
Büyükhelvacıgil’den Arslan’a tebrik

Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, BİK Yönetim Kurulu Üyeliği’ne 
yeniden seçilen Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a hayırlı olsun 

ziyaretinde bulundu.   n HABERİ  SAYFA 4’TE
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Aydınlar Ocağı Konya 
Şube Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Güçlü, sivil 

toplum kuruluşlarının 
ülkenin gelişimine katkı 

sağlamak adına ekol, 
okul ve otorite olması 

gerektiğini söyledi

‘STK’LARDA LİYAKAT 
ÖN PLANA ÇIKMALI’

“Bir sivil toplum kuruluşu her ko-
nuda konuşmamalı” diyen Güçlü,  
“Sivil toplum kuruluşları otorite, okul 
ya da bir ekol olarak gelişimlerini 
devam ettirmeli. Kurumlar itibar ve 
prestij kazanmaları ancak bu şekil-
de olur. Liyakati ön plana çıkarak, 
kimsenin arka bahçesi olmadan sivil 
toplum kuruluşları kurumsallaşmalı” 
ifadelerini kullandı.  n SAYFA 17’DE

STK’LARDA DİKEY 
KALİTE ARTIRILMALI

Aydınlar Ocağı Konya Şube Baş-
kanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güç-
lü, sivil toplum kuruluşlarıyla il-
gili önemli değerlendirmelerde 
bulundu. Sivil toplum kuruluş-
larının ekol olması gerektiğini 
belirten Güçlü, “Sivil toplum ku-
ruluşlarının büyüyerek yatayda 
yaygınlaşması, dikeyde kaliteyi 
arttırmaları gerekiyor” dedi.

Sağlık turizmi
stratejik durumda

Değirmenciliği
masaya yatırdılar

FETÖ’cülerden
komik savunma!

Kavga ettiği için 
cinayeti işlemiş!

Türkiye Sağlık Turizmi Dernek-
leri Federasyonu Başkanı Tevfik 
Yazan, “Sağlık turizmi tüm dün-
yada stratejik bir konuma geldi. 
100 milyar dolarları aşan yıllık 
ciro, sağlık turizmini stratejik bir 
hale getirmiştir” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

5. Değirmencilik Danışma 
Kurulu Toplantısı NEÜ’de 
yapıldı. Değirmencilik 
Programının müfredatının, 
değirmencilik sektörünün 
ihtiyaçları doğrultusunda 
güncellenmesi gerektiği 
belirtildi. n HABERİ SAYFA 12’DE

FETÖ/PDY yönelik soruşturma 
kapsamında 527 sanık hakkında 
yargılama sürüyor. Sanıklardan 
Abdurrahman Fıstıkçı, ByLo-
ck’u sadece meraktan telefona 
yüklediğini iddia etti. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Eşini ve yanındaki arkadaşını 
öldürüp kaçan şahıs Adana 
Otogarı’nda yakalandı. Amr-
mohamed İbrahim Mohamed, 
eşiyle kavga ettiği için cinayeti 
işlediğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 6’DA

BOZKIR TURİZMDE 
ÇITAYI YÜKSELTİYOR

KGC’DEN KONYASPOR
YÖNETİMİNE KINAMA 

Turizm yatırımları ile ilçe yükseliyor

KGC, basın özgürlüğüne vurgu yaptı

Turizm potansiyeli açısından da zengin bir yer olan Bozkır, 
turizmin gelişimi noktasında kabuğunu kırıyor. “Turizm bi-
zim için önceliklerimizden” diyen Bozkır Belediye Başkanı 
İbrahim Gün, Bozkır’ın turizmine dikkat çekti. 

Konya’da yayın yapan 
Yeni Haber Gazetesi’nin 
Konyaspor yönetimine 
yönelik bir eleştiri ge-
liştirmesinin ardından 
Konyaspor’un progra-
mına davet edilmeme-
sini kınayan Konya Ga-
zeteciler Cemiyeti, “En 
hafif değimle ayıptır” 
diyerek basın özgürlü-
ğü vurgusu yaptı. 

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SPOR 2’DE
07 Afşar-Bağbaşı Hadimi 

Tünel inşaatı sürüyor 11 Erkunt Traktör’den
‘Kıymet 90 Lüks’ 17 Motorlu taşıt sayısı 

26 bin 467 adet arttı 

Büyükşehir Belediyesi yarışmada ikinci oldu

Kırsal kalkınmaya 
Erdoğan’dan ödül!

Konya Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Proje 
Yarışması’nda ödüle layık görüldü. Tarımsal üretimin ve çeşitliliğin 

artırılmasını amaçlayan projenin ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. 

n HABERİ SAYFA 13’TE

STK’lar ekol olmalı!

BYEGM Konya’dan gazetemize ziyaret

BYEGM Konya İl Müdürü Abdurrahman Fidancı, BİK Genel Kurulu Yönetim Kurulu Üyeliğine 
yeniden seçilen Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a, 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu, hediye takdim etti. n HABERİ  SAYFA 2’DE

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güçlü
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Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, BİK Yönetim Kurulu Üyeliği’ne yeniden seçilen Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Büyükhelvacıgil, “Mustafa Arslan’a hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” dedi

Büyükhelvacıgil’den Arslan’a tebrik
Basın İlan Kurumu (BİK) Anadolu Ga-

zete Sahipleri Temsilciliği seçimlerinden 
büyük bir başarıyla çıkan ve geçtiğimiz 
ay yapılan BİK Genel Kurulu’nda yeniden 
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. 
Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu Baş-
kanı Tahir Büyükhelvacıgil, BİK Yönetim 
Kurulu Üyeliği’ne yeniden seçilen Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulun-
du. Arslan’ın çalışmalarını takdirle takip 
ettiğini, Yenigün Gazetesi’nin önemli bir 
gazetecilik başarısı gösterdiğini belirten 
Büyükhelvacıgil, “Yenigün Gazetesi sizin 
şahsınızda yapmış olduğu çalışmalarla 

takdir topluyor. Şahsınızın bu anlamda 
çalışmaları bizler için oldukça önemli. BİK 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak da başarılı 
çalışmalarınızı sürdüreceğinize olan inan-
cım tamdır. Hayırlı olsun dileklerimi ile-
tiyorum. Allah yardımcısınız olsun” dedi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Arslan da, Helvacızade Grubu’nun 
Konya’nın önemli bir markası olduğunu 
söyledi. Bu anlamda Konya’ya ve ülkeye 
kattıkları değer için Büyükhelvacıgil’e te-
şekkür eden Arslan, basın mensubu olarak 
ilkeli ve dürüst habercilik anlayışını sürdü-
rürken, Konya’ya ve ülkeye önemli değer 
katan sanayi kuruluşlarını da her zaman 
destekçisi olacaklarını da sözlerine ekledi. 
n TEVFİK EFE

Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

BYEGM Konya İl Müdürü Abdurrahman Fidancı, BİK Genel Kurulu Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden seçilen 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu, hediye takdim etti

BYEGM Konya’dan 
gazetemize ziyaret

Basın, Yayın ve Enfor-
masyon Konya İl Müdürü 
Abdurrahman Fidancı, Şube 
Müdürü Okan Çamsoy ve 
Araştırmacı Rahmi Dalmaç 
gazetemizi ziyarette bulun-
du. BİK Anadolu Gazete Sa-
hipleri Temsilcisi ve Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan’ın, 
geçtiğimiz günlerde Basın 
İlan Kurumu (BİK) yönetim 
kurulu üyeliğine yeniden se-
çilmesinden dolayı ‘hayırlı ol-
sun’ dileklerini ileten Fidan-
cı, Arslan’a bundan sonraki 
çalışma hayatında başarılar 
dileyerek Mustafa Arslan’a 
hediye takdiminde bulundu. 
Mustafa Arslan ise Basın, 
Yayın ve Enformasyon Kon-
ya İl Müdürü Abdurrahman 
Fidancı, Şube Müdürü Okan 
Çamsoy ve Araştırmacı Rah-
mi Dalmaç’ın ziyaretlerin-
den dolayı memnun kaldığı-
nı dile getirerek kendilerine 
teşekkür etti. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Markaların itibarı için Anadolu 
Markalar Birliği kuruldu

Anadolu’daki markaların dün-
yada itibarlı hale gelmesi amacıyla 
Anadolu Markalar Birliği kuruldu. 
Anadolu Markalar Birliğinden yapı-
lan yazılı açıklamaya göre, Birliğin 
kuruluşuna yönelik genel kurul, 
Yenimahalle’deki Wings Ankara İş 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Genel Kurulda, genel başkanlık 
görevine oyların tamamını alan Ke-
nan Altunç seçildi. 

Altunç, mevcut iktisadi ortamın, 
küresel markaların rekabet arenası 
haline geldiğini belirterek, “Ticari 
ilişkiler, ortaklıklar ve kazanımlar, 
markaların etrafında kuruluyor. 
Markalaşmamış durumdaysanız, 
rekabette önemli bir aktör haline 
gelme ihtimaliniz oldukça düşük.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Dünya ticaretine yön veren 
markalaşma sürecine güçlü katıl-
mak için Türkiye’de katma değer 
üreten her kuruluşa destek olacak-
larını ifade eden Altunç, Anadolu 
markalarının dünyada itibarlı hale 
gelmesi için kapsamlı tanıtım ve 

eğitim faaliyetleri düzenleyecekleri-
ni aktardı. 

Altunç, Anadolu markalarının 
gelişmesini, mülki haklarını koru-
mayı ve saygınlıklarının artmasını 
amaçladıklarını bildirdi. 

Türkiye’ye katma değer üre-
ten her işletmenin desteklenmeye 
değer olduğunun altını çizen Al-
tunç, hemen her sektörün ihtiyaç 
duyabileceği hizmetleri, “Anadolu 
markalaşıyor” şiarıyla sunacaklarını 
vurguladı. Altunç, küçük esnaf ve 
sanatkarın da markalaşmasını he-
defledikleri belirtti. 

Genel Kurulda, Anadolu Mar-
kalar Birliğinin teşkilat şeması da 
oluşturuldu. Buna göre, Birlik; 9 
başkanlık, 3 yüksek istişare kurulu, 
8 başmüşavirlik, 9 genel koordina-
törlük, 50 birim, 7 bölge başkanlı-
ğı, 81 il şube başkanlığı ve 20 yurt 
dışı temsilciliğinden oluşacak. Söz 
konusu birimlere yönelik görevlen-
dirme yetkisi yönetim kuruluna ve-
rildi. Görevlendirmeler, aralık ayına 
kadar tamamlanacak.  n AA

Gurbetteki hemşehriler şenlikte buluştu
Beyşehir’de düzenlenen yayla 

şenliğinde gurbette yaşayan hemşeh-
riler bir araya geldi.

İzmir’de kurulu bulunan Mesutlar 
Köyü Yardımlaşma ve Yardımlaşma 
Derneği tarafından Mesutlar Mahal-
lesinde yayla şenliği düzenlendi. 

Dernek Başkanı Osman Ay, yap-
tığı konuşmada, derneğin İzmir’deki 
hemşehrilerin birlik, beraberlik için-
de olması, gelenek ve göreneklerin 
yaşatılması amacıyla kurulduğunu 
söyledi.

Derneğin tüm köylülere hizmet 

verdiğini anlatan Ay, “Bu anlamda 
aramızda bulunan ve emeği geçen 
tüm köylülerimize teşekkür ediyoruz. 
Aramızdan ayrılan köylülerimizi de 
rahmet ve şükranla anıyoruz. 

Şenliğimiz geleneksel olarak her 
yıl devam edecek. İnsanlarımızın 

doğup büyüdüğü, atalarının yaşadığı 
yurtlarını unutmasını istemiyoruz.”-
dedi. 

Mesutlar Mahallesi Muhtarı Ha-
san Tombak da, dernek kurarak bu 
etkinliğin yapılmasına önderlik eden-
lere teşekkür etti.  n İHA
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Meram’ın Bilgi Merkezi’ne ön 
kayıtlar 14 Eylül’de sona eriyor

Meram Belediyesi Bilgi Merke-
zi’ne ön kayıtlar 14 Eylül’de sona 
eriyor. Ortaokul 7’inci ve 8’inci sınıf 
öğrencilerine yönelik hizmet veren 
Bilgi Merkezi’ne not ortalaması 85’in 
üzerinde olan öğrenciler müracaat 
edebiliyor. 

Meram Belediyesi’ne ait: Gazanfer 
Mahallesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi 
No:144/A Meram KONYA ve Gödene 
Mahallesi TOKİ Konutları 17385 Nolu 
Sokak No:7 Meram KONYA 

adreslerinde olmak üzere 2 adet 
Bilgi Merkezi bulunuyor.
KAYITLAR 14 EYLÜL’DE SONA ERİYOR

Bilgi Merkezi’ne kayıtlar 5- 14 
Eylül 2017 tarihleri arasında yapılı-
yor. Merkezden; Meram ilçe beledi-
ye sınırları içerisinde ikamet eden ve 
bu sınırlar içerisinde bulunan resmi 
ortaokulların 7’nci, 8’inci sınıflarında 
öğrenim gören öğrenciler yararlana-
biliyor. 

Öğrencilerin yılsonu not ortala-
masının 85’in üzerinde olması ara-
nırken, müracaatların kontenjandan 
fazla olması durumunda puan orta-
laması daha yüksek olan öğrencilere 
öncelik verilecek. 

ÖĞRENCİLER SOSYAL 
HAYATA HAZIRLANIYOR

Bilgi Merkezi’nde öğrencilere, 
okul programlarına verilecek deste-
ğin yanı sıra, onları sosyal hayata ha-
zırlayacak etkinlikler de düzenleniyor. 
Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri 
doğrultusunda sosyal, sanatsal, spor-
tif ve kültürel faaliyetler yürütmele-
rine,  mesleki alanlarda bilgi, beceri, 

dil, yetenek ve deneyimlerini geliştir-
melerine, isteklerine göre serbest za-
manlarını değerlendirmelerine yöne-
lik eğitim etkinlikleri de yürütülüyor.

“Değerler ve Karakter Eğitimi” 
çalışmalarının da yürütüldüğü mer-
kezde,   öğrencilerin akademik başa-
rıları yanında, milli, manevi ve ahlaki 
değerlere bağlı, şahsiyetli insanlar ol-
maları için de çalışmalar yapılıyor.
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Proje Yarışması’nda ödüle layık görüldü. Tarımsal üretimin ve çeşitliliğin 
artırılmasını amaçlayan projenin ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı

Erdoğan’dan Büyükşehir’e ödül
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından hazırlanan “Konya Kırsa-
lında Kalkınma İçin E-Desen Proje-
si” AK Parti Yerel Yönetimler Proje 
Yarışması’nda ödüle layık görüldü. 
Tarımsal üretimin ve çeşitliliğin artı-
rılmasını amaçlayan projenin ödülü-
nü Büyükşehir Belediye Başkanı Ta-
hir Akyürek, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından yürütülen “Konya Kırsalın-
da Kalkınma İçin E-Desen Projesi” 
AK Parti Yerel Yönetimler Proje Ya-
rışması’nda ödül almaya hak kazandı. 

AK Parti Belediye Başkanları İs-
tişare ve Değerlendirme Toplantısı, 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ka-
tılımı ile Ankara ATO Congresium’da 
yapıldı. 

Programda konuşan Cumhur-
başkanı Erdoğan, ödüllerini vere-
cekleri “Yerel Yönetimler Proje Ya-
rışması”nda sosyal projeler ve kent 
ekonomisine katkı kategorilerinde 
dereceye giren belediye başkanları ile 
ekiplerini tebrik etti. Bu yıl 6’ncısı dü-

zenlenen “Yerel Yönetim-
ler Proje Yarışması”nın, AK 
Partili belediyelerce hayata 
geçirilen özgün ve orijinal 
çalışmaların tüm Türkiye’ye 
tanıtılması açısından önemi-
ne değinen Erdoğan, ülkede 
artık 2019’da dördüncü dö-
nemine girecek ve esasında 
1994’e kadar götürülebilen 
çok daha köklü bir geçmişi 
olan bir “AK Parti Belediye-
ciliği” modelinin ortaya çık-
tığını ifade etti. 

AK Parti belediyelerinin 
hizmet büyüklüğünü ve ka-
litesini diğer belediyelerle 
kıyaslamanın mümkün ol-
madığını belirterek, “Ülke-
mizde bin 397 belediyeden 
884’ünün AK Parti tarafın-
dan yönetiliyor olması, bu 
gerçeğin milletimiz tara-
fından da teyidi anlamına 
geliyor. Gerçekten de tıpkı 
hükümette, tıpkı diğer alan-
larda olduğu gibi belediyeci-
likte de rakiplerimizle değil, biz kendi 

kendimizle yarışıyoruz” dedi. 
Belediyelerdeki tecrübelerin, 

hizmetlerin, başarıların üzerine kur-
dukları hükümetteki ve AK Parti’deki 

kadroların özünde beledi-
yecilik tecrübesi olan kişiler 
bulunduğuna dikkati çeken 
Erdoğan, mektebin de bele-
diyeler olduğuna işaret etti. 

ÖDÜLÜ CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN VERDİ 

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, konuşmasının ardın-
dan dereceye giren bele-
diyelere ödüllerini verdi. 
“Belediyelerimizin Kent 
Ekonomilerine Katkıları” 
proje yarışmasında “Konya 
Kırsalında Kalkınma İçin 
E-Desen Projesi” ile ikincilik 
ödülüne Konya Büyükşehir 
Belediyesi layık görülürken; 
Başkan Tahir Akyürek, ödü-
lü Cumhurbaşkanı ve AK 
Parti Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden 
aldı. 

BAŞKAN AKYÜREK 
TEŞEKKÜR ETTİ 

Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tahir Akyürek, 

E-Desen Projesi ile ödül almaktan 

Konya adına mutluluk duyduklarını 
ifade etti. 

Ödül nedeniyle Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür 
eden Başkan Akyürek, Konya’nın 
ürün deseni, kırsal kesimin kalkın-
ması, hayvancılık, tarım ve turizme 
yönelik faaliyetlerde nerede, ne ya-
pılabileceğinin çalışıldığı bir projeyi 
gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan 
Akyürek, 50 yerleşim yerinde yapılan 
E-Desen Projesi’nin Konya’nın kırsal 
kesim tabir edilen 752 mahallesinde 
uygulanacak şekilde geliştirileceğini 
ve örnek teşkil edeceğini ifade etti. 

VERİLERE İNTERNETTEN 
ULAŞILABİLİYOR 

Konya kırsalında tarımsal üretim 
kapasitelerinden turizm varlıklarına 
kadar birçok ekonomik değeri olan 
varlığın tespit edilecek, ihtiyaç du-
yanların kullanabileceği elektronik 
bir veri tabanına dönüştürülmesini 
sağlayan Konya Kırsalında Yerleşim 
Yerleri E-Desen Haritası Projesi’n-
deki verilere konya-kirsalbilgi.com 
adresinden ulaşılabiliyor.
n HABER MERKEZİ 

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
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Turizm potansiyeli açısından da zengin bir yer olan Bozkır, turizmin gelişimi noktasında kabuğunu kırıyor. “Turizm bizim için önceliklerimizden” 
diyen Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, “İnsanlar buranın görülmesi, oturulması, gezilmesi gereken bir yer olarak görüyor” dedi 

Bozkır’da turizm atağı!
Bozkır’ın bir önemli yanı da tu-

rizm. Çok sayıda medeniyete ev sa-
hipliği yapmış olan Bozkır adeta bir 
turizm mekanı. Turizm potansiyeli sa-
dece tarihi kalıntılar olarak da değer-
lendirilmemeli. Tahini, elması, Aygır 
Pınarı, Çarşamba Çayı, doğal güzellik-
leri ile de çok sayıda sportif aktiviteye, 
şehirden uzaklaşmak isteyenler için 
dinlenebileceği eşsiz bir özelliğe sa-
hip. Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün ile Bozkır’ın turizm potansiyelini 
bu anlamda yapılan hizmetleri de ko-
nuştuk. 

Bozkır’ın önemli bir sorunun göç 
olduğunu ancak yatırım ve hizmetler 
ile gelişen Bozkır’da turizmin de can-
lanmasıyla göçün duracağını hatta ge-
riye göçlerin başlayacağını ifade eden 
Başkan Gün, bu anlamda yeni Büyük-
şehir Belediye Yasası’nın önemli oldu-
ğunu söyledi. 

Başkan Gün, “250 bin hemşehri-
miz Bozkır’ın dışında yaşıyor. Bozkır 
merkezin nüfusu 7 bin. Göç maalesef 
kanayan bir yara. 28 ilçeden 21 tane-
si göç vermiş TÜİK raporlarına göre. 
Bunun onarılması için de Büyükşehir 
Yasası bir nimet. Belki 10 yıl sonra 
geri dönüşler başlayacak. Tüm ilçeler 
şehirleşme boyutuna girdi. İş potansi-
yeli aratacak, bütün ilçelerin revizyon 
imar planları yapıldı; Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından. Yeni planlarla daha 
çok sokaklar, yollar açılacak, yatırım-
lar gelecek. Zorlukları aşa aşa geldik, 
önümüzdeki 5 yılda daha güzel işler 
olmuş olacak. Bu anlamda Büyükşehir 
Yasasını olumlu buluyorum. İl Genel 
Meclisi Üyeliği döneminde köylere ba-
kıyorduk. 2013 yılı itibariyle Bozkır’a 
ayrılan bütçe 3 milyon 195 bin lira ve 
38 köye bakacağım. Zaten 3-5 kilo-
metre yol yapsan 3 milyon lira. O pa-
rayla gelişme beklenmemeli. Köyleri-
miz şu an daha çok gelişmiş vaziyette. 
Yeni yasanın ilk uygulayıcıları olarak 
acemilik dönemindeyiz. Ancak bugün 
Avrupa standartlarında bir köyümü-
zü görebiliriz. Şu anda bile imkanlar 
çok zor ama Büyükşehir Belediyesi ile 
yaptığımız işlerle, zaman zaman diğer 
ilçe belediyeler ile işbirliği içinde hiz-
metleri yürütmeyi çalışıyoruz. Bizim 
işimiz hizmet etmek. Turizm yatırım-
larını da bu anlamda önemsiyorum. 
Gelişen bir ilçeyiz, birçok medeniyete 
de ev sahipliği yaptık. İlçenin turizm 
potansiyeli yüksek. Girişimlerimiz sü-
rüyor, Bozkır turizmle de adından söz 
ettirecek. Buna inanıyoruz. İnsanlar 
buranın görülmesi, oturulması, gezil-
mesi gereken bir yer olarak görüyor. 
Hizmetler, yatırımlar devam ettiği 
müddetçe Bozkır çok güzel olmuş de-
nilebilecek bir mekan haline gelmeyi 
sürdürecek” dedi.  

AYGIR PINARI C TİPİ 
MESİRE ALANI OLUYOR 

Çarşamba Çayı’nın doğduğu yer 
olan Aygır Pınarı da doğa harikası. 
Her yıl binlerce insanın geldiği Aygır 
Pınarı soğuk suyu ve doğa güzelliği 
ile insanı kendine hayran bırakıyor. 
Buranın daha güzel bir mesire alanı 
olması için harekete geçtiklerini akta-
ran Gün, “Gerekli girişimlerimiz neti-
cesinde Aygır Pınarı C tipi mesire ala-

nı oldu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
burayı güzel bir park haline getirecek. 
Böylece insanlar daha temiz alanlarda 
pikniğini yapıp, dinlenebilecek. Daha 
çok insan burayı ziyaret etmesiyle 
Bozkır’da sosyal hayat daha da geliş-
miş olacak. Turizm açısından da böl-

gemize zenginlik katacak” dedi. 
ZENGİBAR KALESİ 

TURİZME KAZANDIRILIYOR 
Bozkır’ın önemli turistik yerle-

rinden biri de Zengibar Kalesi. Tari-
hi kale Romalılardan kalma ve tarih 
açısından değerli bir yer. Bozkır’a 16 
kilometre uzaklıkta bulunan bölgenin 
adı ise tarihte İsaura. İsaura, 1860 
metre yükseklikte hakim bir tepe 
üzerine kurulmuştur. Sarp uçurum-

larla çevrilmiş olan tepe, Konya ve 
Toroslaı kontrol altında tuta bilen bir 
yerdir. Özellikle seçilmiş olan bu dağ 
tepesi, ayrıca Seydişehir, Karaman, 
Hadim yörelerini de kontrol altına 
almaktadır. Bölgeyi korumak için de 
Zengibar Kalesi yapılmış. Zamanla 

defineciler tarafından yıkılan kaleyi 
turizme kazandırmak için harekete 
geçen Bozkır Belediye Başkanı İbra-
him Gün, şunları söyledi: “Zengibar 
Kalesi’ni turizme kazandırdık. Bunun 
için çok fazla çalıştık. Bozkır, milattan 
önce 2 bin yıllarında İsauraların yaşa-
dığı bir yer. Roma İmparatorluğu dö-
nemine rastlıyor. İsaura antik şehrin 
de Zafer Takları vardır. Bunlardan, bu 
gün bile ayakta kalabilmiş olan Roma 

İmparatoru Hadrianus adına dikilmiş 
olan Zafer Takı’dır. Hadrianus, bilin-
diği üzere M.S. 117 - 138 yıllarında 
imparatorluk yapmıştır. Hadrianus 
un İsaura ya gelip gelmediğini kesin 
bilmiyoruz. Ama onun dönemin de 
Anadolu da yaşanan barış ve huzu-

run anısına, bu Tak dikilmiştir. Bunun 
gibi değerli yapıların olduğu bir yer 
Zengibar kalesi. Kral mezarları var. 
Ama bakmazsak haramiler tarafından 
yıkılıyor, parçalanıyor. Görülmesi, ilgi-
lenmesi gereken bir yer. Bozkır turizm 
anlamında çok şey kazanmış olacak.”

MAVİ KANYON PROJESİ ÖNEMLİ 
Bozkır, coğrafi konumu ve doğal 

güzellikleri ile çok sayıda spor dalına 
müsait bir yer. Özellikle motor sporla-

rı ve doğa yürüyüşleri açısından tercih 
edilecek bölge. “Zaman zaman mo-
torcu arkadaşlar arıyorlar. Motor spor-
ları için bizden arazi şartları ile ilgili 
ön bilgi alıyorlar” diyen Başkan Gün,  
Mavi Kanyon Projesi ile Çarşamba 
Çayı üzerinde rafting oluşturmak, ba-
lon etkinliği oluşturmak için girişim-
ler de bulunduklarını söyledi. Mavi 
Kanyon Projesi içerisinde yer alan 84 
milyon TL’lik Taşeli Projesi içerisinde 
Ahırlı, Yalıhüyük, Hadim, Taşkent, 
Güneysınır, Akören ve Bozkır olmak 
üzere 7 ilçe yer aldığını aktaran Gün, 
“Proje Eski Başbakan Ahmet Davu-
toğlu döneminde uygulamaya konul-
du. Çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 
yayla yollarımızın yeşil yol statüsünde 
olması için Kalkınma Bakanımız Lütfi 
Elvan ile görüşüldü. AB fonlarından 
yayla yollarının yapılması noktasında 
belediye başkanları ile ortak bir dü-
şüncemiz oluştu. Zengibar Kalesini 
turizme kazandırdığımız andan iti-
baren Sarıoğlan-Bozkır arasının dub-
le yol haline geldiği andan itibaren 
Antalya bölgesinden daha çok insan 
buraya gelmiş olacak. Üçpınar Yayla-
sı’nın 8 kilometrelik asfalt çalışması 
yapılıyor. Çağlayan yaylasının yolu 
yapıldı. Ondan sonra Antalya’ya da 
ulaşmış oluyorsunuz. Turizmi bacasız 
fabrika olarak değerlendirmek gere-
kiyor. Hem yayla turizmini hem spor 
turizmini burada canlandırmak için 
gayret gösteriyoruz. 

Mavi kanyon projesi bittiği takdir-
de bölge müthiş derece de turist çeke-
cektir” dedi. 

KOOPERATİFÇİLİĞİ 
GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ 

Bölgenin özgü ürünlerin olduğu-
nu bunların marka haline gelmesi için 
de çalıştıklarını aktaran Başkan Gün, 
“Bunun için kooperatifçiliği gerçek-

leştirmek gerekiyor. “3-5 inek bana 
yeter” dediğimiz anda  göçler artar. 
3-5 ineği 100 inek yapabiliyor muyuz,  
soğutma tanklarını ahırların yanına 
koyup, sütü 1 liradan 1,5 liraya satabi-
liyor muyuz? Buna bakmalıyız. Onun 
için tarımsal kalkınma anlamanda da 
önemli mesafeler aldık. Hemşehrile-
rimiz damla sisteminin ne olduğunu 
ilk başta kavrayamadı ama gördükçe 
ne kadar iyi olduğunun farkına vardı-
lar. Hacılar köyünde çilek ekin dedik, 
onları çileğe yönlendiriyoruz. Borula-
rından varana kadar her şeyi devlet 
veriyor. Onların yapacağı fideyi alıp 
dikip satmak. Hemşehrilerimize alıcı-
lar sizin ayağınıza gelsinler, siz onların 
ayağına gitmeyin mesajı veriyoruz. 
Ne kadar iyi ve verimli üretirsek pa-
zarı kendimiz oluşturur ve değerinde 
satarız. Böylece ekonomik kalkınma 
daha hızlı olur, markalaşma artar. 
Markalaşmayla birlikte bölgeye gelen 
insan potansiyeli artacaktır. Onun için 
turizmle birlikte ekonomik kalkınma-
ya da oldukça önemli veriyoruz” diye 
konuştu. 

BOZKIR TAHİNİ VE 
ELMASIYLA DA MEŞHUR 

Bozkır, tahini ile de tanınan bir 
yer. Geçmişte onlarca tahin değirme-
nin yer aldığı Bozkır’ın, bugün dahi 
tahini meşhur. Tek sıkıntısı ise marka 
değer olarak pazarlanması. Yılda 500 
tondan fazla tahin bölgede üretiliyor. 
Sadece tahin almak için bile bölgeye 
gelenler var. Bu açıdan Bozkır’ın tu-
rizm potansiyeli açısından tanıtımı 
için tahin de önemli bir unsur. 

Bozkır elmasının ve Bozkır ta-
hininin markalaşarak dünya pazarı-
na açılması için çalışmaları aralıksız 
yürüttüklerini belirten Başkan Gün, 
“Bozkır elması ve Bozkır tahini dün-
yaya açılacak. Dünya pazarında yerini 
alacak. Bozkır tahininin yıllık üretimi 
500 tonu geçmiş bulunmaktadır. Bu 
avantajlarımızı değerlendirip, koope-
ratiflerle üretim yaparak, tarımsal ve 
hayvansal üretimlerle ilçemizin eko-
nomik yapısına çok ciddi katkılar sağ-
layabiliriz” dedi. 
SAĞLIK ALANINDA GELİŞİM SAĞLANDI 

Sağlık alanındaki hizmetlere de 
dikkat çeken Başkan Gün, yenilenen 
devlet hastanesiyle birlikte sağlıkta 
standardın yükseldiğini aktardı. 50 
yataklı hastane kapasitesi ile bölgeye 
hizmet verdiklerini dile getiren Gün, 
“Hastane tipinin standardını C’ye 
çıkarttık. C’ye çıkartmamız sağlık 
hizmet kalitesini yükseltti. Hemşeh-
rilerimizle birlikte Ahırlı, yalıhüyük 
gibi ilçelerimizde ki vatandaşlarımız 
da hastaneden yararlanabiliyor. Şu 
anda 5 tane uzman doktorumuz var. 
Diğer hastane personelimizle birlikte 
hizmet vermenin gayreti içindeler. 
Sağlığa ayrıca önem veriyoruz çünkü 
sağlık olmayınca hiçbir şey olmuyor. 
Sağlık standardındaki yükseliş aynı 
zamanda göçü durduruyor, insanların 
yeniden Bozkır’a gelmesine de vesile 
oluyor. En ufak bir sağlık sorunu için 
Konya’ya gitmesine gerek kalmıyor. 
Hemşehrilerimiz de sağlıktaki bu iyi-
leşmeden mutlu oluyor” ifadelerini 
kullandı. 

Tahini, elması, Aygır Pınarı, Çarşamba Çayı, doğal güzellikleri ile de çok sayıda sportif aktiviteye, 
şehirden uzaklaşmak isteyenler için dinlenebileceği eşsiz bir özelliğe sahip.

Bozkır’ın önemli bir sorunun göç olduğunu ancak yatırım ve hizmetler ile gelişen Bozkır’da turizmin de canlanmasıyla göçün duracağını hatta 
geriye göçlerin başlayacağını ifade eden Başkan Gün, bu anlamda yeni Büyükşehir Belediye Yasası’nın önemli olduğunu söyledi. 
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Türkiye Sağlık Turizmi Federas-
yonu’nun (TURSAF) Dünya İslam 
Ülkeleri Sağlık Turizmi Konseyi’nin 
Konya’da toplanması kararının ardın-
dan, Konya Sağlık Turizmi Derneği 
konsey hazırlıklarına başladı. 

Mart ayında yapılacak olan Dünya 
İslam Ülkeleri Sağlık Turizmi Konseyi 
ile 40 ülkeden 300’ü yabancı, top-
lamda 600 kişilik heyetin Konya’da 
toplanması bekleniyor. Çalışmaları-
nı hızlandıran Konya Sağlık Turizm 
Derneği; Sağlık, turizm, ulaşım gibi 
önemli bileşenlerini gözden geçirerek 
çalışmalarına başladı. Bir otelde dü-
zenlenen basın toplantısına Türkiye 
Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyo-
nu Başkanı Dr. Tevfik Yazan, Konya 
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sek-
reteri Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya 
Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. 
Mehmet Portokal ile dernek yönetici-
leri ile akademisyenler katıldı. 

“KONYA’NIN TANITIMI 
İÇİN ÖNEMLİ BULUYORUZ”

Konya Sağlık Turizmi Derneği 
Başkanı Mehmet Portakal da konse-
yin hem Türkiye hem de Konya açı-
sından verimli olacağını belirterek, “ 
Türkiye’nin 2023 sağlık turizmi he-
defleri doğrultusunda ; Dünya İslam 

Ülkeleri Sağlık Turizmi Konseyi, İs-
lam ülkeleri ile işbirliği ve Konya’nın 
tanıtımı açısından önemli buluyoruz. 
Konseyde İslam ülkelerinden üst 
düzey ve kara verici katılımcıların 
bulunması sebebi ile ülkemiz için ve 
Konya için tarihi kararlar alınacağına 
inanmaktayız. Bu sebeple de konse-
yin önemine yakışır şekilde düzen-
lenmesi için çalışmalarımızı özenle 
sürdürmekteyiz. Konya Sağlık Turiz-

mi Federasyonu; Dünya İslam ülke-
leri Turizm Konseyi ile , Konya’nın 
sağlık ve turizmimdeki potansiyelini 
, medikal sağlık turizmindeki tekno-
lojik ve kaliteli hizmet anlayışını,kış,-
doğa,inanç kültür turizmi çeşitleri ile 
sinerji oluşturacak alternatif turizm 
alanlarını tanıtmak ve dünya genelin-
de sağlık nedeniyle tercih edilen bir 
lokasyon olmasına katkıda bulunmayı 
hedeflemektedir” dedi. 

“SAĞLIK TURİZMİ DÜNYADA 
STRATEJİK KONUMDA”

Türkiye Sağlık Turizmi Dernek-
leri Federasyonu Başkanı Tevfik Ya-
zan, sağlık turizminin tüm dünyada 

stratejik bir konuma geldiğini ifade 
ederek, “2018 Dünya İslam Ülkeleri 
Sağlık Turizmi Konseyi Mart’ta Kon-
ya’da yapılacak.  

Turizm konseyinin Konya’da ya-
pılması önemli. Sağlık turizmi  kap-
samda hareket eden milyonlarca in-
san ve 100 milyar dolarları aşan yıllık 
ciro, sağlık turizmini stratejik bir hale 
getirmiştir. Bu rakamların yanı sıra 
sağlık turizmi reel anlamda tanınırlığı 
yüksek bir sektördür. Masrafı az, kârı 
çoktur. Sağlık turizminin temas et-
mediği sektör yok gibidir” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Konya polisinin kurduğu barikatta yakalandı

Ankara’da sokak ortasında bir 
kişiyi sırtından vurduktan sonra 
kayıplara karışan iki şüpheli Konya 
polisinin kurduğu barikatla Ankara 
yolunda yakalandı. 

Olay, saat 23.30 sıralarında An-
kara Çankaya Çayyolu Mahallesi 
2875. Sokak meydana geldi. İddi-
alara göre, sokak üzerinde 06 DCT 

71 plakalı otomobiliyle gelen Aydın 
Sümer, burada alkol almaya başla-
dı. Sümer, bir süre sonra sokaktaki 
Uğur Can Y. (21) ve babası B.Y. ile 
tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa 
sürede kavgaya dönüşmesiyle Uğur 
Can Y. yanlarındaki av tüfeğiyle 
Sümer’i sırtından vurdu. Ağır yara-
lanan Sümer, aracının sürücü koltu-

ğuna yığıldı. Bir süre sonra sokaktan 
geçen bir mahalle sakini, yolun orta-
sında duran otomobilin durumun-
dan şüphelenerek aracın yanına 
gittiğinde Sümer’in hareketsiz bir 
şekilde yattığını gördü. Vatandaşın 
ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 
Acil Servis ekipleri, Sümer’in haya-
tını kaybettiğini tespit etti. Olay ye-

rinde inceleme yapan polis ekipleri, 
şüphelilerin 06 FV 1366 plakalı ki-
ralık otomobil ile Konya istikametine 
kaçtığını tespit etti.

Çevre illere kişilerin ve aracın 
eşkalinin bildirilmesinin ardından 
Konya polisi, şehrin giriş ve çıkışında 
aracın il merkezine gelme ihtimaline 
karşı önlem aldı. Altınekin ilçesi ci-

varında görülen aracın hızla Konya 
istikametine geldiği belirlendi. Kon-
ya Ankara karayolu Havaalanı kav-
şağında tırlarla barikat kuruldu, araç 
takibe alındı. Şehir merkezine yakla-
şan şüpheliler durumu fark etmeden 
polis ekiplerinin kurduğu barikata 
takılarak gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan şüphelilerin suç aletini yolda 

attıkları öğrenildi. Kurulan barikatta 
gözaltına alınan şüphelinin polisin 
neden Konya’ya geliyordunuz soru-
suna, “Konya üzerinden Antalya’ya 
tatile gidiyorduk” dediği öğrenildi. 
Şüpheliler, Konya Emniyetindeki 
işlemlerinin ardından Ankara Emni-
yetine teslim edildi.
n İHA

Miryokefalon Zaferi’nin
841. yılı kutlanacak

Anadolu’yu “Vatan Türkiye” 
yapan, Bizans İmparatorluğu’na en 
ağır darbeyi vuran, 2. Kılıç Arslan’ın 
yönettiği Konya Bağırsak Boğazı 
Miryokefalon Savaşı’nın 841. Zafer 
Yılı Kutlamaları 16 Eylül cumartesi 
günü gerçekleştirilecek.     

      İlki 16 Temmuz 2016’da 
Konya Valiliği, Konya Büyükşehir 
Belediyesi, KOTEV Vakfı girişimi, 
Konya Kültür ve Turizm Derne-
ği’nin projesi uyarınca kutlanan tö-
renler, yapılan bilimsel toplantılar, 
ülke genelinde bilim, sanat, kültür 
çevrelerince ilgi ile karşılanmış, 
Anadolu Selçukluları tarihi birimine 
yeni, önemli katkılar yapmıştı. 

      17 eylül cumartesi günü 
gerçekleştirilecek törenler konu-
sunda Konya Valisi Yakup Canbolat, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek’in talimatları doğrultusun-
da yoğun hazırlıklar tamamlanmak 
üzere. 

      Konya’nın tanınırlığı açısın-
dan ülke içinde ve dışında kamuoy-
larının dikkatini çekecek törenler, 
Selçuk Üniversitesi’nde düzenlene-
cek sempozyumla başlayacak; Ala-
eddin Tepesi Sultanlar Kümbetin-
de, indirilmekte olan 841 hatimin 
duası ile devam edecek; 16 eylülü 
17 eylüle bağlayan gece Bağırsak 
Boğazı’nda, savaş alanında geçirile-
cek; gün ağarırken kılınacak sabah 

namazından sonra “Zafer Yürüyü-
şü” yapılacak.

      Anadolu’yu “Vatan Türkiye” 
yapan Miryakefalon Zaferi’nin 841. 
yılı kutlama projesinin hazırlayıcısı 
Konya Kültür ve Turizm Derne-
ği’nin başkanı Seyit Küçükbezirci 
şunları söyledi: “Konya Bağırsak 
Boğazı’nda 1176 yılında cereyan 
eden Miryakefalon Savaşı, Haçlı 
Dünyası’nın, Türkleri Anadolu’dan 
atma girişimlerinin sonu olmuştur; 
bu savaştan sonra Anadolu dünya-
da “Türkiye” olarak anılmaya başla-
mıştır.

      Birinci Haçlı Seferini bozgu-
na uğratan I. Kılıç Arslan, 2. Haçlı 
Seferi’ni ezen Sultan Mesut’un, 3. 
Haçlı Seferi’ni göğüsleyen 2. Kılıç 
Arslan: yani “Dede - Baba - Oğul” 
Türkiye’nin kurtarıcı ve kurucula-
rıdır. Birbirini izleyen yüzbinlerce 
Haçlı’nın katıldığı seferde Türklerin 
karşısında saf tutan Papa 2. Urben; 
Fransa Kralı 7. Louis; Alman İm-
paratoru 3. Konrad; İngiltere Kralı 
Arslan Yürekli Richard; Fransa Kralı 
2. Philip; Alman İmparatoru Frede-
rika Barbarossa da Anadolu’da Türk 
varlığını kabul etmiştir. Alaeddin’de 
yatan 9 Selçuklu Sultanına, özellikle 
de baba Sultan Mesut’a, oğlu 2. Kılıç 
Arslan’a ödenmesi mümkün olma-
yan minnet ve şükran borçluyuz.”        
n HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu Başkanı Tevfik Yazan, “Sağlık turizmi tüm dünyada stratejik 
bir konuma geldi. 100 milyar dolarları aşan yıllık ciro, sağlık turizmini stratejik bir hale getirmiştir” dedi

Masrafı az, kârı çok

Miryakefalon Savaşı, Haçlı Dünyası’nın, Türkleri Anadolu’dan atma 
girişimlerinin sonu olmuştur; bu savaştan sonra Anadolu dünyada 

“Türkiye” olarak anılmaya başlamıştır.

Dünya İslam Ülkeleri Sağlık Turizmi Konseyi’nin Konya’da toplanması kararının ardından, Konya Sağlık Turizmi Derneği konsey hazırlıklarına başladı.

Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri 
Federasyonu Başkanı 

Tevfik Yazan
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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
14 Eylül 2017 Perşembe  • Yıl: 10 • Sayı: 3136

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 

Karaman’da park halindeki traktöre arkadan 
çarpan otomobildeki 1’i çocuk 3 kişi yara-
landı. 
Kaza, dün gece merkeze bağlı Çiğdemli köy 
yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 
Erdal Ç.’nin kullandığı 70 AS 003 plakalı oto-
mobil seyir halindeyken, yol kenarında duran 
70 FV 491 plakalı traktöre arkadan çarptı. 
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 
Arife Ç. (40) ve Ö.Ç. (9) yaralandı. Yaralı-
lar olay yerine sevk edilen ambulanslarla 
kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde 
tedavi altına alındı.  n İHA

Seydişehir ilçesinde otomobil ile bisikletin 
çarpışması sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam 
Necati Kalaycıoğlu Caddesi Eski Garaj 
civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Rıdvan M. (23) idaresindeki 42 ZF 457 
plakalı otomobil, İsmail Ş.’nin (18) kullandığı 
bisikletle çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü 
İsmail Ş. yere düşerek yaralandı. Kazayı 
görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 
polis ve ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi 
yapılan yaralı genç, ambulansla Seydişehir 
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı.  n İHA

Seydişehir’de
kaza: 1 yaralı

Traktöre çarptı,
3 kişi yaralandı

Konya’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik gerçekleştiri-
len operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.  Edinilen bilgiye göre, 
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube 
Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ve örgütün şehir yapı-
lanması KCK’ya yönelik 17 adrese sabah erken saatlerde eş za-
manlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında 

HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. 
Aralarında kadınların da bulunduğu şüpheliler, Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten 
sonra sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. 
Baskınlar sırasında adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin 
yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. n İHA

Demir kesilirken alev 
alan iki otobüs yandı

Hurdalık Sanayisinde demir ke-
simi yapıldığı sırada kıvılcımlardan 
ateş alan 2 otobüs alev alev yanar-
ken, patlamalar meydana geldi. 

Yangın, saat 21.00 sıralarında 
merkez Karatay İlçesi Fevzi Çakmak 
Mahallesi Hurdalık Sanayisi 10588. 
Sokak üzerinde çıktı. İddiaya göre, 
sokak üzerindeki bir iş yerinde ak-
şam saatlerin demir kesimi yapıldığı 
sırada çöpe sıçrayan kıvılcımlar yak-
laşık 2 saat sonra alev aldı. Alevle-
rin kısa sürede büyümesi ile sokak 
üzerinde kullanılmayan iki otobüs 
ve bir kamyonete de alevler sıçradı. 
O sırada sanayi içerisinde devriye 

atan güvenlik görevlileri yangını 
fark ederek durumu hemen itfai-
ye ve polis ekiplerine bildirdi. Alev 
alan otobüslerde ise zaman zaman 
patlamalar meydana geldi. Kısa sü-
rede olay yerine gelen ekipler yakla-
şık 1 saatlik çalışma sonucu alevleri 
kontrol altına aldı.  Yangına sokak 
üzerindeki çöplerin sebep olduğu-
nu iddia eden otobüslerin sahibi 
Vehdat Öncal, sokağın bir an önce 
temizlenmesini istedi. Otobüslerin 
alev alev yanması ve patlaması ise 
bir cep telefonu kamerası ile saniye 
saniye kayıt edildi. Olayla ilgili so-
ruşturma sürüyor.  n İHA

PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Eşini ve yanındaki arkadaşını öldürüp kaçan şahıs Adana Otogarı’nda yakalandı. 
Amrmohamed İbrahim Mohamed, eşiyle kavga ettiği için cinayeti işlediğini söyledi 

Kavga ettiği için 
cinayeti işlemiş!

Eşini ve yanındaki arkadaşını bo-
ğazını kesip öldürdükten sonra 3 ya-
şındaki çocuğunu alarak kaçan şahıs, 
Adana otogarında yakalanarak gözal-
tına alındı. 

Olay, dün Konya’nın merkez Me-
ram ilçesi Sahibiata Mahallesi Altay 
Sokak’taki bir apartman katında mey-
dana gelmişti. Binanın giriş katında-
ki lokantada çalışan Mağripli Fatıma 
Boumendil (55), gündüz saatlerin-
de yanına gittiği Mısırlı Sanaa Mımı 
Abdelrahman Mkboul (35) ile birlik-
te boğazlarından kesilmiş halde ölü 
olarak bulunmuştu. Cinayete kurban 
giden kadınların kim tarafından öl-
dürüldüğünü araştıran Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları 
görüntüleri ve görgü şahitlerinin ifa-
deleri doğrultusunda kadınların Sa-
naa Mımı Abdelrahman Mkboul’un 
eşi Amrmohamed İbrahim Mohamed 
tarafından öldürüldüğünü tespit etti. 
3 yaşındaki çocuğunu yanına alarak 
kayıplara karışan cinayet şüphelisini 
yakalamak için çalışma başlatan polis, 
şüphelinin olay yerine yakın bir taksi 
durağındaki taksiye binerek otogara 
gittiğini tespit etti. Otogardaki ince-
lemeler sonucunda cinayet zanlısı-
nın Gaziantep’e gitmek için otobüse 
bindiğini belirleyen polis, şüphelinin 
bindiği otobüs şoförüne ulaştı. Cina-
yet zanlısı Amrmohamed İbrahim 
Mohamed, yolcu almak için Adana 
otogarına giren otobüste Konya Cina-
yet Büro Amirliği ekipleri tarafından 
yakalanarak gözaltına alındı. Berabe-
rindeki 3 yaşındaki çocuğu da koru-

ma altına alındı.
EŞİYLE KAVGA ETTİĞİ 
İÇİN CİNAYETİ İŞLEMİŞ

Eşini ve arkadaşını öldüren Amr-
mohamed İbrahim Mohamed, sabah 
Konya’ya getirilerek sorgulanmak 
üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne gö-

türüldü. Şüphelinin ilk ifadesinde son 
günlerde eşi Sanaa Mımı Abdelrah-
man Mkboul ile sürekli kavga ettiği-
ni, iki gün önce ise eve gitmediğini 
söylediği belirtildi. Mohamed’in eve 
döndüğünde eşinin tekrar kavga baş-
latması üzerine kendisini kaybederek 

cinayeti işlediğini ve çocuğunu da ala-
rak olay yerinden kaçtığını söylediği 
öne sürüldü. Konya Eğitim Araştırma 
Hastanesinde sağlık kontrolünden 
geçirilen cinayet şüphelisinin işlemle-
rinin ardından adliyeye sevk edileceği 
öğrenildi.  n İHA 

Askerden izinli geldi, intihara kalkıştı
Seydişehir’de inşaat halindeki bi-

nanın 5. katına çıkarak intihar girişi-
minde bulunan askerden izinli gelen 
genç, bir anlık dalgınlığından fayda-
lanan polisler tarafından etkisiz hale 
getirildi. 

Olay, Hacıseyitali Mahallesi eski 
devlet hastanesi civarında bulunan 
bir inşaatta meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, İzmir’de askerlik görevi-

ni yapan ve psikolojik sorunları oldu-
ğu öne sürülen M.Ş. (21), izne geldiği 
Seydişehir ilçesinde inşaat halindeki 
bir binanın 5. katına çıktı. Durumu fark 
eden vatandaşların ihbarı üzerine olay 
yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk 
edildi. İtfaiye ekipleri gencin atlama ih-
timaline karşı hava yastığı açtı. Polisler 
tarafından ikna edilmeye çalışılan M.Ş., 
sürekli olarak “Ben başaramadım, pes 

ettim artık, yaşamayacağım” diyerek 
intihar edeceğini söyledi. Olayı haber 
alarak olay yerine gelen gencin annesi 
ise oğlunu binanın tepesinde görünce 
sinir krizi geçirdi. Gencin annesine olay 
yerinde hazır bekleyen sağlık görevli-
leri tarafından müdahale edildi. Polis-
ler intihar girişiminde bulunan genci 
bir yandan ikna etmeye çalışırken, bir 
yandan da bulunduğu kata çıkmak için 

harekete geçti. Gencin yanına çıkan 
polisler, konuşmak için yaklaştıkları 
genci bir anlık dalgınlığından fayda-
lanıp yakalayarak etkisiz hale getirdi. 
Geriye doğru çekilen genç, daha son-
ra aşağıya indirildi. Seydişehir Devlet 
Hastanesine götürülen M.Ş., yapılan 
sağlık kontrolünün ardından ifadesi 
alınmak üzere emniyete götürüldü.
n İHA

Cinayetin ardından 3 yaşındaki çocuğunu alarak kaçan şahıs, Adana otogarında yakalanarak gözaltına alındı.
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Okullar açılacağı için sevinen 
çocuklar mutlaka vardır ama ben 
hiç görmedim. 11 ve 9 yaşındaki iki 
oğlum her gün bisiklete binmek ya 
da katıldıkları eğlenceli aktiviteleri 
yapmak isterken, ya da akşamları 
birlikte film izlemek varken alışık 
olmadıkları sınıflara ve ev ödev-
lerine dönmek için pek de hevesli 
değiller. Yine de mevsim dönmeye 
başlarken zihinler de değişime ha-
zırlanıyor.

Bana Ne Söyleneceğini Anlat 
kitabının yazarı, çocuk gelişimi ve 
davranışları uzmanı Betsy Brown 
Braun, “Çocuklar okula başlarken 
karmakarışık duygular yaşarlar, he-
yecan ve endişe yan yanadır” diyor.

Bu geçiş döneminde anne ba-
balar ve çocuklar, yazı uğurlayıp 
yeni beklentilere merhaba derken 
bütün bu duyguları keşfetme fır-
satı bulur. Bu yüzden, çocuğunuz 
kaç yaşında olursa olsun, yeni 
ders yılına hazırlanma sürecinin 
her aşamasına onu da dâhil edin; 
antrenman saatlerinin belirlenme-
sinden yeni kalemlerine kadar… 
Okul açılmadan önceki son birkaç 
hafta onlarla daha önce okullarında 
hoşlarına giden ve gitmeyen şey-
leri,  bu yıl hangi konularda daha 
farklı davranmayı düşündüklerini 
ve onların yeni ders yılına hazırlan-
masına nasıl yardım edebileceğiniz 
hakkında konuşun.

Çocuklarınızı Dinleyin
Çocuğunuz sosyal ortamı 

paylaştıkları ya da mahalle arkadaş-
larından ayrılacağı için üzülüyor ya 
da bir üst sınıfın zor olacağından 
endişeleniyorsa onu dinleyin, ona 

anlayışla yaklaşın. “Çocuklarınızın 
olan bitenlerle ilgili hissettiklerini 
küçümsememeniz çok önemlidir” 
diye düşünüyorum. “Onların duy-
gularına değer verdiğinizde duru-
mu daha da zorlaştıracağınızı dü-
şünerek telaşlanmayın. Bu şekilde 
davranarak çocuklarınızın kendileri-
ni daha rahat hissetmesini ve duy-
gularıyla daha kolay başa çıkmasını 
sağlamış olursunuz.”

Sonra, her şeyi düzeltmeye 
çalışmayın. Bunun yerine, çocu-
ğunuzla kafa kafaya verip çözüm 
üretmeye çalışın. “Çocuklarımızın 
dirayetli olmasını istiyoruz, güçlü 
çocukların da sorunlara çözüm 
üretebilmesi gerekir. Okullar açıl-
madan önce onların bu becerilerini 
geliştirmeye başlayabilirsiniz” 

Yeni anaokuluna başlayaca-
ğı için kendisini gergin hisseden 
çocuğunuza, okula onu sizin mi 
bırakmanızı yoksa komşuların ço-
cuklarıyla servise mi binmeyi mi 
tercih ettiğini sorabilirsiniz. Liseye 
yeni başlayacak ve kendisini bek-
leyen sınavları düşünerek endişe-
lenen çocuğunuzla, ders çalışma 
rutinini buna uygun olarak nasıl 
değiştirebileceği hakkında konu-
şabilirsiniz.  Bu tarz konuşmalar 
çocuklara, zorluklarla başa çıkma 
kapasitelerinin olduğunu öğretir 
ve çocuklar bunu bütün ders yılı 
boyunca ve sonrasında kullanmaya 
devam eder.

Aile İçindeki Rolleri Yeniden 
Değerlendirin

Siz bu yıl yemeklerin nasıl ha-

zırlanacağı ya da sabah 
rutinleriyle ilgili bazı 
şeyler istiyor olabilirsiniz 
ama çocuklarınızın bam-
başka fikirleri olabilir. Bu 
yüzden rahat bir anınız-
da çocuklarınıza ne dü-
şündüklerini sorun. “Bu 
hem hesap verilebilirliği 
artırır hem de çocukla-
rınızın eğitimlerini daha 
fazla sahiplenmesini sağlar” 

Çocuklarınızın hedeflerini 
öğrenin ve hedeflerine ulaşmaları 
için onlarla birlikte bir plan yapın. 
Ben olsam onlara, ‘Bu yıl ev 
ödevlerinde başarılı olmak için neye 
ihtiyacın var? Kardeşinin gürültülü 
video oyunlarından uzakta bir 
alan mı istersin? Sence ne kadar 
uyumaya ihtiyacın var? Sabahları 
ne kadar zamana ihtiyacın var?’ 
diye sorardım” 

“Daha sonra çocuğunuzun 
hangi yeni sorumlulukları ve ayrıca-
lıkları idare etmeye hazır olduğunu 
iyice düşünün. Belki dördüncü sı-
nıfa gidecek çocuğunuz bu yıl hem 
okula götüreceği yemeğini kendisi 
hazırlayabilir hem de okuldan eve, 
yanında bir yetişkin olmadan gele-
bilir. Belki de ergen çocuğunuz bu 
yıl kirli çamaşırlarıyla kendisi ilgile-
nebilir. 

“Bunlar yepyeni başlangıçlardır 
ve bence Ağustos ayı bu başlangıç-
ları hayata geçirmek için harika bir 
zamandır” Çocuklar, kendi sözleri-

nin de geçtiği kararları 
uygulama konusunda 
daha heveslidirler.

Yaz Programınız-
daki Saatleri Kaydırın

Yazın ailece geç 
saatlere kadar oturup 
sabahları da geç kalk-
maya alıştıysanız, oku-
lun ilk haftasında hezi-
mete uğramamak için 

ev halkının sabah kalkış saatlerini 
şimdiden değiştirmeye başlayın. 
Okul açılmadan bir ya da iki hafta 
öncesinden başlayarak, çocukların 
her akşam yatağa on beş dakika 
erken girmesini sağlayın, böylece 
vücutları sabahları erken kalkma-
ya yavaş yavaş alışır. Ayrıca yaz 
aylarında ekran başında geçirilen 
zaman konusunda esnek davranıl-
dıysa, artık bu konuda yeni kurallar 
koymaya başlamanın zamanı gel-
miş demektir.

Bir Sağlık Kontrolü Yaptırın
Sağlık formlarının doldurulması 

için doktorunuzun muayenehane-
sine uğradıysanız, çocuk doktoru-
nuzun çok değerli bir kaynak ol-
duğunu unutmayın. Çocuğunuzun 
doktoru, çocuğunuzla okulu ara-
sında alerji planı gibi konuların ko-
ordine edilmesine yardımcı olabilir 
ya da çocuğunuzun zihinsel sorun-
ları hakkında fikir verebilir. “Çocuk 
doktorları sadece fiziksel muayene 
için değildir, aynı zamanda muh-
temel öğrenme sorunları ve stres 
konusunda da fikir verebilirler” 

“Çocuğunuzla ilgili endişeleriniz 
varsa tek başınıza telaşa kapılma-

yın. Daha kapsamlı değerlendir-
meler ve testler yaptırmanız konu-
sunda bir perspektife sahip olan 

çocuk doktorunuzla konuşun,”
İdeal koşullar altında çocuk 

doktorunuz, çocuğunuzun 
esenliği konusundaki ortağınızdır. 
Çocuğunuzun ihtiyaçlarına bağlı 
olarak bazen çocuğunuzun harekete 
geçmesi ve bu ortaklıkta daha etkin 
bir rol üstlenmesi gerekebilir. 
Yani, çocuğunuz kendi sağlık 
formlarını kendisi doldurabilir ya da 
doktora gittiğinizde daha fazla şey 
anlatabilir. 

Dr. Maslow, “Çocuklar 
büyüdükçe, anne babalar da 
çocuklarının bakımından sorumlu 
genel müdür olmak yerine 
danışman pozisyonuna geçerler” 
diyor.

Okul Arkadaşlarının Değerini 
Küçümsemeyin

 “Çocukların okul açılırken bir 
numaralı endişesi, yeni sınıflarında 
arkadaş bulup bulamayacaklarıdır” 
diyor.“Çocuklar için arkadaşlığın 
önemi ne kadar vurgulansa azdır: 
Bir çocuğun okulla daha fazla 
ilgilenmesini istiyorsanız, arkadaş 
edinmesini sağlayın. Mutlu 
olmasını istiyorsanız, arkadaş 
edinmesini sağlayın. Daha az 
zorbalığa uğramasını istiyorsanız, 
arkadaş edinmesini sağlayın.”

Arkadaşlıklar, çocuğun genel 
kimlik duygusuna ve ailesinin dışın-
da bir yere ait olma hissine katkıda 
bulundukları için çok önemlidir. 
Neyse ki çocuğunuzun arkadaş-
lıklarını güçlendirmesine pek çok 

şekilde yardımcı olabilirsiniz. Ör-
neğin, önümüzdeki yıl çocuğunuzla 
aynı sınıfta olacağını öğrendiğiniz 
bir çocuğun ailesini eve davet ede-
bilirsiniz. Ya da, okul açılmadan 
aralarındaki bağların güçlenmesi 
için, çocuğunuzu kırtasiye alışveri-
şine yeni sınıf arkadaşlarından biri-
siyle gönderebilirsiniz.

Olumlu Şeylere Odaklanın
 “Her çocuk okula başlarken 

belli beceriler ve zayıflıklarla gelir, 
bu yüzden onları kıyaslamaktan 
kaçının” “Gelişmenin bir rekabet 
meselesi olmadığını ve çocuğunu-
zun da tıpkı sizin gibi, zamanla farklı 
şeyler yapabileceğini aklınızdan çı-
karmayın.”

Öyleyse size düşen, her zaman 
olumlu davranıp çocuğunuzu 
yüreklendirmek olmalı. 
Çocuğunuza yeteneklerini ve güçlü 
olduğu noktaları hatırlatın, daha 
önce de ilkokul günü telaşını yaşa-
dığını ve bunu atlatabildiğini unut-
mamasını söyleyin.

Sonra arkanıza yaslanıp kalan 
yaz tatilinizin tadını çıkarın. İşten 
erken çıkıp çocuklarınızla havuza 
gitmeyi önceliğiniz haline getirin. 

Ya da hafta sonu tatilinizi uzatıp 
ailece kamp yapın.

Bu şekilde bütün ihtimalleri 
düşünün ve okulların açılmasını 
taptaze bir şekilde karşılayabilmek 
için bu ihtimalleri hayata geçirme-
ye çalışın. Bu vesileyle tüm eğitim 
camiasının, öğrenci ve velilerin 
yeni öğretim yılının hayırlara vesile 
olmasını temenni eder ve muvaffa-
kiyetler dilerim. 

YENİ BİR ÖĞRETİM YILINA MERHABA DERKEN

haber@konyayenigun.com

EĞİTİMCİ - YAZAR
MUHAMMED GÜRBÜZER

Afşar-Bağbaşı Hadimi 
Tünel inşaatı sürüyor

DSİ 4. Bölge Müdürü Birol Çı-
nar, Bölge Müdür Yardımcıları Ejder 
Akbaş, H. Koray Bilgi ve ilgili perso-
nelden oluşan heyet, Afşar-Bağbaşı 
Hadimi Tünelinde incelemelerde 
bulundu.

Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli 
İkmal İnşaatı iş programı ve çalış-
maların seyri hakkında yüklenici fir-
ma Palet İnşaat yetkilileri tarafından 
heyete brifing verildi.

28.03.2017 tarihinde DSİ 4. 
Bölge Müdürlüğünce ihalesi yapılan 
ve 07.06.2017 tarihinde yüklenici 
firma tarafından Del–Patlat yön-
temiyle tünel açma çalışmalarına 
başlanan Afşar-Hadimi Tünelinde 
yerinde yapılan kontrollerde; 385 
metre 5,20 metre çapında tünel açı-
mının gerçekleştiği görülmüştü.

Bölge Müdürü Birol Çınar, ile-
tim hattının 12 bin 680 metre olan 
tünel kısmını açacak TDM (Tünel 
Delme Makinası) hakkında ilgililer-
den bilgi aldı, çalışanların iş sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin aza-
mi seviyede alınması konusunda 
yüklenici firma yetkililerine talimat 
verdi.

AFŞAR-BAĞBAŞI HADİMİ TÜNELİ 
İKMAL İNŞAATI

Afşar ve Bağbaşı Barajları ara-
sındaki kanal ve tünellerden müte-
şekkil derivasyon sistemi ile Afşar 
Barajında depolanan su ile Taşkent, 
Kongul ve Hadim derelerinin akım-
larının Bağbaşı Barajına aktarılması 
amaçlanmakta. İşin fiziki gerçekleş-
me oranı ise yüzde 5.
n HABER MERKEZİ

FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında 527 sanık hakkında yargılama sürüyor. 
Sanıklardan Abdurrahman Fıstıkçı, ByLock’u sadece meraktan telefona yüklediğini belirtti

ByLock’u telefona
meraktan yüklemiş!

Ağrı’da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Tendürek Dağı bölgesine yapılan 

hava destekli operasyonda 5 teröris-
tin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ağrı’nın Tendürek Dağı bölge-
sinde gerçekleştirilen hava destekli 

operasyonda 5 terörist etkisiz hale 
getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya 
göre, Ağrı Jandarma Komutanlığın-
ca, Tendürek Dağı’nın güneyinde 

bulunan Keçitepe bölgesindeki dağlık 
alanda erzak ve mühimmat temin et-
mekte olan terör örgütü PKK üyesi 5 
terörist tespit edildi.

Teröristlere yönelik yapılan hava 

destekli operasyonda 5 terörist etkisiz 
hale getirildi.

Bölgede teröristlere yönelik ope-
rasyon devam ediyor.
n AA

Ağrı’nın Tendürek Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Konya’da, Fetullahçı Terör Ör-
gütü/Paralel Devlet Yapılanması’na 
(FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kap-
samında haklarında dava açılan 191’i 
tutuklu 527 sanığın yargılanması sü-
rüyor.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesin-
ce Bölge İdare Mahkemesi salonun-
da görülen çatı davası duruşmasına, 
tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile 
avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Abdurrahman 
Fıstıkçı savunmasında, 2008 yılında 
örgütün Sabah Dershanesinin Kon-
ya’daki Vatan Şubesinde idareci oldu-
ğunu söyledi.

O dönemde öğretmenlik yaptığı 
yurtların, Milli Eğitim Müdürlüğü-
ne bağlı olduğunu savunan Fıstıkçı, 
“Ben o dönemde öğretmenlik yapar-
ken çalıştığım kurumlar Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlıydı. Dolayısıyla 
sakıncalı bir durum yoktu.” dedi.

Fıstıkçı örgütün yurt dışı faaliyet-
lerine katılmadığını, sadece iki kez 
Suudi Arabistan’a umre için gittiğini 
savundu.

Örgütün şifreli haberleşme ağı 
ByLock’un telefonunda yüklü olma-
sına ilişkin iddialara da cevap veren 
Fıstıkçı, “Sorgu Hakimliğinde ByLo-

ck’u sadece meraktan yüklediğimi 
fakat hiç kullanmadığımı söylemiş-
tim. Orada verdiğim ifade geçerlidir. 
Uygulamayı yükledim fakat telefona 
kuramadım” şeklinde konuştu.

Bunun üzerine Mahkeme Baş-
kanının ByLock üzerinden bir kişi ile 
sıkça mesajlaştığının tespit edildiği 
sorusunu yöneltmesi üzerine sanık 
Fıstıkçı’nın suçlamaları kabul etme-
diği görüldü. Tutuklu sanık Abdullah 
Sert ise savunmasında, hakkında ör-

gütün muhasebeciliğini yaptığı iddia-
sına ilişkin suçlamaları kabul etmedi-
ğini belirtti.

ByLock yüklü telefon numarası-
nın şahsın ait olduğunu fakat bu uy-
gulamayı kendisinin yüklemediğini 
öne süren Sert, “Ben bu uygulama-
dan haberleşme yapmadım. Uygula-
mada bulunan kayıtlı kullanıcı adı da 
bana ait değildir.” diye konuştu.

Tutuklu sanık Adem Akbaba da 
kendisinin “eyalet imamlığı” ve “böl-

ge imamlığı” yaptığına ilişkin iddiaları 
kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme Başkanının, sanığa ör-
gütün yurtlarında sohbet edip etme-
diğini sorması üzerine Akbaba, şöyle 
devam etti:

“Mübarek gün ve gecelerde soh-
bet ettim. Fakat bu sohbetler günün 
anlam ve önemine ilişkin yaptığım 
sohbetlerdi. Düzenli bir şekilde soh-
bet hocalığı yapmadım. Sohbetlerde 
para toplamadım.”  n AA

FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan  191’i tutuklu 527 sanığın yargılanması sürüyor.
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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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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartname dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2. İhale, 26.09.2017 Salı günü Belediyemiz encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonu’nda  
yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen 
serbesttir.
3. Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.
4. İsteklilerin, 26.09.2017 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarflarını Belediyemiz Yazı İşleri 
ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile 
başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında 
olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale 
sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üç ’ten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en 
yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı 
olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, 
uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi 
sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
6. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler: 
6.1 Dilekçe,
6.2 Tebligat için adres beyanı,
6.3 Gerçek kişi olması halinde:
6.3.1 Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

6.3.2 İmza beyannamesi,
6.4 Tüzel kişi olması halinde:
6.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri 
belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
6.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
6.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
6.5 İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir 
borcu bulunmadığına dair belge,
6.6 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
6.7 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya 
ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
6.8 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
6.9 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 
sayılı D.İ.Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. 
(Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı 
D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
7. Şartname, mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı 
Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
İlan olunur.

Basın 660655- www.bik.gov.tr

İlçesi Mah. Pafta Ada Parsel m²’si Hisse Vasfı İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat Ödeme Şekli İhale Saati
Karatay Fevziçakmak M29A06D2B-2C 20348 7 9.107,24 Tam Arsa Ticaret Alanı E:2.00 Y ençok 8 Kat 9.000.000,00TL (KDV’den muaftır.) 270.000,00TL Tamamı peşin 15.00

T.C. 
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 

No: 5/A Tel: 0332 285 02 85

 Bayan Çay Servis Elemanı
 CNC İşleme Merkezlerinde ve CNC  

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

 21-28 Yaş Arası Kaynakçılar
 21-28 Yaş Arası Vasıfsız Elemanlar
 21-28 Yaş Arası Elektrostatik 

Toz Boyacılar
 21-28 Yaş Arası Gaz Altı ve  

Toz Altı Kaynakçıları
 Kaynak Makineleri İmalatında Bobinajcı 

Olarak Çalışacak,
18 - 28  Yaş Arası Elemanlar,

 CNC Abkant Pres Operatörleri,
 18-28 Yaş Arası Elektronik 

Teknisyenleri alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma adresine 

başvurmaları rica olunur.

Erkunt Traktör’den ‘Kıymet 90 Lüks’
Türk otomotiv sektörünün öncü 

kuruluşu Erkunt Traktör, 14-17 Eylül 
tarihleri arasında Ankara’da düzenle-
necek tarım fuarında, bir başkent fir-
ması olarak ev sahipliği yapacak.

Kuruluşundan bu yana geçen 
kısa zaman içerisinde pazarın 3 bü-
yük oyuncusundan birisi olan Erkunt 
Traktör, tarım ve hayvancılık sektörü-
nün profesyonelleriyle bir araya gel-
meye devam ediyor. Erkunt Traktör 
bir yandan fuarda İç Anadolu Bölge-
si’nde en çok tercih edilen ürünlerini 
sergilerken, bir yandan da çiftçilerden 
aldığı görüşler doğrultusunda yeni 
ürünlerini tasarlamaya devam ede-
cek. 

Fuarda bulunan Erkunt Traktör 
yetkilileri, Common Rail Dizel motor-
ların aslında Avrupa Birliği Ülkeleri ve 
Amerika’da kullanılmasının zorunlu 
olduğunun, ama Türkiye’de bu mo-

torların kullanımının henüz mecburi 
olmadığının altını çizdi. Piyasada bu-
lunan motorlar içerisinde Common 
Rail dizel teknolojisinin doğayla, trak-
törün diğer aksamlarıyla ve insan 
sağlığı ile en barışık motorlar olduğu-
nu belirten yetkililer, dünya çapında 
bundan daha ileri bir teknoloji bulun-
madığını kaydettiler.

Erkunt Traktör Satış Müdür Yar-
dımcısı Yiğit Kosova, Common Rail 
Dizel teknolojisi hakkında yaptığı bil-
gilendirmede, “Çevreci ve az yakıt 
tüketmesiyle tanınan Common Rail 
Dizel teknolojisi, çoğu kişinin oto-
mobillerden tanıdığı bir sistem. Bu 
sistem son derece sessiz ve duman-
sız çalışıyor, çiftçi tarlada en ağır işi 
yaparken bile otoyolda araba kulla-
nıyormuş gibi hissediyor.” ifadelerini 
kullandı. Erkunt’un ürün çeşitliliği 
üzerine konuşmasına devam eden 

Kosova, “Ürünlerimizde çok geniş 
bir seçenek yelpazesi sunuyoruz; 110 
farklı modelimizle Türkiye’nin farklı 
noktalarındaki her bir çiftçi, Erkunt 
Traktör’e geldiğinde kendi yöresinin 
toprak yapısına, coğrafi koşullarına, 
hatta ürettiği ürüne özel bir traktör 
bulabiliyor” dedi.

“250 dönüm ve daha büyük ara-
zi sahiplerinin tercih ettiği yenilenen 
Kıymet 90 Lüks, kullanıcısına düşük 
yakıt tüketimi ile yüksek performans 
sağlıyor” diyen Yiğit Kosova, “Kıymet 
90 Lüks’te; 16 ileri 16 geri elektronik 
düğmeli buçuklu vites sistemi (power 
shift) şanzıman, sürüş konforunu art-
tırmak için klimalı kabin, elektro hid-
rolik 4 WD geçişi ve diferansiyel kilidi 
bulunduğunu aktaran Kosova, fuarın 
gözdesi olacak Kıymet 90 Lüks’ü ve 
diğer modellerimizi yakından incele-
meleri için tüm çiftçileri fuar alanına 

davet etti.
Bu sene ürün yelpazemizi ge-

liştirmeye, kalitemizin devamlılığını 
sağlamaya ve ihracatımızı artırmaya 
yönelik yatırımlar yapmayı planladık.   
Yatırım hedeflerimizin yanı sıra, bu yıl 
yine çiftçilerimizle beraber ilerledik, 
özellikle yeni modellerimiz üzerinde 
çalışırken onlardan aldığımız geri bil-
dirimleri değerlendirdik ve ortaya on-
ların ihtiyaçlarını karşılayacak ürün-
ler çıkardık. Fuarda yerli ve yabancı 
sektör profesyonellerine ürünlerimizi 
inceleme fırsatı sunmanın yanı sıra, 
kendileriyle fikir alışverişinde bulaca-
ğız. Yeni modellerimizi geliştirirken 
her zaman olduğu gibi onlardan ge-
len öneri ve talepleri değerlendirecek 
ve 2018 modellerimiz için yine çiftçi 
dostlarımızın fikirlerinden ilham ala-
cağız” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ 



Konya Ticaret Odası (KTO) Yö-
netim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, 
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği 
(TÜMSİAD) Konya Şubesini ziyaret 
etti.

Ziyarette TÜMSİAD Konya Şube 
Başkanı Berdan Aktan ve başkan vekili 
Ahmet Serçe ile görüşen KTO Başkanı 
Öztürk, TÜMSİAD’ın ilke ve değerleri 
yüzyıllar önce sosyal ve ticari hayatı 
bir arada yoğuran Ahilik sisteminin il-
keleri ile örtüştüğünü söyledi. Öztürk, 
“Bu inançla kurulan ve faaliyetlerine 
devam eden TÜMSİAD’ın başarılı 
çalışmalarına devam edeceğine inanı-
yorum. İlke ve değerlerini koruyarak 
bir yandan helalinden kazanarak he-
lalinden harcayan bir yandan da ülke 
ve şehir ekonomisinin kazanmasına 
vesile olan, yatırım yapan, istihdam 
sağlayan müteşebbislerimiz en büyük 
kazancımızdır. Şehrimizin ekonomik, 
sosyal gelişimine katkı sağlamak, 
özel sektörümüzün sorunlarına çö-
züm bulmak için gerçekleştirdiğimiz 
faaliyetlerimiz ve projelerimizi hayata 
geçirirken en önem verdiğimiz konu-
ların başında şehrimizde sağlanılan 

birliktir. Oda olarak tüm projelerimizi 
üyelerimizle birlikte tüm Konya’nın 
fayda görmesi için hayata geçiriyoruz. 
Bu faydanın en üst düzeyde artması 
için Konya’daki tüm kurumların bir-
likte hareket etmesi için çalışıyoruz. 
Tüm sivil toplum kuruluşlarının ve 
mesleki derneklerin taleplerine değer 
veriyoruz. Bundan sonra da talepleri-
ni yerine getirmeye devam edeceğiz. 
Konya tüm kurumları ile sağladığı bir-
likteliğin sonuçlarını almaktadır. Gele-

cek hedeflerimize ilerlerken en büyük 
avantajımız bu birlik ve beraberliktir. 
Konya Ticaret Odası olarak TÜMSİAD 
Konya şubesi ile işbirliği içinde çalış-
malarımız devam edecektir” dedi.  Zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Berdan Aktan, yaptıkları çalış-
malar hakkında bilgi verdi. TÜMSİAD 
ailesinin Konya ve ülke ekonomisine 
katkı sağlamak için aralıksız çalıştı-
ğını ifade eden Aktan, “Üyelerimiz 
ülkemizin kalkınması, istihdamın art-

ması ve refah seviyesinin yükselmesi 
için çalışmaya devam edecek. Yurt 
içi ve yurt dışı yeni pazarlar bulun-
ması noktasında yapmış olduğumuz 
çalışmaları üyelerimizle paylaşıyoruz. 
Konyamızın ihracat rakamlarının artış 
göstermesi de bizi ayrıca sevindirdi. 
Bu rakamın daha da artması için eli-
mizden gelen bütün gayreti gösterip 
ilgili kurumlarla işbirliğine devam 
edeceğiz” diye konuştu.
n İHA 
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TBMM’de yeni güvenlik önlemleri alındı
Meclis Başkanlık Divanı, TBMM 

Başkanı İsmail Kahraman başkan-
lığında toplandı. Toplantıda, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, Meclis’teki 
güvenlik önlemleri hakkında bilgi-
lendirme yaptı. TBMM İdare Amiri 
ve AK Parti Çorum Milletvekili Sa-
lim Uslu, toplantıya ilişkin gazeteci-
lere yaptığı açıklamada, toplantıda 
Bakan Soylu’nun verdiği bilgilerle, 
Meclis güvenlik ve sivil bürokrasisi 
tarafından verilen bilgilerin kontrol 
edildiğini söyledi. 

Güvenlik ile ilgili birkaç konunun 
tartışıldığını ifade eden Uslu, şöyle 
konuştu: “Halkla İlişkiler Binası’nda-
ki kapılar ile Ana Bina’daki kapıların 
girişleri farklı. Ana Bina’da kapılar 
anahtarla, halkla ilişkiler binasında 
ise şifre ile açılıyor. Ana Bina’nın do-
ğallığını bozmamak adına, kapıların 
anahtarla açılmasına devam edilme-
si konusunda daha önce karar alın-

mıştı. Toplantıda, bu anahtarların 
kimde bulunacağını tartıştık. Yönet-
melikte Ana Bina ile Halkla İlişkiler 
Binasını birbirinden ayırmamız ge-
rekiyor. Bu anahtarlar poliste dura-

cak ama polisin gelip kapıyı açma, 
içeri girme imkanı olmayacak. İlgili 
görevliler anahtarı bir yere bıraka-
cak, polisler sadece o anahtarın gü-
venliğinden sorumlu olacak. Anah-

tar panolarının olduğu yere kamera 
koyacağız. Kamera ile anahtarların 
kim tarafından alındığını göreceğiz.” 

“Meclis’teki güvenlik önlemleri” 
ile ilgili soru üzerine Uslu, bugüne 

kadar alınan güvenlik önlemlerini 
anlattı.  Salim Uslu, kamera sistemi-
nin yenilendiğini, 16 bin civarındaki 
geçici Meclis giriş kartını iptal ettik-
lerini, şu anda bu sayının yaklaşık 
bin olduğunu belirtti. 

Uslu, randevulu sisteme geçtik-
lerini, gelen ziyaretçinin kimlik nu-
marasını kapıya bildirme zorunlulu-
ğu getirdiklerini anlattı. 

Ana Bina’ya girişi olabildiğince 
sınırlandırdıklarının altını çizen Uslu, 
“Meclise en çok grup toplantılarının 
olduğu salı günleri ziyaretçi geliyor. 
Bu ziyaretçilerin kartlarının tamamı 
çipli olacak. Grup toplantılarına ge-
lenler kahverengi renkli kart taka-
cak” dedi.

Giriş kapılarında daha önce 
“araç altı kontrol sistemi” olduğunu 
anımsatan Uslu, şimdi plaka tanıma 
sistemine geçileceğini belirtti. Uslu, 
“Meclis’e gelen araçların plakalarını 

sistem otomatik olarak tanıyacak, 
böylece bariyer kalkacak ve araç içe-
ri girecek.” dedi.

Grup toplantı salonlarının kapa-
sitelerini belirleyeceklerine ve böyle-
ce grup toplantılarına kaç kişinin ge-
leceğinin belli olacağına işaret eden 
Uslu, bunu siyasi parti gruplarına 
bildireceklerini aktardı.

Salim Uslu, Mecliste 156 kişiden 
oluşan Acil Durum Merkezi oluştur-
duklarını belirterek, sürekli vardiyalı 
çalışacaklarla ihtiyaç olması halinde 
Meclise gelmesi gereken icapçıların 
olacağını söyledi.

Bisiklet ve motorsiklet, ayrıca 
rehber köpeklerle Meclise gelen kişi-
ler için özel park alanları oluşturula-
cağını anlatan Uslu, “Bunları yapar-
ken, özgürlük ve güvenlik dengesini 
çok hassas bir şekilde korumaya ça-
lışıyoruz.” diye konuştu.
n AA 

5. Değirmencilik Danışma Kurulu Toplantısı NEÜ’de yapıldı. Değirmencilik Programının 
müfredatının, değirmencilik sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi gerektiği belirtildi 

Değirmencilik sektörü
NEÜ’de masaya yatırıldı

Konya Ticaret Odası Başkanlı-
ğının ev sahipliğini yaptığı 5. Değir-
mencilik Danışma Kurulu Toplan-
tısı Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şe-
ker, Prof. Dr. Selman Türker, Yrd. 
Doç. Dr. Lokman Gemi, Öğr. Gör. Ni-
hat Çankaya, Öğr. Gör. Öznur Eymir 
ve Konya Ticaret Borsası adına Hüse-
yin Çevik, Orta Anadolu Un Sanayi-
cileri Derneğinden Celalettin Yılmaz, 
Konya Sanayi Odasından Veli Teke-
lioğlu, Türkiye Un Sanayicileri Fede-
rasyonundan Selçuk Aydınalp, Konya 
Ticaret Odasından Cihangir Mıhoğ-
lu’nun katılımlarıyla gerçekleşti.

Toplantıda Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörlüğü ve özel sek-
tör arasında imzalanan Un Ve Unlu 

Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) 
Programı Eğitim ve Öğretim İşbirliği 
Protokolünün uygulanması ve taah-
hütlerin yerine getirilmesi konusunda 
değerlendirmelerde bulunuldu. 

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, NEÜ Merkez Kampüsünde 
Meram Meslek Yüksekokulunun ku-
rulduğunu, Değirmencilik Programı-
nın 2017-2018 Eğitim Öğretim yılın-
dan itibaren Meram MYO bünyesine 
eğitimine devam edeceğini ve misyo-
nunun daha fazla genişletileceği bilgi-
sini kurul üyeleriyle paylaştı. Prof. Dr. 
Selman Türker’in konuşmaları ve De-
ğirmencilik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Lokman Gemi’nin “Değirmencilik 
Bölümünün 2016-2017 Eğitim Öğ-
retim Yılı Faaliyetleri” konulu sunu-

muyla toplantı devam etti. 
Konya İŞKUR İl Müdürü Emrah 

Keleş’in “İŞKUR İşbaşı Eğitimi” hak-
kında DDK üyelerini bilgilendirme 
konuşmasının ardından, Değirmen-
cilik Danışma Kurulu Üyeleri tara-
fından; Protokolün Uygulanması ve 
Taahhütlerin Yerine Getirilmesinin 
Değerlendirilmesi gündem başlığı al-
tında; İŞKUR İşbaşı Eğitimi, İşyeri Uy-
gulamalı Eğitim, Mesleki Uygulama 
Dersi, Staj, İstihdam ve Burs konulu 
alt başlıkları görüşüldü.  Kurul üyele-
rinin önemli katkılarıyla, 2017-2018 
Eğitim Öğretim yılında Değirmencilik 
Bölümünün misyonunun genişletil-
mesiyle ilgili önemli kararlar alındı.  

Protokol kapsamında İŞKUR İş-
başı Eğitimi uygulamasında yaşanan 

sıkıntılardan dolayı İşyeri Uygulamalı 
Eğitim ve Mesleki Uygulama Dersi-
nin özel sektör üyelerinin uygun gör-
düğü birimlerde gerçekleştirilmesine 
karar verildi. NEÜ Meram MYO Un 
ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değir-
mencilik) Programının müfredatının, 
değirmencilik sektörünün ihtiyaçları 
doğrultusunda güncellenmesi nokta-
sında özel sektörden sanayinin ihti-
yaçlarını karşılayacak dersler için öne-
ri taleplerinin alınması, Değirmencilik 
Bölümünü yeni kazanan öğrencilerin 
sektörü tanımaları açısından Değir-
mencilik Kariyer Günleri Programla-
rının düzenlenmesi kararlaştırıldı.  

Toplantı Rektör Şeker’in kapanış 
konuşmasıyla son buldu.
n HABER MERKEZİ 

Başkan Özgüven: Sokak
hayvanlarına sahip çıkıyoruz

5 katlı binanın çatı katında
çıkan yangın korkuttu

Ereğli Belediyesi Sokak hayvan-
larının kuduz aşılarını, iç ve dış pa-
razit aşılarını yaptırarak kulaklarına 
küpe takıyor. Daha sonra hayvanları 
alışık oldukları ortama geri bırakı-
yor.

Halkımızın sağlığı ve güvenliği 
için bu uygulamayı başlattıklarını 
belirten Başkan Özgüven: “Hayvan-
ları seviyoruz ve ekolojik sistemde 
insanlara yararlı varlıklar olduğu-
nun bilincindeyiz. 

Onların bize ihtiyacı var, sahip 
çıkmalıyız. Ancak sokak hayvanla-
rının sağlık ve güvenlik açısından 
tehlikeli olduğunun da farkındayız. 
Gün geçtikte sayıları artan sokak 
hayvanlarının hemşehrilerimiz açı-

sından zararını ortadan kaldırmak 
için büyük uğraş veriyoruz. Hem 
hayvanlarımızın alıştıkları ortam-
larda varlığını idame ettirmelerini 
sağlarken aynı zamanda da vatan-
daşlarımızın sağlığı ve güvenliği 
açısından sokak hayvanlarını kısır-
laştırma uygulamasını hayata geçir-
meyi uygun bulduk. 

Ayrıca bu konuda halkımızın 
da duyarlı olmasını ve çevrelerinde 
bulunan küpesiz sokak hayvanları-
nı belediyemize bildirmelerini rica 
ediyoruz. Doğadaki ekolojik siste-
mi koruyarak halkımıza sağlıklı ve 
yaşanabilir alanlar oluşturmak için 
çalışmalarımıza devam edeceğiz” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

5 katlı bir binanın çatı katında 
çıkan yangın, itfaiyenin müdaha-
lesiyle büyümeden söndürüldü.  
Yangın, saat 16.00 sıralarında mer-
kez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi 
Yeğenoğlu Caddesi apartmanın ça-
tısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 
katlı apartmanın çatısından yükse-
len dumanları fark eden vatandaş-
lar durumu itfaiyeye haber verdi. 
İhbar üzerine olay yerine polis ve 

itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın 
sonrası binada bulunanlar dışarıya 
çıkarılırken, yangına itfaiye tarafın-
dan müdahale edildi. Yapılan soğut-
ma çalışmalarının ardından yangın 
yaklaşık bir saatte tamamen kontrol 
altına alınarak söndürüldü. Yan-
gın sonrası binanın çatısında hasar 
oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılı-
yor.  n İHA

‘En büyük avantajımız bu birlik ve beraberlik’

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü ve özel sektör arasında imzalanan Un Ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) 
Programı Eğitim ve Öğretim İşbirliği Protokolünün uygulanması ve taahhütlerin yerine getirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. 

Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, 
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesi’ni ziyaret etti
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Servet Oto Galeri İşletmecisi Serhat Özince’nin kayınpederi Hüseyin Halit Gökalp, Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. Merhum Gökalp, Hacıveyis Camii’nde kılınan cenaze namazı defnedildi 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in akrabası emekli 
öğretmen Mehmet Çiçek vefat etti. Merhum Üçler Mezarlığı’na defnedildi

Özince ve Gökalp 
ailelerinin acı günü

Mehmet öğretmen 
hayatını kaybetti

Servet Oto Galeri İşletmecisi 
Serhat Özince’nin kayınpederi 
Hüseyin Halit Gökalp vefat etti. 
Merhum Gökalp, uzun süredir 
yaşadığı Alzheimer rahatsızlı-
ğı sonrasında evinde hayatını 
kaybetti. Cenaze Hacı Veyis Ca-
mii’nde ikindi namazına mütea-
kip Üçler Mezarlığı’na defnedildi.

 68 yaşındaki  Hüseyin Halit 
Gökalp’in cenazesinde merhu-

mun akrabaları ve sevenleri  yal-
nız bırakmazken Serhat Özince 
taziyeleri kabul etti. Merhumun 
1 erkek, 1 kız olmak üzere 2 
çocuğu bulunuyordu. Yenigün 
Gazetesi ailesi olarak merhum 
Hüseyin Halit Gökalp’a Al-
lah’tan rahmet, kederli Gökalp 
ve Özince ailelerine metanet ve 
sabır diliyoruz.
n UFUK KENDİRCİ

Emekli öğretmen Mehmet Çi-
çek hayata gözlerini yumdu. Uzun 
süredir böbrek yetmezliği sorunu 
ile uğraşan Mehmet öğretmen ve-
fat etti. Merhumun cenazesi Hacı 
Veyis Camii’nde kılınan ikindi na-
mazına müteakip Üçler Mezarlı-
ğı’na defnedildi.

Cenazeye katılanlar arasında 
merhum Mehmet Çiçek’in akra-
bası olan Necmettin Erbakan Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaf-
fer Şeker’de vardı. Prof. Dr. Şeker 
cenaze namazı sonrasında merhu-
mun yakınlarına baş sağlığı diledi. 
2’si erkek olmak üzere toplam 3 
çocuk babası olan Mehmet Çiçek 
92 yaşında hayatını kaybetti. Yeni-
gün Gazetesi ailesi olarak merhum 
Çiçek’e Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine de baş sağlığı diliyoruz.
n UFUK KENDİRCİ

Myanmar yönetiminden 
Arakan itirafı: Köyler boşaldı

Kızılay Başkanı Kınık’tan 
Arakan’a yardım çağrısı

Myanmar yönetimi, ordu ve 
Budist milliyetçilerin saldırısı altın-
daki Arakan’da yakılan Müslüman 
köylerin durumunu “terk edilmiş” 
olarak açıkladı. Yönetim, 176 köyün 
boşaldığını, 34’ünden de kaçanlar 
olduğunu savundu.

Myanmar Devlet Başkanlığı 
Sözcüsü Zaw Htay, yaptığı açıkla-
mada, Arakan’da 25 Ağustos’tan 
ordu ve Budist milliyetçilerin saldı-
rısı altındaki Arakan’da yakılan 200 
civarı Müslüman köyüne ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundu.

Zaw Htay, söz konusu köylerden 
176’sının “tamamen terk edildiği-
ni”, en az 34’ünden de “kaçanların” 
olduğunu iddia etti.

Myanmar yönetimi ayrıca son 
günlerde Arakan’dan kaçarak 
Bangladeş’e sığınan 370 bin Ara-
kanlı Müslüman’ın da ülkeye geri 
alınmayacağı sinyalini verdi.

Zaw Htay, konuya ilişkin, “(Ül-

keden çıkanlar) Ancak gerekli doğ-
rulamalar yapıldıktan sonra ülkeye 
kabul edebiliriz.” ifadelerini kullan-
dı. 

Myanmar ordusunun silahlı 
militanlarla mücadele gerekçesiyle 
Arakan’da sivillere yönelik saldırıla-
rında 25 Ağustos’tan bu yana bin-
lerce Müslüman hayatını kaybetti. 
Myanmar yönetiminin bölgeye giriş 
çıkışlara izin vermemesi nedeniy-
le ölen sivil sayısı tam olarak tespit 
edilemiyor. 

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu 
ve Budist milliyetçiler tarafından 
yakıldı ya da kullanılmaz hale geti-
rildi. On binlerce Arakanlı Müslü-
man can güvenliği nedeniyle halen 
bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. 
Myanmar’dan kaçan siviller, dağlık 
bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yo-
luyla Bangladeş’e geçiyor. Bangla-
deş’e, 25 Ağustos’tan bu yana 370 
bin Arakanlı Müslüman ulaştı.  n AA

Türk Kızılayı Genel Başkanı 
Kınık, Myanmar’da Arakan Müs-
lümanlarına yönelik katliam ve 
tehcirlerle ilgili bölgeye acil destek 
için yardım kampanyalarına katılma 
çağrısında bulundu.

Türk Kızılayı Genel Başkanı 
Kerem Kınık, Myanmar’da Arakan 
Müslümanlarına yönelik katliam ve 
tehcirlerle ilgili olarak uluslararası 
mekanizmaları harekete geçirmeye 
çalıştıklarını belirterek bölgeye acil 
destek için yardım kampanyalarına 
katılma çağrısında bulundu.

Kınık, yaptığı açıklamada, 2012 
yılında tırmanmaya başlayan olaylar 
sonrası çok sayıda insanın öldürül-
düğünü, yüz binlerce insanın sürül-
düğünü ve sonrasında bir kısmının 
geri döndüğünü hatırlatarak, Ara-
kan meselesinin kalıcı hale dönüş-
meye başladığını söyledi.

Kızılay Başkanı Kınık, ellerin-
deki verilere göre ağustos ayının 
sonundan bu yana 300 bini aşkın 
insanın Bangladeş’e tehcir edildiği-
ni, Arakan’ın içerisinde de 150 bin 
kişinin evlerini terk ederek iç mülte-
ci konumuna düştüğünü belirterek, 
“Bu, şu anlama geliyor: Arakan’ın 
nüfusunun yarısı ülke dışına çıkmış 
durumda. Çünkü 500 bin civarında 
Bangladeş’te halihazırda Arakanlı 
mülteci bulunuyordu.” dedi.

“Uluslararası mekanizmaları ha-
rekete geçirmeye gayret ediyoruz” 

Türk Kızılayı’nın, olayların ilk 
başladığı günden bu yana geliş-
meleri yakından takip ettiğini ifade 
eden Kınık, şunları kaydetti:

“Bangladeş’e gelen Arakanlılara 
gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri-
ni sağlıyoruz. Ancak bunlar yeterli 
değil. Orada insanların acilen ko-
runmaya alınması, barınma hiz-
metlerinin sağlanması, temiz içme 
suyu sağlanması, sağlık hizmeti 

sağlanması gerekiyor. Türk Kızıla-
yı olarak, hem Bangladeş içindeki 
Cox’s Bazar ile sınır bölgesine yeni 
gelen 300 bin insana, hem de Ara-
kan içerisinde evlerini terk eden 
150 bin kişiye kalıcı ve çok boyutlu 
insani yardım ulaştırmak için, gerek 
Bangladeş nezdinde Bangladeş Kızı-
layı, Bangladeş Güvenlik Bakanlığı, 
Myanmar’da Myanmar Kızılhaçı ve 
uluslararası çerçevede Cenevre ve 
Asian çerçevesinde, Kuala Lumpur 
tarafından bu noktada bizim girişi-
mimizi ve projelerimizi kolaylaştıra-
cak olan uluslararası mekanizmaları 
harekete geçirmeye gayret ediyo-
ruz.”

Kendilerinin de Myanmar Kı-
zılhaçı’ndan cevap beklediğini ve 
cevap gelir gelmez bölgeye giderek 
Myanmar içerisinde çalışma izni 
alacaklarını dile getiren Kınık, “Böl-
gede yükselmiş tansiyonu düşür-
mek ve tehlikelere açık hale gelmiş 
kırılgan insan topluluklarına, Ara-
kanlı Müslümanlara da koruma hiz-
meti ve destek sağlama noktasında 
elimizden geldiği kadar çalışacağız.” 
ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Recep Ak-
dağ’ın koordinasyonunda Arakan 
kampanyası başlatıldığını hatırlatan 
Kınık, bağış çağrısında bulunarak 
sözlerini şöyle tamamladı:

“Arakan kan ağlıyor’, ‘Arakan’a 
sahip çık’ isminde kampanyalar yü-
rütülüyor. Bu çerçevede Kızılay da 
bu yardım çağrılarını hem toplu-
mun geneline hem de sivil toplum 
kuruluşlarına ulaştırıyor. Halkımız, 
Arakan yazıp 2868’e kısa mesaj ata-
rak 10 liralık katkıda bulunabilir ya 
da kızılay.org.tr internet sitesinden 
Arakan’a doğrudan bağış yaparak 
oradaki insanlara acil destek sağla-
yabilir.”
n AA
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Emekli Orgeneral Ergin Saygun, terörle mücadelede SİHA kullanımının “sıfır hata” sonucunu getirdiğini vurgulayarak, “SİHA ile çok hassas 
şekilde cerrahi bir operasyon gibi müdahale yapılmaktadır” dedi. Saygun, Türkiye’nin, milli İHA sistemleriyle güvenlik ağı kurduğunu söyledi

Hata sıfır, tam isabet!
Eski ordu komutanlarından emek-

li Orgeneral Ergin Saygun, insansız 
hava araçlarıyla ilgili tartışmalara iliş-
kin değerlendirmelerde bulundu. 

Ergin Saygun, çok geniş kullanım 
yelpazesinde büyük faydalar sağla-
yabilecek İHA’ların öneminin Tür-
kiye’de tam olarak anlaşılamadığını 
belirtti.

İHA ve SİHA’ların, Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) ve emniyet teşki-
latı dışında pek kullanılmadığını dile 
getiren Saygun, İHA’ların muhtemel 
kullanma yerlerinden bazılarını ka-
çak göçmenlerin takibi, deniz kirliliği 
kontrolü, orman yangınlarının gözet-
lenmesi, barajlardaki su seviyelerinin 
tespiti, tarım ürünlerinin rekoltele-
rinin hesaplanması, yüksek gerim 
hatlarındaki arızaların tespiti, kaçak 
yapılaşmanın kontrolü, gösteri ve nü-
mayişlerin kontrolü olarak sıraladı.

Eski ABD Hava Kuvvetleri Ko-
mutanının, 1943 yılında, havacılı-
ğın geleceğinin İHA’larda olduğunu 
söylediğini hatırlatan Saygun, “Bizde 
ise İHA’lar çok sonraları gündeme 
gelebilmiştir. Önce bir Heron mese-
lesi ortaya çıkmıştır. İsrail’den direkt 
alım yani mevcut ne ise gidip alnacak. 
Bu öyle değil. Üst yüklenici TAİ, alt 
yüklenici İsrail firması, onun alt yük-
lenicisi de ASELSAN. Projenin yürü-
meyeceği daha baştan belli. Nitekim 
İsrail, ASELSAN’ın yaptığı kamerayı 
kullanmamak için çeşitli bahaneler 
yürütünce proje durdu. Bu sefer kira-
lama yöntemine gidildi. İsrailliler ki-
ralanmış olan Heronları uçurmamak 
için çeşitli bahaneler yarattı. PKK’lılar, 
Heronların uçuşlarına mani olunması 
için İsrailli hahamları devreye soktu-
lar.” ifadelerini kullandı.
“ENGELLEME ÇABALARINA RAĞMEN 
TAKTİK İHA’LAR ENVANTERE GİRDİ”

Bu sıkıntıların, milli İHA’ların bir 
an önce geliştirilmesi için itici güç 
oluşturduğunu, bu kapsamda ilk aşa-
mada mini İHA’ların envantere gir-
diğini anlatan Saygun, bunların, elle 
atılabilmesi açısından önemli oldu-
ğunu söyledi. Bir keşif kolu veya birli-
ğin, tepesinde uçuracağı bu İHA’larla 
yaklaşan her türlü tehdidi görebilece-
ğini söyleyen Saygun, mini İHA’ların 

halen yaygın olarak kullanıldığını be-
lirtti.

Emekli Orgeneral Saygun, tedarik 
sürecindeki bütün sıkıntı ve engelle-
me çabalarına rağmen taktik İHA’la-
rın da birkaç yıl önce envantere girdi-
ğini, hemen ardından ROKETSAN’ın 
ürettiği lazer güdümlü füzeyi atacak 
kabiliyete ulaşarak SİHA kategorisine 
yükseldiğini hatırlattı.

Güvenlik güçlerinin milli insansız 
hava araçları sayesinde operasyonlar-
da anlık tespit, takip ve imha kabiliye-
tine ulaşmasının terörle mücadeleye 
katkısını da değerlendiren Saygun, 
Türkiye’nin, gökyüzünde sınırları 
içinde ve dışında, 24 saat tamamen 
milli İHA sistemleriyle güvenlik ağı 
kurduğunu söyledi.

Bu durumun, milli savunma sa-
nayi açısından büyük bir başarı oldu-
ğunu kaydeden Saygun, “Böylesine 
bir başarı birçok halkadan oluşan 
uzun bir zincirin her bir halkasının 
ancak mükemmel bir uyum içinde 
çalışmasıyla mümkün olabilmektedir. 
Milli olarak geliştirilen İHA’lar için, 
milli operatörler, pilotlar, kumanda 
merkezi personeli eğitiliyor, güvenlik 
ağının altyapısı kuruluyor, harekat 
sevk ve idare merkezleri teçhiz edilip 
orada ilgili karar mekanizmaları oluş-
turuluyor, sonra görevler başlıyor.” 
diye konuştu.

YARIM METREDEN AZ 
HASSASİYETLE HEDEFE İSABET
Aynı zamanda bu yüksek tekno-

loji sistemlerin lojistik zincirlerinin 

kurulduğunu ve istihbaratın, bilgi 
füzyonu ile istihbarat uzmanlarınca 
kıymetlendirildiğini vurgulayan Say-
gun, sözlerine şöyle devam etti: “Sa-
atlerce süren bütün bu koordine ve 
kıymetlendirmelerden sonra hedefin 
terörist olduğu netleştirilince, gerekli 
irade ortaya konularak SİHA ile çok 
hassas şekilde cerrahi bir operasyon 
gibi müdahale yapılmaktadır. Halen 
kullanılan milli sistemler, sınıfının en 
iyisi olup hem otonomi yani akıllı ol-
ması hem de görüntü netliği ve kulla-
nılan milli akıllı mühimmat açısından 
çok daha gelişmiştir. İHA ve mühim-
mat çok sessiz olmasının yanı sıra ya-
rım metreden az hassasiyetle hedefe 
isabet etmektedir. Eskiden istihba-
rat beklenecek, bilahare operasyon 
planlanacak, saatlerce belki günlerce 
Mehmetçik dağda bayırda gezecek, 
belki pusuya düşecek, belki de şehit 
olacaktı. Bunların ikmali, tahliyesi ve-
saire daha büyük ve uzun planlama-
ları gerekli kılacaktı. 250, 500, 1000 
librelik bombalar kullanılarak savaş 
uçaklarıyla da müdahale edilmekte-
dir ancak savaş uçaklarının ve silahlı 
helikopterlerin sesi duyulduğundan 
teröristin kaçma ihtimali yüksektir.”

Saygun, günümüzde kuvvet çar-
panı olan İHA/SİHA’ların kullanılma-
sıyla ilk defa teröristi hiç fark ettirme-
den yakalayabilen, çok hassas görme 
imkanı sağlayan, saatlerce üzerinde 
durup, takip edip karar verme imkanı 
veren ve doğrudan hedefe çok hassas 
biçimde angaje olmayı sağlayan çok 

caydırıcı teknolojinin devreye girdiği-
ne dikkati çekti.

Basında çıkan ve teröristlerin 
moral bozukluğunu açıkça gösteren 
“silahlı ve silahsız kanatların hareket 
kabiliyetlerini sıfıra indirdiği, termal 
kameralardan kaçınmak için aldık-
ları tedbirlerin artık bir işe yarama-
dığı” yönündeki ifadeleri hatırlatan 
Saygun, “İnsan elbette yine devrede 
olacaktır ancak ateş hattının çok ge-
risinde olduğundan, onu stres altına 
alıp yanlış karar vermesine sebep ola-
cak unsurlar artık ortadan kalkmıştır. 
Örneğin can havliyle tetiğe basması-
nı veya silahını ateşlemesini gerek-
tirecek bir durum mevcut değildir. 
Tersine soğukkanlı bir şekilde üst ka-
rargahlardan da izlenebilen görüntü-
lere dayanan sağlam bir karar verme 
mekanizması ve ağı bulunmaktadır.” 
ifadelerini kullandı.

“DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK BAŞARI”
Terörle mücadele açısından yük-

sek teknolojik güvenlik ağını kurup 
sevk ve idare etmenin harekat ve 
operasyonel anlamda dünya çapında 
büyük başarı olduğunu vurgulayan 
Saygun, teknolojinin milli olarak ge-
liştirilmesinde ve savunma sanayinin 
kazanımı haline gelmesinde TSK’nın 
ve devletin büyük katkısı olduğuna 
vurgu yaptı.

İHA’ları ve yüksek teknolojiyi et-
kin biçimde, istihbarattan harekata ve 
operasyona dönüştürmenin, dünyada 
çok az sayıda ülkenin başarabildiği bir 
kabiliyet olduğunu belirten Saygun, 

“Milli İHA’ları ve milli akıllı mühim-
matı geliştirip üreten 6 ülkeden biri-
yiz. Envanterdeki 30 İHA ile 25 bin 
uçuş saatini aşmış bu sistemlerle İHA 
kabiliyeti, operasyonel birikim anla-
mında dünyadaki en ileri ülkelerden 
biriyiz.” değerlendirmesinde bulun-
du. 

ABD’nin büyük para ve zaman 
harcayarak geldiği bu teknolojik se-
viyeye Türkiye’nin, çok daha az bütçe 
ile ve kısa sürede ancak yüksek mo-
tivasyonla ulaştığına dikkati çeken 
Saygun, ABD’nin, bilmediği ve hakim 
olmadığı coğrafyalarda, yerleşim böl-
gelerine ilişkin duyarlılık göstermeksi-
zin İHA ve SİHA operasyonları yürüt-
tüğünü söyledi. Bu yüzden ABD’nin 
gerçekleştirdiği operasyonların, sivil 
kayıplara neden olan hata oranının 
yüksek olduğunu anlatan Saygun, 
“Ancak Türkiye’de durum tamamen 
farklıdır. Bu operasyonlar kendi coğ-
rafyamızda, personelimizin karış karış 
bildiği ve son derece tecrübeli olduğu 
bölgelerde, yerleşim bölgelerinden 
uzakta, terörist ve sivil halkı kesinlikle 
ayırt ederek son derece dikkatle, ko-
ordinasyon içinde yapılmaktadır. Bu 
nedenle hata oranı sıfırdır.” dedi. 

“İHTİYAÇLAR DOĞRU 
TESPİT EDİLMELİ”

“Yerli ve milli mühimmat ile araç 
gereç miktarlarının artmasının ne bü-
yük mutluluk olduğunu en fazla mes-
lek hayatlarının çok büyük kısmın-
da yardım malzemesi kullanmanın 
ezikliğini yaşamış olan bizim kuşak-
lar bilmektedir.” ifadelerini kullanan 
Saygun, silah, araç ve gereçlerdeki 
milli, yerli oranının çok daha fazla art-
masının, Almanya, ABD başta olmak 
üzere bazı ülkelerin askeri malzeme 
satışını Türkiye’ye siyasi baskı uygu-
lamak için bir manivela olarak kullan-
malarına mani olacağını vurguladı. 
Saygun, “Bunun için de gerçek ihti-
yaçlar doğru tespit edilmeli, kuvvetler 
bütçeden daha fazla pay kapma yarı-
şına son vermelidir.” değerlendirme-
sinde bulundu. 

“İHA/SİHA’LARIN ÇOK FAZLA HATA 
YAPTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”
İHA/SİHA’ların teröristle müca-

delede hata payına ilişkin görüşlerini 

de açıklayan Saygun, “İHA/SİHA’la-
rın çok fazla hata yaptığını düşünmü-
yorum çünkü elektronik olarak ölçüm 
yapıyorlar. Bu ölçülmede ve görüntü 
alınmasında insan faktörü yoktur. Ve-
rilen hedefi lazerle kendi işaretler, bı-
raktığı bomba lazer ışınına oturur ve 
hedefi vurur. Ayrıca milli İHA/SİHA 
ile icra edilen operasyonlarda, terö-
ristin kolu bacağı, kullandığı silahın 
markası dahi net bir şekilde görüntü-
lenebilmekte, bu görüntüler harekat 
merkezlerinde karar vericiler tarafın-
dan diğer istihbarat kaynaklarından 
gelen bilgiler ile beraber değerlendi-
rilerek ve hedef saatlerce izlenerek 
büyük hassasiyetle icra edilmektedir” 
diye konuştu.

Orgeneral Saygun, Genelkurmay 
Başkanlığının açıklamasının, söyle-
diklerini teyit ettiğini belirtti.

“TÜRKİYE’DE NATO SİHA/İHA 
MÜKEMMELİYET MERKEZİ 

KURULMASI DÜŞÜNÜLMELİ”
Türkiye’nin, dünyada kendi silah-

lı İHA’sını üreten ve ihraç eden 6’ncı 
ülke konumunda olmasının, bölgesel 
güç hedefine olumlu katkıda bulu-
nacağını vurgulayan Saygun, “Ama 
önemli olan öncelikle kendi ihtiyaç-
larımızı karşılamaktır. Pek çok ülke-
de sanayinin lokomotifi mevcuttur. 
İHA’lar da Türkiye’de sanayinin lo-
komotifi olabilir. Bu konuyu üzerinde 
düşünülmeye değer buluyorum. Ay-
rıca ülkemizde bir NATO SİHA/İHA 
Mükemmeliyet Merkezi kurulması da 
düşünülmelidir.” dedi.

İHA/SİHA’ların terörle mücadele-
ye katkısı ortadayken bazı kesimlerin 
bundan rahatsızlık duymasına ilişkin 
de değerlendirme yapan Saygun, 
şunları kaydetti: 

“SİHA/İHA sessiz, ucuz, insan 
faktörü ve bu faktörün sebep olabile-
ceği olumsuzluklardan uzak, süratli, 
reaksiyon zamanıyla tam bir baskın 
sağlayan hava aracıdır. Teröristlere 
zarar verilmesinden rahatsız olan ve 
her türlü siyasi mülahazanın üzerin-
de tutulması gereken böyle milli bir 
davada devletin karşısına çıkanların 
kimlere hizmet ettikleri de izahtan 
varestedir.”
n AA

Orgeneral Ergin Saygun, çok geniş kullanım yelpazesinde büyük faydalar sağlayabilecek 
İHA’ların öneminin Türkiye’de tam olarak anlaşılamadığını belirtti.

DEAŞ’lı canlı bomba 
Gaziantep’te yakalandı

Suriye’de silah, patlayıcı ve canlı 
bomba eğitimi aldığı belirtilen terör 
örgütü DEAŞ mensubu, Gazian-
tep’te operasyonla yakalandı. Ga-
ziantep Valiliğinden yapılan açıkla-
maya göre, DEAŞ terör örgütünün 
Türkiye’deki bağlantıları aracılığıyla 
yürüttüğü örgütsel faaliyetler ve 
eylem yapması muhtemel örgüt 
mensuplarının tespiti ile deşifresine 

yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Suriye’de silah, 

patlayıcı madde ve canlı bomba 
eğitimi aldığı şeklinde bilgiler elde 
edilen terör örgütü mensubu ope-
rasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 
adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı.
n AA

‘Türkiye bizim için önemli bir partner’
Alman Hükümet Sözcüsü 

Steffen Seibert, Almanya Baş-
bakanı Angela Merkel’in Tür-
kiye’ye silah ihracatının genel 
olarak durdurulmasına karşı ol-
duğunu söyledi. 

Seibert, düzenlediği basın 
toplantısında, Türkiye’nin NA-
TO’da partner olduğunu, birlikte 
DEAŞ’a karşı savaştıklarını be-
lirterek, “Türk hükümetiyle var 
olan zorluklara rağmen güvenlik 
konularında bizim için önemli bir 
partnerdir” dedi. 

Almanya’nın silah satışların-
da her başvuruyu tek tek incele-
diğini yineleyen Seibert, “Şansöl-
ye, Türkiye’ye silah ihracatının 
genel olarak durdurulmasını red-
dediyor.” ifadesini kullandı.

Toplantıya katılan Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü Martin Scha-
efer de Seibert’in açıklamalarını 
destekledi.

Almanya’nın Türkiye po-
litikasına yeni yön vermesinin 
ardından, bu iki ay içinde Tür-

kiye’ye 270 bin avro değerinde 
silah satışının gerçekleştirildiğini 
ifade eden Schaefer, bunun ge-
çen yıl 80 milyon avro değerinde 
olduğunu aktardı.

Türkiye’ye yapılan silah ihra-
catının önemli ölçüde azaltıldığı-
nı belirten Schaefer, Alman hü-
kümetinin uzun süredir var olan 
anlaşmalar temelindeki veya 
NATO partnerlerinin iş birliği 
kapsamındaki satışları sürdürdü-
ğünü söyledi.

Türkiye ve Rusya arasında-
ki S-400 füze savunma sistemi 
alımı görüşmelerine ilişkin de 
Schaefer, bu bilgilerin kendileri 
için yeni olmadığını, Türkiye ve 
Rusya arasında görüşmelerin 
yapılmasını ve ön anlaşmaların 
bulunduğunu bildiklerini dile 
getirdi.

Schaefer, Alman hüküme-
tinin bu konudaki tutumunun 
Türkiye ve kamuoyu tarafından 
bilindiğini kaydetti.
n AA 



Türkiye, Türk Hava Yollarının 
(THY) Atina ofisine düzenlenen saldı-
rıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamada, “THY Atina ofisine bu 
sabah yapılan ve maddi zarara yol 
açan saldırıyı kınıyoruz.” ifadesi kul-
lanıldı.

Yunanistan emniyet makamla-
rının, saldırıyı Ruvikonas (Rubicon) 
isimli anarşist örgütün üstlendiğini 
bildirdiği belirtilen açıklamada, ör-
gütün 26 Temmuz 2016’da Türki-
ye’nin Atina Büyükelçiliğine, 5 Şubat 
2017’de ise Gümülcine Başkonsolos-

luğuna yönelik saldırı gerçekleştirdiği 
anımsatıldı. Açıklamada, “Yunanis-
tan’daki Türk temsilciliklerine karşı 
gerçekleştirilen bu eylemlerin failleri-
nin en kısa zamanda yakalanarak yar-
gı önüne çıkartılmasını bekliyoruz.” 
ifadesine yer verildi. Yunanistan’ın 
başkenti Atina’daki Türk Hava Yol-
larının (THY) ofisine girmeye çalışan 
bir grup, girişteki cam kapıya zarar 
vermiş ancak içeri girmeyi başarama-
mıştı. Saldırı mesai saatinden önce 
gerçekleştiğinden ofiste kimsenin bu-
lunmadığı, saldırının hasara yol açtığı 
belirtilmişti.  n AA

Suriye’de 
yedinci yılın-
daki iç savaşta, 
ülkenin yüzde 
37’si terör ör-
gütleri DEAŞ ve 
PKK/PYD’nin 
işgalinde. PKK/
PYD, ABD des-
teğiyle işgal 
bölgesini son 
5 ayda yüzde 2 genişletti. AA’nın 
yaptığı harita alan ölçümlerine göre, 
yaklaşık 185 bin kilometrekare olan 
Suriye’de DEAŞ ve PKK/PYD te-
rör örgütleri ülkenin toplam yüzde 
37’sini işgal ediyor. 

27 bin kilometrekare civarında 
bir alanı işgal eden DEAŞ, halen ül-
kenin yüzde 14’üne hakim. 

Fırat Kalkanı Harekatı’nın Tür-
kiye sınırından uzaklaştırdığı DEAŞ, 
ülkenin doğusunda, Irak sınırın-
da ve Humus çöl alanı ile Dera ve 
Hama doğusunda varlığını sürdü-
rüyor. Harekatla 2 bin 60 kilomet-
rekare alan DEAŞ ile PKK/PYD’den 
arındırmıştı. 

PKK/PYD’nin kontrolündeki 
alan, 41 bin kilometrekare ile ülke-
nin yaklaşık 23’ünü buluyor. 

Son 5 ayda, terör örgütü 2 bin 
500 kilometrekareyi ABD’nin des-
teğiyle ele geçirdi.

Örgüt, Suriye-Türkiye sınırının 
da yüzde 65’ine hakim.

PKK/PYD, Suriye’nin kuzeyinde 
Türkiye sınırı boyunca, doğuda Ha-
seke ve Rakka ilinin kuzeyi, Halep’in 
doğusundaki Münbiç ve kuzeybatı-
sındaki Afrin ilçelerini işgal ediyor. 

Ölçümlere göre, son dönemde 
Halep, Rakka ve Deyrizor’da iler-
leyen Esed rejimi 85 bin kilometre 
karelik bir alanı elinde bulundura-
rak Suriye’nin yüzde 46’sını kontrol 
ediyor.

Parçalı bir yapı gösteren muha-
lifler ve rejim karşıtı askeri gruplar 
ise tüm toprakların yüzde 17’sini 
kontrol ediyor.  n AA
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‘FETÖ’ye bağlı okullar Moldova için de tehdit’
TBMM Başkanı İsmail Kah-

raman, TBMM Başkanlık Divanı 
Toplantı Salonunda, Moldova Par-
lamento Başkanı Andrian Candu ve 
beraberindeki heyet ile görüştü. 

İsmail Kahraman konuşmasın-
da, iki ülke arasındaki diplomatik 
ilişkilerin tesisinin 25. yılında, ikili 
temaslardaki artışının memnuniyet 
verici olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Kahraman, “Or-
tak sınırımız olmasa da Moldova’yı 
komşu olarak görüyor ve bu anla-
yışla ilişkilerimizi daha da ileriye ta-
şımak istiyoruz. İlişkilerimizi Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Moldova’ya 
gerçekleştirmesi öngörülen ziyareti 
vesilesiyle imzalanacak bir belge ile 
stratejik ortaklık seviyesine çıkar-
mayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

TBMM Başkanı Kahraman, 
Türk vatandaşlarının Moldova’ya 
kimlikle seyahatine imkan sağla-
mak istediklerini belirterek, “Gür-
cistan ile yaklaşık 5 yıldır devam 
eden, Ukrayna ile 1 Haziran 2017 
tarihi itibarıyla başlayan ve sorun-

suz işleyen bu uygulamanın, ikili 
ticari ilişkilerimizi ve turizm potan-
siyelimizi daha da arttıracağını dü-
şünüyorum.” dedi.

Kahraman, Moldova’da Türk 
bankası açılması konusunda Can-
du’dan destek istedi.

“160 ÜLKEDE OKULLARI VAR”
Türkiye’de 15 Temmuz’da dar-

be girişimi olduğunu anımsatan 
Kahraman, “FETÖ, barış ve insancıl 
çalışmalar maskesi altında faaliyet-
lerini sürdürdü ama o bir maskey-
di. Örgüt bir terör örgütüdür. 160 

ülkede okulları var; bankası, sigorta 
şirketi, televizyonu, radyosu var. 
Çalışmaları ile o topluma yayılıyor 
ve devletini yıkma noktasında ha-
rekete geçiyor.” dedi.

Meclisin 15 Temmuz gecesi sa-
vaş uçakları ile bombalandığını ha-

tırlatan Kahraman, kalkışma başla-
yınca Meclisi açtığını ve Ankara’da 
bulunan milletvekillerinin TBMM 
Genel Kuruluna geldiğini söyledi. 
İsmail Kahraman, o gece ülkede ya-
şananlar ile FETÖ darbe girişimini 
engellemek için verilen mücadeleyi 
anlattı. TBMM Başkanı Kahraman, 
FETÖ’nün Moldova’da Orizont 
Okulları adı altında mevcudiyetinin 
devam ettiğini belirtti.

“Bunlar sizin için de bir tehdit 
unsurudur.” diyen Kahraman, bu 
okulların Maarif Vakfına devredil-
mesine yönelik girişimlerin, Mol-
dova Parlamentosu tarafından da 
desteklenmesinden memnuniyet 
duyacaklarını söyledi.
“FETÖ’YE BAĞLI OKULLARIN FAALİ-
YETLERİNİ YAKINDAN TAKİP ETMEYİ 

SÜRDÜRECEĞİZ”
Andrian Candu da Gökoğuz Ye-

ri’nin iki ülke arasında köprü oldu-
ğunu belirtti.

Ortak Çalışma Grubuna önem 
verdiklerini ve çok yoğun çalışma-
sını istediklerini kaydeden Candu, 

“Moldova ile Gökoğuz Yeri arasın-
daki yoğun çalışmalar sonucunda 
bu yılın sonuna kadar, karşınıza 
yeni tekliflerle gelmeyi ümit edi-
yoruz. Bu tekliflerin bütün alanları 
kapsayacak şekilde, Gökoğuz Yeri 
halkını da memnun edecek şekil-
de düzenlenmesini bekliyoruz. Ya-
sal bir değişiklik olmasa da önemli 
olan halklara yansıması ve halkların 
memnun olmasıdır.” ifadesini kul-
landı. 

Andrian Candu, yakın gelecekte 
Türk vatandaşlarının sadece nüfus 
cüzdanı ile Moldova’ya gidebilece-
ğini ve bunun de ekonomiye kat-
kısının olacağını söyledi. FETÖ’ye 
bağlı olan Orizont Okulları’nın Mol-
dova’daki varlığı ile ilgili Türk tara-
fının hassasiyetlerini anladıklarını 
belirten Candu, “Biz geçen sene 
temmuz ayında yaşanan bu talihsiz 
olaya hemen karşı çıktığımızı beyan 
ettik. Gerekli olan yasal çözümü 
bulana kadar, bu okulların mevcut 
faaliyetlerini çok yakından takip et-
meyi sürdüreceğiz.” dedi.  n AA

‘SİHA’ların kullanılması yeri 
geldiği zaman bir zaruret’

Suriye’nin yüzde 37’si 
PKK/PYD ile DEAŞ işgalinde

Saadet Partisi Genel Başkanı 
Temel Karamollaoğlu, CHP İstanbul 
Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 
SİHA (silahlı insansız hava aracı) 
açıklamasına ilişkin, “Hükümetin 
süratle Mecliste iktidardan ve mu-
halefetten meydana gelen bir ko-
misyon oluşturarak bunu yerinde 
tespit etmesi mümkün. Bir yanlış 
yapılmışsa neden yanlış yapıldığı 
ortaya çıkarılır, yanlışlık yoksa da 
bütün kamuoyunu teskin edici bir 
açıklama yapılır” dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel 
merkezinde düzenlediği basın top-
lantısında, 15 Temmuz darbe giri-
şimiyle mücadelede adaletten taviz 
verilmemesi, hissiyatla hareket edil-
memesi gerektiğini ifade etti.

Darbe girişiminde bulunan ya-
pının kendisini korumak için iftira 
niteliği taşıyan ve başkalarını zan al-
tında bırakacak birtakım söylemler-
de bulunduğuna dikkati çeken Ka-
ramollaoğlu, “Ama adaleti burada 
da rafa kaldırırsanız maalesef bunu 
düzeltemezsiniz.” dedi. 

CHP’li Tanrıkulu’nun SİHA 
açıklamasında yer alan iddialara 
da değinen Karamollaoğlu, şunları 
kaydetti:

“Burada iki ayrı husus var. Bir 
hükümeti suçlama, iki SİHA’la-
rın kullanılmasına karşı bir hava 
oluşturma. Böyle bir iddia sadece 
‘yalandı’ diye hemen gözardı edil-
memeli. SİHA’ların kullanılması 
aslında daha fazla kayba fırsat ver-
memek için yeri geldiği zaman bir 
zaruret. Sahada, arazide hareket 
eden güvenlik güçlerinin emniyeti-
ni sağlamak için önemli. Bir yerde 
bir yanlışlık yapılıyorsa o yanlış ille 
de SİHA’lardan meydana gelmez. 

Yanlış karar verenlerden, yanlış tes-
pitte bulunanlardan meydana gelir. 
Böyle bir hadise varsa bunu abartıp, 
davul zurnayla belli bir istikamete 
sevketmektense hükümetin süratle 
Mecliste iktidardan ve muhalefet-
ten meydana gelen bir komisyon 
oluşturarak, bunu yerinde tespit 
etmesi mümkün. Bu komisyon ku-
rulur, gidilir ve araştırılır. Bir yanlış 
yapılmışsa neden yanlış yapıldığı 
ortaya çıkarılır. Eğer yanlışlık yoksa 
da bütün kamuoyunu teskin edici 
bir açıklama yapılır. Biz iktidarı da 
muhalefeti de sorumlu davranmaya 
davet ediyoruz.”

Karamollaoğlu, “ABD’deki da-
vaya eski Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan’ın da dahil edildiği” id-
dialarına ilişkin olarak da şunları 
söyledi: “ABD’de birdenbire bizim 
bir bakanımız hakkında dava açıl-
dı. Türkiye’de yapılan yanlışlıkların 
hepsinin karşısındayız. Yolsuzluğun 
da israfın da hukuksuzluğun da kar-
şısındayız. Ama bunu biz kendi içi-
mizde çözmek istiyoruz. ABD kendi 
kendisine bir karar alarak bizi töh-
met altında sokmak cesaretini gös-
termemelidir. Türkiye’de de bunun 
gündeme gelmemesi için adalet ye-
rini mutlaka bulmalıdır.”  n AA 

CHP’nin SİHA’larla ilgili iddialarına cevap veren Başbakan Binali Yıldırım, “Ne 
yazık ki hala teröre destek verme alışkanlığının devam ettiğini görüyoruz” dedi

‘SİHA’larla ilgili iftira 
atıyorlar, yazıklar olsun’

AK Parti Genel Başkanvekili ve 
Başbakan Yıldırım,  ATO Congresi-
um’da AK Parti Yerel Yönetimler Baş-
kanlığınca “Medeniyetimizi Yaşatan 
Dünyayla Yarışan Şehirler” temasıyla 
düzenlenen “Belediye Başkanları İsti-
şare ve Değerlendirme Toplantısı”n-
daki konuşmasında, AK Parti’nin ak 
kadrolarıyla bir arada olmaktan bü-
yük bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

“AK kadrolar”ın 81 ilin tama-
mında bulunduğunu, 7 bölgeye, 780 
bin kilometrekare vatan toprağının 
her bir karışına hizmet götürdüğünü 
belirten Yıldırım, “80 milyon vatan-
daşımızın derdiyle dertleniyoruz, so-
runlarına çözüm üretiyoruz. Ancak 
AK Parti dışında bu ülkenin her bir 
vatandaşının hukukunu aynı sami-
miyetle savunan ne yazık ki başka 
siyasi bir hareket yok. AK Parti’den 
başka Türkiye’yi kucaklayan, ülkenin 
her köşesindeki vatandaşlarımızla 
hemhal olan, onlarla gönül bağı ku-
ran belediye başkanları çok fazla yok. 
15 yıldır iftihar tablomuz yerel yöne-
timler bunun en açık göstergesidir.” 
şeklinde konuştu.

AK Partili belediye başkanlarının, 
30 büyükşehir belediyesinin 18’inde, 
geriye kalan 51 il belediyesinin ise 
30’unda “Halka hizmet Hakk’a hiz-
met” şiarıyla çalıştığını ve hizmet 
ürettiğini vurgulayan Yıldırım, sözle-
rine şöyle devam etti: “Yine 921 il-
çenin 589’u, 395 beldenin 247’sinde 
işin ehli belediye başkanlarımız görev 
başında. Toplamda bin 397 beledi-
yenin 884’ü AK Parti’nin belediye 
başkanları tarafından yönetiliyor. Bu 
güzel bir tablo ama ben inanıyorum 
ve güveniyorum ki önümüzdeki se-
çimlerde bu tabloyu daha da zen-
ginleştireceğiz, daha da büyüteceğiz. 
Daha çok işler, gerçekleştireceğimiz 
büyük hedefler, Türkiye’nin gelece-
ği için dev projelerimiz var. İnşallah 
önümüzdeki 2019 yerel seçimle-
rinde Türkiye’nin gelecek 10 yılına 
hükmedecek değişimin, dönüşümün 
büyükşehirlerde, illerde, ilçelerde ve 

beldelerde AK Parti belediyeciliğinin 
değişen ve gelişen tecrübesiyle, viz-
yonuyla yeni hamleleri hep birlikte 
gerçekleştireceğiz. Tabii bunun için 
daha çok çalışacağız, daha fazla alın 
teri, akıl teri dökeceğiz. Büyük bir 
şairinin ifadesiyle ‘Devler gibi eserler 
bırakmak için karıncalar gibi çalışaca-
ğız.”

“ŞEHİRLER İNSANLARA, 
İNSANLAR ŞEHİRLERE 

KİMLİKLERİNİ KAZANDIRIR”
Bir şehrin bütün kurumlarıyla 

ayakta olmadığı yerde ortak hayat 
alanı da bulunmayacağına dikkati 
çeken Yıldırım, şehirli olmanın yalnız-
ca bir şehirde yaşama, şehrin sakini 
olma anlamına gelmediğini, o şehrin 
kültürüne de yaşamına da ortak olma 
anlamı taşıdığını söyledi.

Başbakan Yıldırım, “Şehirli oldu-
ğunuzda o şehre ait olursunuz. Şehir-
ler insanlara, insanlar şehirlere kim-
liklerini kazandırır. 

Şehir aidiyetini gerçekleştirecek 
olan en başta gelen kişi, sima o şehrin 
belediye başkanıdır. Şehir derken sa-
dece il merkezlerini düşünmeyin. İl-
çelerde, beldelerde de aynı aidiyeti te-

sis, öncelikle sizin görevinizdir.” dedi.
Eskiden belediye başkanlarına 

şehrin emanet ediliği kişi anlamına 
gelen “şehremini” denildiğini hatırla-
tan Yıldırım, “Maalesef vatandaşları-
mızın teveccühüyle belediye başkan-
lığı makamına geldiği halde zaman 
içinde bu sıfatı hak edemeyenler ol-
duğunu gördük. 

Millete hizmet için kendisine 
emanet edilen belediye imkanlarını 
ve sorumluluğu terör örgütlerinin 
lojistik faaliyetine ayırdılar. Doğu ve 
Güneydoğu için yıkım olan çukur 
olaylarına zemin hazırladılar. Beledi-
yelere ait araç gereçler, iş makineleri, 
yöre halkının can güvenliğine ve hu-
zuruna kast edecek yollarda kullanıl-
dı.” dedi.

Yıldırım, çukur eylemlerinde, va-
tandaşın parasının, vatandaşa hizmet 
için değil teröristlerin faaliyetlerini 
daha da artırmaları için kullanıldığını, 
hukukun, barışın rafa kaldırılmaya 
çalışıldığını hatırlattı.
“KAYYUM ATANAN 101 BELEDİYEYE 
1,3 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDI”

Kayyum atanan 101 belediyeye 
bugüne kadar yapılan yatırım tutarı-

nın 1,3 milyar, kardeş belediyelerden 
aktarılan kaynağın ise 305 milyon 
lira olduğunu bildiren Yıldırım, “1,5 
milyar liradan bahsediyoruz. Eğer bu 
belediyelere el konulmasaydı bu para 
terör örgütüne aktarılacaktı. Hesap 
bu kadar basit. Şimdi Allah’a şükür 
bu kaynağın bir kuruşu dahi terör 
örgütüne gitmiyor, şehirlerin, ilçe-
lerin, beldelerin imarı, güzelleşmesi 
için harcanıyor. Batman’da, Cizre’de 
çocuklarımız taş atmıyor, top saha-
larında oyun oynuyorlar. Parklarda 
bahçelerde geziniyorlar. Kütüpha-
nelerde kitap okuyorlar. Gelecek için 
ümitleri yeşerdi, gelecek için çalışı-
yorlar.” dedi.

‘BU İFTİRALARI SORUMSUZCA 
SESLENDİRENLERE YAZIKLAR OLSUN’

Doğu ve Güneydoğu’daki vatan-
daşların baskıyla tehditle sindirilmeye 
çalışıldığını vurgulayan Yıldırım, şun-
ları kaydetti:  “Ama başarılı olamadı-
lar, asla da başarılı olamayacaklar. Ne 
yazık ki hala teröre destek verme alış-
kanlığının devam ettiğini görüyoruz. 
Neymiş efendim silahlı insansız hava 
araçlarına karşılarmış. Niye karşısı-
nız? Vatandaşın hayatına kast eden, 
‘yol medeniyettir’ diye yol yaparken, 
alçakça öldürülen o işçiler varken sesi 
çıkmayanlar, korucuya, polise, aske-
re, jandarmaya gözünü kırpmadan 
silah doğrultan alçakları teknolojinin 
verdiği imkanlarla bertaraf ederken 
niye karşı çıkıyorsunuz? Siz bu lafları 
edeceğinize önce ‘adalet’ diye yürü-
düğünüz yollarda kimin koluna girdi-
ğinize bakın da ondan sonra konuşun. 

Bu iftiraları sorumsuzca seslen-
direnlere yazıklar olsun. Bu ülkede 
yaşayıp, bu devletin parasıyla geçinip 
utanmadan, sıkılmadan hala bunlara 
söyleyebiliyorlar. 

Buradan soruyorum. Önünüz-
de iki yol var, bugün yalanla dolanla 
devlete, güvenlik güçlerine çamur 
atmaya çalışıp teröre açıkça destek 
veriyorsunuz. Peki yarın oy istemek 
için vatandaşın önüne gittiğinizde bu 
milletin yüzüne nasıl bakacaksınız?”
n AA 

THY Atina ofisine düzenlenen saldırı kınandı

Temel Karamollaoğlu

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım
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Naf Nehri’nde 84 Arakanlı hayatını kaybetti Nijerya’da sel 10 bin insanı yerinden etti
Bangladeş sınırın-

daki Naf Nehri’nde 25 
Ağustos’tan bu yana 
alabora olan tekneler-
de 84 Arakanlı Müslü-
man hayatını kaybetti. 
Myanmar’ın Arakan 
eyaletinde ordu ve 
Budist milliyetçilerin 
saldırılarından kaçan 
Arakanlı Müslüman-
ları taşıyan teknenin 
Naf Nehri’nde alabora 
olması sonucu yaşa-
mını yitiren 9 kişi-
nin cesedine ulaşıldı. 
Myanmar- Bangladeş 
sınırına yakın Teknaf kentinde-
ki polis yetkilisi Mainuddin Khan, 
dün gece iki ülke sınırında akan 
ve Arakanlı Müslümanların Bang-
ladeş’e geçiş yollarından biri olan 
Naf Nehri’nde bir teknenin alabora 
olduğunu söyledi.  Khan, teknedeki 

9 kişinin cesedine sabah saatlerinde 
ulaşıldığını kaydeden Khan, alabora 
olan teknede kaç kişinin olduğu-
nun bilinmediğini belirtti.  Khan, 
Arakan’da ordu ve Budist milliyet-
çilerin saldırılarının başladığı 25 
Ağustos’tan bu yana Naf Nehri’nde 

alabora olan teknelerde 84 kişinin 
yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ara-
kanlı Müslümanlar teknelerle sınırı 
geçmek için Myanmar tarafında kişi 
başına 80 dolar, Bangladeş’e geçin-
ce de 20 dolar olmak üzere 100 do-
lar ödüyor.  n AA

Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın 
Kogi Eyaleti’nde şiddetli yağışlara 
bağlı olarak yaşanan sel baskınları 
nedeniyle en az 10 bin insan evle-
rini terk etmek zorunda kaldı.

Eyalet Valisi Yahaya Bello, 
yaptığı açıklamada, eyaletin yedi 
bölgesinde meydana gelen sel bas-
kınları nedeniyle 10 binden fazla 

insanın evlerini terk ettiğini bildir-
di.

“Bölge acil olarak insani yardı-
ma ihtiyaç duymakta”

Eyaletin Lokoja, Ibaji, Igalame-
la, Odolu, Ajaokuta, Kogi ve Bassa 
bölgelerinde sel baskınlarının ya-
şandığını aktaran Bello, sel nede-
niyle tarım alanlarının, çiftliklerin 

ve hayvanların büyük zarar gördü-
ğünü dile getirdi. 

Çevre ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Rosemary Osikoya ise “Eyalet 
yönetimi tüm imkanlarıyla hemen 
müdahalede bulundu ancak bu çok 
yetersiz. Bölge acil olarak insani 
yardıma ihtiyaç duymakta” dedi.
n AA

Irak Salahaddin Vilayet Meclisi, oy çokluğuyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) referandumunun kent sınırları içerisinde yapılmasını reddetti

Salahaddin Vilayet’inden
IKBY referandumuna ret 

Vilayet Meclisi tarafından yapı-
lan yazılı açıklamada, kentte IKBY 
referandumunun yapılmasının oy 
çoğunluğuyla kabul edilmediği ifade 
edildi. 

Açıklamada Salahaddin’in do-
ğusundaki bölgelerin referanduma 
katılmasına şiddetle karşı çıkıldığı ve 
Irak’ın egemenliğiyle bütünlüğünün 
korunacağı vurgulandı. 

AA muhabirine konuşan İl Mec-
lisi Üyesi Mehdi Taki ise, Salahaddin 
vilayetinde referandumun yapılma-
sına karşı çıkıldığını ve amaçlarının 
başka sorunların meydana gelmesi-
nin önüne geçmek olduğunu söyledi. 

Taki, “Salahaddin’deki tüm siya-
si partiler, referandum fikrinin Erbil 
ve Bağdat arasındaki tartışmalı böl-
gelerde yapılmasına karşı.” ifadeleri-
ni kullandı. 

IKBY, 25 Eylül referandumunu 
statüsü tartışmalı bölgeler arasında 
yer alan Salahaddin’in Tuzhurmatu 
ilçesinde yapmayı planlıyor. 

Irak’ın doğusundaki Diyala Vila-
yet Meclisi de dün oy çoğunluğuyla 
referandumunun kentte yapılmasını 
reddetmişti. 

Diyala kentinde ise referandu-
mun Hanekin ilçesiyle Karatepe ve 
Mendeli nahiyelerinde yapılması ön-
görülüyor. 

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 
Haziran’da siyasi partilerle gerçek-

leştirdiği toplantı sonrasında, uzun 
süredir tartışılan bağımsızlık refe-
randumunun 25 Eylül 2017’de yapı-
lacağını ilan etmişti. 

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi 

ise Barzani’nin referandum ilanın-
dan sonra yaptığı açıklamada, “bu-
nun anayasaya aykırı olduğunu be-
lirterek sonucu tanımayacaklarını” 
ifade etmişti.

Irak Meclisi de yaptığı oylamada 
IKBY’nin 25 Eylül’de gerçekleştire-
ceği “bağımsızlık referandumunu” 
reddettiğini açıklamıştı.
n AA

‘Bakü’de Nuri Paşa’nın 
anıtının dikilmesi arzumuz’

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi 
Erkan Özoral, Bakü’yü 1918’de Er-
meni ve Bolşevik çetelerden kurta-
ran Kafkas İslam Ordusu Komutanı 
Nuri Paşa’nın (Killigil) anıtının dikil-
mesinin her Türk’ün arzusu oldu-
ğunu söyledi.

Bakü Atatürk Merkezi’nde, Kaf-
kas İslam Ordusunun Bakü’yü kur-
tarışının 99. yıl dönümü dolayısıyla 
yuvarlak masa toplantısı düzenlen-
di. 

Azerbaycanlı sivil toplum kuru-
luşlarınca gerçekleştirilen toplantıya 
Büyükelçi Özoral, Askeri Ataşe Tuğ-
general Zafer Ocak, Türk kurumları-
nın temsilcileri, Azerbaycanlı millet-
vekilleri ve sivil toplum kuruluşları 
(STK) temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Özoral, Kafkas İslam 
Ordusunun Bakü’yü kurtararak 
Azerbaycan devletinin toprak bü-
tünlüğünü sağladığını belirtti. 

Osmanlı İmparatorluğu için 
1918 yılının tam anlamıyla bir yıkım 
yılı olduğunu ifade eden Özoral, bir-
çok cephede alınan ağır yenilgilere 
rağmen Azerbaycan’ın yardımına 
koşulduğunu anımsattı. 

Toplantının ardından gazeteci-
lere açıklama yapan Büyükelçi Özo-
ral, şunları kaydetti:

“Bakü’de Nuri Paşa’nın anıtının 
dikilmesi doğal olarak her Türk’ün 
istediği bir husus. Bu inşallah 100. 
yıl vesilesiyle hayata geçer. Az önce 
burada yapılan konuşmalarda da 
bu talep dile getirildi. Önemli olan 
Azerbaycanlı kardeşlerimizin bu 
işi isteyip peşinden gitmesi. Bura-
da duyduklarımız bizi ziyadesiyle 
memnun etti. Gelecek yıl Azerbay-
can Cumhuriyeti’nin kurulmasının 
ve Bakü’nün kurtarılmasının 100. 
yılı. Bakü’yü kurtararak genç cum-
huriyete katılmasını sağlayan Kaf-
kas İslam Ordusu ve Azerbaycan 
milli ordusunun şehitlerinin hakket-
tiği biçimde anılması mühim hadise 
olacaktır.” 

Birleşik Azerbaycan Halk Cep-
hesi Partisi Genel Başkanı Milletve-
kili Kudret Hasankuliyev da bugü-
ne kadar Kafkas İslam Ordusu ve 
Nuri Paşa için bir anıt yapılmaması 

dolayısıyla üzüntü duyduğunu, bu 
konuyu tekrar parlamentonun gün-
demine getireceğini bildirdi.

Hasankuliyev, “Bu bizim sade-
ce bir vefa borcumuz. Başka bir adı 
yok. Mutlaka bunu yapacağız.” dedi. 

Milletvekili Hikmet Babaoğlu 
da Kafkas İslam Ordusunun sadece 
Azerbaycanlıları değil, bu topraklar-
da yaşayan diğer Müslüman halkla-
rı da kurtardığını belirterek, “Biz bu 
günle gurur duyuyoruz. Bakü’nün 
kurtuluşu ‘Bir millet, iki devlet’ ger-
çekliğinin tarihe vurduğu mühür-
dür.” diye konuştu.

Askeri Ataşe Tuğgeneral Ocak 
da Ermeni çetelerin Rusya ve di-
ğer büyük devletlerden güç olarak 
Azerbaycan’da katliamlar yaptığını, 
Nuri Paşa’nın Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun görevlendirmesiyle bölgeyi 
kurtardığını, katliamı durduğunu ve 
Azerbaycan’ın bağımsızlığına bü-
yük katkı sağladığını söyledi.

KAFKAS İSLAM 
ORDUSU VE NURİ PAŞA 

Kafkas İslam Ordusu, Osmanlı 
Devleti’nin Harbiye Nazırı Enver 
Paşa’nın talimatıyla kuruldu ve Bi-
rinci Dünya Savaşı’nda Kafkasya 
Cephesi’nde savaştı. 

Kardeşi Enver Paşa tarafından 
komutanlığa atanan Nuri Paşa, 
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ve Da-
ğıstan’ın Osmanlı’dan yardım talep 
etmesi üzerine ordusuyla Azerbay-
can’ı kurtarmak için görevlendirildi. 

Gence’ye 25 Mayıs 1918’de 
ulaşan Kafkas İslam Ordusundaki 
asker sayısı, Azerbaycan kolordu-
sundan yapılan bin kişilik takviyeyle 
12 bine ulaştı. 

Güzergahındaki Göyçay, Sal-
yan, Ağsu ve Kürdemir’i de Bolşe-
vik birlikleri ve Ermeni çetelerinden 
temizleyen Kafkas İslam Ordusu, 15 
Eylül 1918’de Bakü’yü kurtardı. 

Kafkas İslam Ordusu, Bakü’nün 
kurtuluşu için yaptığı savaşlarda bin 
130 şehit verdi. 

Azerbaycan’ın birçok bölgesin-
de, Bakü ve civarında, Şeki, Şamahı, 
Göyçay, Kürdemir, Neftçala ve Gu-
ba’da Kafkas İslam Ordusu şehitle-
rinin anıt mezarları bulunuyor.  n AA

Suriye’deki savaşın bedeli 226 milyar dolar
Lübnan’da düzenlenen konfe-

ransta Dünya Bankası’nın “Savaşın 
Bedeli” başlıklı Suriye raporuna yer 
verildi. 

Lübnan’daki Beyrut Amerikan 
Üniversitesi’nde (AUB) Suriye’deki 
savaşın ekonomik ve sosyal sonuçla-
rı hakkında düzenlenen konferansta 
Dünya Bankası’nın “Savaşın Bedeli” 
başlıklı raporu anlatıldı.

AUB’deki Isam Faris Enstitüsü 
Araştırma Direktörü Nasır Yasin’in 
yönettiği konferansta, Dünya Ban-
kası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj 
Kumar Jha, Dünya Bankası Kıdemli 
Ekonomisti Harun Önder ve Carne-
gie Düşünce Kuruluşu Ortadoğu Di-
rektörü Maha Yahya yer aldı.

Dünya Bankası Kıdemli Ekono-
misti Önder, iki ay önce yayımlanan 
raporda Suriye’deki savaşın başlan-
gıcından 2017 yılına kadar geçen 6 

yıllık süreçteki sosyal ve ekonomik yı-
kımı hesapladıklarını ve elde ettikleri 
bilimsel verileri sahadan örneklerle 
ele aldıklarını dile getirdi.

Çalışmanın Dünya Bankası’nın 
Suriye’deki savaşın ekonomik ve sos-
yal boyutunu bir arada hesapladığı ilk 
rapor olduğunu vurgulayan Önder, 
çalışmayı “insani etki”, “fiziksel yı-
kım” ve “ekonomik sonuçlar” şeklin-
de 3 ana başlıkta yürüttüklerini ifade 
etti. Savaşın ekonomik bedeli 226 
milyar dolar

Önder, Suriye’de altı yıldır devam 
eden savaşın şimdiye kadar 226 mil-
yar dolarlık kayba yol açtığını ve sa-
vaşın bugün bitmesi durumunda bile 
Suriye ekonomisinin toparlanmasının 
uzun yıllar alacağını söyledi.

Suriye’nin gayrisafi milli hası-
lasının 2010-2016 arasında yüzde 
63 küçüldüğünü dile getiren Önder, 

ülkedeki yıkımın görünmeyen kısmı-
nın halihazırdaki verilerden çok daha 
yüksek olduğunu aktardı.

İnsani etki başlığında ise raporda 
her 10 Suriyeli’den 6’sının aşırı yok-
sulluk çektiği ve bu süreçte olumsuz 
koşullarda 200 bin bebeğin dünyaya 
geldiği verisine ulaştıklarını aktaran 
Önder, “6 yılda yaklaşık 400 bin civa-
rında kişinin öldüğü Suriye’de nüfu-
sun yarısından fazlasının zorla yerle-
rinden edildiğini” kaydetti.

Raporda fiziksel yıkım başlığına 
da vurgu yapan Önder, savaşın başla-
dığı 2011’den günümüze kadar Suri-
ye’deki evlerin yüzde 7’sinin kullanıl-
maz hale geldiğini ve yüzde 20’sinin 
ağır hasar aldığını aktardı. Önder, 
ayrıca ülkede tıbbi hizmet sağlayan 
merkezlerin yarısının kısmi yıkıma 
uğradığı ve ülke genelindeki merkez-
lerin yüzde 16’sının ise tamamen yok 

edildiği bilgisini paylaştı.
Son olarak Suriye’deki sosyal 

ve fiziksel yıkımın savaşın ardından 
ülkenin ekonomik gelişimini uzun 
yıllar etkileyeceğini aktaran Harun 
Önder, savaşın uzaması halinde be-
delin ağır olacağını ve etkilerin kalıcı 
hale gelmesine neden olacağı uya-
rısında bulundu. Carnegie Düşünce 
Kuruluşu Ortadoğu Direktörü Yahya 
ise, Suriye’de çatışmalar başlamadan 
önce 7 ay boyunca barışçıl gösterile-
rin devam ettiğini, ancak Beşşar Esed 
rejiminin müdahalesiyle ülkedeki 
durumun iç savaşa dönüştüğünü 
hatırlatarak, savaşın siyasi boyutu-
na dikkati çekti. Ülkedeki mezhep 
farklılıklarının tarihi kökenine vurgu 
yapan Yahya, ülkenin yeniden inşası 
sürecinde bu farklılıkların önemli bir 
etken oluşturduğunu ve dikkate alın-
ması gerektiğini ifade etti.  n AA

1918’de Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtaran 
Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran’da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan 
bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017’de yapılacağını ilan etmişti.
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Aydınlar Ocağı Konya Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güçlü, sivil toplum kuruluşlarının ülkenin gelişimine katkı sağlamak adına ekol, okul 
ve otorite olması gerektiğini söyledi. Güçlü, “Sivil toplum kuruluşları büyüyerek yatayda yaygınlaşmalı, dikeyde kaliteyi artırmaları gerekiyor” dedi 

‘Sivil toplum kuruluşları ekol olmalı’
21 yıldır düzenli olarak gerçek-

leştirilen programlarla Konya’da 
kültürel gelişim faaliyetlerini arttı-
ran ve farkındalık oluşturan Aydın-
lar Ocağı Derneği, faaliyetlerine de-
vam ediyor. Derneğin Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Güçlü, Aydınlar 
Ocağı ve diğer sivil toplum kuruluş-
larının ülke gelişime etkisi üzerine 
açıklamalarda bulundu.

“KONUKLARIMIZI 
BOŞ GÖNDERMİYORUZ”

Konya’da düzenli olarak istik-
rarlı bir şekilde etkinlik düzenleyen 
tek sivil toplum kuruluşu oldukla-
rını belirten Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Güçlü, programların aksamaması 
için büyük gayret sarf ettiklerini dile 
getirerek, “Biz 21 senedir Selçuklu 
Salı Sohbetleri adı altında program-
larımızı gerçekleştiriyoruz. Etkinlik-
lerimiz saat 20.00’de olup, hiçbir 
programımızı ertelemeden yapıyo-
ruz. Bu doğrultuda ezan dinmez, 
bayrak inmez, vatan bölünmez, salı 
ertelenmez sözünü destur edin-
dik. Konya’da en istikrarlı program 
yapan kuruluş olduğumuzu söyle-
yebilirim. Diğer kuruluşlar zaman 
zaman etkinliklerine ara verebili-
yorlar. Bazen de kurumun konukları 
etkinliklere katılamayabiliyor. Biz de 

böyle bir durum söz konusu olmaz. 
Son 10 dakika kala konuşmacı ge-
lemeyeceğini söylese bile hemen 
başka bir konuşmacı ile programı-
mızı aksatmadan devam ettiriyoruz. 
Konuklarımızı boş göndermiyoruz. 
Amacımız toplumun en çok yaptığı 
şey ile en az yaptığı şeyi birarada 
bulundurmak. Millet olarak az kitap 
okuyan bir toplumuz. Kitap okuma-
yı, bilgi almayı çok fazla benimsemi-
yoruz. Ancak söz konusu sohbete 
geldiği zaman o konuda gayet iyi 
çalışıyoruz. Biz de toplantılarımızda 
sohbet ediyoruz. Fakat bu sohbetle-
rin kalitesini arttırıyoruz. Konuşmak 
istediğimiz konunun bölgedeki en 
bilgili kişisini davet ediyoruz ki konu 
ile ilgili en doğru bilgileri edinebile-
lim. Türk toplumun kültürel değer-
lerini arttırmalıyız” diye konuştu.

 “AYDIN İLE VATANDAŞI
 BULUŞTURUYORUZ”

Aydınlar Ocağı’nın kuruluş ga-
yesini anlatan Başkan Güçlü, “Biz 
kurum olarak faaliyetlerimize baş-
larken geçtiğimiz 200 yılda aydınlar 
ile halk arasındaki modern-gelenek-
sel çatışmasından doğan kopukluğu 
tamir etmeyi arzuladık. Aydın insan 
ile vatandaşı biraraya getirmek, 
unutulan kültürel değerleri tekrar 

hatırlatmak istedik. Çalışmalarımızı 
yaparken hep bunu gözettik. Prog-
ramlarımızı da düzenli olarak aylık 
yayınladığımız takvimler ışığında 
yapıyoruz. Türk toplumunun güncel 
olarak sorunu ne ise bizim olduğu-
muz platformda o konuşulur. Din, 
basın, siyaset akıla hangi konu baş-
lığı gelirse, gündemde ne varsa biz 
onu tartışırız. Ancak bunu yaparken 
başka yollara sapmayız. Yani aman 
tepki çekmeyelim gayemiz yok. O 
konu ile ilgili konuşmacı uzmanımız 
kimse hiçbir çekimserlik taşımadan 
çağırabiliriz. Gayet şeffaf ve adil bir 

kurum olduğumuzu belirtebilirim. 
Konya’nın hassas noktaları bizim 
de hassas noktalarımızdır. Konu-
larımızı belirlerken önce gündem 
sırası daha sonra yıllık önemli olay 
günlerini takip ediyoruz. Örneğin 
salı günümüzün konusu Kör Ahmet 
olarak da bilinen Ahmet Özdemir’in 
1. ölüm yılında onu anlamaya çalı-
şacağız. Aylık olarak 4-5 konu baş-
lığı ve konuşmacı ayarlayıp takvimi 
ona göre yayınlıyoruz” dedi.

“VATANDAŞLAR SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARINA ÜYE OLMALI”
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güçlü, si-

vil toplum kuruluşlarının ekol olma-
sı gerektiğini belirtti. Başkan Güçlü, 
“ İsveç, Norveç gibi ülkelerde orta-
lama 5 milyon nüfus var. Ama sivil 
toplum kayıtlarına baktığımızda 20-
25 milyon insan kayıtlı. Yani bir in-
san birden fazla kuruma üye oluyor.  
Konya’da 3 binin üzerinde dernek 
var. Vatandaşlar bu derneklere üye 
olarak hem sosyalleşmeleri hem de 
şehri geliştirmeleri lazım. Sivil top-
lum kuruluşlarının ise büyüyerek 
yatayda yaygınlaşması, dikeyde ka-
liteyi arttırmaları gerekiyor. Diğer 
yandan bir sivil toplum kuruluşu 

her konuda konuşmamalı. Eğitim, 
sanat, spor, siyaset alanlarında konu 
ne ise o sivil toplum kuruluşu açık-
lama ve etkinlik yapmalı. Sivil top-
lum kuruluşları otorite, okul ya da 
bir ekol olarak gelişimlerini devam 
ettirmeli. Kurumlar itibar ve prestij 
kazanmaları ancak bu şekilde olur. 
Liyakati ön plana çıkarak, kimsenin 
arka bahçesi olmadan sivil toplum 
kuruluşları kurumsallaşmalı. Ülke-
nin kalkınması bu çalışmalara bağlı” 
diye konuştu.

“BİLGİ KİRLİLİĞİNİ AYIRT 
EDEBİLMEK GEREKİYOR”

Son olarak bilgi toplu kavramı 
üzerine Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güç-
lü, “Gelişen dünya ile birlikte artık 
bilgiyi çok hızlı bir şekilde elde ede-
biliyoruz. Ancak bu hızlılık bazen 
dezenformasyona, ve misenformas-
yona (bilgi kirliliğine) neden olabili-
yor. Bilgi, kaliteli olduktan sonra her 
zaman önemlidir. İnsanların kafası-
nı karıştıran bilgiden fayda beklene-
mez. İşte bu durumda da kişinin alt 
yapısının doğruyu ve yanlışı ayıra-
cak kadar yeterli olması gerekiyor” 
diyerek nitelikli bilginin insanların 
kendilerini geliştirmesiyle alakalı 
olduğunu belirterek sözlerine son 
verdi.  n UFUK KENDİRCİ   

Aydınlar Ocağı Konya Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güçlü

Motorlu taşıt sayısı 
26 bin 467 adet arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 
2017 yılı Temmuz ayı Motorlu Kara 
Taşıtları İstatistiklerinden “Konya 
ili, trafiğe kayıtlı bulunan motorlu 
kara taşıtları” konusunda bir basın 
bülteni hazırladı.

KONYA’DA MOTORLU KARA TAŞIT 
SAYISI BİR YILDA 29 467 ADET ARTTI

TÜİK Bölge Müdür Vekili Uğur 
Cemil Erdem tarafından  yapılan 
açıklamada Konya’da 2017 yılı 
Temmuz ayı sonunda toplam tra-
fiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayı-
sının bir önceki aya göre 2 bin 774 
adet (yüzde 0,4) ve bir önceki yılın 
aynı ayına göre 29 bin 467 adet 
(yüzde 4,4) artarak 695 657 adede 
ulaştığını kaydetti. 

“2017 yılı Temmuz ayı sonu iti-
barıyla Konya’daki toplam 695 657 
motorlu kara taşıtının; yüzde 48,6’sı 
(338 262 adet) otomobil, yüzde 1,5’i 
(10 bin 736 adet) minibüs, yüzde 
0,8’i (5 860 adet) otobüs, yüzde 
16,5’i (114 602 adet) kamyonet, 
yüzde 5,1’i (35 bin 777 adet) kam-
yon, yüzde 14,8’i (103 182 adet) 
motosiklet, yüzde 0,3’ü (1 bin 916 
adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 
12,3’ü (85 322 adet) de traktörler-
den oluşmaktadır” bilgisini veren 
TÜİK Bölge Müdür Vekili Uğur Ce-
mil Erdem, şunları kaydetti: “Kon-

ya’da Temmuz ayında 17 678 adet 
taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan 
taşıtlar içinde otomobil yüzde 69,3 
ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sı-
rasıyla yüzde 17,8 ile Kamyonet ve 
yüzde 4 ile Motosiklet takip etti. 

2017 yılı Temmuz ayı sonu iti-
bariyle Türkiye genelinde toplam 
21 763 103 adet trafiğe kayıtlı araç 
bulunmaktadır. Konya ili toplam 
695 657 trafiğe kayıtlı motorlu kara 
taşıtı ile Türkiye genelindeki motor-
lu kara taşıtlarının yüzde 3,2’sine 
sahiptir. Konya ilinde 2017 yılı 
Temmuz ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı 
motorlu kara taşıtlarında bir önceki 
yılın aynı ayına göre en yüksek artış 
sırasıyla; özel amaçlı taşıtlar (yüzde 
10,4), kamyonet  (yüzde 6,7) ve oto-
mobil (yüzde 5,5) şeklinde gerçek-
leşmiştir. 

Ocak-Temmuz döneminde 
trafiğe kaydı yapılan 431 bin 532 
adet otomobilin yüzde 60,1’i beyaz, 
yüzde 17,2’si gri, yüzde 7,5’i siyah 
ve yüzde 5,6’sı kırmızı iken yüzde 
9,6’sı diğer renklerdedir. Temmuz 
ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 
milyon 740 bin 823 adet otomobi-
lin yüzde 38,7’si LPG, yüzde 34,7’si 
dizel, yüzde 26,2’si benzin yakıtlıdır. 
Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin 
oranı ise yüzde 0,4’tür” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Tedem, yeni eğitim dönemine hazır
2017 – 2018 eğitim ve öğretim 

yılına Erenköy kampusünde hizmete 
girecek olan Tedem Koleji modern 
eğitim araç ve gereçlerinin yanı sıra, 
birikimli, tecrübeli eğitim ve öğretim 
kadrosuyla yeni eğitim ve öğretim yı-
lına hazır.

Tedem Kolejinin yeni kampus 
binasında eğitim dönemi öncesi eği-
tim ve öğretim kadrosunun buluştu-
ğu kahvaltılı toplantıda yeni öğretim 
dönemiyle ilgili konuşan Tedem Ko-
leji Yönetim Kurulu Başkanı Teoman 
Yılmaz, Konya’nın eğitim kalitesinin 
artırılması ve başarısının yükselmesi 
için Tedem Ailesi olarak katkı ver-
menin mutluluğunu yaşayacaklarını 
belirterek, “Bakanlığımızın dersha-
nelerin ve etüt merkezlerinin dönüş-
mesi için almış olduğu kararla okula 
dönüşen ve Konya’mıza bir dönüşüm 
ortaokulu ve Temel lise kazandırarak 
okul olarak eğitim ve öğretime başla-
dık. Dönüşüm takvimine göre dört yıl 
içerisinde bir ortaokul ve bir Anadolu 
Lisesi açma taahhüdünde bulunduk. 
Allah bize dört yıl dolmadan iki yıl 
içinde şuan içinde bulunduğumuz bi-
nada İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lise-
si ve Fen Lisesi açmamızı kısmet etti. 
Bu gelişmelerin sonucunda dershane 
çalışmalarında küçük bir aile olarak 
başladığımız bu yolda şuanda sizlerle 
kocaman bir aile olmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. İnşallah hep beraber 
daha büyük bir aile olmak için elimiz-

den geleni yapacağımıza inanıyorum 
dedi.

Tedem Koleji Kurucu Müdürü 
Ömer Cücük’de, “Yapılan çalışmalar 
sonucunda iyi bir yoldayız ve okulları-
mızın kontenjanlarının büyük bir bö-
lümünü doldurduk. Dershanecilikten 
bugüne kadar yaptıkları katkılar için 
burada olan ve olmayan tüm arka-
daşlara teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Tedem Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Yılmaz, Konya’nın 
eğitim kalitesinin artırılması ve başarısının yükselmesi için Tedem Ailesi 

olarak katkı vermenin mutluluğunu yaşayacaklarını belirtti. 
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Abdullah Avcı: Oynarken 
baskılı ve agresif olmalıyız

Medipol Başakşehir Teknik Direk-
törü Abdullah Avcı, Ludogorets’in Bul-
gar Ligi’nin son 6 şampiyonu oldukla-
rını belirterek, “Oynarken baskılı ve 
agresif olmalıyız” dedi. 

Medipol Başakşehir, UEFA Av-
rupa Ligi C Grubu ilk maçında bugün 
saat 20.00’de Bulgar ekibi Ludo-
gorets ile mücadele edecek. Karşı-
laşma öncesinde düzenlenen basın 
toplantısında açıklamalarda bulunan 
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü 
Abdullah Avcı, “Şampiyonlar Ligi ön 
elemesinde ciddi ve test olabilecek 4 
maç oynadık. Ludogorets, kendi ligi-
nin son 6 senenin şampiyonu. Geçen 
sene Şampiyonlar Ligi grup oynadı. 
PSG ile deplasmanda berabere kal-
mış bir ekip. Avrupa deneyimi olan 
bir ekip. Brezilyalı oyunculardan ku-
rulu bir ekip. Oynamaya müsait eder-
sen oynuyorlar. Kenar oyunları hızlı 
geçiş yapıyorlar. Topun kıymetini iyi 
bilmemiz gerekiyor. Oynarken baskılı 
ve agresif olmalıyız. Topu kaybettiği-
mizde savunma pozisyonumuzu iyi 
yapmalıyız. İlk maçımızı oynuyoruz. 
Kazanmak bizi grupta sonuna kadar 
ayakta tutacaktır. Bu seviyede her 
maç zor. Çalışmalarımızın karşılığını 
almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Mahmut’un durumu belli değil”
Takımda sakatlığı bulunan fut-

bolcular hakkında açıklamalarda 
bulunan Avcı, “Mossoro yarın bizim-
le olacak. Mahmut’un durumu belli 
değil. Bugün sahada koşu yapacak. 
Olmayacak gibi duruyor” dedi.

“Gruptan çıkabilmek gerçekçi bir 
hedef”

3 senedir gelişen bir takım olduk-
larını hatırlatan Avcı, “İki tane Şampi-
yonlar Ligi ön elemesi bize deneyim 
kazandırdı. Tecrübeli oyuncularım var 
ama kulüp olarak ilk defa oynuyoruz. 
Hep parçadan bütüne gittik. Gruptan 
çıkabilirsek bizim için gerçekçi bir he-
def olur. Ondan sonrasına bakacağız” 
diye konuştu.  n İHA

Medipol Başakşehirli futbolcu Junior Caiçara, Ludo-
gorets maçı hakkında yaptığı açıklamada, “Çok kuvvetli 
ekibe karşı oynayacağız” dedi.  Maçın öncesinde basın 
toplantısında konuşan turuncu-lacivertlilerin defans fut-
bolcusu Junior Caiçara, “Zor bir maç. Ludogorets zor bir 
rakip. İyi hazırlandık. Bizim UEFA’daki ilk maçımız. On-
dan dolayı iyi başlangıç yaparsak iyi olur. Bunun için çok 

iyi konsantre olmalıyız” diye konuştu.
Ludogorets’in eski takımı olmasının hatırlatılması 

üzerine Caicara, “Çok büyük bir takım. Son 6 senenin 
şampiyonu. Bu, büyük takım olmalarının göstergesi. 
Avrupa tecrübesi var. Yüzde yüzümüzü vermemiz lazım. 
Aksi takdirde sıkıntı yaşayabiliriz. Çok kuvvetli ekibe karşı 
oynayacağız” dedi.  n İHA

Caiçara: Güçlü rakibe 
karşı oynayacağız

Galatasaray’ın borcu 
2 Milyar 500 milyon
Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 

Haziran 2017 itibariyle borcu 2 milyar 521 milyon TL 
olarak açıklandı. Borç-alacak farkı ise 880 milyon TL. 

Galatasaray’ın Gayrettepe Dedeman Otel’de ger-
çekleşen Eylül ayı divan kurulunda sarı-kırmızılıların 
borcu da açıklandı. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail 
Sarıkaya, mali konularla ilgili kulüp adına konuşma 
yaptı. Sarıkaya, kulübün borcunun 2 milyar 521 mil-
yon TL, alacağının ise 1 milyar 641 milyon TL oldu-
ğunu açıkladı. Sarıkaya, alacak-borç farkının da 880 
milyon TL olduğunu belirtti.

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıkların 31 Mart 
2017 tarihi itibariyle borcunun 2 milyar 391 milyon 
TL olarak açıklanmıştı.
n İHA

‘Cehennem donana 
kadar Kocaman’

Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ın Alanyaspor ve 
Beşiktaş maçlarından çıkacak sonuca göre görevine 
son verilebileceği yönündeki çıkan haberlere ilişkin 
bir açıklama yayımladı. Resmi siteden yapılan açık-
lama şu şekilde: “Bugünkü Habertürk Gazetesi’nde 
“Kocaman Viraj” başlığıyla yayınlanan, sonrasında 
da bir çok internet sitesi tarafından da ciddiye alı-
narak kullanılan haber yalandır. Alanya ve Beşik-
taş maçlarının kader maçları olarak nitelendirildiği 
ve hocamız Sayın Aykut Kocaman’ın geleceğinin ma-
saya yatırılacağı iddia edilen haber, en hafif tabirle 
terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır. Bu tür yalan haberlere 
itibar edilmemesini, uygun tabirle “Cehennem do-
nana dek Aykut Kocaman” düşüncesiyle yolumuza 
devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. “
n SPOR SERVİSİ

Bursaspor eksik çalıştı
Bursaspor, dün sabah saatlerinde yaptığı antren-

manla çalışmalarını sürdürdü. Gribal enfeksiyon ge-
çiren Bogdan Stancu ve kasığındaki sakatlığı devam 
eden Pablo Batalla antrenmanda yer almadı. 

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Evkur 
Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, 
bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde ya-
pılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Paul Le 
Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 
1 saat 40 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan 
antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 
çabukluk ve koordinasyon çalışması yapan yeşil-be-
yazlılar, son bölümde ise taktik çalışma yaptı. Gribal 
enfeksiyon geçiren Bogdan Stancu ve kasığındaki 
sakatlığı devam eden Pablo Batalla antrenmanda 
yer almadı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı 
antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlık-
larını sürdürecek.  n İHA

Trabzonspor’da rekabet tavan yaptı
Geçtiğimiz sezondan beri yapılan 

transferlere yaz döneminde Burak Yıl-
maz, Kucka, Sosa, Bongonda, Hubocan, 
Volkan Şen ve Kamil Ahmet Çörekçi’nin 
eklenmesiyle kadro derinliği yakalayan 
Trabzonspor’da rekabet tavan yaptı. 

Yeni sezonda şampiyonluğun en 
güçlü adaylarından biri olmayı hedef-
leyen Trabzonspor’da, geçtiğimiz se-
zondan beri yapılan transferlere, yaz 
döneminde yıldız isimlerin eklemesi 
rekabeti de beraberinde getirdi. Son iki 
sezon içinde kadroda yaşanan büyük 
değişim uzun bir aradan sonra Karade-
niz ekibinin alternatifli bir kadroya sahip 
olmasını sağlarken, takım içinde yaşa-
nan forma savaşı Teknik Direktör Ersun 
Yanal’ın da elini güçlendirdi.

HER MEVKİDE REKABET VAR
Trabzonspor’da yeni sezon her mev-

kide forma savaşı yaşanıyor. Oyuncular 

ilk on bire girebilmek için tatlı bir reka-
betin içine girerken, takımın yükselen 
performansı ise en çok Yanal’ı sevindi-
riyor. Bu sezon tercih noktasında tatlı bir 
sıkıntı yaşayacak olan deneyimli teknik 
adam kenar müdahalelerini daha rahat 
yapmış olacak. Son yıllarda kısıtlı bir 
kadro ile mücadele etmek zorunda ka-
lan ve sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibi 
artık kalede, savunmada, orta sahada 
ve forvet hattında oldukça alternatifli bir 
kadro derinliğine sahip olmasıyla üst 
düzey rekabet yaşıyor.

YANAL’IN TATLI SIKINTISI
Bordo-mavili takımın başına geldiği 

günden beri iskelet bir kadro oluştur-
mayı hedefleyen Teknik Direktör Ersun 
Yanal’ı, tatlı bir sıkıntı sardı. Kadroda 
bulunan her oyuncusunun 11’e aday 
kalitede olması deneyimli teknik ada-
mı sevindiriyor. Kale Onur’a emanet 

olurken Esteban ise kaleyi devralacağı 
günü bekliyor. Hubocan’ın transferiyle 
savunmadaki rekabet de arttı. Hem sto-
per hem sağ bek hem de sol bek bölge-
lerinde oynayabilen oyuncu bu bölgede 
rekabeti artırdı. Durica, Uğur Demirok, 
Mustafa Akbaş ve Okay Yokuşlu da bu 
bölgelerde Yanal’ın kullanabileceği 
isimler. Pereira’yı, Kamil Ahmet Çörek-
çi izlerken, Mas’ın yerine ise Hubocan 
ve Abdurrahim’de alternatif olarak duru-
yor. Orta sahada ise Sosa, Kucka, Yusuf 
Yazıcı, Okay ve Olcay ilk tercih olarak 
değerlendirilirken, Onazi, Abdulkadir, 
Bero, Castillo, Volkan Şen, Bongonda 
gibi isimler de Yanal’ın alternatifleri 
arasında yer alıyor. Forvet hattında ise 
Burak Yılmaz, Rodallega ve N’Doye, 
uzun yıllar Trabzonspor’un sıkıntı yaşa-
dığı bu bölgeye önemli bir güç katıyor.
n İHA

İmkansız değil

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mus-
tafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi’nde Mar-
silya karşısında işlerinin çok zor olduğunu 
ancak puan almanın imkansız olmadığını 
söyledi. 

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında 
deplasmanda Fransa temsilcisi Marsilya ile 
karşılaşacak Atiker Konyaspor’da Teknik Di-
rektör Mustafa Reşit Akçay, takım kaptanı Ali 
Turan ile birlikte maçın oynanacağı Veledro-
me Stadı’nda basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan takım kaptanı Ali 
Turan, ikinci kez UEFA Avrupa Ligi’nde sa-
haya çıkacak olmanın kendileri için gurur 
verici olduğunu dile getirdi. Turan, Marsilya 
karşısında güzel bir oyun oynayıp Türkiye’ye 
puanla dönmek istediklerini kaydetti. Turan, 
“İnşallah gruptan çıkmaya çalışacağız. Ya-
rın oynayacağımız Marsilya maçı bizim için 
ilk maç olması nedeniyle gerçekten önemli. 
Baktığımızda Marsilya son 3 maçında iki 
mağlubiyet bir beraberlik almış. Onlar da bu-
rada kazanmak için sahaya çıkacaklar. Bizim 
için önemli olan kendi takım ve oyunumuz. 
İnşallah takım olarak iyi konsantre olup ya-
rın oynayacağımız Marsilya maçında güzel 
bir sonuç alıp Türkiye’ye dönmek istiyoruz. 
Puanla başlamak her zaman iyidir. İyi bir 
takımız. Buna inanıyoruz. İnşallah bunu hep 
beraber başaracağız” dedi.

AKÇAY: “ZORLU BİR AKŞAM OLACAK”
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mus-

tafa Reşit Akçay, zor bir karşılaşmaya çıka-

caklarını ancak puan almalarının imkansız 
olmayacağını vurguladı. Akçay, “Marsilya 
iyi oyunculardan kurulu bir takım. Dolayısıyla 
bizim için çok zorlu bir akşam olacak. Ama 
biz coşkulu oyunumuzu sahaya yansıtabi-
lirsek yarın akşam istediklerimizin çoğunu 
almış olabiliriz. Coşkulu bir oyun ve istekli 
taktik disiplin içerisinde oynadığımız takdirde 
bir sonuca ulaşabiliriz. Ölü toplar ve bireysel 

hatalarla ilgili kaygılarımız olsa da bunları 
minimal seviyeye düşürdüğümüzde müsa-
bakada puan almamız çok mümkün olacak” 
diye konuştu.

“İŞİMİZİN ÇOK ZOR 
OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Li-
gi’nde bir üst tura çıkma şanslarını da değer-
lendirdi. Akçay şöyle konuştu:

“Şansımızın çok fazla olduğunu söyle-
yemem. Çünkü ben hiçbir zaman popilist bir 
teknik adam olmadım. Ama oyuncularımızla 
gerçekçi konuşmalar yapıp onları gerçek 
hareketlere ve gerçek değerlere ulaştırma 
yolunda bir duruş gösterirsek bence işimi-
zin daha kolay olacağını düşünüyorum. Bu 
nedenle de arkadaşlarımızla konuşuyoruz. 
İşimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Ama im-
kansız değil. Futbol o nedenle bu kadar güzel 
ve bu kadar çok çarpıcı ve izlenebilir bir oyun. 
Barcelona ile de oynasak o takım favori gözü-
kebilir ama Barcelona maçın galibi değildir. 
90. dakika bitmeden Barcelona galip ya da 
Konyaspor galip denilemez. Ancak maç biti-
minde galip belli olur. O nedenle biz şu anda 
yüzde ellilik eşitlikle Marsilya ile yarın akşam 
bir maç oynayacağız. Oradaki oranın takdiri-
ni kaliteli oyunumuzla birlikte Allah’ın takdiri 
belirleyecektir.”

Mustafa Reşit Akçay, süresi kadro dışı bı-
rakılan takım kaptanlarından Ali Çamdalı’nın 
durumunun sorulması üzerine süreci bekle-
yerek her iki taraf için de hayırlısını dilemenin 
daha iyi olacağını sözlerine ekledi.  

Basın toplantısının ardından yeşil-beyazlı 
takım Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay 
yönetiminde maçın oynanacağı Veledrome 
Stadı’nda son taktik çalışmasını yaptı.

İlk 15 dakikası basına ve taraftara açık 
antrenmanı kulüp yöneticileri ile AK Parti 
Konya Milletvekilleri Muhammet Uğur Kaleli 
ve Hacı Ahmet Özdemir de izledi.  n İHA

Atiker Konaysopr Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay 
Marsilya karşısında puan almalarının zor ancak imkansız 

olmadığını söyledi. Marsilya maçının çok önemli olduğunu 
belirten Akçay, gruptan çıkmaya çalışacaklarını ifade etti
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Kolaycılık iliklerimize işlemiş. 
Sorumluluktan kaçmak, sürekli suçu 
başkalarında aramak, bütün faturayı 
bilinmeyen şeytani bir güce bağlamak 
kültürel bir miras sanki. Uluslararası 
rekabette geriye düştüğümüz son 
300 yıldır aynı reflekslerle kendimizi 
avutuyoruz toplum olarak.

Çok basit bir çıkarım yapalım. 
Kişisel kurumsal ve ya devletler ara-
sı mücadele, içinde bulunduğumuz 
dünyanın bir gerçeği. Kısıtlı imkan-
lardan daha fazla pay alabilmek ve 
nefsani isteklerinizi gerçekleştirmek 
için rekabet etmek zorundasınız. Re-
kabetin kuralları hukuk çerçevesinde 
belirlenir. Ancak iki temel kurala daya-
nır. Kendi üstün olduğunuz noktalar, 
rakibin zayıf olduğu alanlar.

Futbol gibi işte. Bütün mücadele 
bu iki ilke etrafında döner. Eğer zayıf 

yönleriniz fazlaysa, rakip bunu değer-
lendirir. 

Ama bizde işler biraz farklı yürür. 
Başarı durumunda herkes fotoğrafta 
yerini almaya çalışırken, başarısızlıkta 
hep suçlu başkalarıdır. Yüzleşmek, 
inisiyatif almak, sorumluluk duymak 
ise hayaldir pek çok zaman.

Eğer birileri sizden sorumluluk 
almanızı, yaptığınız hata ile yüzleşme-
nizi istiyorsa mutlaka rakibe hizmet 
ediyordur, haindir, başka bir çıkarı 
vardır. Bunun en somut örneği Kon-
yaspor. Son dönemde sürekli ivme 
kaybeden ve daimi  bir kaosun içinde 
bulunan yeşil beyazlı camiada bir tek 
sorumlu yok. Hep suçlu başkaları, 
hep bize operasyon yapılıyor, ‘yanlış 
yapıyorsunuz’ diyen ise hain.

Kulübü yönetenler içinde bulun-
dukları durumdan nasıl çıkacaklarını, 

problemlere nasıl çözüm 
üreteceklerini düşünmek 
yerine, sorun olduğunu 
söyleyenleri susturmaya 
çalışmayı yeğliyor. Ga-
zetecilere verilen tesis 
yasakları, akreditasyon 
sınırlamaları, sosyal 
medyada eleştiride bu-
lunan taraftarı tespit edip 
sindirmeye yönelik ey-
lemler.

Amaç ne? Herkes sussun, konuş-
masın, eleştirmesin. Eeee… Belki so-
run kendiliğinden ortadan kalkar. Son 
olarak Ahmet Şan’ın Bylock kullandığı 
iddiası ile istifa etmesine neden olan 
süreçte yaptığı yayınlar nedeniyle bir 

yerel gazeteye yaptırım 
uyguladı Konyaspor. 
Fransa’ya götürmemek 
ilk adımdı. 

Evet Konyaspor üze-
rinden Konya’nın yıp-
ratılmaya çalışıldığı bir 
gerçek. ‘Pensilkonya’ gibi 
ithamlar insanları yara-
lıyor. Bunun kesinlikle 
karşısındayız. Ancak böy-
lesine büyük bir konuyu 

bir yerel gazetenin haber yapıp, konu 
ile ilgili detayları okuyucularına pay-
laşması da gayet doğaldır. 

Hukuki bir problem olduğu düşü-
nülüyor, kişilik haklarına zarar verecek 
bir tavrın varlığına inanılıyorsa hakkı-

nızı hukuk yolu ile ararsınız. Ama 
hem bir suç olduğuna kendiniz 
bile inanmıyor hem de elinizdeki 
kulüp yetkisi ile basın kuruluşunu 

cezalandırmaya kalkıyorsanız burada 
keyfi bir uygulama vardır.

Aynı süreci biz de yaşadık. Mes-
lek örgütleri ve gazeteci dostlarımız 
yanımızda olmasa da yönetimin keyfi 
cezaları ile baş etmeye çalıştık. Kon-
yaspor’a zarar vermemek için sessiz 
kaldık. Ama artık bu yasakçı anlayış 
iyice Konyaspor camiasına zarar ver-
meye başladı.

Eleştiri gazeteciliğin ruhunda 
var. Toplumun yakından ilgilendiği 
kurumlara yönetici olmak isteyenler 
de bu tür bir eleştirelliğe açık olmak 
zorundalar. Yalan ve iftira olmadığı 
sürece gazeteci her türlü haberi yap-

makta özgür ve her türlü düşünceyi 
ortaya koymakta serbesttir. 

Yeni Haber gazetesine yapılan 
bu ayrımcılığı kınıyoruz.  Konya Ga-
zeteciler Cemeyeti’ni de konu ile ilgili 
yayınladığı açıklamadan dolayı tebrik 
ediyoruz. Kişisel ilişkilerin tavırları 
şekillendirdiği bir dönemde gazete-
cilikten yana tavır alabilmek meslek 
açısından çok değerli. Darısı diğer 
meslek örgütlerinin başına.

Son olarak da Konyaspor bugün 
Stade Velodrome’da maça çıkacak. 
Konyaspor’u yönetenleri futbol tari-
hinin en mistik statlarından birinde 
maçı izlerken bu konuları düşünmeye 
davet ediyorum. 

Ne kadar küçük konularla uğraş-
tıklarını, üzerlerindeki tarihi sorumlu-
luğu ve alınacak ne kadar yol olduğu-
nu fark ederler belki. 

SORUMLULUKTAN KAÇMAK

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ

Altay’dan basketbol 
takımına ziyaret

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Selçuklu Belediyespor Kulübü Basketbol takımı ant-
renmanını ziyaret etti.Selçuklu Belediyespor Kulübü 
Basketbol Takımı, Antalya’da düzenlenecek olan 
Federasyon Kupası maçları öncesi hazırlıklarını sür-
dürüyor. Çalışmalarına Uluslararası Spor Salonunda 
devam eden temsilcimizin dün akşam gerçekleştir-
diği antrenmanı Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı 
Ziya Yalçınkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri de  takip 
etti.Başkan Altay, antrenmanda sporcular ve Başant-
renör Serkan Erdoğan ile kısa bir süre sohbet ederek, 
takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Selçuklu Be-
lediyespor’un bu sezon basketbolda başarılı sonuçlar 
alacağına ve Konya’yı en iyi şekilde temsil edeceği-
ne inandığını belirten Altay, sporculara ve teknik he-
yete başarılar diledi.   n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçukspor
Zonguldak’a hazırlanıyor

TFF 2.Lig Beyaz Grup’un 3.haftasında Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Atatürk Stadyumu’nda Zongul-
dak Kömürspor’u ağırlayacak Anadolu Selçukspor 
karşılaşmanın hazırlıklarını dün Karatay Belediyesi 
Mehmet Tevfik Lav Tesisleri’nde gerçekleştirdiği 
antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Alper Avcı 
ve yardımcı antrenörler nezaretinde gerçekleştirilen 
antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.  
Futbolcular daha sonra pas çalışması ve teknik-tak-
tik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildi. Pendikspor 
maçında yaşadığı sakatlığın ardından tedavisi süren 
Gökhan Öztürk takımdan ayrı çalıştı  n SPOR SERVİSİ

Sabriye Gür 
Avrupa ikincisi

Meram Belediyesporlu Kick Boksçu Sabriye Gür, 
Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda gümüş 
madalya kazandı. 2 - 9 Eylül tarihleri arasında Ma-
kedonya Üsküp’de yapılan Gençler Avrupa Kick Boks 
Şampiyonası’nda Meram Belediyesporlu Sabriye 
Gür 70 Kg Full Contact Avrupa ikincisi oldu.  Gençler 
Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nı Milli Takımımız 9 
Altın, 14 Gümüş, 19 Bronz Madalya olmak üzere top-
lamda 42 Madalya ile tamamladı.  Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, Avrupa ikincisi olan Sabriye 
Gür ile Meram Belediyespor Kick Boks Antrenörü 
Mehmet Güçlü’yü tebrik etti.   n SPOR SERVİSİ

Seydişehir’de yaz spor okulları kapandı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi 
tarafından 3 Temmuz-26 Ağustos tarihleri 
arasında düzenlenen ve futbol, basketbol, 
voleybol, karate, judo, tekvando, yüzme 
ve güreş branşlarının yer aldığı ‘Seydişe-
hir Belediyesi Yaz Spor Okulları’ sezonu 
kapandı. 

Kapalı Spor Salonunda düzenlenen ka-
panış töreninde konuşan Seydişehir Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal, “Bu yıl yakla-
şık bin 12 çocuğumuz yaz spor okullarında 
değişik branşlarda eğitim gördüler, keyifli 

vakit geçirdiler. Başarılı olmanın şartı sağ-
lıklı bir bedene sahip olmakla olur. Eğitimi 
gençlerin beyinsel ve fiziksel gelişmeleri 
noktasında değerlendirdik. Çocuklarımızın 
yaz tatillerini daha güzel geçirmeleri için 
yaz spor okullarını başlattık. Spor yaparak 
sağlığınızı koruyor, dinç ve dinamik olu-
yorsunuz. Bu çalışmalarınız derslerinize 
pozitif etki edecektir. Bedenin ihtiyacı olan 
sporla meşgul olmanız çok güzel. Spor 
okullarımız tamamlandı. Önümüzdeki haf-
ta çocuklarımız, gençlerimiz normal eğitim 

öğretimlerine devam edecekler. Siz değerli 
velilerimize teşekkür ediyoruz. Gençlerimi-
zin eğitim hayatlarında da ben başarılarının 
devam ettirmelerini diliyorum” dedi.

Başkan Mehmet Tutal, yaz spor okul-
larının ardından kimlerin spora devam 
edeceği sorusuna bütün öğrencilerin he-
yecanla sporu çok sevdiklerini ve devam 
edeceklerini söylemesini takdir ile karşıla-
dı ve her zaman spora destek olacaklarını 
belirtti. 

Başkan Tutal, “Gençlerimiz yeter ki 

sporla meşgul olsunlar. Kötü alışkanlıklar-
dan uzak dursunlar. Boş vakitlerini değer-
lendirsinler. Biz gençlerimizin her zaman 
arkasındayız, destekçisiyiz” şeklinde ko-
nuştu.

Tören Başkan Tutal’ın Yaz Spor Okul-
ları’na katılan minik sporculara katılım 
belgelerini takdim etmesiyle sona erdi. 
Törene Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
yaz spor okulları öğrencileri, antrenörleri 
ve yaz spor okulları öğrenci velileri katıldı. 
n İHA

Gazeteciler Cemiyeti’nden 
Konyaspor’a kınama

Son dönemde gazetecilere yönelik yasakçı tavrı nedeniyle eleştirilen Konyaspor’a Konya Gazeteciler Cemiyeti’nden (KGC) 
kınama geldi. KGC  tarafından yapılan açıklamada Konya Yeni Haber Gazetesi’nin Marsilya maçı programına davet edilme-

mesi eleştirilirken, “Konya’da yayın yapan gazetelerimiz ve gazeteci meslektaşlarımızın her daim yanındayız” denildi

Basın özgürlüğünün kanunla güvence 
altına alınmış olmasına karşılık özellikle 
son dönemde farklı kuruluşların basın 
özgürlüğünü yok sayar nitelikte girişimler-
de bulunması üzerine Konya Gazeteciler 
Cemiyeti yönetimi tarafından bir açıkla-
ma yapıldı.  Basın özgürlüğü her fırsatta 
dile getirilirken ve basının kamu yararına 
çalıştığı dikkate alınarak özgür kalması 
gerektiği vurgulanırken Konya’da yayın 
yapan bir gazetenin, kurum olarak Atiker 
Konyaspor’un yurtdışı maçına Konya’dan 
gidecek gazeteler içerisine dahil edilme-
mesi kınandı. 

ELEŞTİRMEK GAZETECİLERİN 
GÖREVİDİR

Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim 
Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 

“Köklü bir tarihi geçmişi ve gelenekleri 
olan Konya basını, genel olarak ilkeli, 
dürüst ve tarafsız yayıncılık anlayışından 
asla sapmamıştır. Basın meslek ilkele-
rinin yerine getirilmesinin, halkı doğru 
bilgilendirmenin önemli bir parçası da 
eleştirel bakış açısıdır. Konya basını iyiyi 
ve doğruyu gösterirken, kötü ya da yanlış 
olanı da söyleyip, yapılan yanlışın düzel-
tilmesi için yapıcı eleştiriler geliştirmekte-
dir. Eleştirmek, bir yerde gazetecilerin ve 
gazetelerin görevidir. Dahası, gazeteler 
eleştirmek için vardır. 

EN HAFİF TABİRLE AYIPTIR
Tüm bu gerçeklerden hareketle Kon-

ya’da yayın yapan Yeni Haber Gazetesi’nin 
Konyaspor yönetimine yönelik bir eleştiri 
geliştirmesinin ardından Konyaspor’un 

programına davet edilmemesi en hafif 
değimle ayıptır. Yeni Haber Gazetesi ile 
Konyaspor Kulübü’nün yönetimi arasında 
gelişen ve mesleğine aşık tüm gazetecile-
ri üzen bu olay, gazetelere ve gazetecilere 
baskı ve tahakküm kurma çabasına emsal 
teşkil etmektedir. 

MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ
Konya Gazeteciler Cemiyeti olarak, 

Konya’daki herhangi bir gazetenin yayın-
ları nedeniyle; ya da gazetecinin fikirleri 
nedeniyle baskı altına alınıyor olmasını 
kabul etmediğimizi beyan eder, bu olay-
dan hareketle Konya’da yayın yapan gaze-
telerimiz ve gazeteci meslektaşlarımızın 
her daim yanlarında olduğumuzu bildiri-
riz” denildi.
n SPOR SERVİSİ

Konya’da yayın yapan Yeni Haber 
Gazetesi Konyaspor Başkanı Ahmet 
Şan’ın Bylock kullanıcısı olduğu iddia-
sıyla ifade vermesinin ardından konuyu 
gündemine taşımış ve Konyaspor yöne-
timinde yer alan ve FETÖ davaları nede-
niyle ifade veren isimleri açıklamıştı. 

Bu haber üzerine harekete geçen 
Konyaspor yönetimi Yeni Haber Gazete-
sine yaptırım uygulamış ve Konyaspor’un 
deplasmanda oynayacağı Marsilya maçı 
programına gazeteyi almamıştı.
n SPOR SERVİSİ  

Ne olmuştu?



Türbülanstan çıkış şansı!
Kötü gidişini durdurmak isteyen 
UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz 
Atiker Konyaspor Avrupa 
macerasına bugün başlıyor. 
Yeşil beyazlılar I Grubu ilk 
maçında bugün Avrupa devi 
Marsilya ile karşılaşacak. 
Saat 22.05’te başlayacak 
karşılaşmayı Gediminas 
Mazeika yönetecek

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa 
Ligi I Grubu mücadelesine Fransa dep-
lasmanında başlayacak.  Yeşil-beyazlı 
takım, I Grubu’ndaki ilk maçında bugün 
Fransa temsilcisi Olympique Marsil-
ya’ya konuk olacak. İki takım arasın-
daki mücadele, TSİ 22.05’te Velodro-
me Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma 
Tivibu Spor 2’den naklen yayınlana-
cak. Olympique Marsilya-Atiker Kon-
yaspor maçını Litvanya’dan Gedimi-
nas Mazeika yönetecek. Mazeika’nın 
yardımcılıklarını Vytautas Simkus ve 
Vyteniz Kazlauskas yapacak. Dördüncü 
hakemlik görevini Dovydas Suziede-
lis’in üstleneceği mücadelenin ilave 
yardımcı hakemleri, Donatas Rumsas 
ve Robertas Valikonis olacak. 

SÜRPRİZ SONUÇ BİR 
ÇOK ŞEYİ UNUTTURACAK

Atiker Konyaspor’un bugün Mar-
silya’dan alacağı sürpriz bir sonuç ca-

mianın içinde bulunduğu tedirginliği 
ortadan kaldıracak. Alanyaspor mağlu-
biyeti ve kaptan Ali Çamdalı’nın kadro 
dışı bırakılması ile zor günler geçiren 
yeşil beyazlıların Marsilya maçında 
alacağı sonuç ve ortaya koyacağı mü-
cadele bundan sonraki maçlar için de 
takımı bir hayli etkileyecek.

GRUPTAN ÇIKMA HAYALİ
Geçtiğimiz yıl Osmanlıspor ile 

UEFA Avrupa  Ligi’nde gruptan çıkma 
başarısı gösteren Mustafa Reşit Akçay 
bu başarısını Konyaspor ile de tekrar-
lamak istiyor. 

Deneyimli teknik adam grubun ilk 
maçında Marsilya deplasmanından 
alınacak sürpriz bir sonucun Anadolu 
Kartalı’nı üst tura taşıyacak fitili ateş-
leyeceğini düşünüyor.

Konyaspor geçen sezon Braga, 
Shakhtar, Gent grubunda 1 puanla so-
nuncu olmuştu.

FATİH YILMAZ: 
KORA KOR MAÇ OLACAK

Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı 
Fatih Yılmaz, Marsilya maçıyla ilgili 
önemli açıklamalar yaptı. Yılmaz, zor 
bir maça çıkacaklarını söyledi.Mar-
silya’nın daha önce bir şampiyonluk 
yaşadığını hatırlatan Yılmaz, “Önemli 
bir kulüp. Biz de buraya geçen sene ya-
şadığımız deneyimin üzerine koyarak, 
kora kor bir mücadele yaparak aynı 
şekilde mücadele ederek, maçtan en 
azından puan ya da puanlar almak için 
uğraşacağız. 

Ama zor bir maç olacak. Bunun far-
kındayız. Marsilya hakikaten Fransa ve 
Avrupa’nın önemli kulüplerinden birisi. 
Ama onlar da sıkıntılı zaman yaşıyor-
lar, inşallah bundan faydalanırız diye 
düşürüyorum. En iyi mücadeleyi yapa-
rak buradan ayrılmak istiyoruz” dedi.
n SPOR SERVİSİ

O. Marsilya
Atiker Konyaspor

Saat: 
22:05
Stadyum: 
Velodrome Stadı

TV: 
Tivibu Spor 2
Hakem: 
Gediminas Mazeika
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