyi ikiye bölen 
Çarşamba Çayı, soğuk suları, doğal gü-
zelliğiyle görülmeye ve gezilmeye değer 
yörelerden bir tanesi. Uzun yıllar kaderine 
terk edilen, alt ve üst yapıda geri kalan ilçe 
2014 yılında faaliyete geçen Yeni Büyükşe-
hir Belediyesi Yasası ile makus talihi yen-
meye başladı. 

BOZKIR’I DAHA GÜZEL 
GÜNLER BEKLİYOR

Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün,  il-
çede sosyal hayatın eskiye göre oldukça 
değiştiğini söyledi. Başkan Gün, “3,5 yıl içe-
risinde kenarda köşede kalmakta olan bir 
ilçeyi şimdi ön plana çıkarıp, burası yaşana-
bilir hale vaziyete getirmenin güzelliklerini 
yaşadık” dedi ve ekledi; “Önümüzdeki yıl-
larda Bozkır’ı daha güzel günler bekliyor.”
n HABER İSAYFA 4’TE

2017’de bin 
123 şikayet!

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın gıda güvenliğini 
korumak amacıyla uyguladığı 
Alo 174 Gıda Hattı yoğun ilgi 
görüyor. Konya’da 2017 yılı içe-
risinde Alo Gıda hattına bin 123 
başvuru gerçekleştirildi.
n HABERİ SAYFA 14’TE

‘Türk adaleti 
hesap soruyor’

FETÖ’nün ‘çatı yapılanmasına 
ilişkin haklarında dava açılan 
191’i tutuklu 527 sanığın yargı-
lanmasına başlandı. AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet 
Sorgun, Türk adaletinin şimdi 
hesap sorduğunu söyledi.
n HABERİ SAYFA 6’DA

5 ilçede su 
hasreti bitiyor

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Bozkır, 
Ahırlı, Hadim, Çumra ve Akö-
ren’de 53 yerleşim merkezini 
kapsayan Bozkır ve Üçpınar 
Grup Suyu projelerinin bölgeye 
hayat vereceğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

ERLER KABRİ’NİN 
ASLI ÇÖZÜLEMİYOR

KIZIL HAÇ DEĞİL 
HİLAL KULLANILSIN!

Yol ortasındaki mezar dikkat çekiyor

Sağlık kabinindeki ‘haç’ işaretine tepki

Hocacihan Mahallesi’nde yolu ikiye bölen refüjde bulunan 
ve üzerinde “Erler Kabri” yazan mezarın aslını kimse bilmi-
yor. Yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen kabrin, bir evli-
yaya ait olabileceği düşünülüyor.

Meram İlçesi Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunan bir 
sağlık kabininin acil sağlık yardım işareti olarak Kızıl Hilal 
yanında Kızıl Haç kullanması vatandaşlar tarafından tepkiyle 
karşılanıyor.

n HABERİ SAYFA 2’DE
05 ‘İttifak’ı daha ileri 

noktalara taşıyacağız’ 06 Para çekerken 
otomobili çalındı 13 ‘Amacımız ceza 

yazmak değil’

Eğitim sendikaları yeni eğitim-öğretim yılını değerlendirdi

Eğitim doğru planlanmalı!
2017-2018 eğitim-öğretim yılı başlıyor. Değişen 

müfredatla birlikte oluşan tartışmaların gölgesinde 
öğrenciler yeni yıla başlıyor. Peki okullar eğitime 

hazır mı? Eğitim sendikaları ise kendileri açısından 
sorunlara dikkat çekiyor. Genel kanı ile doğru plan-

lama ile eğitim sisteminin düzenlenmesi. 
 n HABERİ SAYFA 3’TE

İbrahim Gün
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Hocacihan Mahallesi’nde yolu ikiye bölen refüjde bulunan ve üzerinde “Erler Kabri” yazan mezarın aslını 
kimse bilmiyor. Yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen kabrin, bir evliyaya ait olabileceği düşünülüyor

Erler Kabri’nin 
aslı çözülemiyor

Selçuklu İlçesi Hocacihan Mahal-
lesi Saray Caddesi üzerinde yolu ikiye 
bölen refüj üzerinde bulunan ve kime 
ait olduğu bilinmeyen mezar, dikkat 
çekiyor. Yaklaşık 200 yıllık olduğu 
tahmin edilen mezarla ilgili net bir 
bilgi yok. Mezarın kadın mı erkek mi 
olduğu bile bilinemiyor. Bu nedenle 
bugüne kadar mezarla ilgili bir çok 
efsaneler ve öyküler de ortaya atılmış 
durumda. Yaşanan bazı olaylar ise 
mezarda yatan mevtanın bir evliya-
ya ait olduğu görüşünü güçlendiri-
yor. Kesin olmayan bilgiler nedeniyle 
mezarın uydurma olduğu dahi düşü-
nülse de, mezarın içerisinde bulunan 
kemikler nedeniyle mezarın uydurma 
olmadığı ortaya konmuş durumda. 

İÇERİSİNDE KEMİKLER ÇIKTI
Kime ait olduğu ve kaç yıldır 

burada olduğu bilinemeyen mezar-
la ilgili bilgiler hep anlatılanlardan 
ibaret. Mahalle sakinlerinden yaşı 
büyük olanların konuyla ilgili anlat-
tıkları bilgiler, mezarla ilgili tek bil-
giler olarak görünüyor. Konuyla ilgili 
bilgiler veren mahalle sakinlerinden 
Bekir Battal (81), çocukluğundan beri 
mezarın orada olduğunu ve mezarla 
ilgili bir çok söylenti dinlediğinin bil-
gisini verdi. Hatta mezarın uydurma 
olduğunu dahi duyduğunu belirten 
Battal, “1985 yıllarında filan mezarın 
uydurma olup olmadığıyla ilgili bizzat 
mezara baktık. Ancak kemikler çıktı 
tabi hemen kapattık tekrar mezarı. 
Böylece uydurma olmadığını öğren-
miş olduk” dedi. 

ÇAKIR AHMET’TEN DİNLEDİ
Gençliğinden beri araştırmaya 

meraklı olduğunu ifade eden Battal, 
mezarı merak ettiği için mahallenin 
büyüklerinden mezarla ilgili bilgiler 
aldığını söyledi. O dönemde mahal-
lenin en yaşlılarından “Çakır Ahmet” 
isimli bir şahısın mezarla ilgili ver-
diği bilgileri paylaşan Battal, şunları 
söyledi, “Saray Köyü’nde bu mevta 
ölmüş, Hocacihan Mezarlığı’na gö-
mün demişler. Buraya kadar kağnıyla 
getiriyorlar, tam mezarın şu anda bu-
lunduğu alanda kağnı çökme yapıyor 
ve gitmiyor. Uğraşıyorlar uğraşıyorlar 

götüremiyorlar. Zamanın hocalarına 
filan hemen gidiyorlar, bunda bir hik-
met var, buraya gömelim diyorlar ve 
buraya gömüyorlar. Öyle anlatıldı.”

NE OLDUĞU BİLİNMEZ
Battal, mezarla ilgili bazı ilginç 

olaylara da yer verdi. Mezarın daha 
önce kaldırılmak istendiğini ancak 
kaldırılamadığını belirten Battal, “Bir-

kaç sefer trafik kazası filan oldu. Sonra 
burayı bu şekilde refüje aldılar, kadın 
mı erkek mi belli olmayan mevtalara 
Erler derler dediler bu garibin ismi de 
Erler olarak kaldı taşa da öyle yazıldı. 
Ama çocukluğumdan bu yana burası 
toprak yığınıydı, üzerinde taşlar vardı. 
O kadar koyun kuzu geçerdi, hayvan-
lara filan ordan taş alıp taş atarlardı. 

Ama üzerindeki taş hiç eksilmezdi. 
Allah’ın hikmetinden midir nedir bi-
linmez.” ifadelerini kullandı. Mezarın 
düzenlenmesiyle 1980 yıllarından 
sonra bu halini aldığını, o yıldan beri 
de bu şekilde durduğunu söyleyen 
Battal, mezarın ne olduğuyla ilgili sır-
rın hala kendini koruduğunu dile ge-
tirdi.  n ABDULLAH AKİF SOLAK

Bekir Battal

Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi üzerindeki refüjde bulunan Erler Kabri sırrı çözülemiyor. 
Kabirle ilgili bilgiler mahalle sakinlerinin anlattıklarından ibaret.

Sağlık kurumlarında haç yerine hilal olsun!
Hristiyanlığın kutsal işareti olan 

Kızıl Haç, yaklaşık 200 yıl önce The-
Red Cross adlı örgüt ile acil sağlık yar-
dım logosu olarak tüm dünyaya yayıl-
mıştı. Ancak Osmanlı Devletibu sağlık 
yardım işaretini, Rus savaşı öncesi Kı-
zıl Hilal’e çevirmişti. Buna karşın gü-
nümüz halen bazı sağlık kuruluşları-
nınHaç’a benzeyen acil sağlık yardım 
işaretini tercih etmesi vatandaşların 
tepkisini çekti. Meram İlçesi Ahmet 
Özcan Caddesi üzerinde bulunan bir 
sağlık kabininin acil sağlık yardım işa-
reti olarak Kızıl Hilal yanında Kızıl Haç 
kullandığı görülüyor. Dikkatlerden 
kaçmayan bu durum, tepkiyle kar-
şılanıyor. Hıristiyan dünyasının her 
konuda Müslümanların değerlerini 
unutturmak amacıyla yapmış olduk-
ları çabanın bir ürünü olarak ortaya 
çıkan sağlık sektöründeki bu olumsuz 
durum, “Müslüman mahallesinde 
salyangoz satmak” olarak yorumlanı-
yor. Vatandaşlar tarafından tepkiyle 
karşılanan haç işaretinin bir an önce 
kaldırılıp sadece kendi değerlerimize 
uygun olan Kızıl Hilal’in kullanılması 
isteniyor. 

KIZIL HAÇ NASIL YAYILDI?
Avrupa’nın sosyal alanda etkin bir 

öğretisi olan Hıristiyanlığın etkisinde 
gelişen acil yardım çalışmaları ilk ola-
rak TheRed Cross örgütü bünyesinde 
toplandı. 1864 yılında Cenevre’de 
kurulan örgüt, savaş zamanlarında 
yaralılara ayrım yapılmadan acil sağlık 
hizmetinin verilmesini hedefleyerek 
başladığı belirtilir. Kurumun dinler 
ve mezhepler üstü bir kurum olduğu 
özellikle vurgulansa da sembol olarak 
Haç’ı kullanmaları manidardır. Bunun 
sebebi bazı kaynaklarda, toplantının 
İsviçre’nin bir şehri olan Cenevre’de 
yapılmasına atıfta bulunularak; teş-

kilatın sembolü olarak İsviçre bayra-
ğının renk olarak tersi bir sembolün 
kullanılması yönünde ortak bir karar 
alındığı şeklindedir. Dolayısıyla, fa-
aliyetlerinin çoğu gönüllülerce yapı-
lan ve kilisenin de desteğini alan acil 
yardım çalışmalarında sembol olarak 
Haç’ı kullanıldı. Üstelik bu çalışmalar 
şefkat, yardımseverlik, diğergamlık 
gibi dinsel temaların ağırlıkta olduğu 
ortamlarda yürütüldü. Ancak bunun 
yanında Hıristiyanlığa ait kuvvetli bir 
sembolün kullanılmasının, halkın bu 
faaliyetlere katılımını artırıcı bir rol oy-
nayacağı da düşünülmüş olabilir.

OSMANLI LOGUYU DEĞİŞTİRDİ
Osmanlı Devleti’nde ise sağlık ku-

ruluşlarında kullanılan acil sağlık yar-
dım işareti bir süreliğine eski logo kul-
lanılsa da 1877-1878 Osmanlı-Rus 
Savaşı sırasında, Osmanlı sağlık gö-
revlileri ilk kez Kırmızı Hilal’i sembol 
olarak kullandılar. Bu adım daha son-
ra tarihe geçti. Çünkü bundan sonra 
hemen hemen tüm İslam devletleri 
Kırmızı Hilal’i acil sağlık yardımı sem-
bolü olarak kullanmaya başladılar.

KIRMIZI HİLAL NEREDEN GELİYOR?
Osmanlı’nın Kızıl Haç’tan çevirdi-

ği Kızıl Hilal ise beyaz zemin üzerine 
kırmızı hilal şeklinde tanımlanıyor.  
Amblem, acil yardım çantasından 
pazu bandına, ambulans olarak tahsis 
edilen araçlardan hemşire keplerine 
kadar pek çok yerde kullanıldı. Beyaz 
renk, tarih boyunca sağlık-sağaltım 
işiyle uğraşan kimseler için sembol 
renklerden biri. Beyaz zeminin tercih 
edilmesi bu bağlamda açıklanıyor. Hi-
lal ise, Avrupa’nın dinsel bir sembol 
olarak kullandığı Haç’ın Osmanlıdaki 
karşılığı olarak ya da onun yerine ge-
çebilecek bir sembol olarak kullanılı-
yor.  n UFUK KENDİRCİ 

Meram İlçesi Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunan bir sağlık kabininin acil sağlık yardım işareti olarak 
Kızıl Hilal yerine Kızıl Haç kullanması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor.
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2017-2018 eğitim-öğretim yılı başlıyor. Değişen müfredatla birlikte oluşan tartışmaların gölgesinde öğrenciler yeni yıla başlıyor. Peki okullar eğitime 
hazır mı? Eğitim sendikaları ise kendileri açısından sorunlara dikkat çekiyor. Genel kanı ile doğru planlama ile eğitim sisteminin  düzenlenmesi 

Eğitim doğru planlanmalı
2017-2018 eğitim-öğretim yılı; 

okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, orta-
okul ve imam hatip ortaokullarının 
5’inci sınıflarındaki öğrencilerin eği-
tim ve öğretime hazırlanması ama-
cıyla 11-15 tarihleri itibariyle başladı. 
Diğer sınıflardaki öğrenciler ise 18 
Eylül’de ilk ders zilini duyacaklar. Yeni 
öğretim yılı müfredat değişikliği ve 
ikili-normal eğitim sistemi söylemleri 
arasında açılırken, Konya Eğitim Bir-
Sen Başkanı Nazif Karlıer,  Eğitim-İş 
Konya Şube Başkanı Özgür Genç ve 
Türk Eğitim-Sen Konya 1 No’lu Şube 
Başkanı Tanfer Ata yeni eğitim yılı ile 
ilgili görüşlerini anlattılar.
“YABANCI DEĞİL, MİLLİ MÜFREDAT”

Yeni eğitim yılı ilgili görüşleri-
ni ifade eden Eğitim Bir-Sen Konya 
Şube Başkanı Nazif  Karlıer, milli müf-
redat vurgusu yaparak, “2017-2018 
eğitim-öğretim yılının ilk zili bu hafta 
çaldı. Bundan önce olduğu gibi bun-
dan sonra da başarılı bir eğitim öğre-
tim yılı olmasını diliyorum. Eğitimde 
belli bir mesafe kat edildi. Geçen yıl 
yapılan çalışmada müfredat ile ilgili 
değişiklikler konuşulmuştu. Biz bu 
değişiklikleri olumlu buluyoruz ama 
yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Çün-
kü bizler milli müfredata geçilmesi 
gerektiğini düşünüyoruz.  Yabancı 
müfredat değil, milli ve bize bağlı bir 
müfredat olmalı. Eksiklerimiz var. 
Önemli olan zamanla bu yanlışların 
giderilmesidir. Örneğin Türkiye’de 
ortalama 24-25 kapasiteli sınıflar 
var. Ama bakıyoruz ki bazı sınıfları-
mız 30-35 kişi kapasitesinde. Doğru 
planlama yapılmalı. Müfredatımız ise 
bilimsel ve sorgulayıcı olmalı. Deği-
şiklikler henüz yapılmadı ama bazı 
yanlış bilgiler dolaşıyor. Mesela evrim 
teorisinin müfredattan çıkartıldığı be-
lirtiliyor. Yanlış bilgiler verilmemeli. 
Müslüman bir ülkede tartışmalar bi-

limsel olarak yapılmalı. Dayatmacı 
maddeler çıkartılmalı. Kısır tartışma-
lar yapılmamalıdır” dedi.

“ÖĞRETMEN MAĞDURİYETLERİ 
GİDERİLMELİ”

 Normal eğitim sisteminin doğru 
planlama ile destekleyeceklerini söy-
leyen Başkan Karlıer, “Eğitim siste-
minde normal eğitimi destekliyoruz. 
Verilere göre sınıf başına 25-26 öğ-
renci düşüyor. Ama bazı gördüğüm 
okulların sınıflarında 39 öğrenci var. 
Planlama ve yapılaşma doğru bir 
şekilde analiz edildikten sonra hare-
ket edilmeli. Sosyal alanların iyi bir 
şekilde ayarlandıktan sonra normal 
eğitime geçilmelidir. Bunun yanında 
olumlu gelişmeler de var. Kitapların 
ve akıllı tahtaların verilmesini olum-
lu karşılıyoruz. Sorunların çözümü 
konusunda çalışmalar yapılıyor. Son 
olarak bazı öğretmenlerimiz mağdu-
riyetlerinden dolayı eşlerinden veya 
çocuklarının yanında olamıyorlar. 

Öğretmenlerimizden verim almak 
için Bakanlığımız bu konuya çözüm 
bulmalıdır. Sendika olarak sorunların 
çözümü için tartışmaya hazırız” diye-
rek sözlerine son verdi.

 “POZİTİF BİLİMLER 
YETERİNCE İŞLENMELİ”

Eğitim-İş Konya Şube Başkanı 
Özgür Genç, geçtiğimiz yıldan ka-
lan eğitim sorunlarının aşılamadığını 
ifade ederek, “Yeni eğitim-öğretim 
yılında geçmişten kalan sorunların 
azalmadığını, aksine arttığını söyleye-
biliriz. Okullaşma oranı ve tam güne 
geçiş planlamasını düşündüğümüzde 
derslik sayısının yetersiz olduğunu 
görüyoruz. Müfredat konusunda ise 
velilere, sendikalara, eğitimcilere da-
nışılmadan müfredatın hazırlandığı 
için yine eksik olarak yorumluyoruz. 
Bakan tarafından yeni müfredatta 
milli manevi değerlerin daha fazla iş-
lendiğinin söylenmesine rağmen Ata-
türk ile ilgili konuların yer verilmedi-

ğini anlıyoruz.  5-6-7 ve 8. sınıflarda 
bu konular hiç yer almıyor. Sadece 
inkılapçılık dersinde anlatıldığını gö-
rüyoruz. Konuyla ilgili sorunlarımızla 
alakalı yakın zamanda açıklama da 
yapacağız. Eğitimde sorunlar var ve 
çözülmedi. Yeni müfredat eğitimdeki 
uluslararası derecelendirme oranları-
na etki yapacağına da inanmıyoruz. 
Çünkü yeni müfredatta ek çok fazla 
bir şey yok. Pozitif bilimler yeterin-
ce işlenmeden olumlu veriler elde 
edemeyiz. Bir de eğitim camiasına 
danışılmadan yapılan çalışmalar ek-
sik ve yanlış olarak kalacaktır. Yeni 
eğitim-öğretim yılı soru işaretleriyle 
başlıyor. Okulların açılmasına 1 hafta 
kala Bakanlık öğretmen ataması yeni 
yapıyor. Planlama olmadan başarı 
sağlanamaz” diye konuştu.

“MERKEZDEKİ OKULLAR NORMAL 
EĞİTİME HAZIR DEĞİL”

Türk Eğitim-Sen Konya 1 No’lu 
Şube Başkanı Tanfer Ata ise yeni eği-

tim-öğretim yılına başlarken, eğitim-
deki eksikleri 4 madde ile açıklayarak, 
“Diğer sektörlerde olduğu gibi eğitim 
sektöründe de bazı sorunlar var. Ko-
nuyla ilgili olarak çözümler üretilme-
ye çalışılsa da bir anda değişim olması 
mümkün değil. Eğitimdeki ilk soru-
numuz öğretmen atama sistemi ile 
alakalı. Bizler öğrencilerimizi emanet 
ettiğimiz öğretmenlerimizin kadrolu 
olmasını istiyoruz. Kadrodaki açığa 
sözleşmeli öğretmenlerle doldurul-
masını doğru bulmuyoruz. Bu du-
rum memleketimizin geleceği ile ilgili 
farklı sorunlar da çıkacaktır. Mevcut 
açıkları doldurmak yerine ihtiyaca 
göre kadrolu öğretmen alınmalıdır.  
Sözleşmeli öğretmen sistemine sıcak 
bakmıyoruz. Öğretmenlerimizin mo-
tivasyonu çok önemli. 

Öğretmen  atama sistemini doğru 
yapmadığımız için sorunlarla karşı-
laşıyoruz. İkinci olarak, öğretmenler 
atandıktan sonra belli bölgelerde ça-

lışma zorunluluğu var. Bu süreleri 
tamamlayan öğretmenlerimizin yer 
değiştirmeleri ile ilgili ve özür gru-
bu(eş-sağlık ve diğer nedenler) ile 
ilgili atama sorunları giderek artıyor. 
Çünkü her yıl sorun çözüme kavuş-
madığı için bu konuda sorunlar çözü-
lemiyor. Yerlerinden memnun olma-
yan öğretmenlerimiz mutsuz oluyor. 
Diğer yandan norm fazlası öğretmen 
varken, il emrine gelen öğretmenler 
de sayıyı artırıyor. Bu öğretmenleri-
miz nerede görev alacağı belli değil. 
Üçüncü olarak yönetici atamalarında 
yaşanan sıkça değişiklikler eğitimde 
sorun oluşturuyor. Bizlere göre eğer 
yazılı sınav yapılacaksa, yazılı sınav 
puan üstünlüğüne göre hareket edil-
mesi gerekiyor. İşin içine mülakat ge-
lirse, torpiller artacaktır. Yazılı puanı 
yetersiz kişilerin mülakatla idareci ol-
ması, puanı yüksek idarecilere haksız-
lıktır. Sınav puanı yeterli olmayacaksa 
sınavlarda yapılmamalı. Son olarak  
Bakanlığımızın yaptığı açıklama tüm 
okulların normal eğitime (gün boyu) 
geçileceği yönündeydi. Normal eği-
time biz karşı değiliz. Ancak konuyla 
ilgili kafamızda soru işaretlerimiz de 
var. Türkiye normal eğitime hazır mı 
soruna tam olarak cevap veremiyo-
ruz. Çünkü ülkemizin bazı bölgele-
rinde sınıf sıkıntısı var. Yeni öğrenci 
alınmama gibi bir ihtimal alınmadı-
ğına göre sınıflar birleşecek gibi görü-
nüyor. Ama bir sınıfta 30 kişiyi geçkin 
öğrenci olmamalı. 

Taşrada zaten normal eğitim ya-
pılıyor. Ancak merkezlerde ikili sis-
temden normale geçiş konusunda 
hazır mıyız konusunda sorunlar var. 
Eğer planlama doğru yapılırsa nor-
mal eğitime geçilmeli, aksi durumda 
program yapılana kadar bu sistem ka-
lınmalı” diye konuştu.
n UFUK KENDİRCİ

Eğitim Bir-Sen Konya Şube Başkanı 
Nazif Karlıer

Eğitim-İş Konya Şube Başkanı 
Özgür Genç

Türk Eğitim-Sen Konya 
1 No’lu Şube Başkanı Tanfer Ata

‘Eğitim müfredatlarımız milli olmalı’
Saadet Partisi (SP) İl Başkan Yar-

dımcısı ve Eğitim Başkanı Yavuz 
Aydın, 2017-2018 Eğitim Öğretim 
yılının başlaması dolayısıyla açıklama 
yaptı. SP İl Başkanlığı’nda açıklamada 
bulunan Aydın, “Hepimizin malumu 
18 Eylül pazartesi günü ülkemizde 
okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve-
yüksek öğrenimde eğitim- öğretime 
başlanacak. Bu eğitim eğitim öğretim 
yılının milletçe hepimize hayırlı uğur-
lu olmasını diliyorum” dedi. 

Eğitim-Öğretim konusunu beş 
ana başlıkta değerlendiren Yavuz Ay-
dın, Şunları kaydetti: “Eğitimciler- öğ-
retmenler- öğretim görevlileri yarım 
asra yakın bir zamanda Eğitim

fakültelerinde yetişmektedir. Batı 
kaynaklı müferdatlarla öğretmen ye-
tiştiriyoruz. Milli bir

öğretmen yetiştirme planlama-
mız yok, mevcut müfredatlarla, öğ-
retmenler istenen başarıyı

vermede yetersiz kalıyor. Her yıl 
öğretmen ihtiyacımızın çok üzerinde 
öğretmen adaylarını eğitim fakülte-
lerine yerleştiriyoruz. 1995 yılında 
33 olan eğitim fakültesi, 2017 yılında 
100’ü geçti. 2016 verilerine göre 438 
bin 134 öğretmen adayı atama bekli-

yor. Eğitim fakülteleri ve diğer Fakül-
telerde öğretmenlik mesleğini hedef-
leyen 653 bin 899 öğrenci bulunuyor. 
Oysaki yıllık ataması yapılan öğret-
men sayısı 50 bini geçmemektedir. 
Öğretmenlerin talihsiz açıklamalarla 
aşağılanmaları, ücret yetersizlikleri, 
mesleki saygınlığın ortadan kalkma-

sı gibi durumlar Eğitimcide olması 
gereken hususları ortadan kaldırıyor. 
Öğretmen- öğrenci, öğretmen-veli, 
öğretmen- yönetici arasındaki saygın-
lık güm geçtikçe zayıflamaktadır.

2017-2018 eğitim- öğretim yılın-
da 17 milyon 500 bin öğrenci, 60 bin 
okul 600 bin derslikte,

1 milyonu aşkın öğretmenle ders 
başı yapacak. Yine 7 milyon 200 bin 
üniversite öğrencisi, 193 üniversite-
de, 160 bin öğretim görevlisi ile ders 
başı yapacak. Geleceğimizin teminatı 
olan neslimizin okullarımızda önce 
ahlak ve maneviyat ilkesi ile yetiştiril-
mesi gerekmektedir.

Öğrenci-öğretmen, okul ve sınıf 
ortamında saygı ve sevgiye dayalı ile-
tişim

sağlanamamaktadır. Karma eğiti-
min getirmiş olduğu sakıncalar arta-
rak devam etmektedir.

e) Bu hususlarla ilgili üniversitele-
rimizin durumu hiç gündeme getiril-
memektedir.

Kaynaklar- müfredatlar- prog-
ramlar sürekli batı kaynaklı olduğu 
için eğitim-öğretimde hep

karmaşa yaşanmaktadır. Her ba-
kan ile beraber Milli Eğitimde müfre-
dat ve programlar sil

baştan ele alınır, sonuç ortada. 
Ülkemizde okullaşma oranında ve do-
nanımında mesafeler alınsa da henüz 
yeterli seviyeye ulaşılamamıştır. İlk, 
orta ve üniversite 25 milyon öğren-
cisi olan bir ülkeyiz. Bütçeden buna 
göre pay ayırmalıyız. Eğitim-öğretime 
doğrudan ve dolaylı etki eden faktör-
lerin başında sosyal medya, televiz-
yon, radyo, gazete, dergi, müzik, spor, 
eğlence organizasyonlarında hesaba 
katmadan olmaz. Özellikle kontrolü 
çok zor ve tahribatı yüksek olan sos-
yal medya, internet kullanımı genç-
lerimiz arasında çok yaygınlaşmış ve 

eğitimi doğrudan etkilemektedir. Te-
levizyonların dizilerin ne kadar etkili 
olduğunu hepimiz bilmekteyiz.  Bu 
konuda kavramları ortaya atan mah-
fillerin ekmeğine yağ sürmekteyiz.”

EVRİM TEORİSİ TARTIŞILMADAN 
KALDIRILMALI

Milli eğitimle ilgili tavsiyelerde de 
bulunan Saadet Partisi (SP) İl Başkan 
Yardımcısı ve Eğitim Başkanı Yavuz 
Aydın, “Öğretmen yetiştirme husu-
sunu yeniden ele almalı ve millileştir-
meliyiz.Yeteri kadar öğretmen adayı-
nı seçerek almalıyız. Eğitimcilerimiz 
heyecan, gayret, azim, sebat ve güzel 
ahlak sahibi olmalı. Eğitimcilerimizin 
ücretleri bütün mesleklerin üzerinde 
tutularak yeniden düzenlenmeli. Eği-
tim-öğretimde önce ahlak ve mane-
viyat ilkesi hayata geçirilmeli. Karma 
eğitimden vazgeçilmeli. Eğitim müf-
redatlarımız milli olmalı.

Fulbrigth Komisyonu kaldırılma-
lı. Evrim teorisi tartışılmadan kaldı-
rılmalı. Okullarımız, dersliklerimiz, 
eğitim materyalleri yeterli ve kaliteli 
olmalı. Eğitim teşvikleri fakir ailelerin 
başarılı çocuklarını kapsayacak hale 
getirilmeli” dedi. 
n TEVFİK EFE 

SP İl Başkan Yardımcısı ve Eğitim Başkanı Yavuz Aydın
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Bozkır’da yapılan hizmetler ve yatırımlar ile sosyal aktivite artmaya başladı.  “3,5 yıl içerisinde Bozkır’ı yaşanabilir vaziyete getirmenin 
güzelliklerini yaşadık” diyen Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, “Önümüzdeki yıllarda Bozkır’ı daha güzel günler bekliyor” dedi

3,5 yılda değişti ve gelişti!

Kadim şehir; Konya’nın dikkat çe-
ken ilçelerinden biri de Bozkır. Orta 
Toroslar içinde yer alan Bozkır,  ilçe-
yi ikiye bölen Çarşamba Çayı, soğuk 
suları, doğal güzelliğiyle görülmeye 
ve gezilmeye değer yörelerden bir ta-
nesi. 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 çalış-
maları, çocuk oyun alanları, kaldırım 
çalışmaları ile yenilenmeye başlayan 
Bozkır, cazibe merkezi olma yolunda 
hızla ilerliyor. Yapımı tamamlanan 
Şehir Konağı, KOMEK binası, yapımı 
devam eden Gençlik Merkezi ile sos-
yal ve kültürel aktivitelerin de arttığı 
ilçe, Çay Kenarı Regülasyon Projesi, 
Modern Otogar Projesinin de bitmesi 
ile Konya’nın parlayan yıldızı konu-
muna gelecek. 

Bu durum ilçede sosyo-kültürel 
yaşamı da olumlu yönde etkiliyor. İn-
sanlar evlerinde oturmak yerine mo-
dern parklarda dinleniyor, KOMEK, 
Şehir Konağı gibi yerler de ise hem 
meslek öğreniyor hem de vakit geçir-
me imkanı buluyor. 

Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün,  ilçede sosyal hayatın eskiye göre 
oldukça değiştiğini söyledi. Hizmet 
ettikçe, bir şeyler yaptıkça Bozkırlıla-
rın mutlu olduğunu ve dışarıdan da 
çok sayıda insanın Bozkır’ı görmeye 
geldiğini belirten Başkan Gün, “3,5 yıl 
içerisinde kenarda köşede kalmakta 
olan bir ilçeyi şimdi ön plana çıkarıp, 
burası yaşanabilir hale vaziyete getir-
menin güzelliklerini yaşadık” dedi ve 
ekledi; “Önümüzdeki yıllarda Bozkır’ı 
daha güzel günler bekliyor.”
SOSYO-KÜLTÜREL HAYAT DEĞİŞİYOR

Sosyal hayatın durağın olduğu 
ilçe bu noktada da kabuğunu kırıyor. 
Özellikle Şehir Konağı bu anlamda 
önemli. Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Selçuklu Mimarisi ile ya-
pılan Şehir Konağı, ilçeye değer kat-
mış durumda. “Gençlerin, çocukların 
yüzme havuzu yoktu. Bir spor komp-
leksi oldu” diyen Başkan Gün, Şehir 
Konağı ile bu sorunların önemli oran-
da çözüldüğünü söyledi. Gün, “Din-
lenme alanları, konferans salonları, 
ders çalışma alanları da yine konakta 
mevcut.  Böyle bir hizmeti ilçeye ka-
zandırdıkları için Konya Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Tahir Akyürek’e 

teşekkür ediyorum. Bunun yanında 
Ömer Halisdemir kardeşimizin ismini 
taşıyan parkımızı hizmete açtık. 750 
metre uzunluğunda bir park. Sivri 
Dağı dediğimiz ve kenarından Çar-
şamba Çayı’nın geçtiği bir alan. Şim-
di buraya Çay’dan su verilmek üzere 
şelale de yapıyoruz. Akşamları tıklım 
tıklım oluyor. Yaz akşamlarında çok 
serin bir alan. Çocuklar oyun parkında 
oynarken, büyükler de çaylarını, kah-
velerini içip sohbetini ediyor. Bozkır’ın 
en büyük aile parklarından bir tanesi 
olan Mustafa Öz parkının restorasyo-
nu da tamamlanarak hizmete açtık. 
Bozkır’ın yetiştirdiği en önemli isim-
lerin başında geliyor Prof. Dr. Mustafa 
Öz. Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Bozkır Belediyesinin işbirliğiyle resto-
rasyonu yapılan Prof. Dr. Mustafa Öz 
Parkı, daha modern yüzüyle Bozkır’ın 
en önemli ve en gözde parkı haline 
geldi. Yine her ay düzenli konferans-
lar vererek ilçenin kültürel bilgisini de 
geliştirme gayreti içindeyiz. Başarılı 
öğrencileri Çanakkale’ye göndererek 
öğrenciler arasında başarıyı teşvik 
ediyoruz. En önemli projelerden biri 
de Gençlik Merkezi. Gençlerimizin 
vakit geçirecekleri, sportif, kültürel ve 
bilgi seviyelerini yükseltebilecekleri, 
kendilerini geliştirebilecekleri merkez 
olacak. Merkezin hayata geçmesinde 

emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğı Müsteşar Yardımcısı Faruk Özçelik 
ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Al-
tunyaldız’a teşekkür ediyorum. Proje-
leri devam eden spor tesisleri ve yeşil 
alan çalışmaların da tamamlanması 
ile ilçede sosyal hayat yıl boyu canlı 
olacak” dedi. 

KÜLTÜREL VE SOSYAL 
FAALİYETLER ARTIYOR 

Bozkır eskiye göre sosyo-kültürel 
faaliyetler açısından oldukça iyi du-
rumda. Düzenli konferanslar gerçek-
leştiriliyor, geziler organize ediliyor. 
Başkan Gün, “Kültürel anlamda çok 
ciddi faaliyetlerimiz oluyor. Özellikle 
tiyatro faaliyetlerimiz çok iyi gidiyor. 
Selçuk Üniversitesi’yle işbirliğimiz 
var. İftar yemeklerimiz ile hemşeh-
rilerimiz ile buluşuyoruz. Çok sayıda 
konferans düzenliyoruz. Her ay dolu 
dolu geçiyor. Böylece eğitim ve kültür 
anlamında seviye ciddi anlamda yük-
selmiş oluyor. Çanakkale Zaferi’nin 
100. Yılında 100 öğrenciyi, 101. Yı-
lında 101 öğrenciyi, 102. Yılında 102 
öğrenciyi Çanakkale’ye gönderdik. 
2 gün orada kalıyorlar.  Milli Eğitim 
Müdürlüğü’yle görüşmelerimiz ne-
ticesinde başarılı öğrencilerimizi de 
Çanakkale gezisi ile mutlu etmiş olu-
yoruz. Biz de başarıyı teşvik etmiş olu-
yoruz” diye konuştu. 

ÇARŞAMBA ÇAYI’NIN 
ETRAFI GÜZELLİŞİYOR 

Bozkır’ın en önemli doğal güzel-
liklerinden biri de dağların arasındaki 
Aygır Pınarı’ndan doğan ve ilçeyi ikiye 
ölen Çarşamba Çayı. Çarşamba Çayı, 
Bozkır’ın bir incisi. Yaklaşık 16 kilo-
metre yukarıdan doğup, Bozkır’ı ikiye 
bölüp, Dinek’in oradan Apa Barajına 
dökülüyor ve Konya ovasında sula-
ma ve içme suyu olarak kullanılıyor. 
Başkan Gün, ilçeye değer katan çayın 
çevresini güzelleştirmek için harekete 
geçmiş durumda. Konya Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından düzenleme 
yapılacak. Gün, “Çarşamba Çayı’nın 
etrafı Peyzaj Projesi uygulanarak 
modern bir görünüme kavuşturula-
cak, oturma alanları, yürüyüş yolları, 
kamelyalar yapılacak, çayın belli bö-
lümlerinde su fıskiyeleri ve gece ışık-
landırması ile güzel bir görünüm ka-
zandırılacaktır. İlçe merkezinin kötü 
ve bakımsız görüntüsü tamamen de-
ğişecektir” dedi. 

KOMEK İLÇEYE DEĞER KATTI 
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Meslek Edindirme Kursu (KOMEK) 
Bozkır’da da sosyal aktiviteyi arttırmış 
durumda. 856 kişinin eğitim aldığı 
Bozkır KOMEK’te 26 öğretici görev 
yapıyor. “KOMEK ilçeye hareketlilik 
getirdi” diyen Başkan Gün, “İnsanlar 

artık evlerinde sıkılmıyor. KOMEK’e 
geliyor ve yapabilecekleri bir kursa 
giderek  hem zamanlarını iyi şekilde 
değerlendirmiş oluyorlar hem de bir 
meslek öğrenmiş oluyorlar. Sadece 
çocuklar değil artık aileler bile KO-
MEK’e geliyor. 16 tane farklı kurs var. 
Nakıştan, saz kursuna kadar çok sayı-
da kurs mevcut” dedi. 

BÜTÜN MAHALLELERE HALI SAHA 
Gençlerin sportif aktivitelerine 

destek olma amacıyla tüm mahal-
lelere halı saha kazandıracaklarını 
aktaran Başkan Gün, “Bütün mahal-
lere halı saha yapmaya çalışıyoruz. 5 
tanesi bitti, 5 taneyi daha büyükşehir 
ihale etti, yapıyor. 7 tane daha yapıl-
ması için başvuruda bulunduk. Spor 
Toto Teşkilat Başkanlığı’ndan aldığı-
mız 1 milyon TL ile 5 tane halı sahayı 
gençlerimize kazandırdık. Gençleri-
miz artık tozun, çamurun içinde fut-
bol oynamayacak, spor yapmayacak. 
Bu noktada gençlere sözümüz vardı 
ve yerine getirebilmenin mutluluğu-
nu yaşıyoruz. Işıklandırılmış vaziyette 
gece bile top oynuyorlar gençler. Spor 
dalında çok ciddi çalışmalarımız var. 
Bozkır Gençler Birliği takımımız var. 
Spora çok yatkın Bozkır halkı.  Genç-
lere çok önem vermemiz gerekiyor. 
Gençliği elimizden kaçırmamız gere-
kiyor. 28 Şubat döneminde gençliği 
elimizde tutamadık. Şu anda her şey 
güzel. Çocuklara maneviyat, vatan 
sevgimizi daha çok vereceğiz. İnsanı-
mızda müthiş bir vatan, millet, bay-
rak, ezan sevgisi var. Yeniden Akifler, 
Fatihler, Yavuzlar çıkarmak adına 
gençlere sahip çıkmamız gerekiyor” 
ifadelerini kullandı. 

SÜNNET ŞÖLENİ İLÇEYE 
RENK KATIYOR 

Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün’ün hizmetlerinden biri de her yıl 
toplu sünnet organizasyonunu ger-
çekleştirmesi. Etkinlik ilçe halkı tara-
fından da oldukça beğeniliyor. “3 yıl-
da yaklaşık 300 çocuğumuzu sünnet 
ettirdik” diyen  Gün, şunları kaydetti: 
“Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz 
geleneksel sünnet şöleninde 90 çocuk 
sünnet oldu. Çok önemsediğim sosyal 
sorumluluk alanında yapmış olduğu-
muz bu etkinlik, yaptığımız tüm hiz-
metlerden daha öneml. Birinci sünnet 
şölenimizde 98 çocuğun, ikinci sün-
net şöleninde 102 çocuğun ve niha-
yet bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz 
sünnet şöleninde 90 çocuğumuzun 

sünnetini gerçekleştirdik. Yine gele-
neksel hale getirdiğimiz gibi sünnet 
olan çocuklarımızın da şölenle birlik-
te düğünlerini yaptık. Aynı zamanda 
çocuklarımızın sünnet kıyafetlerini de 
temin ediyoruz. Sünnet olan her bir 
çocuğumuza da bisiklet hediyemiz 
var.”

GENÇLİK MERKEZİ İLÇENİN 
YENİ DEĞERİ OLUYOR 

Konya’da sayıları hızla artan 
Gençlik Merkezleri gençlerin gelişimi 
açısından büyük avantajlar sunuyor. 
Bu anlamda Başkan Gün de yoğun 
çalışmaları neticesinde ilçeye bir 
Gençlik Merkezi kazandırıyor. İnşaatı 
devam eden merkez kısa süre sonra 
tamamlanacak. Gençlik Merkezi’y-
le ilgili Başkan Gün, şunları söyledi: 
“Gençlik Merkezi, Eylül ayına teslim 
edilecek. Aynı Şehir Konağı gibi. İçin-
de tüm imkanlar var. Bütün öğrenci-
lerimiz burada günün geçirecek. Ça-
lışma odaları var. 5 yıl önce deselerdi, 
“Bozkır’a Gençlik Merkezi yapılacak” 
geç kardeşim işine bak derdim. Ama 
şimdi hayaldi gerçek oldu. Merkezin 
kazanılmasında destek olan Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk 
Özçelik’e, AK Parti Konya Milletvekili 
Ziya Altunyaldız’a teşekkür ediyoruz. 
Bittiği zaman Bozkır’a ayrı bir değer 
katacak.”

YÜKSEK ÖĞRETİME BÜYÜK DESTEK 
İlçede yükseköğretime de bü-

yük destek verdiklerini aktaran Baş-
kan Gün, “Şu anda yükseköğretim 5 
bölüm olmak üzere 850 öğrenciyle 
eğitimini sürdürüyor. Kredi Yurtlar 
Kurumu ile de işbirliği içinde yurt 
sorununu ortadan kaldırdık. Bütün 
öğrencilerimizi barındıracak şekilde 
yurtlarımız tamamlandı. Öğrenciler 
ilçeye katma değer ve kültür seviye-
sinin gelişimi açısından avantaj. Ço-
cuklarımız buraya çok değer katıyor. 
Eğitimli insan ileriyi gören insandır. 
Bu anlamda öğrencilerimize yardımcı 
olmaya devam ediyoruz. Zaman Za-
man kendileriyle biraraya geliyoruz. 
Onlarla konuştuğumuzda 2-3 yıl ön-
ceki Bozkır’ın şimdikinden çok farklı 
olduğunu dile getiriyorlar. Onların 
isteklerini de yerine getirme gayre-
ti içinde oluyoruz. Hizmetlerimizle 
gençlerin vakit geçirebilecekleri alan-
lar oluşturuyoruz. Bu yatırımlarımız 
memurları da burada tutuyor. Eskiye 
göre artık evden dışarı çıkabilecekleri 
alanlar var” dedi. 

Başkan Gün, ilçeye değer katan çayın çevresini güzelleştirmek için harekete geçmiş durumda. Yine yeşil alan çalışmaları ve sosyal aktiviteler ile Bozkır, yaşanabilir bir ilçe oluyor.

Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, “Spor dalında çok ciddi çalışmalarımız var. Spora çok yatkın Bozkır halkı” dedi.

HASAN AYHAN 
BOZKIR DOSYASI-2
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‘İttifak’ı daha ileri noktalara taşıyacağız’
Konya Ticaret Oda-

sı Başkanı Selçuk Öztürk 
ve Konya Sanayi Odası 
Başkanı Memiş Kütükçü, 
İttifak Holding’in yeni Yö-
netim Kurulu Başkanı Ün-
sal Sözbir’e hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.  İttifak 
Holding’in yeni Yönetim 
Kurulu Başkanı Ünsal Söz-
bir’e yapılan hayırlı olsun 
ziyaretleri devam ediyor. 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ünsal Sözbir’i ziyaret eden 
Öztürk ve Kütükçü, tebrik-
lerini iletti. Yeni başkan ve 
yönetim kuruluna başarılar 
dileyen Öztürk ve Kütükçü; 
İttifak Holding’in Konya’nın 
önemli firmalarından birisi 
olduğuna ve gelecek dö-
nemde de yeni ve daha bü-

yük başarılara imza atacağı-
na inandıklarını ifade ettiler.

Misafirlerini, Kulep-
laza’daki makamında 
ağırlayan Ünsal Sözbir, 
ziyaretlerden memnuni-
yet duyduğunu belirtti ve 
konuklarına İttifak’ın faali-
yetleri ve gelecek vizyonu 
hakkında bilgiler verdi. 

Konukları ile gündem 
ve Konya hakkında bir süre 
sohbet ettikten sonra İtti-
fak’ın mevcut faaliyetleti ve 
gelecek planları hakkında 
bilgiler veren Ünsal Sözbir, 
“Değerli başkanlarımızın 
ziyaretlerinden duyduğum 
memnuniyeti belirtmek is-
terim. Ziyaretleri ile bizleri 
onurlandırmışlardır. İtti-
fak’ın daha iyi yerlere gel-

mesi için elimizden gelenin 
en iyisini yapacağız” dedi. 

Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı görevini devraldık-
tan sonra İttifak’ın “İdeal 
İttifak” mottosu ile bir de-
ğişim, dönüşüm ve geli-
şim yolculuğuna çıktığını 
belirten Sözbir, “İttifak’ın 
geleceğini en iyi şekilde 
tasarlamak ve etkin bir bi-
çimde uygulamak için bü-
tün kaynaklarımızı seferber 
ediyoruz. Memleketimizin 
kalkınması adına üstlen-
diğimiz sorumluluğun bir 
gereği olarak gereken tüm 
iyileştirme ve atılımları ya-
parak, Allah’ın izni ile İt-
tifak’ı daha ileri noktalara 
taşıyacağız” dedi.
n HABER MERKEZİKonya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, İttifak Holding’i ziyaret etti.

Kuğulu Park’taki 
Göletler temizleniyor

Aydınlar Ocağı’ndan 
Ereğli ve Karapınar’a gezi

Seydişehir Belediyesi’nin  hava-
sı, suyu, doğal güzellikleri ile insana 
huzur veren bir dinlenme  yeri olan 
Torosların etekleri Kuğulu Park’ta 
bulunan mevcut göletlerde temizlik 
çalışması başlattı. Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Kuğuluda yapılan 
gölet temizleme çalışmalarını yerin-
de inceledi.  Başkan Tutal, Seydişe-
hir Belediyesinin çevre temizliği du-
yarlılığı ile ilgili olarak çalışmalarını 
aralıksız olarak   sürdürdüğünü,  ça-
lışmalar kapsamında Kuğulu Mesire 
Alanındaki göletlerde  dip taraması 
yaparak temizleme  çalışmalarına  
devam ettiğini kaydetti.

Gökböget ve Büyük gölette baş-
latılan temizleme çalışmaları kapsa-
mında yosun, ot ve çöp temizleme 
çalışmaları tüm hızıyla devam etti-
ğini belirten Başkan Mehmet Tutal, 

çalışmalarda çevre  temizliğinin ve 
su kalitesinin artırılmasının planlan-
dığını söyledi.  

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte 
göletteki su seviyesinin azalması ve 
göletteki otların büyümesi üzerine 
böyle bir çalışma yaptıklarını ifa-
de eden Başkan Tutal, “Yapılan bu 
çalışma ile gölette oluşan yosun ve 
otların aşırı büyümesi ile meydana 
gelen görüntü kirliğini ortadan kal-
dırmış olacağız. Ayrıca yapılan gölet 
temizleme çalışmamız ile suyun 
kalitesi yükseltilmiş olacak. Ayrıca 
Seydişehir Belediyesi çevre sağlığı  
konusunda son derece önemli olan 
bu çalışma ile  burada yaşayan can-
lılar için mevcut  yaşam normlarının 
korunmasını da hedefliyor’’ şeklinde 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Bozkır, Ahırlı, Hadim, Çumra ve Akören’de 53 
yerleşim merkezini kapsayan Bozkır ve Üçpınar Grup Suyu projelerinin bölgeye hayat vereceğini söyledi

53 yerleşim yerinin
su sorunu çözülüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, mahalle ve 
ilçe merkezlerinde sağlıklı ve kesinti-
siz su hizmeti için yürüttüğü çalışma-
lara devam ediyor.  

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, su azlığı ve sağ-
lıksız su sıkıntısı olan ilçe ve mahalle-
lerde su ihtiyaçlarının aciliyet sırasına 
göre giderildiğini belirterek, bu çerçe-
vede Bozkır ve Üçpınar’da birbiriyle 
bağlantılı iki ayrı hatta gerçekleşti-
rilen grup suyu projelerinin Bozkır, 
Ahırlı, Akören, Hadim ve Çumra ilçe-
lerinde toplam 53 yerleşim merkezini 
kapsayacak şekilde yürütüldüğünü 
söyledi. 
5 İLÇEDE SU HASRETİ SONA ERİRİYOR 

Sarıot Kaynak Hattı’nın üzerinde 
bulunan Hanpınarı Kaynağı ile böl-
gede bulunan Gürlevik Kaynağı’nın 
Bozkır Grup Suyu hattına ilave edildi-
ğini belirten Başkan Akyürek, “İlave 
kaynaklarla beraber Bozkır ilçemiz ile 
ona bağlı 31 mahallede, Akören ilçe-
sine bağlı 2 mahallede, Ahırlı ilçesine 
bağlı 8 mahallede, Çumra ilçesine 
bağlı 1 mahallede içme ve kullanma 
suyu ihtiyacı karşılanmış olacak” diye 
konuştu. 
ÜÇPINAR GRUP SUYUNDAN 11 YERLE-

ŞİM BİRİMİ FAYDALANACAK 
Bozkır ilçesi Üçpınar Mahalle-

si’nin yaylasında bulunan Ardıçpınarı 
Kaynağı ile Karabayır Mahallesi’nin 
yaylasında belirlenen iki ayrı bölge-

de de drenaj yapılacağını vurgula-
yan Başkan Akyürek, drenaj yapılan 
yerden elde edilecek suyun cazibeli 
olarak şebekeye aktarılacağını, bu 
kaynaklardan Bozkır ilçesine bağlı 8, 
Hadim ilçesine bağlı 3 mahallenin ya-
rarlanacağını dile getirdi. 

2 AYRI GRUP SUYU 
BÖLGEYE HAYAT VERECEK 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün yürüt-
tüğü Bozkır Grup Suyu’ndan Bozkır 
ilçesi ile ona bağlı Çağlayan, Dereköy, 
Harmanpınar, Hisarlık, Karacahisar, 
Akçapınar, Karacaardıç, Bozdam, 
Sazlı, Bağyurdu, Kayapınar, Tarla-
başı, Yalnızca, Baybağan, Tepelice, 

Tepearası, Küçükhisarlık, Yazdamı, 
Ulupınar, Aydınkışla, Kuşça, Yelbeği, 
Işıklar, Ayvalıca, Kildere, Sarıoğlan, 
Koçaş, Boyalı, Kuzören, Kınık, Hacılar 
mahalleleri; Akören ilçesine bağlı Av-
dan, Dutlu Mahalleleri; Ahırlı ilçesine 
bağlı Bademli, Aliçerçi, Erdoğan, Kü-
çüköz, Büyüköz, Karacakuyu, Kaya-
cık, Çiftlik mahalleleri; Çumra ilçesine 
bağlı Tahtalı Mahallesi yararlanacak. 

Üçpınar Grup Suyu’ndan ise, Boz-
kır ilçesine bağlı Soğucak, Kovanlık, 
Karabayır, Hacıyunuslar, Üçpınar, 
Elmaağaç, Söğüt, Dereiçi mahallele-
leri ile Hadim ilçesine bağlı Gülvet, 
Dolhanlar, Bolat mahalleleri yararla-
nacak.  n HABER MERKEZİ 

Konya Aydınlar Ocağı üyeleri, 
hafta sonunda Ereğli ve Karapı-
nar’ın tarihi, dini ve turistik yerleri-
ni gezdi. Ocak başkanı Dr. Mustafa 
Güçlü, “Vatana sevgiyle bağlanmak 
ancak bu tür gezilerle elde ediliyor” 
dedi.

Konya Aydınlar Ocağı, Ereğli ve 
Karapınar’a Kültür Gezisi düzenledi.

Kılıçarslan Meydanı’ndan baş-
layan yolculukta ilk durak Kara-
pınar’daki dünyanın nazar bon-
cuğuMeke Gölü ile Sultan Selim 
Camisi oldu. Suyu iyice çekilen 
Meke Gölü’nde toplu olarak hatıra 
fotoğrafı çekinen Aydınlar Ocağı 
kafilesi, Ereğli Ergenekon Parkı’n-
daki kahvaltıdan sonra Mustafa 
Akçay rehberliğinde Karamanoğlu 
Süleyman Bey’in kızı Nasiha Hatun 
tarafından 1393 yılında yaptırılan 
Şeyh Şahabeddin Türbesi ve Kül-
liyesi ile Hz. Ebudderda Türbesi’ni 
ziyaret ettikten sonra Ulu Camii’ni 
gezdiler. Atatürk Kültür Parkı’nda 
düzenlenen Bekdik Türkmen Şenli-

ğine de katılan kafile, İvriz Köyü ve 
çayında dinlendi.Hitit döneminde 
M.Ö.1180’de Tuvana Kralı Varpa-
lavas tarafından yaptırılan ve üze-
rinde Bereket Tanrısı Tarhundas ile 
Kralın resmedildiği İvriz Kaya Anıtı 
(Hitit Kabartması) önünde fotoğ-
raf çekinen kafile, Ereğli Organize 
Sanayi Bölgesi’nde bulunan Erkon-
konsantre Fabrikası’nı gezdikten 
sonra Konya’ya dönüşte Acıgöl’e de 
uğradılar.

Ereğli ve Karapınar gezisinin ga-
yet güzel geçtiğini ifade eden Konya 
Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Güçlü, kültür gezi-
lerinin artarak devam edeceğini be-
lirterek “Ereğli ve Karapınar Kültür 
gezimize 20 kişi katıldı. Tarihe yap-
tığımız yolculukta hem vatanımızı 
hem de Konya’nın ilçelerini tanıya-
rak tarihini öğrenmiş oluyoruz. Va-
tanı sevmek ve aidiyet duygusuyla 
bağlanmak ancak bu tür gezilerle 
elde ediliyor” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Kentsel dönüşümde rol model olacak’
Meram Belediye Başkanı Fatma 

Toru, önceki akşam düzenledikleri 
‘MİRAS’ adlı görsel şölene gösteri-
len ilgi nedeniyle teşekkür mesajı 
yayımladı. Şükran Mahallesi Kentsel 
Dönüşüm Projesi’nin farklı bir for-
matta tanıtımı nedeniyle düzenledik-
leri MİRAS adlı görsel şölenin büyük 
beğeni topladığını kaydeden Başkan 
Toru, “Tarihi şehir merkezlerimizde 
ve kentsel dönüşüm çalışmalarında 
rol model olacak bir çalışmayı ortaya 
koymamızda destek olan; teşrifleri 
ile bizleri onurlandıran, destek veren 
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. 
Mehmet Özhaseki ve Bakanlık çalı-

şanlarına, bölgenin ihyasında birlikte 
çalışmaya devam edeceğimiz, bu or-
ganizasyonda bize destek veren başta 
Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın 
Numan Kurtulmuş’a, ayrıca  prog-
ramın Genel Sanat Yönetmeni olan 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel 
Sanatlar Genel Müdürü Murat Selim 
Tokaç ve Bakanlık çalışanlarına, prog-
rama katılan AK Parti Genel Başkan 
Yardımcımız Sayın Ahmet Sorgun, 
Konya Valimiz Sayın Yakup Canbolat, 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Sayın Tahir Akyürek, AK Parti 
Konya Milletvekillerimiz, Kayma-
kamlarımız, Belediye Başkanlarımız, 

AK Parti Konya İl Başkanımız Sayın 
Musa Arat, AK Parti Meram İlçe Baş-
kanımız Sayın Abdülkadir Özöğür ve 
ilçe teşkilatı, AK Parti Karatay ve Sel-
çuklu İlçe Başkanlarımız ve diğer teş-
kilat mensuplarımız, STK temsilcileri, 
meclis üyeleri, muhtarlar, diğer pro-
tokol üyeleri ve tüm vatandaşlarımıza 
yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca 
programın kamuoyuna duyurulması 
noktasında büyük rol oynayan ga-
zeteci ve köşe yazarlarımıza, sosyal 
medyada projemize büyük destek 
veren tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
13 Eylül 2017 Çarşamba  • Yıl: 10 • Sayı: 3135

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No: 158/D  Karatay/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Kulu’da seyir halindeki TIR yandı Para çekerken otomobili çalındı
Kulu’da, seyir ha-

lindeyken alev alev ya-
nan tekstil malzemesi 
taşıyan TIR kullanıla-
maz hale geldi. Edini-
len bilgiye göre, An-
kara istikametinden 
Adana istikametine 
hareket halinde olan 
S.G. idaresindeki 01 
YG 101 plakalı tekstil 
malzemesi yüklü tır 
bir anda yanmaya baş-
ladı. TIR’dan yükselen 
dumanları fark eden 
sürücülerin uyarması 
sonucu tır şoförü S.G., 
aracını yol kenarında 
durdurdu. 

Alevlerin kısa sürüde tüm aracı 
sarması üzerine itfaiyeye haber ve-
rildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye 
ekipleri yangına müdahale ederken, 
polis ekipleri de karayolunu ulaşıma 

kapatarak güvenlik önlemi aldı. 
Yapılan soğutma çalışmalarının 

ardından yangın tamamen söndü-
rüldü. Yangın sonrası tır kullanıla-
maz hale gelirken, yaklaşık 2 saat 
ulaşıma kapanan Ankara-Adana 

yolu yangının söndürülmesinin ar-
dından tekrar trafiğe açıldı. TIR’ın 
alev alev yanması çevredeki bir 
vatandaşın cep telefonu tarafından 
görüntülendi. 
n İHA

Kulu’da, ATM’den para çeken 
gurbetçinin anahtarı üzerinde olan 
otomobili çalındı. 

Olay, Kulu Atatürk Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, tatil için Norveç’ten 
memleketine gelen gurbetçi Y.Y, 
yanına 5-6 yaşlarındaki yeğenini 
alarak ATM’den para çekmek için 

42 GF 403 plakalı hafif ticari araç-
la Atatürk Caddesi üzeri Jandarma 
karşısında bulunan ATM’lerin oldu-
ğu yere geldi. Y.Y. aracını anahtarı 
üzerinde yeğeni ile ATM karşısın-
daki parka bıraktı. Gurbetçi Y.Y, 
ATM’den para çekmeye çalıştığı 
sırada henüz kimliği tespit edile-
meyen bir kişi gelerek araçtaki ço-

cuğu indirip aracı çalıştırarak hızlıca 
uzaklaştı. Araç sahibi Y.Y. yakın-
da bulunan Jandarmaya koşarak 
ihbarda bulundu. Bu arada polis 
merkezine de ihbarda bulunulur-
ken, ilçe giriş ve çıkışlarında kontrol 
altına alındı. Araca ve çalan kişinin 
izine rastlanmazken, soruşturma 
başlatıldı.  n İHA

Elektrik kablolarını 
yakarken yakalandılar

Beyşehir ilçesinde hırsızlık zan-
lıları, bir inşaattan çaldıkları iddia 
edilen elektrik kablolarını yakmak 
istediği sırada polis ekipleri tarafın-
dan suçüstü yakalandı. 

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler 
Mahallesi’nde bulunan bir binaya 
döşenen elektrik kablolarının akşam 
saatlerinde sökülerek çalındığı ihba-
rı üzerine harekete geçen Beyşehir 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ça-
lışma başlattı. 

Avşar Mahallesi’nde gündüz 
saatlerinde çıkan dumanı fark eden 
vatandaşların ihbarı üzerine bölge-
ye giden ekipler, kabloları ateşe ve-

ren 2 kişiyi suçüstü yakaladı. 
Polis, 500 metre uzunluğundaki 

kablonun dış izolesini yakarak içeri-
sindeki bakır kabloyu ortaya çıkar-
mak istediği anlaşılan M.A.Ç. (30) 
ile H.K’nın (25) akşam saatlerinde 
inşaatta meydana gelen hırsızlık 
olayının faili olduğunu belirledi. 

Gözaltına alınan hırsızlık zanlı-
larından emniyetteki işlemleri ta-
mamlanan M.A.Ç. (30), sevk edil-
diği Beyşehir Adliyesi’nde savcılık 
sorgulamasının ardından tutuklan-
dı.

H.K. ise tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı.   n AA 

FETÖ’nün ‘çatı yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan 191’i tutuklu 527 sanığın yargılanmasına 
başlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Türk adaletinin şimdi hesap sorduğunu söyledi 

Hesabı sorulacak, 
cezalarını alacaklar!

Konya’da, Fetullahçı Terör Ör-
gütü/Paralel Devlet Yapılanmasının 
(FETÖ/PYD) ‘çatı yapılanmasına’ 
ilişkin haklarında dava açılan 191’i 
tutuklu 527 sanığın yargılanmasına 
başlandı. Konya 9. Ağır Ceza Mah-
kemesince, Adliye binasındaki sa-
lonların fiziki yetersizliği nedeniyle 
Bölge İdare Mahkemesi duruşma 
salonunda davanın ilk duruşmasına 
başlandı. Duruşmayı AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Milletve-
kili Ahmet Sorgun, Konya Milletvekili 
Hüsnüye Erdoğan, Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Mustafa Akış ve AK 
Parti Konya Teşkilatı ile üyeleri de ta-
kip etti. Adliye önünde basına açıkla-
malarda bulunan AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, zamanın hesap sor-
ma zamanı olduğunun altını çizerek 
,“Daha önce bir Şubat soğuğu ülkeyi 
kasıp kavurdu. Dernekler, vakıflar, 
sivil toplum kuruluşları, hükümet bir 
yönü ile alaşağı edildi. 28 Şubat’ta bi-
risinin önü açıldı. Adalet kimin ihanet, 
kimin ticaret ve kimin ibadet içerisin-
de olduğunu terazisi ile tartacak. Ge-
reken cezayı da alacaklar. Yargılama 
süreci hukuka, adaleti yakışır bir şe-
kilde ve evrensel normlara uygun bir 
şekilde sürecek. Milletin vekili olarak 
bu süreçleri takip edeceğiz” dedi. 

HEDEF ŞEHİRLERDEN 
BİR TANESİ DE KONYA OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
12 Eylül olaylarının yıl dönümü oldu-
ğunu hatırlatarak, 28 Şubat’tan sonra 
ise yine FETÖ’nun önünün açıldığını 
da ifade etti. Hedef şehirlerden bir 
tanesinin de Konya olduğunun altını 
çizen Sorgun, sözlerine şu şekilde de-
vam etti: “12 Eylül 2017 tarihi 12 Eylül 
1980’nde 37.yılı. 1 darbeyle her şeyin 
bir günde güllük gülistanlık olduğu ve 
darbeyi yapanların emperiyal güçlere 
‘endişe edilecek bir durum yok bunlar 
bizim çocuklar’ dendiği bir darbenin 
de yıl dönümündeyiz. Çok iyi hatır-
lıyorum o günlerde hukuk fakültesi 
son sınıf öğrencisiydim. O zamanın 

Fetullah Gülen’i bugünün FETÖ’su 
her yerde arananlar listesindeydi. Du-
varlarda ve afişlerde aranıyordu. Ama 
bir yandan da şehir şehir gezip vaaz-
lar vererek ağlıyor, ağlatıyordu. Tabi 
ben o zaman bir genç olarak bu olaya 
anlam verememiştim. Daha sonra 28 
Şubat oldu. Bir Şubat soğuğu ülkeyi 
kasıp kavurdu. Dernekler, vakıflar, 
sivil toplum kuruluşları, hükümet bir 
yönü ile alaşağı edildi. 28 Şubat’ta 
birisinin önü açıldı. Avrupa Birliği Bü-
yük Elçisi, 28 Şubat’ta bizzat kendisi 
şöyle ifade etti; ’28 Şubat’tan önce 
bütün Avrupa elçilerini topladık. Eğer 
fiilen el konulmaz ise buna biz sıcak 
bakarız bunu da destekleriz.’ Yine o 
günlerde tamamen önü açılan FETÖ 
idi. 2013’te o günün başbakanı sayın 
cumhurbaşkanımız, Konya’da iken 
yargı ve emniyet darbesi yapılmak is-
tendi. 12 Eylül’ün gerekçeleri arasın-

da Konya’da yapılan miting gösterildi. 
28 Şubat’ta yine hedef şehirlerden bir 
tanesi Konya idi.”

ZAMAN, MİLLETİMİZ ADINA 
YARGI TARAFINDAN HESAP 

SORMA ZAMANIDIR
İkinci kez bombalanarak gazi olan 

meclisin üyeleri olarak, FETÖ davala-
rının sürekli takipçisi olacaklarını açık-
layan Sorgun, “Bugün burada 527 
sanıklı çatı davasının ilk duruşmasına 
bizde katılacağız. Birçok davada halen 
devam ediyor. Ben Ankara’da da bir-
çok davaya katıldım. Yargılama süreci 
hukuka, adaleti yakışır bir şekilde ve 
evrensel normlara uygun bir şekilde 
sürüyor. Şimdi artık milletimiz adına 
yargı tarafından hesap sorma zamanı-
dır. Bu bakımdan bu süreçleri düzenli 
bir şekilde takip ediyoruz. Çünkü bu 
işgal girişiminin mağduru 250 şehit. 
Bu işgalin mağduru 2 bin 196 gazi-

miz ve kısaca bunun mağduru bütün 
millet. Bombalanarak ikinci kez gazi 
olan meclisin üyesi olarak bu davala-
rın takipçisiyiz. Merhum Mehmet Akif 
Ersoy ‘Allah bir daha bu millete istik-
lal marşı yazdırmasın’ diyordu. Ben-
de Allah bir daha 15 Temmuzları bu 
millete göstermesin diyorum. Adalet 
kimin ihanet, kimin ticaret ve kimin 
ibadet içerisinde olduğunu terazisi ile 
tartacak. Gereken cezayı da alacaklar-
dır” ifadelerini kullandı. 

PKK, DAEŞ NEREYE 
KAÇIYORSA FETO’DA ORAYA 
KAÇARAK HİMAYE GÖRÜYOR

PKK, DAEŞ gibi terör örgütleri 
nereye kaçıyorsa FETÖ teröristlerinin 
de oraya kaçtığını vurgulayan Sorgun, 
“Önü asrın ihaneti arkası ise milleti-
miz tarafından bakıldığında asrın za-
feri olarak nitelendirebileceğimiz 15 
Temmuz kalkışması oldu. Darbe çok 
hafif kalır çünkü bu millet ne darbeler 
gördü. Bunu abartarak değil inanarak 
söylüyorum,  bu tam anlamıyla bir 
işgal girişimiydi. Çünkü bir yabancı 
işgal gücü eğer ülkemize saldırmış 
olsaydı nerelere saldırırdı? Milletin 
meclisine saldırırdı.  Devleti milleti 
temsil makamı olan Cumhurbaşkan-
lığına saldırırdı. Emniyetin özel güç-
lerine saldırırdı. Önceki darbelerden 
de bildiğimiz gibi TRT işgal edilirdi. 
Bütün iletişimi kesmek için de TÜRK-
SAT’a saldırıldı. Yani yabancı bir işgal 
gücü saldırsaydı ancak buralara saldı-
rırdı. Bu bakımdan bu olay bir darbe 
ve ihtilalden çok çok öte resmen bir 
işgal girişimiydi. Ne yazık ki akabinde 
bazı aleme nizamat vermek isteyen-
ler, taraflar arasında ilk saatlerde ihti-
lal çağrısında bulundular. Sonra mil-
letin adamı milletle yürüyerek liderlik 
edince yarım ağız kınamaya kalktılar. 
Ama bugün PKK, DAEŞ gibi terör ör-
gütleri nereye kaçıyorlarsa FETÖ’nun 
teröristleri de oraya kaçıyor ve himaye 
görüyorlar. Ama bağımsızlığı, taraf-
sızlığı anayasal teminat altına alınmış 
olan Türk Adaleti, yargısı artık şimdi 
hesap soruyor. Milletimiz adına hesap 
soruyor” diyerek sözlerini tamamladı. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Duruşmayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ve AK Parti Konya Teşkilatı ile üyeleri de takip etti.
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Kulu ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi 
yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Emrah 
Kandırmaz idaresindeki 07 SC 266 plakalı 
otomobil, Kulu-Karacadağ karayolunun 11. 
kilometresinde, 42 CIT 61 plakalı araçla 
çarpıştı.  Kazada, sürücü Kandırmaz ve aynı 
araçta bulunan Hasan Bakırçakmak (32) ya-
ralandı. Yaralılar, önce Kulu Devlet Hastane-
si’ne, burada yapılan müdahalenin ardından 
Konya’ya sevk edildi.  n AA

Yapılan operasyonla çantalarında uyuşturu-
cuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. 
İzmir’den yolcu treniyle Konya’ya uyuştu-
rucu sevkiyatı yapılacağını bilgisini alan İl 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatle-
rinde gar önünde önlem aldı.Düzenlenen 
operasyonda, trenden inen şüpheliler İ.D. ve 
S.A’yı gar önünde gözaltına aldı.
Yapılan aramada, şüphelilerin çantasında 1 
kilo 100 gram esrar ile 500 extacy hap ele 
geçirildi.   n AA

Uyuşturucu 
operasyonu

Kulu’da kaza
2 kişi yaralı

Seydişehir ilçesinde park halinde bekleyen otomobil he-
nüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

Alınan bilgiye göre, Ulukapı Mahallesi Uludağ Caddesi’n-
de park halindeki 42 D 0913 plakalı otomobilin motor bölü-

mü bilinmeyen nedenle alev aldı. 
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan oto-

mobili uzun uğraşların ardından söndürdü. 
n AA

Önümüzdeki hafta 2017-2018 eğitim-öğretim döneminin başlayacak olması nedeniyle Yunak’ta 
okulların güvenliğiyle ilgili toplantı yapıldı. Güvenlik risklerine karşı tedbirlerin alındığı belirtildi

Yunak’ta okulların 
güvenliği sağlandı!

Yunak’ta 2017-2018 Eğitim-Öğ-
retim döneminde okulların güvenliği 
ile ilgili toplantı yapıldı. 

Kaymakam Fatih Cıdıroğlu baş-
kanlığında, Belediye Başkanı Abdul-
lah Emre Demirhan , İlçe Emniyet 
Amiri Samet Asıldaş,  İlçe Jandarma 
Komutanı  Üsttğm. Adem Güneş, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Alaadin Barba-
ros Topaloğlu, İlçe Devlet Hastanesi 
Müdürü, mahalle muhtarları, okul 
müdürleri ve okul aile birliği başkan-
larının katılımı ile toplantı gerçekleş-
tirildi. 

2017- 2018 Eğitim Öğretim yılı 
başlangıcında okullarda ve çevresin-
de güvenlik önlemleri, uyuşturucu 
madde kullanımıyla mücadele ve 
okullarda başarının artırılması ile  il-
gili konular görüşüldü. 

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü  
Alaadin Barbaros Topaloğlu, “Ülke-
mizde son yıllarda milli eğitime ciddi 
yatırımlar yapılmaktadır. Son olarak 
merkezi bütçenin en büyük payının 
eğitime ayrıldığının görmekteyiz. Mil-
li eğitimde iki önemli hassasiyetimiz 
var. Birisi fiziksel yeterliliklerimizi en 
üst seviyeye çıkarmak, diğeri de eği-
timdeki niteliğimizi, öğrenci  başarı-
mızı her geçen gün bir üst noktaya 
taşıyabilmek olmalıdır” dedi. 

Yunak  Kaymakamı  Fatih Cı-
dıroğlu da bu yıl  37 okul 261 derslik-
te ortalama  5500 öğrencinin eğitim 
göreceğini belirterek, “İçişleri ve Milli 
Eğitim Bakanlıklarımız okul güvenli-
ğinin sağlanmasında paydaş kurum-
ların etkin bir şekilde çalışmaları, 
okullarda güvenlik sorununa yol açan 
etkenleri belirleyerek, güvenli eğitim 
ortamı sağlayacak tır. Yine İçişleri Ba-
kanlığının “2017-2018 Eğitim-Öğre-
tim Döneminde Okulların Çevresinde 
Alınacak Güvenlik Tedbirleri” başlıklı 
genelgesi vali/kaymakamlar başkan-
lığında eğitimde paydaş kuruluşlar-
la toplantı yapılarak, hassas olduğu 

bilinen okullar başta olmak üzere 
okullarda güvenliğin azami ölçüye 
çıkartılması, okul güvenlik kamerala-
rının tamamlanması ve Kent Güven-
lik Yönetim Sistemine entegrasyonu, 
uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle 
mücadele, çocuklarımızın güvenli bir 
şekilde servislerle taşınması, öğren-
cilerimizin gün ışığından daha fazla 
istifade etmeleri konularında kararlar 

alınmıştır. İçişleri Bakanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığınca okullarda gü-
venli eğitimin sağlanması konusunda 
emredilen hususlarla ilgili tedbirlerin 
bir kısmı halen uygulanmakta olup 
bir kısmı ise bu yıl uygulanmaya baş-
lanacaktır. 

İlçemiz okullarında güvenlik 
yönüyle ciddi sıkıntılar olmamakla 
birlikte tedbirlere riayet edilmediği 

takdirde güvenlik riski oluşturabile-
cek potansiyel mevcuttur. Bu riskleri 
azaltmak ve ortadan kaldırmak ama-
cıyla okul müdürlükleri, Okul Aile Bir-
liği başkanları, Emniyet Müdürlüğü, 
Jandarma Komutanlığı, tarafından 
gerekli önlem ve tedbirler alınacak-
tır” ifadelerini kullandı. Konuşmaların 
ardından toplantı sona erdi. 
n HABER MERKEZİ 

Konya İHH’dan Suriye’ye 50 ton un yardımı
Konya İHH İnsani Yardım Derne-

ği Suriye’de savaş mağduru ailelere 
50 ton un yardımı gönderdi.

Yurt içinde ve yurt dışında doğal 
afet, kuraklık, açlık ve savaş mağdur-
larına yardım çalışmalarında bulunan 

Konya İHH İnsani Yardım Derneği, 
Suriye’de mülteci kamplarında yaşa-
mak zorunda kalan savaş mağdurları-
na 2 tır gıda malzemesi gönderdi. 

50 ton un yardımının ekmek ya-
pımında kullanılacağını dile getiren 

Konya İHH Basın Sorumlusu Mehmet 
Tanrıkulu “Üretilen ekmekler Suri-
ye’nin Humus, Hama, İdlib, Şam ve 
Halep kırsalında ihtiyaç sahibi ailelere 
dağıtılacak. 

50 ton un ile üretilecek 490 bin 

ekmekten 150 bin kişinin faydalan-
masını bekliyoruz” dedi. 

İHH 2017’nin ilk 8 ayında 300 
milyon ekmeği kamplarda yaşayan 
mültecilere ulaştırdı.
n HABER MERKEZİ

Park halindeki otomobil yandı

Yunak’ta 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde okulların güvenliği ile ilgili toplantı yapıldı.

Bana bir masal anlat-
sana anne! Maviye yelken 
açmak gibi, gökkuşağının 
altındaki hazineye ulaşır-
ken bin bir tehlikeden kaç-
mak gibi… Bir tutam kor-
ku, bir avuç huzur koksun 
hava… Ama sonları hep 
mutlulukla biten masallar 
olsun. Sen anlat! Benim 
çocuk yüreğim inanmaya 
hazır.

Çocukluktan başlıyor masumca 
inanmalarımız… Her oyunu sahici gibi 
algılamamız… İşte bundan sobelenir ol-
duk hep hayal kırıklıklarına… Renkli stop 
oynarken renklerin gösterişine vurulduk. 
Oyunu kuralına göre oynarken hilecilerle 
karşılaştık. Her yeni doğan günü bayram 
sayıp, yüzümüzü yalayan güneşe, gü-
lümsemelerimizi harçlık sunduk. 

Lâkin ne tuhaf şu insanlar… Ken-
dinin tebeşirle çizdiği sek sek oyununda 
hayallerinin yananı oluyorlar. Hayatın yo-
lunda sırtında taşıdıklarından kamburla-
şıyorlar. Doğa bile inatlaşırken mevsim-
lerle, acıların koynuna tüm umutlarını 
bırakıveriyorlar. Oysa o güzel gözlerinde 
yaşanmamış ne hayaller gizli. 

Bugün günlerden otağım… Göz-
lerimi ilk açtığım yer. Gül benzime hü-
zünler çökene kadar yüzümü pembe bir 
tülle kapayan mutlulukları bana sunan 
yuvam. Akıp giden zamanın kumlarını 
tek tek kontrol edip, testten geçirerek 
beni her zaman koruyanlarımın olmasını 
bilmenin rahatlığını yaşadım ömrüm-
ce… 

Gece gündüzü, karanlık aydınlığı 
kovalarcasına… Çocukluktan yaşlılığa 
doğru koştururcasına… Zaman su gibi 
akıp geçti. “Kalbin kadar saf ve temiz…” 
diye başlayan kilitli hatıra defterlerinden, 
görüldü yapıp cevap vermeyen hatırsız 
sayfalara meze olan sohbetlere geçiş 
yaptık. Vaktin tesirine kapılıp, neler olup 
bittiğinden bihaber yaşar olduk. 

Gözleri açılmamış, yüzünde hep bir 
duvakla büyüyen masum insanlardık. 
Duvağımız ailemizden gelen kültürle olu-
şuyordu. Kötülükten uzak, yüzünde hep 
ince bir bariyerle kendini koruyan…

Bir yanım çitlembik bir hanımefendi. 

Şu zamanda ailemin ilmek 
ilmek işlediği pembe ba-
riyerime hasar gelmesin 
diye hayatın karşısında 
ayaklarımı yana katlayıp 
saygıyla oturuyorum. Bir 
de bakarsın annesinin 
nazlı gülü gibi zarafe-
tim, hüzünlerin gözlerini 
kamaştırırım. 

Ve kimi zaman da 
parmağına diken batsa içli 

içli çocuk gibi hıçkırarak ağlarım. Baha-
nedir canının yanması… Kim bilir hangi 
acılara bedeldir o damlalarım… 

Bazen çocukluğuma dalıyorum da; 
salonda uyuyup, ana kucağında taşındı-
ğım yatağımda uyandığım günlerin özle-
mini yâd ederken buluyorum kendimi… 
Hayallerimiz bile hayal meyal işte…  

Düşüncelerime Yahya Âsaf’ın bir 
sözü tercüman oluyor, “Mihne-i dün-
ya ile dilhûn olan bir ben miyem, tir-i 
gamla sinesi mecrûh olan bir ben mi-
yem…”

Ben duvağımın altında insanlardan 
uzak, çocukluğuma ve kitapların mü-
rekkep kokulu sayfalarına yakın olmak 
istiyorum. Ebu Zer’in “Yalnızlık zor değil 
mi?” cevabına verdiği cümlesi gibi, “İn-
sanlar daha zor!” yalnızlığım bana has 
en azından deyip geçiyorum…

Hadi anne yalnızlığımın koynunda, 
şefkat dolu sesinle bana bir masal anlat. 
Yüzüme kendi tecrübelerinden ilmek 
ilmek işlediğin; pembe, çiçekli, rengârenk 
balonları olan duvağımı ört. 

Ört ki, gecenin karanlığına gizlenmiş 
acı canavarları benim ışıltımdan korkup 
bana yaklaşamasın. Huzurla mis gibi ko-
kan baba evindeki yatağımda uyanayım. 
Çocukken hep büyümek ister ya insan!.. 
Ben oldum olası hep çocuk kalmayı is-
temişimdir. 

Masumluğumun ve duvağımın 
zedelenmesini hiç istemiyorum. “Kaç 
yaşına geldin hâlâ çocuk gibisin.” diyen-
lerin sözlerini iltifat olarak algılıyorum. 
Binaenaleyh; “neyleyim bu hayatı, içinde 
çocukluk yoksa” diyor ve müsaadenizi 
istiyorum.

 Mutluluk ve çocuklukla kalın yazı 
dostlarım.

DUVAĞIM

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Düğünün ortasında 
manganda dehşeti

Düğünde oynayanların arasına 
dalarak pompalı tüfekle havaya ateş 
eden magandalar cep telefonu ka-
merasına yansıdı. Cep telefonu ile 
kaydedilen görüntülerde, düğünde 
eğlenenlerin arasına pompalı tü-
fekle karışan iki kişi, oynayanları 
ve çevredekileri umursamadan ha-

vaya ateş ediyor. Şahıslar ellerinde 
tüfeklerle gezerken, eğlence devam 
ediyor. Bu sırada birkaç çocuğun da 
alana girerek oynadığı dikkat çeki-
yor. Farklı bir açıdan kaydedilen gö-
rüntüde ise duvarın yanında elinde 
tüfeklerle duran gençler ateş etme-
ye devam ediyor.   n İHA
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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;



ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ 
İÇİN BİR TELEFON  KADAR YAKINIZ

444 5 158
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ELEMANLAR 
ARANIYOR

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

0332 345 16 16

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ELEMANLAR ALINACAKTIR.

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

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

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

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

GAZ ALTI
KAYNAKÇILARI
ALINACAKTIR

SERVİS+SSK+YEMEK

YETKİLİ: AHMET BEY
GSM : 0507 044 17 36

GAZ ALTI VE 
ELEKTRİK

KAYNAKÇILARI
ALINACAKTIR

UNORMAK MUHASEBE DEPARTMANI
UNORMAK DEĞİRMEN MAK.İML.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

KONYA 3.ORG.SAN.BÖLGESİ 
7.SK.5/1 SELÇUKLU/ KONYA

TEL : 0332 239 10 16

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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Kredi faizleri 8 ayda
150-300 baz puan arttı

Son 8 aylık dönemde faizler, ko-
nut kredilerinde 150 baz puan, ihti-
yaç kredilerinde 240 baz puan, tica-
ri kredilerde 275 baz puan ve taşıt 
kredilerinde 300 baz puan yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) verilerine göre, 
geçen yılın sonunda yüzde 14,53 
düzeyinde bulunan ortalama ticari 
kredi faiz oranı, bu yılın ocak ayın-
da yüzde 13,25’e gerilese de ocak 
ortasından itibaren yükselişe geçti. 
Temmuzda yüzde 17’nin üzerini 
gören ticari kredi faiz oranı, geçen 
ay yüzde 15,7 seviyesine geriledi. 
Ticari kredi faiz oranı, son iki hafta-
lık dönemde tekrar yüzde 17’yi aşa-
rak bu ay itibarıyla yüzde 17,29 ile 
Mart 2009’dan bu yana en yüksek 
seviyesine ulaştı.

Bankalarca açılan ticari kredile-
re uygulanan ağırlıklı ortalama faiz 
oranları, son 8 aylık süreçte 275 baz 
puan artış gösterdi.

Söz konusu dönemde konut 
kredisi faiz oranı yüzde 11,4’ten 
yüzde 12,9’a, taşıt kredisi faiz ora-
nı yüzde 13,3’ten yüzde 16,3’e ve 
ihtiyaç kredisi faiz oranı da yüzde 
16,1’den yüzde 18,3’e çıktı. Böylece 
son 8 aylık dönemde faizler, konut 
kredilerinde 150 baz puan, ihtiyaç 
kredilerinde 240 baz puan ve taşıt 

kredilerinde 300 baz puan arttı.
Geçen yılın sonunda yüzde 8,52 

seviyesinde bulunan 1 ay vadeli TL 
mevduat faiz oranı da 1 Eylül itiba-
rıyla 10,82’ye yükseldi.

Turkey Macro View Consulting 
Yönetici Direktörü Ferhat Yüksel-
türk, konuya ilişkin yaptığı açıkla-
mada, piyasada ocak ayı sonrasında 
TL’de yaşanan zayıflık ve bunun 
enflasyon görünümünü belirgin bir 
şekilde bozmasının ardından TC-
MB’nin, politika duruşunu sıkılaştır-
ması ve ortalama fonlama maliye-
tini yüzde 8’den yüzde 12’ye kadar 
çıkarmasının mevduat maliyetleri-
nin de artmasına neden olduğunu 
söyledi. 

Yükseltürk, enflasyonun bu dö-
nemde çift haneye yükselmesi ve 
gelecek döneme yönelik enflasyon 
beklentilerinin bu dönemde yukarı 
yönlü revize edilmesinin de TC-
MB’nin, enflasyon görünümünde 
anlamlı bir iyileşme görülene kadar 
sıkı duruşunu sürdüreceğine işaret 
ettiğini, bu nedenle mevduat faiz-
lerinde de hem Merkez Bankası’nın 
sıkı duruşu hem de enflasyon görü-
nümü nedeniyle ocak ayına kıyasla 
ortalamada 200 baz puan artış ya-
şandığını kaydetti.
n AA

Organik çiftlikte Bağbozumu Şenliği 

Temmuz Organik Çiftliği’nde 30 
Eylül–1 Ekim tarihleri arasında ikin-
cisi düzenlenecek Bağbozumu Şen-
liğinin bu yılki konukları arasında Fi-
toterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş var. 
Okçuluk, paramotor, yamaç paraşü-
tü, el sanatları, müzik dinletileri gibi 
renkli etkinliklerin yer alacağı şenlikte 
geçen yıl olduğu gibi Takkeli Dağı zir-
ve yürüyüşü de gerçekleştirilecek. 

Konya’nın kıraç toprağında go-
jiberryden sarı kantorana, ekinezya 
dan kapariye, melisadan lavantaya 
22 değişik başlıkta organik sertifika-
lı tıbbi aromatik bitkiler ve 30 yakın 
meyve sebze üretim yapan Temmuz 
Organik Çiftliğinde 2. Bağbozumu 
Şenliği 30 Eylül–1 Ekim tarihleri ara-
sında düzenlenecek.

Temmuz Organik Çiftliği yetkili-
leri Muammer ve Merve Şen, bağbo-
zumu programı hakkında şu bilgileri 
verdiler: “20 bin metrekarelik alan 
üzerine kurulu Temmuz Organik Çift-
liğinde gerçekleşecek 2. Bağbozumu 
Şenliğinin onur konukları Fitoterapi 
Uzmanı Dr. Ümit Aktaş,  Bezmialem 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Murat Kartal, doğal 
besin destekleri sektöründe faaliyet 
gösteren Zade&Vital firmasının Genel 

Müdürü Dr. Beril Koparan ve Konya İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğünden organik tarım uzmanı Nuriye 
Erdi de yer alacak. Türkiye’de organik 
sertifikalı bitkisel drog üretimi yapan 
tek üretici firma olan Temmuz Orga-
nik Çiftliği, tarımın öncü şehirlerinden 
Konya’da 2014’ten bu yana faaliyetle-
rini sürdürüyor. Doğal ve organik bes-
lenmeyi bir yaşam tarzı haline getiren 

Muammer ve Merve Şen çifti, oğulları 
Temmuz’un da dünyaya gelmesinin 
ardından, bu felsefeyi ulaşabilecekleri 
kadar insana aşılamak üzere 20 bin 
metrekarelik bir çiftlikte organik ta-
rıma başladılar. Çiftliklerinde organik 
sertifikalı ürettikleri onlarca ürünün 
yanı sıra, kapariden, salçaya, sirkeden 
pekmeze birçok gıda ürününü de ha-
zırlanıyor.”  n HABER MERKEZİ

TÜBİTAK tarafından desteklenen Arazi Toplulaştırma Çalışmaları toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 
çalışmalar kapsamında 5 milyon hektar alanın üzerinde arazinin toplulaştırıldığı ifade edildi 

5 milyon hektar alanda
toplulaştırma yapıldı

TÜBİTAK tarafından desteklenen 
Arazi Toplulaştırma Çalışmaları için 
yeni bir dağıtım modeli geliştirilmesi 
konulu proje konuşuldu. 

Konya Tarım İl Müdürlüğü ve Sel-
çuk Üniversitesi Mühendislik Fakülte-
si Harita Mühendisliği Bölümünün 
birlikte yürüttüğü ve TÜBİTAK’ın 
desteklediği Arazi Toplulaştırma Ça-
lışmaları için yeni bir dağıtım modeli 
projesiyle ilgili toplantı gerçekleştiril-
di. 

Konya İl Tarım Müdürlüğü semi-
ner Odasında gerçekleştirilen toplan-
tıya İl Tarım Müdürü Seyfettin Bay-
dar, Arazi Toplulaştırma Çalışmaları 
İçin Yeni Bir Dağıtım Modeli Projesi 
Yürütücüsü Selçuk Üniversitesi Müh. 
Fak. Harita Müh. Böl. Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Tayfun Çay,  Arş. Gör. Ela 
Ertunç, Araştırma Görevlisi Hüseyin 
Haklı’nın yanı sıra Harita ve ziraat 
mühendisleri, ilgili oda başkanları ve 
firma temsilcileri katıldı. 

Toplantının açılışında konuşan 
Arazi Toplulaştırma Çalışmaları İçin 
Yeni Bir Dağıtım Modeli Projesi Yü-
rütücüsü Prof. Dr. Tayfun Çay insanın 
yaşamını sürdürebilmesi için gerekli 
olan temel ekonomik faaliyet kolunun 
tarım olduğunu belirterek, “Mevcut 
tarım topraklarını daha verimli kul-
lanma zorunluluğu bu denli açıkken, 
miras yasalarındaki hükümler, hisseli 
ve bölünerek yapılan satışlar, sulama 
kanallarının yapımı ve yol çalışmala-
rı gibi nedenlerle Türkiye’de tarım 
arazileri küçük, parçalı ve dağınık 
bir görünüm arz etmekte, bu durum 
işgücü, sermaye ve üretim kayıpları-
na neden olarak tarımsal verimliliği 
olumsuz yönde etkilemektedir. Ta-
rımsal verimliliği artırabilmek adı-
na öncelikli olarak tarım arazilerinin 
daha fazla parçalanmasını önleyici 
hukuksal tedbirler alınmalı, sonra-

sındaysa mevcut parçalı yapı modern 
tarım işletmeciliği esaslarına göre ye-
niden birleştirilmeli ve düzenlenmeli, 
yani arazi toplulaştırması yoluna gidil-
melidir” dedi.
5 MİLYON HEKTAR ALANIN ÜZERİNDE 

TOPLULAŞTIRMA YAPILDI
Tayfun Çay 1961 yılından bugüne 

5 milyon 82 bin hektar alanda arazi 
toplulaştırma yapıldığına dikkat çe-
kerek, “Türkiye’de arazi toplulaştırma 
çalışmalarına başlandığı 1961 yılın-
dan günümüze kadar toplam 5 mil-
yon 82 bin 785 hektar alanda toplu-
laştırma çalışmaları tamamlanmıştır. 
Arazi toplulaştırma çalışmalarının bu 
denli yavaş yürütülüyor olmasının en 

önemli nedeni, sürecin yoğun emek 
ve zaman istemesi bir o kadar da po-
litik ve karmaşık bir süreç olmasıdır. 
Özellikle arazi toplulaştırma projeleri-
nin en önemli aşamalarından olan da-
ğıtım çalışmaları, sürecin en karmaşık 
bölümüdür. 

Yapılan çalışmada mevcut dağı-
tım modelinin dezavantajlarını orta-
dan kaldıran, zamandan ve emekten 
tasarruf sağlayan, çok fazla sayıda 
veriyi (işletme sayıları, işletme tercih-
leri ve blok sayıları) aynı anda işleyip 
tarafsız bir şekilde değerlendirebilen, 
böylece parsellerin arazi sahiplerinin 
tercihlerine göre en uygun bloklara, 
bloklar içerisinde minimum boşluk 

kalacak şekilde atayabilen optimizas-
yon tekniklerine dayanan bilgisayar 
tabanlı yeni bir dağıtım modeli gelişti-
rilmiştir” ifadelerini kullandı. 

Araştırma Görevlisi Hüseyin Hak-
lı ise, arazi toplulaştırma çalışmaların-
da süreci bilgisayar ortamına aktar-
maya ağırlık verdiklerini söyledi. 

Haklı, “Arazi toplulaştırma süreci-
ni kısaltarak ülkemizin tarımına, eko-
nomisine katkı sunmak hedefindeyiz. 
Bilgisayar ortamında bir tek butona 
basarak arazi toplulaştırma sürecini 
en asgari düzeye indiriyoruz.” Top-
lantı sonunda katılanlara sertifikaları 
verildi.  
n HABER MERKEZİ
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Selçuk, İtalya’da 3 kongreye başkanlık yaptı
İtalya’nın başkenti Roma’da Sel-

çuk Üniversitesi’nin öncülüğünde, 
Yunus Emre Enstitüsü’nün işbir-
liğinde ve çeşitli ülkelerden öğre-
tim üyelerinin katılımıyla 3 bilimsel 
kongre gerçekleştirildi. Fen Bilimleri 
alanında ICONSETE (International 
Conference on Science, Ecology and 
Technology), Sosyal Bilimler alanın-
da ICWSR (İnternational Conference 
on the Changing World and Soci-
al Research) ve Türkoloji alanında 
ICOSTURK (International Conferen-
ce On Studies In Turkology) kongre-
lerinde Türkiye’nin bilim politikaları-
na yön vermek, insan ve toplumun 
sorunlarını uluslararası ortamda 
tartışmak amacıyla çok sayıda bilim 
insanı kongrelere yoğun ilgi gösterdi. 

2017’de ICONSETE ve ICWSR 
kongrelerinin üçüncüsü, ICOSTURK 
kongresinin ise ikincisi Yunus Emre 
Enstitüsü Roma Şubesi’nin ev sahip-
liğinde gerçekleştirildi. Tarihi binada 
üç kongrenin de ortak açılışı yapıl-
dı. Kongrelerin açılış konuşmalarını 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardım-

cısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Yunus 
Emre Enstitüsü Roma Şubesi Müdü-
rü Sevim Aktaş, Selçuk Üniversitesi 
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Necmi Uyanık ve Selçuk Üniversitesi 
TÖMER Müdürü Prof. Dr. Ufuk De-
niz Aşcı gerçekleştirdi. 

Açılış konuşmalarının ardından 
YÖK Yürütme Kurulu Eski Üyesi 
Prof. Dr. Durmuş Günay, ‘Örtük Bil-
gi ve Yükseköğretimdeki Rolü’ ve 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut 
ise, ‘Müslüman Dünyasında Bilim; 

Bir Şey Eksik Değil mi?’ başlıklı su-
numlarıyla ana konuşmacı olarak 
kongre programında yer aldılar. 

Açılış sunumlarının ardından 
Selçuk Üniversitesi Turizm Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık’ın 
başkanlığını yürüttüğü 3. ICWSR 

kongresinin sunumları gerçekleşti-
rildi. Kongrede Türkiye’den ve dün-
yanın çeşitli ülkelerinden yetmişin 
üzerinde bilim insanı sosyal bilimler 
alanında hazırlamış oldukları çalış-
malarını sundu.  Kongreler kapsa-
mında 2. ICOSTURK Kongresi Prof. 

Dr. Ufuk Deniz Aşcı’nın başkanlığını 
yürüttüğü kongrede yetmişe yakın 
bilim insanı çalışmalarıyla Türkoloji 
alanına katkıda bulundu. 

Prof. Dr. Uğur Uslu’nun baş-
kanlığını yürüttüğü 3. ICONSETE 
Kongresi ise yaklaşık yüz otuz bilim 
insanın katkılarıyla Fen Bilimleri ala-
nında çalışmalar sunuldu. 

Selçuk Üniversitesi öğretim üye-
lerinin öncülüğünde gerçekleştirilen 
kongrelere, başta Yunus Emre Ens-
titüsü olmak üzere Türkiye’den ve 
dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok 
üniversite katkı sağladı. Bilimsel ala-
na önemli katkı sağlayan kongreler, 
aynı zamanda kültür ve turizm açı-
sından da kongre turizmi alanına da 
önemli katkı sağladı. Bu vesile ile 
Türk akademisyen ve araştırıcıların 
farklı medeniyet ve kültür havzala-
rını tanımaları, farklı bakış açılarını 
ve gelişmeleri yerinde görmeleri-
ne imkan tanıdı. Böylelikle değişen 
dünyada problematik ve multidisip-
liner yaklaşımların önemi de ortaya 
kondu.   n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi’nin öncülüğünde, Yunus Emre Enstitüsü’nün işbirliğinde ve çeşitli ülkelerden öğretim üyelerinin katılımıyla 3 bilimsel kongre gerçekleştirildi.

Meram Belediyesi tarafından Kudüs Yılı’na özel olarak düzenlenen Kudüs Akademi, final programıyla sona 
erdi. Eğitimi tamamlayanlara sertifikalarının verildiği programda 20 kişiye de Kudüs turu hediye edildi

‘Güzel bir amaca 
hizmet ediyoruz’

Meram Belediyesi Kadın Aile Mü-
dürlüğü tarafından Kudüs yılına özel 
Kudüs Akademi programı sertifika 
töreniyle sona erdi. 

Alavardı Mahallesi Uluslararası 
Gençlik Akademisi’nde düzenlenen 
programa Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, Abdülhamit Han Toru-
nu Şehzade Orhan Osmanoğlu, mec-
lis üyeleri, başkan yardımcıları ve 
Kudüs Akademi programına katılan 
kursiyerler katıldı. 

Osmanlı’nın Kudüs’e verdiği öne-
mi anlatan Abdülhamit Han Torunu 
Şehzade Orhan Osmanoğlu, “Kanuni 
Sultan Süleyman, Kudüs’e bir yazı 
gönderiyor. Bütün dinleri kucakla-
yacak çok manalı bir yazı: ‘La İlahe 
İllallah, İbrahim Halilullah’. Hem 
Yahudileri, hem Hristiyanları hem 
de Müslümanları kucaklıyor. Osman-
lı’nın tüm insanların inançlarına nasıl 
saygı gösterdiğini oraya gittiğinizde 
göreceksiniz. Kudüs’e sahip çıkalım. 
Fatma Başkan’a teşekkür ediyorum. 
Bu vesileyle sizler Cumhuriyet ta-
rihinde, 108 yıl sonra bir ilke imza 
atıyorsunuz. Çok önemli bir projeye 
imza attınız. İnşallah bu proje diğer 
belediyelere de örnek olur” ifadeleri-
ni kullandı. 

20 KİŞİYİ KUDÜS’E GÖNDERİYORUZ
Kudüs Akademi’de 6 haftalık bir 

eğitim döneminin sona erdiğini belir-
ten Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru ise, “İlk başta 150 kişilik bir aka-
demi düşünmüştük. Ancak ilk günde 
200 kişilik başvuru olunca ikinci eta-
bı da açmış olduk. 150 kişi içinden 6 
kişiyi Kudüs’e götürecektik. İki etapta 
400 kişi olunca bu sayıyı 12 kişiye ve 
son olarak da 20 kişiye çıkardık. Biz 
biliyoruz ki hepinizin gönlünde Ku-
düs’e gitmek var. Cennet mekan Ab-
dülhamit Han’ın izinde, onun ema-
netleri olan şehzadelerimizle ve onun 
soyundan gelenlerle birlikte çok özel 
bir programda hepiniz orada olmak 
istersiniz. Akademi boyunca eğitim 

veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.  

“GÜZEL BİR AMACA 
HİZMET EDİYORUZ”

Güzel bir amaca hizmet etmek 
üzere, Filistin’den, Kudüs’ten yük-

selen oradaki kardeşlerimizin sesine 
kulak vermek üzere yürekten hep 
birlikte burada olduklarına dikkat 
çeken Toru, “Rabbim birliğimizi be-
raberliğimizi daim etsin. Şu anda 
coğrafyamızda oluk oluk Müslüman 

kanı akıyor. Emperyal güçler 100 yıl 
önce Osmanlı İmparatorluğu’nu par-
çalayıp bu topraklarda ulus devletler 
oluştururken şu anda bunları daha 
fazla parçalayıp kendi amaçlarına uy-
gun hale getirmek için özellikle Müs-
lüman coğrafyada yoğun bir katliam 
yapıyorlar. Bizler sadece Filistin’de 
değil rol model olarak aldığımız Sayın 
Cumhurbaşkanımız vasıtasıyla son 
günlerde özellikle Myanmar’da, Ara-
kan’da zulüm gören kardeşlerimize 
ecdadımızdan aldığımız güçle sahip 
çıkmaya devam ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.  

“TOPLUMSAL FARKINDALIK 
OLUŞTURUYORUZ”

Şehrü’l Emin sıfatıyla sadece fi-
ziki belediyecilik değil içinde bulun-
duğumuz yüzyılın hassasiyetlerini 
gerektiren tarih, kültür, maneviyat 
noktasında bizim medeniyet tasav-
vurumuzu oluşturan, irfanî gelenek-
ten beslenen her ne varsa toplumsal 
farkındalık oluşturmak adına gereğini 
yapmaya çalıştıklarına dikkat çeken 
Toru, “Önce gün Şükran Mahallesi 
Kentsel Dönüşüm Projemizle ilgili 
Miras adlı farklı bir program gerçek-
leştirdik. Teknik bir programdı ancak 
biz istedik ki sadece kentsel dönüşüm 
olmasın. Bizim şehirlerimizde yeni bir 
şehircilik modeli geliştirelim. Bunu 
yaparken de Asr-ı Saadet’ten, Sel-
çuklu’dan, Osmanlı’dan ve Türkiye 
Cumhuriyeti’ni de dahil edip bir sen-
tez yaparak farklı bir anlayış sunalım 
dedik. Bizlere Anadolu’nun yurt edi-
lişini anlatacak şekilde, gençlerimize, 
çocuklarımıza aktaracak şekilde bir 
senaryoyla birlikte güzel bir progra-
ma imza attık. Programa gösterilen 
yoğun ilgiden dolayı tüm vatandaşla-
rımıza teşekkür ediyorum” dedi.    

Konuşmalardan sonra Kudüs 
Akademi eğitim programlarını ta-
mamlayan öğrencilere sertifikaları 
verildi.
n HABER MERKEZİ

Karatay’ın 4. Hanımlar 
Lokali açılışa hazırlanıyor

Fen ve matematiği
sevdirecek protokol

Karatay Belediyesi tarafından 
yapımı süren Çelebi Hanımlar Lo-
kali inşası sona yaklaşıyor. Karatay 
Belediyesi tarafından yapımı ta-
mamlanarak ibadete açılan ve farklı 
mimarisiyle dikkat çeken Çelebi Ca-
mi’nin hemen yanında yer alan Çe-
lebi Hanımlar Lokalinin içerisinde 
çeşitli derslikler, kondisyon salonu, 
aerobik salonu, sauna-buhar oda-
sı, oturma salonu, giyinme odaları, 
kafeterya, idari odalar yer alacak. 
Çelebi Hanımlar Lokalinde müzik, 
resim, bilgisayar, ebru, İngilizce, 
Arapça, Kuran-ı Kerim, yemek, gi-
yim-mefruşat ve takı tasarımı gibi 
branşlarda bayanlara yönelik kurs-
lar düzenlenecek. Bayanlar hem boş 
vakitlerini değerlendirecek hem de 
çeşitli dallarda bilgi sahibi olabile-
cekler. 

 Konuyla ilgili bir açıklama ya-
pan Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli modern yapılaşmanın 
merkezi olan Karatay’da ihtiyaç 
doğrultusunda gerçekleştirilen ça-
lışmalarla yaklaşık maliyeti 2 Mil-

yon TL olan Çelebi Hanımlar Lokali 
projesinin tamamlanma aşamasına 
ulaştığını belirtti. Başkan Hançerli 
Bayanların nezih bir ortamda spor 
yapabilecekleri, çeşitli hobiler edi-
necekleri, zanaatlar öğrenecekleri 
bir tesisi Karatay’a kazandırmak 
için hummalı bir çalışma içerisin-
de olduklarını söyleyerek; Çelebi 
Hanımlar Lokalinin en kısa süre-
de hizmete açılacağının müjdesini 
verdi. Başkan Hançerli, Çelebi Ha-
nımlar Lokali’nin Karatay Belediye-
si tarafından şehre kazandırılan 4. 
Hanımlar Lokali olacağını belirtti. 
Başkan Hançerli önceki yıllarda Ka-
ratay Belediyesi tarafından yapımı 
gerçekleştirilen Büyükşehir Karkent 
Hanımlar Lokali, Mengene Hanım-
lar Lokali ve Fetihkent Hanımlar Lo-
kali’nin KOMEK bünyesinde hizmet 
vermeye devam ettiğini dile getirdi.  

Başkan Hançerli, Karatay’ın ve 
Karataylının hizmetin en iyisine la-
yık olduğunu söyleyerek; çalışmala-
rın hız kesmeden devam edeceğini 
belirtti.   n HABER MERKEZİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üni-
versitesi (KMÜ) Eğitim Fakültesi 
öğretim üyelerinin ortaokul öğren-
cilerine yönelik projesi, Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile imzalanan protokolle 
hayata geçiyor. 

KMÜ Rektörlük makamında dü-
zenlenen imza törenine Rektör Prof. 
Dr. Mehmet Akgül, Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Birol Üner ve Milli Eği-
tim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu’nun 
yanı sıra proje yürütücüsü Yrd. Doç. 
Dr. Cihat Abdioğlu ve proje uzman-
ları Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çevik 
ile Yrd. Doç. Dr. Elif Yılmaz katıldı. 
Protokol kapsamında, 02-06 Ekim 
2017 tarihleri arasında uygulana-
cak olan ‘Gelin Tanış Olalım, Fen 
ve Matematiği Eğlenceli Kılalım’ 
adlı TÜBİTAK projesiyle, Karaman 

il merkezi ve merkeze bağlı köy ve 
beldelerdeki ortaokulların 8’inci sı-
nıfında öğrenim gören 30 öğrenci 
beş gün boyunca üniversitede ağır-
lanacak.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül ile İl Milli Eğitim Müdürü 
Mevlüt Kuntoğlu’nun imzasıyla yü-
rürlüğe giren protokol çerçevesin-
de kısıtlı eğitsel imkanlara sahip ve 
akademik başarısı yüksek öğrenciler 
için deney, gözlem, arazi çalışmala-
rı, grup çalışmaları, oyun, drama, 
gezi gibi etkinlikler yapılacak. Öğ-
rencilerin fen, matematik ve doğa 
bilimlerine olan ilgi ve farkındalık-
larının artırılmasının amaçlandığı 
projede öğrenciler, bilimi yaparak 
ve yaşayarak öğrenecekler.
n İHA

Fatma Toru

Orhan Osmanoğlu
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‘Terörle mücadelede SİHA mutlaka gerekli’
CHP Genel Başkan Yardımcısı 

Öztürk Yılmaz, terörle mücadele-
de SİHA’ların (silahlı insansız hava 
araçlarının) mutlaka gerekli oldu-
ğunu belirterek, “Devletin bunları 
kullanması meşru hakkı mı, evet. 
Ama aynı zamanda vatandaşı da 
koruma sorumluluğu var.” dedi.

Yılmaz, CHP İstanbul Milletve-
kili Sezgin Tanrıkulu’nun, “Eski-
den JİTEM vardı, şimdi aynı görevi 
SİHA’lar yapıyor. Böyle yöntem 
hukuk devletinde olmaz ancak sa-
vaşta olur, savaşın da kuralları var-
dır.” sözleriyle başlayan tartışmaya 
ilişkin AA muhabirinin sorularını 
yanıtladı.

Terör örgütünün çirkin savaşı-
nın SİHA’ları gerekli kıldığına işa-
ret eden Yılmaz, hukuk devletinde, 
demokraside devletin, vatandaşını 
teröristten ayırması gerektiğini be-
lirtti. Yılmaz, bu konuda her türlü 
dikkatin, özenin gösterilmesi ge-
rektiğini vurgulayarak, “Ama yine 
de kazayla, başka şekillerde can 
kayıplarının olmayacağı anlamına 
gelmiyor bu.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, terörle mücadelede ka-
rarlılık ve sivil vatandaşların azami 
ölçüde korunmasının önemli oldu-
ğunu dile getirdi.

Devletin, terörle mücadelede 
her türlü teçhizatı, donanımı kul-
lanmasının meşru olduğunu belir-
ten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdür-
dü:

“Çünkü devlet gücünü elinde 
bulunduruyor ve o yetkisi vardır. 
Ama aynı devletin sivil vatandaşını 
da koruması lazım. Benim bu ko-
nuyla ilgili bir şey söylemem müm-
kün değil. Bunlar daha çok İçişleri 
Bakanlığı ve Genelkurmayın orayla 
ilgili yaptığı keşifler, denetimler, 
gözlemlerin bir sonucudur. Terörle 
mücadelede herkesin duyarlı ol-
ması lazım, tek ses olması lazım. 
Terörü meşrulaştıracak en ufak 
bir adım içine girmemek gerekir. 
Diğer taraftan vatandaş bizim va-
tandaşımızdır, başımızın tacıdır. 
Sivilse onun hakkını, hukukunu 
korumak bizim namus borcumuz-

dur.”
“VATANDAŞI DA KORUMA 

SORUMLULUĞU VAR”
CHP İstanbul Milletvekili Sez-

gin Tanrıkulu ve HDP Sözcüsü 
Osman Baydemir’in, SİHA’larla 
ilişkili olarak, “İkinci bir Robos-

ki” benzetmelerinin hatırlatılması 
üzerine Yılmaz, “Ben o tür şey-
leri, onları doğru bulmuyorum. 
Önemli olan şu: Terörle mücadale 
kapsamında bu silahlar kullanı-
labilinir mi, elbette kullanılabilir. 
Bunlar kullanılarken azami dikkat 

gösterilmeli mi, evet gösterilmeli. 
Devletin bunları kullanması meşru 
hakkı mı, evet. Ama aynı zamanda 
vatandaşı da koruma sorumluluğu 
var.” değerlendirmesinde bulun-
du.
n AA 

‘Okul servis araçlarının 
kiralanması şartları düzenlendi’

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, İçişle-
ri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli 
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TOBB 
Konferans Salonu’nda düzenlenen 
Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu 
Taşımacılığı Çalıştayı’nın açılışına 
katıldı. 

Ulaştırmanın en önemli kolla-
rından biri karayolu taşımacılığının 
çağın gereklerine, teknolojisine ve 
güvenlik ile rahatlık ihtiyaçlarına 
göre geliştirilmesi zorunluluğunun 
göz ardı edilemez gerçek olduğunu 
ifade eden Arslan, yıllarca denetime 
tabii tutulmadan yapılan faaliyetlere 
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanu-
nu ile son verdiklerini anımsattı.

Okul Servis Araçları Hizmet 
Yönetmeliğinin “Okul servis araç-
larının kiralanması” başlıklı madde-
sinde, bu araçların hangi şartlarda 
kiralanabileceği hususunun düzen-
lendiğini hatırlatan Arslan, şöyle de-
vam etti: “Okul servis aracı işleten 
kişi ile anlaşma yapılması halinde 
dahi taşıma yapılacak taşıtların okul 
servis aracı olması gerektiği, taşıt 
sahibi firmaların da ilgili yönetme-
likte öngörülen yükümlülüklerini 
yerine getirmesi gerektiği açıktır. 
Söz konusu yönetmelik çerçevesin-
de öğrenci taşıyacak araçların özel 
izinli taşıtlar olması şartı aranmak-
tadır. Ayrıca servis şoförü ve rehber 

personeli olunabilmesi için uyuştu-
rucuyla ilgili ve çocuk istismarı suç-
larından affa uğrasalar dahi hüküm 
giymemiş olması gerekliliği zorun-
luluktur. Bu konuda bakanlıklar ve 
kolluk kuvvetlerince her türlü dene-
tim yapılmakta.”

İçişleri Bakanlığı ile paylaşmak 
üzere birçok verinin anlık toplaması 
ve bunlardan yararlanılması imka-
nını sağlayacak çok önemli bir proje 
üzerinde çalıştıklarına işaret eden 
Arslan, Ulaştırma Elektronik Takip 
ve Denetim Sistemi’nin (U-ETDS) 
yasal zemininin hazırlanması ça-
lışmalarına başladıklarını söyledi. 
Arslan, oluşturulacak sistemle ilgili 
gerek sektör gerekse paydaşların 
görüşleri alınarak ilk prototip çalış-
malarını gerçekleştirdiklerini belir-
terek, sistemle ilk defa yolcu, kargo 
ve eşyaların hareketlerinin takibine 
yönelik mevzuat düzenlemesi yapı-
lacağını kaydetti.

Trafik güvenliğinin artırılabil-
mesiyle ilgili olumlu kültürel dav-
ranış değişikliklerini oluşturarak 
topluma yerleşmesini sağlamanın 
herkesin sorumluluğu olduğunu 
dile getiren Arslan, yapılan akade-
mik çalışmalarda insan faktörünün 
trafik kazalarındaki payının yüzde 
90’ın üzerinde olduğuna dikkati 
çekti.
n AA 

Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bizim devlet olarak vatandaşla 
aramızda bir güven tesis etmemiz lazım. Bu konuda ‘tuzak radar’ olarak ifade edilen uygulamayı kaldırdığımızı ifade etmek istiyorum” dedi

‘Amacımız ceza yazmak değil’
İçişleri Bakanı Süleyman Soy-

lu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Konferans Salonu’nda düzenlenen 
“Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu 
Taşımacılığı Çalıştayı”na katıldı.

Çalıştayda yaptığı konuşmaya, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ile Başbakan Binali Yıldırım’a 
ulaştırma ve trafik konusunda yap-
tıklarından dolayı teşekkür ederek 
başlayan Soylu, 2012’de yayınlanan 
“Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi 
ve Eylem Planı”nın karayolu güvenli-
ği meselesini, ilgili tüm kesimleri işin 
içine katarak çözme yönünde bir irade 
ortaya koyduğunu ve bu kapsamda 
temmuz ayında İçişleri Bakanlığınca 
bu çalıştayın yapılması kararının alın-
dığını söyledi. 

Müslüman ülkelerde ezan va-
kitleri bilinmesine rağmen insanlara 
namazı hatırlatmak için günde 5 defa 
ezan okunduğunu anımsatan Soylu, 
trafik güvenliği konusunda da paydaş-
ların bir araya gelerek bu konuyu tek-
rar hatırlamalarının fayda sağladığını 
ifade etti. 

Soylu, düzenledikleri kampanya-
ların ve etkinliklerin amacının sade-
ce farkındalık yaratmak olmadığını, 
kamuoyunun beklentilerine cevap 
vermek zorunda olduklarını, bunun 
için böyle bir çalıştay düzenlendiğini 
anlattı. 

“TRAFİK GÜVENLİĞİ 
UYGULAMA POLİTİKA BELGESİ”
Trafik güvenliği konusunda sivil 

paydaşlarla, idareyi aynı masada bi-
raraya getirmeyi, herkesin fikri alma-
yı ve karşılıklı istişarede bulunmayı 
amaçladıklarını belirten Soylu, sözleri-
ni şöyle sürdürdü: 

“Elbette ki buradan bir sonuç 
bekliyoruz. Buradan çıkacak fikirlerin, 
yayınlanacak sonuç bildirgesinin ile-
rideki günlerde mevzuat noktasında 
atacağımız adımlarda bizlere rehberlik 
etmesini amaçlıyoruz. Elbette ki dev-
let, bakanlıklar, tek başına da mevzu-
at düzenlemesi yapabilir. Ama trafik 
meselesi, yap-boz veya deneme-ya-
nılma ile iş yapma lüksü olmayan bir 

meseledir. Doğrudan insan hayatıyla 
ilgili bir meseledir. Dolayısıyla, ata-
cağımız her adımı iyi tartmak, bütün 
tecrübe ve birikimlerinden istifade 
etmek, iyi düşünmek ve meseleyi 
hızlıca halletmek zorundayız. Zaman 
kaybedemeyiz. Esasen bu çalıştaya 
gelene kadar İçişleri Bakanlığı olarak 
trafik meselesinde yeni bir yaklaşı-
mı da ortaya koymaya çalıştık. Bu 
amaçla, daha önce de bir vesileyle 
bahsettiğim Trafik Güvenliği Uygula-
ma Politika Belgesi’ni hazırladık. Yani 
İçişleri Bakanlığının kendi çerçevesi, 
kendi sorumluluklarımız içerisinde 
trafik politika belgesini hazırladık. Bu 
belge, temelde karayolu güvenliği 
noktasında bir yol haritası ve bizim 
için uygulama birliğini gerektiren her-
kesin Hakkari’deki bir trafik polisinin 
de jandarmanın da Edirne’deki bir tra-
fik polisinin de jandarmanın da kay-
makamın da valinin de emniyet mü-
dürünün de jandarma il komutanın da 
herkesin bir uygulama birlikteliği içe-
risinde bir yol haritasını kendi içimizde 
oluşturmaya çalıştık.”

Trafik Güvenliği Uygulama Politi-
ka Belgesi’nin hem halihazırda uygu-
lamada olan tedbirleri hem mevzuat 
düzenlemesi aşamasında olan bazı 
adımları hem de geleceğe dönük pro-
jeleri içerdiğine dikkati çeken Soylu, 
belgenin “denetim”, “kaza sonrası 
acil müdahale”, “personel eğitimi”, 
“projelerimiz” ve “düzenleme yapı-
lacak konular” olmak üzere 5 baş-
lıkta hazırlandığını söyledi.

“AMAÇ CEZA YAZMAK DEĞİL”
Bakan Soylu, trafik güvenliğine 

yönelik çalışmalarda amacın çok 
ceza yazmak olmadığını, yüz yüze 
teması arttırmak suretiyle ceza ya-
zılmadan, kural ihlallerini engelle-
mek olduğunu vurguladı.

Trafiğin yoğun olduğu saatler 
ve günlerde, ekiplerin görünürlü-
ğünün arttırılacağını, kazaların yo-
ğun olduğu yerlere ağırlık verilece-
ğini bildiren Soylu, şunları kaydetti:

“En önemli meselelerden bir ta-
nesi bizim devlet olarak vatandaşla 

aramızda bir güven tesis etmemiz la-
zım. Biz hepimiz araç sürdük. Radarın 
olduğu yer ezbere bilinir, karşı taraf-
tan da flaşörlerle sürücüler birbirine 
gerekli sinyalleri ve uyarıları yaparlar, 
orada biraz yavaşlarsınız, mesafeyi di-
ğer tarafta 120 ile gidiyorsanız 150’ye 
çıkararak oradaki açığı kapatırsınız. 
Böyle bir tablomuz var. Bunu hepimiz 
biliyoruz. Bu konuda ‘tuzak radar’ ola-
rak ifade edilen uygulamayı kaldırdığı-
mızı ifade etmek istiyorum. Böyle bir 
uygulama yapmayacağız. Bir taraftan 
şurada radar vardır diye uyarılarımızı 
koyacağız. Bir ağacın altına saklanmış, 
bir kavşağın sağına saklanmış her-

hangi bir tuzak radar uygulaması ol-
mayacağını, olmadığını, olmaması la-
zım geldiğini arkadaşlarımızla sürekli 
olarak konuşuyoruz.”

‘Arka koltukta da emniyet kemeri 
takmayanlar tespit edilecek’

Trafikte ölümleri azaltma nokta-
sında en etkin önlemlerden birisinin 
emniyet kemeri olduğuna işaret eden 
Soylu, denetimlerin yanı sıra KGYS, 
EDS ve PTS üzerinden alınan görün-
tülerle hem ön hem de arka koltukta 
emniyet kemeri takmayanların tespi-
tinin yapılacağını belirtti.

Soylu, Başbakanlık tarafından 
yapılan bir düzenlemeyle saat 00.00-

06.00 arasında herhangi bir araçla ta-
rım işçilerinin toplu halde bir yerden 
bir yere taşınmasının yasaklandığını 
hatırlatarak, bundan sonra kış genel-
gelerinin yanı sıra yaz genelgelerinin 
de yayımlanacağını kaydetti.
AĞIR TONAJLI ARAÇLAR GAZA BASSA 

BİLE BELLİ HIZI GEÇEMEYECEK
Trafik kazalarında 5 ve üzerinde 

kusuru bulunduğu tespit edilen 10 bin 
sürücüden ilk aşamada binine eğitim 
verileceğini anlatan Soylu, bu sayıyı 
10 bine tamamlayacaklarını belirtti.

Soylu, konuşmasına şöyle devam 
etti:“En ciddi yeniliklerinden biri ola-
rak ağır vasıtalarda hız sınırlayıcıları-
nın zorunlu hale gelmesini sağlayaca-
ğız. Bu zorunluluk halen yasal olarak 
mevcut. Yeni dönemde bu yasal zo-
runluluğun fiili olarak hayata geçiril-
mesini de gerçekleştireceğiz. Otobüs, 
kamyon, çekici ve belli bir tonajın 
üzerindeki kamyonetlerde, gaza ba-
sılsa bile aracın belli bir hızın üzerine 
çıkamayacağı bir sistem getiriyoruz. 
Bu sistem, zaten belli model araçların 
içinde aslında teknik olarak mevcut. 
Buna ilişkin setup ayarlarının yapıl-
ması sağlanacak ve bunun denetimi 
yapılacaktır. Tabii bu noktada Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla iş 
birliği içinde olacağız. Böylelikle, özel-
likle ağır tonajlı bu araçların hız sınırı 
ihlali neticesinde karıştığı kazaların 
önüne geçmiş olacağız. Sistem uygu-
lamaya geçtiğinde, otobanda binek 
aracınızla 120 ile giderken bir otobüs 
veya kamyon sizi aşırı bir süratle solla-
yamayacak. İşin özü bu. “

CEP TELEFONU 
KULLANIMINA SIKI TAKİP 

Sürücülerin seyir halindeyken 
cep telefonu kullanmasının sakınca-
larına değinen Soylu, cep telefonu 
kullanımının, kaza riskini 8 kat artır-
dığını, sürücü reaksiyonlarını yüzde 
35, direksiyon hakimiyetini ise yüzde 
91 oranında düşürdüğünü vurguladı. 
Soylu, “Önceleri sadece telefonla ko-
nuşmayı engellemenin peşindeydik. 
Bugün maalesef bir de sosyal medya 
kullanımı eklendi. Bırakın telefonla 

konuşmayı bir de akıllı telefonlarla yo-
rum yazanlar bile var. Ne kendi ne de 
başkalarının hayatını bu şekilde tehli-
keye atmaya kimsenin hakkı yoktur. 
Dolayısıyla bu noktadaki denetimle-
rimizi de artıracağız ve tıpkı emniyet 
kemerinde olduğu gibi KGYS, EDS ve 
PTS üzerinden cep telefonu kullanım-
larının tespitini sağlayacağız.”

EMNİYET ŞERİDİ KULLANIMINA 
YENİ DÜZENLEME

Trafik Güvenliği Uygulama Poli-
tika Belgesi’nin bu gibi çalıştaylarla 
daha ileri noktalara taşınacağına olan 
inancını ifade eden Soylu, “Biz 15 bin 
aracı, emniyet şeridinden geçmesi 
için nitelendirmişiz. Buna bir çözüm 
getirdik. Bundan kim istifade ediyor? 
Adam belediyede şef, üstüne lambayı 
takıyor, önüne çakarları takıyor, geçi-
yor. Bir şeyi çok yakın zaman içerisin-
de hayata geçiriyoruz, artık bundan 
sonra bizim kanunumuzun verdiği bir 
ayrıcalık var. 

 Kanunun vermiş olduğu imti-
yazlar ve ayrıcalıklar var. Bunların 
dışında kimse emniyet şeridinden ge-
çemeyecek. Kimse kusura bakmasın. 
Kimin nasıl geçeceği, bizim polis arka-
daşlarımızın ellerindeki telefonlarda, 
tabletlerinde ve bilgisayarlarında bu 
plaka var mıdır, bu plaka yok mudur 
diye ortaya koyabilecek bir anlayışı da 
çok yakın bir zaman içerisinde hemen 
yeniliyoruz. Ondan sonra da bu ko-
nudaki hadiseyi gerçekleştireceğimizi 
belirtmek istiyorum” dedi. 

Çalıştayın açılış törenine Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan ile Milli Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz da katıldı. “Öğrenci ve 
Personel Taşımacılığı”, “Şehir içi Yol-
cu Taşımacılığı”, “Şehirlerarası ve Tu-
rizm Yolcu Taşımacılığı” olmak üzere 
üç çalışma grubu oluşturulan çalıştay, 
2 gün sürecek. 

Çalıştayda, 2017-2018 eğitim 
öğretim döneminde okul ve taşımalı 
eğitim servis araçlarıyla ilgili alınacak 
güvenlik tedbirleri masaya yatırılacak.
n AA

 Ahmet Arslan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konferans Salonu’nda 
düzenlenen “Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı”na katıldı.
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Yaşlı kadına otomobil çarptı Otomobil takla attı: 6 yaralı

Karaman’da otomobilin çarptı-
ğı yaşlı kadın yaralandı. Kaza, Cedit 
Mahallesi Ereğli Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Muzaffer D. yönetimindeki 

70 FE 050 plakalı otomobil seyir 
halindeyken aniden önüne çıktığı 
iddia edilen 59 yaşındaki Hatice 
H.’ye çarptı. Otomobilin çarpma-
sı sonucu yaralanan yaşlı kadın 

ambulansla kaldırıldığı Karaman 
Devlet Hastanesinde tedavi altına 
alındı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Karaman’da kontrolden çıkan 
otomobilin takla atması sonucu 
2’si çocuk, 6 kişi yaralandı. 

Kaza, öğle saatlerinde mer-
keze bağlı Barutkavuran köyü 
yakınlarında meydana geldi. Alı-
nan bilgiye göre, Sedat K. (35) 
yönetimindeki 33 KDM 64 plakalı 

otomobil, seyir halindeyken sürü-
cüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu kontrolden 
çıkarak takla attı. Kazada sürücü 
ile birlikte araçta yolcu olarak bu-
lunan aynı aileden Fatma K. (64), 
Ali K. (62), Ayşe K. (28) ile A.K. 
(2) ve E.K. (9) yaralandı. Ambu-

lanslarla kaldırıldıkları Karaman 
Devlet Hastanesinde tedavi altına 
alınan yaralılardan Fatma K.’nın 
durumunun ağır olduğu öğrenil-
di. 

Kazayla ilgili soruşturma baş-
latıldı.
n İHA

15 yıllık hukuk mücadelesi
yine zaman aşımına takıldı

2002 yılında 2 yaşındayken 
kalça çıkığı nedeniyle götürüldü-
ğü hastanede yanlış anestezi so-
nucu bitkisel hayata girdiği ileri 
sürülen ve 7 yıl sonra hayatını 
kaybeden Sevgi Öz’ün babası, 
15 yıl verdiği hukuk mücadelesi 
sonrası ikinci kez zaman aşımına 
takıldı.

Çocuğunun yaşadıklarını ve 
dava sürecini anlatan Sevgi’nin 
babası Muammer Öz, “Kızım 
Sevgi Öz’e 2002 yılında kalça çı-
kığı teşhisi konulmuş, 6 ay alçıda 
kalmasının sonucunda ameliyata 
karar verilmiş, 2002 yılının 10. 
ayında ameliyata alınmıştı. Kızım 
ameliyatta anestezi hatası yü-
zünden bitkisel hayata girmiş, 7 
yıl bitkisel yaşamış 2009 yılında 
vefat etmişti. Bu olayı 2002 yılın-
da hukuk sürecine taşıdım. Dava 
sonuçlandı, temyize gitti. 2 yıl 
beklemenin sonunda karar onan-
mış fakat dava süresi 7 yıl 8 ay 
olduğundan, zaman aşımı süresi 
dolduğundan davanın düşmesine 
karar verilmişti. Sonra çocuğum 
2009 yılında rahmetli oldu” ifa-
delerini kullandı.

“15 yılın sonunda benim gel-
diğim nokta; suçlular ama zaman 
aşımı kararıyla iki sefer ne onlar 
aklandı, ne biz rahatladık”

2009 yılında ölüme sebebi-
yetten aynı insanlar hakkında 
tekrar dava açıldığını söyleyen 
Muammer Öz, “Bu dava süresin-
de 4 yılın sonunda anestezi uz-
manı 18 ay, anestezi teknisyeni 
12 ay hapis cezası aldı. Bunlar da 
tekrar para cezasına çevrildi. Biz 

tamam suçlular ceza aldı dedik 
olayı kapattık ama karşı tarafın 
avukatları aracılığıyla tekrar tem-
yize gitti dava. Temyiz sonucun-
da 12. Yargıtay Daire Başkanlığı 
davanın 8 yıl gibi zaman olduğu-
nu ve zaman aşımı dolduğunu ve 
tekrar davanın düşürülmesi için 
ikinci kez dava düşürüldü. Benim 
kamuoyuna duyurmak istediğim 
5 yıl ilk olarak 3. Ağır Cezada 
dava işlerken her seferinde de-
dim ki bu zaman aşımı başımıza 
geldi. Allah’ım hiçbir ailenin ba-
şına bu olayları yaşatmasın. Ama 
zaman aşımı tekrar geliyor. İkinci 
kez zaman aşımı geliyor. Bu dava 
hızlansın, dava seyir halindeyken 
kamuoyuna duyurdum. Ama tek-
rar maalesef ikinci kez zaman aşı-
mı kararı çıkıyor. Yani bir dava ilk 
seferinde hani kanunlarda, mah-
kemelerde hantal yapı yüzünden 
zaman aşımına uğradı, ikinci se-
fer aynı dava ölüme sebebiyetten 
yargılanan insanlar 8 yıl gibi bir 
dava süresi sonucunda yine za-
man aşımı kararı çıktı. Hakkımı 
tam 15 yıl aradım, 15 yılın sonun-
da benim geldiğim nokta, suçlu-
lar ama zaman aşımı kararıyla iki 
sefer ne onlar aklandı, ne biz ra-
hatladık. Benim evladım öldü. Al-
lah kimseye evlat acısı vermesin. 
Hukuk boşlukları yüzünden suç-
lular ceza almadı. Bunu kamu-
oyunun vicdanına bırakıyorum. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
sine gitmeyi düşünüyordum ama 
şu anda Türkiye’deki hukuk yol-
larındaki 15 yılın sonunda şevkim 
kırıldı” diye konuştu.  n İHA

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın gıda güvenliğini korumak amacıyla uyguladığı Alo 174 Gıda Hattı  
yoğun ilgi görüyor. Konya’da 2017 yılı içersinde Alo Gıda hattına bin 123 başvuru gerçekleştirildi

174 Alo Gıda Hattı’na
2017’de bin 123 şikayet

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı tarafından vatandaşların gıda 
ile ilgili taleplerini dinlemek ve gelen 
şikayetlere çözüm üretmek amacıyla 
kurulan Alo 174 Gıda Hattına, vatan-
daşların ilgisi her geçen gün artarak 
devam ediyor.  174 Alo Gıda hattı 
ihbar ve şikâyetle ilgili merciye kolay 
bir şekilde ulaşabilmesi, iletişimin tek 
merkezden yönlendirilmesi, tüketi-
ciye en kısa zamanda dönüş yapıla-
bilmesi ve sonucun takibi amacıyla 
kuruldu. 14 Şubat 2009 tarihinde 
faaliyete geçen 174 Alo Gıda hattı, 
tüketicinin gıda ile ilgili her türlü bilgi 
alma talebini karşılıyor.  

ŞİKAYETLER 15 GÜN İÇERİSİNDE 
DEĞERLENDİRİLİYOR

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü 
Ramazan Sobayoğlu, Alo 174 Gıda 
Hattı’nın işleyişi ile ilgili bilgi verdi. 
“Tüketicilerin gıda ile ilgili her tür-
lü şikayet ve talebi, Türkiye’nin her 
yerinden çağrı merkezine bildirile-
biliyor” diyen Ramazan Sobayoğlu, 
“Bu çağrı merkezi tarafından alınan 
ihbar ve şikâyetler web tabanlı yazı-
lımlar sayesinde içeriğine göre, Gıda 
Tarım Hayvancılık Bakanlığı’na yada   
81 ilde belirlenen temas noktaları-
na değerlendirilmek üzere iletiliyor. 
Yapılan denetim ve değerlendirme 
sonucu yapılan işlemler ile ilgili bilgi-
ler aynı web yazılımına kaydediliyor. 
Tüketiciler Alo174’ü tekrar arayarak 
ya da kendisine verilen başvuru nu-
marası aracılığıyla www.alo174.gov.
tr internet adresi üzerinden şikâyet 
ve talebinin sonucunu öğrenebil-
mektedirler. Vatandaşlardan gelen 
başvurular en geç 15 gün içerisinde 
cevaplandırılıyor. Şikâyete konu olan 
ürünlerden numune alınması ve 
analiz yapılmasının gerekmesi duru-
munda 15 gün içerisinde bir ön bilgi 
verilerek süreç içerisinde yapılan iş-
lemlerle ilgili bilgi güncellemesi yapıl-
makta” ifadelerini kullandı.  

2017 YILINDA BİN 123 MÜRACAAT
Sobayoğlu, Konya’da 2017 yılı 

içersinde Alo Gıda hattına bin 123 
başvurunun gerçekleştirildiğini be-
lirterek, “Başvuruları değerlendiren 
Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü yetkilileri yapılan dene-

timlerde 110 işyerine idari para ce-
zası uyguladı.Bu denetimler neticesi 
480 işyerine yaklaşık 2.638.000 TL. 

İdari para cezası uygulanmıştır. Ay-
rıca yine aynı dönemde 1670 gıda 
ve yem numunesi alınmış olumsuz 

çıkan 78 numuneye idari işlem tesis 
edildi” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

174 Alo Gıda hattı ihbar ve şikâyetle ilgili merciye kolay bir şekilde ulaşabilmesi, iletişimin tek merkezden 
yönlendirilmesi, tüketiciye en kısa zamanda dönüş yapılabilmesi ve sonucun takibi amacıyla kuruldu.
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FETÖ imamlarının “güldüren” savunmaları
Konya’da, Fetullahçı Terör Ör-

gütü/Paralel Devlet Yapılanması’na 
(FETÖ/PDY) yönelik soruşturma 
kapsamında haklarında dava açılan 
191’i tutuklu 527 sanığın yargılan-
masına devam edildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkeme-
since Bölge İdare Mahkemesi salo-
nunda görülen FETÖ/PDY’nin çatı 
davasının ilk duruşmasına, sanıklar 
geniş güvenlik önlemleri altında ge-
tirildi. Duruşmaya, tutuklu ve bazı 
tutuksuz sanıklar ile avukatları ka-
tıldı.

Tutuklu sanık Abdülbaki Yılmaz, 
savunmasında, FETÖ ile ilgisinin bu-
lunmadığını ve hakkındaki iddiaların 
gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Mahkeme Başkanı Mevlüt Gül-
budak, sanık Yılmaz’ın sözlü savun-
masının yazılı da alındığını belirterek, 
sürenin gereksiz harcanamayacağını 
söyledi. 

Bunun üzerine müdafi avukat-
larından Turgay Bilge, müvekkilinin 
savunma hakkının elinden alındığını 
öne sürerek, karara itirazda bulundu. 
Gülbudak ise izinsiz söz alan avuka-
tın yüksek sesle konuşarak mahke-

me nizamını bozduğu gerekçesiyle 
Bilge’yi salondan çıkarttı. 

Duruma tepki gösteren diğer 
müdafi avukatları da duruşma salo-
nunu terk etti.

FETÖ’nün bölge imamı olduğu 
iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık 
Abdülbaki Samak, tutuklanmadan 
önce Diyanet İşleri Başkanlığı perso-
neli olduğunu, Selçuklu ilçesindeki 
bir camide imam hatip görevini yü-
rüttüğünü kaydetti.

İlk kez mahkemeye çıktığını, 
savunmasını yaparken de heyecan-
landığını dile getiren Samak’a, Mah-
keme Başkanı Gülbudak, “İmamlık 
yaptın. Hiç hutbeye çıkmadın mı? 
Niye heyecanlanıyorsun. Hakkında-
ki deliller ortada, savunmanı yap.” 
dedi.

Örgütle ilgisinin olmadığını sa-
vunan Samak’ın, aleyhindeki tanık 
beyanlarını kabul etmemesi üzerine 
Gülbudak, örgütün üst düzey yöne-
ticilerinin Karaman’daki bir otelde 
düzenledikleri toplantıya katılmasını 
hatırlattı. 

Samak ise söz konusu toplantıyla 
alakası olmadığını öne sürerek, “Ora-

ya tatil amaçlı gitmiştim. Toplantının 
olduğu gün benim orada bulunmam 
tesadüf olmuş. Otel masrafını maddi 
durumum iyi olmadığı için tanımadı-
ğım bir kişi karşılamıştı. Oradaki ki-
şilerin çoğunu da tanımam.” ifadele-
rini kullanması salonda gülüşmelere 
neden oldu.

Örgütün “Diyanetin Selçuklu 
abisi” olan tutuklu sanık Abdülkadir 
Yılmaz ise geçici görevlendirmey-
le kapatılan Mevlana Üniversitesi 
Kampüsünde imam hatiplik yaptığı-

nı bildirdi.
Mahkeme Başkanının, tanık be-

yanları, HTS kayıtları, örgütün şifreli 
haberleşme programı ByLock kulla-
nıcılarıyla telefon görüşmeleri ve yurt 
dışı çıkış analizlerini sorması üzerine 
Yılmaz, FETÖ adına para topladığı ve 
örgüt toplantılarına katıldığı iddiala-
rını yalanladı.

Yılmaz, hakkındaki iddiaların if-
tira olduğunu öne sürerek, “Görüş-
tüğüm kişilerin ByLock kullanıcısı ol-
duğunu bilmiyorum. İmam olduğum 

için cenazelerine hep beni çağırırlar-
dı. Sürekli bu kişilerle görüşmemin 
nedeni budur.” şeklinde konuştu.

İki kez yurt dışına çıktığı öğreni-
len eski imam hatibin bu ülkelerdeki 
faaliyetlerinin sorulması üzerine Yıl-
maz, şunları söyledi:

“Arnavutluk ve Yemen’e gittim. 
Bu ülkelere gittiğimiz kişileri de tanı-
mıyorum. İsimlerini de hatırlamıyo-
rum. Arnavutluk’ta otelden dışarı hiç 
çıkmadım. Sesim güzel olduğu için 
çağırmışlardı. Güzel ilahi okuyorum. 
Kur’an’ı da güzel okurum. İsmini bil-
mediğim arkadaşlarla gittiğim için 
ne tür toplantılara katıldıklarını da 
bilmiyorum. Yemen, örgüt faaliyet-
leriyle alakası olmayan yurt dışı ge-
zisiydi.”

HAKİMDEN “HANİ 
HASSASİYETİN VARDI” TEPKİSİ
Mahkeme Başkanı Gülbudak’ın, 

Bank Asyadaki hesabına para yatır-
dığını sorması üzerine Yılmaz, dini 
hassasiyeti olduğunu, bunun için de 
faizsiz bankayla çalıştığını dile getir-
di.

Hakim Gülbudak’ın, faizsiz çalı-
şan birçok bankanın bulunduğunu 

söylemesi üzerine Yılmaz, “Sadece 
Bank Asyada değil birçok bankada 
hesabım var. 4-5 bankada da hesa-
bım var.” ifadelerini kullandı. Gülbu-
dak da Yılmaz’ın savunmasına “Hani 
hassasiyetin vardı.” diye karşılık ver-
di. 

Örgütün ilçe imamı olduğu ge-
rekçesiyle yargılanan tutuklu sanık 
Abdullah Demirci de emniyetteki 
ifadesinin çarpıtıldığını, ifadesinin 
geçerli olmadığını savundu.

Emniyetteki, “Talha” kod adlı 
kişi tarafından telefonuna ByLock 
yüklendiği yönündeki ifadesini kabul 
etmeyen Demirci, “Yurt müdürlüğü 
yaptığım için odam sürekli açık du-
ruyordu. Belki başka biri yüklemiş 
olabilir. Bu programı yüklemedim de 
kullanmadım da. Soruşturma aşa-
masındaki ifademden vazgeçiyorum. 
İlçe imamlığı yaptığım, para topladı-
ğım ve eleman kazandırdığım iddia-
ları iftiradır. Karaman’daki toplantıya 
iş amaçlı gitmiştim. Toplantıdakileri 
de tanımıyorum.” diye konuştu.

Duruşma, sanık savunmalarıyla 
devam ediyor.
n AA

TSK’nın uçan kaleleri 
önemli görevlere hazır

Türk Silahlı Kuvvetleri, envan-
terine aldığı “uçan kale” CH-47F 
Chinook helikopterleriyle eğitim 
ve diğer uçuşlarını sürdürüyor. Çift 
motorlu, iki rotorlu, yaklaşık 8 ton 
yük taşıyabilen helikopterlerin yakın 
zamanda önemli görevlerde kulla-
nılması hedefleniyor.

Genelkurmay Başkanlığınca, 
TSK’nın envanterine giren CH-47F 
Chinook helikopterleri için Şehit 
Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan 
Meydanı Birlik Komutanlığında ba-
sın turu düzenlendi. Kara Havacılık 
Komutanlığından havalanan iki CH-
47F Chinook helikopterleri meydan 
komutanlığına geldi. 

Kara PiIot Yüzbaşı Levent Polat, 
burada gazetecilere yaptığı açık-
lamada, CH-47F Yük Helikopteri 
Tedarik Projesi kapsamında, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç 
duyduğu manevra ve nakliye des-
teğini sağlamak için altı CH-47F 
Chinook yük helikopterinin tedarik 
edildiğini belirtti.

Söz konusu helikopterlerden 
üçünün 12 Temmuz 2016’da diğer 
üçünün ise 8 Kasım 2016’da teslim 
alındığını dile getiren Yüzbaşı Polat, 
helikopterin çift motorlu, iki rotorlu 
gelişmiş bir hava aracı olduğunu 
vurguladı. Helikopterde iki adet 4 
bin 800 beygir gücünde motor bu-
lunduğunu anlatan Polat, azami 
sürati saatte 315 kilometre olan he-
likopterin kendi yakıt depolarıyla 2 
saat 15 dakika havada kalabildiğini 
söyledi.

Yüzbaşı Polat, helikopterlerin 
menzilinin yüklenebilen dahili ya-
kıt depolarıyla bin 100 kilometreye 
çıkarılabildiğini belirterek, helikop-
terin otomatik uçuş kontrol sistemi 
sayesinde sıfır görüş şartlarında 
dahi uçuş emniyetini en üst düzeye 
taşıdığını bildirdi.

Helikopterin, sahip olduğu kol-
tuk düzeniyle tam teçhizatlı 33 as-
keri veya sedyeyle 24 yaralıyı taşı-
yabilmekte kabiliyetinin olduğunu 
aktaran Yüzbaşı Polat, helikopterin 
üç yük kancasıyla yaklaşık 8 ton 
yükü gövde altında harici olarak 
nakledebildiğini belirtti. 

Yüzbaşı Polat, helikopterin her 
türlü bölgede personel ve malze-
me nakli yapabildiğini, orta genel 
maksat helikopterleriyle taşınama-
yan her türlü ağır malzeme, silah 
ve mühimmatı taşıyabildiğini, hava 
hücum ve indirme harekatlarında 

görev alabildiğini, ayrıca yüksek 
taşıma kapasitesiyle doğal afet du-
rumlarında pek çok insanı kurtara-
bilecek yeteneğe sahip olduğunu 
anlattı. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığının 
gücüne güç katan helikopterlerlerin 
Kara Havacılık Komutanlığı bünye-
sindeki pilotlar ve uçuş ekibi tek-
nisyenleri tarafından uçurulduğunu 
vurgulayan Polat, “Kara Havacılık 
Okul Komutanlığımız dışa bağımlı 
olmamak maksadıyla helikopter-
lerin tesliminden henüz bir yıl bile 
geçmeden kendi öğretmenleriyle 
pilot ve uçuş ekibi teknisyeni kursla-
rını vermeye başlamıştır.” ifadesini 
kullandı.

Kara havacılığın sadece pilotla 
yapılmadığına ve tüm mürettebatın 
bir vücut olmasının önemli olduğu-
na değinen Yüzbaşı Polat, şunları 
kaydetti:

“Bütün harekatlarını dağlık böl-
geler ve çetin şartlarda icra eden 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrin-
de olan biz kara havacılar, görevle-
rimizde neredeyse hiç piste inme-
yiz. Genelde iniş yaptığımız yerler 
engeller arasında bulunan paneller, 
hiçbir iniş yeri bulunmayan tepeler, 
yamaçlar, helikopterin sığmadığı 
sadece teker konularak bindirme in-
dirme yapılan noktalardır. Tüm bu 
uçuşların büyük bölümünün gece 
görüş gözlüğüyle icra edildiğini he-
saba katarsak riskin boyutunu anla-
mak mümkün olur. Tüm bu riskle 
bu boyutta bir helikopteri emniyet-
li şekilde uçurmak ancak ve ancak 
mürettebatın tek vücut olması şar-
tıyla mümkündür. Bu sebeple yük 
helikopteri intibaklı personelimiz 
ve tüm Kara Havacılık Komutanlığı 
personeli devletinin malına, Meh-
metçiğin ve milletinin canına zarar 
gelmemesi için muharebe eder gibi 
eğitim yapmakta ve tüm mürette-
batı ve personeliyle yek vücut olarak 
hareket etmektedir.”

Dünyanın sayılı ordularında bu-
lunan CH-47F helikopterinin uçuş 
ekibinde iki pilot, iki uçuş ekibi tek-
nisyeni ve bir makineli tüfek nişan-
cısı bulunuyor. Uçuş öncesi brifing 
yapan ekip, helikopterde uçuş önce-
si kontrollerini gerçekleştirdi. Kont-
rollerin ardından motor çalıştıran 
CH-47F helikopterleri rule taksi, iki 
teker taksinin yanı sıra havır, yük-
sek havır ile gösteri uçuşu gerçek-
leştirdi.  n AA

Cihanbeyli’de çiftçilerle bir araya gelen Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “Biz milletin, 
çiftçimizin üretimi artsın diye uğraşıyoruz. Hem kalitelisini üretiyoruz, hem sağlıklısını” dedi

‘Biz çiftçimizin üretimi 
artsın diye uğraşıyoruz’

AK Parti Karaman Milletvekili, 
TBMM Tarım, Orman ve Köyişle-
ri Komisyonu Başkanı, Pankobirlik 
Genel Başkanı Recep Konuk, Konya 
Ovasında su olmadan tarımın yapı-
lamayacağını ifade ederek, “Bizim 
insanımız çalışıp, üretiyor, başkaları 
para kazanıyor, dönemini kapattık. 
Birileri kene gibi üreticinin sırtına 
yapışmış, onun üzerinden para ka-
zanıyordu. O dönemleri kapattık. Biz 
milletin, çiftçimizin üretimi artsın 
diye uğraşıyoruz. Hem kalitelisini 
üretiyoruz, hem sağlıklısını” dedi. 

AK Parti Karaman Milletvekili, 
TBMM Tarım, Orman ve Köyişle-
ri Komisyonu Başkanı, Pankobirlik 
Genel Başkanı Recep Konuk, Konya 
Pancar Ekicileri Kooperatifinin 16 Ey-
lül 2017 Cumartesi günü yapılacak 
65. Olağan Genel Kurulu çalışmaları 
için Konya’nın Cihanbeyli ilçesin-
de çiftçilerle bir araya geldi. Konuk 
program kapsamında, Taşpınar Ma-
hallesi, Günyüzü, Cihanbeyli merkez 
ve Yeniceoba’da üreticilerle buluştu.

Cihanbeyli Belediyesi Konferans 
Salonunda üreticilere seslenen Baş-
kan Recep Konuk, “Ben çiftçiye ya-
pılan hizmetin, çiftçi için sarf edilen 
emeğin ibadet olduğuna inanan biri-
siyim” diyerek, çiftçilerden mutlaka 
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 
Genel Kurulu’na katılmalarını istedi.

 “ÜLKEMİZE ÇOK BÜYÜK 
SALDIRILAR VAR”

Konuk yaptığı açıklamada, “Ül-
kemize çok büyük saldırılar var, ül-
kemizi ve birliğimizi hedef alan terör 
örgütleri başka ülkelerin vesayetçi-
leridir. Bu terör örgütlerinin tamamı 
başka ülkelere çalışmaktadırlar. Bu 
terör örgütleri ideoloji için ülkemize 
saldırmıyorlar. İnşallah birlik ve be-
raberlikle bu süreci güçlü bir şekilde 
aşacağız, 2019’a güçlü gireceğiz. Al-
lah kısmet ederse 2019’da ülkemiz 
vesayet sisteminden tamamen kur-
tulacak” dedi.

Üreticilerin en çok gündeme ge-

tirdiği ayçiçeği konusuna da değinen 
Konuk, “Çiftçinin bir işi varsa biz 
çiftçiden daha fazla düşünüyoruz. 
Ayçiçeği fabrikasını büyüteceğiz. Ay-
rıca rafineri de kuracağız. Ayçiçeğini 
yaygınlaştırmak için elimizden geleni 
yapacağız. Ayçiçek az suyla yetişiyor. 
Ayçiçeği üretimini korumak ve bü-
yütmek çok önemli. Bu devletimiz ve 
ülkemiz ekonomisi için de çok önem-
li. Ülkemiz yağlı tohumlar için yüklü 
miktarlarda dışarıya para ödüyor. 
Ayçiçeğini koruduğumuzda bu giden 
paraların içeri de kalmasını sağlamış 
oluruz. Şunu size açık sözlülükle ifade 
ediyorum. Biraz bekleyin, bu süreç-
ten kazançlı çıkacak olan çiftçimizdir. 
Kesinlikle geçen sene aldığımız fiyat-
tan daha aşağı fiyattan almayacağız 
ve kesinlikle en fazla fiyat veren ku-
rumdan da bizim fiyatımız aşağı ol-
mayacak. Süreci akıllıca götürmeliyiz 
ve Konya Şeker’in regülasyon göre-
vini iyi anlamanızı rica ediyorum. Biz 
sizin ürettiklerinizin değerli olmasını 
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“KONYA’DA ÜRETİLENİ 
KONYA’DA İŞLİYORUZ”

Konya Şeker’in bölge çiftçisinin 
emeğinin heba olmasını önlediğini 
ifade eden Başkan Recep Konuk, “Bi-
zim hayvanımız İzmir’i, İstanbul’u 
dolaşır, orada işlenir, ondan sonra 
bize tüketime gelirdi. Ama biz bunu 

Panagro ile değiştirdik, artık ken-
dimiz ürün haline getiriyoruz, sütü 
kendimiz satıyoruz, süt ürünlerini 
kendimiz satıyoruz, eti kendimiz sa-
tıyoruz, et ürünlerini kendimiz satı-
yoruz hem de sadece ülkemize değil 
dünyaya satıyoruz. Konya’da üretile-
ni Konya’da işliyoruz. Üretici getiri-
yor malını fabrikaya veriyor, alacağı 
fiyat belli, satacağı fiyat belli. Böyle-
ce para bölgemizde kalıyor, çiftçimiz 
kazanıyor. Bizim insanımız çalışıp, 
üretiyor, başkaları para kazanıyor, 
dönemini kapattık. Birileri kene gibi 
üreticinin sırtına yapışmış, onun üze-
rinden para kazanıyordu. O dönem-
leri kapattık. Biz milletin, çiftçimizin 
üretimi artsın diye uğraşıyoruz. Hem 
kalitelisini üretiyoruz, hem sağlıklısı-
nı” dedi.

Hiçbir zaman bölgecilik yapma-
dıklarını ve bundan sonra da yap-
mayacaklarını belirten Başkan Recep 
Konuk, yatırımlara da devam ede-
ceklerini belirtti. Çumra Şeker ku-
rulduğunda oluşan 2 milyon tonluk 
kotayı bütün bölgelere eşit dağıttık-
larını da ifade eden Konuk, “Çok açık 
ifade ediyorum, fizibil proje getirin 
gereğini yapalım. Biz yatırımlarımız 
için kimseden bir kuruş para alma-
yız, kendi kaynaklarımızla yaparız” 
şeklinde konuştu.

“SU OLMADAN TARIM OLMAZ”

“İnşallah buralarda sular güldür 
güldür akacak, inşallah bunu hep 
birlikte göreceğiz” diyen Başkan Re-
cep Konuk, “Konya Ovasına mutlaka 
farklı birkaç alternatif düşünülerek 
su getirilmelidir. Mesela Manav-
gat’ın tatlı suyu tuzlu denize akıyor. 
Burada topraklar kurumuş, çoraklaş-
mış su bekler. Ne yapıp edip Konya 
Ovasına bu suları getirilmesi için ön 
ayak olmalıyız. Konya Ovasına suyu 
getirmek için bazı güzel çalışmalar 
var. Burada onlardan da bahsedeyim. 
Köprüçayın suyunun Konya Ovasına 
inmesi, Göksu’ya akan Gevne’nin 
yine cazibeyle Konya Ovasına gele-
bilir olduğu görüldü. İnşallah bu iki 
proje ile su Konya Ovasına cazibeyle 
gelecek. Üçüncüsü ise Ermenek’teki 
barajı besleyen Ermenek Çayı var. 
Ermenek Çayı cazibeyle gelemiyor 
ama onun da motopomp veya uygun 
şekilde gelmesi için projeler üzerin-
de çalışılıyor. Konya Şeker tarımsal 
sanayi demektir. Tarım ürünlerini su 
olmadan üretemeyiz, su olmadan ta-
rımı sürdüremeyiz. Susuz tarım iç göç 
demektir, Cihanbeyli’den insanların 
göç etmesi demektir. Biz insanımızı 
doğduğu yerde doyurmak zorunda-
yız. Su olmadan biz rekabetçi tarımı 
yapamayız. Ancak bir ailenin karnını 
doyuracağı, mevcut nüfusun onda 
birinin yaşadığı, belki eskiye dönmüş 
bir anlayışla susuz tarım gidebilir. Bu 
da rekabetçi olmaz. Ürettiğinizi mali-
yetinin üzerinde satamazsınız. Konya 
Ovasının, Cihanbeyli’nin, yani bizim 
olmazsa olmazımız sudur. Bölgenin 
sorunlarını biliyoruz, bu sorunları 
çözmek için samimi çaba sarf edece-
ğiz. Bunun için beraber çalışacağız, 
2019 yılı Türkiye’nin istikrarının olu-
şacağı yıllardır. Bu süreci çok iyi kul-
lanmalıyız” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirdiği toplantılarda 
çiftçilerle sohbet eden Başkan Recep 
Konuk’a üreticiler bölgeye yapılan 
yatırımlar için teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ 

FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 191’i 
tutuklu 527 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 16 Eylül 
2017 Cumartesi günü yapılacak 65. Olağan Genel Kurulu çalışmaları için Konya’nın 

Cihanbeyli ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.
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Burundi FETÖ okullarını Maarif Vakfına devrediyor
Burundi’nin Ankara Büyükelçisi 

Joel Nkurabagaya, Burundi hükü-
metinin ülkedeki FETÖ okullarını 
Türkiye Maarif Vakfına (TMV) dev-
retme kararını işaret ederek “Maarif 
Vakfı yakında Burundi’de temsilcilik 
açacak.” dedi. Büyükelçi Nkuraba-
gaya, Türkiye-Burundi ilişkilerini ve 
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 
oluşturulan soruşturma komisyo-
nunun ülkesine ilişkin 4 Eylül’de 
yayımladığı raporu AA muhabirine 
değerlendirdi. Nkurabagaya, Bu-
rundi’nin Ankara Büyükelçiliğinin 
2014’te açıldığını hatırlatarak “Bu 
süreçte birçok şey yaptık. İki ülke 
10’u aşkın iş birliği anlaşması imza-
ladı. Bu anlaşmalardan bazılarının 
yasal süreçlerinin tamamlanması 
için çalışıyoruz.” diye konuştu. Bü-
yükelçi Nkurabagaya, iki ülkenin bü-
yükelçilik açılmadan önce de eğitim, 

sağlık, ekonomi gibi birçok alanda iş 
birliği yaptığını belirterek “Türk hü-
kümetinin Bujumbura’da büyükel-
çilik açma isteği de güzel bir haber. 
İlişkilerimizde çok olumlu ve iyi yön-
de ilerliyoruz.” dedi. Fetullahçı Terör 
Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz’daki 
darbe girişiminden sonra ülkesinin 
Türkiye’ye verdiği desteği vurgula-
yan Nkurabagaya, Burundi hüküme-
tinin ülkedeki FETÖ’ye ait tüm yapı-
ların izinlerini iptal ederek örgütün 
eğitim kurumlarını Türkiye Maarif 
Vakfına (TMV) devretme kararını da 
değerlendirdi. Büyükelçi Nkurabaga-
ya, mayıs ayında Türkiye ve Burundi 
arasında bu konuya ilişkin görüşme-
ler yapıldığını hatırlatarak “Maarif 
Vakfı yakında Burundi’de temsilci-
lik açacak. Okulların devri ve diğer 
konulara ilişkin temasları yakından 
yapma, devredilen okul sayısını tam 

olarak söyleyebilme imkanımız ola-
cak.” dedi. Burundi Dış İlişkiler ve 
Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain 
Aime Nyamitwe’nin haziran ayında 
Türkiye’ye yaptığı ziyareti anımsatan 
Nkurabagaya, ekonomik konuları ele 
almak için Burundi’den Türkiye’ye 
üst düzey bir heyetin yakında gele-
ceğini söyledi.

Nyamitwe’nin Türkiye ziyare-
tinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu’nu Burundi’ye davet ettiği-
ni belirten Büyükelçi Nkurabagaya, 
“Kendisini Burundi’de ağırlamaktan 
her zaman memnuniyet duyarız. 
Ayrıca cumhurbaşkanlarımız seviye-
sinde görüşmelerin de yakında yapıl-
masını umuyoruz.” diye konuştu.
“BM’NİN BURUNDİ RAPORU YANLIŞ 

BİLGİLERE DAYANIYOR”
Büyükelçi Nkurabagaya, BM so-

ruşturma komisyonu başkanı Fatsah 

Ouguergouz tarafından açıklanan, 
Burundi’de insan haklarının ihlal 
edildiği belirtilen raporu da değer-
lendirdi. Raporun yanlış bilgilere 
dayandığını savunan Nkurabagaya, 
BM İnsan Hakları Konseyinin, ülke-
de 2015’te düzenlenen darbe giri-
şimi ve şiddetli sokak gösterilerinin 
ardından “gerçeği yansıtmayan bir-
çok rapor ortaya koyduğunu” söyle-
di. Nkurabagaya, “Bu raporlar darbe 
girişimi sırasında bu şiddet olayları-
na karışmış kişilerden gelen yanlış 
bilgilere dayanıyor.” dedi. Büyükelçi 
Nkurabagaya, 29 Eylül’e kadar Ce-
nevre’de İnsan Hakları Konseyinde 
ele alınacak son raporda sadece suç-
lamalara yer verildiğini savunarak 
“Uluslararası kamuoyunu Burun-
di’deki bazı gerçekleri görmeye da-
vet ediyorum.” ifadesini kullandı.
n AA

Burundi’nin Ankara Büyükelçisi Nkurabagaya, Burundi hükümetinin ülkedeki 
FETÖ okullarını Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devretme kararını işaret ederek 

“Maarif Vakfı yakında Burundi’de temsilcilik açacak.” dedi.

Irak meclisi, yaptığı oylamada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de gerçekleştireceği “bağımsızlık referandumunu” reddetti

Irak meclisi IKBY’nin 
referandumunu reddetti

 Irak meclisi, yaptığı oylama-
da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin 
(IKBY) 25 Eylül’de gerçekleştireceği 
“bağımsızlık referandumunu” red-
detti. AA muhabirine konuşan Şii 
Ulusal Koalisyonu milletvekillerinden 
Ali Safi, “Meclis, Irak Kürdistan refe-
randumunu oy çokluğuyla reddetti.” 
dedi. Safi, karara karşı çıkan Kürt mil-
letvekillerinin de oturumu terk ettiği-
ni ifade etti. 328 sandalyeli mecliste 
yapılan oturuma 168 milletvekili ka-
tıldı. IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 
Haziran’da siyasi partilerle gerçekleş-
tirdiği toplantı sonrasında, uzun süre-
dir tartışılan bağımsızlık referandu-
munun 25 Eylül 2017’de yapılacağını 
ilan etmişti.  Irak Başbakanı Haydar 
el-İbadi ise Barzani’nin referandum 
ilanından sonra yaptığı açıklamada 
“bunun anayasaya aykırı olduğunu 
belirterek sonucu tanımayacaklarını” 
söylemişti.

‘REFERANDUM IRAK’A 
ÇATIŞMA, ÖTEKİLEŞTİRME VE 

KATLİAMLAR GETİRECEK’
Türkmeneli Dernekler Federas-

yonu (TÜFED) Başkanı Aydın Beyatlı 
da konuyla ilgili açıklama yaptı. Be-
yatlı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin 
(IKBY) 25 Eylül’de yapacağını ilan 
ettiği “bağımsızlık referandumu”nun 
Irak’a barışı değil çatışma, ötekileştir-
me ve katliamları getireceğini söyle-
di. Kürtler’in geçmişte Kerkük’te ve 
Türkmeneli bölgesinde tapu dairele-
rini yakmasının günümüzdeki olay-
ların göstergesi olduğunu belirten 
Beyatlı, “Bize yapılan haksızlıkların 
karşısında hep Irak Türkmenleri ola-

rak Kürtlerle muhatap olduğumuz 
zaman bir zeminde buluşalım dedik. 
Bizler anlaşmayla, konuşmayla ve di-
yalogla bunun altından kalkabileceği-
mizi söylediysek de maalesef pek çok 
kulak buna kapalı kaldı.” dedi.

Beyatlı, Türkmenlere haksızlığın 
15 yıldır devam ettiğini ve ayak ses-
leri önceden duyulan referandumun 
artık yapılacağının kesinleştiğini ifade 
ederek, şöyle devam etti:

“Irak genelinde Araplar, Şiiler, 
Türkmenler, hatta ve hatta Hristiyan-
lar’da Kuzey Irak’taki bu referandu-
ma antipati oluştu ve o bölgede Kürt 
bayraklarının yanında yabancı bay-
rakların dalgalanması, Kürt kardeşle-
rimizi bölgede yalnızlığa itmiştir.”
“IRAK’IN ÜÇÜNCÜ ANA UNSURUYUZ”

TÜFED Başkanı Beyatlı, Irak 
Türkmenlerinin durumuyla ilgili de 
şunları söyledi: “Irak Türkmenleri 

olarak Irak’ın üçüncü ana unsuru-
yuz ve 3 milyon Türkmen olarak hep 
‘Irak’ı kalkındırmak ancak birliktelik 

içerisinde olur.’ dedik ve diyoruz. Biz 
Kürtsüz, Arapsız, Sünnisiz, Şiisiz ya-
pamayız. Biz ancak Irak’ın bütün mo-
zaiğiyle bir araya gelerek bir potada 
Irak’ı hak ettiği yere getirebiliriz.”

“REFERANDUM IRAK’A 
BARIŞI GETİRMEYECEK”

Kürtler’in Kerkük’ü bir oldu 
bittiyle kuzeydeki oluşuma katma 
planlarını fiiliyata dökmelerinin o ka-
dar kolay olmayacağını dile getiren 
Beyatlı, bunun ilerde büyük bir ça-
tışmaya neden olacağı endişesi taşı-
dıklarını vurguladı. Beyatlı, Kürtlere 
seslenerek, “Bu referandum Irak’a 
barışı getirmeyecek tam tersine ça-
tışmayı, ötekileştirmeyi ve katliam-
ları getirecek. Bizim amacımız, orada 
ayrımcılık yapmak değil. Tam tersine 
bizim amacımız, Irak’ta kardeşliği ve 
demokrasiyi yaşatmaktır.” dedi.
n AA

Çocuk sığınmacıların 4’te
3’ü istismara uğruyor

S-400 füze anlaşmasında
son aşamaya geliniyor

Birleşmiş Milletler (BM), Avru-
pa’ya ulaşmaya çalışan çoçuk sığın-
macıların birçoğunun istismara ma-
ruz kaldığına işaret ederek, Avrupa 
Birliği’ne (AB) “güvenlik koridorları” 
oluşturma çağrısında bulundu. Bir-
leşmiş Milletler Çocuklara Yardım 
Fonu (UNICEF) ve Uluslararası Göç 
Örgütü (IOM), “Yürek Parçalayıcı 
Yolculuklar: Akdeniz Yolunu Kulla-
nan Çocuk Sığınmacılar İstismar ve 
Kaçırılma Tehdidi Altında” başlıklı 
rapor yayımladı. Raporda, 14 ila 24 
yaşlarındaki sığınmacıların yüzde 
75’inin zorunlu işçilik, cinsel istis-
mar ve küçük yaşta evlilik ile diğer 
istismarlara maruz kaldığı belirtildi. 
Özellikle Sahraaltı Afrika’dan gelen 
sığınmacı çocukların tehdit altında 
olduğu vurgulanan raporda, Lib-
ya’dan Avrupa’ya geçmeye çalışan 
çocuk sığınmacıların yüzde 83’ünün 
suistimal edildiği kaydedildi. Rapor-
da, çocuk sığınmacılara yönelik dav-
ranışlarda ırkçılığın da rol oynadığı 
ifade edildi.

“NE YAZIK Kİ RUTİN UYGULAMA 

HALİNE GELDİ”
UNICEF Avrupa direktörü Afs-

han Khan, Avrupalı yetkililerin, ço-
cuk ve genç yaştaki sığınmacıların 
Avrupa yolculuğunda karşılaştıkları 
tehlikeler konusunda daha fazla ön-
lem alması gerektiğini bildirdi.

Khan, “Ne yazık ki Akdeniz yo-
lunu kullanan sığınmacı çocukların 
maruz kaldığı istismar, kaçırma, 
dayak ve ayrımcılık gibi davranışlar 
rutin uygulama haline geldi.” diye 
konuştu.

“AB ÇOCUK SIĞINMACILARI 
KORUMALI”

AB liderlerinin güvenli ve yasal 
göç yolları gibi kalıcı çözüm üretme-
si gerektiğine dikkati çeken Khan, 
“AB, çocuk sığınmacıları gözaltına 
almak yerine güvenlik koridorları 
inşa etmeli.” dedi. UNICEF’in ma-
yısta açıkladığı verilere göre, 2015-
2016 yıllarında refakatsiz sığınmacı 
çocuk sayısının 300 bin olduğu tah-
min ediliyor.
n AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in askeri-teknik iş birliğinden 
sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, 
Rusya ile Türkiye arasında S-400 
füze sistemlerinin sevkiyatına yö-
nelik sözleşmenin imzalandığını ve 
uygulanmaya hazırlandığını bildirdi. 
Kojin, TASS haber ajansına verdiği 
röportajda, Rusya ile Türkiye ara-
sında görüşmeleri yürütülen S-400 
füze sistemlerinin sevkiyatına iliş-
kin açıklamalarda bulundu. Kojin 
“Sözleşme imzalandı, uygulanmaya 
hazırlanıyor. Biliyorsunuz, S-400 en 

kompleks teknik araçlardan oluşan 
en karmaşık sistemlerden birisidir. 
Bu yüzden burada pek çok nüans 
bulunmaktadır.” ifadelerini kul-
landı. Sözleşmeyle ilgili alınan tüm 
kararların kesinlikle iki ülkenin stra-
tejik çıkarlarına uygun olduğunu 
garanti ettiğini söyleyen Kojin, bu 
bağlamda Türkiye’ye baskı yapmak 
isteyen bazı Batılı ülkelerin tepkisini 
anladıklarını belirtti. Kojin, bu sis-
temler için pek çok ülkenin de sıra-
da beklediğini sözlerine ekledi.
n AA

Arakan’da zorlu kaçış devam ediyor
Myanmar askeri güçlerinin ve 

Budist milliyetçilerin 25 Ağustos’ta 
başlattığı saldırılardan kaçan Arakanlı 
Müslümanların Naf Nehri’ni geçerek 
Bangladeş’e gelişleri devam ediyor. 
Teknaf bölgesinin Balukhali, Kutupa-
long, Thaingkhaili ve Plangkhaili’de-
ki kamp alanlarına ulaşmaya çalışan 
mültecilerin gelişleri zorluklar içeri-
sinde sürüyor. Mevsimsel yağmurlar 
nedeniyle su seviyesi yükselen Naf 
Nehri ve kolları mültecilerin geçişleri-
ni yavaşlatıyor.

Uluslararası yardım kuruluşlarının 
yetersiz kaldığı bölgelerde Bangla-
deşli Müslümanlar kendi imkanlarıy-
la oluşturdukları gıda malzemelerini 

dağıtıyor. Arakanlı Müslümanlardan 
Bangladeş’e ilk ayak bastıklarında gö-
nüllü doktorların oluşturduğu sağlık 
çadırında sağlık konusundaki ihtiyaç-
ları gideriliyor. Daha sonra kendileri-
ne muz, su ve bisküviden oluşan gıda 
poşeti verilirken, çocuk ve yaşlıların 
zor ve güvensiz yolculuk nedeniyle 
yorgun düştükleri görüldü.
ARAKAN’DAN YÜKSELEN DUMANLAR

Öte yandan Bangladeş’in Myan-
mar’a sınır bölgelerinden bakıldığında 
Arakan’dan yükselen dumanlar görü-
lebiliyor. Günün her saatinde yoğun 
dumanların yükseldiği Arakan’da 
binlerce Müslümanın dağlık bölgeler-
de saklandığı ve gizlice Naf Nehri’ne 

ulaşmaya çalıştığı belirtiliyor. Yaşlı ve 
yaralı mülteciler sopalara takılan bez-
lerin içinde veya sırtlarda taşınarak 
Bangladeş’e ulaştırılmaya çalışılıyor. 
Bangladeş’te genel manada var olan 
hijyen sorunu mültecilerin toplandığı 
ve yaşadığı kamplarda ciddi manada 
sağlık tehdidi haline geldi. Mülteciler, 
yerleşim yerlerinde sıklıkla görülen su 
birikintilerinde çamaşırlarını yıkama-
nın haricinde kişisel temizliklerini ve 
abdest alma ihtiyaçlarını gidermeye 
çalışıyor.
GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN MÜLTECİ-

LERE YARDIM
Arakan’dan kaçarak Bangladeş’e 

sığınan mültecilere kurduğu çadırda 

sağlık hizmeti veren Bangladeşli dok-
tor Muhammed Yusuf Hüseyin, olay-
ların başlamasından kısa süre sonra 
Teknaf’a geldiğini söyledi. Mülteci-
lerin durumları hakkında bilgi veren 
Hüseyin, “Çok ama çok kötü durum-
dalar. Myanmar’dan çok sayıda mül-
teci gelmeye devam ediyor. Gelenle-
rin arasında çok sayıda hasta mülteci 
de var. İnsanlar günlerce yürümek zo-
runda kalıyor. Ben de gelenlere bura-
da yardım etmeye çalışıyorum. Onla-
rın temizliğiyle de ilgilenmeye gayret 
ediyorum.” diye konuştu. Söz konusu 
ilk yardım çadırlarında günler önce 
Bangladeş’e gelen mültecilere de ilaç 
ve tedavi desteği veriliyor.  n AA

Türkmeneli Dernekler Federasyonu 
Başkanı Beyatlı da yaptığı açıklamada 

“Referandum Irak’a barışı getirmeyecek 
tam tersine çatışmayı, ötekileştirmeyi ve 

katliamları getirecek” dedi.
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Muhtarlara yönelik eğitim semineri
Konya Büyükşehir Belediyesi, mahalle 

muhtarlarına yönelik düzenleyeceği eğitim 
seminerlerine Selçuklu ilçesindeki muhtar-
larla başladı. Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Hasan Kılca, muhtarları belediye-
den ayrı düşünmenin mümkün olmadığını 
söyledi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, mahalle 
muhtarlarına yönelik bilgilendirme ve eği-
tim seminerleri düzenliyor. 

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’n-
da ilk olarak Selçuklu İlçesi muhtarlarına yö-
nelik düzenlenen seminer yoğun ilgi gördü. 

Selçuklu ilçesi mahalle muhtarının katıl-
dığı programda konuşan Büyükşehir Beledi-
yesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, muhtarları 
belediyeden ayrı düşünmenin mümkün ol-
madığını belirterek, “Belediyemizde yapmış 
olduğumuz ortak çalışmaları, eğitim çalış-
malarını, değerler eğitimi çalışmalarını siz-
lerle de birlikte yürütmeyi arzu ettik” dedi. 

Türkiye’de ilk defa muhtarlara hizmet 
veren bir daire başkanlığını Konya Büyük-
şehir Belediyesi’nin kurduğunu kaydeden 
Kılca, “Cumhurbaşkanımız Başbakan iken 
BİMER’i, Cumhurbaşkanı olduktan sonra 

CİMER’i kurdu ve doğrudan halkın ken-
disine ulaşımını sağladı. Bizler de muh-
tarlarımızın doğrudan belediyemize, baş-
kanımıza ulaşmasını sağlamak amacıyla 
Muhtarlık Bilgi Sistemi MUBİS’i kurduk. 
Çoğunuz bu sistemi kullanıyorsunuz” dedi.  
Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Musta-
fa Avcıoğlu da “Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek ve yöneticilere böyle 
bir dönemde hepimizin çok ihtiyaç hissetti-
ği önemli başlıkları içeren eğitim programı 
düzenlendiği için teşekkür ediyorum” ifade-
lerini kullandı.  Büyükşehir Belediyesi Genel 

Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen ile 
Kırsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi 
Mustafa Yazlık’ın da katıldığı programda 
Eğitimci Yazar Halil Atalay, değerler eğitimi, 
Dr. Faik Özdengül de etkili iletişim konula-
rında seminer verdi. Muhtarlık Bilgi Sistemi 
(MUBİS) eğitiminin de verildiği programın 
sonunda muhtarlara katılım sertifikaları 
takdim edildi. 

Eğitim programları önümüzdeki günler-
de Meram ve Karatay muhtarları ile devam 
edecek.
n HABER MERKEZİ 

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, muhtarla-
rı belediyeden ayrı düşünmenin mümkün olmadığını söyledi. 

Cihan ve Umut Çağlar 
erkekliğe ilk adımı attı

Milli Piyade Tüfeği
sayısı artıyor

Dünyagöz Konya Hastanesi Mü-
dürü İrfan Yalçın oğulları Cihan ve 
Umut Çağlar’ı sünnet ettirdi. Di lek 
ve İrfan Yalçın’ın ailesinin oğulları 
Cihan ile Umut Çağlar, Antalya’nın 
güzide mekânlarından biri olan Tu-
naz Düğün Salonunda organize edi-
len bir törenle sünnet oldu.  Sünnet 

düğününe ev sahipliği yapan Dilek 
ve İrfan Yalçın çifti misafirleriyle ya-
kından ilgilenirken, mutlulukları gö-
rülmeye değerdi. Yenigün Gazetesi 
olarak sünnet olan Cihan ve Umut 
Çağlar’a geçmiş olsun der, Dilek ve 
İrfan Yalçın ailesini tebrik ederiz. 
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi, asfalt ve altyapı çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Her 
yıl asfalt, parke ve bordürde kendi rekorunu egale eden Selçuklu Belediyesi kendisi ile yarışıyor

Selçuklu altyapıda 
kendisi ile yarışıyor

Selçuklu Belediyesi, sürdürdü-
ğü fiziki belediyecilik çalışmaları ile 
ilçeye değer katmaya devam ediyor.  
Türkiye’nin önemli metropol ilçeleri 
arasında yer alan Selçuklu’da yürütü-
len altyapı ve asfalt çalışmaları ilçenin 
yaşam kalitesini arttırıyor. 

Selçuklu’da mahalle muhtarları 
ve mahalle sakinleriyle yapılan ortak 
akıl toplantılarında belirlenen yıllık 
çalışma planına göre hizmet veren 
fen işleri ekipleri ilçenin 72 mahalle-
sinde altyapı, asfalt, yol genişletme, 
tretuar, kumlama, asfalt tamiri ve yol 
genişletme çalışmalarını sürdürüyor. 
Ekipler mevsim koşulları elverdiği 
müddetçe çalışmalarına devam ede-
cek.    

Selçuklu’da asfalt sezonunun açı-
lışından bu yana  300 bin metrekare 
sıcak asfalt, 201 bin metrekare par-
ke, 51 bin 422 metre bordür imalatı 
gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, 6360 sayılı yasa ile Selçuk-
lu’ya bağlanan mahallelerde de kum-
lama, parke, bordür ve sathi kaplama 
çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 

 Selçuklu’da ekipler cadde ve so-
kaklarda şu ana kadar 342 bin 955 
metrekare çift tabakalı emülsiyonlu 
sathi kaplama asfalt çalışması gerçek-
leştirdi. 

Selçuklu’da otopark problemini 
çözmek için de çalışmalarına devam 
eden ekipler mahalle aralarında bu-
lunan ama düzenli kullanıma uygun 
olmayan otopark alanlarının düzen-
lenmesi çalışmaları da devam ediyor. 
Yapılan çalışmalarla Selçuklu her yıl 
3000 araçlık otopark kazanıyor. 

 SELÇUKLU’DA YAŞAM KALİTESİNİ 
ARTTIRIYORUZ 

Selçuklu’da yaşam kalitesinin her 
geçen gün arttırılması için fiziki bele-
diyecilik çalışmalarına büyük önem 
verdiklerini ifade Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay; “Halkı-
mızla yapılan istişareler neticesinde 

Selçuklu’ya bağlı 72  mahallenin ta-
mamında farklı bir çalışma programı  
hazırladık. 

Bahar aylarıyla başladığımız alt-
yapı ve asfalt çalışmalarına yoğun bir 
şekilde devam ediyoruz. Hemşehrile-

rimiz için modern fiziki altyapıyı oluş-
turmak ve onların yaşam kalitesine 
katkı sağlamak amacıyla çalışmala-
rımıza sezon boyunca devam edece-
ğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Makina ve Kimya Endüstri-
si (MKE) Kurumu, 2 bin 680 adet 
Milli Piyade Tüfeği’nin (MPT-76) 
teslimatını gerçekleştirdi. Kurum, 
MPT-76 için sahra ve birlik seviyesi-
ne uygun eğitim videoları hazırlata-
cak. Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM), tüm tasarım, geliştirme ve 
kalifikasyon faaliyetleri milli imkan-
larla gerçekleştirilen MPT-76’nın 
seri üretimi için MKE ile 20 bin, Kale 
Kalıp ile 15 bin 14, Sarsılmaz Silah 
Sanayi AŞ ile 10 bin adetlik sözleş-
me imzaladı.

Öncelikle Türk Silahlı Kuvvet-
leri (TSK) olmak üzere tüm dost ve 
müttefik ülkelerin hafif silah ihtiya-
cının karşılanması hedeflenen pro-
jede, üretim ve teslimat çalışmaları 
sürüyor.

İlk seri üretim sözleşmesini im-

zalayan MKE, bugüne kadar SSM’ye 
partiler halinde 2 bin 680 tüfek tes-
lim etti. Kurumun bu ay yeni bir tes-
limat yapması bekleniyor.

MKE, üretim süreci devam 
ederken MPT-76 için sahra ve birlik 
seviyesine uygun eğitim videoları 
hazırlatmak üzere harekete geçti. 
Kurum bu amaçla hizmet alımı yo-
luna başvuracak. 

MPT-76 için hazırlanacak eği-
tim videosunda modellerden ya-
rarlanılacak. Çekimlerde yer alacak 
modeller, TSK’nın kullandığı askeri 
kamuflajlarla görev yapacak.

Videolar özel olarak hazırlana-
cak DVD’lere kaydedilerek idareye 
teslim edilecek. Sahra ve birlik se-
viyesine yönelik 500’er olmak üzere 
toplam bin DVD’nin teslimatı ger-
çekleştirilecek.  n AA

Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay
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Sumudica: Kayserispor iyi bir atmosfer içinde
Kayserispor, Süper Lig’in 5. haftasında 

oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına 
devam ediyor. Teknik Direktör Marius Sumu-
dica, “Kayserispor şu an iyi bir atmosfer içeri-
sinde. Bunu devam ettirebilmek için yönetim, 
futbolcu ve taraftar hepsi birlik olmalı” dedi.

Geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor’u 
deplasmanda 2-0 mağlup ederek 3 puanı hane-
sine yazdıran sarı-kırmızılılar, ligin 5. haftasın-
da evinde oynayacağı Antalyaspor maçının ha-
zırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Teknik 
Direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp 
tesislerinde toplanan oyuncular, düz koşunun 
ardından kondisyon ve top çalışması yaptı.

Antalyaspor’un kaliteli oyunculardan kurulu 
olduğunu, ancak birlik olarak maçtan puanlarla 
ayrılmak istediklerini kaydeden Teknik Direktör 
Marius Sumudica, “İlk olarak oyuncularıma 
Sivas maçını unutmalarını söyledim. 1-2 gün 
galibiyeti kutladılar, hak ettiler. Çünkü çok ça-
lıştılar. Artık zamanımız yok, çünkü diğer maç 
cuma günü, hazırlanmamız gerekiyor. Güçlü 

bir takımla oynayacağız. Antalyaspor geçen 
sene Kayseri’ye karşı iki maçı da kazandı. Bü-
yük oyuncuları var, Galatasaray’a karşı puan 
aldılar. O yüzden bu maça çok odaklanmalı-
yız. Oyunu kontrol etmelerine izin vermeme-
liyiz. Taraftarlara bu maçta da ihtiyacımız var. 
Kayserispor şu an iyi bir atmosfer içerisinde. 
Herkese ihtiyacımız var bu atmosferde. Bunu 
devam ettirebilmek için yönetim, futbolcu ve 
taraftar hepsi birlik olmalı. Bir takım yükselir 
sonra düşüşe geçer, her şey olabilir. Şimdi çı-
kıştayız. Sonuçla alakası yok, oyunla alakalı bir 
çıkıştayız. Takım oynuyor. 17 yeni oyuncumuz 
var, taktik olarak, kafa olarak oyuncular hazır 
aramıza katıldı. Bu da hoca için daha kolay. 
Antalyaspor maçına gelirsek, inanıyorum ki 
puanlar alacağız” ifadelerini kullandı.

Antrenmanda oyuncuların neşeli oldukları 
görülürken, çalışma öncesi doğum günü olan 
Kondisyoner Camel Barbulescu için pasta ke-
sildi. 
n İHA

Galatasaray’da Kasımpaşa 
hazırlıkları başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Kasım-
paşa ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom 
Stadyumu’nda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün 
başladı. 

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör 
Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmanla mü-
cadelenin hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda 
Antalyaspor’a karşı ilk 11’de forma giyen oyuncular, 
rejenerasyon çalışmasının ardından antrenmanı ta-
mamladı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle 
başlayan antrenmanda daha sonra baskı ve yön de-
ğiştirme üzerinde durulan bir çalışma gerçekleşti-
rildi. Ardından interval koşuya geçen oyuncular, bir 
sonraki bölümde topa sahip olma çalışması yaptı. 
Antrenman, dar alandaki çift kale maçın ardından 
tamamlandı.

Serdar Aziz, antrenmanın tamamında takımla 
birlikte çalışmalara katıldı. Antalyaspor karşılaşma-
sının ardından yapılan tetkikleri sonrası kasığında 
hafif derecede zorlanma tespit edilen Martin Linnes 
ise tedbir amaçlı olarak antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının ha-
zırlıklarına bugün sabah saat 11.00’de Florya Metin 
Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla 
devam edecek.
n İHA

Fenerbahçe 
Alanyaspor’a bileniyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında Aytemiz 
Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın ha-
zırlıklarına, 1 günlük iznin ardından, dün yaptığı ant-
renmanla devam etti. 

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki 
antrenman saat 10.30’da başladı ve toplam 1 saat 50 
dakika sürdü. Oyuncular, antrenmanın ilk bölümün-
de salonda kuvvet çalışması yaptı. Ardından sahada 
ısınma ve dayanıklılık koşusuyla süren antrenman, 
5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. 
Çalışma çift kale maçla noktalandı.

Robin van Persie’nin tedavisine devam edildi. 
Alper Potuk ve Josef De Souza ise takımdan ayrı özel 
program uyguladı.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına bu-
gün yapacağı çalışmalarla devam edecek
n İHA

Yevhen Seleznyov:
Spekülasyona yer yok

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan 
Kardemir Karabükspor’un Ukraynalı forveti Yevhen 
Seleznyov, artık spekülasyonlara yer olmadığını 
belirterek, takımı için her şeyini vereceğini söyledi . 
İdman sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan 
Seleznyov, sezon öncesi kafasının karıştığı durumlar 
olduğunu söyleyerek, “Fakat bu asla benim burada-
ki performansımı etkilemedi. Ben her zaman Kara-
bükspor’un oyuncusuyum. Şimdi transfer dönemi 
kapandı. Bu tür spekülasyonlara artık asla yer yok. 
Buradayım ve kalbimi, yüreğimi her şeyimi koyup ta-
kımım için en iyi şekilde mücadele edeceğim” dedi.

Hafta sonu oynayacakları mücadeleyi de değer-
lendiren Seleznyov, “Maçtan önce çok fazla bir şey-
lerden bahsetmek doğru olmuyor. Maçın ne olaca-
ğını bilemeyiz. En güzeli maçı kazanıp, kazandıktan 
sonra konuşmak. Şu an için çalışıyoruz. Maçtan en 
iyi sonucu almak için gayret gösteriyoruz” ifadeleri-
ne yer verdi.  n İHA

Delarge Bursaspor’da küllerinden doğdu

Geçen sezon Osmanlıspor formasıyla 
41 resmi maçta yalnızca 3 gol atabilen Dzon 
Delarge, bu sezon ise Bursaspor ile adeta 
küllerinden doğdu. Kongolu kanat oyuncusu, 
görev aldığı 3 maçta 3 gol kaydederek takımın 
en skorer ismi olmayı başardı.

Süper Lig’in 4. haftasında sahasında kar-
şılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3-0 
mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini alan 
yeşil-beyazlılarda, Kongolu futbolcu Dzon 
Delarge, takımının ikinci golünü kaydederek 
galibiyette önemli rol oynadı. Ligdeki gol sa-
yısını 3’e çıkaran Delarge, takımın en skorer 

ismi konumunda yer aldı.
41 RESMİ MAÇTA 3 GOL ATMIŞTI

Geçen sezon Avusturya’nın Admira Wa-
cker takımından kiralık olarak forma giydiği 
Osmanlıspor’da Süper Lig, Türkiye Kupası ve 
UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 farklı kulvar-
da 41 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 
yalnızca 3 kez gol sevinci yaşamıştı. Bu sezon 
ise ligin ilk haftasındaki Başakşehir maçı dı-
şında Alanyaspor, Beşiktaş ve Akhisarspor 
karşılaşmalarında forma giyen Delarge, 3 
maçta 3 gol kaydederek geçen sezonki gol 
sayısını 4 haftada yakalamış oldu.  n İHA

Trabzon uyumu yakaladı
Yurt dışından transfer ettiği 
oyuncular nedeniyle geçtiğimiz 
yıllarda yabancı enkazına dönen 
ve oldukça sıkıntılı günler 
geçiren Trabzonspor, 
son yıllarda yaptığı yerli 
ve yabancı transferinde 
yakaladığı uyum 
ile dikkat çekiyor

Geçtiğimiz sezon ile bu se-
zon transfer ettiği yerli ve 

yabancı oyuncularla 
50. yılında şam-

piyonluğun 
en büyük 

adayla-
r ından 
b i r i 
o l m a y ı 
hedefle-
yen Trab-

zonspor , 
oyuncu kad-

rosunda ya-
kaladığı uyum 
ile de dikkat 
çekiyor. Genel-

likle kurduğu yerli 
oyuncu ağırlıklı kad-

rolarla dikkat çeken Trab-
zonspor, son yıllarda bu 

görüntüsünden uzaklaş-
maya başlasa da son 
iki sezondur yaptığı ya-
bancı transferlerde ise 
uyumu yakalamış gibi 
görünüyor. Başta Trab-

zonspor yönetim kurulu 
ve teknik direktör Ersun 

Yanal’ın bu konudaki titiz 
çalışması nokta transferlerin 

takıma kazandırılmasını sağladı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun 

(TFF) belirlediği 14 kişilik yabancı oyuncu 
kontenjanında sınıra yakın olan Trabzonspor, 

mevcut kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulun-
duruyor. Esteban, Pereira, Durica, Mas, Onazi, 
Bero, Castillo, Bongonda, N’Doye, Rodallega, 
Kucka, Sosa ve Hubocan gibi isimleri kadro-
sunda tutan Karadeniz ekibi, elindeki yabancı 

oyunculardan büyük bir oranda istifade edi-
yor.

YABANCILAR BİRBİRLERİNE 
YABANCI DEĞİL

Trabzonspor’da bu sezon forma 
giyecek olan yabancı oyuncular ise 

birbirlerini yakından tanıyorlar. 
Bordo-mavili kulüpte 4 Slovak, 

2 Arjantinli ve Kolombiyalı 
yer alırken, 1’er tane de 

Senegalli, Nijeryalı, 
Belçika’lı, Kosta Rika 

ve Portekiz’li oyuncu yer alıyor. Slovak oyuncuların milli 
takımlarında birliktelikleri bulunurken, Sosa ve Kuc-
ka’nın Milan’da, Olcay Şahan ile Sosa’nın da Beşiktaş 
kulübünde birlikte oynamaları uyum anlamında Ka-
radeniz ekibine büyük bir avantaj sağlıyor. Geçtiğimiz 
yıllarda ise Karadeniz ekibinin transfer ettiği yabancı 
oyuncuların bazılarında 2-3 ay uyum sorununu atlatma-
sı için beklediği biliniyor.

YERLİLER VE YABANCILAR KAYNAŞTI
Trabzonspor kadrosunda 14 yerli ve 13 yabancı 

olmak üzere 27 oyuncu bulunduruyor. Burak Yılmaz’ın, 
bordo-mavili kulübü yakından tanıması uyum anlamın-
da önemli katkı sağlarken, Olcay Şahan’ın ise yerli ve 
yabancı oyuncular arasında oluşturduğu köprü görevi 
de etkili oldu. Alt yapıdan gelen oyuncuların da perfor-
manslarının toplum tarafından sahiplenilmesiyle birlik-
te geçtiğimiz sezon takımda yer alan yabancı futbolcula-
rın Trabzon şehrine ayak uydurması, yurt dışından gelen 
diğer oyuncuların karar vermesinde etkili oldu.

Bordo-mavili takımda Abdurrahim Dursun, Abdül-
kadir Ömür, Arda Akbulut, Burak Yılmaz, Batuhan Artars-
lan, Kamil Ahmet Çörekçi, Mustafa Akbaş, Okay Yokuş-
lu, Olcay Şahan, Onur Kıvrak, Uğur Demirok, Uğurcan 
Çakır, Volkan Şen, Yusuf Yazıc, Trabzonspor’un yerli 
isimleri arasında yer alıyor. Dame N’Doye, Emmanuel 
Mas, Esteban, Fabian Castillo, Hugo Rodallega, Jan 
Durica, Joao Pereira, Jose Sosa, Juraj Kucka, Matus 
Bero, Ogenyi Onazi,Theo Bongonda ve Tomas Hubocan 
ise bordo-mavililerin yabancı isimleri oldu.

YANAL’IN KATKISI BÜYÜK
Göreve geldiği günden beri belirli bir takım formatı 

kurmaya gayret gösteren teknik direktör Ersun Yanal, 
yeniden yapılanma planlamasında yurt dışından takıma 
katılacak oyuncuların seçimine büyük bir titizlik göster-
di. Ancak ekonomik nedenlerden dolayı kiralık olarak 
Trabzonspor’a gelen Suk ile yollar ayrılırken, 1461 
Trabzon’dan gelen Akakpo da geri gönderildi. Medjani, 
Ramil Sheydaev ve Ibanez de takımdan gönderilen di-
ğer isimler oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ÖNEMLİ BİR IŞIK
Trabzonspor’da yerli ve yabancı oyuncuların bir bir-

leriyle olan uyumun Gençlerbirliği maçına yansıması bu 
anlamda önemli bir işaret olarak değerlendirildi. Oyuna 
sonradan giren yerli ve yabancı oyuncuların skora katkı 
yapmaları, istek ve arzuların saha yansımasıyla gelen 
sonuç Karadeniz ekibini 3 puana taşıdı. Geçmiş yıllarda 
yaptığı yabancı transferlerinde yaşadığı sorunlarla gün-
deme gelen Trabzonspor, yurt dışından gelen futbolcu-
larda geçmiş yıllarda yaşanan hatalara yer vermemek 
adına takıma kattığı isimlerin aile yaşamlarından sosyal 
yaşantılarına kadar ince bir araştırma politikası izleye-
rek yabancı transferlerine yön vermeye özen gösterdi.
n İHA
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Konya Organize Sanayi Kupası tüm hızıyla devam ediyor
Konya’da organize sanayi bölge-

sinde firmalar arasında ilk defa Konya 
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve 
Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdür-
lüğü işbirliği ile düzenlenen “Hedefin 
centilmence şampiyonluk olsun!” Kon-
ya Organize Sanayi Kupası Futbol Tur-
nuvası tüm hızıyla devam ediyor. Şehit 
Muharrem Samur Spor Tesisleri’nde 
hafta sonu oynanan ve 24 takımın/fir-
manın iştirak ettiği turnuvada gruplar 
şu şekilde oluştu. A Grubu: Korkmaz 
Beton, Galipoğlu, Anka Kalıp, Makkon, 
B Grubu: Aydınlar, Ulusan, Sini Cate-
ring, Kentpar, C Grubu: A 101 Konya, 
Anıl Yatağanlı, MPG Makine, D Grubu: 
Adese Depo, Bayal, Aras Kargo, Dek-
san, E Grubu: Moniva, KOS Bölge Mü-
dürlüğü, Waspo, Meteor ve F Grubu: 

Öntar Tarım, İmaş Makine, Medikal 
2000, Zermill.

Konya Amatör Spor Kulüpleri Fede-
rasyonu; eğitim sekreteri, futbol il tem-
silcisi yardımcısı ve turnuvanın tertip 
komitesi başkanı İbrahim Karabacak 
Konya Organize Sanayi Kupası Futbol 
Turnuvası ile ilgili olarak; “Bu tür tur-
nuva veya benzeri etkinliklerle; perso-
nel ve meslek grupları ile kaynaşma, 
iş verimini artırma, arkadaşlık olgusu 
ve sosyalleşme adına büyük faydalar 
getirdiği; dolayısıyla işine sahip çıkma 
olgusunun gelişmesi ve personel üze-
rinde ki olumlu memnuniyeti netice-
sinde firmalar ve çalışanları arasında 
sağlık için spor hedefi doğrultusunda 
gerçekleşmektedir.” dedi. 
n SPOR SERVİSİ

Yıldızlarda
rekabet artıyor 

Konya Bisiklet Sporunu Kalkındırma Derneği Başkan 
Fatih Yılmaz başkanlığında toplanarak, kulübün adını Kon-
ya Bisiklet Spor Kulübü Derneği olarak değiştirilmesine 
ve yıldızlara önem verilerek, bir takım kurulmasına karar 
verildi. Dernek yönetim kurulu Fatih Yılmaz başkanlığında 
toplanarak konya bisiklet sevenler ve bisiklet sporunu kal-
kındırma spor kulübü derneği isminin Konya Bisiklet Spor 
Klübü Derneği olarak değiştirilmesine, yıldızlardan oluşan 
bir takım kurulmasına, bu sezon yarışlara katılınmasına, 
bunun için okullarda seçmelerin yapılmasına, bu surette 
güçlü ve iddialı bir takımla konya ve ülke bisikletine katkı 
yapılması kararlaştırıldı. Önemli kararların aldığı yöne-
tim kurulu toplantısına yönetim kurulu üyeleri Nurettin 
Kipriksiz, Celalettin Sarıçiçek  Mehmet Çınar, H.Hüseyin 
Akırşan ve Hüseyin Eşgin katıldı. 1974 yılında kurulan ve 
bugüne kadar Konya ‘da bisiklet sporunun tanıtımı ile ilgili 
birçok sayısız faaliyette bulunan kulüp yıldızlarda rekabeti 
artırmak istiyor. n SPOR SERVİSİ

Selçuklu 
şampiyonaya 
damga vurdu

Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü Tekvando takımı 
sporcuları Ayşenur Özcan, Ayşe Sena Aytürk ve Abdullah 
Talha Danış Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası’ndan 
1 altın, 2 bronz madalya ile döndü

 Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü tekvando takımı 
sporcuları Samsun’da düzenlenen Gençler Türkiye Tek-
vando Şampiyonası’nda mücadele etti. Başarılı sporcular 
Ayşenur Özcan, Ayşe Sena Aytürk ve Abdullah Talha ra-
kiplerini mağlup ederek Şampiyonadan bir altın, iki bronz 
madalya ile dönmeyi başardı. Selçuklu Belediyespor Ku-
lübü sporcusu Ayşenur Özcan gösterdiği performansıyla 
dikkatleri üzerine çekti. Şampiyonada tüm rakiplerini fark-
lı skorlarla mağlup etmeyi başaran Özcan, +59 kg da altın 
madalyanın sahibi oldu. Sporcularımız +68 kg da Ayşe 
Sena Aytürk ve +73 kg da Abdullah Talha Danış’ta üçün-
cülük maçlarını kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu. 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, madalya 
kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarı-
larının devamını diledi. n SPOR SERVİSİ

Oğuzhan Koçak’ın 
bileği bükülmüyor
Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Milli sporcu 

Oğuzhan Koçak, dünya şampiyonu oldu. 
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 

Oğuzhan Koçak, Macaristan’da düzenlen Dünya Bilek Gü-
reşi Şampiyonası’nda tarih yazarak Gençlerde ve Büyük 
Erkeklerde dünya şampiyonu oldu.

Oğuzhan Koçak, şampiyonada İstiklal Marşı’nı okuta-
rak Türk Milleti’ni gururlandırmayı başardı. n İHA

Kış spor okullarında kayıtlar sürüyor
Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü 2017-

2018 Kış Spor Okullarında kayıt dönemi 
başladı. Yaz spor okullarında yoğun ilgi gö-
rerek yaklaşık 14 bin kişiye ulaşan Selçuklu 
Belediyesi Spor Okulları, kış döneminde de 
kayıtların ilk gününde yoğun ilgi gördü.  

Kış spor okullarında ilk gün yaklaşık 
3000 öğrenci kayıt yaptırdı. Geçtiğimiz yıl 
kış spor okullarında 11.000 sporcuya hiz-
met verilirken, bu yıl bu sayının 15.000’e 
çıkarılması hedefleniyor. Kış Spor okulla-
rında eğitimler 7 Ekim 2017 cumartesi günü 
başlayıp, 27 Mayıs 2018 pazar günü sona 
erecek.

Selçuklu Kış Spor okullarında 15 farklı 
branşta eğitim verilecek. Eğitim verilecek 
branşlar Yüzme, Basketbol, Futbol, Tekvan-
do, Cimnastik, Tenis, Voleybol, Wushu, Ka-
rate, Kick Boks, Satranç, Judo, Hentbol, Gü-
reş, ve Masa Tenisi. Kış döneminde eğitim 

alacak öğrencilerin faaliyet gösterecekleri 
branşlara göre yaş aralıkları farklılık göste-
riyor.  Yüzme için kayıt yaptıracak öğrenci-
lerin 2003-2011 doğumlu, Cimnastik kaydı 
için 2011, 2012, 2013 ve 2014 doğumlu 
diğer branşlar için ise 2011-2002 doğumlu 
olmaları gerekiyor. Ayrıca Selçuklu sınırları 
içinde ikamet eden öğrencilere 15 farklı gü-
zergahta servis imkanı da sunuluyor. Kayıt 
yaptıran öğrencilerin kıyafetleri Selçuklu 
Belediyesi Spor Kulübü tarafından veriliyor. 

Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü Baş-
kanı Ziya Yalçınkaya, her yıl olduğu gibi 
spor okullarının gördüğü ilgiden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yalçın-
kaya, “Amatör spora ve spor kulübüne des-
teklerinden dolayı Selçuklu Belediye Baş-
kanımız Uğur İbrahim Altay’a çok teşekkür 
ediyoruz” dedi.
n SPOR SERVİSİ

En büyük destekçim babam
Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 200 metrede Dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev, Türkiye 

Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Atletizm Geliştirme Kampı’nda genç sporcularla bir 
araya gelerek tecrübelerini anlattı. Ramil Guliyev başarısının kaynağı olarak babasını gösterdi

Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 200 
metrede 20.09’luk derecesiyle altın ma-
dalya kazanan Ramil Guliyev, Erzurum’da 
düzenlenen Atletizm Geliştirme Kampı’nda 
genç sporculara tecrübelerini anlatarak 
soruları cevapladı. Sporculara yaptıkları 
işi yarı yolda bırakmamalarını söyleyen 
Guliyev, “Siz yaptığınız işi yarı yolda bırak-
mayın. Yollarınız çok zorlu olacak. Ama bu 
yolu yarı yolda bırakmayınız. Her zaman 
yaptığınız işi sonuna kadar getirin. Ben ina-
nıyorum, siz yaptığınız işin sonunda başarılı 
olacaksınız. Mutlaka yaptığınız her işi sonu-
na kadar getiriniz” diye konuştu.
“BİZ AİLECEK ZOR ZAMANLAR YAŞADIK”

Atletizm’e başladığında en büyük deste-
ği ailesinden aldığını belirten Milli atlet Ra-
mil Guliyev, “Ailem çok büyük destek oldu. 
Ailem bana her türlü desteği spor yapmak 
için veriyorlardı. Biz ailecek zor zamanlar 
yaşadık. Evde bayat ekmek bile yoktu. Ama 
benim annem, babam her zaman çalışıyor-

du ki ben sporda başarılı 
olayım. Ben sporu bırakma-
yayım diye her şeyi yapıyor-
lardı. Çünkü biliyorlardı her 
şeyin güzel olacağını. Onun 
için bana her türlü desteği 
veriyorlardı” dedi.

“EN BÜYÜK 
DESTEKÇİM BABAM”
Başarı kaynağın nedir 

sorusuna, ‘Babam’ diye 
cevap veren Guliyev, “Ben 
ilk spora başladığımda en 
büyük destekçim babam-
dı. 17 yaşımdayken Dünya 
Şampiyonası’nda bir baraj geçtim. Sonra 
babam bana dedi ki; ‘bu yarıştan senin ge-
leceğin olacak. Çok başarılı olursan atletiz-
me devam edeceksin. Başarılı olmazsan o 
zaman eğitimle devam edeceğiz’. O zaman 
ben de dedim ki; ‘okumak istemiyorum spor 
yapmak istiyorum’. Ondan sonra o yarışa gi-

dip ikinci geldim. Dönünce 
de babam bana, ‘spora de-
vam edeceğiz ama eğitimi 
bırakmadan’ dedi” şeklinde 
konuştu.

“MİLLİ MARŞIMIZI 
OKUTTUK”

Ramil Guliyev, madalya 
kazandıktan sonra İstiklal 
Marşı’nı okuttuğunu ifade 
ederek, “Madalya kazandık-
tan sonra podyuma çıkarken 
çok sevinçli hissediyordum. 
Bir de bizim bayrağımız 
kalktıktan sonra 70, 80 bin-

lik stadyum ayağa kalktı. Herkese orada 
Milli marşımızı duyurduk. Onun için de çok 
mutluyuz” diye konuştu.
“BENİM İDOLÜM HER ZAMAN BABAMDI”

Başarılı bir şekilde ilerlerken idol aldığı-
nız bir atlet var mıydı? sorusuna, ‘tek idolüm 
babam’ diyen Milli Atlet, “İdol olarak çok 

beğendiğim sporcular var. Ama idol olarak 
bunun gibi olmak istiyorum dediğim kimse 
yok. Benim idolüm her zaman babamdı. 
Ama çok beğendiğim sporcular var. Ama 
Usain Bolt gibi koşmak isterdim” ifadelerini 
kullandı.

“ASLA İLAÇ KULLANMAYIN”
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı 

Fatih Çintımar ise çocuklara asla ilaç kullan-
mamaları gerektiğini söyleyerek, “Atletizm 
ailesinin bu güne kadar aldığı en büyük ba-
şarının sahibi Ramil, sizlerle tecrübelerini 
paylaşmak için buradalar. Çocuklar size 
kim, nasıl ya da hangi ad altında hangi ilacı 
verirlerse versinler kesinlikle kullanmayın. 
Bundan önceki ilaç kullanan bütün sporcu-
lar zayi oldular. Hem camia içerisinde hem 
ülke içerisinde hem de aile içerisinde zayi 
oldular” diye konuştu. Soruları cevaplan-
dıran Milli Atlet Ramil Guliyev daha sonra 
genç sporcuların formalarını imzalayarak 
hatıra fotoğrafı çekildi. n İHA



Alanyaspor mağlubiyeti ve kaptan Ali Çamdalı’nın 
kadro dışı bırakılması ile büyük şok yaşayan Atiker Kon-
yaspor taraftarı Marsilya maçından umutlu. Yeşil be-
yazlı renklere gönül verenler camianın içinde bulundu-
ğu kaotik atmosferden çıkabilmesi için böyle sürpriz bir 
galibiyete ihtiyacı olduğunu ve Konyaspor’un da bunu 
gerçekleştirebilecek güçte olduğunu düşünüyor.

Bu umutlu havada Marsilya’nın kötü performansı 
da etkili. Fransız temsilcisi kendi liginde oynadığı son 
3 maçta galibiyet alamadı ve toplam 10 gol yedi. Lige 
Dijon ve Nantes galibiyetleri ile başlayan Marsilya 
ardından Angers ile berabere kaldı. Bir sonraki hafta 
Monaco’dan 6 gol yiyen Marsilya son olarak evinde 
Rennes’e 3 golle mağlup olarak büyük bir çöküntünün 
içine girdi. 
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Taraftar Marsilya 
maçından umutlu

Galatasaray maçında herke-
sin demek istediği ama çekindiği 
cümleleri hakem Mete Kalkavan’ın 
suratına ‘’korkaksınız’’ diyerek vu-
ran kaptan Ali Çamdalı, Mustafa 
Reşit Akçay’ın isteği üzerine kadro 
dışı bırakıldı. Hem de eğer kadro 
dışı bırakmazsanız istifa ederim 
resti ile. Yönetim için Reşit hoca 
daha ağır bastı ki birçok başarıda 
pay sahibi olan, taraftarların milli 
takımı hak ediyor dediği Çamdalı, 
yönetim ve teknik direktör işbir-
liği ile takımdan uzaklaştırıldı.  
Aslında bakıldığı zaman içerisinin 
fokur fokur kaynadığı Alanyaspor 
maçında sahaya çıkan on birden 
belliydi. Hocanın hangi düşünce ile 
sahaya çıktığını hala anlamış deği-

lim. Ancak görünen köy kılavuz iste-
mez o takım her halükarda mağlup 
olurdu ve oldu da. Mağlubiyetleri bir 
kenara bırakıp önümüze bakmamız 
gerekirse o büyük umutla takımın 
başına getirilen ve insanlığına he-
pimizin inandığı Mustafa Reşit Ak-
çay, açıkçası bizleri hayal kırıklı-
ğına uğrattı. 

Konyaspor’un başarısında 
büyük bir pay sahibi olan kişiyi 
bu denli takımdan uzaklaştırmak, 
bununla birlikte kemik takımı bir 
anda sahadan silmek neyin inadı 
neyin tavrı anlam vermek imkânsız.  

Olayın aslına baktığımız zaman 
Vedat Bora’dan kaynaklandığını he-
pimiz biliyoruz. Oyuna alındıktan bir 

süre sonra tekrar çı-
kartılan Vedat için 
tepki de bulunan Ali 
Çamdalı, ‘’biraz daha 
dayanamadınız mı’’ 
deyince ipler koptu. 
Belki bu sitem söylen-
memesi gerekenler 
arasında olabilir ama 
hiçbir zaman bunu 
bahane ederek ‘’ya 
ben ya o’’ manasına getirilmemeli. 
Takımda taraftarda iki isimi de bü-
yük saygı duyuyor. Duyulan say-
gıyı yıpratmak, iyi giden bir olguyu 
baltalamak kimsenin hakkı değil.  

Bir başka pencere-
den baktığımız zaman 
burada yönetiminde 
bel bağlayıp hocanın 
arkasından gitmesi 
yanlıştır. Uzlaştırıcı 
ve arabulucu tavrı ile 
hareket etmesi ge-
reken yönetim yine 
yanlış bir karar alarak 
takımı kaosa götüren 

çizgiyi fazlasıyla aşmış 
durumda. Yaşanan birçok olayla 
adından sıklıkla bahsettiren 
bu yönetim daha ne kadar 
yönetimsizlik içerisinde olacak 

bilinmez ama herkesin bir hata 
payı var ise burada yönetimin 
takındığı sessiz ve bel bağla-
yıcı tavır asla kabul edilemez.  

Bu anlamsız olayların ardından ya-
şanacak olan gruplaşmalar tartış-
masız büyük başarılara imza atmış 
bir takımı çıkmaza sürükleyecektir. 

Bu çıkmazın başımıza neler ge-
tirdiğini ve hatta başka takımlarda 
nasıl ortamlar doğurduğunu yaki-
nen biliyoruz.

Belli bir eşiği aştığımızı her de-
fasında dile getiriyoruz. Ancak bu 
eşiği aşıp tekrar başa döneceksek 
bunun daha zarar verici olacağı-
nı da unutmamamız gerekiyor. 
Daha önünde uzun bir yol bulunan 
Konyaspor, bu krizden derhal çıka-

rak başarılara odaklanmak zorun-
dadır. Bu zorunluluğu üzerine basa 
basa hatırlatacak ise yönetimdir. 

Eğer yönetim bu durumun 
içerisinden çıkamazsa ne yazık ki 
güneşli günlerden uzaklaşırız. 
Lig, Türkiye Kupası ve UEFA der-
ken üç önemli kulvarda mücadele 
vereceğimizi kimse unutmamalı.  
Son olarak fazla sayıda transfer ile 
başladığımız ligde başarılı oluruz 
yada olmayız bilinmez ama bir ağır-
lığımız olduğunu herkese hissettir-
meliyiz. Başarısızlık olursa hesabını 
verecek kişiler bellidir. Kimse yolu 
yarılamadan yolu tamamladık 
dememeli. Sorumluluk nedir ve 
ne için alınır göstermeli gerekirse 
başı dik gitmeli…

NE SEN NEDE O! SADECE KONYASPOR

samikayalar@konyayenigun.com
SAMİ KAYALAR

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 4 3 1 0 11 3 8 10
2.BEŞİKTAŞ 4 3 1 0 7 3 4 10
3.M.BAŞAKŞEHİR 4 3 0 1 7 6 1 9
4.KASIMPAŞA 4 2 1 1 9 7 2 7
5.TRABZONSPOR 4 2 1 1 9 7 2 7
6.GÖZTEPE 4 2 1 1 7 5 2 7
7.KAYSERİSPOR 4 2 1 1 6 6 0 7
8.TM AKHİSARSPOR 4 2 1 1 5 6 -1 7
9.BURSASPOR 4 2 0 2 7 5 2 6
10.K.KARABÜKSPOR 4 1 2 1 5 4 1 5
11.FENERBAHÇE 4 1 2 1 8 8 0 5
12.A.ALANYASPOR 4 1 1 2 6 7 -1 4
13.YENİ MALATYASPOR 4 1 1 2 6 7 -1 4
14.ATİKER KONYASPOR 4 1 0 3 5 6 -1 3
15.ANTALYASPOR 4 0 3 1 4 6 -2 3
16.DG SİVASSPOR 4 1 0 3 2 6 -4 3
17.OSMANLISPOR 4 0 1 3 4 10 -6 1
18.GENÇLERBİRLİĞİ 4 0 1 3 3 9 -6 1

Ligdeki rakip Beşiktaş, Porto önünde
Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un Mar-

silya maçının ardından ligde karşı karşıya 
geleceği Beşiktaş bugün Şampiyonlar Li-
gi’nde Portekiz ekibi Porto ile karşılaşacak. 
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 
mücadelesine Portekiz deplasmanında 
başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, G Grubu’ndaki ilk 
maçında bugün Portekiz temsilcisi Porto’ya 
konuk olacak. İki takım arasındaki müca-
dele, TSİ 21.45’te Dragao Stadı’nda oyna-
nacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2’den nak-
len yayınlanacak. Porto-Beşiktaş maçını 
İngiltere Futbol Federasyonundan Anthony 
Taylor yönetecek. Taylor’un yardımcılıkla-
rını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. 
Dördüncü hakemlik görevini Constantine 
Hatzidakis’ın üstleneceği mücadelenin ila-
ve yardımcı hakemleri, Craig Pawson ve 
Jonathan Moss olacak. G Grubu’ndaki ilk 
maçında Beşiktaş’ı konuk edecek Porto’da 
iki futbolcu cezalı durumda bulunuyor.

Portekiz temsilcisinde, geçen sezon 
siyah-beyazlı ekipte forma giyen Vincent 
Aboubakar’ın yanı sıra Maxi Pereira ceza-
larından dolayı Beşiktaş karşısında forma 
giyemeyecek.

Aboubakar, geçen sezon siyah-beyazlı 
takımın UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos 
ile oynadığı maçta rakibine yönelik hareketi 
nedeniyle 3 maç ceza almıştı. Bu cezası ne-
deniyle siyah-beyazlıların Olympique Lyon 
ile yaptığı iki karşılaşmada forma giyeme-
yen Aboubakar, cezasını Beşiktaş mücade-
lesiyle tamamlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk 
maçında bugün Portekiz’in Porto takımı-
na konuk olacak Beşiktaş, Avrupa’nın en 
büyük futbol organizasyonunda 7. kez yer 
alacak. Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez mü-
cadele hakkını 1997-1998 sezonda yakala-
yan siyah-beyazlı takım, aralıklarla da olsa 
bu organizasyonda 5 kez daha mücadele 
etti. Beşiktaş, bu sezon oynayacağı karşı-
laşmalarla 7. kez bu büyük heyecanın için-
de bulunacak.

Beşiktaş, 6 kez yer aldığı Avrupa’nın 
en büyük organizasyonunda şu ana dek 36 
maça çıktı. Şimdiye dek önemli bir başarı-
ya imza atamayan siyah-beyazlı takım, 36 
karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 
yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 31 kez hava-
landıran Beşiktaş, kalesinde 70 gol gördü.
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Akçay test edecek!
Yarın günün UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak 
olan temsilcimiz Atiker Konyaspor dün Fransa’ya uçtu. Yolculuk öncesinde bir açıklama yapan 
Mustafa Reşit Akçay Marsilya maçının kendilerini test etme açısından önemli olduğunu söyledi

Atiker Konyaspor, 14 Eylül Perşembe 
günü Olympique Marsilya ile deplasmanda 
oynanacağı maç için dün Marsilya’ya gitti. 
Yolculuk öncesi gazetecilerin sorularını ya-
nıtlayan Atiker Konyaspor Teknik Direktör 
Mustafa Reşit Akçay, yaptığı açıklamada, 
sezon başında zor geçecek bir müsabakaya 
gittiklerini belirtti.

BEKLENTİMİZ İYİ FUTBOL
Olympique Marsilya maçının kendileri 

için önemli bir sınav olacağını ifade eden 
Akçay, “Kendimizi test etme açısından 
önemli bir maç. Sezon başından bu tarafa 
toparlanmaya çalışıyoruz. Transferlerimizi 
ve eski oyuncularımızı bir araya getirerek 
yeni bir takım oluşturmaya gayret ediyoruz. 
Bu maç, yol almamızı kısaltacak veya ken-
dimizi daha farklı açılardan görmemizi sağ-
layacak bir karşılaşma. Umarım düşündü-
ğümüz gibi gelişir. Beklentimiz iyi bir futbol 
oynamak.” diye konuştu.

FUTBOLCULARDAN 
BİRLİK BERABERLİK MESAJI

Kaptan Ali Çamdalı’nın kadro dışı kal-
ması ile sarsılan Atiker Konyaspor’da Mar-
silya maçı öncesi futbolculardan birlik bera-
berlik mesajı geldi. Fransa yolculuğu öncesi 
uçakta hep birlikte fotoğraf çektiren oyun-
cular, fotoğrafı sosyal medya hesaplarında 
yayınlayarak taraftarın yüreğine su serpti. 
GENÇ OYUNCULAR KAFİLEDE YER ALMADI

Konyaspor’un Marsilya maçı kafilesine 
Ali Çamdalı, Amir, Traore, Savaş Polat, Ve-
dat Bora, İsmail Güven ve Kaan Özdemir’i 
dahil edilmedi. Kafilede futbolcular ve tek-
nik heyetin yanı sıra yöneticiler ve az sayıda 
gazeteci yer aldı.

UÇUŞTAN ÖNCE ANTRENMAN
Konyaspor Fransa’ya uçmadan önce 

Konya’daki son antrenmanını da yaptı. 
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1.hafta maçında 
14 Eylül Perşembe günü O.Marsilya ile dep-
lasmanda karşılaşacak Atiker Konyaspor, 
yapılan antrenmanla hazırlıklarının Konya 
bölümünü tamamladı.Teknik Direktör Mus-
tafa Reşit Akçay ve yardımcı antrenörlerimiz 
gözetiminde Kayacık Tesislerimizde yapılan 
antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile 
başlarken pas çalışması ve 8’e 3 topla oyun-
la devam etti. 

Antrenman taktik çalışmanın ardından 
yapılan topla oyunla sona erdi.
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