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Konya Pancar Ekicileri 
Kooperatifi’nin 65. Seçimli 

Olağan Genel Kurulu’nda 
yeniden Başkan seçilen Recep 

Konuk, 18 yıldır çiftçinin 
emanetine sahip çıktığını ifade 
ederek, Konya Şeker’in kendi 

başkanlığı döneminde 3.8 
milyar yatırım yaptığını söyledi

Selçuklu’da tatil
dolu dolu geçti

İşçiler hakları 
için eylem yaptı

‘Eğitim sistemi
ümit veriyor’

Kurye kılığında
eşini vurdu!

Selçuklu Belediyesi’nin hizmet 
alanlarından en önemlisini 
çocuklar ve gençler oluşturuyor. 
Bu kapsamda, Selçuklu Beledi-
yesi tarafından yapılan hizmet-
lerle, çocukların yaz tatili bu yıl 
dolu dolu geçti.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Real Hiper Marketleri işçileri 
tazminatsız işten çıkarılmalarını 
protesto etmek için aynı şirket 
bünyesinde bulunan Metro mar-
ket önünde eylem yaptı. Yapılan 
açıklamada, “Haklarımızı alana 
kadar mücadele edeceğiz” 
denildi. n HABERİ SAYFA 11’DE

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 
Genel Başkanı Ecevit Öksüz, 
Türkiye’nin, eğitim politikaların-
da son yıllarda köklü değişiklik-
lere imza atarak daha güçlü bir 
eğitim sistemi için çalıştığının 
altını çizdi. n HABERİ SAYFA 5’TE

Boşanmak üzere olduğu eşini 
çalıştığı fabrikaya kurye kılığın-
da giderek tabancayla vurup 
ağır yaralayan kişi, polisin 
çalışması sonucu yakalanarak 
gözaltına alındı. Zafer T. İsimli 
şahsın ilk ifadesinde “Eşimi çok 
seviyorum, çok kıskanıyorum” 
dediği öne sürüldü. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

ÖNLEMLER SAYESİNDE
OT YANGINLARI AZALDI

‘KERKÜK’ÜN KADERİ 
YÜREĞİMİZDE OLACAK’

İlk 8 ayda bin 868 yangın!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu: 

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın bu 
yıl aldığı tedbirler meyvesini verdi. 2017 yılının ilk 8 ayında 
bin 868 tane kuru ot, ekin, anız gibi yangınlara müdahale 
edildi. Bu tür yangınların geçen yıla göre ciddi oranda azal-
ması sevindirdi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Kerkük’ün kaderi her 
daim Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gözünün önünde ve 
bütün Türklerin yüreğinde olacaktır” dedi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 14’TE
04 ‘İmam-ı Maturidi

bugüne ışık tutar’ 06 81 ilde eş zamanlı 
asayiş uygulaması 12 Konuk seçildi, 

çiftçi sevindi!

Miryokefalon Zaferi’nin 841. yıldönümü kutlandı

Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı!
Konya’da yapıldığı belirlenen 
Miryokefalon Zaferi’nin 841. 
yıldönümü kutlama etkinlikleri 
kapsamında; sempozyum, 
Mehter konseri ve hatim duası 
ve savaşın kazanıldığı Bağırsak 
Boğazı’na yürüyüş yapıldı.
Kutlamalarda konuşan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Miryokefalon 
Zaferi’nin Anadolu’nun Kurtuluş 
Savaşı olduğunu belirterek, 
ecdadı rahmetle ve minnetle 
yad ettiklerini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 15’TE

Güvenli eğitim için
düğmeye basıldı!

2017-2018 eğitim-öğretim yılı tüm öğrenciler için 
bugün başlıyor. Bu yıl öğrencilerin güvenliğini 
sağlama noktasında ise yeni uygulamalara gidildi.  
Güvenli Okul Projesi kapsamında başta uyuşturucu 
olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklardan çocukları 
uzak tutmak için çalışılacak. 

Okulların güvenlik riski açısından gruplandırıldığını 
ifade eden Vali Yakup Canbolat, tüm okullarda 
güvenlik koordinasyon görevlisi olacağını da aktardı. 
Canbolat, "Çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri adına 
tüm vazifemizi yapacağız" dedi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

‘Çiftçiyle dertlendik’
ŞEKER’İN YAPTIKLARI 
BİRİLERİNE BATIYOR

 “Yoklukla mertlik olmaz” diyen Başkan 
Recep Konuk, Konya Şeker’in kendi 
başkanlığı döneminde 3.8 milyar yatırım 
yaptığını ve Torku’nun marka değerinin 
720 milyon dolar olduğunu söyledi. 2003 
yılında Çumra Şeker’in temelini attığın-
dan beri her yıl Konya Şeker batıyor söy-
lentilerinin çıkarıldığını ifade eden Konuk, 
“Konya Şeker batmıyor ama yaptıklarımız 
birilerine batıyor” dedi.

TAM MUTABAKATLA 
YENİDEN BAŞKAN

Konya Şeker’in çiftçinin malı olduğunu 
söyleyen Konuk, geçmişte başarılı koo-
peratif örnekleri olduğunu, sahipsiz kal-
dıkları, sahip çıkılmadıkları için çoğunun 
güç duruma düştüğünü belirterek, “Çiftçi-
nin malı allem güllem edildi el değiştirdi. 
Şimdi tıkır tıkır çalışıyor” şeklinde konuş-
tu. Tek aday olarak seçime giren Konuk, 
tam mutabakatla yeniden başkan seçildi.  
n HABERİ SAYFA 13’TE

Vali Yakup Canbolat
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Öğrenciler korunacak!

2017-2018 eğitim-öğretim yılı 
18 Eylül (bugün) itibariyle tüm öğ-
renciler için başlıyor. Öğrencilerin 
güvenliğini sağlama noktasında ise 
yeni uygulamalara gidildi.  Bu yıl Gü-
venli Okul Projesi kapsamında başta 
uyuşturucu olmak üzere tüm zararlı 
alışkanlıklardan çocukları uzak tut-
mak için çalışmalar tüm hızıyla baş-
latıldı.  Yeni öğretim yılında çocukları 
sokağın risklerinden uzak tutmak, 
okul çevresinde güvenliği sağlamak 
için bu yıl ilk defa “Güvenli Eğitim 
Koordinasyon Görevlisi” uygulaması 
getirildi. Kolluk kuvvetleri persone-
linden ‘Güvenli Eğitim Koordinasyon 
Görevlisi’ görevlendirilecek. Her okul-
da bulunacak koordinasyon görevlisi, 
okul yöneticileri ile irtibatlı olacak. 
Koordinasyon görevlilerince yapılan 
değerlendirmeler sonucunda, okul ve 
çevresindeki risk faktörlerinin ortadan 
kaldırılmasına yönelik tedbirler diğer 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içeri-
sinde gerekli önlemler Çocuk Şube 
Müdürlükleri koordinesinde alınacak. 

Diğer yandan Konya’da derslik 
açığının 2019’a kadar tamamlanması 
bekleniyor. Uyuşturucuyla mücadele 
kapsamında ise farkındalık çalışmala-
rı yapılacak. 

Vali Yakup Canbolat ile okul-
lardaki güvenlik önlemlerini, şehir 
güvenliğini ve OHAL’i konuştuk.  
“Öğrencilerin güvenliği noktasında 
gerekli tedbirleri aldık” diyen Vali 
Yakup Canbolat, risk faktörüne göre 
okullardaki güvenlik önlemlerinin ar-
tırılacağını belirtti. 

Vali Canbolat, huzur şehri Kon-
ya’da huzuru sağlama noktasında ça-
lıştıklarını söyledi. 

DERSLİK AÇIĞI 2019’A 
KADAR TAMAMLANACAK 

“Yeni eğitim-öğretim yılı önce-
likle şehrimize ve ülkemize hayırlar 
getirmesini diliyorum” diyerek söz-
lerine başlayan Vali Yakup Canbolat, 
“Bu yıl geçtiğimiz senelerde yaşanan 

sorunların tekrarlanmaması konu-
sunda hassasiyetlerimiz var. Geçtiği-
miz hafta hazırlık eğitimi anlamında 
bazı öğrencilerimiz okula başlamıştı. 
Bugün itibariyle tüm öğrencilerimiz 
ders başı yapacak. Konya ciddi öğren-
ci potansiyeli olan bir şehir. Yaklaşık 
460 bin öğrencimiz bulunuyor. Do-
layısıyla öğrencilerimiz için yapılacak 
çalışmaların fiziki altyapısının iyi şe-
kilde yapılması gerekiyor. Özellikle 
yeni yıl eğitim hedefleri arasında tekli 
eğitime geçme konusunda bir açık-
lama yapılmıştı. Bu hususta Büyük-
şehir Belediyesi ve merkez belediye 
başkanlarımız ile toplantı gerçekleş-
tirdik. İlimizde yaklaşık 2 bin, kırsalda 
ise bin 200’e yakın derslik açığımız 
var. Derslik açığımızı 2019’a kadar 
tamamlayabilmek için belediyeler ve 
vatandaş işbirliği içerisinde sorunun 
çözümü için toplantı yaptık. Önümüz-
deki günlerde de toplantıda aldığımız 
kararları şekillendireceğiz” ifadelerini 
kullandı. 

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE 
FARKINDALIK ÇALIŞMASI 

Güvenlik Okul Projesi hakkında da 
bilgi veren Vali Canbolat, şunları kay-
detti: “Yeni eğitim yılına farkındalık 
oluşturmak için İçişleri Bakanlığımızın 
başlattığı özellikle güvenli okul proje-
lerinin oluşturulması ve uyuşturucuy-
la mücadele başlığında İçişleri Baka-
nımızın video konferansı ile katıldığı 
bir toplantı yapıldı. Okullar açılırken 
alınacak tedbirler hakkında konuştuk. 
Eğitim ile ilgili gerekli bazı kararları 
aldık. Bu çalışmaları değerlendirecek 
olursak öncelikle uyuşturucu ile ilgili 
ciddi tedbirler alarak farkındalık çalış-
ması yapılacak. Okul güvenlik kamera 
sisteminin şehir güvenlik kamera sis-
temi ile entegre edilme kararı alındı. 
Ardından eşkali tanınmayan kişilerin 
okul çevresinden uzaklaştırılması 
konusunda görüş bildirdik. Öğrenci 
olmayan, öğrenci ile akraba olmayan 
kişileri okul kenarlarından göndere-

ceğiz. Daha önce Kabahatler Kanunu 
çerçevesinde uygulamalar yapılmıştı. 
Bu yıl Bakanlığımızın talimatıyla bu 
kanunu da uygulayacağız. Servis ko-
nusunda da bazı kararlar alındı. Bu 
doğrultuda servis araçlarının trafiğe 
uygun olması ve güvenliği konusun-
da konuşmalarımız gerçekleşti. Servis 
araçlarıyla ilgili diyalog ortamı oluştu-
rarak, toplantılar yapma kararı alındı. 
Uyuşturucu ile mücadele konusunda 
ise bu yıl önemli farkındalık çalışma-
larımız olacak. Eğitim ve seminerlerle 
kötü alışkanlarla ilgili eğitimler veri-
lecek. Dün itibariyle de OHAL kap-
samında uyuşturucu ile mücadelede 
okulların yanındaki meczup binaların 
yıkılma kararı alındı.  Belediyeleri-
mize kararı ilettik. OHAL bizim hızlı 
adım atmamız konusunda yardım-
cı oluyor. Uyuşturucu ile mücadele 
kapsamında diğer çalışmamızda aile 
işbirliği ile olacak. Okul idareleri tara-
fından öğrenci velilerine uyuşturucu 
ve diğer kötü alışkanlıklarla ilgili ne-
lere dikkat etmeleri konusunda bir 

mektup gönderecek. Uyuşturucu ve 
güvenlik alanında risk anlamında 3’lü 
sistem uygulayacağız. 1. riskli, 2. riskli 
ve 3. riskli okul kategorileri oluştura-
cak. Okulların risk durumlarına göre 
haftalık veya aylık toplantılar yapıla-
cak. Güvenlik işbirliği konusunda biz 
takipçi durumdayız. Çocuklarımızın 
sağlıklı büyümeleri adına tüm vazife-
mizi yapacağız.”

EĞİTİM AİLEDE BAŞLAR 
OKULDA DEVAM EDER 

Vali Canbolat, velilere de sesle-
nerek, “Eğitim ailede başlar, okulda 
devam eder” dedi.  Sokağın çocuk-
ların üzerindeki olumsuz etkilerinin 
azaltılması gerektiğini ifade eden Vali 
Canbolat, “Keza sosyal medyanın da 
iyi yanları kadar çocuklarımız üzerin-
de negatif etkileri var. Bu anlamda 
internet kafeler ile ilgili yeni çalış-
malarımız olacak. Eskisi gibi çocuk-
larımız internet kafelere gitmiyorlar. 
Fakat kafelerdeki denetimlerimiz 
devam edecek. İşin 3’lü saç ayağını 
doğru kurmamız gerekiyor. Veli-okul 
ve sokak. Bu işbirliği doğru kurulursa 
doğru insanı yetiştirip, sorunlarımızı 
en aza indirebiliriz. İyi nesil sorumlu-
lukla yetişir. Veliler çocuğumu okula 
gönderdim, işimi bitirdim dememeli. 
Ülkemizin geleceği ve güvenliği bu 
şekilde sağlanabilir. Okul zamanı ve 
sonrasında eğitici kollarla çocuklar iyi 
bir şekilde vakitlerini değerlendire-
rek, sokağın tehlikelerine karşı önlem 
alınabilir. Çocuk okula karşı aidiyet 
duygusu hissetmeli, okulunu benim-
semeli. Bu konuda bahsettiğimiz sis-
temin doğru bir şekilde yürütülebil-
mesi gerekiyor” dedi. 

OKULLARA GÜVENLİK 
KOORDİNASYON GÖREVLİSİ

Vali Canbolat, “Biz tüm okulları-
mızda güvenlik koordinasyon görev-
lisi atayacağız. Arkadaşlarımız sivil 
olarak görev alacaklar. Onun dışında 
mobil ekipler kuracağız. Parklarda 
yapmış olduğumuz uygulama gibi 

yine belediye zabıtaları ile de işbirliği 
yaparak mobil okul güvenlik timle-
ri oluşturacağız. Bu çalışma ilk defa 
bu yıl yürürlüğe girecek. Güvenlik 
koordinasyon görevlileri okullarımız-
da ne olduğuna dair bizlere bilgiler 
verecekler. Son olarak okullarımızın 
güvenlik hizmeti satın almasını istiyo-
ruz. Özellikle 1. riskli okullarımız için 
bu hizmet uygulanmalı. Toplum ya-
rarına çalışma alanında önümüzdeki 
günlerde bu konu daha şekillenece-
ğini söyleyebilirim. Okullarımızın ve 
sokaklarımızın güvenliği adına çalış-
malarımız sürecek” diye konuştu. 

KONYA’NIN HUZURUNU 
BOZMAYA KİMSENİN HAKKI YOK
Huzur şehri olarak anılan Kon-

ya’da suç işleme oranlarının abartıldı-
ğı kadar olmadığına da vurgu yapan 
Canbolat, Suriyelilerle ilgili asılsız id-
dialara da cevap verdi. Vali Canbolat, 
“İnsan doğası gereği suç işlemeye 
eylemi vardır.  Ancak istatistiklere 
baktığımızda şehrimizin diğer illere 
göre suç oranlarının düşük olduğunu 
söyleyebiliriz. Suçların niteliklerine 
de bakarsak işlenen suçlarda terör 
ve siyasi nitelikli suç oranı çok düşük. 
Huzur şehri unvanımız son derece 
doğru. Buradan şunu da belirtmek 
istiyorum. Sosyal medya ve bazı plat-
formlarda Suriyelilerin çok fazla suça 
karıştığı belirtilse de bu doğru bir bilgi 
değil. Suriyelilerin DAEŞ  vb suç ör-
gütlerine üye oldukları, kargaşa çıkar-
dıkları gibi algı son derece yanlış. Eksik 
veya doğru olmayan bilgiler toplumu 
harekete geçiriyor. Örneğin Suriyeli-
lerin transferleri ile ilgili yanlış bilgiler 
dolaştığını da belirtmeliyim. Yurttan 
çıkarma veya herhangi bir zorlama iş-
lemi yok. Yurtlarımızı eğitime açmak 
için hazırlamak zorundayız. Yurtta 
barındırma gibi bir durumda söz ko-
nusu olamaz. Suriyelileri otele geti-
ren, 3 öğün yemeğini verdikten sonra 
para yardımı, yol yardımı yapan yine 
biziz. Konya ile Suriyeliler arasında bir 

sorun olmadığı zaten açık. Konya bu 
olara ensar-muhacir gözüyle bakarak 
mültecilere sahip çıkmıştır. Dolayısıy-
la vatandaşlarımız sosyal medyada 
dolaşan her türlü bilgiye itibar etme-
sin. Asılsız iddialarla toplumsal infial 
oluşturmaya çalışanlara karşı da ge-
rekli hukuki süreci başlatıyoruz. Çün-
kü huzur şehri Konya’nın huzurunu 
bozmaya kimsenin hakkı yoktur” diye 
konuştu. 

OHAL FETÖ/PDY SORUŞTURMASI 
İÇİN GETİRİLDİ 

15 Temmuz hain darbe girişi-
minin ardından uygulamaya geçen 
Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamaları 
hakkında ise Vali Canbolat, vatandaş-
ların yaşamlarını olumsuz etkileyecek 
hiçbir uygulama içinde olmadıklarını, 
OHAL’in sadece FETÖ/PDY soruştur-
malarını hızlandırmaya yönelik bir uy-
gulama olduğunu hatırlattı. “OHAL’i 
şehrimizde yaşatmamak için eli-
mizden geleni yapıyoruz” diyen Vali 
Canbolat, “Cumhurbaşkanımızın da 
vurguladığı üzere bu uygulama dar-
be girişimi ve FETÖ/PDY davaları için 
getirtildi. Onun dışında bir vatandaşın 
işine engel olacak, kişisel özgürlükle-
rini kısıtlayacak tek bir tane uygulama 
yok. Toplantı ve gösterileri izine tabi 
getirdik. Onun dışında bir çalışmamız 
olmadı. Hızlılık esas alınma açısından 
OHAL’i faydalı buluyorum. Şunu da 
belirteyim Konya FETÖ soruşturma-
sı konusunda en etkin illerden birisi. 
Büyük soruşturmalar yaşanmasına 
karşın vatandaşlarımızın etkilenme-
mesi konusunda hassasiyetimiz hep 
yüksekti. Türkiye’de ilk defa örgüt 
şeması burada oluşturulup, harekete 
geçildi. Örgüt ile bağlantısı olmayan 
masum vatandaşların OHAL’den et-
kilenmesi mümkün değil. Dün itiba-
riyle de FETÖ davaları başladı. Yakın-
dan takip ediyoruz. Mahkemelerimiz 
gerekli kararları verecektir” değerlen-
dirmesinde bulundu. 
n UFUK KENDİRCİ   

Bu yıl Güvenli Okul Projesi kapsamında başta uyuşturucu olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklardan çocukları uzak tutmak için çalışmalar tüm hızıyla başlatıldı. 
Okul çevresinde güvenliği sağlamak için bu yıl ilk defa “Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi” uygulaması getirildi.

Vali Yakup Canbolat, “Öğrenci olmayan, öğrenci ile akraba olmayan kişileri okul kenarlarından göndereceğiz. Servis konusunda da bazı kararlar alındı. Bu doğrultuda servis araçlarıyla ilgili diyalog ortamı oluşturarak, toplantılar yapılacak” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerin güvenli noktasında 
gerekli tedbirleri aldık” diyen Vali 

Yakup Canbolat, risk faktörüne göre 
okullardaki güvenlik önlemlerinin 

artırılacağını belirtti.

Güvenli Okul Projesi ile okullarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını, okulların güvenlik riski açısından gruplandırıldığını ifade eden Vali Yakup Canbolat, 
tüm okullarda güvenlik koordinasyon görevlisi olacağını da aktardı. Canbolat, "Çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri adına tüm vazifemizi yapacağız" dedi 
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Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın bu yıl aldığı tedbirler meyvesini verdi. 2017 yılının ilk 8 ayında bin 
868 kuru ot, ekin, anız gibi yangınlara müdahale edildi. Bu tür yangınların geçen yıla göre ciddi oranda azalması sevindirdi

İlk 8 ayda bin 868 yangın!
Geçtiğimiz kış aylarında mevsim 

normallerinin üzerinde yağış alan 
Konya’da, yağışa bağlı olarak otlar 
da çoğaldı. Bu durum yaz aylarında 
yangın açısından olumsuz bir durum 
olarak ortaya çıktı. Ancak Konya Bü-
yükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Baş-
kanlığı’nın aldığı önlemler ve yapılan 
çalışmalar sayesinde, ot yangınların-
da geçen yıla oranla ciddi anlamda 
azalmalar meydana geldi. İtfaiye Da-
ire Başkanlığı 2017 yılının ilk 8 ayında 
1868 tane kuru ot, ekin, anız vb. yan-
gınlara müdahale etti. Bu kapsamda 
geçen yıllara oranla yangınlarının 
sayısının düştüğü belirtildi. Gönül-
lü İtfaiyecilik kapsamında ise 31 ilçe 
550 mahallede bulunan gönüllü itfa-
iye tankerleri ile 2017 yılı ilk 8 ayında 
meydana gelen 220 ot, anız ve ekin 
yangınına müdahale edildi.  31 ilçe 
kırsalında bulunan 1571 gönüllü itfa-
iyeciler ise can ve mal güvenliği için 
hazır durumda bekliyor.

TEDBİRLER ALINDI 
OT YANGINLARI AZALDI

Konya’da bulunan 110 itfaiye is-
tasyonu tarafından 2017 yılının ilk 8 
ayında toplam 1868 ot, anız ve ekin 
yangınına müdahale edildiğini ifade 
edenKonya Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbiti-
rici, “Yangınların önemli bir kısmını 
ihmalden kaynaklanan ot yangınları 
oluşturmaktadır.  Bu nedenle insan-
larımız evlerinin, işyerlerinin ve ya-
şam alanlarının önündeki kurumuş 
otları yakmamalıdır. Çünkü en küçük 
bir rüzgârda evlerini hatta kendilerini 
bile yakabiliyorlar. Kontrolsüz şekilde 
otların yakılması can ve mal kaybına 
neden olabiliyor. Artan ot yangınlarını 
önlemek amacıyla Konya Büyükşehir 
Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi 
Başkanlığının başta mezarlıklar olmak 
üzere parklardaki, yol kenarlarındaki 
otları temizlemeye başladı. Yangınla-

ra karşı Konyalı hemşerilerimizden de 
duyarlılık ve yardım bekliyoruz. Çün-
kü önemli olan yangının çıkmaması 
ve ortaya çıkan yangınlarında kazasız 
belasız atlatılmasıdır” dedi. Ot, saman 
ve ekin vb. yangınlar 2015 yılında 6 
bin 679 iken 2016 yılında 4 bin 938 
olarak sayıda düşüş meydana geldi.  
2017 yılının ilk 8 ayında ise bu sayı 
1868’e düştü. 

ÇOCUKLARI YANICI MADDELERDEN 
UZAK TUTUN!

Çocukların çakmak, kibrit veya 
yanıcı maddelerle oynayarak yangı-
na sebep verdiklerini anlatan İşbiti-
rici, anne ve babalara da uyarılarda 
bulundu; “Çocukların ellerine kibrit, 
çakmak gibi yanıcı maddeleri ver-
memeleri ve çocukları sık sık kontrol 
etmeleri gerekiyor. Çünkü ateşle oy-
nayan çocuklar ateşi kontrol edeme-
dikleri için büyük bir yangına neden 
olabiliyorlar.”

ANIZ YAKANLARA CEZA!
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Da-

ire Başkanı Cevdet İşbitirici, 2872 

sayılı çevre kanununa göre anız yak-
manın idari para cezasının olduğunu 
ve bilinçsiz yakılan anızın bir başkası-
nın ekinini de yakabileceğini söyledi 
ve anız yangınları, doğadaki canlıla-
rın hayatına mal olduğunu canlıların 
yanarak öldüğünü de ifade etti. Anız 
yakmanın, atmosfere karbondioksit 
salarak küresel ısınmaya, hava kirlili-
ğine ve trafik kazalarına neden oldu-
ğunu belirten İşbitirici vatandaşları 
uyardı. Diğer yandan araçta giderken 
sürücüler kesinlikle sigaralarını yola 

atmamaları konusunda uyaran İşbiti-
rici,  “Atılan yanar vaziyetteki sigara 
izmaritleri anız ve ekinlerin yanma-
sına neden oluyor. Bu noktada sürü-
cülerden biraz duyarlılık bekliyoruz” 
diye konuştu. 

MANGALLARINIZI SÖNDÜRÜN!
Son uyarısını ise piknikçilere ya-

pan İşbitirici, yakılan mangalların 
mutlaka söndürülmesi gerektiğini 
söyledi. Söndürülmeyen ateşlerin 
büyük yangınlara yol açtığını da ifa-
de eden İşbitirici sözlerine şu şekilde 
devam etti;  “Söndürülmeyen man-
galdan çıkan kıvılcımlar bir ormanın 
yanmasına sebep oluyor. 13 Temmuz 
2017 tarihinde söndürülmeyen man-
galdan dolayı Meram ilçesi Gümüşte-
pe mevkiindeki yaklaşık 10 dekarlık 
ormanlık alan yandı. Yere atılan şişe 
ve plastiklerde mercek etkisi yaptığın-
dan yangına neden oluyor. Bu neden-
le piknikten sonra alanın temizlenip 
çöplerin çöp kutularına atılması bü-
yük önem taşımaktadır.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Ot, saman ve ekin vb. yangınlar 2015 yılında 6 bin 679 iken 2016 yılında 4 bin 938 olarak sayıda düşüş meydana geldi.  
2017 yılının ilk 8 ayında ise bu sayı 1868’e düştü

Cevdet İşbitirici
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İmâm-ı Mâtürîdî birleştirici
yönü ile dikkat çekiyor

Ereğli’de Sofi Mehmet 
Camii dualarla açıldı

TYB Konya Şubesi kültürel et-
kinliklerinde bu hafta NEÜ İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan 
Altıntaş İl Halk Kütüphanesi Kon-
ferans salonunda “İmâm-ı Mâtürî-
dî’de  Din-Siyaset İlişkisi”ni anlattı. 

İmâm-ı Mâtürîdî’nin din anla-
yışının özünde, insan aklına değer 
vermesi, akıl-nakil arasında sağlam 
bir denge kurması, insana özgürlük 
alanı tanıması gibi yaklaşımların 
yer aldığını söyleyen Altıntaş; “Bu 
görüşler, kendisinden sonra gelen 
Sünnî kelamcılar üzerinde derin te-
sirler meydana getirmiştir. Özellikle 
onun, insan doğasına uygun, yaşa-
nılabilir bir İslâm anlayışı sunması, 
insanın dinî ve dünyevî konularda 
özgür bir şekilde aklını kullanması 
gerektiği yolundaki tavsiyeleri tak-
litçiliğin önünü tıkamıştır. O, öz-
günlükten yana olmuştur. İmâm-ı 
Mâtürîdî’nin metafizikî konular ve 
ahlâkî ilkelerin kaynağının akıl ol-
duğunu dile getirmesi, 20. yüzyıl 
İslâm dünyası ıslahatçı Müslüman 
düşünürler üzerinde büyük tesirler 
uyandırmıştır” dedi.

Her ne kadar yaşadığımız mo-
dern zamanlarda İmâm-ı Mâtürî-
dî’ye ve onun şahsında Mâtürîdîliğe 
olan yoğun ilginin kesintiye uğradı-
ğının altını çizen Prof. Dr. Ramazan 
Altıntaş, “Ben inanıyorum ki, dünya-
mızın kaos yaşadığı, özellikle İslâm 
âleminde etnik ve mezhepsel çatış-
maların hızlandığı bu çağda, onun 
birleştirici, çözüme yönelik ufuk açı-
cı görüşleri çok yakın bir zamanda 
patlama yaşayacaktır. Yine yaşadı-

ğımız çağda, gerek medeniyetler ve 
farklı din mensupları arasında uzlaşı 
kültürünün yaygınlaşması çabaları-
na katkı sağlamak, gerek dengeli ve 
ölçülü bir din anlayışının ortaya ko-
nulmasından tutun da onun kuşatıcı 
din yorumuna varıncaya kadar bir-
çok konuda Mâtürîdî’nin görüşlerin-
den yararlanmak, zorunluluk haline 
gelmiştir” dedi.

İmam-ı Mâtürîdî’nin itikadi gö-
rüşlerindeki tutarlılığın, kendisini 
yönetim ilkeleriyle ilgili kavramla-
rın yorumunda da gösterdiğini ifa-
de eden Dekan Altıntaş; “İmam-ı 
Mâtürîdî’nin; din ve vicdan özgürlü-
ğü, emanet, ehliyet, ulü’l-emr, iyiliği 
emretmek ve kötülükten sakındır-
mak, biat, itaat, hakemlik, şura gibi 
kavramlara yüklediği anlamlar, çağ-
daş İslâm siyaset düşüncesine ilham 
verecek boyuttadır. Ayrıca İmam-ı 
Mâtürîdî’nin din-siyaset ilişkileriyle 
ilgili görüşleri, günümüzün siyaset 
anlayışına da ışık tutacak düzeyde-
dir. Bu da onun akılcı yönteminden 
kaynaklanmaktadır. Kaldı ki onun, 
Kur’ân’da geçen yöneticilik sanatı, 
yöneticiler ve yönetenlerle ilgili kav-
ramlara yüklediği anlamlar, sadece 
herhangi bir toplumun yönetimiyle 
ilgili değil, evrensel ölçekte her türlü 
yönetim işlerini kapsayacak bir ge-
nişliğe sahiptir” dedi.

Program sonunda konuşmacı 
NEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ramazan Altıntaş’a Katılım 
Belgesini TYB Konya Şube Başkanı 
Prof. Dr. Hayri Erten takdim etti. 
n HABER MERKEZİ

Cinler Mahallesi’nde hayırse-
verlerin, belediye ve diğer kurum-
ların katkıları ile kısa sürede yapımı 
tamamlanan Sofi Mehmet Camii’ne 
açılış programı düzenlendi. Progra-
ma Konya Milletvekili Halil Etye-
mez, Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, AK Parti Ereğli İlçe Başka-
nı İbrahim Büyüktorun, Ereğli Müf-
tüsü Celal Malkoç, Ziraat Odası Baş-
kanı Abdullah Çelik, STK Başkanları 
ve mahalleliler katıldı.

Başkan Özgüven,“Cinler mahal-
lemizin sakinlerinin desteği ile yap-
tırılan bu güzel mabedin, Allah’ın 
(c.c) evinin kullanıma açılması için 
buradayız. Ülkemizin birlik ve be-
raberliğe her zamankinden daha 
fazla ihtiyacı olduğu bir dönemde-
yiz. İçerde hain, dışarıda çok düş-
manımız var. Allah (c.c) camilerden 
ezanımızı, göklerden al bayrağımızı 
indirmesin inşallah. Teslimiyetimi-

zin mabetleri olan camilerimizde 
Allah’a (c.c) daha çok yalvarıp, ya-
karmalıyız. Bu güzel camimizin ma-
hallemize kazandırılmasında emeği 
olan herkese şükranlarımı sunuyor, 
teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Milletvekili Halil Etye-
mez, “Öncelikle ev sahibi konu-
munda olduğum için hepinize hoş 
geldiniz diyorum. Mahalle sakinleri-
mizin büyük bir özveri ile tamamla-
dığı bu güzel camimiz mahallemize 
ve Ereğli’ye hayırlı uğurlu olsun. 
Camilerimiz dolup, taşsın ebediyen 
minaresinden ezan sesi hasıl olsun 
inşallah. 

Bu güzel camide emeği olan 
herkese teşekkür ederim” dedi.

Programın sonunda Konya Mil-
letvekili Halil Etyemez ve Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven’e katkıla-
rından dolayı plaket takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

Köklüsoy ve Şan aileleri düğün mutluluğu yaşadı. KTB Başkan Vekili M. Namık 
Köklüsoy’un oğlu Çağlar, Rasim-Ayşe Şan ailesinin kızı Dilek ile dünyaevine girdi 

Çağlar ve Dilek mutluluk 
için hayatlarını birleştirdi

Dilek ve Çağlar bir ömür mutluluk için 
‘evet’ diyerek hayatlarını birleştirdi. Konya 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Ve-
kili M. Namık Köklüsoy ve Gülşen Köklüsoy 
çiftinin oğulları Çağlar, Konya eşrafından 
merhum Rasim Şan ve Ayşe Şan çiftinin 
kızları Dilek dünyaevine girdi. Selçuklu Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın kıydığı 
nikah töreninde, nikah şahitliği yapan Konya 
Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, aile-
nin çok kutsal bir müessese olduğunu ha-
tırlatarak, ailede sağlanan huzurun ve milli, 
manevi ve dini değerlerle yetiştirilecek ço-

cukların ülkenin geleceği açısından önemine 
işaret etti. Geleneksel Konya Pilavının veril-
diği düğüne Konya ve Ankara protokolü, 
çiftin akraba ve yakınları katılırken, düğün 
sahipleri Köklüsoy ve Şan aileleri misafir-
lerle tek tek ilgilenerek tebrikleri kabul etti.
Şan ve Köklüsoy ailesinin mutlulukları göz-
lerinden okunurken;genç çift ise dost ve ak-
rabaları ile hatıra fotoğrafı çektirerek mutlu 
günlerini ölümsüzleştirdi. Yenigün Gazetesi 
olarak genç çifte kurdukları yuvada bir ömür 
mutluluklar diler ailelerini tebrik ederiz. 
n METE ALİ MAVİŞ

SUN TV Yönetim Kurulu Başkanı 
Esat Duysak’ın oğlu, Telgraf Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Duy-
sak’ın kardeşi İsa Gökhan Duysak dü-
ğün mutluluğu yaşadı. Ayşe-Mustafa 
Doğdu çiftinin kızı Betül ile Bedriye-E-
sat Duysak’ın oğlu İsa Gökhan bir ömür 
boyu mutluluk için ‘evet’ diyerek dünya 
evine girdi. Bayır Diamond Otel Balo 
Salonu’nda gerçekleştirilen görkemli 
merasime Doğdu ve Duysak ailelerinin 
sevenleri, dostları ve akrabaları katıldı. 
Doğdu ve Duysak aileleri misafirleri ka-

pıda karşılayarak kendilerinin ‘hayırlı ol-
sun’ dileklerini kabul etti. Genç çift Betül 
ile İsa Gökhan ise nikâhlarının kıyılması-
nın ardından dans ederek mutlulukları-
nı gelen yakınları ile paylaştı. Davetlilere 
yapılan yemek ikramının ardından genç 
çift yakınları ve arkadaşları ile hatıra 
fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. 
Yenigün Gazetesi olarak Betül ve İsa 
Gökhan çiftine bir ömür boyu mutluluk-
lar diler, Doğdu ve Duysak ailelerine ise 
‘hayırlı olsun’ dileklerimizi iletiriz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

SUN TV Yönetim Kurulu Başkanı Esat Duysak’ın oğlu İsa Gökhan dünyaevine girdi. 
Ayşe-Mustafa Doğdu çiftinin kızı Betül ile Bedriye-Esat Duysak’ın oğlu İsa Gökhan evlendi

Doğdu ve Duysak aileleri
düğün mutluluğu yaşadı



Milli Eğitim Bakanlığınca, 54 
ayını dolduran tüm çocukların, e-o-
kul sistemi üzerinden ana sınıflara 
ön kaydı yapılırken, belirlenen sı-
nıflar için ilk kez etkinlik kitabı ve 
materyaller hazırlandı. Milli Eğitim 
Bakanlığınca (MEB), 54 ayını dol-
duran tüm çocukların, e-okul siste-
mi üzerinden ana sınıflara ön kaydı 
yapılırken, belirlenen sınıflar için ilk 
kez etkinlik kitabı ve materyaller ha-
zırlandı.  Materyal ve kitaplar, yeni 
eğitim öğretim döneminde belirle-
nen illerde yaklaşık 6 bin öğretmen 
ve 120 bin çocuğun kullanımına su-
nularak pilot uygulama başlatılacak. 

MEB yetkililerinden alınan bil-
giye göre, Onuncu Kalkınma Planı, 
2017-2019 yıllarını kapsayan Orta 
Vadeli Program ve MEB Stratejik 
Planı’daki okul öncesi eğitim ile ilgili 
hedefler doğrultusunda, her çocu-
ğun en az bir yıl okul öncesi eğitim 

almış olarak ilkokula başlamasını 
sağlamak için bir sonraki eğitim 
öğretim yılında ilkokula başlayacak 
bütün çocukların okul öncesi eğitim 
kapsamına alınması öncelikli hedef-
ler arasına alındı.

Bakanlık, okul öncesi eğitim 
hedefine zorunluluktan ziyade, her 
çocuğun ilkokula başlamadan önce 
en az bir yıl okul eğitim almasını 
hedefliyor. Böylece çocukların aka-
demik olarak daha başarılı olacağı 
düşünülüyor.  Bu kapsamda, yeni 
eğitim öğretim döneminin başlan-
gıcından önce 54 ayını dolduran 
tüm çocukların e-okul sistemi üze-
rinden ana sınıflara ön kaydı yapıldı. 
Bakanlık ayrıca, dezavantajlı öğren-
cilerin okul öncesi eğitimine destek 
olmak üzere eğitim materyallerinin 
karşılanması için 37 kente, 8 milyon 
liraya yakın ödenek aktardı. 
n AA 
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‘Yeni eğitim-öğretim yılı sancılı başlıyor’
Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 

Şube Başkanı Tanfer Ata, 2017-
2018 yeni eğitim-öğretim yılını 
değerlendirdi. Tanfer Ata, “2017–
2018 Eğitim-Öğretim Yılı başlıyor. 
Öğretmen ve derslik açığı, okullar-
daki fiziki mekânların yetersizliği, 
ödeneklerin kısıtlı olması nedeniy-
le okulların birçoğunun eksiklerle 
yeni eğitim-öğretim yılına girmesi, 
okulların bir kısmında kütüphane, 
laboratuvar,  spor salonu, bilgisayar 
odası olmaması gibi birçok sorun ne 
yazık ki eğitimimizi olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bu nedenle 2017–
2018 eğitim-öğretim yılı sancılı baş-
lıyor” dedi.

“Son zamanlarda gündemde 
tutulmaya çalışılan öğretmen rotas-
yonunu kabul etmemiz hiçbir şekil-
de mümkün değildir. Öğretmenleri 
toplu ve zorunlu göçe zorunlu tu-
tacak olan bu uygulama hem fayda 
sağlayamayacaktır hem de öğret-
menlerin motivasyonunu düşüre-
cektir” diyen Ata, şunları kaydetti: 
“MEB’e sesleniyoruz: Ücra yerlerde 
öğretmen tutmanın yolu rotasyon 

değildir, hem öğretmenlerimizin 
fedakârlığının karşılığını sağlayacak 
hem de onları teşvik edecek zorun-
lu bölge hizmet tazminatı uygula-
masıdır. Bu şekilde mahrumiyet 
bölgelerinde öğretmen/memur açı-
ğı sorunu da çözülecektir. Ayrıca, 
Doğu, Güney Doğu ve diğer mah-
rumiyet bölgelerinde görev yapmak 
isteyenlere hiç bir şart koşulmadan 
tayin hakkı verilmesi de talepleri-
miz arasındadır. Öte yandan MEB 
Aralık ayında diplomaya bağlı alan 
değişikliği yapacağını açıklamıştı. 
Umuyoruz ki; MEB bu sözünü bek-
lentileri karşılayacak ölçüde yerine 
getirir, Bakanlığın sözünün takipçisi 
olacağız. Sözleşmeli öğretmenlerin 
özür grubu problemi de çözülmeli-
dir. Öğretmenlerimizin kariyer basa-
makları da yıllardır yılan hikâyesine 
dönüşmüştür. Bu konuda da artık 
gerekli adımlar atılmalı, adaletsiz-
likler ortadan kaldırılmalıdır. Türk 
Eğitim-Sen olarak kariyer basamak-
larının kıdeme göre belirlenmesini 
talep ediyoruz. Herhangi bir sınava 
tabi tutulmadan 10 yılını dolduran 

öğretmenlere uzman öğretmen, 
20 yılını dolduran öğretmenlere ise 
başöğretmen unvanı verilmelidir. 
Bunun dışında sınavla ya da başka 
yöntemlerle verilecek bu unvanlar 
öğretmenler arasında çalışma barışı-
nı bozacaktır.Türk Eğitim-Sen’in en 
önemli taleplerinden birisi 2. il içi ve 

iller arası özür tayinleri ve diplomaya 
bağlı alan değişikliğinin yapılmasına 
yönelikti. MEB sadece iller arası özür 
tayinlerini gerçekleştireceğini açıkla-
dı, daha sonra sendikamızın da giri-
şimleriyle il içi özür mağdurlarına da 
hak tanıdı. İl içi özür tayinleri için de 
2. bir hak verilmesi elbette önemlidir 

ancak sorun hala çözülmemiştir. Bu 
noktada il içi özür mağdurları ile ilgili 
yapılması gereken; en az 2 ya da 3 
yıl ailesinden ayrı ve 50 kilometre-
den daha uzakta bir ilçede çalışıyor 
ise tayin isteği gerçekleşmelidir. Bu 
şartları taşımayanlar ise ancak ihti-
yaç olmaması ve tayin istediği yerde 
açık olması halinde yer değiştirme 
hakkına sahip olmalıdır.” 

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata, Eği-
tim-Öğretime Hazırlık Ödeneği’nin 
tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi 
gerektiğini de belirterek, “Oysaki 
sendika olarak bu ödeneğin ayrım 
yapılmaksızın tüm eğitim çalışanla-
rına ödenmesi gerektiğini yıllardır 
dile getiriyorduk. 

Zira öğretmeni, memuru, hiz-
metlisi, veri hazırlayıcısı, daktilografı 
hep birlikte eğitim çalışanları bir bü-
tündür. Eğitim çalışanları arasında 
ayrım yapmak, hatta bazı eğitim 
çalışanlarını yok saymak büyük bir 
haksızlıktır. Öte yandan yardım-
cı hizmetler sınıfında görev yapan 
eğitim çalışanlarının özlük ve tayin-

lerle ilgili sorunları vardır. Yardım-
cı hizmetler sınıfının görev tanımı 
yapılmadığı için angarya işlerde de 
çalıştırılmaktadır. Yükselmelerinin 
önünde engeller vardır. Tüm bu 
olumsuzluklar giderilmelidir. Diğer 
yandan bir kez daha yineliyoruz; 
gerekli eğitimini tamamlamış olan-
ların bir defaya mahsus olmak üzere 
Genel İdari Hizmetler Sınıfına geç-
meleri sağlanmalıdır. Ayrıca 4/B ve 
4/C’lilere kadro verilmesi bugüne 
kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
değişmez taleplerimiz arasında ola-
caktır. 

Bu vesileyle, 2017–2018 Eği-
tim-Öğretim Yılının, başta Değerli 
Öğretmenlerimiz olmak üzere tüm 
Eğitim Yöneticisi ve Çalışanlarına, 
geleceğimizin teminatı yavrularımı-
za, velilerimize ve ülkemize hayır-
lara vesile olmasını temenni ediyor; 
adaletin, insan haklarının, objektiflik 
ve şeffaflığın, hesap verilebilirliğin 
hakim olduğu, başarı ve fedakar-
lıkların ödüllendirildiği bir yıl diliyo-
rum” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tanfer Ata

‘Güçlü Türkiye yolunda
öğrencilerin yeri çok önemli’

Milli Eğitim Bakanlığından 
çocuklara eğitim hamlesi

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, 18 Eylül’de başlaya-
cak olan yeni eğitim öğretim yılına 
ilişkin bir mesaj yayınladı.  

Yeni eğitim öğretim yılının tüm 
eğitim camiasına hayırlı olmasını 
dileyen Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, mesajında şun-
ları söyledi; “Uzun bir tatilin ardın-
dan yeni eğitim öğretim yılına baş-
larken öğrencilerimizin yaşadıkları 
heyecan ve coşkuyu yürekten pay-
laşıyoruz. 2017-2018 eğitim-öğre-
tim yılının hoşgörü, sevgi, dayanış-
ma ve başarılarla dolu bir yıl olarak 
geçirilmesi en büyük arzumuz.

Geleceğimizin teminatı sevgili 
öğrencilerimizin, okullarda aldığı 
eğitim ve bilgi ışığında ülkemizi 
çağdaş medeniyetler seviyesinin 
üzerine çıkaracaklarına inanıyoruz. 
Ülkemizin son 15 yılda göstermiş 
olduğu gelişim; ekonomi, bilim, sa-
nayi, kültür, spor ve sosyal alanlarda 
adından sıkça söz ettirmesi gelecek 
nesillerin daha güçlü bir Türkiye’de 
yaşayacaklarının göstergesidir. 

Bu gelişim ve büyüme geleceği-
mizin teminatı öğrencilerimizin ba-
şarıları ile devam edecek ve Güçlü 
Türkiye yolundaki hedeflerimizi tek 
tek gerçekleştireceğiz. 

Güçlü Türkiye yolunda hedef-
lerimizi gerçekleştirirken öğrencile-
rimizden sadece sınav başarısı de-
ğil  vatanını, milletini seven, bilgili, 
bilinçli, milli ve manevi değerlerine 
bağlı nesiller olarak yetişmelerini 

amaçlıyoruz. Çünkü bu hasletlerin, 
daha güçlü bir ülke olma yolunda ne 
kadar önemli olduğunu 15 Temmuz 
hain darbe girişiminde hep birlikte 
gördük. Vatanını, milletini, bayra-
ğını seven gençler, kendilerini siper 
ederek, ülkenin birlik ve beraberliği-
ne kastetmeye çalışan hainlere karşı 
durdular.  Selçuklu Belediyesi olarak 
bunun bilinçle eğitim camiamıza 
okul, spor salonları, kütüphaneler 
ve materyal gibi birçok fiziki deste-
ğin yanı sıra bu yıl altıncı yılına gir-
diğimiz Selçuklu Değerler Eğitimi 
Programını (SEDEP) uyguluyoruz. 

Çocuklarımıza bizi biz yapan de-
ğerlerimizi aktarıyor, değerlere sa-
hip bireylerin yetişmesi için gayret 
gösteriyoruz. Bu duygu ve düşün-
celerle, başta sevgili öğrencilerimiz 
olmak üzere tüm eğitim camiasının 
2017-2018 eğitim öğretim yılını 
kutluyor, şehrimize ve ülkemize 
başarılar getirmesini temenni edi-
yorum.”
n HABER MERKEZİ 

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Başkanı Ecevit Öksüz, Türkiye’nin, eğitim politikalarında son 
yıllarda köklü değişikliklere imza atarak daha güçlü bir eğitim sistemi için çalıştığının altını çizdi

‘Müfredat geleceğimiz
adına ümit vermekte’

Ülkemizdeki 18 milyonu aşkın 
öğrenci ve 900 bin civarında öğret-
menin ders başı yaptığı 2017-2018 
eğitim-öğretim yılı bugün başlıyor.
Yeni eğitim-öğretim yılının başta 
öğrencilerimiz olmak üzere idarecile-
rimize, öğretmenlerimize ve velileri-
mize hayırlı olmasını dileyen Türkiye 
İmam Hatipliler Vakfı Genel Başkanı 
Ecevit Öksüz, Türkiye’nin, eğitim po-
litikalarında son yıllarda köklü deği-
şikliklere imza atarak daha güçlü bir 
eğitim sistemi için çalıştığının altını 
çizdi.

TİMAV Genel Başkanı Öksüz 
açıklamasında şu görüşlere yer verdi: 
“Ülkemizde her alanda yaşanan de-
ğişim ve gelişimin lokomotifi olarak 
görev icra edecek olan yapı milli eği-
tim sistemidir. Eğitim sistemimizin 
mimarları ve aktörlerinin; geleceği-
mizi inşa edecek bedenen ve zihnen 
sağlıklı nesiller yetiştirme konusunda 
sağlam bir irade ortaya koyması ge-
rektiği izaha gerek olmayacak kadar 
açık bir gerçektir.

EĞİTİM ÜZERİNDEKİ OLİGARŞİK 
VESAYET KALDIRILMIŞTIR

Darbe dönemlerinin oligarşik 
vesayetinin kalıntıları birçok alanda 
olduğu gibi eğitimin üzerinden de 
kaldırıldı. Bundan sonraki süreçte 
eğitime hizmet veren tüm kişi ve ku-
rumlar olarak hep beraber eğitim ala-
nında kalite ve niteliğe odaklanma-
mız gerekiyor. Milletimizi temsil eden 
siyasi iradenin bu konuda üzerine 
düşeni yaptığına ve yapmaya devam 
edeceğine tüm kalbimizle inanıyoruz. 
Eğitim işinin sahadaki temsilcileri 
olan idareci, öğretmen, öğrenci ve 
velilerimize de bu noktada büyük gö-
revler düşüyor. 

Eğitim sistemimizi yeniden inşa 
ve imar sürecini en sağlıklı şekilde 
yürütmek için tüm bu paydaşların 
azami bir gayret ve enerji ile çalışma-
sı gerekmektedir.  Bu noktadan sonra 
beklentimiz yerli ve milli bir nitelik arz 
eden eğitim sisteminin birçok iyileş-
tirmelere rağmen var olan sorunlarını 
bir an önce çözmesi, tüm unsurlarıyla 
birlikte medeniyet tasavvurumuz ile 
zamanın ruhunu mezcedecek güçlü 
bir yapıya kavuşturulmasıdır. 

KUTLU KERVAN YOLCULUĞUNA 
DEVAM EDECEKTİR

İmam Hatip Ortaokullarının açıl-
mış olması, İmam Hatip Liselerinin 
önündeki engellerin kaldırılmış olma-
sı bu bağlamda atılacak adımların en 
başta gelenleri ve öncelikli olanları idi. 
Bu konuda atılan adımlar; milletimiz 
tarafından memnuniyetle karşılan-
mıştır ve İmam Hatiplere karşı her 
geçen gün artan ilgi de bunu doğru-
lar niteliktedir. İHO ve İHL’lere halkı-
mızın göstermiş olduğu teveccüh ve 
yoğun ilgi de bizleri ziyadesiyle mem-
nun etmektedir. Bu konuda yürütü-
len bir takım tezviratın ise iyi niyetli 
olmadığının, İmam Hatipleri hedef 

tahtasına koymak isteyen zihniyetin 
200 yıldır aziz milletimize kasteden 
yapılarla kolkola yürüdüğünün far-
kındayız. Şunun altını özellikle çiz-
mek isterim ki; her türlü kirli propa-
gandaya, açık ve gizli her türlü çirkin 
plana rağmen insanlık tarihi ile yaşıt 
olan İmam Hatip sevdasının bu kutlu 
kervanı yürümeye devam edecektir.”
MİLLETİMİZİN İMAM HATİPLERE OLAN 

İLGİSİNDEN ONUR DUYUYORUZ
Hizmetkârı olmakla onur duy-

dukları İmam Hatip Ortaokulu ve 
Liselerinde okuyan öğrencilerin eği-
tim-öğretim yıllarını da hassaten teb-
rik eden TİMAV Genel Başkanı Öksüz 
sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye 
genelinde İmam Hatip Ortaokulu ve 
İmam Hatip Liselerinde bugün 1,5 
milyona yakın öğrenci eğitim öğre-
time başlamıştır. 28 Şubat’ta yaşa-
nan İmam Hatip krizinin ardından 
bugünleri bizlere yaşatan Rabbimize 
hamd ediyoruz. Bu tablo şunu apaçık 
göstermektedir ki, milletimizin kendi 
değerlerinden doğan ve hedefi sade-
ce dünya olmayan ulvi bir gaye güden 
hiçbir hareket, birilerinin engellemesi 
ve yok etme isteği ile yok edilemez.

İmam Hatipler, Türkiye’nin yeni 
vizyonunun kurucusu olma özelliğini 
taşıyan, yüzde yüz yerli ve milli eği-
tim kurumlarıdır. Bu kurumlardan 
yetişen öğrencilerimiz; insanlık tari-
hinin temel değerlerine sahip, me-
deniyet hafızamızın kodlarını bilen 
ve tüm bunları sahiplenen insanlar 
olarak milletimize hizmet edecekler-
dir. Temennimiz odur ki, İmam Hatip 
neslinin bu hizmet aşkı, tüm dünyayı 
sarsın ve İmam Hatip nesli, dünya-
nın daha adil, daha insani, maddi ve 
manevi olarak daha temiz ve daha 
güvenli bir dünya olması için hizmet-
lerini tüm dünyaya yaysın.”

MÜFREDAT ÇALIŞMALARI 
ÜMİT VERİYOR

Müfredat değişikliği konusuna da 
değinen Öksüz, konuya ilişikin şun-
ları söyledi: “Müfredatın tek tip ve 
statik olmaktan öte; gençliğin ve za-
manın ruhunu kavrayacak, bütüncül, 
esnek, gelişime açık, medeniyet kök-
lerimiz ve inanç değerlerimizle barı-
şık olması önem arz etmektedir. Milli 
Eğitim Bakanlığımızın son müfredat 
düzenlemesi, bu açıdan bakıldığında 
önemli ve elzem bir boşluğu doldur-
ma çabası olarak oldukça kıymetli-
dir. Bu zamana kadar tam anlamıyla 
yenilenemeyen, değiştirilemeyen, 
eleştirilemeyen ve dolayısıyla da der-
de deva bir değişiklik yapılamayan 
müfredatta geniş çaplı bir değişikliğe 
gidilmesinin önünün açılmış olma-
sı gençliğimiz ve geleceğimiz adına 
ümit vermektedir.

Süreç içinde bir takım aksaklık-
ların olması, beklentilerin tümüyle 
karşılanamamış olması gibi durum-
ların ortaya çıkması sürecin doğal bir 
işleyişidir. Ancak, değişimin ve gelişi-
min önünü açacak bir iradenin ortaya 
konmuş olmasını takdir ediyoruz.

Son dönemde yürütülen birtakım 
tezvirat ve müfredata ilişkin olumsuz 
yaklaşımlar, herhangi bir çözüme 
katkı sunmaktan ziyade süreci balta-
lamaya ve tıkamaya yönelik girişim-
lerdir kanaatini taşımaktayız. Zira bu 
tezvirat, usul ve üslup itibariyle de 
kendini ele vermektedir. Birtakım 
genel geçer ifadelerle müfredat için 
sunulan yeni yaklaşım, dar kalıplar 
çerçevesine çekilmek ve kısır bir çe-
kişmenin malzemesi yapılmak isten-
mektedir. Oysa belirttiğimiz üzere 
ülke nüfusunun neredeyse tamamını 
ilgilendiren böyle bir konuda, sorum-
lu her bir birey ve yapıdan yapıcı, 

inşa ve ihya etmeye yönelik, varsa 
yanlışları tamir etme yoluna giden bir 
yaklaşım beklenir. Bu noktadan sonra 
dikkat çekilmesi gereken konu, deği-
şen müfredatın uygulamadaki karşı-
lığı olmalıdır. Tabi burada en önemli 
nokta öğretmen konusudur. Müfre-
datı uygulayacak olan öğretmendir. 
Sadece mevzuatın değişmesi, müf-
redatın değişmesi, sistemin tama-
men değişmesi bile yetmeyecektir. 
Asıl uygulayıcı olan öğretmenin iyi 
yetiştirilmesi gerekmektedir. Eğitim 
fakültelerine öğrenci seçiminden 
başlayarak orada alacağı eğitimin ni-
teliği, stajyerlik uygulamaları yeniden 
ele alınmalıdır. Bu türden yeni, yapıcı 
yaklaşımlarla konunun özü ve merke-
zi saptırılmadan, yapılan değişiklikle-
rin daha da bütüncül, evrensel, milli 
ve yerli bir merkezde konumlanması 
ve ilerlemesi için çalışmak daha doğ-
ru olacaktır.”

GENÇLİK ENERJİ VE 
MOTİVASYON DEMEKTİR

İlkokuldan üniversiteye ülkemi-
zin sahip olduğu 30 milyon civarında 
bir öğrenci nüfusu bulunduğuna dik-
kat çeken Öksüz, gençliğin potansiyel 
enerji kaynağı olduğunun altını çize-
rek şunları söyledi: “Genç nüfusu en 
yoğun ülkelerin başında gelmekteyiz. 
Sahip olduğumuz bu potansiyeli ki-
netik bir yapıya aktarmak tüm ka-
muoyunun asli görevleri arasındadır. 
Kamu kurumlarının bu konuda tak-
diri hak eden pekçok uygulamasının 
yanında, sivil toplum kuruluşlarımı-
zın çalışmaları da çok güzel neticeler 
üretmektedir.

Bu noktada 30 milyon gencimizi 
kucaklayacak yapıların kurulması ve 
sürekliliğinin sağlanması elzemdir. 
Gençlik, yeni Türkiye’nin mirasçısı, 
yeni dünya düzeninin kurucu unsuru 
ve yarınların huzur, barış ve adalet 
dolu dünyasının teminatıdır. Genç-
lerimize yükleyebileceğimiz ufuklar, 
onları motive edeceğimiz hedefler 
ve onlarla beraber yürüyeceğimiz yol 
önemlidir. Özellikle eğitim program-
ları, kamp aktiviteleri, okuma grup-
ları benzeri uygulamalarla gençlik 
faaliyetleri çok daha geniş bir tabana 
yayılmalı, bu konuda kamu ve STK 
işbirliği en üst düzeye çıkarılmalıdır.”

TİMAV Genel Başkanı Öksüz, 
2017-2018 eğitim-öğretim yılında 
öğretmen ve öğrencilerimizden ül-
kemiz ve milletimiz için her alanda 
büyük üretimlere imza atmalarını 
beklediklerini ifade ederek “bu vesi-
le ile yeni atanan öğretmenlerimize, 
halen görevi başında emek veren, 
gayret gösteren tüm öğretmenlerimi-
ze, eğitim camiamıza ve öğrencileri-
mize hayırlı, başarılı bir yıl dilerken; 
ahirete irtihal eden öğretmenlerimize 
Allah’tan rahmet diliyor, emeklilik 
hayatını yaşayan öğretmenlerimize 
hayırlı ömürler niyaz ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Başkanı Ecevit Öksüz



18 EYLÜL 20176 HABER

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
18 Eylül 2017 Pazartesi  • Yıl: 10 • Sayı: 3139

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 

Çorum’dan Ereğli 
ilçesine gelen bir 
kişi, otomobilin 
kaportasında Tür-
kiye’de nadir gö-
rülen ve dünyada 
nesli tükenmekte 
olan Hint Gölet 
Balıkçı kuşu (İn-
dian Pond Heron) 
buldu.  Edinilen 
bilgiye göre, Çorum’dan Ereğli ilçesine giden 
Nazif Sarıyıldız, otomobilin kaportasından 
gelen sesler üzerine aracını inceledi. Yaptığı 
kontrolde kaportada değişik bir kuş gören 
Nazif Sarıyıldız, internet üzerinde yaptığı 
araştırmada kuşun, Türkiye’de nadir görülen 
ve dünyada nesli tükenmekte olan Hint 
Gölet Balıkçı kuşu (İndian Pond Heron) ol-
duğunu öğrendi. Nazif Sarıyıldız, kuşu, kutu 
içerisine koyduktan sonra İlçe Jandarma 
Komutanlığına götürerek teslim etti.  n İHA

Derebucak’ta bir mer-
mer ocağında meyda-
na gelen iş kazasında 
kırılan taşın arasında 
sıkışan işçi feci şekilde 
can verdi.  Edinilen 
bilgiye göre, Derebu-
cak ilçesi yakınlarında 
faaliyet gösteren bir 
mermer ocağında işçi 
olarak çalışan Hasan 
Keteş (28), iddiaya göre taş kesimi esnasın-
da arılama yapılan taşın üzerinden atlamak 
isterken kırılan parça taşın arasında kalarak 
sıkıştı. Ağır yaralanan Keteş, uzun uğraşlar 
sonrasında sıkıştığı taşın arasından çıkarıla-
rak Derebucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıl-
dı. Keteş, yapılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Beyşehir 
Devlet Hastanesi morguna kaldırılan işçinin 
cenazesi daha sonra memleketi Afyonkarahi-
sar’a gönderildi.  n İHA

Mermer ocağında
kaza: 1 kişi öldü

Nadir görülen 
kuş buldu!

Beyşehir ilçesinde, düğüne gidenleri taşıyan minibüsün 
refüjde bulunan yön levhasına çarpması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 
Niyazi T. yönetimindeki 42 BKT 51 plakalı minibüs, Beyşe-
hir-Antalya karayolu Bademli Mahallesi yol kavşağında refüj-
de bulunan trafik tabelasını altına alarak yön levhası direğine 
çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan Lami, 
Arzı, Münevver ve Tunahan T. yaralandı. Olay yerine sevk 

edilen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 
yaralılar ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıla-
rak tedavi altına alındı. Minibüste bulunanların Antalya’ya bir 
düğüne katılmak için yola çıktıkları öğrenildi. Kazaya mini-
büsü sıkıştıran ve daha sonra kaçan başka bir aracın neden 
olduğu ileri sürüldü. Kaza yerinde bulgular tespit eden trafik 
ekipleri bu yöndeki iddialar üzerine plakası belirlenen aracı 
bulmak için çalışma başlattı.  n İHA

Yön levhasında çarptı: 5 yaralı

3 yaşındaki çocuk 4.
kattan aşağıyla düştü

Evlerinin balkonunda oyun oy-
narken halıya tutunduğu sırada 
dengesini kaybederek 4. kattan be-
ton zemine düşen Suriye uyruklu 
3 yaşındaki Mariyya Halid hayatını 
kaybetti. 

Olay, dün 19.30 sıralarında mer-
kez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahalle-
si Bulgur İmam Caddesi’nde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
akşam saatlerinde Suriye uyruklu 
Fatuva Halid namaz kılmak için bir 
odaya gitti. O sırada evde bulunan 
Suriye uyruklu ailenin çocuğu 3 
yaşındaki Mariyya Halid kapısı açık 

olan balkona oyun oynamak için 
çıktı. Bir süre burada oyun oynayan 
çocuk daha sonra balkonda asılı bu-
lunan halılarla tırmanmaya başladı. 
Dengesini kaybedip 4. kattan beton 
zemine düşen küçük çocuğu gören 
mahalle sakinleri durumu hemen 
çocuğun annesine haber verdi. 

Ağır yaralanan 3 yaşındaki Ma-
riyya Halid, otomobille yakınlardaki 
özel bir hastaneye kaldırıldı. Mariy-
ya Halid, doktorların tüm çabasına 
rağmen kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti.
n İHA

Zafer T. (27) kurye kılığında boşanma aşamasında olduğu eşi Saliha Gizem T.’nin (25) 
muhasebeci olarak çalıştığı fabrikaya motosikletle gitti, eşini tabancayla ağır yaraladı 

Kurye kılığında gitti,
eşini tabancayla vurdu

Boşanmak üzere olduğu eşini ça-
lıştığı fabrikaya kurye kılığında gide-
rek tabancayla vurup ağır yaralayan 
kişi, polisin çalışması sonucu yakala-
narak gözaltına alındı. 

Olay, dün Aşağı Pınarbaşı Mahal-
lesi’nde bulunan fabrikada meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer T. 
(27) boşanma aşamasında olduğu eşi 
Saliha Gizem T.’nin (25) muhasebeci 
olarak çalıştığı fabrikaya motosikletle 
gitti. Kurye kılığına giren ve kafasın-
da kask bulunan Zafer T., eşi Saliha 
Gizem T.’nin adına bir kargo getirdi-
ğini söyleyerek fabrikaya girdi. Eşinin 
çalıştığı odaya giren Zafer T. yanında 
getirdiği tabancayla ateş ederek eşi 
Saliha Gizem T.’yi 4 yerinden vurarak 
yaraladı. Bu sırada Zafer T.’nin eşiy-
le görüştüğünü iddia ettiği fabrika 
çalışanı A.Ü.’ye de ateş ettiği ancak 
kurşunun şahsın başını sıyırarak hafif 
şekilde yaraladığı öğrenildi. Çevrede-
kilerin ihbarı üzerine olay yerine polis 
ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edil-
di. Yaralanan Saliha Gizem T. sağlık 
ekiplerinin ilk müdahalesinin ardın-
dan ambulansla Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. 

KOVALAMACADA ÜÇÜNCÜ 
KATTAN ATLADI

Olay sonrası kaçan şüpheli Zafer 
T.’yi yakalamak için Konya Asayiş 
Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amir-
liği ekipleri şehir genelinde geniş 
çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri 
şüphelinin Meram ilçesinde bulunan 
bir kumarhanede saklandığı bilgisine 
ulaştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri 
3 katlı binanın çevresinde güvenlik 
önlemi alarak Zafer T.’yi yakalamak 
için binanın içine girdi. Polis ekipleri-

nin geldiğini fark eden şüpheli Zafer 
T. ilk önce ikinci kata, ardından da 
birinci kata atladıktan sonra bina içe-
risinde yakalanarak gözaltına alındı. 
Şüpheli Zafer T., güvenlik önlemleri 
altında Cinayet Büro Amirliğine gö-
türüldü.

“EŞİMİ ÇOK SEVİYORUM, 
ÇOK KISKANIYORUM”

İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube 
Müdürlüğüne götürülen Zafer T. ilk 
ifadesinde boşanmak üzere olduğu 
eşini çok sevdiğini, çok kıskandığını 
ve biriyle ilişkisi olduğunu öğrenme-

sinin üzerine eşiyle konuşmak için 
fabrikaya gittiğini söylediği öne sü-
rüldü. Zafer T.’nin, “Olay günü arka-
daşımdan motosikletini ödünç aldım. 
Eşimin biriyle ilişkisi olduğunu öğren-
dim. Onun için eşimle konuşmaya 
gittim. Fabrika girişinde güvenliğe 
kurye olduğumu ve kargo getirdiğimi 
söyledim. 

Sonra içeri girdikten sonra eşi-
min odasına gittim. Beni karşısında 
görünce küfür etti. Bunun üzerine 
tartıştık, eşimi ve eşimle görüşen 
A.Ü.’yü vurdum. Eşimi çok seviyo-

rum, çok kıskanıyorum. Eşimi vur-
mak istemezdim” ifadesinde buluna-
rak ağladığı öğrenildi.

 Hakkında 6 yıl kesinleşmiş ha-
pis cezası bulunduğu öğrenilen Zafer 
T.’nin işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, hastanede tedavi al-
tında bulunan ve hayati tehlikesi de-
vam eden Gizem T.’nin daha önce de 
boşanma aşamasında olduğu eşinden 
kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 
şikayetçi olduğu öne sürüldü.
n İHA 

81 ilde eş zamanlı asayiş uygulaması
Emniyet Genel Müdürlüğü tara-

fından aralarında 81 ilde eş zamanlı 
olarak Narko-Sokak-3 Uygulaması 
Konya’da da gerçekleştirildi. Beyşehir 
ilçesindeki uygulama, Konya Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 
ile Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü’nün koordinesinde gerçekleştirildi.
Yurt genelinde saat 16.00-22.30 ara-
sında yapılan uygulamaya Beyşehir 
ilçesinde 16 ekipten oluşan 40 perso-
nel katıldı. Narkotik köpeği Oscar’ın 

da katıldığı uygulamada 225 şahıs 
sorgulanırken, 130 araç incelendi, 8 
araç trafikten men edildi. 12 bin lira-
lık cezai işlemin yapıldığı uygulama-
da, 14 yaşında araç kullandığı tespit 
edilen bir çocuk da polis ekiplerince 
yakalandı. Aracın teslim edildiği ba-
baya bin 763 liralık cezai işlem uygu-
landı. Bir araçta yapılan aramada ise 
ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 
sürücüsüne işlem yapıldı. Bu arada, 
trafik ekiplerinin alkol uygulamasında 

ise durdurduğu bir araçtan inen sürü-
cü uzun süre alkolmetreye üflemeye 
ikna olmadı. Ehliyetinin olmadığını 
beyan eden ve sadece 3 bira içtiğini 
ileri süren sürücü B.Ç., alkolmetreye 
üflememesi halinde 2 bin liralık ceza-
nın uygulanacağının beyan edilmesi 
üzerine ikna olarak alkolmetreye üfle-
di. Yapılan ölçümde 160 promil alkol 
tespit edilen sürücünün daha önce de 
alkollü araç kullanmaktan hakkında 
toplam 7 kez işlem yapıldığı, sürü-

cü belgesine ise 2018 yılına kadar 
el konulduğu öğrenildi. Alkollü araç 
kullanmaktan 8’inci kez işlem yapılan 
sürücü ile aracın sahibi olan oğluna 
toplam 5 bin 289 liralık ceza uygu-
lanırken, B.Ç. yasal işlem yapılmak 
üzere polis merkezine götürüldü, ara-
cı ise sahibi olan oğluna teslim edildi. 
Gazetecilerin kamera ışığından ra-
hatsız olan ve çekim yapmasına tepki 
gösteren sürücü ile polis ekipleri ara-
sında ilginç diyaloglar yaşandı.  n İHA

Zafer T. ilk ifadesinde boşanmak üzere olduğu eşini çok sevdiğini, çok kıskandığını ve biriyle ilişkisi olduğunu 
öğrenmesinin üzerine eşiyle konuşmak için fabrikaya gittiğini söylediği öne sürüldü



Selçuklu, 622 bin 
846 kişilik nüfusu ile 
Konya’nın en büyük il-
çesi ve Türkiye’de de 49 
ilden daha büyük bir yer-
leşim yeri. Genç nüfusu 
ile dikkat çeken Selçuk-
lu’ da, 0-19 yaş arasında 
215 bin 319 kişi yaşı-
yor. İlçeye kazandırdığı 
birçok prestijli eser ile 
belediyeciliğe yeni bir 
soluk getiren Selçuklu 
Belediyesi’nin hizmet 
alanlarından en önemli-
sini çocuklar ve gençler 
oluşturuyor. 

Uzun ve sıcak tatil 
günlerini doyasıya eğle-
nerek geçiren çocuklar 
için “İyi ki Selçuklu’ da 
yaşıyorum” sıradan bir 
cümle değil. Yaz spor 
okulları, kütüphaneler, 
tropikal kelebek bahçe-
si, macera kulesi, çocuk 
oyun grupları ve bu yaz 
çocuklarda tatlı bir telaş 
yaratan “Güle Oynaya 
Camiye Gel” projesi, Sel-
çuklu’da çocukların yaz 
boyunca tatili dolu dolu geçirmele-
rini sağladı. 

GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI 
SELÇUKLU’DAN

Selçuklu’da yaşıyorsanız ve üze-
rinde renk renk formalarıyla yüzleri 
gülen birçok çocuk görüyorsanız 
şaşırmayın. Onlar Selçuklu Beledi-
yesi Yaz Spor Okullarından eğitim 
alan 10 bin 130 öğrenciden sadece 
birkaçı. Evlerinden servislerle alına-
rak yüzmeden futbola, binicilikten 
satranca, wushu’dan kick-boks’a 20 
branşta geleceğin şampiyonları Sel-
çuklu’da yetişiyor. Modern ve nezih 
çok sayıda tesise sahip Selçuklu Be-
lediyesi Yaz Spor Okullarında kentin 
farklı merkezlerinde ve noktalarında 
yer alan çok sayıda merkezde eğitim 
veriliyor. Selçuklu’da spor yapan ço-
cuk ve genç sayısı 25 bini geçti.  

 29 KÜTÜPHANE, 262 BİN KİTAP
Selçuklu’da tatillerin vazgeçil-

mez adreslerinden biride kütüpha-
neler. 29 kütüphane ile yerel yöne-
timler arasında birinciliği kimseye 
kaptırmayan Selçuklu Belediyesi, 
öğrencilere sağlamış olduğu güzel 
ve nezih ortamlarla ders çalışmayı 
eğlenceli bir hale getiriyor. 262 bin 
kitap, sınırsız internet ve nezih bir 
ortamda tatillerini dolu dolu geçiren 
çocuklar yeni yıla hazırlanırken son 
çıkan kitaplara da kolayca ulaştılar. 

Sadece çocukların değil yetiş-
kinlerinde hayret dolu bakışlarla iz-
lediği Konya Tropikal Kelebek Bah-
çesi, Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en 
büyük kelebek uçuş alanına sahip 
tropikal bahçesi. 98 türe ait 20 bin 
adet tropikal bitkiye ve farklı türler-
de binlerce kelebeğe doğal yaşam 
alanı sunan Kelebek Bahçesini ziya-
ret eden çocuklar, yaz tatili boyunca 
yaradılışın mucizesine şahit olurken 
dünyanın farklı coğrafyalarından 
gelen ve kanatlarında dünyanın 
tüm renklerini taşıyan kelebekleri 
görme hatta dokunma fırsatı bul-
dular. 

 Konya Tropikal Kelebek Bah-
çesi’ni içerisinde bulunduran ve 
Konya’nın en büyük parkı olan 
Kelebekler Vadisi Parkı, Konya’da 
ilklere ev sahipliği yapıyor. Macera 
Kulesi ve Çiçek Bahçesi ile tatil gün-
lerinde farklı deneyimler yaşayan 
7’den 70’e tüm vatandaşları ağırla-
yan Kelebekler Vadisi Parkı, piknik 
severlerin ve fotoğraf tutkunlarının 
uğrak yeri oldu. Ayrıca Selçuklu’ 
da bulunan 505 çocuk oyun grubu, 
çocukların rahat nefes alabildikle-
ri ve oyun için hijyenik ortamların 
oluşturulduğu mekanlar çocuklara 
tebessüm ettirdi. 

GÜLE OYNAYA CAMİYE GEL
Selçuklu’da yaz boyunca her sa-

bah tatlı bir telaş yaşandı. Her sabah 

bin 723 çocuk erkenden 
uyandı, hazırlandı ve sa-
bah namazı için yola çık-
tı. Bu arada anne ve ba-
balarını da uyandırmayı 
unutmadılar. Selçuklu 
Belediyesi tarafından 
çocuklara cami sevgisini 
aşılamak için gerçekleş-
tirilen “Güle Oynaya Ca-
miye Gel” projesi 6-14 
yaş arasındaki çocuklar 
için 224 camide uygu-
landı. Camiyi tanıyarak 
ve severek aslında en 
büyük ödülü kazanan 
bin 723 çocuk Selçuk-
lu Belediyesi tarafından 
birbirinden kaliteli renk 
renk bisikletler ile ödül-
lendirdi.

 Başkan Altay; 
“Gençlere ve Çocuklara 
Yönelik Çalışmalarımız 
Devam Edecek”

Geleceğin teminatı 
gençler ve çocuklar için 
birçok proje geliştirdik-
lerini ve onlara daha 
yaşanabilir bir gelecek 
bırakmak için gayret 

gösterdiklerini ifade eden Selçuk-
lu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “Uzun yaz tatilinin ardından 
çocuklarımız yeni eğitim öğretim 
dönemine başlıyorlar, tüm öğrenci-
lerimize başarılar diliyorum. 

Selçuklu Değerler Eğitim Prog-
ramı (SEDEP) yıl sonu etkinlikle-
ri ile başlayan yaz tatili boyunca 
gerçekleştirdiğimiz birçok proje ile 
çocuklarımızın keyifli bir tatil geçir-
melerini sağladık. Yaz spor okulla-
rı, kütüphaneler, hatıra yaz okulu, 
Kelebekler Vadisi, Macera Kulesi, 
çocuk oyun grupları, Güle Oynaya 
Camiye Gel projeleri gibi birçok pro-
je ile çocuklarımız yaz tatilini dolu 
dolu geçirdiler. 

Her gün sabah namazı için er-
kenden kalkarak camiye giden ço-
cuklarımıza gerçekleştirdiğimiz zi-
yaretlerimizde onların heyecanına 
tanık oldum. Yaz spor okullarında 
eğitim alan çocuklarımızın guru-
runu birlikte yaşadım. Kelebekler 
Vadisi ve Macera Kulesini dolduran 
çocuklarımız mutluluğu bizleri ziya-
desiyle sevindirdi. 

Selçuklu Belediyesi olarak gele-
ceğimizin teminatı çocuklarımız için 
projeler geliştirmeye onların mutlu-
luğuna ve başarılarına şahit olmaya 
devam edeceğiz” dedi. 
n HABER MERKEZİ
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Selçuklu Belediyesi’nin hizmet alanlarından en önemlisini çocuklar ve gençler 
oluşturuyor. Yapılan hizmetler ile çocukların yaz tatilini dolu dolu geçirdi 

Selçuklu’da çocuk 
olmak çok güzel

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geleceğin teminatı 
gençler ve çocuklar için birçok proje geliştirdiklerini ifade etti.
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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

* GECE BEKÇİSİ
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE, YAPRAK YAYLI 
MAKAS İMALATI YAPAN FİRMAMIZDA 

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

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

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

CNC OPERATÖRÜ ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen yapılması rica olunur

3.Organize San.Böl. İhsandede Cad. 10 nolu Sk. No:2 Selçuklu/KONYA
Tel: 0332 239 13 81
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- BAYAN ELEMAN 
  •Çok iyi derecede İngilizce bilen
  •Dış Ticaret Pazaralama ekibinde çalışabilecek seyahat engeli olmayan  
- Gıda mühendisi (Bay - İyi derece İngilizce Bilen)
- Gıda teknikeri
- Kaynakçı
- Elektrik Elektronik teknikeri

Aranmaktadır.
Başvurular şahsen yapılacaktır.

DEMİRPOLAT TARIM ÜRÜNLERİ NAK.OTM.İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
Büyükkayacık mak.418 sok. no:3/1 Selçuklu/KONYA

Tel: 0332 245 97 97

Demirpolat bünyesinde
çalıştırılmak üzere;

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

SATILIK DAİRELER
EKERLER KAĞIT TORBA VE 

POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

- Fabrikamızın 
alüminyum döküm 
birimine daha önce 

alüminyum dökümde 
çalışmış tecrübeli 

personel alımı 
yapılacaktır. (Tercihen el 
haddesinde tecrübeli)

 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

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

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere; 
ekip çalışmasına ve 

3 VARDİYALI SİSTEME uyum 
sağlayabilecek BAY-BAYAN 

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

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

•Garson
•Mutfakçı

•Vasıflı-Vasıfsız 
Bayan elemanlar alınacaktır.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

Adres: Alaaddin Kap Caddesi No:130/C
KTO Karatay Üniversitesi Kampüsü - 

Merkezi Derslik Binası

Tel: 0.532 170 66 67

Firmamız 
bünyesinde
çalıştırılmak 

üzere;
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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

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere seyehat 
engeli olmayan mobilya, elektrik işinden anlayan  

elemanlar ve vasıfsız elamanlar alınacaktır.

İletişim :0332 346 06 06
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ELEMANLAR 
ARANIYOR

ÖZÇİĞDEM KURUYEMİŞ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

4.Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacık Mh. 
410 Nolu Sk. No:2 Selçuklu/KONYA 

Tel: 0(332) 342 64 90 

Firmamız Bünyesinde 
çalıştırılmak üzere 

VASIFLI VASIFSIZ 
elemanlar alınacaktır. 

Müracaat şahsen yapılacaktır

Real işçileri Metro’da eylem yaptı!
Real Hiper Marketleri işçileri taz-

minatsız işten çıkarılmalarını protes-
to etmek için aynı şirket bünyesinde 
bulunan Metro market önünde eylem 
yaptı. Yapılan açıklamada, “Bizler yıl-
larca Real Marketler Zinciri A.Ş’de çalı-
şan işçileriz. Hileli iflas yolu ile Türkiye 
genelinde bin 700 işçinin hakları gasp 
edilerek hiçbir hakkı ödenmeden çıkışı 
verilmiştir. Verilmeyen haklarımız için 
bugün burada hileli iflası yutmuyor di-
yoruz ve Real-Metro ve Beğendik’ten 

haklarımızı alana kadar mücadele 
edeceğiz demek için toplandık. İşine 
son verilen bizlerin tüm haklarından 
hem Beğendik Grubu hem de Metro 
AG sorumludur. Bu nedenle hakları-
mızı almak için günlerdir İstanbul’da, 
Konya’da, Ankara’da Metro ve Beğen-
dik mağazaları önünde eylemlerimiz 
sürüyor. Hileli iflas yoluyla gasp edilen 
haklarımızı alana kadar Real marketin 
bağlantılı olduğu Beğendik ve Metro 
mağazaları önünde meşru eylemleri-

mizi sürdüreceğiz. Haklarımızı alana 
kadar yılmadan mücadelemizi sürdü-
receğiz” açıklamasında bulunuldu.

“13 Real mağazasından 9 tanesi 
iflas yoluyla kapatılmış, bu iş yerlerin-
de çalışanlar tazminatsız olarak işten 
çıkarılmıştır” iddiasında bulunan işçi-
ler, haklarını alana kadar mücadeleye 
devam edeceklerini açıkladı. Eylem 
işçilerin kıdem tazminatı dilekçesi ha-
zırlamaları ile sona erdi. 
n UFUK KENDİRCİ



Konya Pancar Ekicileri Kooperati-
fi’nin 65. Seçimli Olağan Genel Kuru-
lu gerçekleştirildi. tek listeyle seçime 
giden AK Parti Karaman Milletvekili, 
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Başkanı, Pankobirlik Ge-
nel Başkanı Recep Konuk yeniden 
Başkan seçildi. 

Genel Kurul son yılların en yüksek 
katılımıyla yapıldı. Çiftçiler büyük ilgi 
gösterdi genel kurula. Recep Konuk’a 
destek vermek için Genel Kurul sa-
lonunu dolduran çiftçiler, Konuk’an 
yeniden başkan seçilmesinden mutlu 
oldular. 

Genel Kurul’a oy kullanmak için 
gelen çiftçilerden Mehmet Ali Ça-
lıkuşu, Recep Konuk’un tekrardan 
başkan olmasından memnun olduk-
larını belirterek, “Karaarslan tarafında 
çiftçilik yapıyorum. Ben kendim ekim 
yapmıyorum ancak vatandaşa veri-
yorum. Yalnızım ondan dolayı ekim 
yapmayı tercih etmedim. Bir arkada-
şımız benim adıma ekiyor. Genel ku-
rul için oy kullanmaya geldik buraya. 
Recep Konuk’un tekrardan başkan 
olması en büyük arzumuzdu.  Çünkü 
Recep Konuk’un bütün çiftçilere fay-
dası var” ifadelerini kullandı. 
ÇİFTÇİNİN EZİLMEMESİNİ İSTİYORUZ

Çumra İlçesi’ne bağlı Abditolu 
Mahallesi Muhtarı Âdem Özçalıkçı 
da, Başkan Recep Konuk’tan istek-
lerde bulundu. Çiftçinin ezilmemesi 
gerektiğine dikkat çeken Özçalık-
çı, sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Çumra’dan buraya oy kullanmaya 
geldik. Pancar ekimi yapıyoruz. Re-
cep Konuk’un seviyoruz. Çünkü ken-
dimizden bir insan. Hizmetlerinden 
memnunuz. Bize 20 yıldır çok kat-
kısı oldu. Çiftçinin daima arkasında 
duran bir insan. Biz başkanımızdan 
paralarımızın yüksek, firelerimizin az 
olmasını istiyoruz. Çiftçi ezilmemeli-
dir. Girdiler bizlere çok pahalı yansı-
yor. Bunların düzelmesini istiyoruz.”

ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADIĞI 
ZAMAN ÇOK ÜZÜLDÜK

Daha önceden Recep Konuk’un 
aday olmayacağını açıklaması üzeri-
ne çok üzüldüklerini belirten Hasan 
Topuz kendisinin çalışkan bir insan 
olduğunu söyleyerek, “Daha önceden 
besicilik yapıyordum rahatsızlığım-
dan dolayı bıraktım. Şimdi de çiftçilik 

yapıyorum. Mısır ve pancar ekiyorum. 
Recep Konuk’un başkan olmasını is-
tedim. Kendisi çalışkan bir insan ça-
lışkan olduktan sonra her zaman oy 
atabiliriz. Bir ara aday olmayacağını 
açıklamıştı o zaman çok üzüldük. 
Kendisine devam etmesi gerektiğini 
söyledik devam etmeye de karar ver-
di” diye konuştu.   n HÜSEYİN MENEKŞE
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Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 65. Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda Recep Konuk’un yeniden Başkan seçilmesi çiftçileri mutlu etti 

Konuk seçildi, çiftçi sevindi!

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

ÇUMRA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
16 DAİRELİ LOJMANLI HİZMET BİNASI ONARIMI

KONYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü 16 Daireli Lojmanlı Hizmet Binası Onarımı yapım işi 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2017/451204
1-İdarenin
a) Adresi : TOPRAK SARNIÇ MAH. AZARBEYCAN CAD. MERAM EK HIZMET 
   BINALARI 2 42090 LALEBAHÇE YOLU ÜZERİ MERAM/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323224214 - 3323227576
c) Elektronik Posta Adresi : konyaikmal@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü 16 Daireli Lojmanlı 
   Hizmet Binası Onarımı
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çumra/KONYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
   yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya Emniyet Müdürlüğü/İkmal Şube Müdürlüğü İnşaat Emlak 
   Büro Amirliği 
b) Tarihi ve saati : 25.09.2017 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek 
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli 
imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin, Benzer iş grupları listesinde yer alan; B/III, C/IV Grubu 
işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Müh.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Emniyet 
Müdürlüğü/İkmal Şube Müdürlüğü İnşaat Emlak Büro Amirliği adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Emniyet Müdürlüğü/İkmal Şube Müdürlüğü İnşaat 
Emlak Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 

Basın 663274- www.bik.gov.tr

Otomatik BES’teki 3 milyonu aşkın
katılımcı 1 milyar lira biriktirdi

Sosyal güvenlik sisteminin ta-
mamlayıcısı olarak kurulan BES’e 
yılbaşı itibarıyla otomatik katılımın 
getirilmesinin ardından sisteme da-
hil olan katılımcının birikimi 8 ayda 
1 milyar lirayı aştı. Dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de sosyal güvenlik 
sisteminin tamamlayıcısı olarak ku-
rulan Bireysel Emeklilik Sistemine 
(BES) yılbaşı itibarıyla otomatik katı-
lımın getirilmesinin ardından siste-
me dahil olan 3 milyon 283 bin 856 
katılımcının birikimi 8 ayda 1 milyar 
lirayı aştı.

Bireylerin emeklilik dönemlerin-
de refah seviyelerinin düşmemesi 
ve aynı zamanda yurt içinde uzun 
vadeli tasarruf seviyesi yükseltilerek 
yaratılan fonlarla ülke ekonomisine 

katkı sağlanması için Türkiye’de 27 
Ekim 2003’te başlayan BES, yılbaşın-
dan itibaren Türk vatandaşı olup 45 
yaşını doldurmamış olanlardan ücret 
karşılığı çalışanların sisteme otomatik 
katılımıyla büyümesini sürdürüyor. 

Emeklilik Gözetim Merkezi 
(EGM) BES’e ilişkin istatistiki verile-
ri otomatik katılımın getirilmesinin 
ardından “BES temel göstergeleri” 
ve “Otomatik katılım temel göster-
geleri” şeklinde iki ayrı başlık altında 
yayımlıyor.

AA muhabirinin EGM’nin “Oto-
matik katılım temel göstergeleri” 
verilerinden derlediği bilgilere göre, 
yılbaşından sonra otomatik olarak ka-
tılanların sayısı 31 Ağustos itibarıyla 
3 milyon 283 bin 856 olurken, bu 

çalışanların fon tutarı da 1 milyar 29 
milyon 27 bin 189 lira olarak gerçek-
leşti. Sisteme katılan çalışan başına 
düşen ortalama birikim tutarı 313,3 
lira oldu. Devletten BES kumbarasına 
9,4 milyar lira

“BES temel göstergeleri”ne göre 
ise, aynı tarih itibarıyla sistemdeki 
katılımcı sayısı 6 milyon 831 bin 589 
oldu.

Geçen yılın sonunda BES’teki ka-
tılımcı sayısı 6 milyon 625 bin 759, 
katılımcıların fon tutarı da 53 milyar 
409 milyon 338 bin 756 lira olarak 
kaydedilmişti. Söz dönemde devlet 
katkısı fon tutarı 7 milyar 438 milyon 
167 bin 182 lira, emekli olanların sa-
yısı da 44 bin 331 olarak gerçekleş-
mişti.  n AA
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Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 65. Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda yeniden Başkan seçilen Recep Konuk, 18 yıldır çiftçinin emanetine sahip çıktığını ifade 
etti. Konuk, Konya Şeker’in kendi başkanlığı döneminde 3.8 milyar yatırım yaptığını belirterek, “Konya Şeker batmıyor ama yaptıklarımız birilerine batıyor” dedi

‘Batmıyoruz, büyüyoruz!’
Çiftçinin yoğun talebi ve üreticide 

oluşan mutabakat üzerine, AK Parti 
Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Baş-
kanı, Pankobirlik Genel Başkanı Re-
cep Konuk’un tek aday olarak girdiği 
Genel Kurul son yılların en yüksek 
katılımıyla yapıldı.

Ülke tarımı ve tarıma dayalı sa-
nayinin gelişmesinde, çiftçilerin bilgi 
ve gelir seviyesinin yükseltilmesinde, 
Türkiye’nin ihtiyacı olan hammadde-
nin dışa bağımlı olmadan karşılana-
bilmesinde, üretimin sürdürülebilir 
hale getirilmesinde, refah ve kalkın-
manın artırılmasında önemli bir mis-
yon üstlenen Konya Pancar Ekicileri 
Kooperatifi’nin 65. Seçimli Olağan 
Genel Kurulu, yoğun bir katılımla, 
Konya Şeker Merkez Kampüsünde 
gerçekleştirildi.

Kooperatif gündeminin yanı sıra 
tarım sektörünün geleceğinin de 
konuşulduğu Genel Kurula binlerce 
üretici, çok sayıda belediye başkanı 
ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi 
katıldı. Genel Kurul, saygı duruşun-
da bulunulması, İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başladı. Gündem ve di-
vanın teşekkülü ile devam eden Ge-
nel Kurulda, tüm gündem maddeleri 
oy birliği ile kabul edildi. Genel Ku-
rul’da çok sayıda siyasi ve sivil top-
lum kuruluşu ile iş dünyasından me-
saj gelirken, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali 
Yıldırım’ın gönderdikleri mesajlar 
okundu.

Salonda iki defa okunan ve üre-
ticilerden yoğun alkış alan Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
mesajında, “SS. Konya Pancar Ekici-
leri Kooperatifinin 65. Olağan Genel 
Kuruluna davetiniz için teşekkür edi-
yorum. Ülkemizde Şeker Sanayiine 
Hammadde sağlanması, üretimde 
verimliliğin artırılması, üyelerinin 
haklarının korunması, ülkemizin ta-
rımsal kalkınma hedeflerine ulaşma-
sı hususlarında önemli görev üstle-
nen Pankobirlik’e bağlı kooperatifiniz 
bünyesindeki çalışmalarında başarı-
lar diliyorum.Genel Kurul Toplantısı-
nın hayırlı olmasını temenni ediyor, 
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 
46.353 ortağını ve tüm Konya çiftçi-
sini en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum” ifadeleri yer aldı. 

Başbakan Binali Yıldırım ise me-
sajında, “Değerli Genel Kurul Üye-
leri ve kıymetli çiftçiler, sizler Konya 
Ovasının verimli topraklarının ürün-
lerini, alın teriniz ve sabrınızla, ülke-
mizin her bir hanesine ulaştırıyor-
sunuz. Ürettiğiniz pancarlar şekere 
dönüşerek milletimizin ağzını, gön-
lünü tatlandırıyor, ayrıca kooperati-
finiz faaliyetleriyle çiftçiler arasındaki 
dayanışma, tecrübe paylaşımı, mes-
leki paylaşım, verimlilik ve kazanç 
yükseltme çalışmalarının varlığıyla 
da ülkemizin kalkınmasına büyük 
katkıda bulunuyorsunuz. Cumhu-
riyetimizin 100. Yılına yaklaşırken, 
vizyonumuzu oluşturan 2023 hedef-
lerimizden biri de dışa bağımlığını 
asgari ölçüde tutan bir ekonomik ya-
pıyı tesis etmektir. Sizler, tarlalarını-
za ektiğiniz her tohumla, suladığınız 
her karış toprağınızla ve emeğinizle; 
bu yüksek ideale katkı sağlıyorsunuz. 
Biz de hükümet olarak, dün olduğu 
gibi bundan sonra da her türlü deste-
ği vereceğiz. Bu vesileyle kurulduğu 
1952’den bu yana, Konya tarımına, 
dolayısıyla ülkemize hizmet eden 
güzide kurumunuzun 65. Olağan 
Genel Kurulunun; iliniz, memleke-
timiz ve milletimiz için hayırlara ve-
sile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz 
ediyorum. Geçmişten bugüne Konya 
Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde gö-

rev yapan, Genel Kurul ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimize, çiftçi kardeşle-
rime hürmetlerimi, muhabbetlerimi 
yolluyorum” dedi.

Mesajların okunması ve gündem 
maddelerinin görüşülmesinin ardın-
dan kürsüye gelen AK Parti Karaman 
Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Başkanı, Pan-
kobirlik Genel Başkanı Recep Konuk 
konuşmasına Genel Kurula yoğun 
katılım için üreticilere teşekkür ede-
rek başladı. 

“18 yıldır emanetinizi taşıyorum. 
Gurbete gidip gelmiş, bir sılanın bir 
de pancar tarlasının hasretine daya-
namadığı için gurbetten dönmüş biri 
olarak bana 18 yıl önce emaneti tes-
lim ettiğinizde insanların doğduğu 
yerde doyması için çalışacağıma söz 
verdim” diyerek konuşmasını sürdü-
ren Genel Başkan Recep Konuk, “Bu 
sözümü tutmanın, Rabbimin bu sözü 
tutmayı nasip etmesinin bahtiyar-
lığını yaşıyorum. Bugün Konya’nın 
köyleri Anadolu coğrafyasında iş güç 
kaygısıyla en az göç veren köylerdir. 
Dolayısıyla Konya’nın köyleri Ana-
dolu’da en az, evlat, eş, dost, akraba 
hasreti çeken köylerdir. Bunda Kon-
ya Şeker’in yaptığı yatırımlarla hem 
doğrudan istihdam imkanını arttır-
masının hem de tarlaya iş bulmasının 
etkisi büyüktür. Bugün Konya Şeker 
yaptığı yatırımlarla 18 yıl öncesine 
göre ilave 9.000 civarında doğrudan 
istihdam imkânı sağlamasaydı Kon-
ya’nın ekseriyetle köy ve ilçelerindeki 
9 bin aile iş için gurbete çıkan 9.000 
evladının hasretini çekecekti. 9.000 
evlat da sıla hasreti çekecekti. Konya 
Şeker, yaptığı yatırımlarla pancarın 
yanına patatesi, ayçiçeğini, mısırı, 
buğdayı, arpayı, kanolayı, üzümü 
elmayı da alacak, hayvancılığı büyü-
tecek yatırımları yapmasaydı belki de 
yüzlerce, binlerce aile köyünden ya 
Konya’ya ya da başka illere ekmek 
derdiyle göçecek, köydeki komşuları, 
akrabaları, eş dost hasreti çekecek-
ti. Biz yaptığımız yatırımlarla sade-
ce bir ekonomi inşa etmedik, sosyal 
dokuyu da koruduk, aile birliğini de 
koruduk. Bu bir iddia meselesidir. 
Bu bir kararlılığın sonucudur. Baş-
larken dedik şimdi de daha kuvvetli 
söylüyoruz, bizim insanımız bereketli 
toprakların fukara bekçisi olmayacak, 
doğduğu yerde doyacak, doymakla 
da kalmayacak refaha, zenginliğe ka-
vuşacak” dedi.
“TÜRK ÇİFTÇİSİNE YAKIŞANI YAPMAK 

DA KONYA ÇİFTÇİSİNE YARAŞIR”
Türkiye’nin 28 Milyon hektarlık 

tarım arazisiyle dünyada tarım arazi-

si varlığı bakımından 13’üncü sırada 
olduğunu ifade eden Başkan Recep 
Konuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tarımda söz sahibi ülkelerin 
önünde bir fırsat varsa bizim gibi 
henüz potansiyelini tam olarak hare-
kete geçirememiş ülkeler için iki fır-
sat var. Tarımsal üretimde gelişmiş 
ülkeler üretimlerini arttırabilir mi? 
Arttırabilir. Daha verimli tohumlar 
üretir, yeni tarım teknikleri gelişti-
rip bir nebze arttırıp büyüyecek bu 
ticaretteki payları muhafaza edebilir, 
biraz da arttırabilirler. Ancak biz hem 
üretimimizi yeniliklerle arttırarak 
hem de potansiyelimizin tamamını 
devreye sokarak büyüyecek bu tica-
retten onlara göre çok daha fazla pay 
alabiliriz. Bunun için hükümetimiz 
15 yıldır kesintisiz bir gayret gösteri-
yor. Köyden göçün teşvik edildiği yıl-
larda bilerek veya bilmeyerek ihmal 
edilen tarımsal altyapıdaki eksiklikle-
ri gidermek için imkanlarını seferber 
ediyor. 70’li yıllarda ilk kazma vuru-
lup 30-35 yıl sürüncemede bırakılan 
sulu tarımın merkezde olduğu kal-
kınma projelerine 30-35 yıl boyunca 
akıtılmayan kaynakları 2-3 yılı 1’e 
düşürerek ayırıyor. KOP gibi, GAP 
gibi, DAP gibi tabiri caizse ardiyeye 
terk edilmiş kalkınma motorlarını 
ardiyeden çıkarıp tekrar bu katarın 
lokomotifine monte etmeye çalışıyor. 
Niye; Konya çiftçisi, Karaman, Niğde, 
Aksaray, Urfa, Antep çiftçisi daha çok 
üretebilsin diye. O projeler bitmedi-
ği, bitme yoluna giremediği için gün-
deme bile gelemeyen yeni projeleri 
şimdi değerlendiriyor, değerlendire-
biliyor. Yani Mavi Tüneli tamamlaya-

cak, Mavi Tünelin yetemeyeceği yer-
lere de suyun yetişmesini sağlayacak 
projeleri gündemine alabiliyor. Özet-
le eskinin yükleri hafifledikçe yerine 
yeni yükler taşımaya başlayabiliyor. 
50-60 yıldır konuşulan ama bir arpa 
boyu yol alınamayan arazi toplulaş-
tırmasında özle söz bir olunca, yani 
samimi olunca 40 yılda alınan mesa-
feyi 14-15 yıla sığdırabiliyor. Bu sek-
töre, hem bir inancın hem de verilen 
önemin göstergesidir, aynı zamanda 
da geleceğin dünyasında Türkiye’nin 
tarım ve gıda sektörüyle güçlü bir 
konumda yer alma isteğinin, arzu-
sunun teyididir. Hedef belli. Türkiye 
tarım sektörü dünyada ilk beş içinde 
yer alacak. Tarımsal hasılasını 150 
milyar dolara çıkaracak. Sektördeki 
başka aktörlerin de bu hedefe ulaş-
mak için sorumluluğu, vazifesi, üstle-
neceği rol yok mu? Var, hem de çok. 
Bu işte üniversitenin de mesuliyetleri 
var, sanayicinin de yapması gereken-
ler var, çiftçinin de yapması gereken-
ler var, çiftçi kuruluşlarının da. Buna 
birilerinin masanın bu tarafındaki, 
yani tarımsal üretim tarafındaki bi-
rilerinin lokomotiflik yapması gere-
kiyor. Türkiye’de bu role hazır olan, 
ülke tarımına masanın bu tarafından 
yani tarımsal üretim tarafından lo-
komotiflik yapabileceğini ispatlamış 
en önemli kurum Konya Şeker’dir, 
Konya üreticisidir. Türkiye bu hedef-
lerine ulaşacaksa başrollerden biri bu 
kurumun olacak, başrollerden birin-
de bu kurum ve Konya çiftçisi olacak. 
Hepiniz biliyorsunuz, ben bir karar 
verdim. Dedim ki, bu dönem aday 
olmayacağım. Bu kararımın sebebini 

de açık yüreklilikle ifade ettim. Sağ-
lığımda da bu kurumun bensiz de 
işlediğini görmek istiyorum dedim. 
Ve ekledim, insanlar fani kurumlar 
baki diye. Ben bu kararımı açıkladık-
tan sonra yaşananları tek tek anlat-
mayacağım. Çünkü yaşananlar ve 
üfürülen dedikodular nedeniyle bu 
kurumun bünyesinde yara açmak is-
teyenlerin değirmenine su taşıyacak 
değilim. Sadece şunu söyleyeceğim, 
gördüm ki bana kurumu yönetme 
konusunda rıza gösterenler ayrılma 
konusunda rıza göstermiyorlar.

Kurumun bekçiliğinden emekli 
olma isteğime çiftçinin geleceği için 
emek sarf etmeye devam et talebiy-
le karşılık veriyorlar. Ben bu güne 
kadar sizin rızanız hilafına hiç adım 
atmadım. Konya çiftçisi ne diyorsa o. 
Çiftçinin yani sizin sözünüzün üstüne 
söz olmaz.”

 “KONYA ŞEKER BATMIYOR; AMA 
YAPTIKLARIMIZ BİRİLERİNE 

BATIYOR”
“Yoklukla mertlik olmaz” diyen 

Başkan Recep Konuk, Konya Şeker’in 
kendi başkanlığı döneminde 3.8 mil-
yar yatırım yaptığını ve Torku’nun 
marka değerinin 720 milyon dolar 
olduğunu söyledi. 2003 yılında Çum-
ra Şeker’in temelini attığından beri 
her yıl Konya Şeker batıyor söylenti-
lerinin çıkarıldığını ifade eden Konuk, 
“Her yatırımda bu iddia ısıtılıp, ısıtılıp 
piyasaya sürülüyor. Bu sene 3 tane 
yatırım yapıldı. Un Fabrikası, Meyve 
Suyu Üretim Tesisi, Bulgur Fabrikası 
Batan bir kurum nasıl yatırım yapar. 
Biz her yeni üretim alanına girdikçe 
birilerinin ayağına bastıkça, ayağına 
bastıklarımız, batıyor, yalanına sarıl-
dı. Konya Şeker batmıyor ama yap-
tıklarımız birilerine batıyor” dedi.

Kendisinin gençlik döneminde, 
ülkenin gençlerinin sağ sol diye bö-
lündüğünü, gençlerin birbirlerini 
vurduğunu hatırlatan Konuk, “Her 
iki tarafta kendi samimi inancı, ide-
olojisi için birbirini vuruyordu. O 
dönemde bir başkent için, Türkün 
bayrağını dikeceğiz, diye çok slogan 
attım. O iddiaydı ama bugün o bay-
rağı Torku markasıyla o başkentteki 
marketlere de, başka ülkelere de dik-
tik” dedi.

Konya Şeker’in kurduğu Gıda 
ve Tarım Üniversitesi hakkında da 
üreticileri bilgilendiren Başkan Re-
cep Konuk, “tarım sektörü olarak, 
dışarıya en çok parayı tohum için 
ödüyoruz, Fabrika kurarak tohum 
üretemezsiniz, tohumu bilgiyi üretir-
seniz üretebilirsiniz. Bu sene 700 çe-
şit buğday tohumu üzerinde çalışma 

başlattık. Kim yapıyor bunu? Üniver-
site. Bu çalışmalar çeşitlenecek ve bu 
kuruma, çiftçimize, ülkemiz tarımına 
katkı vermeye başlayacak“ diye ko-
nuştu.

Konya Şeker’in çiftçinin malı 
olduğunu söyleyen Başkan Recep 
Konuk, üreticiden malına mülküne 
sahip çıkmasını istedi. Türkiye’de 
geçmişte başarılı kooperatif örnekleri 
olduğunu, sahipsiz kaldıkları, sahip 
çıkılmadıkları için çoğunun güç du-
ruma düştüğünü belirten Başkan 
Recep Konuk, “Bugüne kadar aynı 
film onlarca kere sahnelendi. Adları 
değişti, yerleri farklı oldu, ama sonuç 
hep aynı oldu. Adına ister kooperatif 
deyin, ister A.Ş. ister ortak girişim. 
Faaliyet alanlarına da tavukçuluktan 
tekstile, mandıra işletmeciliğinden 
mobilyaya, fındıktan zeytine onlar-
ca ürünü onlarca sektörü koyun. 
Onlarca film aynı başladı, aynı bitti. 
Bir sürü insanın bir birine sarılarak, 
omuz omuza vererek kurduğu işlet-
meler önce büyüdü, sonra birilerinin 
menfaatine dokunmaya başladı. Bir 
birine sarılanların içine önce nifak so-
kuldu, sonra birbirine omuz verenler 
birbirlerine omuz vurmaya başladı. 
Sonra birlikleri bozuldu, en sonun-
da bu işletmelerde bu işletmelerin 
sahiplerinin toplandığı mekânlarda 
kavga ve takaza eksik edilmedi. Son-
ra? Sonrası malum böl, parçala ve 
yut. Ben size onlarca kooperatif saya-
rım bir dönemin yıldızı olan. Bugün 
neredeler? Malları, mülkleri, işletme-
leri haraç mezat satıldı. Borcu ortak-
larının üzerine kaldı. Bugün devlet 
atayacak kayyum bile bulamıyor. Te-
sisleri piyasadaki en büyük rakipleri-
nin eline geçti. Çiftçinin malı allem 
güllem edildi el değiştirdi. Şimdi tıkır 
tıkır çalışıyor” şeklinde konuştu. 

“BİR FABRİKA TESLİM ETTİNİZ 
ÜSTÜNE 45 TANE İLAVE ETİM”
Başka Konuk konuşmasını şu 

sözlerle tamamladı: “Siz bana ve 
arkadaşlarıma emaneti tevdi eder-
ken malımıza mülkümüze sahip çık, 
namerdin elini bu fabrikadan uzak 
tut, hakkımızı koru dediniz. Benden 
ne fabrika ne üretim tesisi istediniz. 
Emanetiniz bugün burada. Bu fabri-
kaya ne namert elini değdirdim, ne 
de malınıza mülkünüze zeval gelme-
sine müsaade ettim. Bana bir fabrika 
teslim ettiniz üzerine 45 tane daha 
üretim tesisi ilave ettim. Koltuktan 
kendi rızamla kalkmak istedim, siz 
ayağa kalktınız olmaz dediniz. Sayın 
Cumhurbaşkanımız sizin malınıza, 
mülkünüze zeval gelirse vebali sen-
dedir diye uyardı. STK’lar, Torku ile 
sağlıklı ürüne kavuşan tüketiciler bu 
karara onay vermedi. Ben de her-
kesle konuştum, herkesi dinledim, 
herkese danıştım ve tekrar düşün-
düm. Yaşananları değerlendirdim. 
Türkiye’de birçok kooperatifin başına 
gelenlerden ürktüm. Bir delik açıp 
sızmak isteyenlerin geçebileceği bir 
deliğin, boşluğun oluşmasından ve 
bunun vebalinden korktum. Ve bana 
teslim ettiğiniz altın yumurtlayan tek 
tavuktan 45 altın yumurtlayan tavuk 
ürettiğim gibi yeni altın yumurtlayan 
tavuklar üretmek için karşınıza bu 
defa da emanete talip olarak çıktım. 
Takdir sizin. Karar sizin.”

Konuşmasının sonunda Başkan 
Recep Konuk, üreticiler tarafından 
verilen kasketi taktı. Genel Başkan 
Recep Konuk’un konuşmasından 
sonra geçilen seçimlerde, tek aday 
olmasına rağmen, Genel Kurul’a ba-
zıları 200 km mesafeden gelen bin-
lerce üretici katılırken Başkan Konuk, 
yeniden Konya Pancar Ekicileri Koo-
peratifi Başkanlığına mutabakatla se-
çildi.  n HABER MERKEZİ 

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Başkanı, Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk
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Geçtiğimiz Ağus-
tos ayında Selçuklu 
Belediye Başkanı  
Sayın İbrahim Uğur 
Altay Konya adına 
çok önemli bir yatı-
rımın tamamlandı-
ğı, müjdesini verdi.  
Selçuklu Kongre 
Merkezinin tamam-
landığını, yakın bir 
zamanda açılacağını açıkladı.

Kültür şehri, üniversiteler 
şehri, fuar şehri, sanayi şehri, 
ticaret şehri  dolayısıyla turizm 
şehri Konya için stratejik  bir ya-
tırım.

Verimliliği yüksek,   çok bo-
yutlu katma değer sağlayıcı bir 
yatırım.

Günümüz dünyasında bi-
lim ve teknolojinin hızlı gelişimi 
ile insanlar daha fazla paylaşım 
, daha fazla toplanma  ve bilgi 
alışverişinde bulunmak ihtiyacı 
duymaktalar. Ulaşım imkanları-
nın artması, toplantı imkanlarını 
sağlayan mekanlara yatırım ya-
pılması, kongrelerin gelişmesin-
de önemli rol oynamıştır.

İşte bu gereksinimle ortaya 
kongre turizmi diye bir kavram 
çıktı.

Dünyada ve ülkemizde hızla 
gelişen bir turizm şekli.

Ülkemizde İstanbul ve  
Kuşadası’ndan sonra  Selçuklu 
Kongre merkezi ile Anadolu’nun 
en büyük kongre merkezi ile 
üçüncü büyük Kongre merkezi 
olarak,  bilim , teknoloji, kültür 
alanında önemli bir görevi üst-
lenmeye hazırlanıyor.

Kongre turizmi dünyada hızla 
gelişiyor.

Kongre turizmi başta Amerika 
olmak üzere, Almanya, İspanya 
İngiltere olmak üzere gelişmiş ül-
kelerde yoğunlukta iken, ulaşım 
imkanları, farklı mekan arayışları, 
Kongre merkezlerinin gelişmesi 
ile dünya geneline hızla yayılıyor.

Ülkemizin 1960’larda bu 
alanda esamesi bile okunmaz 
iken bu alandaki ısrarlı çalış-
malarla 2016’ya kadar dünya 
çapında  2012’de 21’ci 2014’de 
8’nci sıraya kadar yükselmiş .. 
2014 den beri gerek Suriye krizi 
gerek  darbe girişimi ile beraber 
turizmle birlikte  50’nci sıralara 
gerilemiş.

İşte böyle bir ortamda bir 
kongre merkezi açmak hem de 
iddialı bir kongre merkezi açmak 
stratejik değerde bir girişim.

Hem şehri hem de ülkenin tu-
rizmine yön verecek , bu konuda 
önemli bir yatırım.

2019 da toparlanmaya başla-
yacağı öngörülen Kongre turizmi 
için böyle bir merkezin açılması 
ile hemen kolları sıvamak lazım.

Sadece üniversiteler, politik 
toplantılarla bu kongre merkezini 
n şehre katkısı olsa bile alabile-

ceğimiz gerçek kat-
ma değere ulaşmak 
için uzmanlaşmış bir 
kadro ile de çalışma 
yapmak lazım.

Öyle ki kongrelerin 
hazırlanması bir 
zaman meselesi.

Konun belirlen-
mesi, mekanın be-
lirlenmesi,  gerekli 

katılımcıların sağlanması, duyu-
ruları dökümantasyon çalışma-
ları, tanıtımlar derken bir kong-
renin hazırlık süreci üç dört yılı 
bulabilmekte.

Bunun için tamamen tarafsız 
kar amacı gütmeyen, turizm des-
tinasyonlarının tanıtım ve pazar-
lanmasını üstlenen  Kongre ve  
Ziyaretçi bürosunun kurulması 
da gerekiyor. 

Kuaşadası Ticaret Odasının 
Bu alanda yapmış olduğu çok 
güzel bir rapordan yapmış oldu-
ğum bir alıntıdan aktarmak iste-
rim.

Kar amacı gütmeyen kong-
re ve ziyaretçi bürolarının gelir 
kaynaklarının büyük payını üye-
lik aidatları ve devlet yardım-
ları oluşturur. Ayrıca reklam 
gelirleri ve eğitim seminerleri 
de gelir kaynakları arasındadır 
(Çizel, 1999, s.29). Kongre ve 
ziyaretçi bürolarının üyeleri; 
konaklama işletmeleri, seya-
hat acenteleri, tur operatörleri, 
kongre merkezleri, üniversite-
ler, ticaret ve sanayi  odaları, 
mağazalar, yiyecek-içecek 
işletmeleri ve ulaşım işletme-
lerinden oluşmaktadır (Boz, 
2010, s.47).

Buradan da anlaşılacağı üzere 
kongre  turizmi şehrin ortak aklı-
nı harekete geçiren uzmanlaşmış 
bir harekettir. 

Üniversite , fuar ve kültür 
merkezi şehri Konya’mızın  
böyle bir alt yapıyı daha etkin 
kullanmak için daha profesyonel 
bir girişimle yola devam etmeli.

Hiçbir müşteri artık kendili-
ğinden gelmiyor.

Ona tanıtım yapacak, böyle 
imkanların varlığını anlatacak, 
ehliyetli, liyakat sahibi ekipten 
oluşan kuruma ihtiyaç var.

Bu kurumlar Kongre ve Ziya-
retçi bürolarıdır.

Dünya böyle yapmış, İstan-
bul böyle yapmış Kuşadası böyle 
yapmış biz de kendimize özgü 
ama profesyonelce kurumsal bir 
yapıyla kongre merkezini  işlet-
meliyiz.

Eminim üniversite, fuar, sa-
nayi, kültür ve ulaşım alt yapıla-
rını doğru senkronize edebilirsek 
Konya Anadolu’nun ve dört kı-
tanın önemli bir çekim merkezi 
olma yolunda çok güçlü bir adım 
atmıştır.

SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ VE TURİZM

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Seha İnşaat, 
3 arsa satın aldı

İttifak Holding iştiraki olan Seha 
İnşaat, Konya’dan 3 arsa aldı. Ka-
muyu Aydınlatma Platformuna 
(KAP) İttifak Holding tarafından 
açıklama yapıldı. Yapılan açıklama 
ise şu şekilde; “Konya Selçuklu Be-
lediye Başkanlığı tarafından Yazır 
Mahallesi 43072 Ada 1-2-3 Par-

selde bulunan toplam 42 bin 558 
metrekare alana sahip 3 adet arsa 
ihalesi 38.419.760 TL bedelle, İt-
tifak Holding A.Ş.’nin yüzde 99,97 
oranında bağlı ortaklığı olan Seha 
İnşaat Müh.Mad.Tur.San ve Tic. 
A.Ş. tarafından kazanılmıştır.” 
n HABER MERKEZİ

Klasik Boru Ferforje Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Sarıbaş geçirdiği 
kalp krizi sonucu vefat etti. Merhum Sarıbaş’ın cenazesi Musalla Mezarlığı’na defnedildi 

İşadamı Ali İhsan 
Sarıbaş vefat etti
Klasik Boru Ferforje Limited 

Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali İhsan Sarıbaş Hakk’ın rah-
metine kavuştu. 50 yaşında vefat 
eden Merhum Sarıbaş geçirdiği 
kalp krizi sonucu tüm müdaha-
lelere rağmen kurtulamayarak 
hayata gözlerini yumdu. Merhum 
Sarıbaş’ın cenazesi geçtiğimiz gün 
öğlen namazına müteakip Musalla 
Camii’nden Musalla Mezarlığına 
defnedildi. Cenazeye Sarıbaş ai-

lesinin sevenleri, dostları ve ak-
rabaları katıldı. Sarıbaş ailesi ise 
gelen yakınlarının taziye dilekleri-
ni kabul ederek vefat eden yakın-
larının mezarı başında dualar etti. 
Merhum Ali İhsan Sarıbaş 1’i kız, 
2’si erkek olmak üzere toplamda 
3 çocuk babasıydı. Yenigün Gaze-
tesi olarak Merhum Ali İhsan Sa-
rıbaş’a Allahtan rahmet, Sarıbaş 
ailesine ise sabırlar diliyoruz. 
n TEVFİK EFE

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Kerkük’ün kaderi her daim Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin gözünün önünde ve bütün Türklerin yüreğinde olacaktır” dedi. 

‘Kerkük’ün kaderi her daim 
Türklerin yüreğinde olacak’

Eski Başbakan ve Konya Millet-
vekili Ahmet Davutoğlu, Manisa’nın 
Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğ-
decik Mahallesinde düzenlenen 1. 
Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöle-
ni’ne katıldı. Mahalle girişinde Yörük 
Türkmenleriyle karşılanan Davu-
toğlu, kortej eşliğinde şenlik alanına 
kadar yürüdü. Yaklaşık 500 metrelik 
yürüyüşte atlı birlikler ve develer de 
yer aldı. 

Suriye’de yaşanan iç savaş son-
rası Bayırbucak Türkmenlerine sahip 
çıkıldığını hatırlatan Davutoğlu, “Ho-
rasan’dan Balkan içlerine kadar bu 
kültürü yaşatan Türkmen boylarına 
selam olsun. Suriye’de içsavaş çıkıp, 
zalim Esed bütün gücüyle mazlum-
lara saldırırken Bayırbucak Türkmen-
lerini ülkemizde ağırladık. Türkmen 
boylarıyla defalarca bir araya gelerek 
oradaki Türkmen kardeşlerimizi ko-
rumaya çalıştık. Eğer FETÖ denilen 
bu hain örgüt, MİT tırlarına o ope-
rasyonu yapmışsa, daha sonra bizzat 
benim odamı Suriye’yle ilgili, oradaki 
Türken boylarının da içinde olduğu 
kardeşlerimizle ilgili planlama yapar-
ken dinlemiş ve komplo kurmuşsa 
temel hedefleri ne sadece o dönem 
Başbakımızdı, ne de bizlerdik. Temel 
hedef taşıdığımız misyondu. Onu yok 
etmek istediler. 15 Temmuz’da da o 
misyona savaş açtılar. O savaş açan-
lara diyoruz ki; bizi haclılar yıldırama-
mış, bizi Moğollar yıldıramamış, bizi 
emperyalist işgalciler yıldıramamış siz 
mi yıldıracaksınız? Biz buradayız. Yiğit 
Türkmen boyları buradadır. Sonuna 
kadar Suriye’deki Bayırbucak Türk-
menlerine de sahip çıkmaya devam 
edecektir” dedi.

Davutoğlu, konuşmasında Kuzey 
Irak’ta yapılması planlanan referan-
dumuna da değindi. Davutoğlu şöyle 

konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti sınır-
lara saygılıdır. Ama sınırlarımızın öte-
sinde bir kardeşimizin ayağına diken 
batsa biz hissederiz. Yüreğimiz yanar 
ve gereğini yaparız. Kerkük’ü bizim 
ordumuz terk ettikten sonra, 1950’li 
yıllardan sonra. Bir bakan ziyareti ger-
çekleşti. Son 50 yıl içerisinde Kerkük’e 
giden tek Türkiye Cumhuriyeti Dışiş-
leri Bakanı olma unvanını taşıyorum. 
Hamdolsun gittik ve oradaki Türk-
men boylarına Anadolu’dan selamlar 
götürdük. Büyük Kerkük şehidimiz 
Nejdet Koçak rahmetlinin mübarek 
kabrini ziyaret ettik. Onun huzurunda 
söz verdik. Kerkük’ün kaderi her daim 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gö-
zünün önünde ve bütün Türklerin yü-
reğinde olacaktır”

“Ortadoğu’daki kardeşlerimizi bir-
leştirecek bir vizyonun takipçisiyiz”

Kuzey Irak’ta yaşayanların Kut’ül 
Amare ruhuna sahip çıkması çağrı-
sında bulunan Davutoğlu, “Bugün-
lerde özellikle Irak bağlamında yaşan 
tartışmalarla ilgili de Irak’taki bütün 
kardeşlerimize, Sünni ve Şii, Arap, 

Kürt, Türk, Türkmen, Müslüman, 
Hıristiyan kardeşlerimize buradan şu 
mesajı iletmek isteriz; Kut’ül Amare 
ruhuna sahip olun. Kut’ül Amare bü-
tün bu etnik mezhebi dini grupların 
birlikte işgalcilere karşı direndiği ve 
kutlu bir zafer kazandığı büyük bir 
onurdur. Şimdi de referandum tar-
tışmaları üzerinden bu referandumu 
planlayanlara da onlara destek veren-
lere de tek bir mesaj iletmek isteriz; 
100 yıl önce Ortadoğu coğrafyasını 
dilim dilim parçalayarak, kardeşi kar-
deşe düşman edenler, bir şehri diğer 
şehirden koparanlar, köyü köyden ayı-
ranlar bir tuzak daha kuruyorlar. Bu 
haritaları daha da küçültmek isteyen-
ler. Ülkeleri bölmek isteyenlere karşı 
biz birlik mesajı verelim. Daha küçük 
birimlere değil, daha büyük birliklere 
ihtiyacımız var. Ülkeleri parçalayarak, 
bu ülkedeki insanlar arasına kan ve 
nifak tohumları ekerek kimse herhan-
gi bir şekilde başarıya ulaşamaz. Bir 
kez daha bütün Ortadoğu’yu birleşti-
recek, ruhları gönülleri birleştirecek, 
var olan sınırlara saygı duyacak ama 

bu sınırların ötesindeki bütün Ortado-
ğu’daki kardeşlerimizi birleştirecek bir 
vizyonun takipçisi olduğumuzu ifade 
etmek istiyorum” dedi. Konuşmaların 
ardından Davutoğlu’na Şehzadeler 
Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve 
Türmen dernekleri tarafından hediye-
ler verildi. Davutoğlu’na ayrıca dernek 
üyeleri tarafından kepenek de giydiril-
di. Davutoğlu daha sonra Yörük çadır-
larını da ziyaret ederek buradakilerle 
bir araya geldi kısa süreli sohbet etti. 
Bir süre şenlik alanını gezen Davu-
toğlu daha sonra özel bir ziyarette 
bulunmak üzere alandan ayrıldı. 1. 
Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöle-
ni’ne Davutoğlu’nun yanı sıra Manisa 
Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK 
Parti MKYK Üyesi Manisa Milletve-
kili Murat Baybatur, AK Parti Manisa 
Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa İl 
Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehza-
deler Kaymakamı İsmail Çorumluoğ-
lu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer 
Faruk Çelik, Yörük Türkmen dernek-
leri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
n İHA 

İttifak Holding iştiraki olan Seha İnşaat Konya’dan 3 arsa aldı. 3 adet arsa ihalesinin 
38.419.760 TL bedelle kazanıldığı açıklamasında bulunuldu. 

Eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı 
Sancaklıiğdecik Mahallesinde düzenlenen 1. Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni’ne katıldı. 
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Reklam sektörü gücünü gösterecek
Konya Reklamcılar Derneği, 

sektörün güçlü ve tecbüreli isimle-
rini biraraya getirdi. Başkan Osman 
Yavuz, dernek olarak sektörün gele-
cekte daha saygın ve kaliteli olması-
na yönelik çalışmalar yapacaklarını 
ifade etti. 

Konya’daki birçok reklamcının 
yeni yönetimde yer aldığı Konya 
Reklamcılar Derneği’nin yönetim 
kurulu toplantısı icra edildi. Sektör-
den ve akademik camiadan isimlerin 
biraraya geldiği toplantıda sektörün 
geleceğine dair yapılacak çalışmala-
ra karar verildi. 

Başkan Osman Yavuz, toplantı-
da görev dağılımını da açıkladı. Her-
kesin tek tek dinlendiği ve önemli 
sorun ve önerilerin yer aldığı toplan-
tıda konuşan Başkan Osman Yavuz, 
“Konya Reklamcılar Derneği olarak 
yapacağımız çalışmalarda önceli-
ğimiz; reklam ajanslarına, reklam 

verenlere, sektörümüz ile bağlantılı 
kuruluşlara ve iletişim alanında ça-
lışmak isteyen genç kardeşlerimize 
yardımcı olacak çalışmalarda bu-
lunmaktır. Reklamcılık sektörü sü-
rekli gelişen ve değişen bir yapıya 

sahiptir. Sektörün duayeni isimlerin 
ve Selçuk Üniversitesi Reklamcılık 
Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. İm-
ran Aslan gibi akademik anlamda 
önemli bir ismin yer aldığı yeni yö-
netimiz güzel işlere imza atacaktır. 

İnşallah Konyamız için hayırlı olur” 
dedi. Başkan Yavuz, çok çalışılması 
gerektiğine dikkat çekerek, güçlü 
yönetimle iddialı olduklarını sözleri-
ne ekledi.
n HABER MERKEZİ 

Konya Reklamcılar Derneği Başkanı Osman Yavuz, “Reklamcılık sektörü sürekli gelişen ve değişen bir yapıya sahiptir” dedi. 

Miryokefalon Zaferi’nin 841. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Şehitler için hatim duası yapıldı, savaşın kazanıldığı Bağırsak Boğazı’na yürüyüş yapıldı. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Ecdadın yaptığı fedakarlıkların anılması, yeni nesillere bunların anlatılması, n son derece önemli” dedi 

841. yıldönümü coşkusu

Konya’da yapıldığı belirlenen 
Miryokefalon Zaferi’nin 841. yıldö-
nümü kutlama etkinlikleri; sem-
pozyum, Mehter konseri ve Alaed-
din Camii Haziresi Sultan Türbeleri 
alanında zaferin yıldönümü için 
okutulan hatimlerin duası ile baş-
ladı.  Programlara Vali Yakup Can-
bolat, AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Sorgun, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin, İl Müftüsü Prof. 
Dr. Ali Akpınar ile çok sayıda aka-
demisyen, tarihçi ve davetli katıldı. 

Konya Valiliği, Büyükşehir Be-
lediyesi, Konya Turizm Tanıtım ve 
Eğitim Vakfı (KOTEV) işbirliğiyle 
organize edilen Miryokefalon Zafe-
ri’nin 841. yıldönümü kutlama et-
kinlikleri başladı. 

Tarihçiler tarafından Konya’da 
yapıldığı tespit edilen zaferle ilgili 
etkinlikler kapsamında Alaeddin 
Camii Haziresi Sultan Türbeleri 
alanında zaferin 841. yılı için oku-
tulan hatimlerin duası yapıldı. 

Vali Yakup Canbolat ile ve çok 
sayıda akademisyen, tarihçi ve 
davetlinin katıldığı programda İl 
Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar’ın 
yaptığı duanın ardından AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun konuş-
tu. Sorgun, “Bu topraklarda, yerin 
altında da üstünde de gerek insan 
varlığı, gerek tabiat varlığı, gerek 
kültür varlığı, ne zamana ve kime 
ait olursa olsun, bu toprakların bir 
zenginliğidir ve bize aittir. Selçuk-
lu Sultanlarının huzurundayız. Bize 
düşen onlara vefa duymak, hatıra-
ları yad etmek ve onların yolunda 
gitmek. O değerlere, bizi biz yapan 
değerlere sahip çıkmak ve bu güne 
aktarmak. Bu kutlamaları bu çer-
çevede düşünüyorum. Miryokefa-
lon Savaşı’nın Konya’da yapıldığını 
tarihçiler ortaya çıkarmıştır. Prog-
ramda emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum” dedi.

ANADOLU’NUN KURTULUŞ SAVAŞI
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tahir Akyürek de tarihe 
saygının son derece önemli oldu-
ğunu belirterek, “Ecdadın yaptığı 
fedakarlıkların anılması, yeni ne-
sillere bunların anlatılması, bu-
ranın vatan kılınmasında bize bu 
vatanı miras bırakan ecdadımızın 
yaptığı fedakarlıkların konuşulması 
geleceğimiz açısından son derece 
önemli. Anadolulu’nun kurtuluş sa-
vayı diyebileceğimiz, Malazgirt’ten 
sonraki en önemli savaş kabul edi-
len Miryokefalon Savaşı’nın 841. 
yılında Selçuklu Sultanı Kılıçars-
lan’ı,  şehitlerimizi, gazilerimizi, 
kahraman ecdadımızı bir defa daha 
saygıyla anıyoruz. Onlara layık 
olabilmemiz için çok çalışmamız, 
gayretlerimizi artırmamız gereki-
yor. Şu anda Selçuklu Devleti’nin 
yönetim merkezinde ve yönetim 
bölgesindeyiz. Buradan Selçuklu 
ecdadımıza hem minnet duyguları-
mızı ifade ediyoruz, hem de Miryo-
kefalon Savaşı’nın yıl dönümünde 
onları rahmetle, minnetle anıyoruz. 
Programlarda emeği geçen bütün 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

MİRYOKEFALON 
SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
Etkinlikler kapsamında sabah 

da Selçuk Üniversitesi Selçuklu 

Araştırmaları Merkezi Müze Binası 
Konferans Salonu’nda Miryokefalon 
Sempozyumu düzenlendi.

Selçuklu Araştırmaları Merkezi 

Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ali Ha-
cıgökmen, Konya’nın yakınında bir 
bölgede yapıldığı anlaşılan bu sava-
şı hem gündemde tutmak hem de 
akademik dünyaya tanıtmak açısın-

dan böyle bir sempozyumu düzen-
lediklerini belirterek, katkılarından 
dolayı Büyükşehir Belediyesine ve 
Selçuk Üniversitesi’ne teşekkür 

etti.
Selçuk Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Şahin, tarih bi-
linci olmayan toplumların geleceğe 
yönelik yön tayin etmesinin müm-

kün olmadığını ifade ederek, tarihin 
bunun örnekleriyle dolu olduğunu 
söyledi. Türklerin Anadolu coğraf-
yasında var oluşunun 1071’den çok 
önce, hatta İslam’dan önceye da-
yandığını kaydeden Prof. Dr. Şahin, 
“Bu nedenle bin yıldır bulunduğu-
muz bu coğrafyada buraya girişimiz 
de kolay olmadı. 15 Temmuz’un 
anlaşılabilmesi için Miryakefa-
lon’un da anlaşılması gerekiyor” 
dedi.

Oturum başkanlıklarını Prof. Dr. 
Aydın Usta ve Doç. Dr. Cihan Piya-
deoğlu’nun yaptığı sempozyumda, 
Prof. Dr. Muharrem Kesik, Prof. 
Dr. Mehmet Akif Ceylan, Prof. Dr. 
Levent Kayapınar, Prof. Dr. Hasan 
Bahar, Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, 
Doç. Dr. Adnan Eskikurt ve Araştır-
ma Görevlisi Mahmut Halef Cevri-
oğlu bildiri sundu.

ZAFER YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI 
Konya Valiliği, Büyükşehir Be-

lediyesi ile Konya Turizm Tanıtım 
ve Eğitim Vakfı (KOTEV) tarafından 
Miryokefalon Zaferi’nin 841. yıldö-
nümü nedeniyle düzenlenen etkin-
likler, zaferin kazanıldığı Bağırsak 
Boğazı’nda sabaha kadar yapılan 
anma programları ve zafer yürüyü-
şü ile tamamlandı. Dün akşam Kızı-
lören Han’da gerçekleştirilen anma 
programında konuşan KOTEV Yö-
netim Kurulu Başkanı ve KOSKİ 

Genel Müdürü Ercan Uslu, Miryo-
kefalon Zaferi’nin Müslüman Türk 
milletinin tarihinde çok önemli bir 
dönüm noktası olduğunu vurgu-
ladı. Anadolu topraklarının bedeli 
ödenmiş topraklar olduğunu, ar-
zularının çocukların tarih şuuruna 
katkıda bulunmak olduğunu kay-
deden Uslu, etkinliklerin düzenlen-
mesinde emeği geçenlere teşekkür 
etti.  Miryokefalon Savaşı üzerinde 
çalışmalar yapan isimlerden biri 
olan İstanbul Medeniyet Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan 
Eskikurt da, savaşla ilgili tarihi bil-
giler vererek savaşın önemini anla-
tan bir konuşma gerçekleştirdi. 

Konuşmaların ardından Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet 
Türk Halk Müziği Korosu türküler 
seslendirdi. 

Zaferin ruhuna uygun olarak 
çok sayıda kişinin katılımı ile sa-
baha kadar süren anma programı, 
Bağırsak Boğazı’nda kılınan sabah 
namazının ardından Bal Kalesi’ne 
yapılan zafer yürüyüşü ile devam 
etti. Yürüyüşe; Büyükşehir Bele-
diye Başkan Vekili Mahmut Sami 
Şahin, Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, Büyükşehir Bele-
diyesi yöneticileri, akademisyenler, 
yazarlar ve izciler katıldı. 

Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Mahmut Sami Şahin, burada 
yaptığı açıklamada, “Geleceğimize 
emin adımlarla yürüyebilmemiz 
için tarihimizi iyi bilmeliyiz. Tarihi 
zaferlerimizi hiçbir zaman unutma-
mamız gerekiyor. 15 Temmuz’daki 
ruh neyse Malazgirt’teki ruh da, 
Çanakkale’deki ruh da aynıydı. Ec-
dadımız bu zaferleri elde edebilmek 
için büyük bedeller ödedi. Biz o be-
dellerin karşılığını bugün onların 
o hatıralarını tekrar hatırlamak ve 
gençlerimize tekrar yaşatmak için 
bu tür organizasyonları organize 
ediyoruz” dedi. Bal Kalesi’ndeki 
program yapılan zafer duasının ar-
dından sona erdi.  n HABER MERKEZİ 

Konya’da yapıldığı belirlenen Miryokefalon Zaferi’nin 841. yıldönümü kutlama 
etkinlikleri; sempozyum, Mehter konseri ve Alaeddin Camii Haziresi Sultan 

Türbeleri alanında zaferin yıldönümü için okutulan hatimlerin duası ile başladı. 



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 
(IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 25 
Eylül referandumundan dolayı kom-
şu ülkelerle ilişkilerinin bozulması 
taraftarı olmadıklarını açıkladı. Barza-
ni, IKBY’nin Duhok kentindeki “evet 
mitinginde” yaptığı konuşmasında, 
“Komşu ülkelerle dostane ilişkiler 
içerisinde kalmayı istiyoruz. İlişkile-
rimizin bozulması taraftarı değiliz.” 
ifadelerini kullandı. Komşu ülkelerin 
haklarına karşı duracağı kanaatinde 
olmadıklarını belirten Barzani, “Barış 
ve istikrarın vesilesi olduğumuzu ge-
çen 25 yıl boyunca ispatladık.” diye 
konuştu. “Sınırların çizilmesi ve su 
meselesi için merkezi hükümetle gö-
rüşmeye hazırız”

Bağdat ile diyalog kapısını kapat-
madıklarını ve kapatmayacaklarını 
söyleyen Barzani, sınırların çizilmesi 
ve su meselesinin ele alınması için 
Irak merkezi hükümetiyle ciddi gö-
rüşmelere girmeye hazır olduklarını 

dile getirdi.
IKBY’NİN TEK TARAFLI 
REFERANDUM KARARI

IKBY Başkanı Barzani, 7 Haziran 
tarihinde bazı siyasi partilerle yaptı-
ğı toplantı sonrası 25 Eylül tarihinde 
referandum yapılacağını duyurmuş, 

bunun Kerkük gibi statüsü tartışmalı 
olan bölgelerde de gerçekleşeceğini 
bildirmişti. Irak merkezi hükümetiyle 
başta bütçe olmak üzere birçok so-
run yaşayan Erbil yönetimi, Haziran 
2014’te terör örgütü DEAŞ ile mü-
cadeleye karşı halkı koruma bahane-

siyle girdiği Arap ve Türkmenlerin 
yoğun yaşadığı tartışmalı bölgelerde 
de referandum planını uygulamaya 
koymayı hedefliyor. Referandum ka-
rarına, Irak merkezi hükümeti, tar-
tışmalı bölgelerde yaşayan Türkmen 
ve Araplar, ABD, Birlemiş Milletler, 
İngiltere, Türkiye ve İran karşı çıkıp, 
iptal edilmesini talep etmişti.

Irak Başbakanı Haydar El İbadi 
ise, referandum kararının anayasaya 
aykırı olduğunu belirterek, sonucu 
tanımayacaklarını belirtmişti. Irak 
meclisi de yaptığı oylamada bölgesel 
yönetimin 25 Eylül’de gerçekleştire-
ceği “bağımsızlık referandumunu” 
reddetmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah San-
ders, dün yaptığı yazılı açıklamada, 
“IKBY yönetimine, referandumu iptal 
etmesi ve Bağdat ile ciddi ve sürdürü-
lebilir bir diyaloğa girmesi çağrısında 
bulunuyoruz.” demişti.
n AA
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Mursi’ye casusluk davasında müebbet! ‘ABD ile güç dengesini tesis edeceğiz’
Mısır’da Yargıtay Katar 

adına casusluk davasında 
Mursi hakkında verilen 40 
yıl hapis cezasını müebbe-
te (25 yıl) çevirdi. Mısır’da 
Yargıtay’ın, “Katar adına 
casusluk davası”nda Mı-
sır’ın darbeyle görevinden 
alınan cumhurbaşkanı Mu-
hammed Mursi hakkında 
verilmiş olan 40 yıl hapis 
cezasını müebbet hapse (25 
yıl) çevirerek, onadığı belir-
tildi. Yargı kaynaklarından 
edinilen bilgiye göre, bugün 
görülen davada Yargıtay, 
Mursi’nin cezasını hafiflete-
rek müebbet hapse çevirir-
ken, aynı davada yargılanan 
üç sanık hakkındaki idam kararını 
da onadı. Kahire Ceza Mahkemesi, 
18 Haziran 2016 tarihinde Muham-
med Mursi’yi 40 yıl hapis cezasına 
çarptırmıştı. 3’ü tutuklu 6 sanık 

hakkında idam kararı veren mah-
keme, diğer 4 sanık hakkında 15 yıl 
ile müebbet arasında değişen hapis 
cezaları vermişti. 7 sanığın tutuklu 
4 sanığın firarda olduğu 11 sanıklı 
davada sanık avukatları, 2016 yılı 

Ağustos ayında Kahire Ceza Mah-
kemesi’nin söz konusu kararlarını 
temyize götürdü. Mursi ile birlikte 
yargılanan sanıkların çoğunun Ka-
tar merkezli Al Jazeera televizyonu 
çalışanı olduğu bildirildi.  n AA

Kuzey Kore’nin resmi KCNA 
ajansının haberine göre Kuzey 
Kore lideri Kim Jong-un, 15 Ey-
lül’deki füze denemesini izledi-
ği sırada açıklama yaptı. Kim, 
“Büyük güç şovenlerine, onların 
sınırsız yaptırım ve engellemele-
rine rağmen ülkemizin nükleer 
gücünü tamamlama amacına 
ulaşacağını açıkça göstereceğiz. 
Nihai amacımız ABD ile gerçek 
güç dengesini tesis etmek ve 
Amerikalı yöneticilerin askeri bir 
seçenekten bahsetmeye cesaret 
edememesi.” ifadesini kullandı. 
Güney Kore Genelkurmay Baş-
kanlığı, Kuzey Kore’nin 15 Eylül 
sabahı erken saatlerde tanımla-
namayan bir füze fırlattığını, 770 
kilometre yüksekliğe çıkan, havada 
3 bin 700 kilometre mesafe kate-
den füzenin Büyük Okyanus’a ulaş-
tığını açıklamıştı. Kuzey Kore, 29 
Ağustos’ta da Hwasong-12 tipi orta 

menzilli bir balistik füze fırlatmış, 
Japonya’nın üstünden geçen füze 
Büyük Okyanus’a düşmüştü. Pyon-
gyang, 3 Eylül’de de 2006 yılından 
bu yana en güçlü ve 6. nükleer de-
nemesini yapmıştı. Bu denemenin 

ardından ABD tarafından hazırla-
nan ve Kuzey Kore yönetimine yeni 
ekonomik yaptırımlar uygulanma-
sını içeren karar tasarısı Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyinde 
(BMGK) kabul edilmişti.  n AA

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) düzenlemeyi planladığı 
bağımsızlık referandumunun şiddetle neticelenmesi halinde askeri müdahaleye hazır olduklarını söyledi

IKBY’nin tavrına karşı 
askeri seçenek masada!

Irak Başbakanı Haydar el-İba-
di, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin 
(IKBY) düzenlemeyi planladığı ba-
ğımsızlık referandumunun şiddetle 
neticelenmesi halinde askeri müda-
haleye hazır olduklarını söyledi. İba-
di, Associated Press ajansına yaptığı 
açıklamada, IKBY’nin referandum 
planıyla ilgili “Irak halkının hukuk 
dışı güç kullanımıyla tehdit edilmesi 
halinde askeri açıdan müdahale ede-
ceklerini” ifade etti.  Haydar el-İbadi 
referandum planını, Irak’ın egemen-
liğinin ihlal edilmesine çanak tutan 
“tehlikeli bir gerilim” olarak nitelen-
direrek, “Anayasaya karşı gelirseniz, 

Irak’ın ve bölgenin sınırlarına karşı 
gelirseniz, bu bölge ülkelerine de 
Irak’ın egemenliğini ihlal etmeleri 
açısından açık davettir, gerilimin çok 
tehlikeli biçimde artırılmasıdır.” diye 
konuştu.  IKBY Başkanı Mesut Bar-
zani, 7 Haziran’da siyasi partilerle 
gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, 
uzun süredir tartışılan bağımsızlık 
referandumunun 25 Eylül 2017’de 
yapılacağını söylemişti. Irak Başba-
kanı Haydar el-İbadi, referandumun 
anayasaya aykırı olduğunu belirterek, 
sonucu tanımayacaklarını açıklamıştı.

Irak meclisi, salı günü IKBY’nin 
referandum girişimini reddederken, 

Diyala ve Salahaddin vilayetlerindeki 
yerel yönetimler de kendi sınırları da-
hilinde referandum yapılmasını kabul 
etmeyeceklerini bildirmişti.

TOPLANTI VE DİYALOG ÇAĞRISI
Irak Cumhurbaşkanı da Fuad Ma-

sum, ülkede Irak Kürt Bölgesel Yöne-
timi’nin (IKBY) 25 Eylül’de gerçekleş-
tirmeyi planladığı referandumun yol 
açtığı siyasi krizden dolayı parti lider-
lerine toplantı ve diyalog çağrısı yaptı. 
Masum, konuyla ilgili yaptığı yazılı 
açıklamada, “Aziz ülkemiz, siyaset 
ve yüksek ulusal çıkarımızı ciddi risk 
ve tehlikeye atacak siyasi bir krizden 
geçiyor. Bundan dolayı da siyasi parti 

ve grup liderlerini yaşanan krizinden 
dolayı yoğun toplantılar yapmaya ve 
diyaloğa çağırıyorum.” dedi. Bağdat 
ve IKBY’yi söz konusu krizi istis-
nai çaba harcayarak çözmeye davet 
eden Masum, bunun IKBY’deki va-
tandaşlarla tüm Irak vatandaşlarının 
çıkarına hizmet edeceğine ve iki yö-
netim arasında güven oluşturacağına 
dikkati çekti. Referandum krizinden 
dolayı ABD’nin New York kentinde 
yapılacak Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu toplantılarına katılmayacağını 
ifade eden Masum, kendisinin yerine 
Başbakan Haydar el-İbadi’nin katıla-
cağını duyurdu. n AA

Bölücü politikasına rağmen dost arıyor!

Haydar el-İbadi Fuad Masum

Bu yazıyı yazmak 
için defterimi, yeşil 
mürekkepli kalemimi, 
yaşı yarım asra yak-
laşmış kurmalı saatimi 
ve elbette çayımı, şar-
ka bakan penceremin 
önünde bekçilik eden 
masama bıraktım. Hep-
si hazır ve nâzır bekler-
ken, çayım soğurken, 
yağmur ha yağdı ha 
yağacak, bahçedeki Acem çiçeğiyle 
bakışırken nereden başlayacağımı 
düşünüyorum.  

Bir mektup yazacaktım. 
Yazacaktım yazmasına ama hi-

taba karar veremiyordum. Yazacak 
olduğum şahsın kıymetine yüreğim-
de epeyce hacimli bir yer ayırmıştım. 
Muharrir oluşumdan sebep, ona ya-
kıştırdığım sıfatlarda da hiç bencil ol-
mamıştım. Oysa şimdi bolluk içinde 
yokluk çekip yazacağım mektuba bir 
hitap bulamıyordum.  

İkindi alacası çökerken, sağ 
elimde bekleyen kalemime kesin bir 
emirle yaz! diyemiyorum.  Besmele 
‘den sonrası oldu olacak, Allah’ın 
adıyla başlasam devamı gelecek 
ama başlayamıyorum. Sağ elimin 
işaret parmağında ince bir sızı beliri-
yor. Ben diyecek oluyorum, diyemi-
yorum. Onun ile aramızdaki ben ile 
sen lafzını çoktan unutmuş, biz ol-
muştuk. Bu kurala riayet ediyorum. 
Affola diyorum, fiile dökmesem de 
düşündüğüm için.  

Sonra ben’cillikten uzak bir anla-
tıma başlıyorum. Önce adımı ve adı-
mı niteleyen sıfatlarımı yazıyorum. 
Adımın yaşatmak, güzelleştirmek 
anlamının cüretkârlığı ile başlıyo-
rum. Muharrirdim ben. Hanımlık 
hecesi eklenmemiş, örneğine çok 
rastlanmadığından olacak, kadınlar-
dan yana eksik kalmış bir işin erba-
bı. Yazan çizen fakat söyleyemeyen 
taifesinden! Muharrir olmam ile gu-
rurlu, söylediklerimle de hiçbir vakit 
diyemediklerimle de barışık, bu ha-
limle mağrur!  

Sonra Piraye’nin âşığı Nazım’ın, 
Milena’nın ışığı Kafka’nın, ama en 
çok Hayyam’ın hatta haddim olma-

dan Azmizâde Hâleti’nin 
kaderinden ömrüme 
pay bulup yazan, bir 
muharrir! Üstelik Sey-
yan Hanım’ın Hasret’ti-
ni, Neveser Hanım’ın 
Kuş Olup Uçsam Sev-
gilimin Diyarına efsa-
nesini besteleri yanı 
başımda yapılmış gibi 
sevip dinleyen, sözlerini 
hatmeden, mektupla-

rımın sahibi olan udiye bir vasiyet 
bırakmışlar gibi seven, hatırlarını gö-
zeten yine benim.  

Şu hasret vaktinde sevdiğimin, 
sesine de sazı kadar ve sazına hiçbir 
şeye olmadığım kadar hasret iken 
sadece yazmaya muktedir olan ben, 
şahsıma yapılmış Muhâyyer Kürdî 
bir şarkının bestesinde, güftesinde 
yine sevdiğimin ellerini aramakta-
yım. Bunca hasretin güzelliğe değen 
bir yanı elbette vardı. Çekmecemde, 
muharririn udîye yazdığı mektup-
ların, udînin sevdiğine bestelediği 
şarkıların ilk nüshaları dururken 
Neveser Hanım kadar dertli olmam 
elbette mümkün değil. 

Ancak onca şiirin kendisine yazıl-
dığını bilen Piraye’nin huzurunda bu-
luyorum kendimi. Attila’nın kim ol-
duğu bilinmez Pia’sında, Milena’nın, 
Mona Roza’nın dizelerine gizlenmiş 
Muazzez Hanım’ın kaderinden biliyo-
rum kendi kaderimi. Ve Leylâ gibi de-
ğil, ben de davete icabet bir güzellikle 
seviyorum bahtımı.  

Kış vakti penceremde üşüyen 
rüzgârın beklemekten bıkıp usan-
dığı, baharın yazdan evvel ziyarete 
geldiği vakitlerdeyim. Sevmenin en 
çok yakıştığı mevsimdeyim. Ve top-
rağına Mevlana’nın, Şems’in, Yunus 
Emre’nin mürekkebi damlamış bir 
şehirdeyim. Bunca sebebi derleyip, 
sevdiğimin kıymetini bin nehirden 
toplayıp kâğıtlara yazmaya muktedi-
rim. Ve sayılı günün hesabı bitmeden 
ancak bu kadarını yapabilirdim  

Ben, mürekkebine aşk damla-
mış, şiirlerinin ithafı sevdiğine ya-
pılmış olan bir muharririm. Künyem 
bundan ibaret ve sadece adımla sı-
nırlı geçmişim!                                

BİR MEKTUP YAZACAKTIM!

aysehumayilmaz@hotmail.com
AYŞE YILMAZ

Suriye sınırına 80 paletli
askeri araç gönderildi

Suriye sınırındaki birliklere tak-
viye amaçlı gönderilen yaklaşık 80 
paletli askeri araç, demir yoluyla 
Hatay’a ulaştı. Kırklareli’nin Lüle-
burgaz ilçesindeki askeri birlikler-
den trenle nakledilen araçlar, İsken-
derun Garı’na geldi. Askeri personel 
tarafından tırlara yüklenen yaklaşık 

80 paletli araç, güvenlik önlemleri 
eşliğinde sınır hattına doğru hare-
ket etti.

Askeri araçların, Suriye sınırın-
daki birliklere takviye amaçlı gönde-
rildiği ve sınırda konuşlandırılacak-
ları öğrenildi.
n AA
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Ayşe Serap ve Serdar, evlenerek dünya evine girdi. Genç çift, Selçuklu 
Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen nikahta ‘evet’ diyerek evlendi

Elmas ile Osman ömür boyu mutluluk için ‘evet’ diyerek dünya evine 
girdi. Genç çifti mutlu günlerinde yakınları yalnız bırakmadı 

Gül ve Doğan aileleri
düğün sevinci yaşadı

Demir ve Gürbüz 
aileleri akraba oldu

Behiye-Muammer 
Demir çiftinin kızı Ayşe 
Serap ile Hacer-Ab-
dullah Gürbüz’ün oğlu 
Serdar dünya evine 
girdi. Selçuklu Beledi-
yesi Sosyal Tesislerin-
de düzenlenen genç 
çiftin nikâh törenine 
sevenleri, dostları ve 
akrabaları katıldı. De-
mir ve Gürbüz aileleri 
gelen davetliler ile tek 
tek ilgilenerek kapıda 
misafirlerin ‘hayırlı ol-
sun’ dileklerini kabul 
etti. Nikah töreninin 

ardından ise misafir-
lere geleneksel düğün 
pilavı ikramında bu-
lunuldu. Mutlulukları 
gözlerinden okunan 
genç çift ise akrabaları, 
sevenleri, dostları ve 
arkadaşları ile birlikte 
hatıra fotoğrafı çekin-
di. Yenigün Gazetesi 
olarak Ayşe Serap-Ser-
dar çiftine ömür boyu 
mutluluklar diler, De-
mir ve Gürbüz ailele-
rine ise ‘hayırlı olsun’ 
dileklerimizi iletiyoruz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Türk İmar-Sen Konya 
Şube Başkanı Hamdi Altın-
baş’ın oğlu Kadir, nişanlısı 
Elif Özbey’e organize edilen 
nikâh ve düğün merasimiyle 
bir ömür boyu mutluluk için 
”EVET”  diyerek dünya evine 
girdiler. Suna-Zeki Özbey’in 
kızı Elif ile Hatice-Hamdi Al-
tunbaş’ın oğlu Kadir, Aydın-
lıkevler Mahallesindeki Gold 
Garden Düğün Salonunda 
organize edilen nikâh ve dü-
ğünle dünyaevine girdiler.  
Düğüne Türk İmar-Sen Ge-
nel Başkanı Necati Alsancak, 

Kamu-Sen Konya İl Tem-
silcisi Hüsamettin Şenel ve 
konfederasyona bağlı sen-
dikaların Konya Şube Baş-
kanları ve yönetim kurulu 
üyeleri ile çok sayıda misafir 
katıldı.Evlilik cüzdanını Türk 
İmar-Sen Genel Başkanı 
Necati Alsancak, geline ver-
di. Yenigün Gazetesi olarak 
Genç çiftler Elif ve Kadir 
Altunbaş ‘a bir ömür boyu 
mutluluklar dilerken, Özbey 
ve Altunbaş ailelerine hayırlı 
olsun dileklerimizi iletiriz. 
n TEVFİK EFE 

Dedemli eski Belediye 
Başkanı Ali Uçar’ın yeğe-
ni, Çağlayan-Ali Uçar’ın 
kızı Neşe ile Şule-Bilal 
Yüksel’in oğlu Habip, 
Tektaş Düğün Salonunda 
düzenlenen düğün töre-
niyle hayatlarını birleştir-
di. Düğün törenine eski 
Konya Milletvekili Musta-
fa Kabakçı, Hadim Bele-
diye Başkanı Ahmet Ha-
dimioğlu, AK Parti Hadim 
İlçe Başkanı Saffet Duran, 
AK Parti Hadim Kadın 
Kolları Başkanı Emine Ha-

dimioğlu, AK Parti Hadim 
Gençlik Kolları Başkanı 
Mehmet Demir,  Eğis-
te eski belediye başkanı 
Mehmet Çetiner, Bolat 
eski belediye başkanı İb-
rahim Meki  ve çok sayıda 
davetli katıldı. Düğün tö-
renine katılan misafirlere 
çeşitli ikramlarda bulu-
nuldu. Yenigün Gazetesi 
olarak genç çifte kurduk-
ları yuvada bir ömür boyu 
mutluluklar diler ailelerini 
tebrik ederiz. 
n TEVFİK EFE 

Elmas ile Osman 
çifti dünya evine girdi. 
Keziban-Ramazan Gül 
çiftinin kızı Elmas ile, 
Emine-Adnan Doğan 
çiftinin oğlu Osman 
bir ömür mutluluk için 
‘evet’ hayatlarını bir-
leştirdi. Çumra ilçesi 
Avdul Mahallesi’nde 
gerçekleştirilen düğü-
ne Gül ve Doğan aile-
sinin yakınları, seven-
leri ve dostları katıldı. 
Gelen davetlilere ise 
Avdul Mahallesinde 
ki erkek evinde gele-

neksel düğün pilavı 
ikramında bulunuldu.  
Misafirleri kapıda kar-
şılayan Gül-Doğan ai-
leleri kendilerinin ‘ha-
yırlı olsun’ dileklerini 
kabul etti. Dünya evi-
ne giren genç çiftin ise 
mutlulukları gözlerin-
den okundu.Yenigün 
Gazetesi olarak Elmas 
ve Osman çiftine ömür 
boyu mutluluklar dile-
yerek, Gül ve Doğan 
ailelerine ise ‘hayırlı 
olsun’ dileklerimizi ile-
tiyoruz.  n TEVFİK EFE

Türk İmar-Sen Konya Şube Başkanı Hamdi Altınbaş’ın oğlu Kadir, 
Suna-Zeki Özbey’in kızı Elif Özbey ile dünyaevine girdi

Çağlayan-Ali Uçar’ın kızı Neşe ile Şule-Bilal Yüksel’in oğlu Habip, 
düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi

Elif ve Kadir bir ömür 
mutluluk için ‘evet’ dedi

Uçar ve Yüksel aileleri
düğün mutluluğu yaşadı
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Beşiktaş 29 maçtır evinde kaybetmiyor
Beşiktaş, Süper Lig’in 5. haftasında bugün temsilcimiz Ati-

ker Konyaspor’u konuk edecek. Vodafone Park’ta saat 20.00’de 
başlayacak mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetecek. Ligde üst 
üste iki galibiyet alan siyah-beyazlı takım, Konyaspor karşısında 
bu seriyi sürdürmeye çalışacak. Sezonun ilk haftasında sahasında 
Antalyaspor’u 2-0 yenen Beşiktaş, 2. haftada deplasmanda Kasım-
paşa ile 2-2 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Sonraki maçta 
evinde Bursaspor’a 2-1 üstünlük kuran siyah-beyazlılar, 4. haftada 
da Kardemir Karabükspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve pua-
nını 10’a çıkardı.

SÜPER KUPA’DA YENİLMİŞTİ
Siyah-beyazlı takım, sezon başında Konyaspor ile Turkcell Sü-

per Kupa’da yaptığı karşılaşmayı yitirmişti. Beşiktaş, Samsun’da 
oynanan karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu. 

PORTO GALİBİYETİNİN MORALİYLE ÇIKACAK
Siyah-beyazlılar, Atiker Konyaspor maçına UEFA Şampiyonlar 

Ligi’nde Porto’ya karşı alınan 3-1’lik galibiyetin moraliyle çıkacak. 
Beşiktaş, rakibini deplasmanda yenerek G Grubu’na 3 puanla baş-
ladı.

İÇ SAHADA 29 MAÇTIR YENİLMİYOR
Beşiktaş, evinde yaptığı son 29 lig maçında yenilgi görmedi. 

Süper Lig’de evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haf-
tasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Akhisar Belediyespor’a 
2-0 mağlup olarak alan siyah-beyazlı takım, bu mağlubiyetin ardın-
dan oynadığı 29 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı 
vermedi. Beşiktaş, 6’sı Başakşehir Fatih Terim, 1’i Atatürk Olimpi-
yat, 22’si de Vodafone Park’ta olmak üzere evindeki son 29 maçta 

25 galibiyet ve 4 beraberlikle 79 puan topladı. Bu karşılaşmalarda 
rakip fileleri 74 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 21 gol yedi.

GOLCÜLER FORMDA
Beşiktaş’ın hücumdaki etkili isimleri Cenk Tosun, Ryan Babel 

ve Anderson Talisca, yarınki karşılaşmada yine takımlarına gol kat-
kısı vermeyi hedefleyecek. Süper Kupa’daki Atiker Konyaspor ve 
ligdeki Antalyaspor maçlarında gol bulan, UEFA Şampiyonlar Li-
gi’ndeki Porto maçını da boş geçmeyen Cenk, şu ana dek 3 kez 
fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekipte son maçların bir başka formda oyuncusu 
Babel oldu. Sezonun ilk gol sevincini 2. haftadaki Kasımpaşa mü-
cadelesinde yaşayan Hollandalı futbolcu, Kardemir Karabükspor 
ve Porto ile yapılan son iki karşılaşmada da skorer özelliğini ortaya 
koydu.  Porto maçında gol atan oyuncular arasında yer alan Talisca 
da Kasımpaşa karşısında gol sevinci yaşadı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP SAKAT
Beşiktaş’ta, Porto ile oynanan maçın ardından sol uyluk arka 

adalesinde kanama tespit edilen Oğuzhan Özyakup’un sakatlığı 
sürüyor. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Oğuzhan’ın yerine, 
hastalığı nedeniyle Porto mücadelesinde kadroda yer alamayan 
Tolgay Arslan’ın Atiker Konyaspor’a karşı oynaması bekleniyor. 

 TOSİC CEZALI
Siyah-beyazlı ekipte, Kardemir Karabükspor maçında kırmızı 

kart gören Dusko Tosic de Atiker Konyaspor mücadelesinde for-
ma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş’in Tosic’in yerine 
savunmanın göbeğinde Matej Mitrovic’i oynatma olasılığı büyük. 
n AA

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

İki takım arasındaki 33. maç
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, 

bugün yapacakları maçla lig tarihinde 
33. kez karşı karşıya gelecek. Beşik-
taş, geride kalan 32 karşılaşmadan 
18’ini kazandı, 10’unda berabere kal-
dı, 4’ünü yitirdi. Lig müsabakalarında 
Beşiktaş’ın 66 golüne, Konyaspor 28 
golle karşılık verdi. Geçen sezo-
nun ilk yarısında Konya’da yapılan 
maç 2-2 bitti, ikinci yarıda Vodafone 
Park’ta Beşiktaş 5-1 galip geldi. Öte 
yandan, iki takım sezon başında Turk-
cell Süper Kupa maçında karşılaştı. 
Samsun’da yapılan müsabakayı Ati-
ker Konyaspor 2-1 kazanarak kupayı 
müzesine götürdü.

BEŞİKTAŞ SON 11 MAÇTA 
4 KEZ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, genelde açık ara üstün-
lük kurduğu Konyaspor’u son maç-
larda yenmekte zorlanıyor. Siyah-be-
yazlılar, rakibiyle yaptığı son 11 lig 

maçından 4’ünü kazanırken, 5 kez 
berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu. 
Bu arada, iki takım arasındaki 32 lig 
maçından Konyaspor 11’inde gol ata-
mazken, Beşiktaş ise sadece 4’ünde 
gol yollarında suskun kaldı.

 BEŞİKTAŞ’IN EVİNDEKİ MAÇLAR
Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev 

sahibi takım sıfatıyla yaptığı 16 maç-
tan 12’sini kazandı, 2’sinde berabere 
kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti. Evin-
de Konyaspor’a 40 gol atan siyah-be-
yazlılar, kalesinde 10 gol gördü.

Bu arada, Beşiktaş’ın cezası ne-
deniyle 2003-2004 sezonunda İstan-
bul’da yapılması gereken lig maçı 
İzmir’de oynanmış ve 1-1 berabere 
sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılar, yeni 
stadının yapımı aşamasında 2014-
2015 sezonunda Ankara’da yaptığı 
müsabakada ise rakibine 1-0 mağlup 
oldu.    n AA

Anadolu’da 
iyi başlangıcın 

mutluluğu yaşanıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Anado-
lu Selçukspor’da Zonguldak Kömürspor galibiyetinin 
mutluluğu yaşanıyor. Evinde ağırladığı güçlü rakibini 
1-0 ile geçen yeşil beyazlılar puanını 6’ya yükseltti. 
Sezona Pendikspor galibiyeti ile başlayan pilot kulüp 
Anadolu Selçukspor ardından grubun güçlü ekiplerin-
den Gümüşhanespor’a 2-1 mağlup olmuştu.

Geçen sezonlarda yaş ortalaması yüksek takımlar 
kurduğu için eleştirilen Yavru Kartallar bu sene tama-
men alt yapı ve gurbetçi genç oyunculardan kurulu bir 
kadro ile mücadele ediyor.
n SPOR SERVİSİ

Camiamızı sevindireceğiz

Atiker 
Konyaspor 

Basın Sözcüsü 
ve Başkan 
Yardımcısı 

Ahmet Baydar 
ve bugünkü 
Beşiktaş ve 

hafta içindeki 
Marsilya 
maçlarını 

değerlendirdi. 
Marsilya’ya 

karşı iyi 
mücadele 
ettiklerini 
söyleyen 
Baydar, 
Beşiktaş 

maçından da 
iyi bir sonuçla 
ayrılacaklarına 

inandığını 
söyledi

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Ba-
sın Sözcüsü Ahmet Baydar,  UEFA Avrupa Ligi ilk 
haftasında deplasmanda karşılaştıkları Marsilya 
ve bugün oynanacak Beşiktaş maçı hakkında de-
ğerlendirmelerde bulundu.  Başkan Yardımcısı 
ve Basın Sözcüsü Ahmet  Baydar‘ın açıklaması 
şöyle: “UEFA Avrupa Ligi’nin ilk karşılaşmasını 
dünya futbolunun önemli takımlarından biri ile 
oynadık ve 1-0 kaybettik.  Gurubumuza birinci 
torbadan gelen Marsilya’ya duran top organizas-
yonu sonucunda yediğimiz gol ile mağlup olduk. 
Rakibimize bize karşı kendi sahasında üstünlük 
kurma fırsatı tanımadık. Bununla birlikte girdi-
ğimiz net pozisyonlar var ancak değerlendire-
medik. Marsilya iyi bir takım ama şu bir gerçek 
ki; rakibimizin kötü görünmesinin en önemli 
sebeplerinden biri de Atiker Konyaspor’umuzun 
ortaya koyduğu mücadele ve taktik anlayışıdır. 
Marsilya karşısında Konyaspor yerine daha et-
kisiz bir takım olsaydı  hem sonuç hem de skor 
çok daha farklı olabilirdi. Taraftarımızdan bek-
lentimiz umutsuzluğa asla kapılmamalarıdır. 
Daha ligin ilk maçını oynadık ve üstelik önemli 
bir takıma karşı deplasmanda  mücadele ettik. 
Fakat diğer taraftan beklentilerin yükseldiğinin 
de farkındayız. Dolayısıyla karşımızdaki rakip 
kim olursa olsun onları yenebileceğimize olan 
inanç motivasyonumuzu artırıyor. Skor olarak iyi 
başlamadık lakin sonunu iyi tamamlayabilmek 
ve bize her koşulda inananları mutlu edebilmek 
için elimizden gelen gayreti sarf edeceğimizden 
kimsenin kuşkusu olmasın. 

Diğer taraftan pazartesi akşamı Şampiyon-
lar Ligi’nden moralli dönen Beşiktaş ile oynaya-
cağız. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ve 
kaybedilmez. Bu düşünce ile teknik heyetimize 
ve futbolcularımıza, onların ortaya koyacakları 
karakterli ve iradeli mücadeleye sonuna kadar 
inanıyoruz. Atiker Konyaspor  teknik heyeti, fut-
bolcuları ve geriye kalan dinamikleriyle bu ligin 
kalburüstü takımlarından biridir. Pazartesi ak-
şamı bize yakışan bir futbol oynayıp istediğimiz 
sonucu alarak şehrimize dönmek istiyoruz.  Bir-
birimize olan inancımızı ve motivasyonumuzu 
düşürmediğimiz sürece Türkiye’ye güzel bir 
futbol izlettireceğimizi ve böylelikle camiamızı 
sevindireceğimizi düşünüyoruz.  n SPOR SERVİSİ



Kır zincirlerini!
Zor günler geçiren temsilcimiz Atiker Konyaspor bugün hayati 

bir maça çıkacak. Yeşil beyazlılar üzerindeki kara bulutları 
dağıtmak umuduyla bugün Beşiktaş karşısında olacak. Saat 
20.00’de başlayacak karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek

TFF Süper Lig ve Avrupa Ligi tem-
silcimiz Atiker Konyaspor bugün zorlu 
bir maça çıkıyor. Yeşil beyazlılar Süper 
Kupa finalinde devirdiği rakibi Beşiktaş 
ile bu sefer ligde karşılaşacak. Maç saat 
20.00’de başlayacak ve hakem Serkan 
Çınar tarafından yönetilecek. Çınar’ın 
yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ha-
kan Yemişken yapacak.

ANADOLU KARTALI 
KARA BULUTLARI DAĞITACAK

Süper Kupa’da Beşiktaş’ı yenerek 
sezona mutlu giren Konyaspor, o maç-
tan sonra üst üste kaybettiği maçlarla 
türbülansa girmişti. Yeşil beyazlılar son 
olarak Alanyaspor ve Marsilya’ya mağ-
lup olurken, takım içinde huzursuzluk 
olduğuna yönelik iddialar da moralleri 
bozmuştu. Bu negatif atmosferi bitirmek 
isteyen yeşil beyazlılar yine bir Beşik-
taş maçı ile bunu gerçekleştirmek isti-
yor. Beşiktaş deplasmanından alınacak 

puan ya da puanlar camianın rahat bir 
nefes olmasını sağlayacak.

YEŞİL BEYAZLILAR 
2. GALİBİYET PEŞİNDE

Deplasmandaki Trabzonspor mağ-
lubiyeti ile lige başlayan Konyaspor, 
Gençlerbirliği galibiyeti ile rahat bir ne-
fes almıştı. Ancak daha sonra Başakşe-
hir, Alanyaspor ve Marsilya’ya mağlup 
olan Konyaspor sıkıntı yaşamaya başla-
mıştı. 3 puanı bulunan yeşil beyazlılar 
Beşiktaş maçını da kaybetmesi duru-
munda ligin dibine doğru ilerleyişini 
sürdürecek

BEŞİKTAŞ MORALLİ
Süper Kupa’da Konyaspor’a mağlup 

olduktan sonra ligde aldığı galibiyetlerle 
çıkışa geçen Beşiktaş, son olarak Şam-
piyonlar Ligi’nde deplasmanda Porto’yu 
3-1 mağlup ederek büyük bir başarıya 
imza attı. Ligde 10 puanı bulunan Kara 
Kartal, zirve takibini sürdürebilmek 

için evinde kazanma alışkanlığını sür-
dürmek istiyor.

AKÇAY ROTASYONA GİDEBİLİR
Konyaspor’un bugün oynanacak 

Beşiktaş maçına nasıl bir kadro ile 
çıkacağı merak ediliyor. Ali Çam-
dalı’nın kadro dışı kalması sonra-
sı yaşananlar ve Marsilya maçı 
sonrası formsuz bazı oyuncula-
ra Mustafa Reşit Akçay tara-
fından verilen nota, taraftarda 
rotasyon beklentisi oluştur-
du. Özellikle ön bölgede 
bazı değişikliklere gitmesi 
beklenen Akçay’ın kim-
leri kızağa çekeceği 
merak konusu.
n SPOR 
SERVİSİ 
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