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Zil çaldı, okul açıldı!
2017-2018 eğitim-öğretim yılı 

Konya’da coşkuyla başladı. 
“Ülkemizin uluslararası alanda 

daha iyi tanıtılması, iyi yetişmiş 
insan insanlarla gerçekleşebilir” 

diyen Vali Yakup Canbolat, 
değerlere sadakat ile bağlanılması 

gerektiğine dikkat çekti 

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 
YILI COŞKULU BAŞLADI

Yaz tatilinin ardından öğrenciler için ilk 
ders zili dün çaldı. Türkiye genelinde yak-
laşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğ-
retmen 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için 
ders başı yaptı. Konya’daki eğitim-öğre-
tim açılış programı ise Şerife Akkanat İlko-
kulu’nda gerçekleşti.  İlk ders zili öğrenci-
lerin çeşitli gösteri ile coşkulu bir şekilde 
başlamış oldu. 

MİLLİ VE MANEVİ 
DEĞERLERİ AŞILAMALIYIZ

“Ülkemizin uluslararası alanda daha iyi ta-
nıtılması, iyi yetişmiş insan insanlarla ger-
çekleşebilir” diyen Vali Yakup Canbolat, 
“Nitelikli eğitim bu anlamda çok önemli-
dir. Eğitim ve öğretimdeki en büyük hede-
fimiz çağın gerektirdiği eğitimin yanında 
milli ve manevi değerlerimizi çocukları-
mıza aşılamaktır” şeklinde konuştu.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Ceviz ve badem 
hasadı başladı

Ceviz ve badem hasat sezo-
nunun gelmesi ise vatandaşlar 
haftasonunu bahçelerde geçi-
riyor. Besin maddeleriyle enerji 
deposu olan ceviz hasadına 
başlayan üreticiler hummalı bir 
çalışma içerisine girdi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Magandalar
yine can yaktı!

Derbent’te yapılan bir düğün-
de havaya ateş edilen silahın 
tutukluk yapması ve yere doğru 
ateşlenmesi sonucunda yerden 
seken mermiler vatandaşlara 
isabet etti, 8 kişi yaralandı. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Kazan kaldırıp
iş bıraktılar!

Yaklaşık 600 saya işçisi, emekle-
rinin karşılığını alamadıkları ge-
rekçesiyle iş bırakma kararı aldı. 
İşçiler, “Sayacı emeğine sahip 
çık”, “Hakkımızı isteriz” slogan-
ları attı.  n HABERİ SAYFA 3’TE

KONYA ÜLKENİN 
ENERJİ ÜSSÜ OLACAK!

Milletvekili Kaleli gündemi değerlendirdi

Konya Karapınar’da bulu-
nan Türkiye’nin en büyük 
güneş enerjisi santralinin 

ihalesinin yapıldığının bil-
gisini veren AK Parti Kon-

ya Milletvekili M. Uğur 
Kaleli, “1,3 milyar dolarlık 

yatırımla, yılda yaklaşık 1,7 
milyar kilovat saat elektrik 

üretilecek” dedi. 

n HABERİ SAYFA 13’TE

07 ‘Çocuklarımızı 
donatmalıyız’ 11 Selçuklu’da 

konak yükseliyor 15 ‘Gazilerimize çok 
şey borçluyuz’

Sınırda tatbikat, 
Barzani’ye gözdağı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Silopi-Habur bölgesinde tatbikata 
başladı. Tatbikatın IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin 25 Eylül 2017’de 

gerçekleştirmeyi düşündüğü referandum öncesinde başlamış 
olması dikkat çekti.  n HABERİ SAYFA 16’DA

Daha çok çalışıp 
daha çok ürettik

Konya Ticaret Odası’nda dönemin son Meclis toplantısı Ulusla-
rarası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 
son dönemdeki olumsuzluklara rağmen iş dünyası olarak daha çok 

çalışıp, ürettiklerini söyledi.  n HABERİ SAYFA 15’TE 

2017 Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı etkinlikleri başladı

‘Dünya malına tamah etme’
Konya Valiliği, Konya Büyükşe-

hir Belediyesi, Gümrük ve Ticaret İl 
Müdürlüğü ile Konya Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları Birliği (KONESO-
B)’un ortaklaşa düzenlediği, “Konya 
2017 Ahilik Haftası ve Esnaf Bayra-
mı” etkinlikleri başladı. 

KONESOB Başkanı Ali Osman 

Karamercan, “İslam inancı ve Türk 
kültürünün Anadolu’da birleşme-
sinden doğan ahilik, kardeşlik, 
cömertlik, yiğitlik demektir. Ahilik, 
dürüstçe üretmek, kardeşçe paylaş-
mak insanca ve İslamca yaşamak 
demektir” dedi. 
n HABERİ SAYFA 14’TE

KIŞLIK TELAŞI PAZARI 
HAREKETLENDİRDİ

Hanımları turşuluk, sos, salça telaşı sardı

Sonbaharın gelmesi ile evlerde kışlık hazırlıkları hızlandı. 
Turşuluk, sos ve salça yapımı için vatandaşlar pazarın yolu-
nu tutuyor. Pazara giden vatandaşlar daha çok doğal olması 
nedeniyle yerli ürünlere yöneliyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE
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2017-2018 eğitim-öğretim yılı Konya’da coşkuyla başladı. İlköğretim Haftası etkinliği Şerife Akkanat İlkokulu’nda gerçekleşti. “Ülkemizin uluslararası alanda 
daha iyi tanıtılması, iyi yetişmiş insan insanlarla gerçekleşebilir” diyen Vali Yakup Canbolat, değerlere sadakat ile bağlanılması gerektiğine dikkat çekti 

‘Değerlerimize bağlanmalıyız’

Yaz tatilinin ardından öğrenciler 
için ilk ders zili dün çaldı. Türkiye ge-
nelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 
1 milyon öğretmen 2017-2018 eği-
tim-öğretim yılı için ders başı yaptı. 

Konya’daki eğitim-öğretim açılış 
programı ise Şerife Akkanat İlkoku-
lu’nda gerçekleşti.  

Şerife Akkanat İlkokulu’nda ya-
pılan İlköğretim Haftası etkinliğine; 
Vali  Yakup Canbolat, İl Milli Eğitim 
Müdürü Mukadder Gürsoy,  3. Ana 
Jet Üs ve Garnizon Komutanı  Hv. Plt. 
Tuğgeneral Fidan Yüksel, Selçuklu 
Kaymakamı Sabit Kaya, Meram Kay-
makamı Resul Çelik ve Selçuklu Bele-
diye Başkanı U. İbrahim Altay katıldı.  

 “SEVEN DE SEVİLEN DE 
ÖĞRETMENLERİMİZDİR”

Programda açılış konuşmasını, İl 
Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gür-
soy yaptı. 

Gürsoy, yeni eğitim yılının heye-
can ile başladığını belirterek, “Bugün 
yeni eğitim yılımıza yeni heyecanımız 
ile başlıyoruz. 2017-2018 eğitim-öğ-
retim yılı ülkemize ve şehrimize ha-
yırlar getirmesini diliyorum. Öncelikle 
bu toprak için gözünü kırpmadan şe-
hit olan kahramanlarımız ve gazileri-
mize saygılarda bulunuyorum. Bu yıl 
müfredatımızda kapsamlı değişiklik-
ler yapıldı. Bu değişiklikleri de eğitim-
cilerimizle yapılan programlarla ak-
tardık. Yenilenen eğitim programının 

başarıyla uygulanmasını diliyorum. 
Bu yıl 1-5 ve 9. sınıflarda önümüzdeki 
yılda ise tüm sınıflarda uygulanacak. 
Eğitim toplumun bekasını etkiler. 
Doğru bir eğitim ve insan ülkenin ge-
leceğini etkiler. İyi eğitimi verecekler 
kişiler ise öğretmenlerimizdir. Cemil 
Meriç’in söylemi ile ‘en çok seven de 
sevilen de öğretmenlerimizdir’ Hızlı 
yükselen şehrimizde eğitim çıtamızı 
yükseltiyoruz. Milli ve manevi değer-
lerimizi verdiğimiz eğitim ile destek-
liyoruz. Ekip 42, KIDEM, Medeniyet 
Okulu, SEDEP gibi projelerle medeni-
yetimizi aktarıyoruz. Ulusal projelerle 
de önemli işlere imza attığımızı söyle-
memiz gerekiyor. Şehrimizdeki sana-
yi kurularıyla yaptığımız anlaşmalarla 
gelişim sağlıyoruz. Eğitimciler olarak 

yükümüz ağır ama daha çok çalışma-
mız gerekiyor. Bilinçli ve planlı çalışa-
rak 2023 hedeflerine giderken eğitim 
alanında başarı sağlamak istiyoruz” 
diye konuştu. 

“SEDEP ULUSLARARASI 
BİR MARKA OLDU”

Selçuklu Belediye Başkanı U. 
İbrahim Altay, “Hizmetlerin en de-
ğerlisi vatanını seven çocuklar yetiş-
tirmektir” diyerek eğitimin önemini 
vurguladı ve şunları söyledi: “ Yeni 
eğitim yılımız tüm öğrenci ve eğitim-
cilerimiz için hayırlı olsun. İlimizde 
440 bine yakın, ilçemizde ise 120 bin 
çocuğumuz bugün ders başı yapıyor. 
Aydınlık bir geleceğin ilk adımını atı-
yorlar. Belediye olarak eğitime destek 
vermeyi kendimize görev olarak atfe-

diyoruz. Bu yıl içerisinde gerçekleştir-
diğimiz spor salonlarını ilimize kazan-
dırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca en büyük 
projemiz olan SEDEP bugün ulusal ve 
uluslararası bir marka olarak yoluna 
devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Milli 
Eğitim Bakanımız da sergimize dahil 
olmuşlardı. Bu ülkeye vereceğimiz en 
değerli hizmet vatanını seven, koru-
yan, geliştiren çocuklar yetiştirmek-
tir.”
“ÖĞRETMENLİK FİDANIN BÜYÜMESİNİ 

BEKLEMEK GİBİDİR”
“Geleceğimizin teminatı öğrenci-

ler için bugün ders başı başladı. Güzel 
umutlarla başladığımız yeni eğitim 
yılımız hayırlı olmasını diliyorum. Ül-
kemizin uluslararası alanda daha iyi 
tanıtılması, iyi yetişmiş insan insan-
larla gerçekleşebilir” diyen Vali Ya-
kup Canbolat da “Nitelikli eğitim bu 
anlamda çok önemlidir. Eğitim ve öğ-
retimdeki en büyük hedefimiz çağın 
gerektirdiği eğitimin yanında milli ve 
manevi değerlerimizi çocuklarımıza 
aşılamaktır. 

Devletimiz ve milletimizin refah 
seviyesini yükseltmek, uluslararası 
platformlarda ön plana çıkmak ancak 
eğitimle olur. İnsan yetiştirme sanatı 
olarak yorumlayabileceğimiz eğitim, 
bireyin yaşadığı toplama ve çağa 
uyum sağlamasını kolaylaştırmaktır. 
Bu anlamdaki en önemli görev öğret-
menlerimize düşmektedir. Milletlerin 

ruh ve karakterlerini şekillendirmede 
öğretmenler etkin rol üstlenirler. Öğ-
retmenlerimizde bu anlamda sürekli 
kendilerini geliştirmelidir. Eğitimcilik 
asil ve hassas bir konudur. Öğret-
menlik adeta bir fidanın büyümesini 
beklemek gibi sabır, gayret ve özve-
ri gerektirir. Eğitimde çocuklarımıza 
sevgi, saygı, hoşgörü ve kucaklaşmayı 
öğretmeliyiz. Değerlerimize sadakat 
ile bağlanmalıyız. Öğrencilerimiz ise 
derslerinde üstün başarı sağlamalıdır. 
Bu vatan kolay edinilmedi. O yüzden 
içeriden ve dışarıdan gelen tehlikeleri 
unutmadan yaşamalıyız. Bu yolda ve-
lilerimiz çocuklarını iyi korumalı, on-
lara kimliğimizi öğretmede yardımcı 
olmalıdırlar. Eğitim ailede başlar. Ço-
cuklarımıza iyi bir rol olmalıyız” ifade-
lerini kullandı. 

Etkinlikte açılış konuşmalarının 
ardından şiir dinletileri ile halk oyun-
ları gösterileri düzenlendi. 4. sınıf 
öğrencilerinin okula yeni başlayan 
1. sınıf öğrencilerine çiçek takdim 
etmesiyle devam eden programda, 
Vali Canbolat ve birlikteliğindeki he-
yet okulun kütüphanesi, derslikleri ve 
spor salonunu dolaştı. Vali Canbolat 
daha sonra öğretmenler odasında 
eğitimciler ile biraraya gelerek yeni 
eğtim-öğretim yılının başarılı geçme-
sini diledi ve kısa süreli bir toplantı 
gerçekleştirdi.
n UFUK KENDİRCİ  

Konya’daki eğitim-öğretim açılış programı ise Şerife Akkanat İlkokulu’nda gerçekleşti.  Etkinlikte açılış konuşmalarının ardından şiir dinletileri ile halk oyunları gösterileri düzenlendi.

Vali Yakup Canbolat

Mukadder Gürsoy

U. İbrahim Altay
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Saya işçileri iş bıraktı!

Yaklaşık 600 saya işçisi, 
emeklerinin karşılığını alama-
dıkları gerekçesiyle iş bırakma 
kararı aldı. Aykent Ayakkabıcılar 
Sanayi Sitesi’nde bir araya gelen 
yaklaşık 600 saya işçisi, kendi-
lerine iş veren firmaları, hakları 
olan ücretleri vermedikleri ge-
rekçesiyle protesto etti.  İşçi-
ler, “Sayacı emeğine sahip çık”, 
“Hakkımızı isteriz” sloganları 
attı. 

Grup adına gazetecilere 
açıklama yapan saya ustası Mu-
hammet Yüksektepe, kazançla-
rının düşüklüğü nedeniyle fazla 
mesai yapmak zorunda kaldık-
larını, akşam geç saatlere kadar 
çalıştıklarını söyledi.

Çalışma şartlarının ağırlığı-
na karşın aldıkları ücretlerin az 
olduğunu belirten Yüksektepe, 
şunları kaydetti: “Buradan Ma-
liye Bakanlığındaki yetkililere 
seslenmek istiyorum. Gelin, bizi 
takip edin. Biz şu anda vergi ver-
miyoruz, yaptığımız işten para 
da kazanamıyoruz. Gereken 
merciler inşallah bu durumu-
muzu göz önünde bulundurur. 
Yıllardır alamadığımız emeği-
mizin karşılığını almak istiyoruz. 
Eğer başarabilirsek bir dernek 
kurup, bu çatı altında faaliyetle-
rimizi yürütmek istiyoruz.  Eme-
ğimizin karşılığını alıncaya 
kadar, bize iş veren firmalarla 
oturup pazarlığımızı yapmaya 

başlayıncaya kadar bu eylemi 
devam ettireceğiz.”

Yüksektepe, saya ustası ve 
işçilerin büyük kısmının sosyal 
güvencesinin olmadığını ileri 
sürdü. Saya ustası Yavuz Kara-
dayı da yıllardır haklarının veril-
mesi için sabrettiklerini anlattı.

Artık sabredecek güçlerinin 
kalmadığını dile getiren Karada-
yı, “İşverenler tarafından muha-
tap alınıncaya kadar, devlet gü-
vencelerimiz yerine getirilinceye 
kadar bu eylem devam edecek. 
Bizim kimseyle husumetimiz 
yok. Sadece emeğimizin karşı-
lığını istiyoruz.” ifadelerini kul-
landı.
n AA

Uzun süredir evlilik hazırlığı yapan Rasim ve Canan, ‘evet’ diyerek dünyaevine girdi 

Mutluluğa ‘evet’ dediler
Gazeteci Rasim Atalay, niha-

yet mutluluğa erdi, Canan Bural ile 
evlendi. Uzun zamandır evlenme 
hazırlıklarını yapan Rasim ve Ca-
nan’ın evlilik yolunda mutlulukları 
resmiyete döküldü ve geçtiğimiz Pa-
zar günü törenle dünyaevine girdi-
ler.  Esma-Kenan Bural  ailesinin kızı 
Canan, Fatma-Yüksel Atalay ailesinin 
oğlu Rasim ile bir ömür mutluluğa 
‘evet’ dedi.   Genç çiftin nikahını ise 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay kıydı.  Basın İlan Kurumu İl 
Müdürü Özden Konur, Basın İlan Ku-
rumu Tokat İl Müdürü Çetin Oranlı, 
Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir 
Kağnıcıoğlu da düğüne katılarak genç 
çiftin mutluluğuna ortak oldu. 

Yaka Marina’da gerçekleşen dü-
ğünle mutluluklarını sevenleri ve ya-
kınları ile paylaşan Rasim ve Canan’ın 
sevinci görülmeye değerdi.  Bural ve 
Atalay aileleri de çocuklarının mürüv-
vetini görmenin mutluluğunu yaşadı. 
Düğüne katılanlar Rasim ve Canan’ın 
mutluluğunu görünce duygulandı-
lar, genç çifte kurdukları yuvada bir 
ömür mutlu olmaları için dua ettiler. 
Bazı davetliler ise genç çiftin düğünü 

geciktirdiğini belirterek, “Geç bile kal-
dılar ama nihayet evlendiler, bizi de 
mutlu ettiler, Allah bir yastıkta kocat-
sın” diyerek hem tepkilerini hem de 
mutluluklarını dile getirdiler. 

Genç çift davetlilerle tek tek il-
gilenerek, mutlu bir yuva kurmanın 
sevincini paylaştı.  Genç çifti ise arka-

daşları yalnız bırakmadı. Hem damat 
Rasim Atalay hem de gelin Canan 
Atalay ile hatıra fotoğrafı çektiren ar-
kadaşları düğün bitene kadar salonu 
terk etmedi. İlgileri için yakınlarına 
teşekkür eden genç çift,  “Evlilik ka-
dar güzel bir mutluluk yok” diyerek 
bekarlara de mesaj verdi. 

Yenigün Gazetesi olarak çıktıkla-
rı bu yolda sevgi ve saygı içerisinde 
sağlıklı bir ömür sürmeleri temenni-
siyle Rasim ve Canan’a iki cihan sa-
adeti diler, beraberliklerinin iki aileye 
de mutluluk getirmesini Cenab-ı Al-
lah’tan niyaz ederiz.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA  

Genç çiftin nikahını Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kıydı.



19 EYLÜL 20174 HABER

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nin açılış 
töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, söz konu-
su fotoğrafla ilgili şunları söyledi:

“Nasıl olur da Türkiye’yi bu hale ge-
tirenlerle birlikte bir ülkenin içişleri bakanı 
oturup beraber fotoğraf çeker. Mezara sal-
dıranlarla oturup fotoğraf 

çekineceksiniz. Üstelik nerede? Kara-
kolda çekeceksiniz fotoğrafı. Bu ne demek-
tir, “İstediğiniz kadar istediğiniz kişinin me-
zarına saldırabilirsiniz, sizin tek güvenceniz 
benim.” demektir bu fotoğraf. O fotoğrafı 
çektiren kişinin siyasette, inançta, ahlak-
ta, hayatta yeri yoktur.”

   Oysa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 

şu açıklamayı yapmıştı;
           ‘’Aysel Tuğluk’a başsağlığı 

dileyip 45 dk. görüştük. Ardından ailesi 
ile değerlendirme yapmak için izin istedi. 
Görüşmeler sonrası ailenin cenazeyi Tun-
celi’ye defnedilmesi konusunda kararı geldi 
ve gerekli hazırlıklar yapılıp tedbirler alındı.

Heyetle birlikte 1 saat kadar olayların 
videosunu izledik. Yaklaşık 3,5 saat ka-
rakolda bulunmamızın ardından olayla 
ilgili yapılması gereken gözaltı talimatlarını 
verip karakoldan ayrıldık. Bu esnada ora-
da bulunduğumuzu bilen mahalle eşrafı 
karakolda bizimle fotoğraf çekinmek istedi 
ve ayrılırken birçok kişiyle fotoğraf çekindik. 

Önemli olan, hayatımızın her 
döneminde kimin bizimle fo-
toğraf çekilip çektirmeyeceği 
değil hukuk açısından bir 
suça karışıp karışmadığıdır’’

Şimdi soruyorum size 
sayın Kılıçdaroğlu! PYD 
saflarına katılıp Kobani’de 
öldürülen teröristin cenaze-
sine katılan ve bu fotoğrafları 
veren Genel Başkan Yar-

dımcınız Sezgin Tanrıkulu 
ve Rezidans Kraliçesi İstan-
bul Milletvekiliniz Gamze 
Akkuş İlgezdi için de benzer 
açıklamalarda bulundunuz 
mu?

İnsansız hava aracı 
(SİHA)nın vurduğu terörist-
lerin ‘’SİHA’lar sivilleri vur-
muştur.’’ açıklamasıyla arka-
sında olan Sezgin Tanrıkulu 

için ‘’onlar terörist olabilir ama 
silahları yok’ ’açıklaması yapan 
Kılıçdaroğlu hiç samimi değilsin. 

Yasin Börü’nün üstünde 
silah mı vardı ki çıkıp en ufak bir 
açıklama yapmadın? Emniyet 
raporlarında üzerinde patlayıcı 
çıkmasına rağmen Berkin El-
van’a “Umudun çocuğu Berkin 
Elvan yaşasaydı bugün 16’sında 
olacaktı. Seni ekmeğe giden o 
umut dolu gülen yüzünle belle-
ğimize kaydettik.” diyerek sahip 
çıktın

Her defasında “Bu ülkede 
vekiller, gazeteciler tutuklanı-
yor.” diyerek ortalığa veryansın 
eden; konu Mit Müsteşarı, Diyanet 
İşleri Başkanı, Bakan hatta ülkenin Başba-
kanı olduğunda tepki vermek şöyle dursun 
üzerine bir de Avrupa ve Amerika’ya şikâyet 
eden başka bir ana muhalefet lideri var mı-
dır sizce?

Bu ülkede köpeğinin maması yabancı 
bahanesiyle Menderes’i astılar…

Kayıp trilyon hikayeleriyle Erbakan’a 
hapis cezası verip partisini kapattılar…

Milli olduğu ve milli değerlerin yanında 

durduğu için Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehit 
ettiler… 17-25 Aralık ve 4 bakan üzerinden 
mit müsteşarını ve dolayısıyla en son yaşa-
dığımız 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı-
mız Tayyip Erdoğan’ı öldürmek istediler… 
Dahası bir şey söyleyim mi size? Artık Tür-
kiye uyuyan eski Türkiye değil! 

Bu halk size, milli ve manevi değerle-
rini, ülkesini, dahası terörle mücadeleyi bu 
seviyeye taşıyan İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’yu YE-DİR-MEZ!

AMAÇ ÜZÜM YEMEK Mİ, BAĞCI’YI DÖVMEK Mİ?

Sonbaharın gelmesi ile evlerde kışlık hazırlıkları hızlandı. Turşuluk, sos ve salça yapımı için vatandaşlar 
pazarın yolunu tutuyor. Pazara giden vatandaşlar daha çok doğal olması nedeniyle yerli ürünlere yöneliyor 

Evde kışlık hazırlıkları 
pazarı hareketlendirdi

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla 
evlerde kışlık yiyecek hazırlama tela-
şı sardı. Haftasonunu da fırsat bilen 
vatandaşlar, pazarlara akın etti. Her 
yıl bu dönemlerde başlayan kurutma 
sebze ve turşuluk hazırlıkları sebze 
satışlarının artmasına neden oldu. 
Esnaf turşuluk ürünlerini müşterileri 
ile buluştururken, vatandaşlar ürün-
lerden oldukça memnun.  Vatandaş-
lar ise daha çok yerli ürünlere rağbet 
gösteriyor. Nedeni ise doğal ve lez-
zetli olması. 

‘HAREKETLİLİKTEN MEMNUNUZ’
Konya Pazarcılar Odası 2. Baş-

kanı Cengiz Yılmaz, yaz mevsimin 
sonuna geldiğimiz günlerde işlerin-
de hareketlilik yaşadıklarını belirte-
rek, “Pazardaki fiyatlarımız şu anda 
uygun. Bazı ürünlerin fiyatlarının 
yüksek olmasındaki  sebep arz talep 
meselesi. Vatandaşlarımız turşuluk 
ürünlere ve sebzelere olan ilgisi fi-
yatları yükseltiyor ancak fiyatlarımız 
2 haftaya düşüş yaşacak.  izler pa-
zarcı esnafı olarak vatandaşlarımızın 

ürünlerimize gösterdikleri ilgi ve ala-
kadan dolayı memnunuz.  Kurutma-
lık yapacak ve dolaba sebze koyacak 
vatandaşlarımız erken davransın” 
ifadelerini kullandı.

‘TEZGAHLARIMIZ ŞENLENDİ’
Pazarcı esnafı Hasan Ay ise va-

tandaşların ilgisinden memnun ol-
duklarını ifade ederek, “Eylül ayının 
girmesi ile birlikte Konyalı vatan-

daşlarımızın turşu ve kurutmalık 
telaşı başladı.  Pazarcı esnafı olarak 
yaşanan hareketlilikten memnunuz. 
Özellikle ev kadınları aldıkları sebze-
lerin bir kısmını turşuda kullanırken 
bir kısmını da kurutarak kış ayların-
da tüketiyorlar. 

Halkımızın pazarları tercih et-
mesindeki en önemli etkenlerden 
bir tanesi de fiyatların uygun olması.  
Vatandaşlarımız Kurutmalık olarak, 
dolmalık biber, patlıcan var. Turşu 
için de salatalık, yeşil domates, acı 
biber, fasulye var. Bunlara çok talep 
var” dedi. 

Pazara gelen Vatandaşlar ise , 
kış dönemi için aldıkları sebzeleri ya 
geleneksel yöntemle kurutup kışa 
yiyecek hazırladıklarını  ya da sirke 
veya limonla turşusunu yaptıklarını 
belirtti. Pazardaki fiyatlardan mem-
nun olduklarını dile getiren vatan-
daşlar, kurutmalık ve kışlık alışveri-
şinde tercihlerinin Pazar olduğunu 
ifade etti.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Bahçelerde ceviz, 
badem hasadı başladı 

Ceviz ve badem hasat sezonu-
nun gelmesi ise vatandaşlar hafta-
sonunu bahçelerde geçiriyor. Besin 
maddeleriyle enerji deposu olan 
ceviz hasadına başlayan üreticiler 
hummalı bir çalışma içerisine girdi. 
Evinin bahçesinde veya köyünde 
ceviz, badem ağacı olanlar haftaso-
nunu hareketli geçiriyor. Makine, 
uzun değnekler veya merdivenle 
ağaca çıkılarak toplanan ceviz ve 
bademler daha sonra kapuğundan 
ayrılması için serilerek kurutmaya 
bırakılıyor.  

Doğanhisar’ın Başköy İlçesi’nde 
de vatandaşlar ceviz toplamaya baş-
ladı. Son dönemde cevizde adından 
söz ettiren Doğanhisar’da cevizler 
dallarından çırpılmaya başlandı. 

Başköy’de kendi tarlalarından 
ceviz toplamaya başladıklarını akta-
ran Asiye Akkul, topladıkları cevizin 
bir kısımlarını kendileri için sakla-
dıklarını dile getirirken cevizin tica-

retten güzelliğe kadar birçok alanda 
kullanıldığını hatırlatarak, “Genelde 
Doğanhisar Başköy’de henüz okul-
lar açılmadan el birliği ile ailecek 
cevizleri toplamaya başlarız. Ceviz 
toplamak bizim için hem bir iş hem 
de ailemizle geçirdiğimiz eğlenceli 
zaman anlamına geliyor. Ceviz top-
lamada çektiğimiz zorluğa gelirsek 
eğer ceviz ağacımız büyük ve uzun 
olursa yaşanıyor. Çünkü ceviz ağaç-
tan zor dökülüp ayrılıyor. Ulaşama-
dığımız dallara ise sopa yardımıyla 
çırpıyoruz. Topladığımız cevizleri 
çuvallarla evimize getiriyoruz ve bir 
çadıra seriyoruz. Cevizi kurutup ka-
buğunu çıkartıyoruz. Daha sonra 
cevizlerin bir kısmın kendimize al-
dıktan sonra geri kalanını satıyoruz. 
Cevizler bizim için çok değerli. Biz 
cevizin yaprağını da koparıp suyunu 
alıyoruz. Saçımıza ya da elimize kına 
yaptığımızda o suyu kullanıyoruz” 
diye konuştu.   n UFUK KENDİRCİ

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla evlerde kışlık yiyecek hazırlama telaşı sardı. Haftasonunu da fırsat bilen vatandaşlar, pazarlara akın etti.

Cengiz Yılmaz Hasan Ay

 Besinsel değeri yüksek ceviz ve bademler hasat edilmeye başladı. 
Ceviz ve bademi olanlar haftasonu bahçesinin yolunu tutuyor. 

abdurrahmansorgun@gmail.com
ABDURRAHMAN SORGUN

SİYASET ARENASI



Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 
sınırın Irak tarafında İHA tarafından 
tespit edilen PKK’lı 4 terörist, ope-
rasyonla etkisiz hale getirildi. Hak-

kari’nin Çukurca ilçesinde 4 terörist 
etkisiz hale getirildi.  Valilikten yapı-
lan açıklamada, ilçenin Güven Dağı 
güneyinde, sınırın Irak tarafındaki 

Suki Dağı bölgesinde insansız hava 
aracı (İHA) ile PKK’lı 4 teröristin 
tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, tespit edilen terö-

ristlerin düzenlenen hava hareka-
tıyla etkisiz hale getirildiği kayde-
dildi.
n AA

Ribat Eğitim Vakfı yeni eğitim 
öğretim yılının başlaması dolayısıyla 
kırtasiye seti dağıratak öğrencilere 
başarılar diledi. 2017-2018 Eğitim 
Öğretim yılının başlamasıyla eğitim 
desteklerine hız veren RİBAT Eğitim 
Vakfı,  yüzlerce öğrenciye okul çantası 
ve kırtasiye seti armağan etti. 

Ribat Eğitim Vakfı Yönetim Ku-
rulu Başkanı Muzaffer Büyük, yapılan 
çalışmalar sonucunda tespit edilen 
çok sayıda yetim ve ihtiyaç sahibi öğ-
renciye okulların başlaması nedeniyle 
kırtasiye yardımında bulunduklarını 
belirtti.

Hazırlanan kırtasiye paketlerinin 
öğrencilere Aşevi’nde dağıttıklarını 
hatırlatan Muzaffer Büyük, şunları 
söyledi: “Yeni nesillerimiz, milli ve 
manevi değerleriyle barışık, ülkesini 
seven, evrensel ile yereli harmanla-
mış girişimci ve başarılı bireylerden 
oluşmak zorunda. Ülkemizin mü-
reffeh yarınlarının mimarı değerli 
öğretmenlerimiz başta olmak üzere 
öğrenci velilerinden idarecilerine, hiz-
metlilerden eğitime gönül vermiş ha-
yırseverlerimize kadar herkese selam 
ve sevgilerimi iletirken sağlıklı, başa-
rılı ve huzur dolu bir eğitim öğretim 
yılı diliyorum. Bu faaliyetteki amacı-
mız hiçbir yavrumuzun okula gider-
ken ihtiyacı olan eğitim malzemeleri-

nin eksikliğini hissetmemesi ve mutlu 
bir şekilde okul yolunu tutmasıdır. 
Bu nedenle İçerisinde okul çantası, 
defter, kalem, silgi, kalem tıraş, ka-
lem kutusu, boya çeşitleri vb. eğitim 
malzemelerinin bulunduğu, kırtasiye 
setleri, yardımseverlerin bağışlarıyla 
bu yıl da yetim ve ihtiyaç sahibi öğ-

rencilerimize ulaştırıldı. Hamdolsun 
dünyanın birçok  ülkesinde faaliyet 
gösteren Ribat,  yanı başındaki ihtiyaç 
sahiplerine de kol kanat geriyor. Bu 
nedenle Konyalı yavrularımızın yüzle-
rinin gülmesine vesile olan tüm hayır-
severlerimize teşekkür ediyoruz.”
n HABER MERKEZİ
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Teşekkür

HASAN - HATİCE ÇAĞLA 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 
bölümünde tedavi gördüğüm süre içerisinde desteklerini esirgemeyen 

Prof.Dr. Onur Ural
Doç. Dr. Şua Sümer

Doç.Dr. Nazlım Aktuğ Demir
Hemşire Müjdat Kılıç

Hemşire Havvanur Sarıtaş
Hemşire Osman Taner Yaman
Hemşire Mustafa Büyükesen

Hemşire Adnan Sezgin
Sekreter Yavuz Baki

Hasta Bakıcı Onur Karatut
Hasta Bakıcı Sevdiye Çalışkan

Hasta Bakıcı Talha Göksu
Hasta Bakıcı Meliha Turan

Hasta Bakıcı Müslüme Akman’a teşekkür ederiz

Ribat Vakfı’ndan eğitime destek

‘Çocuklar milli ve manevi
değerlere bağlı yetişmeli’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, yeni eğitim 
öğretim yılının ülkemiz için hayırlı 
olmasını dileyerek, bütün öğrencile-
rin, öğretmenlerin ve velilerin yeni 
eğitim öğretim yılını tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, 2017-2018 
eğitim-öğretim yılı nedeniyle bir 
açıklama yaptı. 

Yeni eğitim ve öğretim yılının 
öğrenciler, veliler, eğitimciler, mille-
timiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını 
dileyen Başkan Akyürek, Konya’da 
üniversite öğrencileri ile birlikte 600 
bine yakın öğrencinin eğitim ve öğ-
retim hayatına devam ettiğini söy-
ledi. Belediye olarak en önemli yatı-
rımın insana yapılan yatırım olduğu 
bilinciyle çalıştıklarını ve Konya’da 
eğitim kalitesinin daha da yüksel-
mesi için gayret gösterdiklerini kay-
deden Başkan Akyürek, Konya’nın 
eğitim alanında Türkiye’de birinci-
liğe yükselmesi için herkesin üzeri-
ne düşen görevi yerine getireceğini 
vurguladı. 

Konya’da belediyeler olarak öğ-
rencilere karşı sorumluluklarının 
bilincinde olduklarını vurgulayan 
Başkan Akyürek, “Milli Eğitim Mü-
dürlüğümüz, hükümetimiz elinden 
geleni yapıyor. Bizler de belediyeler 

olarak tüm okullarımızın eğitim ve 
öğretime hazır bir şekle gelmesi, 
çevresinin düzenlenmesi, bahçele-
rinin yapılması, asfalt gereken yere 
asfalt, yeşil alan olması gereken 
yerlere yeşil alan oluşturulması ve 
okullarımızın spor salonlarına, kü-
tüphanelere, bilgi evlerine kavuştu-
rulması konusunda çalışmalar yü-
rütüyoruz. Yeni Büyükşehir Yasası 
sonrası ilçelerimizde yeni okul bina-
ları da inşa ettik. Ayrıca Medeniyet 
Okulu, Genç KOMEK gibi projeler-
le çocuklarımızın milli ve manevi 
değerlere bağlı olarak yetişmesine 
vesile oluyoruz. Şehit ve gazi çocuk-
larımız, öksüz, yetim, kendisi yüzde 
40 ve üzeri engelli, anne-babası 
resmen ayrı olup ihtiyaç sahibi olan 
ilkokul, ortaokul ve lise öğrencile-
rine eğitim yardımlarımız bu yıl da 
devam edecek. Geleceğimiz olan 
çocuklarımızın yetişmesi için emek 
veren, gayret gösteren tüm öğret-
menlerimize, okul müdürlerimize 
ve katkı yapan herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.  Eğitim camiasının 
ve öğrencilerin her zaman yanında 
olduklarını kaydeden Başkan Akyü-
rek, yeni eğitim-öğretim yılının ha-
yırlı olmasını dileyerek, öğrencilere 
başarılarla dolu bir yıl diledi.  
n HABER MERKEZİ 

Derbent’te yapılan bir düğünde havaya ateş edilen silahın tutukluk yapması ve yere doğru 
ateşlenmesi sonucunda yerden seken mermiler vatandaşlara isabet etti. 8 kişi yaralandı 

Magandalar düğünü 
hüzne dönüştürdü

Düğünlerde artık eğlenemez ol-
duk. Evlenen çiftlerin sevinçlerine 
ortak olmak için gidilen düğünler, 
eğlenmeyi bilmeyen magandaların 
gövde gösterileri yaptıkları alanlara 
dönüştü. Düğünlerde gerçek veya 
kuru sıkı silah kullanımı yasak olma-
sına karşın sözde eğlence şekli, uya-
rılara rağmen bir türlü sona ermiyor. 
Düğün sevincini hüzne dönüştüren 
son olay ise Derbent’te  yaşandı. Köy-
de gerçekleştirilen bir düğünde yine 
silahlar sahne aldı. Görgü şahitlerinin 
ifadelerine göre gelinin erkek evine 
getirilmesinin ardından sözde hava-
ya ateş açarak eğlenen 2-3 maganda, 
pompalı ve tabanca kullanmaya baş-
ladılar.

HAYATİ TEHLİKE SÜRÜYOR
Ateşlenen silahlardan birinin tu-

tukluk yapmasının ardından havaya 
ateş eden bir kişi silahını yere doğ-
rultarak silahını yeniden ateşleyeme 
çalıştı. Yere doğrultulan silahın tekrar 
ateş almasıyla birlikte yerden seken 
kurşunlar düğünü izleyen konukla-
ra isabet etti. Olayda 8 vatandaşın 

yaralandığı öğrenilirken 1 kişinin 
hayati tehlikesinin devam ettiği ve 
komada olduğu öğrenildi. Yaralanan 
vatandaşlar önce Derbent Devlet 
Hastanesi’ne gönderilirken daha son-
ra yaralılar Konya Meram Araştırma 
Hastanesi’ne köyden ambulanslar 

halinde sevk edildi.   
Polis olay yerinde inceleme baş-

latırken düğünde silah kullanarak 
havaya ateş açan kişilerden birisinin 
görevli uzman çavuş olduğu iddia 
ediliyor. 
n UFUK KENDİRCİ 

İHA’nın tespit ettiği teröristlere hava harekatı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 2017-2018 
eğitim-öğretim yılı nedeniyle bir açıklama yaptı.

Derbent’te yapılan bir düğünde havaya ateş edilen silahın tutukluk yapması ve 
yere doğru ateşlenmesi sonucunda yerden seken mermiler vatandaşlara isabet etti.
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
19 Eylül 2017 Salı  • Yıl: 10 • Sayı: 3140

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Kulu’da meydana gelen trafik kazasında 1 
kişi yaralandı. Kaza, saat 15.45 sıralarında 
ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesi’nde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. idaresindeki 
42 M 3170 plakalı traktör ile M.M.K’nin (21) 
kullandığı 42 GD 937 plakalı motosiklet 
mahalle içerisinde çarpıştı. Kazada motosik-
let sürücüsü yaralandı. Yaralı M.M.K, kaza 
yerine sevk edilen 112 Acil Yardım ambu-
lansı ile Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı.  n İHA

Beyşehir’de, kiremitleri değiştirmek için 
çıktığı çatıdan düşen usta yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akburun 
Mahallesi’nde iki katlı bir evin çatısına kire-
mitlerini değiştirmek için çıkan usta Veysel 
Yüğrük (57), dengesini kaybederek düştü.
Toprak zemine düşerek yaralanan Yüğrük, 
ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet 
Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yüğrük’ün 
burada yapılan müdahalesinin ardından 
vücudunda kırıklar bulunması nedeniyle 
Konya’ya sevk edildiği öğrenildi.   n AA

Çatıdan düşen
usta yaralandı

Kulu’da trafik
kazası: 1 yaralı

Karaman’da otomobilin elektrik direğine çarpması sonu-
cu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Ka-
raman-Bucakışla yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 42 ST 023 plakalı 
otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 

sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik di-
reğine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan E B. 
ve Y.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla 
kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alın-
dı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  n İHA

Elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Aranan şüpheliyi
bir saatte buluyor !

Güvenli şehir teknolojileri ala-
nında faaliyet gösteren firma, polis, 
jandarma ve itfaiye araçlarına tepe 
lambası şeklinde takılabilen ve bu 
sayede sabit kamera sistemlerinin 
olmadığı yerlerde şüphelilerin tespi-
tine olanak tanıyan sistem geliştirdi. 

İstanbul merkezli Ekin Teknolo-
ji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Ekin, Türk mühendislerin tasar-
ladığı mobil takip sistemi “Patrol” 
hakkında bilgi vererek, sistemin 
dünyada bir örneğinin olmadığının 
altını çizdi.

Yüksek çözünürlüklü yüz ta-
nıma sistemlerinin piyasada fark 
yarattığını belirten Ekin, “Biz yük-
sek çözünürlük ve doğruluk oranı-
na sahip denetim çözümlerinin bir 
adım ötesine geçtik. Geliştirdiğimiz 
sistem sayesinde yüz, plaka tanıma 
ve hız tespiti gibi şehir güvenliğinde 
temel rol oynayan sistemlerin mobil 
olarak kullanılmasını sağlayan akıllı 
devriye sistemi ürettik.” diye konuş-
tu.  Ekin, sistemin, polis, jandarma 
ve itfaiye araçlarına tepe lambası 
şeklinde takılarak uygulanabildiğine 
dikkati çekerek, hareketli ya da park 

halindeki tüm araçların plakalarını 
otomatik algılayan sistemin, yüz ta-
nıma yapabilmesinin yanı sıra şerit 
veya park ihlallerini koordinatlarıyla 
oluşturdukları “Güvenli Şehir İşle-
tim Sistemi”ne ilettiğini kaydetti.

Sistemin tüm araçlardan alınan 
canlı görüntülerin tek bir merkez-
den izlenebilmesine olanak tanı-
dığını anlatan Ekin, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Sistem aranan şahsı 
cinsiyeti, yaş aralığı, saç ve göz ren-
gi gibi kriterlere göre kaydediyor, 
benzer şekilde araçları marka ve 
modellerine göre tanımlayabiliyor. 
Örneğin bir asayiş olayı kapsamın-
da 30’lu yaşlarda, sarışın, uzun 
saçlı, mavi gömlek giyen bir şahsı 
arıyoruz. Sisteme, uygun filtreleri 
girerek arama yaptığımızda o an, 
sistemin algıladığı bölgelerde, bu 
kategorideki tüm şahıslara ulaşabi-
liyoruz. Aranan şahsın görüntüsü ile 
sistemin tespit ettiği görüntü, anlık 
ya da daha sonraki bir zamanda 
eşleştiğinde sistem alarm veriyor. 
Aranan kişi ya da araç 100 günde 
bulunuyorsa biz bu süreyi 1 saate 
indiriyoruz.”  n AA  

Son bir haftada yürütülen operasyonlarda, 29’u ölü, 11’i teslim, altısı sağ olmak üzere 
toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince bin 126 operasyon düzenlendi

Teröre darbe vuruldu
İçişleri Bakanlığından, son bir 

haftada ülke genelindeki operasyon-
larda 29’u ölü, 11’i teslim, 6’sı sağ 
olmak üzere 46 teröristin etkisiz hale 
getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, 11-18 Eylül tarih-
lerinde terör örgütleriyle mücadele 
kapsamında güvenlik güçlerince bin 
126 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda örgüte yardım ve 
yataklık yaptıkları iddiasıyla 103, te-
rör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları 
iddiasıyla 32, Fetullahçı Terör Örgü-
tü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/
PDY) ile mücadele kapsamında 774, 
sol terör örgütleriyle mücadele kap-
samında da 54 zanlı gözaltına alındı. 

Operasyonlarda 29’u ölü, 11’i 
teslim, 6’sı sağ olmak üzere 46 terö-
rist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır, Mardin, Iğdır, Sivas, 
Siirt, Bingöl, Tunceli, Hakkari ve Şır-
nak’taki operasyonlarda terör örgütü 
mensuplarınca kullanılan 28 sığınak, 
barınak ve mağara ile tuzaklanan 49 
el yapımı patlayıcı ve mayın imha 
edildi.

Güvenlik güçlerince 191 kilog-
ram patlayıcı yapımında kullanılan 
madde, 134 el bombası, 4 bin 67 
muhtelif mühimmat, 25’i ağır ve 
uzun namlulu olmak üzere 34 silah 
ele geçirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçı-

lara yönelik 79 ilde 2 bin 316 operas-
yon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 ton 292 kilog-
ram esrar, 298 kilogram eroin, 3 kilo 
54 gram bonzai, 2 kilo 53 gram me-
tamfetamin, 41 bin 414 uyuşturucu 
hap ile 99 bin 108 kenevir bitkisi, 693 
bin 13 paket kaçak sigara ve 97 ton 
678 litre akaryakıt ele geçirildi, 2 bin 
991 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, 42 ilde sokak satıcılarına 
yönelik operasyonlar kapsamında 
198 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsa-
mında 665’i denizlerde olmak üzere 
10 bin 71 kişi yakalanırken organi-
zatörlük yaptıkları iddiasıyla 93 zanlı 

gözaltına alındı.
SİBER SUÇLARLA MÜCADELE
FETÖ/PDY, PKK/TAK ve DEAŞ 

gibi terör örgütleri başta olmak üzere 
terör propagandası yapan, bu örgüt-
leri öven, terör örgütleriyle iltisaklı 
olduğunu beyan eden, halkı kin, nef-
ret ve düşmanlığa sevk eden, devlet 
büyüklerine hakaretlerde bulunan, 
devletin bölünmez bütünlüğüne ve 

toplumun can güvenliğine kasteden, 
nefret söylemleri içeren bin 48 sosyal 
medya hesabı ile ilgili çalışma yapıla-
rak, 16 kişiye yasal işlem uygulandı.

ASAYİŞ VE KAÇAKÇILIK 
UYGULAMALARI

Öte yandan, ülke genelinde yo-
ğun uyuşturucu ticaretinin yapıldığı 
tespit edilen noktalarda 33 hava ara-
cı, 337 dedektör köpek ve 22 bin 160 

personelin katılımıyla 14 Eylül’de 
“Narko-Sokak”, 15 Eylül’de “Nar-
ko-İlçe”, 16 Eylül’de “Narko-Metruk” 
uygulamaları yapıldı. 

Uygulamalarda 47 ikametgah, 3 
bin 423 iş yeri, 4 bin 108 metruk bina 
ve 24 bin 835 araçta arama yapılarak, 
83 bin 337 kişi kontrol edildi ve ara-
nan 274 kişi yakalandı.
n HABER MERKEZİ 

Uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Beyşehir’de, uyuşturucu taciri ol-

duğu iddia edilen kişilere yönelik dü-
zenlenen operasyon kapsamında gö-
zaltına alının kişi sayısı 9’a yükseldi. 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 
şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen 
bilgiye göre, Konya İl Emniyet Mü-
dürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 

Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Beyşe-
hir ilçesinde yaklaşık 6 ay boyunca 
yürüttüğü teknik ve fiziki takip son-
rasında, Beyşehir İlçe Emniyet Mü-
dürlüğünün de verdiği destekle kent 
merkezinde üç gün önce uyuşturucu 
tacirleri ile sokak satıcılarına yönelik 
9 farklı adrese eş zamanlı baskın dü-

zenlenmişti. 8 kişinin gözaltına alın-
dığı operasyon kapsamında 1 kişinin 
daha gözaltına alınmasıyla sayı 9’a 
yükseldi. 

Emniyetteki işlemleri tamam-
lanan 8 şüpheli, hastanede sağlık 
kontrolünden geçirilmesinin ardın-
dan Beyşehir Adliyesine sevk edildi. 

Operasyon kapsamında adreslerde 
narkotik köpeğinin de katılımıyla ya-
pılan aramalarda 19 paket halinde 
9,1 gram eroin maddesi, 2 paket ha-
linde 0,63 gram bonzai maddesi, çok 
sayıda uyuşturucu hap, 1 mililitre sıvı 
enjektör içerisinde sıvı halde eroin 
maddesi ele geçirilmişti.  n İHA

Güvenlik güçlerince 191 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 134 el bombası, 4 bin 67 muhtelif mühimmat, 
25’i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 34 silah ele geçirildi.
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‘Güvencemiz eğitimli insan gücüdür’ ‘Çocukları donanımlı hale getirmeliyiz’

TED Konya Kolejinde, 2017–
2018 eğitim-öğretim yılı, okul bah-
çesinde düzenlenen bir törenle ile 
başladı. Tören sonunda çalan ilk zil 
ile öğrenciler ders başı yaptı. TED 
Konya Koleji Genel Müdürü Gü-
lören Kale  “Türk Eğitim Derneği, 
çalışmalarını yürütürken gücünü ve 
başarısını, Cumhuriyet ve demok-
rasiye olan sorumluluk bilincinden 
almaktayız. TED Konya Koleji ola-
rak TED Meşalesini gelecek nesil-
lere taşımanın gururu içerisindeyiz. 

Yöneticisinden öğretmenine hatta 
yardımcı personelimize kadar sis-
temimizdeki herkes çok büyük bir 
özveriyle çalışmaktadır. Böylece 
geleceğe hazırlıksız yakalanmak 
yerine, geleceği yaratan bir coşku 
ile çalışıyoruz” dedi. “2017–2018 
eğitim-öğretim yılına başlarken, 
çocuklarımızın ve gençlerimizin 
kendilerine yeni ufuklar açacak bu 
başlangıç vesilesiyle duydukları coş-
kuyu yürekten paylaşıyorum” diyen 
Kale, “Genç ve dinamik nüfusumu-

zun, çağın gereklerine uygun kaliteli 
bir eğitim sistemi içinde, yetenekleri 
ve becerileri doğrultusunda yetişti-
rilmesi, hayalini kurduğumuz yarın-
lara ulaşılmasında en önemli unsur-
dur. Müreffeh bir gelecek ve güçlü 
bir Türkiye hedefine ulaşılmasında 
en büyük güvencemiz eğitimli insan 
gücüdür” dedi. Tören, yapılan gös-
teriler ve konuşmalarının ardından 
çalınan ilk zil ile öğrenciler, 2017–
2018 eğitim yılı için ders başı yaptı.  
n HABER MERKEZİ

Özel Konya Çözüm Temel Lise-
si’nde 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılı coşkusu yaşandı. Okulun Kuru-
cu Temsilcisi Gürkan Gülcemal, ge-
lişen teknolojiye ayak uydurmanın 
önemine değinerek, “Geleceğimizi 
emanet edeceğimiz çocuklarımızı 
yarınlara daha donanımlı hale geti-
rerek onları geleceğe en iyi şekilde 
hazırlıyoruz. 

Alt yapımızı öğrencilerimizin 
ihtiyaçları doğrultusunda gerçek-
leştirerek onlara en iyi şartlarda 
eğitim imkânı sunuyoruz. Temel 

Lisemizde dönüşüm kapsamında 
çalışmalarımızı tamamlayarak bah-
çe şartını yerine getirdik. Öğrenci-
lerimizin sosyal ve sportif faaliyet-
lerini rahatlıkla yürütebileceği bir 
bahçe hazırladık. 

Bu eğitim öğretim döneminde 
öğrencilerimizi ve velilerimizi bah-
çemizde karşılamış olduk. Yeni eği-
tim-öğretim yılının tüm öğrenci ve 
öğretmenlerimiz için başarı dolu bir 
yıl olmasını temenni ederim” dedi.  

Özel Konya Çözüm Temel Lisesi 
Müdürü İbrahim Kalaycı da, amaç-

larının milletimizin milli, ahlaki, in-
sani, manevi ve kültürel değerlerini 
benimseyen koruyan ve geliştiren, 
insan haklarına saygılı, hak ve ada-
letin gerektirdiği davranışları ilke 
edinmiş insan yetiştirmek olduğu-
nu söyledi. Kalaycı, “Öğretmenle-
rimize, öğrencilerimize ve ailelerine 
en içten sevgi ve başarı dileklerimi 
sunuyor, 2017 - 2018 eğitim öğ-
retim yılının tüm toplumumuz için 
hayırlı ve başarılı geçmesini temen-
ni ediyorum” diyerek sözlerine son 
verdi.  n HABER MERKEZİ 

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, öğrencilere kırtasiye seti ve çanta hediye eden Başkan Toru, 
“Ülkemizin 2023, 2071 hedefleri doğrultusunda çocuklarımızı en güzel şekilde donatmalıyız” dedi

‘Çocuklarımızı en güzel 
şekilde donatmalıyız’

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Meram ilçesi Hatunsaray Orta-
okulu ve Hatunsaray İmam Hatip Or-
taokulu’nda düzenlenen yeni eğitim 
öğretim yılı açılış programına katıldı. 
“ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

2017-2018 Eğitim ve Öğretim 
Yılı’nın hayırlara vesile olmasını di-
leyen Başkan Toru, “Eğitim oldukça 
önemli. Ülkemizin geçmekte olduğu 
dönemleri, zorlukları gördüğümüzde 
çocuklara sahip çıkmamız gerektiğine 
bir kez daha 15 Temmuz’da gördük. 
Çocuklarımız bizim gözbebeğimiz, 
geleceğimizin mimarı. 2023, 2071 
hedeflerimiz için onları en iyi şekilde 
donatmamız gerekiyor. Bu noktada 
sadece eğitimcilerimiz değil, velile-
rimiz, yerel yönetimlerimiz iş birliği 
içerisinde ne yapmamız gerekiyorsa 
yapmaya hazırız. Çocuklarımıza daha 
iyi yarınlar için başarılar diliyorum” 
dedi. 

“BOL BOL KİTAP OKUYUN”
Çocuklara bol bol kitap okuma 

tavsiyesinde bulunan Toru, “Şu anda 
teknolojik olarak sizlerin dikkatini 
dağıtacak çok sayıda etken var. Si-
zin zihninizi, beyninizi, dimağlarınızı 
besleyecek olan okumaktır. Öğret-
menlerinizin tavsiye ettiği kitapları 
düzenli olarak okumalısınız. Ne kadar 
çok okursanız o kadar donanımlı olur 

ve geleceğe emin adımlarla yürümüş 
olursunuz. Biz de belediye olarak kü-
tüphanenize katkı sağlayalım” ifade-
lerini kullandı. 

“ÇOCUKLARIMIZI HİÇBİR YAPIYA 
TESLİM ETMEYELİM”

Çocukların geleceğe emin adım-
larla yürüyebilmesi için akademik 
eğitim ile birlikte sportif etkinlikler 
ve kültürel etkinliklerin hepsinin bir 
arada yürümesinin şart olduğunu 

vurgulayan Toru, velilere de şu uya-
rılarda bulundu: “Çocuklarımızı hiçbir 
yere teslim etmeyelim. Onların akılla-
rı, zekaları, dimağları, beyinleri bizim 
için çok önemli. 15 Temmuz öncesi 
hadiseleri hep birlikte gördük. Çocuk-
larımız herhangi bir odağa, herhangi 
bir yapıya teslim edilemeyecek kadar 
kıymetlidir. Onlar devletimizin beka-
sı için en önemli unsurlar. Onun için 
anne babalar olarak, eğitimciler ola-

rak çocuklarımızın üzerine daha fazla 
titreyeceğiz ve daha fazla ilgilenece-
ğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni 
eğitim ve öğretim yılının hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum.”  

Başkan Toru’nun konuşmasından 
sonra Hatunsaray Ortaokulu, Hatun-
saray İmam Hatip Ortaokulu ve Ha-
tunsaray İlkokulu öğrencilerine kır-
tasiye seti ve okul çantası hediye etti.  
n HABER MERKEZİ 

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Hatunsaray Ortaokulu ve 
Hatunsaray İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı açılış programına katıldı. 

Yaşamda öyle bir 
noktaya geldik ki... 
Komşusunu, akraba-
sını, ailesini, yakınını, 
mümin kardeşini, Türk 
soydaşlarını düşünme-
yen bir hayat yaşıyoruz. 

Kafalarda tek bir 
düşünce var: Bana do-
kunmaya yılan bin yıl 
yaşasın.

Hayatımızı bireyselliğe dönüş-
türdük. 

Bu hale gelmemizde tabii ki kül-
türel bozulma var. 

Günümüzdeki gelişen teknolo-
jiyle bağlı olarak  kolay yaşam tarzı 
karşısında insanların sürekli dün-
yayla iletişim içinde olması kültürel 
bozulmayı hızlandırdı. 

Batıcı kültür anlayışı toplumlara 
aktarıldı. 

Kendini düşünen, bireysel ya-
şayan, çevresinde ne olup bitmiş 
umurunda olmayan bir yaşam tarzı. 

Sanırım bu işin sonu çok da 
iyiye gitmeyecek. Bencil bir hayat 
tarzının toplumlara bir faydası yok 
ve olmamıştır. 

Hatta bu yapıdaki toplumlar 
içine kapanık yaşadığı için yaşam 
kültürünü de unutmuş durumda. 
Teknolojiyle, lüks yaşam biçimiy-
le, bol yemek yeme anlayışı içinde 
günlerini gün ediyorlar. 

Maalesef şu anda biz de aynı 
durumu yaşamaya başladık. Genç-
lerdeki bozulma hat safhaya çıkmış 
durumda. Geleneksel aile yapısına 
bağlı bireyler bu duruma direnmeye 
çalışsa da belli bir süre sonra onlar 
da aynı duruma düşüyor. 

“Kendin için yaşa ve kendin için 
öl” anlayışı değişmediği sürece de 
çok fazla yapacak bir şey yok gibi. 

Bu yapıyı değiştirmek de yeni 
bir kültürel çalışmanın yapılmasıdır. 
Göstermelik değerler eğitimi ile bu 
işin mümkün olmayacağı açık. 

Daha ciddi çalışmaların yapıl-

ması ve toplumunda 
şimdiden gelecek ne-
sillere örnek olacak 
yapıya getirilmesi ge-
rekiyor. Toplum insa-
ni değerlere yeniden 
ödenmediği sürece 
okulda verilen eğitim 
pratikte kaybolur. 

Toplumun ruhsal 
dinamiklerini ortaya 

çıkarmalı ve ahlak, maneviyat, mil-
li değerler benliklere kazınmalıdır. 
Aksi takdirde bencilleşen yapı içinde 
toplumsal yapı ortadan kalkacaktır. 

Bu anlamda şu hikaye oldukça 
önemlidir; 

Dünya hayatında hep kötülük 
işleyen bir adamı ölünce cehennem 
kapısında bir melek karşıladı. 

Melek adama şöyle seslendi: 
Hayatta iken tek bir gün bile birisine 

iyilik yaptıysan buraya girmeye-
ceksin.

Günahkar adam uzun süre dü-
şündükten sonra, bir keresinde or-
manda gördüğü örümceği hatırladı.  
Balta girmemiş ormanda yürürken 
önüne  bir örümcek ağı çıkmıştı. 
Adam ağı bozmamak ve örümceği 
ezmemek için o gün yolunu değiş-
tirmişti. Heyecan içinde o günü me-
leğe anlattı. 

Melek adama gülümsedi ve ar-
dından elini şaklattı.

Gökten bir örümcek ağı inmişti.
Adam bu ağa tutunarak cennete 

girebilecekti. 

Adam neşe içinde ağa tırma-
nırken cehennemden bazıları da bu 
ağa tutunarak cennete gitmeye ça-
lıştılar. Ama adam ağın o kadar çok 
insanı taşımayacağından korkarak 
onları itmeye başladı. Tam o sırada 
ağ gerçekten koptu ve diğerleri ile 
birlikte adam da cehenneme düştü.

“Yazık” dedi melek.
“Bencilliğin, hayatında işlediğin 

tek iyiyi de kötülüğe döndürdü.
O insanlara şefkat gösterebil-

seydin eğer, ağın herkesi taşıyabile-
ceğini de görecektin.” 

KENDİMİZİ DÜŞÜNMEK!

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE
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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

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 

No: 5/A Tel: 0332 285 02 85

 Bayan Çay Servis Elemanı
 CNC İşleme Merkezlerinde 

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

 21-28 Yaş Arası Kaynakçılar
 21-28 Yaş Arası 

Vasıfsız Elemanlar 
Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma 
adresine başvurmaları rica olunur.
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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

•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;

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

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

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

SATILIK DAİRELER

- 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;
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

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

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

Basın 660655  - www.bik.gov.tr

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

T.C. 
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

1. Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazın satışı 2886 
Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.  
2. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Horozluhan Mah. Ankara 
Cad. No:151 Selçuklu/KONYA adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.  
3. İhalelere ait satış şartnamesi ve diğer evraklar Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Horozluhan Mah. 
Ankara Cad. No:151 Selçuklu/KONYA İhaleler Başmühendisliği  adresinde mesai saatleri içerisinde 
görülebilir.           
4. İhalelere katılabilmek için;        
a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu ( Geçici teminat 
mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları 
taşıması gerekir.)           
b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve İkametgah Belgesi  
c) Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter 
tasdikli İmza Sirküleri ve vergi kimlik numarasını bildirir belge     

d) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve imza beyannamesi   
e) Tebligat için Türkiye’de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı     
5.Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine 
uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler 
dikkate alınmaz.           
6. İhale ile ilgili giderler ( vergi, resim, harçlar, ihale ilan giderleri ve ödenmesi gereken diğer giderler ) 
ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.         
7. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.     
8. Alıcı, taşınmaz malı mevcut durumu ile ( Elektrik, Su, Havagazı, Doğalgaz, ve Lojman olarak 
tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m2), İmar, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, bilumum şerhler v.b. 
durumlarını ) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Karayolları Genel 
Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.    
9. Peyler sürülmeye başladıktan sonra müracaatlar kabul edilmez. İLAN OLUNUR.

Basın 664184  - www.bik.gov.tr

İLİ İLÇESİ MAHALLE /
KÖY/KASABA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ İLAN TARİHLERİ MUHAMMEN 

BEDELİ
GEÇİCİ 

TEMİNAT
İHALE 
TARİHİ

İHALE 
SAATİ

KONYA Ereğli Adabağ
Konya ili, Ereğli ilçesi, Adabağ Mahallesinde bulunan idaremizce 

Ariyet Ocağı olarak kamulaştırılan 263 ve 265  parsel nolu ve 
toplam  81.400  m²  yüzölçümlü taşınmazların satışı 

Kum 
Ocağı 81.400 m² 19.09.2017 21.09.2017 814.000,00 TL 24.420,00 TL 02.10.2017 11:00

T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Arakanlılara yardım eli
AYDER, Kurban Bayramı 

öncesinde Kapu Camii’nde  
basın açıklaması düzenleyerek 
Arakanlıların uğradığı zulmü 
gündeme taşıdı. Daha son-
rasında yardım kampanyası 
düzenleyerek kardeşlerinin ya-
nında olduğunu  bir kez daha 
gösterdi. AYDER’in  yardım-
larını bölgeye ulaştıran Gaze-
teci-Yazar  Abdulkadir Şen, 
“Allah’ın izniyle Arakana sıfır 
noktasına kadar gidip AYDER 

hayırseverlerin yardımlarını 
mazlum, yetim ve yoksullara 
ulaştırdık.Vekaletlerini aldığı-
mız kurbanlar en ihtiyaç sahip-
lerine dağıtıldı. Ayrıca Arakan 
da ciddi bir şekilde su ihtiyacı 
var burada acilen su kuyusu 
açılması ve gıda yardımlarının 
dağıtılması gerekiyor ,bununla 
birlikte göç etmek zorunda ka-
lan insanların barınması için ise 
Çadırlara ihtiyaç olduğunu tes-
pit ettik” dedi. n HABER MERKEZİ 
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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

‘En büyük hayalim üniversiteyi okumak’
Seydişehir’de yaşayan ve im-

kansızlıklar nedeniyle ilkokula gi-
demeyen Remziye Bilen (70), İlçe 
Halk Eğitim Merkezi’nde açılan 
kursta okuma yazmayı öğrendik-
ten sonra şimdi de aynı merkezde 
açılan ortaokula başladı.İlçe merke-
zinde yaşayan, 3 çocuk ve 4 torun 
sahibi Remziye Bilen, imkansızlık-
lar nedeniyle gidemediği okula olan 
hasretini sona erdirmek için göster-
diği azmiyle örnek oluyor.

İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde 
açılan kursta okuma yazmayı öğ-
rendikten sonra açılan bilgisayar 
kursunda aldığı eğitimi de başarıy-
la tamamlayan Bilen, çevresinde 
“süper nine” olarak anılıyor. Bilen, 
şimdi de yeni eğitim öğretim yılının 
başlamasıyla kaydını yaptırdığı or-
taokula başladı.

Seydişehir Kaymakamı Aydın 
Erdoğan, okuma azmiyle çevresin-
dekilere örnek olan Remziye Bilen’i 
evinde ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Tahir Kibar’ın da hazır 

bulunduğu ziyarette Bilen’e masa 
üstü bilgisayar hediye edildi.

Remziye Bilen, yıllar sonra ha-

yaline kavuşmanın mutluğunu ya-
şadığını söyledi.

İçinde hep okuma arzusu oldu-

ğunu belirten Bilen, şunları kay-
detti: “Yıllar geçmesine rağmen 
okuma arzumdan vazgeçmedim. 

Hayalinde hep okuma arzusu var-
dı. Şimdi Seydişehir Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü açık ortaoku-

luna kaydımı yaptırdım. Eğitimi 
sürdürmemde beyimin çok önemli 
katkısı oldu. Yıllar sonra hayalimi 
gerçekleştirdim ve okuma yazmayı 
öğrenerek ilkokul diploması sahibi 
oldum. Şimdi de ortaokul öğren-
cisi oldum. Bunu da başaracağıma 
inanıyorum. Ortaokulu bitirdikten 
sonra liseye kayıt yaptıracağım. En 
büyük hayalim üniversiteyi oku-
mak. Ona da çok çalışıp kazanaca-
ğım inşallah.”

Kaymakam Aydın Erdoğan ise 
büyük bir başarı öyküsüne şahit ol-
duklarını bildirdi.

Remziye Bilen’in içindeki oku-
ma yazma aşkının kendisini çok 
duygulandırdığını vurgulayan Er-
doğan, “Bu başarı tüm gençlerimiz 
ve öğrencilerimiz için bir örnek teş-
kil etmelidir. 

Bizler bu şekilde başarılı olanla-
ra maddi manevi her türlü desteği 
vermeye hazırız. Bu başarı öyküsü 
hepimiz için onur vericidir.” diye 
konuştu.  n AA

3 çocuk ve 4 torun sahibi Remziye Bilen, imkansızlıklar nedeniyle gidemediği okula olan hasretini sona erdirmek için gösterdiği azmiyle örnek oluyor.

Yüzme havuzlu kreş 
hizmete açıldı 

Konya’nın ilk yüzme havuz-
lu kreşi Kerata Kreş ve Anaokulu, 
Bakyapı Prestij Park Şubesi hizmete 
açıldı. Palyaço ve sihirbaz gösterile-
ri ve ikramların da yapıldığı açılış-
ta minikler doyasıya eğlendi. Kreş 
hakkında bilgi veren Kerata Kreş 
Sahibi Havva Erdoğan, “Kerata 
Kreş’in Bakyapı Prestij Park Şube-
sini hizmete açmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Kreşimizde öğrenci ve 
veli memnuniyetini her zaman ön 
planda tutacağız. Kreşimiz Bakyapı 
Prestij Park Sitesi’nde bulunuyor. 
Eğitmenlerimizle birlikte çok güzel 
hizmetlerin altına imza atacağımıza 
inanıyoruz” dedi. Velilerin gönül ra-
hatlığıyla çocuklarını emanet edebi-
leceği bir kurumu açtıklarını belirten 
Erdoğan, “Kerata Anaokulu ve Kreşi 

olarak çocuklara yönelik her detayı 
düşündük. Velilerimiz çocukları-
nı bizlere gönül rahatlığı ile teslim 
edebilirler. Anaokulumuzda çocuk-
lar için çeşitli atölyeler ve labarato-
varlar bulunuyor. Ayrıca çocukları-
mız için tiyatro salonu ve sinevizyon 
salonu da oluşturduk” dedi.  Kerata 
Kreş ve Anaokulu olarak Konya’da 
bir ilki de gerçekleştirdiklerini kay-
deden Erdoğan, “Konya’nın ilk ve 
tek yüzme havuzlu kreşini hizmete 
açtık. Kreşimizde gelen çocukları-
mız haftada 2 gün  Bakyapı Prestij 
Park’a ait havuzdan da yararlana-
cak. Onlara profesyonel yüzme ant-
renörleri tarafından yüzme dersleri 
de verilecek. Yeni şubemizin hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.
n HARUN YILMAZ 

Selçuklu Belediyesi tarafından vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda 
Kosova Mahallesi’nde yapımına başlanan mahalle konağında çalışmalar sürüyor

Vatandaş istedi, Selçuklu 
Belediyesi hizmete başladı

Selçuklu Belediyesi, ilçeye yeni 
sosyal yaşam alanları kazandırmaya 
devam ediyor. Vatandaşlardan gelen 
talepler doğrultusunda Kosova Ma-
hallesi’ne kazandırılacak olan mahal-
le konağının yapımı sürüyor. İnşaat 
alanında incelemelerde bulunan Sel-
çuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Selçuklu’ya kazandırılacak 9. 
mahalle konağının 2018 yılında  hiz-
met vermeye başlayacağını ifade etti. 

Mahalle Konakları Selçuklu’nun 
standartlarından birisi olduğunu ifa-
de eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “ Tüm mahal-
lerimizde her yaştan insanımızın 
faydalanacağı konaklar inşa ediyo-
ruz. Bu kapsamda Kosova Mahalle 
Konağı’nın yapımına da devam edi-
yoruz. Kosova Mahalle Konağımızda 
hem baylar hem de bayanlar için yarı 
olimpik yüzme havuzu ve fitness sa-
lonları yer alacak. Ayrıca hamam ve 
saunadan oluşan bir kompleks inşa 
ediyoruz. Emekli konağının da yer 
alacağı tesis yaklaşık 5 milyon TL’ye 
mal olacak. Şuanda inşaatın % 15’i 
tamamlanmış oldu. İnşallah ma-
yıs-haziran aylarında mahallemize 
hizmet vermeye başlayacak. Böylece 
mahallenin sosyal toplanma mer-
kezlerini oluşturmaya çalışıyoruz. 
Bu lokallerimizden emeklilerimiz, 
hanımlarımız ve mahallerimizdeki 
gençlerimiz ve bütün yaş grubundan 
insanımız hizmet alıyorlar” dedi.
 “HİZMET PLANLAMASI MAHALLERİN 

İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA 
YAPILIYOR”

Selçuklu Belediyesi’nin mahalle 
bazlı çalışmalarla tespit edilen sorun-
lara çözümler ürettiğini ifade eden 
Başkan Altay,”Selçuklu çok büyük 
bir ilçe. Onun için sorunları doğru 
tespit edip çözümleri ona göre ortaya 
koymak gerekiyor. 

Çünkü bazı mahallerimizde alt-

yapı eksikleri varken bazı mahalleri-
mizde sosyal tesis eksiği var. 

Özellikle Kosova Mahallesi’nde 
büyük bir sosyal tesis ihtiyacı vardı 
ve emeklilerimizin bu yönde çok bü-
yük bir talebi vardı. Biz de bu ihtiyacı 
karşılamak üzere Mehmet Akif Ma-
hallesi’ne yapmış olduğumuz kona-

ğın benzerini Kosova Mahallesi’nde 
de inşa ediyoruz. Böylece mahallenin 
isteğini de yerine getirmiş oluyoruz. 
Yerinde sorunları tespit edip yerin-
de çözümler üretiyoruz. Şimdiden 
hayırlı olmasını temenni ediyorum” 
dedi.
n HABER MERKEZİ 

Başarılı öğrencilere her yıl Çanakkale gezisi
Bozkır’da 2017-2018 Eğitim ve 

Öğretim yılı, Derviş Mustafa Öztunç 
İlk Öğretim okulunda düzenlenen 
programla açıldı. Bozkır Kaymakamı 
Emre Öztürk, Bozkır Belediye Başkanı 
İbrahim Gün ve Bozkır İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Cengiz Koç, okula yeni 
başlayan öğrencilere çiçek ve kitap 
dağıttı.  2017-2018 Eğitim ve Öğ-
retim yılının, öğrencilerimize, öğret-
menlerimize, velilerimize, vatanımıza 
ve milletimize hayırlı olmasını dileyen 
Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, 

açıklamasında şu ifadelere yer verdi, 
“İlçemizden dünyaya açılmış Prof. Dr. 
Mustafa Öz gibi isimlerin tekrardan 
Bozkır’dan dünyaya açılacağına inan-
cımız tamdır. 

O günkü çalışma ve azim ruhu ne 
ise bugün de o ruh Bozkır’ımızın her 
bir gencinde vardır” dedi. 

Başkan Gün, Bozkır Belediyesi 
olarak öğrencilerin ve öğretmenlerin 
her zaman yanında olduklarını sözle-
rine ekleyerek, konuşmalarını şu şe-
kilde sürdürdü, “İlçe merkezimizdeki 

ve mahallelerimizdeki okullarımızın 
sorunlarını gidermek için Bozkır Bele-
diyesi olarak çalışmalar yürütüyoruz. 
Birçok okulumuzun çevre düzenle-
mesini, bahçe düzenlemesini, park 
alanlarını yaptık. 

Yine aynı şekilde 4 okulumu-
zun yanına sentetik çim saha yaptık. 
İlçe merkezimizdeki ve mahalleleri-
mizdeki okullarımızda başarılı olan 
orta öğretim öğrencilerimizi 3 yıldır 
aralıksız şekilde Çanakkale gezisiyle 
ödüllendiriyoruz. 2017 yılında Ça-

nakkale Deniz Zaferinin 101. Yılında 
101 öğrencimizi Çanakkale gezisine 
gönderdik. 

Bu yıl da Çanakkale Deniz Zafe-
rinin 102. Yılında 102 öğrencimizi 
Çanakkale gezisine göndereceğiz. Bu 
vesileyle 2017-2018 eğitim ve öğre-
tim yılının tekrardan hayırlı olmasını 
diliyor, öğretmenlerimizin ve öğren-
cilerimizin başarılı bir eğitim dönemi 
geçirmelerini temenni ediyorum” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu’ya kazandırılacak 
9. mahalle konağının 2018 yılında  hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.
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Konya Karapınar’da bulunan Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santralinin ihalesinin yapıldığının bilgisini veren AK Parti Konya Milletvekili M. Uğur Kaleli, 
“1,3 milyar dolarlık yatırımla, yılda yaklaşık 1,7 milyar kilovat saat elektrik üretilecek. Konya’nın enerji üssü olma noktasında çok önemli bir adım atılmıştır” dedi

Konya enerji üssü olacak!
AK Parti Konya Milletvekili Mu-

hammet Uğur Kaleli, Konya ve ülke 
gündemi ile Konya projelerinde ge-
linen son noktayı değerlendirdi. AK 
Parti Konya İl Başkanlığı binasında 
gerçekleştirilen basın toplantısında 
Kaleli’ye İl Yönetim Kurulu Üyeleri 
Mehmet Acar ile Osman Vasfi Di-
kilitaş eşlik etti. Kaleli konuşmasına 
dün başlayan 2017-2018 eğitim-öğ-
retim yılının hayırlar getirmesini di-
leyerek başladı. Ardından ekonomik 
veriler ışığında Türkiye ve Konya 
ekonomisinden söz eden Milletvekili 
Kaleli, “Daha geçen hafta büyüme 
verisi açıklandı. İlk çeyrekte yüzde 
5,2 büyüyen ülkemiz, ikinci çeyrek-
te de yüzde 5.1 büyüdü. Bu büyüme 
oranları, son derece memnun edici. 
Ayrıca ikinci çeyrekte ülkemizdeki 
yatırımların yüzde 9.5 artması, ge-
leceğe dair çok güçlü büyüme sin-
yalleri veriyor. Konya; Türkiye’nin 
sanayi üretimine, ihracatına ve bü-
yümesine güçlü destek veren illerin 
başında gelmektedir. Ekonomisi, 
sanayisi, tarımı, ticareti, turizmi, 
sağlığı, eğitimi ve her türlü hizmeti 
ile en iyisine layık milletimiz için ça-
lışmaya devam ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

TERÖRÜ DESTEKLEYENLERİN
 ELLERİ KIRILACAK

Kaleli, terörle mücadele konu-
suna da değindi. Özellikle terörle 
mücadelede 15 Temmuz hain FETÖ 
darbe girişimi sonrasında terörle 
amansız ve etkili bir mücadele ger-
çekleştirildiğini ifade eden Kaleli, 
“Özellikle 15 Temmuz hain darbe 
girişiminden sonra yapılan mücade-
le ile inşallah bitme noktasına gel-
miştir. Terör ve terör destekçilerinin 
kirli emelleri, milletimizin dirayetiyle 
tarihe gömülecektir. Türkiye büyük 
bir devlettir. Teröre destek veren 
içteki ve dıştaki elleri kıracak gücü 
vardır. Biz inanıyoruz ki o elleri de 
kıracağız” dedi. 

BEYŞEHİR YOLU BU YIL 
TAMAMLANACAK

Kaleli ardından Konya’da devam 
eden yatırımların son durumları 

hakkında bilgi verdi. “Yaklaşık bir ay 
önce yani 19 Ağustos’ta Sayın Baş-
bakanımız Binali Yıldırım’ın katılım-
ları ile Yüksek Hızlı Tren ve Lojistik 
Merkezi temeli atıldı. AK Parti Hü-
kümeti’nin 15 yıldır Konya’ya önem-
li hizmetlerde bulunmuştur” diyen 
Kaleli, devam eden yol çalışmaları ile 
ilgili olarak sözlerini şöyle sürdürdü, 
“ Konya – Seydişehir Yolu, Alacabel 
Tüneli, Tınaztepe Tüneli de dâhil 
ki Tınaztepe Tüneli’nin hem sıcak 
asfalt olması hem bağlantı yolunun 
bölünmüş yol olmasıyla ilgili ihaleyi 
6 Eylül’de başlanacağını ulaştırma 
bakanımız ifade etmiştir. Projenin 
tamamını, güzergâhı da 8 kilometre 
kısaltacak, konforunu yükseltecek 
şekilde 2 yıl içinde bitirilecektir. Kon-
ya – Beyşehir Yolu’ndaki çalışmalar 
da sene sonunda tamamlanacaktır. 
Konya Çevreyolu’nun 22 kilomet-
relik kısmı da bu sene sonunda bi-
tirilecek. 49 kilometrelik kısmının, 2 
çarpı 3 şerit olmasıyla ilgili ihalesini 
22 Ağustos’ta yapılarak kalan kısmı-
nın da proje çalışmalarını bitiriyoruz. 
İnşallah bu sene sonunda proje ça-
lışmalarını bitirip onun da ihalesine 
yapılacak.  Bizler için Hadim Yolu 
çok önemlidir. Burası Eğiste Viya-
düğü de dâhil çok önemli bir köprü, 
viyadüğün olduğu bir proje. İnşallah 
bunu da önümüzdeki yıl bitirilecek. 
Eğiste Viyadüğü’ne başlanıldı. O kıs-

mını da 2020’de bitirmiş olacak. Bin 
372 metre boyundaki Eğiste Viyadü-
ğü şu ana kadar Türkiye’de yapılmış 
en yüksek viyadük olacak ki ayak 
yüksekliği 165 metre. 

Konya – Karaman ayrımı, Çum-
ra Yolu da çok önemsenen bir yol. 
Daha önce tek yol sıcak asfalt haline 
getirilmişti. Bunun da bölünmüş yol 
olması talimatı verilmiştir. O da önü-
müzdeki yıl bitirilmiş olacak. Seydi-
şehir - Bozkır Yolu önümüzdeki yıl 
bitirilecek ve yine Derbent Yolu ile 
ilgili de proje çalışmaları bitiyor. Bu 
sene bitirip inşallah önümüzdeki yıl 
yapımına başlanılacak.”

ENERJİ KONUSUNDA
 ÖNEMLİ BİR ADIM

Yüksek Hızlı Tren gazı, lojistik 
merkez gibi Konya’nın önemli proje-
lerinin son durumu hakkında da bil-
gi veren Kaleli, “Yüksek Hızlı Tren, 
Lojistik Merkezi ve yapımı planlanan 
metro sistemlerinin entegrasyonuy-
la ilgili çalışmalar da tüm hızıyla de-
vam ediyor. 

Başbakanımız Sayın Binali Yıldı-
rım’ın Konya’yı Antalya’ya bağlama 
talimatıyla ilgili proje çalışmaları da 
sürdürülmektedir. Yılda 3 milyon 
yolcuya hizmet vermesi beklenen 
Konya Yüksek Hızlı Tren Garı, Konya 
Büyükşehir Belediyemizin hafif raylı 
sistem projesiyle entegre olacaktır. 
Konya Buğday Pazarı Mevkii’nde 

yolculara yönelik her türlü sosyal ve 
kültürel donanımların yer alacağı 
yeni gar, Konya’yı Anadolu’nun lo-
jistik üssü haline getirecek.  Konya 
(Kayacık) Lojistik Merkezi, Organize 
Sanayi Bölgesi yakınındaki 1 milyon 
metrekare alan üzerine kurulacak ve 
yıllık 1,7 milyon ton taşıma kapasite-
sine sahip olacaktır. Toplam yatırım 
tutarı 206 milyon lira olan iki çok 
önemli proje de temeli atılmıştır. 

Konya Karapınar’da bulunan 
Türkiye’nin en büyük güneş enerji-
si santralinin ihalesi yapılmıştır. 1,3 
milyar dolarlık yatırımla, yılda yak-
laşık 1,7 milyar kilovat saat elektrik 
üretilecek. 2 bin kişiye istihdam sağ-
layacak tesisin ihalesi ile Türkiye’nin 
ve Konya’nın enerji üssü olma nokta-
sında çok önemli bir adım atılmıştır. 
Konya’da çiftçimizin sigortası olacak 
olan lisanslı depo yatırımları da son 
hızla devam etmektedir. Toplam 1 
milyon 200 bin ton kapasiteli lisans-
lı depo yatırımı tamamlanmış olup, 
bugüne kadar yaklaşık 450 bin ton 
depo lisans almıştır” diye konuştu. 

‘KONYA EN ÖNCE OLMALIDIR’
Geçtiğimiz günlerde Konya 

üzerinden yapılan bazı eleştirilere 
de cevap veren Milletvekili Kaleli, 
Konya’nın önemli bir şehir olduğu-
nu vurguladı. “Bizler, Türkiye’nin 
kalkınmasının yolunun; Konya gibi 
Anadolu şehirlerinden geçtiğine ina-

nıyoruz” diyen Kaleli, “Türkiye’nin 
hızla büyüdüğü, yeni hedeflere doğ-
ru yürüdüğü bu dönemde Konya en 
önde olmalıdır. Konya; kültür ve ta-
rih şehri, ilim, sanayi, tarım ve tica-
ret merkezidir. Kadimden gelen bu 
özelliğimize yönelik yapılan haddini 
aşan yorum ve açıklamalar, Türki-
ye’nin bu kutlu yürüyüşünde Kon-
ya’nın verdiği ve vereceği desteği 
gölgeleyemeyecektir. Çünkü Konya 
güvendir, samimiyettir, vefadır” 
şeklinde konuştu.  

‘TEOG BİR YÜKTÜ’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Te-
mel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş 
(TEOG) Sınavı’nın kaldırılması ge-
rektiğiyle ilgili sözlerinin ardından 
gündeme gelen TEOG’la ilgili dü-
şüncelerini de aktaran Kaleli, “TEOG 
sınavı öğrencilerimize ek bir yük de-
mekti. 

Yine aileler de çocuklarının bu 
sınava hazırlanması adına büyük 
maddi bir yükün altına giriyorlardı. 
Sınavın kaldırılması ile hem öğren-
ciler hem de aileleri inanıyoruz ki 
rahat bir nefes alacaktır” diyerek 
TEOG’un kaldırılması gerektiğini 
söyledi. 

YERLİ OTOMOBİL
 ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yerli otomobil konusunda da bil-
gi veren Kaleli, konuyla ilgili olarak 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
ile görüşme gerçekleştirdiğini söy-
ledi. Yaptıkları görüşmede çeşitli 
görüş alışverişlerinde bulundukları-
nı belirten Kaleli, “Yerli otonun yeni 
bir teknoloji ile mi yoksa dizel veya 
güneş enerjisi ile mi üretileceği ile 
alakalı çalışmalarını sürdürdüklerini 
ilettiler. Bu konuda ilerleme kayde-
dildi” dedi. 

IKBY’NİN REFERANDUM KARARI
Kaleli, dış politika hakkında da 

değerlendirmelerde bulundu. Irak 
Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)’nin 
referandum kararının doğru olmadı-
ğının altını çizen Kaleli, şunları kay-
detti, “

Alelacele alınmış bir karar diye 
düşünüyorum. Orada Ezidiler var, 
Türkmenler var, Kürtler var ve daha 
birçok milletten insan var. Dolayısıy-
la bu dinamikler ve kesimler dikkate 
alınmadan yapılacak bir referandu-
mun bölgeyi büyük bir rahatsızlığa 
iteceğini düşünüyorum. Tabii Cum-
hurbaşkanımızın ABD Başkanı Do-
nald Trump ile olan görüşmesi ve 
diğer liderlerin görüşmeleri de bu 
süreci etkileyecek. İnşallah sürecin 
sonunda Barzani sağduyu ile hare-
ket edecek ve aklıselim bir karar çı-
kacaktır diye düşünüyorum.”
TÜRKİYE MAZLUMLARIN SON KALESİ

Arakan’da yaşanan zulmü ha-
tırlatan Kaleli, dünyanın Arakan’ı 
umursamaz tavırlar sergilediğini 
söyledi. Türkiye’nin ise tam ter-
si olarak Arakan için büyük çaba-
lar sarfettiğine dikkat çeken Kaleli, 
şöyle devam etti, “Özellikle Cum-
hurbaşkanımızın dünya liderleriyle 
telefon görüşmeleri ve bölgeye yap-
tığı ziyaret zulmün son bulması için 
önemlidir. 

Unutmayalım arkadaşlar; Tür-
kiye, mazlumların son kalesidir. AB 
ve Avrupa ülkelerinin ülkemize karşı 
tavırları, söylemleri onların iç dün-
yalarını ortaya koymaktadır. Türkiye 
diplomatik kurallar ile üzerine düşe-
ni yapmaktadır. Yapacaktır da.”  
n EMİNE ÖZDEMİR

AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli, Konya ve ülke gündemi ile Konya projelerinde gelinen son noktayı değerlendirdi. 
Kaleli’ye İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Acar ile Osman Vasfi Dikilitaş eşlik etti.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin SELVEFA ismiyle satışa sunduğu organik ürünlere ilgi yoğun.  Veteriner Fakültesi çiftliklerinde 
yetiştirilen hayvanlardan elde edilen süt, et ve yumurta üretim ünitesinde işlenerek Fakültenin satış ünitesinde müşterilerin beğenisine sunuluyor

SELVEFA ürün çeşidini arttırdı
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fa-

kültesi bünyesindeki Prof. Dr. Cenap 
Tekinşen Et ve Süt Ürünleri Araştır-
ma ve Uygulama Ünitesi’nde satışa 
sunulan SELVEFA (Selçuk Üniver-
sitesi Veteriner Fakültesi) markalı 
organik ürünler Veteriner Fakültesi 
öğrencilerinin önemli bir uygulama 
alanı olurken, aynı zamanda ürünle-
re de yoğun ilgi gösteriliyor.  Veteri-
ner Fakültesi çiftliklerinde yetiştirilen 
hayvanlardan elde edilen süt, et ve 
yumurta üretim ünitesinde işlenerek 
Fakültenin satış ünitesinde müşteri-
lerin beğenisine sunuluyor. 
SELVEFA ÜRÜN YELPAZESİNİ GENİŞ-

LETTİ
Ürünler hakkında bilgi veren 

Prof. Dr. Cenap Tekinşen Et ve Süt 
Ürünleri Araştırma ve Uygulama 
Ünitesi Müdürü ve Besin Hijyeni 
Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Gürkan Uçar, “Çiftliklerimizde 
yetişen hayvanlarımızın et, süt ve 
yumurtaları ünitemizde işlenerek sa-
tışa sunuluyor.  Ürünlerimizi oldukça 
çeşitlendirdik. Bir, iki ve üç litrelik 
günlük pastörize süt üretimimiz var. 
Kiloluk ve yüz gramlık sade, kakaolu, 

meyveli ve karamelli dondurma üre-
timimiz var. Beyaz, tulum, hellim ve 
köy peyniri çeşitleri var. Bir kiloluk 
ve iki buçuk kiloluk taze ve süzme 
yoğurtlarımız satışta. Et ürünleri ola-
rak da sucuk, pastırma ve kavurma 
üretimimiz var. Ayrıca et ürünleri-
mizden hamburger köfte ve inegöl 
köfte dediğimiz köfte çeşitlerimiz 
de uygulamalı olarak öğretim üye-
lerimiz nezaretinde öğrencilerimiz 
ve burada çalışan personelimiz tara-
fından hijyen kuralları uygulanarak 

üretilip satışa sunuluyor. Satış ünite-
miz hafta içi mesai saatleri içerisinde 
sabah 08.00-17.00 saatleri arasında 
açık. İsteyen herkes ürünlerimize 
ulaşabilir. Kalite sertifikalarımızla 
Konya’nın her yerinde satışlarımızı 
gerçekleştirebiliriz” diye konuştu. 

PROF. DR. UÇAR, 
“PATENT ALAN TEK FAKÜLTEYİZ” 

Uygulama eğitimlerinin besin 
hijyenine odaklandığının altını çizen 
Prof. Dr. Uçar, “Öğrencilerimiz dör-
düncü ve beşinci sınıfta uygulamalı 

olarak bu eğitimlerin hepsini alıyor-
lar. Özellikle besin hijyeni konusun-
da önemli teorik ve uygulama ders-
leriyle yetişiyorlar. Aldıkları eğitim 
doğrultusunda çiftliğimizden elde 
edilen ham maddelerini et ve süt 
ürünlerine işliyorlar. Selçuk Üniver-
sitesi Veteriner Fakültesi adı altında 
‘SELVEFA’ markasıyla 2014 yılında 
patentimizi aldık. Türk Patent Ensti-
tüsü’ nden patent alan tek fakülteyiz. 
Türkiye’de sadece üç veteriner fa-
kültesinin üretim ve satış tesisi bu-

lunuyor. 2015 yılında ürünlerimizin 
üretim izni Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı’ndan alındı ve üretim 
ve satışlarımıza başladık. Ünitemiz 
6 ayda bir Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı tarafından denetleni-
yor. Satışlarımızla hem kaliteli hem 
de halk sağlığının önemini dikkate 
alarak ürünlerimizle fakültemize ve 
üniversitemize tanıtım ve maddi 
katkıda bulunuyoruz” dedi. 

HALK SAĞLIĞI DİKKATE ALINARAK 
ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Veteriner hekimliğin en önemli 
görevlerinden birisinin halk sağlığı-
nı korumak olduğunu söyleyen Prof. 
Dr. Uçar, “Veteriner hekimler halk 
sağlığını koruma yönünde görevini 
yaparken ilk önce güvenli gıda üre-
timi ile işe başlamalıdır. Gıda üreti-
minin nasıl yapıldığını, tehlikelerin 
neler olduğunu, hangi hastalıkların 
hangi tehlikeleri meydana getirdiğini 
teorik derslerde anlatıyoruz. Dersler-
de anlattığımız konuları uygulamalı 
olarak da öğrencilerimize ünitemiz-
de gösteriyoruz. Buradaki amacımız 
öğrencilerimize veteriner hekimliği-
nin olmazsa olmaz eğitimini, uygu-
lamada da birebir somutlaştırmaktır. 
Bakanlıktan aldığımız sertifikamızla 
Konya’nın her yerinde satış yapabili-
riz. Bunun yanında büyük dondurma 
firmalarının sahip olduğu sertifika-
nın da aynısına sahibiz. Katkısız üre-
tilen organik gıdalarımızla amacımız 
gıda güvenliğini sağlamak ve halk 
sağlığını önemsediğimizi herkese 
göstermektir. Çiftlikteki üretimi ar-
tırdıkça üretimi ve satışı da artırmayı 
düşünüyoruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

Prof. Dr. Gürkan Uçar, “Ürünlerimizi oldukça çeşitlendirdik. Satış ünitemiz hafta içi mesai saatleri içerisinde sabah 08.00-17.00 saatleri arasında açık. İsteyen 
herkes ürünlerimize ulaşabilir. Kalite sertifikalarımızla Konya’nın her yerinde satışlarımızı gerçekleştirebiliriz” diye konuştu.
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13. yüzyılda esnaf birliğini Türk-İslam ilkeleri doğrultusunda sağlamaya yönelik kurulan Ahilik Teşkilatı’nın önemi bir kez daha vurgulandı. 
2017 Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı etkinlikleri kapsamında ahiliğin ahlak ve yaşam tarzı üzerine kurulmuş bir yapı olduğu belirtildi 

‘Ahilik ahlak ve yaşam tarzı’

Konya Valiliği, Konya Büyükşe-
hir Belediyesi, Gümrük ve Ticaret İl 
Müdürlüğü ile Konya Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları Birliği (KONESO-
B)’un ortaklaşa düzenlediği, “Konya 
2017 Ahilik Haftası ve Esnaf Bayra-
mı” etkinlikleri başladı. 

18-23 Mayıs Eylül tarihleri ara-
sında kutlanan “Konya 2017 Ahilik 
Haftası ve Esnaf Bayramı” etkin-
likleri, Gümrük ve Ticaret İl Mü-
dürü Haşmet Yılmaz ve KONESOB 
Başkanı Ali Osman Karamercan’ın 
Vali Yakup Canbolat’ı makamında 
ziyaret etmesiyle başladı. Ziyaret 
sırasında Gümrük ve Ticaret İl Mü-
dürü Haşmet Yılmaz ve KONESOB 
Başkanı Ali Osman Karamercan gü-
nün anısına Vali Canbolat’a  bir bu-
ket çiçek takdim etti. Başkan Kara-
mercan ve İl Müdürü Yılmaz daha 
sonra Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek’i de maka-
mında ziyaret etti.

Program daha sonra Anıt’a çe-
lenk sunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla devam etti. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Mehter Takımı  
ve atlı zabıta eşliğinde KONESOB 
Başkanı Ali Osman Karamercan, 
Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Esnaf Odası Başkanları, esnaflar, 
çıraklık okulu öğrencileri ve çok 
sayıda vatandaş ellerinde Türk Bay-
raklarıyla Anıt’dan Esnaf Odaları 
Birliği binasına kadar kortej halinde 
yürüyüş yaptı. 

Program, Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği konferans salonunda 
Yılın Ahi Adayları ve şet kuşatma 
töreniyle sürdü.  Vali Yardımcı-
sı Hasan Karakaş, AK Parti Konya 
Milletvekili ve TBMM Sanayi, Tica-
ret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya 
Altunyaldız,  Konya Ticaret Odası 
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bayram Sade ve Konya Sana-
yı Odası Meclis Başkanı Tahir Şa-
hin’nin hazır bulunduğu çok sayıda 

Meslek Odası Başkanı, öğrenciler 
ve vatandaşların da hazır bulun-
duğu programın açılış konuşmasını 
Konya Gümrük ve Ticaret İl Müdü-
rü Haşmet Yılmaz yaptı. 

Yılmaz, ahiliğin Anadolu da 13. 
Yüzyıldan itibaren varlığını göster-
meye başlayan bir düşünce yapısı 
ve bu düşünce etrafında hayat bu-
lunan bir teşkilatlanma olduğunu 
belirterek,  “Ahilik, Türk esnafının 

hayat anlayışına ve dünya görünü-
şüne uygun olması sebebiyle daha 
çok esnaf yapısıyla gelişmiş olmakla 
birlikte; esnaf dışında çeşitli meslek 
erbabını bünyesinde barındıran 
AHİ-EVRAN-I VELİ önderliğinde 
Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu ve 

Kafkaslara kadar yayılan bir sivil 
bir yapılanmanın adıdır. Ahilik, bir 
yandan tek tek fertlerin ahlaki er-
demleri bakımından donanımla-
rını, onları iyi birer birey yapmayı 
amaçlayan, öte yandan da birey-
lerin oluşturduğu aileden, millete 
ve hatta topyekun insanlık alemine 
varıncaya kadar bütün toplumsal 
yapıların huzurlu, müreffeh, barış 
ve esenlik içerisinde yaşamalarını 

hedef almaktadır” ifadelerini kul-
landı.
AHİLİK BİRLİK VE BERABERLİĞİN KO-
RUNMASINDA ETKİN ROL ALMIŞTIR

KONESOB Başkanı Ali Osman 
Karamercan da ahiliğin yüzyıllar 
boyunca milletimizin birlik ve be-

raberliğinin korunmasında etkin 
bir rol oynadığını belirterek, “12. 
yüzyılda Anadolu’da filizlenmeye 
başlayan ahilik, Türk-İslam kültü-
rü ilkeleri üzerine kurulmuş olan 
bir ahlak sistemi ve yaşam tarzıdır. 
Ahilik, Selçuklu ve Osmanlı dev-
letlerinin kuruluşlarında, toplu-
mun başta ekonomi olmak üzere, 
sosyal siyasal ve kültürel alanlarda 
örgütlenmesini sağlamış, yüzyıllar 

boyunca milletimizin birlik ve be-
raberliğinin kurulmasında etkin bir 
rol oynamıştır” dedi.

Esnaf teşkilatının, her zaman 
devlet- millet kaynaşmasında köp-
rü gördüğünü belirten Karamercan, 
“İslam inancı ve Türk kültürünün 

Anadolu da birleşmesinden doğan 
ahilik, kardeşlik, cömertlik, yiğitlik 
demektir. Ahilik, fütüvvet esasları-
nı, yani peygamber sünnetini esas 
alarak ebediliğe kanat açmak de-
mektir. Ahilik, dürüstçe üretmek, 
kardeşçe paylaşmak insanca ve 
İslamca yaşamak demektir. Ahilik, 
veren elin alan elden üstün olduğu-
nu anlamak; hiç ölmeyecekmiş gibi 
bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi 

ahret için çalışmak demektir. Ahilik 
kardeşini nefsine tercih etmek de-
mektir. Ahilik, vatan millet ve din 
sevgisinin harmanlanması, gerek-
tiğinde bu idealler için büyük bir 
dava şuuruyla mücadele demek, ci-
hat denmektir” ifadelerini kullandı.

 “Ahilik haftamızın bu yıl 
30’sunu kutluyoruz. Özellikle bu 
haftaları kutlamanın farklı bir anla-
mı, farklı bir değeri, farklı bir litera-
türü , farklı bir sosyolojisi  ve farklı 
bir kültürü var” diyen Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Ko-
misyonu Başkanı ve AK Parti Kon-
ya Milletvekili Ziya Altunyaldız da 
şunları kaydetti: “Bu haftalar Ahi 
Evran’ın 13. yüzyılda başlattığı as-
lında Anadolu’nun  Türk toprakları 
olmasında daha çok önemli bir kat-
kısı ve onun kültür olarak tarihten 
bugüne taşınmasını sağlayan bir 
kültürün, bir felsefenin bir anlayı-
şın, bir ahlakın bir irfanın bir mede-
niyetin tarihten bugüne taşınması, 
yoğrulması, zenginleştirilmesi, de-
rinleşmesi  ve atiye doğru taşınma-
sıdır.  O yüzden bu haftaların anla-
mını ve önemini bilmek, kutlamak 
son derece kıymetli ve değerlidir.” 

Altunyaldız, hükümet olarak 
esnaflara destek olduklarını belir-
terek, “AK Parti hükümetleri dö-
neminde esnafımıza, esnafımızın 
varlığına onun işlerinin devamına 
her zaman öncelik verdik. Onun 
için esnafımızın kullanmış oldu-
ğu finansmandaki maliyeti yüzde 
50’lerden yüzde 4’lere düşürdük. 
Onun için katkı payını yüzde ellilere 
çıkardık. Hatta zaman zaman yüzde 
yüzlere çıkardık. Onun için 150 mil-
yon civarında ki esnaf kredisini bu-
gün 22 milyar TL’ye çıkardık. Onun 
için genç kardeşlerimizin iş açma-
ları halinde 3 yıl süreyle vergi indi-
rimleri sağlamak süratiyle daha çok 
gencimizin piyasada yer almasını 
sağladık. Onun için kadınlarımıza 
pozitif ayrımcılık yapmak suretiyle 
daha çok üretime daha çok ticarete 
girmelerine imkan sağladık’’ ifa-
delerini kullandı. Program  temsili 
şet kuşatma tiyatro gösterisiyle ta-
mamlandı. Programın sonunda mi-
safirlere yemek ikram edildi.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

8-23 Mayıs Eylül tarihleri arasında kutlanan “Konya 2017 Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı” etkinlikleri, Gümrük ve Ticaret İl Müdürü Haşmet Yılmaz ve KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan’ın Vali Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etmesiyle başladı.

Konya Valiliği, Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB)’un ortaklaşa düzenlediği, 
“Konya 2017 Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı” etkinlikleri başladı. 



İsveç’te yaşayan Türk kökenli siyasetçi 
Mikail Yüksel, sağ Liberal Merkez Partisi 
tarafından Eylül 2018’de yapılacak genel 
seçimde Göteborg kentinden birinci sırada 
milletvekili adayı gösterildi. Yüksel, parti-
nin hafta sonu düzenlenen Göteburg bölge 
kurultayında, delegelerin yüzde 69’unun 
oylarını alarak birinci sıradan milletvekili 
adayı oldu. Şimdiye kadar İsveç’te birin-
ci sıradan milletvekili adayı gösterilen ilk 
Türk kökenli siyasetçi olan 35 yaşındaki 
Yüksel,  AA muhabirine yaptığı açıklama-
da, ‘’Seçim bölgemde delegelerin verdiği 
büyük destek beni oldukça mutlu etti. Ben 
Türk kökenli İsveçli bir siyasetçiyim. Bun-
dan sonra Allah izin verirse tek amacım 
İsveç’in sorunlarıyla ilgilenmek. Benim 

için uyum ve getto diye adlandırdığımız 
kenar mahallelerdeki çete olayları önce-
likli geliyor.’’ dedi.  İsveç’e gelmeden önce 
Konya’nun Kulu ilçesinde yaşadığını anla-
tan Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu 
ülkedeki hayatıma bulaşıkçı olarak başla-
dım. Pizzacılık, taksi şoförlüğü, kaynakçı-
lık gibi birçok iş yaptım. Türk ve göçmen 
kökenli siyasetçi eksiği olduğunu görerek 
Göteborg Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölü-
müne girdim ve aynı zamanda da siyasete 
atıldım. 3 yıl gibi kısa bir sürede çok çaba 
göstererek bu başarıyı elde ettim. Hedefim, 
bir göçmenin bulaşıkçılıktan İsveç meclisi-
ne gidip bu ülke için faydalı işler yapabile-
ceğini göstermek. Herkese örnek olmak.’’ 
n AA

Genelkurmay Başkanı Orgene-
ral Hulusi Akar, Gaziler Günü do-
layısıyla bir mesaj yayımladı. 

Genelkurmay Başkanlığının 
internet sitesinde yer alan mesaj-
da, “Bugün, Asil Türk milletinin 
bağımsızlığını ve kutsal vatan top-
raklarının bölünmez bütünlüğünü 
korumak için, üstün bir cesaret ve 
feragat ile canları pahasına müca-
dele eden kahraman gazilerimizin 
şeref ve şan günüdür.” ifadesi-
ne yer veren Akar, 19 Eylül’ün 
Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye 
Büyük Millet Meclisince “Gazi”lik 
unvanı ile “Mareşal” rütbesinin 
verilişinin de 96’ncı yıl dönümü 
olduğuna işaret etti. 

Gazilik onuruna erişen kah-
ramanların onur gününü kutla-
manın derin heyecanı içinde ol-
duklarını vurgulayan Akar, Türk 
milletinin kahramanlar günü olan 
Gaziler Günü’nün kutlu olmasını 
diledi. 

Atatürk’ün kendisine tevdi 
edilen yeni rütbe ve unvan ve-
silesiyle, Türk ordusuna yönelik 
mesajında yer alan “Milletin ver-
diği bu rütbe ile yükselen ordu-
dur. Sizin kahramanlığınızla, sizin 
gösterdiğiniz nihayetsiz fedakar-
lıklar pahasına kazanılan bu büyük 
zaferin, millet tarafından takdirini 
gösteren bu rütbe ve unvanı an-
cak size mal ederek tüm askerlik 
hayatımın en büyük iftihar serma-
yesi olarak taşıyacağım.” sözlerini 
hatırlatan Akar, Atatürk’ün bu 
ifadeleriyle muzaffer ve gazi Türk 
ordusunu yücelttiğini, gazilik un-
vanının Türk kültüründe taşıdığı 
müstesna değeri çarpıcı ve açık bir 
biçimde ifade ettiğini bildirdi.

Orgeneral Akar, mesajında 
şunları kaydetti:

“Kahraman gazilerimiz, fe-
dakar gazi ailelerimiz, yüksek bir 
sorumluluk duygusu ile ülkemiz, 
milletimiz, bayrağımız ve aydınlık 
geleceğimiz için canla başla mü-
cadele ettiniz, mücadeleye devam 
ediyorsunuz. Vatan sevgimizin ifa-
desi olan özverileriniz ile egemen-
liğimizi ve istiklalimizi savunmak 
için gösterdiğiniz benzersiz cesa-
ret, adlarınızı şanlı tarihimize al-
tın harflerle yazdırmıştır. Böylece 
gazilik, milletimizin kahramanlığı-
nın, fedakarlığının ve vatansever-
liğinin yaşayan destanı, gaziler ise 
bu destanı yazan kahramanların ta 
kendisi olmuştur.

Evlatlarını, milletimizin kök-
lü değerleriyle en şuurlu biçimde 
eğiten, gözbebekleri gibi yetiş-
tirdikleri kınalı kuzularını vatan, 
millet ve bayrak için vazifeye gön-
deren fedakar şehit ve gazi aileleri 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve asil 
milletimizin gurur kaynağıdır. De-
ğerli ailelerimizin vakur ve metin 
duruşları, vatanımıza, egemenli-
ğimize ve birliğimize daima sahip 
çıkmaları, bizlere güç ve cesaret 
veren en önemli destek, dosta 
ve düşmana ne kadar kudretli ne 
denli inançlı olduğumuzu göste-
ren en kıymetli işarettir.”

Gazilerin alınlarındaki çizgile-
rin, devletin bekası ve milletin ile-
lebet varlığı uğrunda duydukları 
yüksek sorumluluğun bir ifadesi 
olduğuna işaret eden Akar, “Be-
denlerine aldıkları yaralar onların 
kahramanlıklarını simgeleyen bi-
rer şeref madalyasıdır. Şeref ma-
dalyası olarak taşıdıkları bu yara-
ların, asil Türk milletinin tarihine 
şan ve değer kazandıran kutsal ni-
şaneler olduğunu hiçbirimiz unut-
mayacağız. Biliyoruz ki aziz şe-
hitlerimizin ruhları ancak onların 
kahraman silah arkadaşları olan 
gazilerimize hak ettikleri değeri 
verip, layık oldukları saygıyı gös-
terdiğimiz zaman huzur bulacak-
tır.” değerlendirmesinde bulundu.

“ŞANLI TARİHİMİZE VE YÜKSEK 
DEĞERLERİMİZE YAKIŞIR ŞEKİLDE”

Akar, en son 15 Temmuz’da 
asil milletimizin topyekun sergi-
lediği diriliş ve gazilik ruhunun, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün 
faaliyetlerinde rehberi ve ilham 
kaynağı olmayı sürdüreceğini vur-
gulayarak, şunları kaydetti:

“Milletimizin ve devletimizin 
düşmanı olan terör örgütlerine 
karşı verdiğimiz mücadelede, yerli 
ve milli savunma sanayi ürünle-
rimizden etkin bir biçimde fayda-
lanıyor, faaliyetlerimizi tamamen 
hukuk normlarına uygun olarak 
icra ediyoruz. Şanlı tarihimize ve 
yüksek değerlerimize yakışır bir 
şekilde, masum tek bir vatanda-
şımıza, sivillere ve çevreye zarar 
vermeden sürdürdüğümüz ope-
rasyonlarla son terörist de etkisiz 
hale getirilinceye kadar mücadele-
ye kararlıyız.”

Gaziler Günü dolayısıyla baş-
ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşları olmak üzere 
tüm şehitleri ve ebediyete intikal 
eden gazileri rahmetle ve minnet-
le anan Akar, “Tedavileri devam 
eden kahraman gazilerimize acil 
şifalar diliyor; hayatta olan gazi-
lerimize, şehitlerimizin ve gazile-
rimizin muhterem anne ve baba-
larına, saygıdeğer eşlerine, sevgili 
evlatlarına, değerli yakınlarına ve 
her zaman desteğinden güç aldığı-
mız, güvenine layık olmak için var 
gücümüzle çalıştığımız asil mille-
timize, şükranlarımı ve saygılarımı 
sunuyorum.” ifadelerini kullandı.
n AA
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‘Gazilerimiz cesaretin en büyük
örneklerini ortaya koymuştur’

Başkan Altınay: Ahilik birlik, 
kardeşlik ve doğruluk demektir

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, 19 Eylül Gaziler 
Günü nedeni ile yayınladığı mesaj-
da, “Vatan ve millet aşkı ile gözünü 
kırpmadan düşmana karşı mücade-
le ederek savaşlara katılmış; çarpış-
malarda yaralanmış, canını ortaya 
koymuş Kahraman Gazilerimizin 
Gaziler Günü’nü yürekten kutla-
rım” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde 
Cumhuriyetimizin Kurucusu Ata-
türk’e Mareşal rütbesi ve Gazi un-
vanı verildiğini hatırlatan Başkan 
Hançerli’nin mesajı şöyle; “Türk 
Milleti’nin Atatürk’e şükran ve min-
netini ifade ettiği bu tarihin, aynı 
zamanda gazi ve şehitlerimize duy-
duğumuz saygının da bir gösterge-
sidir. Kurtuluş Savaşı’nda, Kore’de, 
Terörler Mücadelede, 15 Temmuz 
Hain Darbe Girişiminin önlenme-
sinde her zaman en ön safta yer ala-
rak; cesaretin en büyük örneklerini 
ortaya koymuş Gazilerin, ülkemize 
yönelik kirli emelleri bertaraf ede-

cek büyük manevi güçlerden biri 
olduğunu söyledi. Söz konusu va-
tan savunması olduğunda gözünü 
kırpmadan savaşa koşan Gazileri-
mize çok şey borçlu olduğumuzu 
belirten Başkan Hançerli, yaptıkları 
üstün fedakârlıktan dolayı gazile-
rimize saygıda kusur etmemek, 
sorunlarına duyarlılıkla yaklaşmak 
toplum olarak en önemli sorumlu-

luğumuzdur. Şehit ve Gazilerimizin 
ortaya koydukları azim ve kararlılık-
la ulusal varlığımız elde edilmiştir. 
Bu duygu ve düşüncelerle; Gaziler 
Haftasını kutlar, başta Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk olmak üzere 
ebediyete intikal eden Gazilerimizi 
rahmet ve minnetle anar, hayatta 
bulunan Gazilerimize de saygı ve 
şükranlarımı sunarım” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ahilik Haftası dolayısıyla açıkla-
ma yapan Konya Emlakçılar Odası 
Başkanı Sedat Altınay, “Asırlar ön-
cesinden bugüne uzanan, yeni ne-
sillerin yoluna da ışık tutacak olan 
Ahilik geleneği, 2023 hedeflerine 
güvenli ve istikrarlı adımlarla yü-
rüyen Türkiye’nin manevi muhafızı 
ve sağlam yapı taşlarından biri ol-
maya devam edecektir. Ahilik bir-
lik, kardeşlik ve doğruluk demektir” 
dedi. 

“Ahilik, ticari ve sosyal hayatta 
güzel ahlak, doğruluk, alçak gö-
nüllülük, kardeşlik, yardımseverlik, 
herkesin kendi sanatında yüksel-
mesi ve gelişmesi gibi değerleri 
esas alan köklü bir müessesedir” 
diyen Konya Emlakçılar Odası Baş-
kanı Sedat Altınay, “Ahilik, meslek 
örgütü olmasının yanında manevi 
bir terbiye ocağıdır. Esnaf ve sanat-
kârlığı ahlaki değerlerle harman-
layan, mesleki ilkelerle süsleyen 
ahilik kültürü Aziz Milletimizin 
geçmişinde ticari ve toplumsal ha-
yatın tanziminde çok önemli gö-

revler ifa etmiştir. Ahilik teşkilatı 
aynı zamanda Anadolu’da dirlik ve 
düzenliğin sağlanmasında, birlik ve 
berberliğin tesisinde de etkin rol 
üstlenmiştir.  Esnaf ve sanatkârın 
piri Ahi Evran Veli’nin “Akıl ve ah-
lak ile çalışıp bizi geçen bizdendir” 
düsturuyla ticaret ahlakı, yardım-
laşma ve dayanışma gibi ilkele-

re dayanan felsefesi günümüzde 
de esnaf ve sanatkârlarımıza yol 
göstermekte, ticaret erbabına kı-
lavuzluk etmektedir. Bu duygu ve 
düşüncelerle başta esnaf ve sanat-
kârlarımız olmak üzere tüm vatan-
daşlarımızın Ahilik Haftasını kutlu-
yor” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli

Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay

‘Bedenlerindeki yaralar 
birer şeref madalyasıdır’

Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hulusi Akar

Konya Ticaret Odası’nda dönemin son Meclis toplantısı Uluslararası Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Başkan Öztürk, Türkiye’deki ekonomik ve siyasi gelişmeleri değerlendirdi

‘Şehrimizin ve ülkemizin 
gelişimine katkı sağladık’

Konya Ticaret Odası’nda dönemin 
son Meclis toplantısı Uluslararası Fuar 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplan-
tı öncesinde Meclis üyeleri birlikte 
Mesleki Eğitim Merkezi ve Konakla-
ma Merkezi ile Direniş Karatay filmi 
platosunu gezdi. Meclis toplantısında 
hizmetlerinden dolayı Meclis üyele-
rine teşekkür eden Başkan Öztürk, 
Türkiye’de 2013 yılı Mayıs ayından 
beri ekonomik ve siyasi gelişmeleri 
değerlendirdiği konuşmasında “Bu 
dönemde Konya Ticaret Odası ola-
rak, üyelerimiz ve Konya iş dünyası 
ile birlikte, daha çok çalışıp, daha çok 
üretip, şehrimizin ve ülkemizin gelişi-
mine katkı sağladık” dedi. 

Konya Ticaret Odası’nın Eylül ayı 
olağan Meclis toplantısı, Konya Tica-
ret Odası Uluslararası Fuar Merke-
zi’nde gerçekleştirildi. 2013 – 2017 
döneminin son Meclis toplantısında 
bir araya gelen Meclis üyeleri inşaatı 
tamamlanan Mesleki Eğitim Merke-
zi ve Konaklama Merkezi binaları ile 
Direniş Karatay filminin çekimlerinin 
yapıldığı platoyu gezdiler. Gezinin ar-
dından başlayan Meclis toplantısında 

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, görev yaptıkları dönem boy-
nca gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve 
Oda projelerinde gelinen son durum 
hakkında bilgi verdi. Sözlerine, Meclis 
üyelerine teşekkür ederek başlayan 
Başkan Öztürk “Kökü Ahilik gelene-
ğine uzanan, 135 yılı geride bırakan 
Konya Ticaret Odası’nda sizlerle bir-
likte bir dönemi başarıyla tamamla-
manın huzur ve mutluluğunu yaşa-
maktayım. Bize bu duyguları yaşatan 
Cenab-ı Hakka hamdediyorum. Bu 
dönemin son Meclis toplantısı olma-
sı sebebiyle öncelikle; Konya Ticaret 
Odası Meclisinde, Başkanlık Divanı-
mızda, Komisyonlarımızda ve TOBB 
Delegeliğinde görev yapan arkadaş-
larıma teşekkür ediyorum. Bir dönem 
boyunca fedakârca yönetim kurulu-
muzda yer alan arkadaşlarımıza da 
huzurlarınızda şükranlarımı sunuyo-
rum. 2013 yılı Mayıs ayında gerçek-
leştirdiğimiz seçimlerimizin ardından 
hem üyelerimize hizmet etmek nok-
tasında hem de şehrimiz ve ülkemiz 
ekonomisine katkı sağlama nokta-
sında projeler üretip bunları hayata 

geçirdik. Ahiliğin doğru ok menzil alır 
düsturuyla her zaman doğru olduk; 
şehrimiz için, ülkemiz için çalıştık. Ül-
kesinin ve milletinin çıkarlarını kendi 
şahsi çıkarları üzerinde tutan bir an-
layışla hizmet etmeye gayret ettik” 
dedi.

Konuşmasına “Konya Ticaret 
Odası 2013 – 2017 Hizmet Dönemi 
Faaliyetleri” hakkında sunum yapa-
rak devam eden KTO Başkanı Öztürk 
şu ifadelere yer verdi: 

“2013-2017 yılları arasında, dün-
yada ve ülkemizde yaşanan siyasi 
krizlere ve ekonomik darboğazlara 
rağmen bizler, Konya Ticaret Odası 
olarak, üyelerimiz ve Konya iş dün-
yası ile birlikte, daha çok çalışıp, daha 
çok üretip, şehrimizin ve ülkemizin 
gelişimine katkı sağlamaya devam 
ettik. 

Bu dört yıllık dönemde, KTO Ka-
ratay Üniversitesi, KTO Eğitim ve 
Sağlık Vakfı, Fuar Merkezi ve Mesleki 
Eğitim Merkezi olmak üzere Konya 
Ticaret Odası’na bağlı tüm kurum-
larla bilikte 117 milyon 900 bin TL’lik 
yatırımı şehrimize kazandırdık. Kon-

ya Ticaret Odası Dış Ticaret Merke-
zi ve Konya Ticaret Odası Stratejik 
Araştırmalar Merkezi projelerimizi 
de yeni dönemde gerçekleştireceğiz. 
Konya Ticaret Odası çatısı altında ku-
rulan, Üniversite, Vakıf, Fuar Merke-
zi, Mesleki Eğitim Merkezi,  Dış Tica-
ret Merkezi ve Stratejik Araştırmalar 
Merkezi ile bütünleşik bir yapıda Tür-
kiye’de daha önce uygulanmayan bir 
sistemle kendi ekonomisini ouşturan, 
kendi teknolojisini ve fikrini üreten 
bir kurum haline geleceğiz. Oluştu-
racağımız bu yapı ile şehrimiz beşe-
ri sermayesinin geliştirilmesine ve 
Konya ekonomisinin ilerlemesine bü-
yük katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Başkan Öztürk, bugüne kadar 
verdikleri destekten dolayı Meclis 
Üyelerine teşekkür ederek, gerçek-
leştirilecek olan Oda seçimlerinin 
Konya Ticaret Odası camiasına ve 
Konya’ya hayırlar getirmesi temenni-
siyle sözlerini tamamladı. Öztürk’ün 
ardından söz alan Meclis üyeleri hiz-
metlerinden dolayı Yönetim Kuru-
lu’na teşekkür ettiler.
n HABER MERKEZİ 

Bulaşıkçılıktan milletvekilliği adaylığına 
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Silopi-Habur bölgesinde tatbikata başladı. Tatbikatın IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin 
25 Eylül 2017’de gerçekleştirmeyi düşündüğü referandum öncesinde başlamış olması dikkat çekti

TSK’dan Habur’da tatbikat 
Kuzey Irak Bölgesel 

Kürt Yönetimi’nin bağım-
sız referandumu öncesinde 
Türk Silahları Kuvvetleri, 
Silopi-Habur bölgesinde 
tatbikata başladı. Çok sayıda 
zırhlı aracın, obüslerin  ve 
askeri personelin yer aldığı 
tatbikatın sürdüğü belirtil-
di. Diğer yandan tatbikatın 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 
(IKBY) Başkanı Mesut Bar-
zani’nin 25 Eylül 2017’de 
gerçekleştirmeyi düşündü-
ğü bağımsızlık referandumu 
öncesinde tatbikatın başla-
mış olması dikkat çekti. 

Genelkurmay Başkanlı-
ğından yapılan açıklamada 
ise, Silopi-Habur bölgesinde 
tatbikat başlatıldığı, tatbi-
katla eş zamanlı sınır bölge-
sinde terörle mücadele ope-
rasyonlarına devam edildiği 
bildirildi.

 Silopi-Habur bölgesin-
de tatbikat başlatıldı, tatbi-
katla eş zamanlı, sınır böl-
gesinde terörle mücadele 
operasyonlarına devam edi-
liyor. Genelkurmay Başkan-
lığından yapılan bilgilen-
dirmeye göre, Silopi-Habur 
bölgesinde tatbikat başlatıl-
dı. Bu tatbikatla eş zaman-
lı olarak terörle mücadele 
kapsamında sınır bölgesin-
de operasyonların sürdürül-
düğü belirtildi.  n AA 

Bağımsızlık referandumunun 25 
Eylül’de yapılmasında ısrar eden Bar-
zani ve partisi KDP içeride ve dışarıda 
yalnızlaşıyor. Irak Kürt Bölgesel Yöne-
timi’nde 25 Eylül’de yapılması planla-
nan referanduma karşı Irak merkezi 
hükümetinin, komşu ülkelerin ve 
ABD yönetiminin tutumunu sertleş-
tirmesinin, Mesut Barzani’nin içeride 
elini zayıflatacağı öngörülüyor. Kür-
distan Demokratik Partisi’nin (KDP) 
stratejik ortağı olan Kürdistan Yurt-
severler Birliği’nin (KYB) ilk defa farklı 
bir tutum sergileyerek ABD, Birleş-
miş Milletler (BM) ve İngiltere’nin 
sunduğu teklifin ciddiye alınması 
gerektiğini duyurması, referanduma 
giden süreçte ciddi bir kriz ve sorun 
olarak görülüyor. 

Partisi KDP’nin tam desteğini 
alan Barzani’ye, bölgenin diğer güçlü 
partileri Goran (Değişim) Hareketi ve 
İslami Toplum Partisi (Komela İslam) 
referandum sürecinde destek verme-
di. KYB’nin tutumunda yaşanan deği-
şiklikle birlikte, bölgede referandum 
konusundaki görüş ayrılıkları arttı. 
Dış dünyadan gelen sert tepkiler ve 
Irak hükümetinin yaptırımlarını artır-
ması üzerine, Barzani ve partisinin bu 
süreçte yalnızlaştığı ve referandum 
kararını yeniden gözden geçireceği 
düşünülüyor. 

Irak Türkmen Cephesi Millet-
vekili Aydın Maruf, “Referandum 
komisyonu Mesut Barzani başkanlı-
ğında toplanacak ve iki gün içinde re-
ferandumun ertelendiği duyurulacak. 
ABD’nin teklifi kabul edilecek ve var 
olan sorunların çözümü için Bağdat 
ile Erbil arasında heyetler arası görüş-
meler başlayacak” dedi. 

Referandum sürecinde yerel 
halkın Barzani’ye destek verdiğine, 
ancak diğer partilerin farklı bir siyasi 
tutuma sahip olduğuna dikkati çeken 
Aydın Maruf, KDP’nin bu süreçte yal-
nız kaldığın, stratejik ortağı ve hükü-
met ortağı olan KYB’nin de pratikte 
referandum kampanyalarına katılma-

dığını söyledi. 
IKBY parlamentosunda dün yapı-

lan oylamada, yüzde 8 farkla referan-
dumun 25 Eylül’de yapılması kararı 
alındı. Ancak referandum sürecinde 
başından beri KDP ile ortak hareket 
eden KYB’den 6 milletvekilinin otu-
ruma katılmaması, Goran Hareketi, 
İslami Toplum Partisi, İslami Hareket 
Partisi ile bazı Türkmen Milletvekille-
rinin parlamentodaki oturumu boykot 
etmeleri, Irak Kürt Bölgesel Yöneti-
mi’nde halk oylaması konusundaki 
görüş ayrılığının arttığını gösterdi. 

ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Ko-
alisyonu Özel Temsilcisi Brett Mc-
Gurk’ün referandumu erteleme 
teklifinin Barzani tarafından kabul 
edilmemesi üzerine, Beyaz Saray’ın 
devreye girerek açıklama yapması ve 
referanduma kesinlikle karşı olduğu-
nu belirtmesi ‘halk oylamasının za-
mansızlığı’ tezini güçlendirdi. 

Bölgede Barzani’ye ve KDP’ye ya-
kın Erbil ve Duhok illerinde referan-
duma yönelik karnavallar, mitingler 
düzenlense de KYB ve Goran’ın etkili 
olduğu Süleymaniye ve Halepçe’deki 

sessizlik ve tedirginlik dikkat çekiyor. 
Daha önce onlarca savaş gören 

ve Saddam Hüseyin döneminde bas-
kılara maruz kalan halk, bazı yerel 
medyanın etkisiyle yaratılan duygusal 
ortamdan etkilenip kimi yerlerde re-
feranduma destek verse de yeni bir 
savaşın eşiğine gelmekten korkuyor.

Öte yandan Irak, terör örgütü 
DEAŞ’a karşı verilen mücadelede ol-
dukça yorgun düştü. Savaşın yaşan-
dığı bölgeler viraneye dönerken, di-
ğer bölgeler gelen sığınmacı akınları 
nedeniyle ekonomik ve sosyal sorun-
larla boğuşmak zorunda kaldı. Refe-
randum süreci, analistler tarafından, 
bölgede henüz iyileşmeyen hastaya 
ikinci bir ameliyat yapılması durumu-
na benzetiliyor. Irak güvenlik güçleri 
ile ABD öncülüğünde DEAŞ’a karşı 
mücadele eden koalisyon ülkede tam 
olarak güvenliği sağlayabilmiş değil. 
Milyonlarca sığınmacı Sünni Arap ev-
lerine dönmeyi bekliyor. 

Sınır toprakları ve tartışmalı böl-
gelerde Peşmergelerle Haşdi Şabi mi-
lisleri arasındaki gerginlik de dikkat 
çekiyor. Bu bölgelerde iki taraf arasın-

da her an bir çatışma patlak verebile-
ceği uyarıları yapılıyor.

Bu arada Sincar’da terör örgütü 
PKK’nın varlığı da sürüyor. Burayı Su-
riye’ye geçiş koridoru olarak kullan-
mak isteyen PKK’lı teröristlerle Peş-
mergeler zaman zaman karşı karşıya 
geliyor.  Ayrıca koalisyon ülkelerinin 
ciddi desteğiyle Peşmergeler tarafın-
dan terör örgütü DEAŞ’tan kurtarı-
lan yaklaşık 30 bin kilometrekarelik 
alanın geleceği konusunda henüz 
Bağdat ile Erbil masaya oturmuş de-
ğil. Erbil yönetimi, Irak anayasasının 
140. maddesinde tartışmalı bölgeler 
olarak adlandırılan bu yerleşim yer-
lerinin kendi toprağı olduğunu iddia 
ediyor. Bu toprakların içinde Kerkük, 
Tazehurmatu, Tuzhurmatu gibi Arap 
ve Türkmenlerin de yoğun olarak ya-
şadığı yerleşim yerlerinin olması tan-
siyonu yükseltiyor. Erbil yönetiminin 
bu bölgeleri de referanduma dahil 
etmesi, Bağdat ile yaşanan siyasi krizi 
yükseltti. 

KERKÜK’TEKİ SIKINTILI 
DURUM SÜRÜYOR

Kerkük Valisi Necmeddin Ke-
rim’in kararıyla Türkmen ve Arap 
nüfusunun çoğunlukta olduğu Ker-
kük’te IKBY bayrağının tek taraflı ka-
rarla göndere çekilmesi, kentte etnik 
ve dini taraflar arasında gerginliğe 
neden olurken, Kerkük İl Meclisi’nin 
sadece Kürt üyelerin kararıyla kenti 
referanduma dahil etmesi, tansiyonu 
daha da yükseltti. Bunun üzerine Irak 
Parlamentosu oy çokluğuyla birkaç 
karar alarak bayrağın göndere çekil-
mesinin yasalara aykırı olduğunu bil-
dirdi ve Kerkük Valisi Kerim’i görev-
den aldı. Irak Parlamentosu şimdi de 
kenti referanduma dahil eden Kerkük 
İl Meclisi’nin Kürt üyelerini görevden 
almaya hazırlanıyor. 

Ancak Necmettin Kerim Irak 
Parlamentosu’nun kararının yasal ol-
madığını ve görevine devam ettiğini 
açıkladı. Bu durumda Irak hükümeti-
nin duruma nasıl müdahale edeceği 

merak ediliyor. Bağdat’ın aldığı karar-
lar sonucunda, yeni KYB’li Peşmerge-
lerin Süleymaniye’den Kerkük’e sevk 
edilmesi de tansiyonu yükselten bir 
adım olarak görüldü.

İçeride yaşanan tüm bu sıkıntıla-
rın dış dünyadan gelen sert tepkilerle 
birleşmesinin ardından, referandu-
ma yönelik 25 Eylül kararının tekrar 
gözden geçirilmesi gerektiği konuşu-
luyor. ABD’nin tutumunu sertleştire-
ceğinin işaretlerini vermesi ve Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
27 Eylül’de yapılacak Milli Güvenlik 
Kurulu’nu Kuzey Irak’taki referan-
dum nedeniyle 22 Eylül’e aldıklarını 
açıklamasının ve bir takım önemli 
kararlar alacaklarını belirtmesinin, re-
feranduma yönelik süreci etkileyeceği 
belirtiliyor. Diğer komşu ülke İran ise 
başından beri referandum sürecine 
karşı olduğunu bildirmişti. BM, Al-
manya, İngiltere, Fransa ve İtalya da 
referanduma karşı olduklarını Kuzey 
Irak yönetimine bildirmişlerdi. 

ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Koa-
lisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, 
sundukları alternatif teklifi kabul et-
memesi halinde Barzani’nin oldukça 
riskli bir yola gireceğini belirtmiş ve 
bu süreçte verdikleri desteği çekecek-
lerini ifade etmişti. Bu da Erbil yöneti-
minin Bağdat ile yaşayacağı krizlerde 
veya muhtemel askeri çatışmalarda 
yalnız kalacağının işareti olarak yo-
rumlandı. Devrik Irak lideri Saddam 
Hüseyin döneminde ve sonrasında 
ABD yönetimiyle ciddi bir müttefik-
lik ilişkisine sahip olan Erbil yöne-
timi, referandum süreciyle ilk defa 
müttefikiyle ters düştü. Barzani’nin 
halka hitabında “Dünyayı dinleme-
yin, referanduma gidiyoruz” demesi 
uluslararası camia tarafından şaşkın-
lıkla karşılandı ve ‘siyasi hata’ olarak 
değerlendirildi. 

BÖLGENİN ÖNCELİĞİ DEVAM EDEN 
EKONOMİK KRİZ

Öte yandan bölgede 2014 yılın-
dan beri yaşanan ekonomik ve mali 

kriz devam ediyor. Yaklaşık 5,5 mil-
yon nüfusa sahip olan Irak Kürt Böl-
gesel Yönetimi’nde 1 milyon 400 bin 
kişi yerel hükümetten maaş alıyor. 
Ancak son iki yıldır bu maaşların sa-
dece yüzde 40’ı ödenebiliyor. Halkın 
gündeminde bağımsızlık referandu-
mundan çok ekonomik sıkıntıların 
çözülmesi yer alıyor. Terör örgütü 
DEAŞ’tan kısmen kurtulan bölge hal-
kı artık refaha kavuşmayı beklerken, 
referandum nedeniyle oluşan olum-
suz ortamdan çıkmak istiyor. 

KARŞI ÇIKANLAR NE DİYOR?
İslami Toplum Partisi lideri Ali 

Bapir, 25 Eylül’de düzenlenmesi 
planlanan referandumun neden iptal 
edilmesi gerektiğini, bölgenin içinde 
bulunduğu durumu özetleyerek AA 
muhabirine anlatmıştı: “Kürdistan 
Bölgesi’nin mevcut şartlar altında ba-
ğımsız bir devlet ilanı için uygun bir 
altyapısı yok. Bakınız, siyasi birlik ye-
rine çekişme var. Güçlü bir ekonomi-
miz yok: halkımız kesintili maaş alıyor. 
Ekonomik altyapımız yok. Kurumsal-
laşmış ulusal bir askeri gücümüz yok. 
Diplomatik olarak ise komşu ülke-
lerle mevcut ilişkilerimiz siyasi parti 
veya kişiler düzeyinde. Referanduma 
bölgesel ve uluslararası düzeyde her-
hangi bir destek verilmedi”. Mevcut 
referandumdan korkuları ve endişe-
leri olduğunu söyleyen Bapir “Pirince 
giderken evdeki bulgurdan olabiliriz. 
Bölgemizi bağımsız bir devlete doğ-
ru götürmeye çalışırken, elimizdeki 
bölgeyi de kaybedebiliriz. Bölgemizde 
çok işsiz ve fakir var. Halk bu duruma 
tahammül edemezken, referandum 
sonrası daha da kötüleşmesi halinde 
bir iç çatışma patlak verebilir” demiş-
ti. “Goran olarak referandumu doğru 
bulmuyoruz” diyen Goran Hareketi 
sözcüsü Şoreş Hacı ise “Referandum 
bir devlet kurulmadan önceki aşama-
dır. Kürdistan Bölgesi’nde bir devlet 
kurmak için yeterli altyapı ve güçlü 
bir zeminin varlığı söz konusu değil” 
ifadelerini kullanmıştı.  n AA 

Referandum süreci Barzani’yi yalnızlaştırıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde 25 Eylül’de yapılması planlanan referanduma 
karşı Irak merkezi hükümetinin, komşu ülkelerin ve ABD yönetiminin tutumunu 

sertleştirmesinin, Mesut Barzani’nin içeride elini zayıflatacağı öngörülüyor.
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Büşra ve Recep, bir ömür boyu mutluluk için ‘evet’ diyerek dünyaevine girdi. 
Genç çifti mutlu günlerinde dostları ve yakınları yalnız bırakmadı 

Dursun-Mahmut Bardakcı çiftinin kızı Asude, Sebahat-Ekrem Karakaya çiftinin 
oğlu Murat ile ömür boyu mutluluk için dünyaevine girdi 

Hafiza-Ali Rıza Baykuş ailesinin oğlu Muhammed Hasan sünnet oldu. Başkuş 
ailesi kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti 

Şeyma- Hasan Büyüktektek çiftinin kızı Gülay ile Kevser-Mehmet Yavuz’un  
oğlu Lütfi  evlendı. Genç çift mutlu bir yuva kurmanın mutluluğunu yaşadı 

Sağlam ve Koyuncu
aileleri akraba oldu

Asude ve Murat 
hayatlarını birleştirdi

Muhammed Hasan 
erkekliğe adım attı

‘Evet’ diyerek mutlu
bir yuva kurdular

Büşra ve Recep evlenmenin 
mutluluğunu yaşadı. Zehra-Ala-
attin Sağlam ailesinin kızı Büşra, 
Elif-Ali Koyuncu ailesinin oğlu 
Recep ile mutlu bir yuva kurma-
nın sevincini yaşadı. “Beraber-
liğe adım attığımız bu çok özel 
günümüzde, mutluluğumuzu 
sizinle paylaşmak bizi onurlandı-
rır” ifadesiyle yakınlarını ve dost-
larını düğünlerine davet eden 
genç çift, Yıldız Köşkü’nde ger-

çekleşen düğünle evlendi. Zeh-
ra-Alaattin Sağlam ve Elif-Ali 
Koyuncu aileleri ise çocuklarının 
mürüvvetini görmenin mutlulu-
ğunu gelen davetliler ile paylaştı. 
Düğüne katılanlara geleneksel 
Konya düğün pilavı ikram edildi. 
Yenigün Gazetesi olarak genç 
çifte kurdukları yuvada bir ömür 
boyu mutluluklar diler, ailelerini 
tebrik ederiz. 
n TEVFİK EFE 

Asude ile Murat ‘evet’ di-
yerek dünya evine girdi. Dur-
sun-Mahmut Bardakcı çiftinin 
kızı Asude ile Sebahat-Ekrem 
Karakaya çiftinin oğlu Mu-
rat ömür boyu mutluluk için 
hayatlarını birleştirdi. Çumra 
Sırçalı Sosyal Tesisleri Düğün 
Salonun da gerçekleştirilen 
merasime Bardakcı ve Karaka-
ya ailelerinin sevenleri, dostla-
rı ve akrabaları katıldı. Gelen 
davetliler ile de tek tek ilgile-
nen Bardakcı ve Karakaya aile-

leri kendilerinin ‘hayırlı olsun’ 
dileğini kabul etti. Gelen da-
vetlilere ise geleneksel ‘düğün 
pilavı’ ikramında bulunuldu. 
Mutlulukları gözlerinden oku-
nan genç çift Asude ile Murat 
ise yakınları ile birlikte hatı-
ra fotoğrafı çektirdi. Yenigün 
Gazetesi olarak Asude-Murat 
çiftine ömür boyu mutluluklar 
dileyerek, Bardakcı ve Karaka-
ya ailelerine ise ‘hayırlı olsun’ 
dileklerimizi iletiyoruz. 
n TEVFİK EFE

Hafiza-Ali Rıza Bay-
kuş ailesi sünnet mut-
luluğu yaşadı. Başkuş 
ailesinin oğulları Muham-
med Hasan, erkekliğe 
ilk adımını attı.  Baranlar 
Tesislerinde gerçekleşen 
sünnet düğününde Mu-
hammed Hasan erkekliğe 
adım atmanın heyecanını 
yaşadı. Gerçekleştirilen 
sünnet düğününe birçok 

davetli katıldı. Misafirlere 
geleneksel düğün pilavı 
ikram edilirken Baykuş  
ailesi ise gelen davetliler 
ile tek tek ilgilenerek mi-
safirlerin güzel dilekleri-
ni kabul ettiler. Yenigün 
Gazetesi olarak Baykuş 
ailesini tebrik eder, Mu-
hammed Hasan’iatmış ol-
duğu bu büyük adım için 
kutlarız.  n UFUK KENDİRCİ

Şeyma- Hasan Büyüktek-
tek  çiftinin kızı Gülay  ile Kev-
ser –Mehmet  Yavuz çiftinin  
oğlu Lütfi  bir ömür boyu mut-
luluk için ‘evet’ diyerek dün-
yaevine girdi. Atiker Deluxe 
Toplantı ve Düğün Merkezi’n-
de gerçekleştirilen düğün tö-
renine Büyüktektek ve Yavuz 
ailelerinin sevenleri, dostları ve 
akrabaları katıldı. Büyüktektek 

ve Yavuz aileleri misafirleri ka-
pıda karşılayarak kendilerinin 
‘hayırlı olsun’ dileklerini ka-
bul etti. Misafirlere geleneksel 
Konya pilavı ikram edildi. Ye-
nigün Gazetesi olarak Gülay  
ve Lütfi  çiftine bir ömür boyu 
mutluluklar diler, Büyüktektek 
ve Yavuz  ailelerine ise ‘hayırlı 
olsun’ dileklerimizi iletiriz. 
n UFUK KENDİRCİ



Pek çok Süper Lig kulübü taraftarını 
tribüne çekebilmek için bütün imkanları 
seferber ederken Konyaspor ise tribüne 
gelmek isteyen taraftarını engelliyor.  Sezon 
başından beri sürekli sorunlarla uğraşan 
Konyaspor yönetimi en çok ihtiyaç duyduğu 
dönemde taraftarı ile bütünleşmek yerine 
kendi taraftarının tribüne gelmesini engel-
lemeye çalışıyor. Bazı taraftarların sebepsiz 
bir şekilde kombine yüklemesinin yapılma-
dığı iddia edildi.

Konyaspor taraftar gruplarından Nalça-
cılılar’a bağlı Tek Sevdam Konyaspor Grubu 
sezon başında Konyaspor yönetiminden 
Doğu Üst Tribünü (Maraton) B ve C bloktan 
750 kişilik yer talep etti. Bu talebi kabul gö-
ren grup üyeleri kombine kartlar için başvu-
ruları kabul etmeye başladı. İlk 500 kişilik 
kombineler sorunsuz bir şekilde yüklenir-
ken, daha sonra Konyaspor yönetimi ani bir 
karar değişimine gitti ve kombine yükleme-

sini durdurdu.
Grup yöneticilerinin sorunun çözümüne 

yönelik bütün çabaları ise sonuçsuz kaldı. 
Yaklaşık 150 taraftarın kombineleri yönetim 
tarafından yüklenmedi. Kombine yükleme 
işleminin neden durdurulduğu yönünde 
herhangi bir açıklama yapılmazken, grup 
yöneticileri bu tavır üzerine kombine almak 
isteyen taraftarların paralarını iade etme 

kararı aldı. Tek Sevdam Konyaspor Grubu 
yöneticilerinden Hasan Yiğit, konu ile ilgili 
sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Ku-
lüplerin taraftar bulmak için her yöntemi 
denediği bu dönemde bizim kulübümüzün 
taraftarı görmezden gelip keyfi uygulama 
içine girmesini hayretle izlemekteyiz” ifade-
lerini kullandı.

‘Konya’da sadece Konyaspor’un destek-

lenmesi’ mottosu ile sosyal medyada ortaya 
çıkan Tek Sevdam Konyaspor Grubu yaptığı 
pozitif organizasyonlarla adından söz ettiri-
yor. 

SAMSUN’DA YAŞANANLARIN 
FATURASI HERKESE

Konyaspor’un kombine kartları engelle-
me kararının ardından Samsun’da oynana 
Süper Kupa maçında yaşananlar olduğu 
iddia edildi. Taraftarlar olaylarının neden 
olduğu 5 maçlık cezanın faturasını taraftar 
gruplarına kesen Konyaspor yönetimi, ceza-
ya itiraz ederken karşı çıktığı toptancı anlayı-
şı kendi taraftarına karşı uyguladı. 

Samsun’da yaşanan olaylar nedeniyle 
TFF’ye yaptığı itirazda bazı taraftarların se-
bep olduğu olaylar nedeniyle bütün taraftara 
ceza kesilmemesi gerektiğini belirtmişti. 
Ancak Konyaspor yönetimi aynı tavrı kendi 
taraftarına karşı uyguladı. 
n SPOR SERVİSİ
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1. Mudanya Belediyesi Biatlon Ferdi Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Modern Pentatlon Fe-
derasyonu tarafından 16 - 17 Eylül 
tarihlerinde  gerçekleştirilen “1. 
Mudanya Belediyesi Biatlon Ferdi 
Türkiye Şampiyonası’’ Bursa’nın 
Mudanya ilçesinde yapıldı.

Türkiye Modern Pentatlon Fede-
rasyonu’nun düzenlediği “1. Mudan-
ya Belediyesi Biatlon Ferdi Türkiye 
Şampiyonası” Mudanya Güzelyalı 

sahilinde gerçekleştirildi. İki gün 
süren ve 34 kulüpten 392 sporcunun 
mücadele ettiği şampiyona büyük 
mücadeleye sahne oldu.

Yarışmalar sonunda dereceye 
giren sporcular için düzenlenen ma-
dalya töreninde bir konuşma yapan 
Türkiye Modern Pentatlon Federas-
yonu Başkanı Ramazan Arslantaş, 
Mudanya’da ki şampiyonada hiç ya-

bancılık çekmediklerini ifade ederek 
Mudanya Belediyesine ve başkan 
Hayri Türkyılmaz’a teşekkür etti. 
Başkan Arslantaş “Türk milletini ta-
rihten silmek isteyen başta İngiliz, 
Fransız, İtalyan ve Yunanlılar olmak 
üzere yedi düvele karşı yaptığımız 
Kurtuluş Savaşı’nda kazandığımız 
zaferin, Türk milletinin büyük ve 
güçlü bir millet olduğunu tüm dün-

yaya kabul ettirdiği yer Mudanya’dır. 
Aynı güçler 15 Temmuz hain darbe 
girişimiyle ülkemizi ele geçirmenin 
farklı bir versiyonunu denemişler 
ama başarılı olamamışlardır. Türk 
milleti, birliğini ve sarsılmaz oldu-
ğunu 15 Temmuz’da bir kez daha 
göstermiştir. Mudanya’nın bizde yeri 
çok farklıdır. Gelecek senelerde et-
kinliklerimizi daha kapsamlı olarak 

Mudanya’da tekrarlamak istiyoruz” 
ifadelerine yer verdi.

Federasyon Başkanı Ramazan 
Arslantaş’ın konuşmasının ardından 
şampiyonada dereceye giren spor-
culara madalyaları Federasyon Baş-
kanı Ramazan Arslantaş ve protokol 
üyeleri tarafından verildi. Yarışma-
lar sonunda düzenlenen ödül töreni-
ne Mudanya Kaymakamı Faik Oktay 

Sözer, Belediye Başkanı Hayri Türk-
yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Meh-
met Durmuş, federasyon temsilcileri 
ve Mudanyalılar katılım sağladı.

Ödül töreninde Türkiye Modern 
Pentatlon Federasyonu Başkanı Ra-
mazan Aslantaş, Şampiyonaya katkı 
veren kişi ve kuruluşlara teşekkür 
plaketi takdim etti.  
n SPOR SERVİSİ

Cimnastikçiler 
Konya’da yarıştı

Türkiye Cimnastik Federasyonu faaliyet takvi-
minde yer alan Trampolin Cimnastlig 2. Hafta Mü-
sabakaları 15-16 Eylül 2017 tarihlerinde Konya’da 
yapıldı.

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
Yunus Emre Uyar Cimnastik Spor Salonunda yapılan 
Trampolin Cimnastlig 2. Hafta Müsabakalarında 4 
erkek takım, 8 bayan takımdan toplamda 60 spor-
cu mücadele etti. Yarışmalar sonucunda Kızlarda 
1.Samsun Gençlikspor, 2.Konya Selçuklu Beledi-
yespor, 3.Bornova Belediyespor, Erkeklerde ise 
1.Bolu Gençlikspor, 2.Bolkar Cimnastik Spor Kulübü, 
3.Konya Gençlikspor Kulübü oldu.
n SPOR SERVİSİ

Minikler 
madalyaları topladı

Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, 
Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 2 altın, 2 
gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir 
başarıya imza attı. Minikler Türkiye JudoŞampiyo-
nası, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor 
Salonu’nda yapıldı. 65 ilden 873 sporcunun katıldığı 
müsabakalar çekişmeli mücadelelere sahne oldu. 
Şampiyonada 20 sporcu ile mücadele eden Konya 
Büyükşehir Belediyespor JudoTakımı, müsabakalar 
sonunda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazan-
ma başarısı gösterdi. 38 kiloda Abdullah Turgutlu ve 
44 kiloda Fatmanur Birer altın, 48 kiloda Semanur 
Yiğit ve +57 kiloda Fatma Buse Çakan gümüş, 40 
kiloda Elif Ağar ile 60 kiloda Barış Onat ise üçüncü 
olarak bronz madalya kazanan isimler oldu.  
n SPOR SERVİSİ

İller arası karate şampiyonası 
Konya’da yapıldı

Türkiye Karate Federasyonu faaliyet takviminde 
yer alan İller arası Karate Şampiyonası 16-17 Eylül 
2017 tarihlerinde Konya’da yapıldı. 

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
Atatürk Spor Salonunda yapılan İller arası Karate 
Şampiyonasında Ankara, Aksaray, Isparta, Kara-
man ve Konya’dan katılan sporcular mücadele etti. 
Minikler, Yıldızlar, Ümitler Gençler ve Büyükler kate-
gorilerinde yapılan şampiyonada toplam 304 sporcu 
madalya mücadelesi verdi.

İller arası Karate Şampiyonası sonucunda dere-
ceye giren sporcuların madalyalarını Konya Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Spor Şube 
Müdürü Ali Kanber ve Karate İl Temsilcisi Mustafa 
Baltacıoğlu taktim ettiler.  n SPOR SERVİSİ

Selçuklu cimnastik takımından gümüş madalya
Selçuklu Belediye 

Spor Kulübü Bayan Tram-
polin Cimnastik Takımı, 
Konya’da düzenlenen 
2.hafta müsabakalarında 
Türkiye ikincisi oldu 

Türkiye Cimnastik 
Federasyonunun 2017 
faaliyet programında 
yer alan Trampolin Cim-
nastik Cimnastlig 1.Lig 
2.hafta müsabakaları 
Konya’da yapıldı. Yunus 
Emre Uyar Cimnastik 
Salonunda gerçekleştiri-
len karşılaşmalar büyük 
heyecana sahne oldu. 
Selçuklu Belediyesi Spor 
Kulübü Cimnastik takımı 
8-10 yaş bayan katego-
risinde başarılı sonuçlar 
elde etti. Türkiye genelin-
den toplamda 11 kulübün 

ve 1.ligde 8 takımın mü-
cadele ettiği müsabaka-
lar sonucunda, Selçuklu 
Belediyesi takım halinde 
Türkiye ikincisi oldu. Fer-
di sıralamada ise Selçuk-
lu Belediyespor’lu Esma 
Kaya, toplamda 81.970 
puanla, Türkiye üçüncü-
sü olarak bronz madal-
yanın sahibi oldu. Spor-
culara ödüllerini Türkiye 
Cimnastik Federasyonu 
Yönetim Kurulu Üyesi Ah-
met Bilgiç ve Trampolin 
Cimnastik Teknik Kurulu 
Üyesi Merve Koca Koso-
va takdim etti. Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’da madal-
ya kazanan sporcuları ve 
antrenörlerini tebrik etti. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’dan kendi 
taraftarına engel

Atiker Konyaspor yönetimi taraftarına karşı ilginç bir tutum sergiliyor. Süper Kupa maçında yaşanan tribün olaylarını 
bahane eden Konyaspor yönetiminin bazı taraftar gruplarının kombine yüklemesini durdurduğu iddia edildi. Diğer Süper 
Lig kulüplerinin taraftarını tribüne çekmek için elinden geleni yaptığı dönemde Konyaspor’un bu tavrı tepki ile karşılandı 
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 5 4 1 0 13 3 10 13
2.BEŞİKTAŞ 5 4 1 0 9 3 6 13
3.GÖZTEPE 5 3 1 1 10 7 3 10
4.KAYSERİSPOR 5 3 1 1 8 6 2 10
5.M.BAŞAKŞEHİR 5 3 1 1 9 8 1 10
6.TMAKHİSARSPOR 5 3 1 1 7 7 0 10
7.BURSASPOR 5 3 0 2 11 7 4 9
8.FENERBAHÇE 5 2 2 1 12 9 3 8
9.TRABZONSPOR 5 2 2 1 11 9 2 8
10.KASIMPAŞA 5 2 1 2 9 9 0 7
11.DG SİVASSPOR 5 2 0 3 6 8 -2 6
12.K.KARABÜKSPOR 5 1 2 2 6 6 0 5
13.YENİ MALATYASPOR 5 1 1 3 8 11 -3 4
14.A.ALANYASPOR 5 1 1 3 7 11 -4 4
15.ATİKER KONYASPOR 5 1 0 4 5 8 -3 3
16.ANTALYASPOR 5 0 3 2 4 8 -4 3
17.GENÇLERBİRLİĞİ 5 0 1 4 5 12 -7 1
18.OSMANLISPOR 5 0 1 4 6 14 -8 1

Konyaspor’da yaşanan gol sorunu 
ile ilgili açıklamalar yapan Lebogang 
Manyama, “Böyle takımlara karşı gol 
atmak o kadar da kolay olmuyor. Bizde 
elimizden geleni yaptık ama onlar gibi 
bu konuda başarılı olamadık” dedi. 

Takımda kondisyon eksikliği oldu-
ğunu düşünmediğini dile getiren Man-
yama, 90 dakika boyunca ellerinden 
geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi. 
n SPOR SERVİSİ

Beşiktaş karşılaşması sonunda maçla 
ilgili görüşlerini açıklayan Moryke Fofana, 
söylecek fazla sözün olmadığını söyledi.  

Beşiktaş maçından en azından 1 pu-
anla dönmeyi istediklerini ancak sonucun 
istedikleri gibi olmadığını kaydeden Fofa-
na, “Önümüzdeki maçlara odaklanacağız 
artık. Çok çalışmamız gerekiyor. Önü-
müzdeki maçlarda daha iyisini yapmak 
ve taraftarımızı memnun etmek için daha 
iyi oynamamız gerekiyor. Bundan sonrası 
için elimizden geleni yapacağız” dedi. 
n SPOR SERVİSİ

Manyama: 
“Elimizden 

geleni yaptık 
ama 

başarılı 
olamadık”

Fofana: 
“Söyleyecek 

fazla 
söz yok”

Ferhat yine 
sakatlandı 

Konyaspor’un sezon başında transfer ettiği 
oyunculardan biri olan Ferhat Öztorun, Medipol Ba-
şakşehir maçından sonra Beşiktaş karşılaşmasında 
da sakatlanarak oyun dışında kaldı.  

Karşılaşmanın ikinci yarısında aldığı darbeyle 
sakatlanan Ferhat, Teknik Direktör M.Reşit Akçay 
tarafından kenara alınırken, solbek mevkiinde Eren 
Albayrak görevlendirdi. Sezon başında transfer edi-
len bir başka isim olan Eren, performansıyla yine 
vasatın altında kaldı. 
n SPOR SERVİSİ

Beşiktaş’ın res-
mi sosyal medya 
hesabından yaptığı 
paylaşım tepki aldı. 
Paylaşım, gelen 
tepkiler sonucu bir 
süre sonra yayın-
dan kaldırıldı. 

Spor Toto Sü-
per Lig’in 5. haf-
tasında Beşiktaş 
konuk ettiği Atiker 
Konyaspor’u 2-0 
yendi. Maçın 66. 
dakikasında Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma takımının 2. golünü 
kaydetti. Beşiktaş resmi hesabından golün ardından “Quaresma Konyasporlu-
ların içinden geçip golünü attı” yazılarak paylaşılan tweet bir süre sonra silindi.

Konyaspor’dan cevap gecikmedi
Atiker Konyaspor’un tweete cevabı gecikmedi. Kulübün sosyal paylaşım he-

sabından “Tebrikler efendi” yazılarak silinen tweet alıntısı paylaşıldı. Paylaşım 
binlerce kullanıcı tarafından retweet edilip beğenildi.  n SPOR SERVİSİ

Beşiktaş’tan çirkin paylaşım 

Akçay: Ansızın giderim
Beşiktaş mağlubiyetini değerlendiren Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Oyuncu değişikleriyle 
hamle yapsak da bazı fırsatları yakalasak da son anlardaki eksikliğimiz bizi geride bıraktı” dedi. Taraftarsızlığın 

bir takımı bu kadar etkilemeyeceğini kaydeden Akçay, “Yararlı olmadığım anda aniden giderim” dedi 

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mus-
tafa Reşit Akçay, Süper Lig’de 2-0 mağlup 
oldukları Beşiktaş maçında yaptıkları hamle-
lerin yeterli olmadığını söyledi.

Akçay, maçın ardından düzenlenen 
basın toplantısında, iyi mücadele için İstan-
bul’a geldiklerini belirterek, “Oyunumuz, 
mücadelemiz çok iyi olsa da skora yansıtma 
konusunda geride kaldığımızı fark ediyoruz. 
Maçın başından sonuna kadar pozitif futbol 
anlayışını, değişen oyun sistemini sahaya 
yansıtmaya çalıştık. Oyuncu değişikleriyle 
hamle yapsak da bazı fırsatları yakalasak da 
son anlardaki eksikliğimiz bizi geride bırak-
tı.” dedi. 

KENDİMİZİ GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR
Akçay, fiziksel konuları çözdüklerini an-

cak teknik ve taktik anlayışta biraz daha yol 
almaları gerektiğini dile getirdi.

Fiziksel anlamda bir sıkıntılarının olma-
dığını ancak sahada pozisyon tanımlamaları 
ve pozisyona göre davranış geliştirme konu-
sunda biraz daha kendilerini geliştirmeleri 

gerektiğinin altını çizen Akçay, “Kaldı ki kora 
kor mücadele olduğunu düşünüyorum. Ma-
çın içerisinde yüksek düzeyde gel gitler oldu. 
Rakibe cevaplar verdiğimiz zamanlar oldu. 
Dediğim gibi pozisyonunu iyi tanımlamak ve 
pozisyona göre davranış geliştirmek lazım. 
Onun dışında tabi Beşiktaş’ın yaratıcı oyun-
cuları da bizi biraz zorladı. Bizim için daha 
çok dört büyükler değil Anadolu’daki diğer 
takımlarla rekabet etmek zorundayız ama 
Beşiktaş’ta bizim sonuçta oynadınız bira Ki-
mimiz Üstün gelmek isterdik Ama bu akşam 
olmadı yolumuza devam edeceğiz ve çalışa-
cağız çok çalışmamız gerekiyor
YARARLI OLAMADIĞIMI ANLADIĞIM ANDA 

ANİDEN GİDEN ADAMIM
Mustafa Reşit Akçay, son dönemde tek-

nik direktörlerin görevden ayrıldığının hatır-
latılması üzerine, şunları söyledi: “Gerçekçi 
olmak lazım, 7 maç oynuyorsunuz. Seyircisiz 
beş maç, deplasmanda Başakşehir, Beşik-
taş, Trabzonspor ile karşılaştık. Bizim için 
tek talihsiz maç Alanyaspor karşılaşması 

oldu. Ben yararlı olamadığımı anladığım 
anda aniden giden adamım. Maddi konulara 
değer vermeyen biriyim. Takımda değişim 
süreci yaşıyoruz. Türkiye’de (teknik direktör 
değişikliği) anlayışının da yararlı olmadığını 
görüyoruz.”

BİR TAKIMI TARAFTARSIZ 
OLMAK BU KADAR ETKİLEME

Taraftarlarından uzakta kalmanın takımı 
bu kadar olumsuz etkilemeyeceğini söyleyen 
Mustafa Reşit Akçay, “Bir takımı taraftarsız 
olmak bu kadar etkilemez. Mazeret üretme 
konusunda çok iyiyiz. Benim de önümde ma-
zeretler var ama bunlardan vazgeçmeliyiz. 
Oyuncu, ben, yönetici şu oldu da ben bu yüz-
den yenildim, eksikler var. Ağlamak için bir 
pozisyonun yok. Aklı başında bir yöneticiyle 
bunları değerlendirirsin, aklı başında bir fut-
bolcuyla değerlendirirsin. Yenildik, hatalıyız. 
Yenilen her zaman hatalıdır. Bazı şeylere 
hazırlıklıyız. Problemleri iyi tanımlamalıyız. 
Başarı ve başarısızlık kime göre, neye göre. 
Bunu kim tanımlıyor, kriteri ne? Sonuçlar 

mı? Öyle olsaydı her hafta bir antrenörü kov-
mak gerekiyor” dedi.

BİZİM FİKRİMİZİN BİR ÖNEMİ YOK
Yabancı oyuncu sayısıyla ilgili soruyu 

yanıtlayan Akçay, bu konuda bir çalışmanın 
yapılması gerektiğini söyledi.

Ülke futbolunda gerileme olduğunu 
kaydeden Akçay, şunları kaydetti: “Yabancı 
oyuncu sayısının bunda ne kadar etkisi var, 
altyapı, eğitici, zemin ve saha sayısı, oyun-
culara ayrılan bütçeleri konuşalım. Federas-
yon, Kulüpler Birliğinin davranışlarına göre 
görüş gösterebilir. Oyu oradan alıyor, bizden 
almıyor. Dolayısıyla bizim fikrimizin bir öne-
mi yok. Çalıştay yapılabilir. Bu ülkenin çocu-
ğunu iyi eğitmeden, iyi eğitilmiş çocuklarla 
rekabete sokuyorsunuz. Bunun neresi adil. 
Barcelona bütçesinin yüzde 9’unu altyapıya 
ayırıyor. Siz ayırmıyorsunuz. Yüksek eğitim 
almış kişilerle ‘yarış’ diyorsun. Almanya’da 
300 yetenekli Türk oyuncu çıkıyor. Niye bu-
radan çıkmıyor?”
n AA-İHA
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Kartal Boğaz’da kayıp
Ligde kötü günler geçiren Atiker 

Konyaspor, deplasmanda oynadığı 
karşılaşmada Beşiktaş’a 2-0 

mağlup oldu. Cenk 
Tosun’un attığı golle ilk 

yarıyı geride kapatan 
yeşil-beyazlılar, 

Quaresma’nın 
golüne engel 
olamayınca 

sahadan
mağlubiyetle 

ayrıldı

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Serkan Çınar, 

Kemal Yılmaz, Hakan 
Yemişken

Beşiktaş: Fabricio, Adriano 
(Dk. 40 Necip Uysal), 

Pepe, Medel, Caner Erkin, 
Hutchinson, Tolgay Arslan, 

Babel, Talisca, Quaresma (Dk. 
81 Lens), Cenk Tosun (Dk. 69 

Negredo)
Atiker Konyaspor: Serkan 
Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, 
Moke, Ferhat Öztorun (Dk. 

61 Eren Albayrak), Bourabia, 
Volkan Fındıklı (Dk. 63 Musa 

Araz), Ömer Ali Şahiner, 
Manyama, Fofana (Dk. 71 

Milosevic), Evouna
Goller: Dk. 11 Cenk Tosun, Dk. 

66 Quaresma (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 32 Bourabia, 

Dk. 37 Ferhat Öztorun 
(Atiker Konyaspor), Dk. 42 

Medel, Dk. 70 Negredo 
(Beşiktaş)

Konyaspor kaybetmeye de-
vam ediyor. Şampiyonlar Ligi 
moralli dönen Beşiktaş karşısına 
çıkan yeşil-beyazlılar; beklen-
tilerin uzağında kalarak 2017-
2018 sezonunda üst üste 3. kez 
sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 

Karşılaşmanın başında yedi-
ği golle geriye düşen temsilci-
miz ilk yarıda rakibi karşısında 
varlık gösteremedi. İkinci yarı-
da toparlanıp rakip yarı alanda 
daha fazla göründüğü dakika-
larda 2. golü kalesinde gören 
yeşil-beyazlılar, kalan dakika-
larda da rakibini zorlayamadı 
ve 2-0’lık mağlubiyetle haftayı 
puansız kapattı.  

MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Beşiktaş golü 

buldu. Caner’in soldan yaptığı 
ortaya ön direkte iyi yükselen 
Cenk Tosun’un kafa vuruşunda 
meşin yuvarlak filelerle buluştu: 
1-0

15. dakikada savunmadan 
seken topa Talisca ceza sahası 
içinde şık bir vuruş yaptı. Kaleci 
Serkan Kırıntılı gole izin verme-
di.

27. dakikada Manyama’nın 
kullandığı serbest vuruşta Vol-
kan Fındıklı altıpas üzerinde 
topa kafayla vurdu, meşin yuvar-
lak yandan auta gitti.

33. dakikada Adriano ceza 
sahası dışından sert vurdu, top 
kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı. 

39. dakikada Talisca’nın 
ceza sahası sağ çaprazından 
kullandığı serbest vuruşta top az 
farkla üstten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Beşik-
taş’ın 1-0 üstünlüğü ile tamam-
landı.

İKİNCİ YARI
49. dakikada rakiplerinden 

sıyrılıp sağdan ceza sahasına 
giren Quaresma ayağının dışıyla 
yaptığı vuruşta Cenk Tosun topa 
müdahale etti, kaleci ayaklarıyla 
gole izin vermedi. 

53. dakikada Fofana, Beşik-
taşlı oyunculardan sıyrılıp ceza 
sahası dışından vurdu, meşin 
yuvarlak Fabricio’da kaldı. 

57. dakikada Quaresma’nın 
sağdan ortasında Cenk Tosun ön 
direkte meşin yuvarlağı kaleye 
gönderdi, kaleci Serkan Kı-
rıntılı topu kornere çeldi.

66. dakikada Beşik-
taş, farkı ikiye çıkar-

dı. Rakiplerinden sıyrılarak ceza 
sahasına giren Quaresma sağ 
çaprazdan sert vuruşunda meşin 
yuvarlak filelere gitti: 2-0

81. dakikada Milosevic 
uzak mesafeden sert bir şut 
çekti, top yandan auta çıktı.

86. dakikada ceza sahası 
sağ çaprazında topu önünde 
bulan Tolgay Arslan’ın şutunda 
meşin yuvarlak kalecinin mü-
dahalesiyle direkten kornere 
gitti.

90+5. dakikada Caner 
Erkin’in getirdiği topla ceza 
sahası sağ çaprazında topla 
buluşan Lens’in vuruşun-
da kaleci Serkan Kırın-
tılı, meşin yuvarlağı 
kornere gönder-
di. 

Karşılaşma, 
Beşiktaş’ın 2-0 
üstünlüğü ile 
sona erdi.
n AA

Beşiktaş Konyaspor
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