
Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) ve Kudüs Açık Üni-
versitesinin işbirliği ve pek çok 
kurumun desteğiyle 20-22 Ekim 
tarihleri arasında gerçekleştiri-
lecek ‘Filistin Meselesi ve Tür-
kiye’ konulu uluslararası kongre 
16 ülkeden 160 akademisyenin 
katılımı ile başladı. 

Eski Başbakan Yardımcısı 
ve AK Parti Ankara Milletvekili 
Emrullah İşler, “Mescid-i Aksa’nın 
özgürlüğü Kudüs’ün özgürlüğün-
den geçmektedir. Filistin özgürleş-
meden bu meselenin çözüme ka-
vuşması mümkün değildir” dedi.  
n HABERİ SAYFA 12’DE
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03 Gençlik Eğitim’den 
Yenigün’e ziyaret  05 Bozkır’da üzümler

keselerle korunuyor 06 45 terörist etkisiz
hale getirildi!

Tabiata merakı olanlar 
Bolu’yu görmeli

28-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
Konya Şubesi tarafından düzenlenen “Yazılacak Çok Şeyimiz 
Var” etkinliğiyle yapılan Bolu ziyaretini anlatan kültür insanı 
Ahmet Kuş, Bolu’yla ilgili olarak, “Özellikle tabiata merakı 
olanların mutlaka görmesi gereken bir yer. Bolu ormanları 
içerisinde oluşan irili ufaklı göller, ülke çapında üne sahip” 

dedi. n HABERİ SAYFA 17’DE

‘Ülkemiz üretim 
havzası haline gelecek’
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 
tarafından düzenlenen Doğu Anadolu Bölge toplantısında 
konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “devletimiz, 
hükümetimiz, bölgeler arası kalkınmışlık farkını ortadan 
kaldırmak, ülkenin her bölgesini yatırım ve üretim havzası 
haline getirmek için önemli çalışmalar yürütüyor” şeklin-
de konuştu.  n HABERİ SAYFA 13’TE

Kongo, Konya’yla işbirliğini geliştiriyor

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Marcel Mulumba 

Tshidimba ve beraberindeki iş 
adamı heyeti bir dizi ziyaretlerde 

bulundu. Kongolu işadamları ticari 
görüşmeler gerçekleştirdi.

Memur-Sen’a bağlı Sağlık- SEN 
Sendikası, sağlıkta “şiddete 

hayır” protestosu gerçekleştirdi. 
Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı 

Zeynel Abidin Uysal, “Şiddete sıfır 
tolerans diyoruz. Yapanın yaptığı 

yanına kar kalmamalı diyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Baraj sularının çekilmesi sonucu 
kıyılarda oluşan su birikintilerinde 

mahsur kalan binlerce yavru 
balık, harekete geçen duyarlı 

amatör olta avcıları tarafından 
gerçekleştirilen kurtarma 

operasyonunun ardından telef 
olmaktan kurtarıldı. 

Binlerce balık telef olmaktan kurtarıldı ‘Sağlıkta şiddete sıfır tolerans gösterilsin!’

n  HABERİ SAYFA 7’DE n  HABERİ SAYFA 2’DE n  HABERİ SAYFA 14’TE

Bugün temayül,
haftaya başkan!

AK Parti İl Başkanlığı için 
temayül yapılıyor. AK Parti 
Konya Milletvekili Ömer Ünal, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 28’inde yapacağı 
Konya ziyareti öncesinde il 
başkanı atamasının yapılmasının 
planlandığını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Yazlıklar bitti,
kışlıklar tezgahta!

Havaların soğumasıyla birlikte 
pazarlardaki yaz ürünleri, yerle-
rini yeni kış mahsullerine bıraktı. 
Kereviz, lahana, pırasa, hurma, 
muşmula, ayva ve kabak gibi 
ürünler tezgahlarda yerinin aldı.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Büyükşehir’den 
ödüllü yarışma

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
şehre kazandırdığı Selçuklu ve 
Osmanlı mimari örneklerini içe-
ren esere en güzel ismi arıyor. 
Ödüllü yarışma 22 Ekim Pazar 
akşamına kadar devam edecek.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Endişeli bekleyiş!
Buğday ekimlerinin başladığı 
bugünlerde kıraç alanlardaki 

çiftçiler dört gözle toprağın tava 
gelmesi için ihtiyaç duyduğu 

yağışı bekliyor. 10 gün 
içerisinde ekimlerin yapılması 

gerekirken, gerekli yağışın 
yağmamasından endişe ediliyor

BUĞDAY İÇİN SÜRE 
OLDUKÇA KISALDI

Önümüzdeki 10 gün içerisinde özel-
likle kıraç alanların yağış almaması 
halinde, buğday tohumunun çimle-
nip çıkmasına yetecek nem ortamı 
oluşmayınca, tohumlarda ölümlerin 
meydana gelmesinden endişe edili-
yor. Ziraat Mühendisli Odası Konya 
Şube Başkanı Celil Çalış, buğday 
için sürenin kısaldığını söyledi. 

TOHUMUN ÖLMEMESİ
YAĞIŞLARA BAĞLI

Çalış, “Meteorolojinin verdiği bilgi, 
önümüzdeki hafta 3 günlük bir ya-
ğışlı havanın gelebileceği yönünde. 
İnşallah bu yağışlar gerçekleşirse, 
ekimlerin hemen yapılması gereki-
yor. Alatava dediğimiz durumun ya-
kalanmadığı durumlarda tohumda 
ölümler meydana geliyor. Şu an kor-
kumuz bu” dedi.   n HABERİ SAYFA 11’DE

SİGORTA ÜCRETLERİ 
AŞAĞIYA ÇEKİLSİN!

Küçük esnaf devletten destek bekliyor

Milli gelire ve ülkenin gelişmesine katkıda bulunan sanayi 
sanatkârları yetişecek eleman konusunda problem yaşıyor. 
Eleman olduğu zamanda sigortalarını ödemekte güçlük 
çeken esnaflar devletten yardım bekliyor. Tornacılar Odası 
Başkanı Emin Baranok, “Küçük esnaf küçümsenecek, kena-
ra atılmış vaziyette bir esnaf değildir. Her bir dükkân sanat 
okuludur sanatkâr yetiştirir. Bizim de sanatkârları yetiştire-
bilmek adına desteklere ihtiyacımız var” diyerek sigorta üc-
retlerinin aşağı çekilmesini istedi.  

n HABERİ SAYFA 4’TE

Filistin özgürleşmeli!

Emrullah İşler



Yalıhüyük ilçesinde bulunan Sahil 
Caddesi’ndeki sıcak asfaltlama ça-
lışmalarında sona gelindiği bildirildi. 
Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan 
Koçer, gazetecilere yaptığı açıklama-
da, caddede sıcak asfalt çalışmalarına 
başlandığını ve 1,5 kilometrelik yolun 
kaplamasının gerçekleştirildiğini söy-
ledi. Amaçlarının alt yapıyı sağlam 
şekilde tamamlamak olduğunu dile 
getiren Başkan Koçer, şöyle konuştu: 
“Bugün itibari ile prestij yolumuzun 
sıcak asfaltla kaplama işini tamamlı-
yoruz. Daha öncede yol kenarı bordür 

çalışmaları tamamlanmıştı. Asfalt 
çalışmalarımızın ardından peyzaj ça-
lışmalarını da tamamlayarak cadde-

mizi tamamlamış olacağız. Çayır Yolu 
Caddesi’nde 600 metre, Menderes 
Caddesi’nde 600 metre olmak üzere 

toplamda 3 bin metre yolu sıcak as-
fatla kaplamış oluyoruz. İlçemiz hak 
ettiği hizmetleri layıkı ile alıyor.” n AA
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Binlerce balık telef
olmaktan kurtarıldı

Baraj sularının çekilmesi sonucu 
kıyılarda oluşan su birikintilerinde 
mahsur kalan binlerce yavru balık, 
harekete geçen duyarlı amatör olta 
avcıları tarafından gerçekleştirilen 
kurtarma operasyonunun ardından 
telef olmaktan kurtarıldı. 

Alınan bilgiye göre, Konya-Bey-
şehir karayolu üzerinde bulunan Al-
tınapa Baraj Gölü’nde suların çekil-
mesi sonucu kıyı kesimlerde oluşan 
küçük su birikintilerinde binlerce 
değişik türdeki yavru balığın mah-
sur kaldığının bildirilmesi üzerine 
harekete geçen Avrasya Amatör 
ve Sportif Olta Balıkçılığı Federas-
yonu yetkilileri, ilgili kurumlarla da 
istişare ederek gönüllü olta avcıları 
ile birlikte bir çalışma başlattı. Ba-
lıkların telef olmaması için gecenin 
karanlığında yola çıkarak baraj gö-
lüne gelen olta avcılarından oluşan 
gönüllüler, derinliği yer yer 3-4, ba-
zen de 10-15 santimetre arasında 
değişik küçük su birikintilerinde çok 
sayıda yavru sudak, sazan ve kadi-
fe balıkları ile karşılaştı. Gönüllüler, 

üç gün boyunca süren çalışmanın 
ardından kepçe ve yemlik ağların 
yanısıra el yardımıyla da su birikinti-
lerinden kovalara topladıkları yavru 
balıkları, yaşam olanı baraj göl sula-
rına tekrar bıraktı.

Avrasya Amatör ve Sportif Olta 
Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İl-
han Bal, üç günlük çalışma sonra-
sında tahminlere göre baraj çevre-
sinden çoğunluğu sudaktan oluşan 
yavru balıkların mahsur kaldığı su 
birikintilerinden alınarak baraj gö-
lüne bırakılarak telef olmaktan kur-
tarıldığını belirterek, “Daha baraj 
gölü çevresinde bulunan su birikin-
tilerinde çok yavru balığın mahsur 
olduğunu tespit ettik. Yaptığımız 
çalışmalarla tahminimiz 100 bine 
yakın bir yavru balığı kurtarmış ol-
duğumuzu düşünüyoruz. Çalışma-
larımız hepsinin de kurtarılmasına 
kadar devam edecek. Çalışmalara 
katılan gönüllülerimize duyarlılığın-
dan ötürü de teşekkür ediyorum” 
dedi.
n İHA

HSN Holding bünyesindeki Anamera Et ve Et Ürünleri Şirketi, sermaye artışı kararını kabul etmeyen ve hisselerini büyük 
hissedarlara devretmek istediklerini beyan eden küçük hissedarlara hisselerini devretmek üzere 30 gün süre verdi

Anamera Et, küçük 
hissedarları uyardı!

HSN Holding bünyesindeki Ana-
mera Et ve Et Ürünleri Şirketi için 11 
Nisan 2017 tarihinde yapılan genel 
kurulda sermaye artışı yapılması ka-
rarı alındı. Ancak küçük hissedarlar 
sermaye artışına katılmak istemedik-
lerini beyan ettikleri için hisselerini 
devretmek istediklerini bildirdiler. Bu 
nedenle, küçük hissedarların hissele-
rine değer biçilmesi adına, komisyon 
kuruldu. Kurulan komisyonda kü-
çük hissedarlar adına Ömer Kızıltan, 
Haki Taşkın ve Talha Furkan Yeğen-
ler yer alırken, büyük hissedarları 
temsilen de Nusret Argun, Dursun 
Bulut ve Mustafa Oraner yer aldı. 4 
Ekim 2017’de alınan yapılan komis-
yon toplantısında, küçük hissedarla-
rın toplam hisselerine 30 milyon TL 
olarak bedel biçilmesi kararlaştırıldı. 
Ayrıca komisyon, küçük hissedarların 
mağdur olmamaları adına, hisselerini 
devretmeleri için verilen sürede baş-
vuru yapmaları istendi. Buna göre, 

komisyon toplantısında alınan karar-
lar şu şekilde sıralandı; “Şirketin işbu 
komisyonun kararı tarihi itibariyle 
varlıkları ile borçları dikkate alındığın-
da, şirketin özvarlığının eksi durumda 
bulunduğu halde, küçük hissedarları 
mağdur etmemek amacıyla, hissele-
rin toplam itibari değerinin 30 milyon 
TL olarak kabul edilmiştir. Azınlık his-
sedarlarından hisselerini devretmek 
isteyen ortakların, işbu komisyon 
kararının kendine tebliğini müteakip 
30 gün içinde başvurmaları halinde, 

hisselerine düşecek miktarın öden-
mesi karşılığında hisselerinin büyük 
ortak tarafından bu meblağa oranla 
satın alınacağını, büyük ortağın bu 
teklifinin bu süre ile sınırlı olduğunun 
ve bu süre içinde başvurmayan ortak-
lara karşı herhangi bir taahhüdünün 
kalmayacağını, bu sürenin sonunda 
hissesini devreden ortakların işlemle-
rini tamamlanmasını müteakip şirke-
tin yasal işlemlerine devam edilece-
ğinin ve borca batıklıktan kurtulması 
için yasal açıdan gerekli sermaye artış 

işlemlerine devam edileceğinin ve 
genel kurul işlemlerinin ikmal edile-
ceğini tebliğ yerine kaim olmak üzere 
duyururuz.”Eski adıyla KONET olarak 
1992 yılında Konya Karatay Beledi-
yesi ve Konyalı girişimciler tarafın-
dan kurulan işletme,  2010 yılı Aralık 
ayında belediyenin yüzde 48’lik his-
sesini, özelleştirme yoluyla HSN Hol-
ding bünyesine katmasının ardından, 
yoluna devam etti. Konet ismi de de-
ğiştirilerek Anamera olmuştu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Yalıhüyük’te asfalt çalışması sürüyor
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Gençlik Eğitim’den Yenigün’e ziyaret
Özel Gençlik Eğitim Kurumları 

Kurucu Temsilcisi Muharrem Tur-
şucu ve Genel Müdür Barış Çağla-
yan Çakır, Yenigün Gazetesi’ni ziya-
ret etti. Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan ile 
görüşen heyet, eğitimde gelinen son 
durumu değerlendirdi. 

Görüşmede Yenigün Gazete-
si Kurumsal İletişim Koordinatörü 
Harun Yılmaz da bulundu. Ziyaret-
te gündem konusu olarak eğitimde 
son zamanlarda yaşanan gelişmeler 
ve eğitim sistemi değerlendirmesi 
vardı. Ziyaretçiler yeni sınav sistem-
lerindeki değişiklikleri benimsedik-
lerini ancak yeterli görmediklerini 
belirtti. Kendilerine ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür eden Mustafa Arslan 
da, ziyaretten duyduğu memnuni-
yetini dile getirdi.   n UFUK KENDİRCİ   

Yerli ürünlerde sona doğru!

Havaların soğumasıyla bir-
likte pazarlardaki yaz ürünleri, 
yerlerini yeni kış mahsullerine 
bıraktı. Kereviz, lahana, pıra-
sa, hurma, muşmula, ayva ve 
kabak gibi ürünler tezgahlarda 
yerinin aldı. Pazarda ürünlerin 
fiyatlarında geçen haftalara 
oranla değişiklik olmadı.

Pazardaki fiyatlarda henüz 
artış yaşanmadığını belirten 
Pazar esnafı, “Pazarlarımızda 
kış ürünleri satılmaya başladı. 
Sezonun başı olduğu için fi-
yatlarda bir artış yok. İlerleyen 
günlerde fiyatlar artar. Fiyat-
ların  artmasının sebepleri, 
tarla mahsullerinin yerini sera 
mallarına bırakması ve dönem 
boşluğu oluşması. Bu boşlukta 
tarla mahsullerinin yerine sera 
malları satılınca fiyatlarda ha-

liyle zamlanacak. Ama şu anda 
pazardaki sebze meyve fiyatları 
oldukça uygun.  Geçiş dönemi-
nin ardından fiyatlar eski haline 
gelir” ifadelerini kullandı.

Konya Pazarcılar Odası Baş-
kan Yardımcısı Cengiz Yılmaz 

da, “Konya semt pazarlarında 
satılan meyve sebzelerimizde 
aşırı miktarda yükselme söz 
konusu yok. Konya İç Anado-
lu’nun tam noktasında yer alı-
yor.  Bizler pazarcı esnafı olarak 
halka hizmet ediyoruz onun için 
fiyatlarımızda aşırı yükselme 
söz konusu olmaz.  Pazar esnafı 
olarak vatandaşlarımız ürünle-
rimize göstermiş olduğu ilgi ve 
alakadan oldukça memnunuz.   
Pazarlarda yüksek fiyatlı ürün 
satılması halinde vatandaşları-
mız ürünlerimize ilgi göstermez.  
Yerli ürünler son demlerini yaşı-
yor. 

Önümüzdeki günlerden 
itibaren pazarlarımızda yerli 
ürünlerimizde azalma meydana 
gelecek” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Cengiz Yılmaz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28’inde yapacağı Konya ziyareti öncesinde AK Parti İl Başkanı’nın atanması planlanıyor

AK Parti’de ‘Başkanlık’ temayülü!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti 

Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, geçtiğimiz Mayıs ayında AK 
Parti teşkilatlarına ilişkin “Metal 
yorgunluğu var, teşkilatları yeni-
leyeceğiz” demişti. Bu doğrultuda 
AK Parti’de de hareketlilik başla-
mış, değişim sürecine girilmişti. 
Son günlerde bu değişim süreci de 
hızlandı. İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş’ın isti-
fasının ardından bazı belediye baş-
kanlarının da istifaları geldi. Halen 
istifaların gelmesi beklenirken, 
geçtiğimiz günlerde de AK Parti 
Konya İl Başkanı Musa Arat ve yö-
netimi istifa etti. Konya’da yaşanan 
bu istifanın ardından AK Parti Kon-
ya İl Başkanı’nın kim olacağı soru-
sunun cevabı aranmaya başlandı. 

TEMAYÜL YAPILIYOR
Yeni İl Başkanı’nın belirlenmesi 

için AK Parti Genel Merkezi hare-
kete geçti. AK Parti Konya İl Baş-
kanlığı’nda yeni başkanı belirlemek 
amacıyla dün temayül başladı. Bu-
gün de devam edecek olan temayül 
kapsamında AK Parti Teşkilat Baş-
kan Yardımcısı Harun Karaca da 
bugün Konya’da olacak. Temayül 
kapsamında yeni il başkanının be-
lirlenmesi için teşkilat mensupları, 
eski milletvekilleri, belediye baş-
kanları, mahalle temsilcileri gibi bir 
çok isimle görüşülerek il başkanı 

olabilecek isimler ortaya konacak. 
ERDOĞAN’IN KONYA ZİYARETİ 

ORGANİZASYONU 
ÜNAL VE AĞRALI’DA

Yapılan temayüller sonucunda 
çıkacak isimler ise Cumhurbaşka-

nı ve AK Parti Genel Başkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın masasına 
konacak. Bundan sonraki karar 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 
Başkanı Erdoğan’da olacak. Süre-
cin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28 

Ekim’de bir dizi açılış ve Genişle-
tilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı 
yapmak amacıyla yapacağı Konya 
ziyareti öncesinde tamamlanması 
bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın Konya ziyareti için yapılacak 
organizasyonları ise AK Parti Kon-
ya Milletvekilleri Ömer Ünal ve Ab-
dullah Ağralı götürecek. 
NİHAİ KARARI ERDOĞAN VERECEK

Süreçle ilgili bilgiler veren AK 
Parti Konya Milletvekili Ömer Ünal, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya 
ziyaretini hatırlattı. Ünal, “Bir dizi 
açılış ve Genişletilmiş İl Danışma 
Meclisi toplantısı yapılacak. Bu or-
ganizasyonlarda ben ve Abdullah 
Ağralı bey görev aldık” dedi. AK 
Parti Konya İl Başkanı belirlen-
mesi için sürecin belli olduğunu 
buna göre işleyişin devam ettiği-
nin altını çizen Ünal, şöyle devam 
etti, “Teşkilat başkan yardımcımız 
Harun bey temayül yapacak. Eski 
İl Başkanları, Belediye Meclis Üye-
leri, Belediye Başkanları, Mahalle 
Temsilcileri gibi herkesle görüşü-
lecek. Bunun ardından birkaç isim 
çıkarılacak ve Sayın Cumhurbaşka-
nımıza sunulacak. Ardından Cum-
hurbaşkanımız atamayı yapacak. 
Bu da önümüzdeki hafta gerçekle-
şecek diye ümit ediyoruz. Cumhur-
başkanımız Konya’ya gelmeden AK 
Parti Konya İl Başkanı belirlenmiş 

olacak. Öyle temenni ediyoruz.”
‘HERKES ADAY OLABİLİR’

Musa Arat’ın istifasının ardın-
dan yeni AK Parti İl Başkanı olabi-
lecek bazı isimlerin ortaya çıkma-
sının hatırlatılması üzerine Ünal, 
“Herkes aday olabilir. İsmi geçen 
kişiler mutlaka gazeteci arkadaş-
ların ilk planda aklına gelen isim-
lerdir. Ama nihayet Konya insan 

potansiyeli olarak önemli bir il. Bir 
çok arkadaş il başkanlığını layığı ile 
yapabilir. AK Parti İl Başkanı ola-
cak bir çok arkadaşımız mevcut. 
Herhangi bir isim telaffuz etmek 
doğru olmaz. Bunların her biri de-
ğerlendirildikten sonra Sayın Cum-
hurbaşkanımızın önüne birkaç isim 
çıkartılacaktır” değerlendirmesin-
de bulundu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Ömer Ünal
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Milli gelire ve ülkenin gelişmesine katkıda bulunan sanayi sanatkârları yetişecek eleman konusunda problem yaşıyor. Eleman olduğu zamanda sigortalarını 
ödemekte güçlük çeken esnaflar devletten yardım bekliyor. Tornacılar Odası Başkanı Emin Baranok, “Her dükkân sanat okuludur, sanatkâr yetiştirir” dedi

Her esnaf sanat okulu!

Milli gelire ve dış ticarete önemli 
derecede katkı sağlayan sanayi esna-
fının durumu iyiye gitmiyor. Küçük 
esnaflar ara elemanı bulamazken, 
buldukları elemanların sigorta ücret-
lerini ödemekte güçlük çekiyor. Si-
gorta ücretlerinin aşağıya çekilmesini 
isteyen sanayi sanatkârları devletten 
bu konuda yardım bekliyor. Konu ile 
ilgili sorularımızı yanıtlayan ve değer-
lendirmelerde bulunan Tornacılar, 
Kaynakçılar ve Oto Tamircileri Odası 
Başkanı Emin Baranok, her bir sana-
yi dükkânının sanat okulu olduğuna 
dikkat çekerek “Küçük esnaf; vergisi-
ni ödeyen, devlete kambur olmayan, 
kendi yağıyla kendi kavrulan esnaftır.  
Küçük esnaf küçümsenecek, kenara 
atılmış vaziyette bir esnaf değildir. 
Her bir dükkân sanat okuludur sa-
natkâr yetiştirir. Görülmeyen bir taraf 
varsa o da burada bir sanatkârın ye-
tiştiğidir.Dediğimiz bu sanat okulla-
rına sahip çıkılması gerekiyor.Bizim 
de sanatkârları yetiştirebilmek adına 
desteklere ihtiyacımız var. Görmele-
rini ve dinlemelerini istiyoruz. Ustala-
rımız elinden gelmediği için çalışanını 
SSK’lı yaptıramamış. Devletimizden 
bu konuda yardım istiyoruz” diye ko-
nuştu. 

ESNAFLARIMIZI TEMSİLEN 
BURADAYIZ

Tornacılar, Kaynakçılar ve Oto 
Tamircileri Odası Başkanı Emin Ba-
ranok, 3 bin 150 aktif üye sayısı ile 
görevlerine devam ettiklerini ifade 
ederek esnafları temsilen başkanlık 
yaptıklarının da altını çizdi. Tornacılar, 
Kaynakçılar ve Oto Tamircileri odası 
hakkında da bilgiler veren Baranok;  
“Tornacılar Odası, 1955 yılında orga-
nizedeki esnafların birleşimiyle kurul-
muştur. Üye sayımız şuan pasif olarak 
10 bin 300 civarındadır. Aktif olarak 

üye sayımız ise 3 bin 150’dir. Oda-
mız, mesleğin sanatın zanaatkârın 
olduğu bir oda. 19 yıllık görev yapmış 
olan değerli abimiz Ali Demirkol’a te-
şekkür ederiz.  2010 yılında göreve 
geldikten sonra 2012 yılının üçüncü 
ayında Recep Gözcü görevini bıraktı.  
Görevi bıraktıktan sonra kurmuş ol-
duğumuz ekip arkadaşlarımızla bera-
ber başkanlığı sürdürmekteyiz. 2 bin 
200 seçmenle 2014 seçimlerine gir-
dik 1520 katılım oldu. Bu katılım içe-
risinde de 3 aday arkadaşımız vardı. 
Allah’a şükürler olsun bizler geldik.  
Esnaf ve sanatkârlar değer verdiği 
zaman insan mutlu oluyor. Bizler oda 
başkanı görevini şu şekilde değerlen-
diriyoruz; Oda başkanları insanların 
gözlerinde ulaşılması çok zor bir kişi 
olarak görünüyor ama öyle değil. Biz 
esnafları temsilen buradayız. Görevi-
mize mücadele ve gayret içerisinde 
de devam edeceğiz” diye konuştu.
HER BİR DÜKKÂN SANAT OKULUDUR, 

SANATKÂR YETİŞTİRİR
Ailelere seslenen Başkan Emin 

Baranok, her bir dükkânın sanat oku-

lu olduğunu ifade ederek eğitime kar-
şı olmadıklarını ancak ailelerin çocuk-
ları okuma konusunda zorlamamaları 
gerektiğini vurguladı. Bu konuda ai-
lelerden destek isteyen Baranok söz-
lerine şu şekilde devam etti;  “Eğer 
esnaf adına bizler başkanlık görevine 
seçildiysek doğruları konuşmamız ge-
rekir. Üzerimizde ki yükümlülükleri 
de bilmemiz lazım. Her ilin ve şehrin 
büyüdüğü gibi Konya’mız da hızla 
büyümektedir. Bu büyüme doğrultu-
sunda esnaf ve sanatkârların büyük 
katkıları gözlenmektedir. Esnafımızın 
milli gelire katkı yaptığını unutmamız 
gerekir. Küçük esnaf; vergisini öde-
yen, devlete kambur olmayan, kendi 
yağıyla kendi kavrulan esnaftır.  Kü-
çük esnaf küçümsenecek, kenara atıl-
mış vaziyette bir esnaf değildir. Her 
bir dükkân sanat okuludur sanatkâr 
yetiştirir. Görülmeyen bir taraf var-
sa burada bir sanatkârın yetiştiğidir. 
Dediğimiz bu sanat okullarına sahip 
çıkılması gerekiyor. Eskiden sanayi-
ye bir eleman alınırken aradaki ha-
tırı olan dostların sayesinde alınırdı.  
Hatırı olan dost araya girmemiş ol-
saydı o ustanın yanına başlamak çok 
zor olurdu. Şimdi aileler çocuklarına 
masa başı iş istiyor. Ailelere sesleni-
yorum; Siz çocuklarınızın o ustaların 
yanın da yetişmesini sağlamaz iseniz, 
‘işe başlarken aylık ne vereceksiniz’ 
diye sorarsanız çocuğunuzun gelece-
ğinde ki meslek de olmaz. Biz okut-
maya karşı değiliz. Ama çocukların 
okutmak için zorlamasınlar.Ailelerin, 
çocukların tam meslek öğrenecekleri 
zamanlarını öldürtmek istemiyoruz.  
Liselerde ki yeni sistem ile inşallah ara 
eleman sorunu da çözülecektir. Esnaf 
işçi çalıştırarak istihdam sağlıyor. Ben 
‘sanayi de çalışacak iş yok’ diyenlere 
de çok kızıyorum. Sanayide eleman 

arayan birçok esnafımız var” 
SİGORTA ÜCRETLERİ AŞAĞIYA 

ÇEKİLİRSE SANATKÂR YETİŞECEK
Tornacılar, Kaynakçılar ve Oto Ta-

mircileri Odası Başkanı Emin Baranok, 
Sigorta bedellerinin aşağıya çekilmesi 
gerektiğine dikkat çekerek bu konu-
daki teşviklerin yapılması gerektiğine 
de vurgu yaptı.Baranok cümlelerini 
ise şu şekilde aktardı;“TESK Genel 
Başkanımız ve Federasyonlarımıza 
sesleniyorum; Esnaf ve sanatkârın 
başıboş olmadığını bilmenizi istiyo-
rum. Biz ne bakkal, ne de tüccarız… 
Biz sanat okuluyuz, sanatkârız… Siz-
ler sanatkârın başında ki insanlarsınız 
ve bu esnafların ne halde olduğunu 
bilmeniz gerekir. Bizim sanatkârları 
yetiştirebilmek adına desteklere ihti-
yacımız var. Görmelerini ve dinleme-
lerini istiyoruz. Ustalarımız elinden 
gelmediği için çalışanını SSK’lı yaptı-
ramamış. Devletimizden bu konuda 
yardım istiyoruz. Teşviklerin olması 
gerekiyor. Para istemiyoruz…! Şunu 
istiyoruz; Sigortalar aşağıya çekilerek 
bizlerde yanımızda ki gençlerimizi 
sigortalı olarak çalıştırsak,ailelerde ço-

cuğun güvenceli bir ortamda ve kötü 
bir ortamda olmadığını anlamış olur. 
Çocuklar geleceğin çınarları, büyük 
esnafı olsun. Organize de ki esnaflar 
çekirdekten büyüdü. Devletimiz, kü-
çük esnafımızın bazı vergilerini kaldır-
dı Allah razı olsun ama sigorta konu-
sunda da yardım bekliyoruz. SSK’da 
eğer bu yapılırsa çalışan işçi sayısı da 
artar. Biz bu sorunların birileri tarafın-
dan anlatılmadığına inanıyoruz.”
MERKEZDE Kİ SANAYİ ALANLARI GÖ-
RÜNTÜ KİRLİĞİNE NEDEN OLUYOR

Şehir içinde bulunan eski sanayi 
ve yeni sanayi alanı için çalışmalarının 
devam ettiğini de dile getiren Başkan 
Baranok, projenin bir süre durduğunu 
ancak yeniden başlayacağını belirtti. 
Sanayi alanının görüntü kirliliği oluş-
turduğunu da ifade eden Baranok, 
“Esnaf için yürütmekte olduğumuz 
çalışmalarımız, projelerimiz muhak-
kak ki var. Bunları seçimler yaklaştığı 
için söylemiyorum. Hızlı Tren garımı-
zın yapılması, lojistik alanının başla-
tılması, Konya’nın büyümesinin gös-
tergesidir. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’dan ve Başbakanımız 

Binali Yıldırım’dan Konya adına des-
teklerinin devam etmesini istiyoruz. 
Bunlar; Sanat okullarının durumu-
nun görülmesini, merkezde bulunan 
sanayilerimizde ki esnaflarımızın zor 
şartlar altında çalıştıklarını görmeleri-
ni istiyoruz. Bizlerde esnaf olduğumuz 
için durumlarını biliyoruz. Sanayinin 
merkezde bulunması hava kirliliği ve 
görsel bozukluğu yaşatmaktadır. Eski 
Sanayi ve Yeni sanayi için bir proje-
miz var. Projeyi Büyükşehir Belediyesi 
ile birlikte çalışıyoruz. Proje 2,5 sene-
dir bekliyor. Elbette bazı sorunlar var. 

Bakanlıklarımızda FETO ile ilgili 
hainlerin olması projemizi engelleyen 
etkenlerdir. Eski sanayi ve Karatay sa-
nayi 1 milyon 250 bin metrekare alan 
üzerine kurulmuş. 

Büyükşehir Belediyesinin kur-
muş olduğu kentsel dönüşüm saha 
ofisimiz var. Projemiz inşallah devam 
edecek. Aslım tarafında bulunan bir 
bölgenin sanayimiz için ayrıldığını 
biliyorum. Burayı sahiplendik. Sahip-
lenmemiş olsaydık birileri alacaktı” 
dedi.  
n HÜSEYİN MENEKŞE

 Tornacılar, Kaynakçılar ve Oto Tamircileri Odası Başkanı Emin Baranok, “Küçük esnaf; vergisini ödeyen, devlete kambur olmayan, kendi yağıyla kendi kavrulan esnaftır.  
Her bir dükkân sanat okuludur sanatkâr yetiştirir. Görülmeyen bir taraf varsa o da burada bir sanatkârın yetiştiğidir” dedi.

Tornacılar, Kaynakçılar ve 
Oto Tamircileri Odası Başkanı 

Emin Baranok

Tornacılar, Kaynakçılar ve Oto Tamircileri Odası Başkanı Emin Baranok ve yönetim heyetine, 10’LAR Dergisi’nin 
42. sayısı için özel hazırladığımız KONYA’NIN YILDIZLARI’nı takdim ettik. 
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‘Muhtarlarımız demokrasinin temel taşı’
Ereğli Belediyesi 19 Ekim Muh-

tarlar Günü münasebetiyle bir prog-
ram düzenledi. Programa Ereğli ve 
Halkapınar Kaymakam Vekili Ha-
kan Güner, Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, Kurum Müdürleri, 
Oda Başkanları, STK Temsilcileri ve 
Muhtarlar katıldı.Programda kürsü-
ye gelen Muhtarlar Derneği Başkanı 
Memduh Karaca, “Bu mutlu günü-
müzde bizlerle beraber olduğunuz 
için Muhtarlar olarak çok mutluyuz. 
Bu günü tertipleyerek bizleri bir 
araya getiren Belediye Başkanımız 
Özkan Özgüven’e teşekkür ederiz” 
dedi. Daha sonra konuşmalarını 
yapmak üzere kürsüye gelen Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 
“19 Ekim Muhtarlar Günü müna-
sebetiyle bu güzel programda bir 
araya geldik. İlçemizde Büyükşehir 
yasası ile mahalleye dönen köyleri-
mizle beraber 87 Mahallemiz var. 
Göreve geldiğimiz günden bu yana 

hizmet adına girmediğimiz mahalle 
yok. Bu noktada muhtarlarımız da 
gerekli hassasiyeti göstererek hiz-
metlerde ısrarcı olarak bizlere des-
tek veriyorlar. Demokrasinin temel 
taşı olan muhtarlarımız mahallele-

rimiz ile kamu kurumları arasında 
köprü durumundadır. Bu anlamda 
çok önemli bir görevi ifa ediyorlar. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da muhtarlarımıza ver-
diği değer bunun en önemli göster-

gesidir. Bizde sürekli muhtarlarımız-
la teşrik-i mesailer yaparak karşılıklı 
fikir alışverişi içerisindeyiz. 

Muhtarlarımız bizlerin en yakın 
mesai arkadaşlarımızdır. Yaptığımız 
hizmetlerde önemli katkılar sunu-

yorlar. 
Bu duygu ve düşüncelerle 19 

Ekim Muhtarlar Günü’nüzü kutlar, 
başarılarınızın devamını dilerim” 
dedi. Konuşmaların ardından prog-
ram uzun yıllar bu önemli görevi 

layıkıyla yerine getiren muhtarlara 
Belediye tarafından plaket takdimi 
ve Muhtarlar Derneği’nin Başkan 
Özgüven’e plaket ve hediye takdim-
leriyle son buldu.
n HABER MERKEZİ

Üzümlerini keseler
ile koruma altına aldı!

Öğrencilere sosyal
güvenlik bilinci eğitimi

Bozkır’da bir üretici, bağında 
yetiştirdiği üzüm salkımlarını eşek 
arılarından ve soğuktan özel olarak 
diktiği keselerle koruyor. İlçeye bağlı 
Kozağaç köyünde yaşayan 65 yaşın-
daki Veli Altunsoy emekli olduktan 
sonra doğup büyüdüğü mahalleye 
yerleşti. Burada babadan kalma eski 
evi düzenleyen ve bahçesinde hobi 
amaçlı organik meyve sebze yetişti-
ren Altunsoy, bu ürünleri uzun süre 
taze tüketebilmek için kendince ça-
reler aradı.

Diğer çeşitlere göre daha geç 
olgunlaşan üzümlerini eşek arıların-
dan ve soğuktan koruyabilmek için 
ilginç bir yöntem bulan Altunsoy, 
her salkımı dalında tek tek kesele-
yerek muhafaza ediyor. Altunsoy, 
emekli olduktan sonra Toros Dağ-
ları’nın üzerinde bulunan doğup 
büyüdüğü mahalleye yerleştiğini 
söyledi. Babasından kalma evde 
doğa ile baş başa sakin bir hayat 
yaşamayı tercih ettiğini belirten Al-
tunsoy, “Bahçemde organik meyve 
ve sebze yetiştirmeye çalışıyorum. 
Sebzelerde annemin sandığından 
çıkan yerli tohumları kullanıyorum. 
Bu tohumların kaybolmaması için 
uğraşıyorum. Doğal ortamda kendi 
ürettiğim meyve sebzelerle emekli-

liğimi yaşıyorum” diye konuştu.
Mahallenin bin 500 rakımda ol-

duğunu ve kışın erken başladığını 
dile getiren Altunsoy, şöyle devam 
etti: “Burada bahçeleri soğuk erken 
etkiler. Bahçemde kendi ektiğim 
asmalar var. Bu asmalar geç olgun-
laşan bir cins. Geç olgunlaştığı için 
daha tatlanmadan soğuktan etkile-
nebiliyor. Bir de diğer bahçelerde 
ürün kalmadığı için tüm eşek arı-
ları bu salkımlara yükleniyor. Ben 
de üzümleri koruyabilmek için çare 
düşünmeye başladım. Salkımlardan 
bir kaç tanesini diktiğim özel kese-
lerin içine koyarak bağladım. Sal-
kımlar hem arılardan zarar görmedi 
hem de soğuktan etkilenmedi. Son-
ra tüm salkımları keselere aldım.”

Çevresindekilerin, “Bu tür il-
ginçlikler genellikle Karadeniz’de 
görülür” diyerek kendisine takıl-
dığını anlatan Altunsoy, “Burası 
Karadeniz değil, Bozkır’ın Kozağaç 
Mahallesi. Aslında mahallemiz, yay-
lalarımız Karadeniz’deki köylere çok 
benzer. Aynı şeklide yaşam şartları-
mız zor. Bu zorluklar kendi sorun-
larımızı kendimizin çözme mecbu-
riyetini ortaya çıkarıyor.” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehre kazandırdığı Selçuklu ve Osmanlı mimari örneklerini içeren 
esere en güzel ismi arıyor. Ödüllü yarışma 22 Ekim Pazar akşamına kadar devam edecek

Büyükşehir’den 
ödüllü yarışma

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
şehre kazandırdığı Selçuklu ve Os-
manlı mimarisinden izler taşıyan 
muhteşem esere en güzel ismi arı-
yor. Ödüllü en güzel isim yarışması-
nın başvuruları 22 Ekim Pazar akşa-
mına kadar www.konya.bel.tr adresi 
üzerinden iletilecek. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
şehre kazandırdığı Selçuklu ve Os-
manlı mimari örneklerini içeren ese-
re en güzel ismi arıyor. 

Konya Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından Otogar ve Yeni Büyükşehir 
Stadyumu bölgesine kazandırılan 
110 bin metrekarelik eserde tarihi 
izler taşıyan birbirinden güzel yapı-
lar, gölet, park ve sosyal alanlar bu-
luyor. 

Selçuklu başkenti Konya’ya yakı-
şan bu değerli bir eserin ismini be-
lirlemek için başlatılan ödüllü yarış-
ma 22 Ekim Pazar akşamına kadar 
devam edecek. www.konya.bel.tr/
tarihihisset adresinden başvuruların 
alınacağı yarışmada ödül 3 bin lira 

olarak belirlendi. 
Şehrin tarihi geçmişine ve ese-

rin yapısına uygun olarak seçilen en 
fazla 3 isimle başvuru yapılabilecek 
yarışma ile ilgili detaylı bilgiye ve 

şartnameye internet sitesi üzerinden 
ulaşılabiliyor. 

TARİHİ HİSSEDECEKSİNİZ 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-

dan şehre kazandırılan eserde 12 bin 

500 metrekare gölet, Osmanlı Soka-
ğı, Boğaz Yalısı, Hasbahçe, Selçuklu 
Hanı Restoran, kamelyalar ve sosyal 
donatılar bulunuyor.
n HABER MERKEZİ

Bozkır ilçesinde, öğrencilere 
sosyal güvenlik bilincinin oluşması 
için eğitim programı düzenlendi. 
Bozkır Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü 
tarafından ilçedeki okullarda verilen 
eğitimlerin ilki, Hisarlık Mahallesi 
Hisarlık İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğren-
cilerine verildi. Bozkır Sosyal Gü-

venlik Merkez Müdürü Bülent Gül 
ve Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez 
Müdürlüğü çaşışanları Samet Daş-
baş tarafından verilen eğitimlerde 
öğrencilere sosyal güvenlik konula-
rında sinevizyon gösterimi ve tanı-
tımlar yapıldı. Eğitim sonunda ise 
konu hakkında öğrencilere dergi ve 
broşür dağıtıldı.   n AA



Gökcem Konya Down Özel Ço-
cuklar Eğitim ve Spor Kulübü Derne-
ği tarafından Konya’da hayata geçiri-
len,  Konya Down Kafe ve Restoran’ 
her geçen gün başarı grafiğini yük-
seklere taşırken, ziyaretçilerden de 
tam not almaya devam ediyor. Me-
ram Yakayolu üzerinde hizmet veren 
kafeyi Emniyet mensupları ziyaret 
etti. Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü 
Yaman’ın çok arzu etmesine rağmen 
yoğun iş temposu ve Konyaspor Salz-
burg maçı güvenlik çalışmaları nede-
niyle gelemediği programa İl Emniyet 
Müdür Yardımcısı Nedim Özata, Tra-
fik ve Yunus Ekipleri’nden oluşan ka-
labalık bir emniyet mensubu katıldı. 

Gökcem Kafe’nin hayata geçmesi 
için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan 
Yasemin ve Uğur Devecioğlu çifti ile 
işletmenin kadrolu elemanları olan 
Down sendromlu gençlerde ziyaret-
ten büyük mutluluk duyduklarını ifa-
de etti.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı ne-
dim Özata, Konya’da böylesine özel 
bir iş yerinin olmasından büyük bir 
mutluluk ve gurur duyduğunu ifade 
ederken, “Özel gereksinimli gençle-

rimizin istihdam edildiği ve sadece 
Konya’da değil Türkiye’de tek olmaz 
özelliğini elinde bulunduran bu iş-
letmenin örnek olması ve sayılarının 
artması en büyük arzumuz olmalı. 
Ben bu manada hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmayarak bu yavrularımıza böy-
lesine güzel bir imkanı sağlayan De-
vecioğlu ailesine teşekkür ediyorum” 
dedi.

İş adamı Uğur Devecioğlu ise 
ziyaret nedeniyle Emniyet teşkilatı-
na teşekkür ederken, “Hiçbir maddi 

beklenti içinde olmadan hayata ge-
çirdiğimiz işletmemizde görev yapan 
gençlerimiz fazla değil 8 yıl sonra 
normal bir birey gibi emekli olabilme 
imkanına kavuşacak. Kendi yaşan-
tılarını ve kendi maddi ihtiyaçlarını 
hiçbir kimseye yük olmadan karşı-
layabilme hakkına sahip olacaklar. 
Sadece bunu bir görmek ve yavrula-
rımızın mutluluklarının gözlerinden 
okunduğu görebilmek bile bizim için 
çok değerli. Bu yavrularımızın tüm 
hayalleri işletmemize yapılacak olan 

ziyaretler ile gerçekleşecek. Bu vesile 
ile çok arzu etmesine rağmen yoğun 
çalışmaları nedeniyle katılamayan 
Emniyet Müdürümüz Şükrü Yaman 
beyefendi başta olmak üzere bizleri 
yalnız bırakmayan  İl Emniyet Müdür 
Yardımcımız Nedim Özata, ziyaret 
ekibi ve tüm Emniyet Teşkilatımıza 
yavrularımız adına teşekkür ederim” 
diye konuştu. Program daha sonra 
tüm misafirler ile birlikte yenilen öğle 
yemeği ve hatıra fotoğraflarının çeki-
mi ile sona erdi.  n HABER MERKEZİ
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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• 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 ilçesinde fosseptik çukuruna düşen inek 
itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 
Altılar Mahallesi’nde Şahin Yıldız’a ait 
olduğu öğrenilen inek, yeni açılmış fosseptik 
çukuruna düştü.  İneği kurtarmak için vatan-
daşların çabası sonuç vermeyince itfaiyeden 
yardım istendi. 
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, belediye iş 
makinalarının da yardımıyla ineği 2 saatlik 
çalışmanın ardından kurtardı. Kurtarılan inek 
sahibine teslim edildi.  n AA

Karaman’da iki otomobilin çarpışması 
sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 
kişi yaralandı. Kaza, Sakabaşı Mahallesi Mut 
Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye 
göre, Abdulkadir K. (26) yönetimindeki 01 V 
3538 plakalı otomobil ile İhsan K. (30) idare-
sindeki 06 YA 8582 plakalı otomobille cadde 
üzerinde çarpıştı. Kazada her iki otomobilin 
sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüler olay 
yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları 
Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına 
alındı.  n İHA

İki otomobil
çarpıştı: 2 yaralı

Çukura düşen
inek kurtarıldı

Ortaokul öğrencisi 29 çocuk okulun bahçesinde bulunan 
çeşmeden su içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kal-
dırıldı.  Olay, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi 
Muhabbet Sokak’ta bulunan Şehit Abdullah Tayyip Olçok 
İmam Hatip Ortaokulunda meydana geldi. Okulda, beden 
eğitimi dersi için bahçede bulunan çocuklardan bazıları ile 
teneffüse çıkan bazı öğrenciler okulun arka bahçesinde bulu-
nan çeşmeden su içti. Bir süre sonra mide bulantısı, baş dön-
mesi, kusma gibi şikayetlerle rahatsızlanan çocuklar durumu 
öğretmenlerine bildirdi. 

Bunun üzerine okula 112 Acil Yardım ambulansı ile po-

lis ekipleri sevk edildi. Okula gelen sağlık ekipleri çocuklara 
müdahale ederken, 29 öğrenci ambulanslarla çeşitli hasta-
nelere kaldırılarak tedavi altına alındı. KOSKİ (Konya Su ve 
Kanalizasyon İdaresi) ekipleri de okula gelerek çeşmeden su 
numunesi aldı ve suyu kesti.

Okuldaki çeşmeden su içen ve ağlayan bir öğrenci, beden 
eğitimi dersinden sonra su içtiklerini belirterek, “Midem bu-
landı, başım dönmeye başladı. Biz oturuyorduk. Öğretmeni-
miz geldi, ne oldu diye sordu. Sonra biz de durumu anlattık. 
Ondan sonra da ambulans çağırdılar” şeklinde konuştu.
n İHA

29  öğrenci içtikleri sudan rahatsızlandı

İl Eğitim Tarihi Müzesi 
24 Kasım’da açılıyor

İl Milli Eğitim Müdürü Mukad-
der Gürsoy, Konya İl Eğitim Tarihi 
Müzesi’nde incelemelerde bulun-
du.  24 Kasım’da açılması planlanan 
Müze’de işlemler büyük oranda ta-
mamlanmış durumda. İl Milli Eği-
tim Müdür Yardımcısı Servet Al-
tuntaş ve görevli öğretmenlerin de 
eşlik ettiği İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy, varsa gözden 
kaçan eksikliklerin giderilmesi için 
görevlilere talimat verdi. Milli Eği-
tim Bakanlığı tarafından, 81 ilde bu-
lunan tarihi liselerde, geçmiş yıllara 

ait ders kitapları ve eğitim mater-
yalleri, tarihi doküman, yayın, kitap, 
dergi, broşür, katalog, fotoğraf ve 
video filmlerin yer alacağı “Eğitim 
Tarihi Müzeleri” kurma çalışmaları 
tüm Türkiye’de devam ediyor. Kon-
ya’da kurulan İl Eğitim Tarihi Müze-
si, aynı zamanda1899 yılında Mü-
zey-i Hümayun olarak açılan müze 
olması bakımından da ayrı bir önem 
taşıyor. Müzenin 24 Kasım Öğret-
menler Gününde törenle açılması 
planlanıyor.
n HABER MERKEZİ

Gökcem’e Emniyet’ten anlamlı ziyaret

Genelkurmay Başkanlığı, 12-18 Ekim tarihleri arasında sürdürülen operasyonlarda, 
ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Son bir haftada terör 
örgütüne büyük darbe

Genelkurmay Başkanlığından 
yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin (TSK) yurt içinde bölücü te-
rör örgütüne karşı mücadelesine de-
vam ederken Fırat Kalkanı Harekatı 
bölgesinde güvenliğin sağlanması 
ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş 
halkın geri dönüşüne destek kapsa-
mındaki faaliyetlerini de sürdürdüğü 
belirtildi.

Açıklamada, terörle mücadele 
harekatları kapsamında 12-18 Ekim 
tarihleri arasında terör örgütünün 
sürekli barınma alanı ve yurt içine 
geçiş güzergahı olarak kullanması se-
bebiyle büyük önem taşıyan özellikle 
Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır ve 
Irak’ın kuzeyi bölgelerinde yürütülen 
operasyonlara taarruz anlayışıyla ara-
lıksız devam edildiği vurgulandı.

Bu kapsamda, Hakkari’nin Yük-
sekova ilçesi kırsalı, Şırnak Uludere, 
Siirt Baykan, Diyarbakır Hani, Lice 
ve Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin/
Basyan terörist kampları bölgelerinde 
orta çaplı operasyonlar düzenlendiği-
ne işaret edildi. 

Söz konusu operasyonlarda, ikisi 
sözde lider kadroda olmak üzere 45 
terörist etkisiz hale getirilirken, 3 pi-
yade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 
1 roketatar, 4 av tüfeği, 2  tabanca, 
156 kilogram amonyum nitrat, 5 el 
bombası, 330 çeşitli cins ve çapta 
hafif silah olmak üzere çok miktarda 
mühimmat ele geçirildiği ifade edildi.  

Operasyonlar sırasında 16 el ya-
pımı patlayıcı bulunarak imha edilir-
ken, teröristler tarafından kullanılan 
19 silah mevzisi, sığınak, barınak, 
mağara ve deponun da kullanılamaz 
hale getirildiği belirtildi. 

Bölücü terör örgütünün en 
önemli finansal kaynaklarından olan 
kaçakçılık ve uyuşturucu ile müca-
deleye yönelik hudut hattında ya-
pılan operasyonlarda da 354 bin 34 
paket kaçak sigara, 42 kaçak telefon, 
7 bin 756 kök kenevir, bin 37 kilog-
ram esrar ile 82 kilogram uyuşturucu 
madde ele geçirildiği açıklandı.

Yasa dışı yollardan sınırı geçmeye 
çalışan 16 bin 96 kişinin de yakalan-
dığı bildirilen açıklamada, operasyon-

larda 4 askerin şehit olduğu, 35 aske-
rin de yaralandığı ifade edildi.

‘İdlib’de ilk Gözlem Noktası 13 
Ekim’de tesis edildi’

Suriye’nin kuzeyinde hudut 
güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör 
örgütünün tehdit ve saldırılarını ön-
lemek, yerinden edilmiş kimselerin 
yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak 
ve sivilleri korumak amacıyla yürütü-
len harekatta ise TSK tarafından des-
teklenen Özgür Suriye Ordusu’nun 

(ÖSO) yoğun ve kararlı mücadelesi 
sayesinde Azez-Cerablus arasında 
bulunan toplam 243 meskun mahal 
ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanın 
kontrol altına alındığı hatırlatıldı.

Bab bölgesinde patlayıcı ve ma-
yın temizleme çalışmaları sürdürü-
lürken, PKK/PYD terörist unsurları-
nın Afrin’den doğuya, Münbiç’ten 
batıya doğru olabilecek saldırılarını 
durdurmaya yönelik alınan tedbirle-
rin uygulanmasına hassasiyetle de-
vam edildiğine değinildi. 

Bu kapsamda özellikle Azez-Ma-
re ve zaman zaman da Münbiç böl-
gesinden yapılan taciz ve saldırılara 
misli ile mukabelede bulunulduğu 
bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer 
verildi:

“Astana süreci kapsamında, ateş-
kesin tesis, gözetim ve devamını sağ-
lamak, insani yardımların ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırılması ve yerlerinden 
edilenlerin evlerine dönmesi için uy-
gun şartları temin etmek maksadıyla 
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde 
görev yapacak Türk Silahlı Kuvvet-
leri unsurları, 8 Ekim 2017 tarihinde 
icrasına başlanan keşif faaliyetleri 
ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017 
tarihinden itibaren Gözlem Noktala-
rını teşkil faaliyetlerine başlamıştır. 
13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı 
Gözlem Noktası’nı tesis etmiştir. Di-
ğer gözlem noktalarına yönelik faa-
liyetlere devam edilmektedir. Türk 
Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki 
görevlerini Astana sürecinde garan-
tör ülkelerce mutabık kalınan angaj-
man kuralları çerçevesinde sürdür-
mektedirler.”
n AA
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KOSKİ’den tatlı su açıklaması! Seydişehir’e yeni kamyon garajı

Meram ilçesinde yapımı de-
vam eden Hızlı Tren Alt Geçidi 
çalışmaları dolayısıyla Konya Bü-
yükşehir Belediyesi KOSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün hizmeti olan bazı 
tatlısu çeşmelerinde aksaklık ya-
şanacağını duyurdu. KOSKİ’den 
yapılan açıklama şöyle; “Meram 
ilçesi Çomaklı Mahallesi’nde 

M.294 ve M. 394 nolu çeşmeler, 
Boruktolu Mahallesi’nde M.305 
ve M.298 nolu çeşmeler, Ali Ulvi 
Kurucu Mahallesi’nde M.299, 
M.362 ve M.363 nolu çeşmeler, 
Kaşınhanı Mahallesi’nde M.292, 
M.300, M.362 ve M.363 nolu 
çeşmeler ile Çarıklar Mahalle-
si’nde M.345, M.301 ve M.316 

nolu çeşmelerde 19 Ekim 2017 
Perşembe ile 29 Ekim 2017 Pazar 
günleri arasında su hizmeti veri-
lemeyecektir. Bundan dolayı, bu 
bölgelerde ikamet eden vatan-
daşlarımızın mağdur olmamala-
rı için gerekli tedbirleri almaları 
önemle duyurulur.”  
n HABER MERKEZİ 

Seydişehir Belediyesi tarafın-
dan Taşıyıcılar Kooperatifi yanında 
bulunan 18 bin metrekarelik alan 
üzerine kurulan Kamyon Garajında 
çalışmalar tamamlandı.  Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı Memiş Gökte-
pe ve Taşıyıcılar Kooperatifi Mü-
dürü Mehmet Bükücü çalışmaları 
yerinde inceledi. Alaylar 2 Mahal-

lesi Taşıyıcılar Kooperatifi yanında 
bulunan belli bir bölümü Seydişe-
hir Belediyesi ve Taşıyıcılar Koo-
peratifine ait olan 18 bin metreka-
relik alanda yapılan sathi kaplama 
çalışması tamamlanarak kamyon 
sahiplerinin hizmetine sunuldu.  
Tutal, “Kooperatife üye olan nakli-
yeci kardeşlerimiz araçlarını buruya 
rahat bir şekilde park edebilecekler. 

Şehir içindeki kamyon ve TIR’ların 
merkez dışına park edilmesi ile şe-
hir trafiğine katkı sağlayacağı gibi 
şoförler için de bir istirahat ve araç 
bakım alanı olacak “ dedi. Taşıyıcı-
lar Kooperatifi Başkanı Memiş Gök-
tepe ise Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal’a kendilerine yapılan hizmet-
ten dolayı teşekkür etti.
n İHA

Eğitim hayalini yarıda
bıraktı, zabıta yardım etti

Özel eğitim okul servisinin, tek-
nik yetersizliği ileri sürerek taşımak 
istemediği bedensel engelli Ebube-
kir Kara’yı okula Büyükşehir Beledi-
yesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri 
gönüllü olarak götürüyor. Merkez 
Meram ilçesinde yaşayan 18 yaşın-
daki Ebubekir Kara, spastik engeliy-
le dünyaya geldi. Hasan Hüseyin ve 
Aygül Kara çiftinin 5 çocuğundan 
en küçüğü Ebubekir, yaşadığı sıkın-
tılara rağmen hayata tutunuyor. 

Ailesinin üzerine titrediği Ebu-
bekir, annesinin sırtında giderek 
tamamladığı ilk ve orta öğreniminin 
ardından engellilere yönelik açılan 
özel eğitim lisesine gitmek istedi.

Hayalini kurduğu sıralara ka-
vuşmak için gün sayan genç, 
okulların açılmasıyla büyük şok 
yaşadı. Ailesinin Ebubekir’i okula 
götürmesi için başvurduğu özel bir 
servisin, teknik yetersizliği ileri sü-
rerek taşımak istememesi gencin 
hayalini yarım bıraktı.

Aile, Ebubekir’in okul hayatı-
na devam etmesi için yetkililerden 
yardım istedi. Konya Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 
ekipleri, Ebubekir’in okuma azmini 
yarım bırakmamak için harekete 
geçti. Servis sorunu çözülünceye 
kadar Ebubekir’i okula götürmeye 
karar veren zabıta ekipleri, haftanın 
üç günü genci, evinden alarak okula 
götürmeye başladı.

Meram Nuriye Cahit Atay Özel 
Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 
Okulu’na başlayan Ebubekir, yaşa-
ma bir kez daha tutundu. Yaşadığı 
mutluluk gözlerinden okunan gen-
cin enerjisi, başta ailesi olmak üzere 
çevresindekileri de sevindiriyor.

Ebubekir’i bir an olsun yalnız bı-
rakmayan 48 yaşındaki anne Aygül 
Kara, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, evladının eğitim süreci-
nin gündelik hayatında olduğu gibi 
zorluklar içinde geçtiğini söyledi. 
Oğlunun, evde başlayan eğitim ha-
yatının bir kısmının da okul sırala-
rında sürdüğünü anlatan Kara, şöyle 
devam etti: “Küçükken okula sır-
tımda götürdüm. Okulda hep sorun 
çıktı. Ebubekir’in konuşma güçlüğü 
ve bedensel engelinden dolayı pek 
olumlu bakılmadı. Oğlum da okulda 

eğitim görmeyi çok istiyordu. Arka-
daşlarıyla bir arada olmanın hayalini 
kuruyordu. Okuldan geri kalmayı 
hiç istemedi. Bu yıl yine mağdur 
olacaktı. Yardım istedik. Allah razı 
olsun, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek ile zabıta arkadaş-
lardan. Bizimle ilgilendiler. Gönüllü 
olarak araç tahsis ettiler. Hiç ihmal 
etmeksizin gelip evden alıyorlar. 
Okuluna bıraktıktan sonra da alarak 
eve getiriyorlar.”

Kara, zabıta ekiplerinden bu 
örnek tavrından dolayı duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek sözleri-
ni şöyle sürdürdü: “Çocuğum çok 
mutlu oldu. Evde sıkılıyordu. Artık 
çok mutlu. Zabıta arkadaşlar çok 
ilgileniyor. Kimse bu kadarını yap-
maz. Ebubekir’in mutlu olması beni 
de çok mutlu ediyor. Onun mutlu 
olması için uğraşıyoruz. İlk zaman-
lar, ‘Bir daha gelmeyecekler’ diye 
düşündüm ama okul günleri hiç 
aksatmadan geliyorlar. Oğlum okul 
zamanını iple çekiyor. ‘Anne gele-
cekler, beni götürecekler’ diye se-
viniyor. Az gecikseler hemen telaşa 
kapılıyor.”

OKULU BİTİRİP İŞ SAHİBİ OLMAYI 
HEDEFLİYOR

Yaşadığı mutluluğu paylaşan 
Ebubekir ise “Okul gününü iple 
çekiyorum. Arkadaşlarla bir ara-
dayız. Oynuyoruz, konuşuyoruz ve 
bazen gezdiriyorlar. Okuma yazma 
yaptırıyorlar. Matematik, Türkçe ve 
sosyal bilgiler dersi görüyorum. En 
sevdiğim ders matematik. Hede-
fim okulu bitirip iş sahibi olmak” 
diye konuştu. Eğitim hayatı bo-
yunca çeşitli sıkıntılar yaşadığını 
vurgulayan Kara, şunları kaydetti: 
“Önceden beri okul sıkıntım var. 
Okula beni almadılar. Konuşmam 
iyi değil, engelli olduğum için iste-
mediler. Sonrasında servis sıkıntısı 
oldu. İlkokulda sıkıntı yaşadığım 
için lise öğrenimini merak ediyor-
dum. O yüzden okula gitmeyi çok 
istiyordum. Şimdi zabıta ağabeyler 
götürüp getiriyor. Allah razı olsun. 
Haftada üç gün gidiyorum. Araba-
ları da güzel, artık alıştım. Zabıtanın 
atlarına da bindim. Azıcık korktum 
ama çok iyiydi. Binmek biraz zor 
oldu çünkü büyük bir attı.”   n AA

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba ve beraberindeki iş 
adamı heyeti bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kongolu işadamları ticari görüşmeler gerçekleştirdi 

Kongo, Konya’yla  
işbirliğini geliştiriyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi’nin 
daveti üzerine Konya’ya gelen De-
mokratik Kongo Cumhuriyeti Büyü-
kelçisi Marcel Mulumba Tshidimba 
ve beraberindeki iş adamı heyeti bir 
dizi ziyaretlerde bulundu. 

Gün içindeki temaslarının ardın-
dan MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka ve Yönetim Kurulu 
Üyeleriyle bir araya gelen konuk Bü-
yükelçi ve beraberindeki heyet B2B 
görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşme-
ye KTO-Karatay Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Bayram Sade, MÜSİAD 
Konya Şubesi 6. Dönem Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek, MÜSİAD Konya ve Eko-
nomik İlişkiler Komisyonu (MEKİK) 
üyeleri katıldı.

MÜSİAD Konya Şubesi’nin da-
vetlisi olarak Konya’ya gelen De-
mokratik Kongo Cumhuriyeti Büyü-
kelçisi Marcel Mulumba Tshidimba 
ve beraberindeki işadamları heyet 
Organize Sanayi Bölgesi ve fabrika-
ları gezdi. Konuk Büyükelçi ve bera-
berindeki işadamları heyeti MÜSİAD 
Konya Şubesi’ni de ziyaret etti. MÜSİ-
AD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka ve yönetim kurulu üyeleriyle 
bir süre görüşen Demokratik Kon-
go Cumhuriyeti Büyükelçisi Marcel 
Mulumba Tshidimba, “Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti’nden gelen işa-
damları heyetinin Konya’yı görme-
den gitmelerini istemedim. Buradaki 
izlenimlerini Kongo’daki arkadaşlara 
anlatacaklar. Bir Büyükelçi olarak 
oluşturacağınız bir heyetle Demok-
ratik Kongo Cumhuriyeti’ni ziyaret 
etmenizi ve ne yapılabilirsiniz onu iyi 
gözlemlemenizi istiyorum. Umarım ki 
bu toplantı bir adım olur ve devamı 
gelir” dedi.

KTO-Karatay Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Bayram Sade de, “Tarım 

sektörü ve ekip-
manları konusunda 
Konya’mız ileri sevi-
yededir. Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti 
ile ticari, sosyal ve 
kültürel alandaki 
ilişkilere katkı sağla-
ması için tarım ko-
nusunda da her türlü 
desteği vermeye ha-
zırız” diye konuştu.

MÜSİAD Kon-
ya Şubesi 6. Dönem 
Başkanı Dr. Lüt-
fi Şimşek ise, “Başkanlığım döne-
mimde Afrika ile ilgili birçok çalışma 
yaptık ve yapmaya da devam ediyo-
ruz. Nijer’de 400 yataklı bir Devlet 
hastanesinin inşaatına başladık ve 
bu yılsonunda inşaatı ciddi anlamda 
tamamlanacak. Afrika’nın çeşitli ül-
kelerinde de hastane yapımıyla ilgili 
görüşmelerimiz devam ediyor” şek-
linde konuştu.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka da, “Sayın Bü-

yükelçiye ve Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti’nden gelen işadamları 
heyetine Konyamızın tarım ve sa-
nayisi tanıtmaya çalıştık. Tarım ve 
sanayimizdeki gelişmelere birlikte 
Konya’mız dünyanın rekabet edebi-
len şehirleri arasındadır. Önümüze 
koyduğumuz “Hedef Afrika” sloga-
nıyla Afrika ülkeleriyle hem ticaret 
hacmimizi hem de sosyal ve kültürel 
faaliyetlerimizi artırmak için ciddi ça-
lışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımız 

kapsamında Büyükelçilerimizi ve 
iş adamı heyetlerini Konya’da ağır-
lıyoruz. Oluşturacağımız bir heyet 
Afrika ülkelerini ziyaret edecek. Bu 
toplantılarımız ve ziyaretlerimiz dost-
luğumuzu pekiştirecek ve aramızdaki 
ekonomik ilişkilerimize de ciddi katkı 
sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Demok-
ratik Kongo Cumhuriyeti’nden gelen 
heyet B2B görüşmeleri gerçekleştirdi.
n HABER MERKEZİ

Konya’da iphone 8 yoğunluğu yaşandı
Türkiye’de ilk kez bu gece satışa 

sunulan Apple’ın yeni ürüne iPhone 
8 için Konya’da vatandaşlar yoğunluk 
oluşturdu.  Apple’ın iki yeni telefonu 
iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye’de 
ilk kez bu gece yarısı satışa sunuldu. 
Konya’da bir alışveriş merkezinde 

kuyruğa girenler yeni telefonlarına 
kavuşmak için heyecanla bekledi. 
Saatler 00.01’i gösterdiğinde akıllı te-
lefonların satışı başladı. Yeni telefon-
larını alan vatandaşlar ise heyecanlı 
olduklarını belirterek, yeni iPhone’nin 
tasarımının daha çok dikkat çektiğini 

söyledi.
Türkiye genelinde ilk satışlardan 

birisinin de Konya’da gerçekleşece-
ğini belirten firma müdürü Mustafa 
Özgür, “Bugün ilk iPhone’larını alan-
lara bugüne özel kampanya yaptı fir-
mamız. İlk telefonlarını alanlara bir 

hediye verildi. Biz de müşterilerimizle 
birlikte güzel bir anı yaşadık. Kullanı-
cılarımız memnun. Daha önceden ön 
ödeme yapmış müşterilerimiz vardı. 
Sabırsızlıkla bekleyenler vardı” şek-
linde konuştu.
n İHA
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- ARGON VE GAZALTI KAYNAĞI YAPABİLEN
- MESAİ YAPABİLECEK
- TEKNİK RESİM OKUYABİLEN

KAYNAKÇILAR
- ARAPÇA - İNGİLİZCE BİLEN
- EN AZ 3 YIL TECRÜBELİ

DIŞ TİCARET 
SORUMLUSU

ALINACAKTIR
Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır.

Firmamız CUMARTESİ ve PAZAR günleri tatildir

FİRMAMIZDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;

ADRES: KONYA 3. ORGANİZE T.ZİYAEDDİN AKBULUT CD. NO: 19 SELÇUKLU KONYA 
İLETİŞİM 0 332 239 08 78

Ofis mobilyaları üretimi 
konusunda lider olan 

fabrikamızın aşağıdaki bölümü 
için personel alınacaktır

Çay 
ve 

Temizlik 
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA
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ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ 
İÇİN BİR TELEFON  KADAR YAKINIZ

444 5 158

Gıda ( Süt-Zeytin ) ürünleri paketleme
bölümünde çalıştırılmak üzere 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

Asgari ücret + Ssk + Yemek + Servis
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Adres : Fetih Mah. Adana Çevre Yolu
No:98 Karatay / KONYA

(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere seyehat engeli 

olmayan mobilya, elektrik 
işinden anlayan  elemanlar ve 
vasıfsız elamanlar alınacaktır.

İletişim :0332 346 06 06

• Torna ve Freze Kullanabilen Bakım Onarım Ustası
• 21-35 yaş arası Gaz altı Kaynakçıları, 
• 21-35 yaş arası Elektrostatik toz boyacılar,
• 21-35 yaş arası Eksantrik Pres operatörleri,
• 25-35 yaş arası Plastik enjeksiyon operatörleri,
• Vasıfsız montaj elemanları alınacaktır. 
İlgilenenlerin şahsen adresimize başvurmaları gerekmektedir.

DOĞRU METAL EV GEREÇLERİ A.Ş.
Toprak Sarnıç Mah. Somaki Sokak No:48 Meram/ Konya

Tel: 0 332 321 21 91 

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;  

AKSU  ŞEKERLEME ve ÇİKOLATA
• Firmamız bünyesinde  paketleme 

ve imalatta çalıştırılmak üzere  
vasıflı-vasıfsız , bay-bayan  

personeller alınacaktır. 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Asgari ücret + SSK + Yemek + Servis

Servis güzergahı tercihimizdir. ( Otogar  , 
Selçuklu Kipa , Sille Kipa , Koyuncu Petrol , 

Ankara yolu İl jandarma , Fetih Caddesi 
( bir kısmı ) , Sedirler , Karkent civarı )

Adres : Fevzi Çakmak Mah. Kottim San. Sit.  
10576  Nolu Sk. No:24

Tel : 0332 342 28 33 

Bosna  Hersek Mahallesi’nde   
Satılık Kaloriferli,   2+1 ve  3+1 daireler

0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.
Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak 
üzere vasıfsız 

işçi alınacaktır.

- CNC OPERATÖRÜ

- PAKETLEME VE

- DEPOCU 
ELEMANLAR ALINACAKTIR.
Müracaattan önce randevu alınız

ELEMANLAR ALINACAKTIR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Fevzi Çakmak Mh. Büsan 4 San.Sit.10670 Sk.
No:6 Karatay/KONYA-TÜRKİYE

Tel :  0 332 345 28 59
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Müracaatlar şahsen yapılacaktır
Konya Organize Sanayi Bölgesi Reisköy Cad. 

İnsu Sok. No:2  Selçuklu/KONYA
TEL:0332 342 64 74

Firmamız bünyesinde
istihdam edilmek üzere;

GAZALTI
KAYNAKÇILARI
ALINACAKTIR

Aydınalp Un Fabrikası 
laboratuvarında vardiyalı çalışmak üzere;

* Meslek yüksek 
okulu gıda, kimya 
bölümü mezunu, 
veya lise mezunu
30 yaşını geçmemiş 

elemanlar 
alınacaktır.

Müracatlar 271 32 23 nolu telefonla veya Tömek 
Mah. Kocayusf cd no:54 Selçuklu adresindeki 

fabrikamıza şahsen yapılabilir. 

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Firmamız Bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Matbaamızda çalıştırılmak üzere 
askerlikle ilişkisi olmayan Vasıfsız  

Bay Elemanlar Alınacaktır.
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

Fevzi Çakmak Mah. Modesa Sanayi Sitesi 10737 Sokak No: 1 
Karatay / KONYA     Tel: 0332 345 00 10  Karatay / KONYA

İMALATHANEDE
ÇALIŞACAK

VASIFSIZ BAY
ELEMAN 

ALINACAKTIR
Yüksel Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres : Organize Sanayi Bölgesi Lalehan Caddesi No:27
Selçuklu / Konya     Tel : 332-239 01 84 Pbx

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 

No: 5/A Tel: 0332 285 02 85

 CNC İşleme Merkezlerinde 
ve CNC  Torna Tezgahlarında 
Oparatör Olarak Çalışmak 
üzere, 18 - 30  Yaş Arası 
Elemanlar,

 21-30 Yaş arası,  1mm – 3mm 
Sac İşlemek üzere 
Lazer Kesimciler,

 21-30 Yaş Arası Kaynakçılar
 21-30 Yaş Arası 

Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma 

adresine başvurmaları rica olunur.
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ÖZÇİĞDEM KURUYEMİŞ GIDA 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

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

Tel: 0332 342 64 90

ELEMANLAR ARANIYOR
*Şehir içinde ve dışında ürün 

dağıtımı yapabilecek E Sınıfı Ehliyeti 
ve SRC Belgesine sahip deneyimli 

ŞOFÖR; 
*Forklift sertifikası veya G sınıfı 

belgeye sahip Forklift Operatörü;
*Vasıflı/Vasıfsız olmak üzere 

personel alımı olacaktır.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Etik öğretmenlere ‘ek puan’ önerisi 
Başbakanlık Kamu Gö-

revlileri Etik Kurulunca yü-
rütülen Avrupa Birliği (AB) 
projesi kapsamında hazırla-
nan Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) Etik Eylem Planı’n-
da, etik farkındalığı yüksek 
öğretmenlere ek puan, yılın 
etik davranış sergileyen öğ-
retmenine de ödül verilmesi 
önerildi. Başbakanlık Kamu 
Görevlileri Etik Kurulunca 
AB desteğiyle Yolsuzluğun 
Önlenmesi ve Etiğin Teşvi-
ki İçin Teknik Destek Projesi kapsa-
mında, Ankara Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. İnayet Aydın tarafın-
dan “Milli Eğitim Bakanlığı Etik Ey-
lem Planı Raporu” hazırlandı. Rapor-
da, Milli Eğitim Bakanlığında diğer 
bakanlıklarda olduğu gibi 13 Nisan 
2005 tarihli Kamu Görevlileri Etik 
Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. 
maddesi gereği Etik Komisyonu ku-
rulduğu hatırlatıldı. 

MEB için bir SWOT, mevzuat ve 
risk analizlerinin gerçekleştirildiği 
eylem planında, mevcut durum be-

lirlenmeye çalışıldı ve etik davranışın 
teşvik edilmesi için vizyon ve misyon 
oluşturuldu.  Etik davranışın yaygın-
laştırılması vizyonunun, Milli Eğitim 
Bakanlığının ileriye dönük hedefleri-
ni tanımladığına işaret edilen eylem 
planda, MEB yöneticilerine ve bağ-
lı birim amirlerine “etik farkındalık 
eğitimi” verilmesinin önemine işaret 
edildi.  Planda, etik eğitiminin öğren-
cilere de sağlanması gerektiğine işa-
ret edilerek öğrencilere bu eğitimin 
verilmesi ile onların karakter özellik-
lerini geliştirmek, özgür ve sorumlu 
bireyler olarak doğru-yanlış, iyi-kötü 
ayrımını yapabilmelerini sağlamak 

gerektiği ifade edil-
di. 

Karakter eği-
timlerinin ilk, orta-
okul ve lise düze-
yinde planlanması 
gerektiği aktarılan 
planda, “Karakter 
eğitimi programı-
nın geliştirilmesi ve 
günlük planlarda 
etikle ilgili etkinlik-
lere yer verilmesi, 
öğrencilerin her ilde 

seçilecek bir okulda “etik kongresi” 
düzenlemeleri, Türkiye çapında “Tür-
kiye etik kongresi” düzenlemelerinin 
sağlanması, etik farkındalık çalışma-
larına katılan öğrencilere ödül veril-
mesi.” önerileri getirildi. 

ETİK DAVRANIŞ İÇİN 
OTOMASYON SİSTEMİ 

MEB’de etik davranışı güçlendire-
cek otomasyon sisteminin kurulması 
ve izlenmesi için kamu hizmetlerinin 
dijital hale getirilmesi hedefler ara-
sında yer aldı. Ayrıca, MEB tarafın-
dan sunulan kamu hizmetleriyle ilgili 
yolsuzluk ve etik dışı uygulamaların 

bildirileceği bir online hat kurulması, 
bu hatın 7/24 çalıştırılması, bildirim-
lerin etkili biçimde soruşturulması 
gerektiğine işaret edildi.   Bakanlığın 
etik davranışlar konusunda kapsamlı 
ve bilimsel araştırmalar yapmasının 
da yararlı olacağı görüşüne yer ve-
rilen planda, ayrıca etik konusunda 
sivil toplum kuruluşları ve medya ile 
iş birliğinin geliştirilmesi de hedefler 
arasında belirlendi. 

Etik davranışların yaygınlaştırıl-
masında tehdit ve yaptırımdan çok, 
olumlu örneklerin ödüllendirilmesi-
nin daha yararlı etkiler yapacağının 
altını çizildiği planda, burada amacın 
kişilerin değil, etik davranışların ödül-
lendirilmesi şeklinde olması gerektiği-
ne değinildi.  Ödüllendirme için, “etik 
farkındalığı yüksek öğretmenlere ek 
puan verilmesi, yılın etik davranış 
sergileyen öğretmeni ödülü verilmesi, 
bunun için bütçe ayrılması, örnek etik 
uygulama kriterlerinin belirlenmesi, il 
ve ilçelerden örnek etik uygulamala-
rın ödüllendirilmesi, Ankara’da MEB 
tarafından ‘Örnek Etik Uygulamalar’ 
sempozyumu yapılması” önerileri sı-
ralandı.  n AA

Buğday ekimlerinin başladığı bugünlerde kıraç alanlardaki çiftçiler dört gözle toprağın tava gelmesi için ihtiyaç duyduğu 
yağışı bekliyor. 10 gün içerisinde ekimlerin yapılması gerekirken, gerekli yağışın yağmamasından endişe ediliyor

Dualar can suyu için!
Türkiye’nin tahıl ambarı Konya’da 

çiftçiler yeni dönem ekimlerine Ekim 
ayı itibari ile başladı. Sulanabilir alan-
larda tohumların toprakla buluşması 
için uygun ortam, yapılan sulamalar 
ile sağlanıyor. Böylece bu alanlarda 
yapılan ekimler neticesinde toprakla 
buluşan buğdayların çimlenmesi sağ-
lanabilecek. Ancak kıraç alanlar için 
durum böyle değil. Tohumun toprak-
la buluşması için oluşacak en uygun 
tav hali gerekli yağışlar gelmeyince 
sağlanamadı. Bu nedenle uzmanlar 
çiftçilere Kasım ayının başına kadar 
beklenme tavsiyesinde bulundu. 
Ancak zaman da oldukça daralmış 
durumda. Önümüzdeki 10 gün içeri-
sinde özellikle kıraç alanların yağış al-
maması halinde, buğday tohumunun 
çimlenip çıkmasına yetecek nem or-
tamı oluşmayınca, tohumlarda ölüm-
lerin meydana gelmesinden endişe 
ediliyor. 

BUĞDAYDA ZAMAN DARALDI!
Konuyla ilgili açıklamalarda bulu-

nan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) 
Konya Şube Başkanı Celil Çalış, şu 
anda ekimlerin hızlı bir şekilde de-
vam ettiğinin bilgisini verdi. Ekimler 
için toprağın tava gelmesi gerektiğine 
dikkat çeken Çalış, bu nedenle çiftçi-
lere bugüne kadar beklemesi gerek-
tiğiyle ilgili uyarılarda bulunduklarını 
ancak sürenin de hayli daraldığını 
belirterek şunları söyledi, “Bu yıl du-
rum geçtiğimiz yıldan daha iyi. Çünkü 
Ağustos’ta, Eylül başlarında bir mik-
tar yağış düştü. En azından bu yağış-
lar toprak hazırlığına müsaade ediyor. 
Ama tohumu toprağa buluşturacak 
tav oluşmadı. Üreticilerimizi 5 Ka-
sım’a kadar bekleyebilirsiniz şeklinde 
uyardık. Ama artık bekleme zamanı 
da geçiyor. Meteorolojinin verdiği 
bilgi, önümüzdeki hafta 3 günlük bir 
yağışlı havanın gelebileceği yönün-
de. İnşallah bu yağışlar gerçekleşirse, 
ekimlerin hemen yapılması gereki-
yor. Üreticilerimizi bu zamana kadar 
bekleme tavsiyesinde bulunduk ama 

artık buğday için bekleme zamanı da 
geçti. Üreticilerimizin şu anda yap-
ması gereken olay, toprak hazırlıkla-
rını bitirsinler. Önümüzdeki 10 gün 
içerisinde olabilecek yağışları bekleyip 
yağış gerçekleşmezse, bitkilerin geli-
şimini sağlayan zamanın geçmemesi 
için ekimlerini yapmaları gerekiyor. 
Arpa için daha zaman var. Arpa için 
Şubat’a kadar bekleyebiliriz. Ama 
buğday için zamanımız daralıyor. 
Bölgemizde ekilen buğdaylar kışlık 
buğdaylar. Bunun gelişebilmesi için 
de 210 günlük bir zamana ihtiyaçları 
var. Zaman daraldığından ekimlerin 
gerçekleşmesi gerekiyor. Ekenler za-

ten ekti. Ekmeyenler de meteorolo-
jinin verdiği bilgiler doğrultusunda, 
toprağı hazırlayıp, yağış gerçekleşince 
tohumla toprağı buluştursunlar. Üze-
rine yağan yağış da mükemmel bir 
can suyu oluşturur.”

YAĞIŞ OLMAZSA TOHUM 
ÖLÜMLERİ YAŞANABİLİR

10 gün içerisinde yağış olmama-

sından endişe ettiklerini belirten Ça-
lış, “Sulu alanlarda zaten sıkıntı yok. 
Ekim’in başında da eken çiftçimiz 
sulamayla da çıkışı sağlayabildi. En 
önemli sıkıntı, tohumun şişmesine 
yetecek kadar olan nem var ama to-
humun çimlenip çıkmasına yetecek 
olan nem yok. 

Bu alatava dediğimiz durumun 

yakalanmadığı durumlarda tohumda 
ölümler meydana geliyor. Geçen yıl 
hatırlarsanız kış ve İlkbahar ayında 
çok güzel bir yağış görmüşsek de bu 
alatav dediğimiz dönemde yaşanan 
sıkıntıdan dolayı ciddi bir zayiat ver-
dik. Şu anki korkumuz da bu” şeklin-
de konuştu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

1. Organize Sanayi Bölgesi 
Çarman Sokak No:9

Tel:0332 248 39 00

ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde 
DOLGUN MAAŞLA
çalıştırılmak üzere; 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

KAYNAKÇI elemanlar aranıyor.

SSK + Yemek + Servis
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Önümüzdeki 10 gün içerisinde özellikle 
kıraç alanların yağış almaması halinde, 
buğday tohumunun çimlenip çıkmasına 

yetecek nem ortamı oluşmayınca, 
tohumlarda ölümlerin meydana 
gelmesinden endişe ediliyor. 

ZMO Konya Şube Başkanı Celil Çalış

Konya’da önemli ve biran önce 
çözülmesi gereken konulardan biri-
si de trafik! Şehir içi trafiğini rahat-
latmak için Büyükşehir Belediyesi 
harekete geçti. Bu kapsamda Türmak 
Kavşağı, Belh Kavşağı, Galericiler Kav-
şağı, Başkent Hastanesi Kavşağı ve 
Beyşehir Yolu Kavşağı olmak üzere 
5 kavşağa alt veya üstgeçit çalışması 
düşünülüyor.

Konya’da motorlu kara taşını sa-
yının bir yılda 29 bin 703 adet arttığı 
belirtilmişti. 

2017 yılı Mayıs ayı sonu sayımla-
rından oluşan rapora göre, toplam tra-
fiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir 
önceki aya göre 2 bin 327 adet (yüzde 
0,3) ve bir önceki yılın aynı ayına göre 
29 bin 703 adet (yüzde 4,5) artarak 
691 bin 019 adet olarak açıklanmıştı. 

Rakamlar Konya’da araç sayısında 

yaşanan artışı ortaya ko-
yarken, hızla artan araç 
sayısı Konya trafiğini de 
olumsuz etkiliyor.

Trafik yoğunluğu An-
kara yolu üzeri, İstanbul 
yolu üzeri, Nalçacı Cad-
desi, İhsaniye Kavşağı, 
Alaaddin Civarı, Beş yol 
kavşağı gibi bölgelerde 
özellikle akşam saatlerin-
de oldukça yoğun oluyor. 

Bölgeye çıkan Aslım Caddesi gibi 
alternatif caddeler açılmasına rağmen, 
bölgenin olmazsa olmazı Ankara Yo-
lu’nun trafik yoğunluğu istenilen sevi-
yede azaltılamadı. 

Daha önce yine Ankara Yolu’na 

alternatif olarak kullanıl-
maya başlanan Tren Yolu 
Caddesi de, yeni gar inşa-
atı nedeniyle kapatılıp yol 
Eski Sanayi içerisinden 
devam ettirilince, buranın 
da yoğunluğu artmış du-
rumda.

Geçtiğimiz yıl Konya 
Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Koordinasyon 
Merkezi’nin ilgili kurum 

ve kuruluş temsilcileri Yeni İstanbul 
Caddesi üzerinde hız sınırları yeniden 
belirlerken şehir merkezine ağır vasıta 
araç giriş yasağı ile ilgili de yeni düzen-
lemeler yapmıştı. 

Yeni İstanbul Caddesi üzeri Ali-
ya İzzet Begoviç Caddesi Kavşağı ile 

Türmak Lisesi Kavşağı arasındaki 
bölümde hız sınırları; Büyükşehir Be-
lediyesi yapım ve bakım sorumluluğu 
başlangıç noktasından itibaren Elmalı 

Hamdi Hoca Caddesi kavşağına kadar 
otomobil, kamyonet, minibüs ve pa-
nelvan cinsi araçlar için 82 km, Elmalı 
Hamdi Hoca Caddesi Kavşağı ile Mo-
bilyacılar Köprülü Kavşağı arasının ise 
70 km; otobüs türü araçlar için Elmalı 
Hamdi Hoca Caddesi kavşağına kadar 
70 km olarak yeniden düzenlenmişti 
ancak düzenlemelerin trafik yoğunlu-
ğunda etkisiz kaldığını görmekteyiz…

Türmak Kavşağı, Belh Kavşağı, 
Galericiler Kavşağı, Başkent Hastanesi 
Kavşağı ve Beyşehir Yolu Kavşağı ol-
mak üzere 5 kavşağa alt veya üstge-
çit çalışmalarının yapılması belirlenen 
bölgelerdeki trafik sorununu bir nebze 
olsun rahatlatacak gibi gözüküyor. 

TRAFİKTE ÖNEMLİ ADIM!

hmenekse@konyayenigun.com
HÜSEYİN MENEKŞE
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‘Filistin Meselesi ve Türkiye’ konulu uluslararası kongre 16 ülkeden 160 akademisyenin katılımı ile başladı. Eski Başbakan Yardımcısı 
ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, “Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü Kudüs’ün özgürlüğünden geçmektedir” dedi 

Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü 
Kudüs’ün özgürlüğüne bağlı

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) ve Kudüs Açık Üniversitesinin 
işbirliği ve pek çok kurumun deste-
ğiyle 20-22 Ekim tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek ‘Filistin Meselesi ve 
Türkiye’ konulu uluslararası kongre 
16 ülkeden 160 akademisyenin katı-
lımı ile başladı. 

Kongrenin açılışına Valisi Yakup 
Canbolat, AK Parti Konya Milletveki-
li Hacı Ahmet Özdemir, Türkiye’nin 
Kudüs Büyükelçisi Gürcan Türkoğlu, 
Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed 
Mustafa, El Halil Belediye Başkanı 
Tayseer Abusnieneh, Konya Büyük-
şehir Belediyesi Başkan Vekili Mah-
mut Sami Şahin, Kudüs Açık Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Amr, 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin ve çok sayıda akade-
misyen katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile baş-
layan programın açılış konuşmasını 
yapan Kongre Düzenleme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Murat Çemrek, 
“Türkiye’yi Türkiye yapan tarihi mira-
sıdır. Türkiye kadim meselelere sahip 
çıkmak zorundadır ve var olan güncel 
meselelerde kendi tarafını ortaya koy-
malıdır. Türkiye’nin artık bir bölgesel 
güç ve küresel bir aktör konusunda 
Filistin meselesinde ortaya koyacağı 
tavır ve şuana kadar koyduğu tavır 
belirleyici olmuştur” dedi

FİLİSTİN MESELESİNE UNUTMAMAK 
VE UNUTURMAMAK ZORUNDAYIZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “  
Rabbim Filistini Felaya kavuştursun.  
Ümmetin ortak emaneti olan bu bel-
denin felaya kavuşması için hepimizin 
üzerine görevler düşmekte,  buranın 
bize emanet olduğu bilinci ile gelecek 
kuşaklara da ümmetin ortak değeri 
olarak filistini aktarmak zorundayız.  
Ama filistinin kendi içinde vermiş ol-
duğu mücadeleyi yıllardan beri çekti-
ği sıkıntılara rağmen orada dik duran 
kardeşlerimizi selamlıyorum.  Rabbim 
dirençlerini kuvvetlerini, ferasetlerini 
ve basiretlerini ziyareştirsin. Filistin 
meselesini unutmamak, unutturma-
mak zorundayız. Hep beraber Filistin 
meselesine sahip çıkmaya devam et-
meliyiz. İnşallah Filistin’de gençlerin 
eğitimi, kardeşlerimizle yapacağımız 
ortak işler için de bir araya gelebiliriz. 
Kongeremize destek veren herkese 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kan Vekili Mahmut Sami Şahin, “Fi-
listin’in her zaman yanında idik ve 
her zaman yanında olmaya devam 
edeceğiz. Mescid-i Aksa ve çevresinin 
İslam dünyası için ve ehli kitap için 
önemi hepimiz için malumdur.  Lakin 
şu bilinmelidir ki Hz. Ömer’in adalet 
ile hükmettiği küdüs ve çevresi için 
tüm insanlar dinlerini dilediği gibi ya-
şamıştır” dedi

Türkiye-Filistin Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK 
Parti İstanbul Milletvekili Hasan Tu-
ran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Türk halkının Kudüs me-
selesine gönül verdiğini belirterek, 
“Cumhurbaşkanımız ve Kudüs’le 
ilgili söz söyleyenler, bu meselenin 
bütün Müslümanların meselesi oldu-
ğunu vurgulamıştır. Biz aynı değer-
ler etrafında toplanmış bir ümmetiz. 
İnancımızın önderi Efendimizin mi-
raca yükseldiği mekândır. Gökte inşa 
edilip yere indirilen mekan, Kudüs. 

Dolayısıyla Kudüs, yönümüzü dön-
düğümüz, fiilen de kıblemiz olmuş bir 
mekândır. Mescid-i Aksa bu bağla-
mıyla ümmetin tamamının meselesi-
dir.  Kudüs tüm İslam aleminin mese-
lesidir” değerlendirmesinde bulundu. 

‘TÜRK HALKI FİLİSTİN 
MESELESİNİ KENDİ DAVASI 
OLARAK SAHİPLENİYOR’

Eski Başbakan Yardımcısı ve AK 
Parti Ankara Milletvekili Emrullah 
İşler de, şunları söyledi: “Mescid-i  

Aksa’nın özgürlüğü Kudüs’ün özgür-
lüğünden geçmektedir. Kudüs’ün 
özgürlüğüyse iç sorunlarını aşmış, 
düşünsel farklılıklarını bir kenara bı-
rakarak asıl davaya odaklanmış, Filis-
tinlilerin kurduğu özgür ve bağımsız 
bir devletten geçmektedir. Filistin 
Davası, tek başına iki devlet arasında 
yaşanan bir sorun olmanın ötesinde, 
yürütülen işgal projesi nedeniyle, Ya-
ratıcı’ya ve tüm insanlığa ait olan bir 
şehre yapılan saygısızlıktır. Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı, 
Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya yapılan 
saygısızlıklara asla göz yummamıştır. 
Yakın zaman önce İsrail devletinin 
kısıtlama girişimi, hükümetimizin 
kararlı tavrı ve yoğun çabalarının et-
kisiyle sonlandırılmış ve Müslümanlar 
yeniden Mescid-i Aksa’da namazla-
rını rahatça kılmaya başlamışlardır. 
Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü Ku-
düs’ün özgürlüğünden geçmektedir. 
Kudüs’ün özgürlüğüyse iç sorunlarını 
aşmış, düşünsel farklılıklarını bir ke-
nara bırakarak asıl davaya odaklan-
mış, Filistinlilerin kurduğu özgür ve 
bağımsız bir devletten geçmektedir. 
Filistin özgürleşmeden ve tüm ulus-
lararası toplum tarafından tanınan 
bir devlet haline gelmeden bu me-
selenin çözüme kavuşması mümkün 
değildir. Hükümetimiz o gün gelene 
kadar Filistin’e verdiği destekten asla 
taviz vermeyecektir.” Filistin mesele-
sinin  masaya yatırılacağı kongre, 22 
Ekim’de sona erecek.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Emrullah İşler Prof. Dr. Muzaffer Şeker
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D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi sona erdi
Türkiye’nin ev sahipliğinde “İş 

birliğiyle fırsatları çoğaltmak” te-
masıyla düzenlenen D-8 Ekonomik 
İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi, sona erdi.  
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen, 
Anadolu Ajansı’nın (AA) ev sahibi 
fotoğraf sağlayıcısı olduğu zirvenin 
açılışında, dönem başkanlığını Tür-
kiye’ye devreden Pakistan Başba-
kanı Şahid Hakan Abbasi ile dönem 
başkanlığını alan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan birer konuş-
ma yaptı.

D-8 ile İslam Kalkınma Banka-
sı arasında mutabakat muhtırası im-
zalandı

Basına kapalı gerçekleştirilen zir-
venin kapanışını da Erdoğan yaptı. 
Daha sonra D-8 ile İslam Kalkınma 
Bankası arasında mutabakat muhtı-
rası imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azer-
baycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-

yev, Gine Cumhurbaşkanı Alpha 
Conde, Nijerya Cumhurbaşkanı Mu-
hammed Buhari, İran Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı İshak Cihangiri, En-
donezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Muhammed Yusuf Kalla, Pakistan 
Başbakanı Abbasi, Malezya Başba-
kan Yardımcısı Zahid Hamidi, Bang-
ladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet 
Bakanı Muhammed Şehriyar Alem 
ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Hamdi Loza’nın huzurunda gerçek-
leştirilen törende, mutabakat muhtı-
rasına D-8 Genel Sekreteri Seyid Ali 
Muhammed Musavi ile İslam Kal-
kınma Bankası Sektör Operasyonla-
rından Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Mansur Muhtar imza koydu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci ve Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci’nin de katıldığı zirve, 
aile fotoğrafının çektirilmesinin ar-
dından sona erdi. n AA 

‘Kısa zamanda et fiyatlarıyla 
ilgili çalışma yapacağız’

CHP’li Erdoğdu: İthal et, 
yerli besiciliği bitiriyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çeşitli 
açılışlara katılmak ve incelemeler-
de bulunmak üzere geldiği Van’da, 
Ferit Melen Havalimanında, Vali 
Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı 
Zahir Soğanda, protokol üyeleri ve 
partililer tarafından karşılandı. 

Buradan Van Valiliğine geçen 
Fakıbaba, Vali Zorluoğlu’nu ziyareti 
sırasında yaptığı açıklamada, kentte 
bulunmaktan duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. 

Bakanlık görevine getirilme-
sinin üzerinden 3 ay geçtiğini ve 
bu sürede sürekli dolaştığını belir-
ten Fakıbaba, “Van benim için çok 
farklı. Iğdır’da görev yaptığımda 
hep Van’a gelir ve buradan ailem-
le kahvaltı yaparak ayrılırdım. Van 
ile ilgili gerekli bilgileri sürekli alı-
yorum. Van her şeyin en güzeline 
layık. İnşallah, milletvekillerimizle, 
valimizle, il teşkilatımızla elimizden 
geldiği kadar her türlü görevi yap-
maya hazırız. Arkadaşlarımızın çok 
kısa zamanda güzel işler yaptıklarını 
öğrenmek beni mutlu etti. Bundan 
sonra da bu hizmetler devam ede-
cektir.” diye konuştu.

Fakıbaba, daha sonra Cumhu-

riyet Caddesi’ndeki esnafı ziyaret 
ederek kente gelen İranlı turistlerle 
sohbet etti, fotoğraf çektirdi. 

Bakan Fakıbaba, bu sırada bir 
esnafın, “Hayvancılık bölgesinde 
yaşıyoruz ama etin kilosunu 50 li-
radan yiyoruz. Fiyatların düşürül-
mesi konusunda sizlerden destek 
bekliyoruz.” demesi üzerine şunları 
kaydetti: 

“Eti 50 liradan yemeyeceksiniz. 
Yüzde 40 düşük fiyata yiyeceksiniz. 
Yeter ki altın fiyatları da yüzde 40 
düşsün. Etin fiyatı da altın fiyatla-
rına paralel olarak düşer. Bakanlık 
olarak kısa zamanda et fiyatlarıyla 
ilgili çalışma yapacağız. Türkiye’de 
hayvancılığın artırılmasına yönelik 
çalışmalarımız var. Van’da hayvan-
cılığa özellikle büyük destek verece-
ğiz. Bakanlık olarak et fiyatlarında 
kısa vadeli çözüm değil, kalıcı çö-
zümler arıyoruz.”

Esnaf ziyaretinin ardından Van 
Büyükşehir Belediyesince kurulan 
Sürekli Eğitim Merkezinin açılışını 
yapan Fakıbaba, sınıfları dolaşarak 
öğrencilerle sohbet etti. 

Bakan Fakıbaba, açılışın ardın-
dan cuma namazı için Hz. Ömer 
Camisi’ne geçti. n AA

Doğu Anadolu Bölge toplantısında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “Türkiye’nin neresin-
de olursa olsun organize sanayi bölgelerimizin hepsi, her metrekaresi bizim için çok kıymetli” dedi

‘Yatırım ve üretim 
havzası olacağız’

Türkiye’deki Organize Sanayi 
Bölgeleri (OSB)’nin tamamını temsil 
eden Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzen-
lenen Doğu Anadolu Bölge toplantısı, 
22 OSB’nin temsilcilerinin katılımı ile 
Elazığ’da gerçekleştirildi. 

Elazığ OSB’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen toplantıda konuşan 
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, 
Temmuz ayında yapılan OSBÜK Ge-
nel Kurulu’ndan sonra ilk aldıkları ka-
rarın 7 bölgenin tamamında OSB’ler 
ile bir araya gelip OSB’lerin sorunla-
rını dinlemek olduğunu söyleyerek, 
bu toplantıların ikincisinin Elazığ’da 
yapıldığını belirtti.

“YATIRIMCI TÜRKİYE’DE
 OSB’LERE YATIRIM YAPAR”

Türkiye’de 13’ü tarıma dayalı ol-
mak üzere toplam 315 OSB olduğu-
nun bilgisini veren Başkan Kütükcü, 
“Bu 315 OSB’den 22 tanesi Doğu 
Anadolu Bölgemizde bulunuyor. Böl-
gedeki 22 organize sanayi bölgemiz-
den de 14’ü işletme aşamasında. 5 
OSB’miz alt yapı, 2 bölgemiz planla-
ma, biri de kamulaştırma sürecinde. 
Doğu Anadolu Bölgemizde işletme 
aşamasında olan 14 OSB’de toplam 
797 fabrika üretim yapıyor, 35 bine 
yakın insanımıza istihdam sağlanı-
yor” şeklinde konuştu.

OSB’lerin yatırımcısına sunduğu 
avantajları da anlatan Kütükcü, “Bir 
yatırımcı Türkiye’de nereye yatırım 
yapar sorusunun cevabı; kesinlikle 
OSB’lerdir. Türkiye’nin neresinde 
olursa olsun organize sanayi bölgele-
rimizin hepsi, her metrekaresi bizim 
için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.
“ÜLKENİN HER BÖLGESİ YATIRIM VE 

ÜRETİM HAVZASI HALİNE GELECEK”
1 Temmuz’da yürürlüğe giren 

Üretim Reform Paketi’yle OSB’lerin 
yatırım avantajlarının daha da arttı-
ğına işaret eden Kütükcü, “TRT payı, 
emlak vergisi, hafta sonu çalışma 
ruhsatı alma zorunluluğu, arsa tah-
sislerinden alınan damga vergisi gibi 
pek çok yükten kurtulduk. Şu anda 
Plan ve Bütçe Komisyonunda görü-
şülen yeni Torba Yasa ile OSB cami-
ası olarak diğer bazı sorunlarımız da 
çözüme kavuşacak. Doğu Anadolu 
Bölgesinin avantajlarının yanı sıra, 
bölgesel dezavantajları olduğunu he-
pimiz biliyoruz. Ama yine biliyoruz 
ki; devletimiz, hükümetimiz, bölgeler 
arası kalkınmışlık farkını ortadan kal-
dırmak, ülkenin her bölgesini yatırım 
ve üretim havzası haline getirmek 
için önemli çalışmalar yürütüyor. Bu 
çalışmaların da katkısıyla önemli ba-
şarılara imza atmış bölge şehirlerimiz 
var. OSBÜK olarak biz, tüm bölgeleri-
mizin kalkınması, Türkiye’nin sanayi 
üretiminin daha da güçlenmesi için 

elimizi her zaman taşın altına koy-
duk, koymaya da devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.

“İŞLETMELER MUTLAKA AR-GE 
MERKEZİ KURMALI”

Türkiye’nin hızla büyüyen bir 
sanayi potansiyelinin olduğunu ifade 
eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kan Yardımcısı Hasan Ali Çelik de, 
üniversitelerin mühendislik bölüm-
lerinde öğrenim gören öğrencilerin 
8 yarıyıllık öğrenim süresinin en az 
bir yarıyılının uygulamalı olarak iş 
yerlerinde geçireceğine dair kanun 
maddesinin ülkenin her yerini üst se-
viyeye taşıyacağını vurguladı.

Konuşmasında Türkiye genelinde 
760’a yakın Ar-Ge ve tasarım mer-
kezi olduğu bilgisini veren Çelik, fir-
maların Ar-GE merkezlerini kurarak 
yarına yönelik önemli adımlar atması 
gerektiğini söyledi. Çelik, “Ülkelerin 
kalkınıp gelişmesinde temel adım, 
üretmekle beraber yüksek tekno-
lojilerin ve katma değerli ürünlerin 
üretilmesidir. Bunda da AR-GE mer-

kezleri devreye giriyor. Bizim şu anda 
AR-GE ve tasarım merkezi sayımız 
760 civarında. Elazığ’da da birden çok 
AR-GE veya tasarım merkezinin ku-
rulması ve bu firmalara değer katmak 
suretiyle yüksek katma değerli ürün 
üretme kapasitesi imkanının sağlan-
ması gerekli. Çünkü üretilen bir ürü-
nün üzerine bir şey ilave edilmezse 
rekabet gücünü kaybeder. Dünya re-
kabet ve teknoloji çağında. Bilimin ol-
madığı yerde gelişme olmaz. Tekno-
lojinin etkili olmadığı yerde ülkelerin 
büyümesi olmaz. Firmalarımız yarına 
yönelik bir adım atmazlarsa gele-
cekleri zor olur. O yüzden firmaların 
mutlaka AR-GE merkezlerini kurma-
ları gerekiyor” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Elazığ Valisi 
Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Beledi-
ye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ 
Organize Sanayi Bölgesi Suat Öztürk 
de tüm yatırımcıları Elazığ’a davet 
etti. Konuşmaların ardından istişare 
toplantısı geçilerek, bölge OSB’lerinin 
sorunları dinlendi. Ardından Elazığ 
Organize Sanayi Bölgesi’nin 5. Kısım 
genişleme alanında yaptığı alt yapı 
yatırımlarının açılışı gerçekleştirildi.

Toplantıya Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali 
Çelik, Konya Sanayi Odası ve OSBÜK 
Başkanı Memiş Kütükcü, Elazığ Valisi 
Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Beledi-
ye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Ela-
zığ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı 
Suat Öztürk, Elazığ Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı İdris Alan ile Ağrı, Ar-
dahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, 
Erzurum, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, 
Tunceli ve Van’daki 22 OSB’nin baş-
kan ve temsilcisi katıldı.
n AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Aykut Erdoğdu, “İthal et, et fiyatları-
nı düşürmediği gibi yerli besiciliği de 
bitiriyor.” ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıkla-
mada, Tarım Gıda ve Hayvancılık 
Bakanlığının geçtiğimiz günlerde 
yüksek et fiyatlarına karşı önlem ola-
rak karkas et ithalatı yapma kararı 
aldığını belirtti. 

AK Parti iktidarının 15 yıldır uy-
guladığı politikaların, kırmızı etin 
fiyatının her geçen gün artmasına 
neden olduğunu ileri süren Erdoğdu, 
Türkiye’de bir vatandaşın 1 kilogram 
et almak için yaklaşık 7 saatlik geliri-
ni harcaması gerektiğini bildirdi. 

Etin çok pahalı olması nedeniyle 
halkın tüketim alışkanlıklarının da 
zorunlu olarak değişmeye başladı-

ğına işaret eden Erdoğdu, şunları 
kaydetti:

“AKP, hayvancılık politikalarıyla 
yerli hayvan besiciliğini zayıflatırken, 
aynı zamanda halkın daha pahalı et 
yemesine neden oldu. Hükümet, 
sorunu et üretimini değil, et ithala-
tını arttırarak çözmeye çalışıyor. Et 
ithalatı fiyatları ancak sınırlı süre için 
frenliyor. İthal et, fiyatları düşürme-
diği gibi yerli besiciliği bitiriyor. Oysa 
çözüm net; Yerli üreticilerin maliyet-
lerini düşürerek yerli üretimi arttır-
maya yönelik destekleme ödemesi 
yapmak, verimliliğin artmasını sağ-
lamak. Rasyonel politikalarla, planlı 
desteklerle daha fazla üretim ger-
çekleştirmek ve et fiyatlarını aşağı 
çekerek tüketiciye ulaştırmak.”
n AA

Memiş Kütükcü Hasan Ali Çelik

Ahmet Eşref Fakıbaba

 Aykut Erdoğdu
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Şiddeti işleyen hizmetten faydalanmasın!
Sağlıkta şiddet sona ermiyor. 

Son olay ise Perşembe günü Kon-
ya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Has-
tanesi’nde meydana geldi. Hasta-
nede çalışan Ebe Halime Gürkan, 
görev yaptığı sırada hasta yakınları 
tarafından sözlü ve fiziki şiddet gör-
dü. Darp raporu alan Ebe Gürkan, 
raporuna rağmen görevine devam 
etmişti. Sağlık-Sen Konya Şubesi 
ise hastane önünde sağlıkta şiddete 
hayır protestosu düzenledi ve yaşa-
nan şiddet olayları  protesto edildi.

“SIFIR TOLERANS İSTİYORUZ”
Düzenlenen basın toplantı-

sında açıklama yapan Sağlık-Sen 
Konya Şube Başkanı Zeynel Abi-

din Uysal, Ebe Halime Gürkan’ın 
şiddete maruz kalmasına rağmen 
fedakarlık yaptığını belirtti ve yet-
kililerden sağlık çalışanları ile ilgili 
hakların korunması gerektiğini 
ifade etti. Başkan Uysal, “Sağlık ça-
lışanlarına uygulanan şiddet artık 
karşılıksız kalmamalıdır. Sağlık Ba-
kanımıza ve hükümet yetkililerine 
sesleniyorum. Fazla bir şey istemi-
yoruz. Nasıl hasta hakları varsa biz 
de sağlık çalışanı haklarının acilen 
hemen şimdi hayata geçirilmesi-
ni istiyoruz. Hatta sağlıkta çalışan 
hakları birimlerinin kurulmasını 
talep ediyoruz. Artık sağlık çalışan-
larına bu tür şiddetin son bulmasını 
istiyoruz. Şiddete sıfır tolerans di-

yoruz. Yapanın yaptığı yanına kar 
kalmamalı diyoruz. Sağlık-SEN ola-
rak sağlık magandalarının yaptıkla-
rının yanlarına kar kalmaması için 
en az 6 ay sağlık hizmetlerinden 
faydalanmamalarını ve en az 6 ay 
tutuklu kaldıktan sonra mahkeme-
ye çıkarılmalarını istiyoruz.  Ayrıca 
alınan cezaların idari para cezasına 
çevrilmemesini, hapis cezası olarak 
infaz edilmesini bekliyoruz. 

Şifa veren ele vefa gösterilmesi 
gerekiyor. Tüm sağlık çalışanları-
nın her türlü haklı mücadelerinde 
ve mağduriyetlerinde bundan son-
ra da yanlarında olacağımızı tekrar 
ediyoruz”diye konuştu. 
n UFUK KENDİRCİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünün gösterildiği Ateş Serbest-2017 faaliyeti, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının katılımıyla gerçekleştirildi

‘Ateş Serbest-2017’
tatbikatı nefes kesti 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 
ateş gücünün gösterildiği Ateş Ser-
best-2017 faaliyetinde, milli imkan-
larla üretilen Fırtına obüsleri, Korkut 
hava savunma sistemleri, Atak he-
likopterleri, milli piyade tüfeği ve in-
sansız hava araçlarının kullanıldı, he-
defler tam isabetle imha edildi.

Faaliyet, komutanların Polatlı’daki 
General Nahit Şenoğul Atış ve Tat-
bikat Bölgesi’nde yerlerini almasının 
ardından başladı. 

“Seçkin Gözlemci Günü”nü, Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın 
yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuv-
vetleri Komutanı Koramiral Adnan 
Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Ge-
nelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral 
Ümit Dündar, 1. Ordu Komutanı Or-
general Musa Avsever, 3. Ordu Ko-
mutanı Orgeneral İsmail Serdar Sa-
vaş, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral 
Abdullah Recep, Donanma Komutanı 
Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, KK 
EDOK Komutanı Korgeneral Şeref 
Öngay da izledi. 

“Ateş’in Gücü” sloganıyla gerçek-
leştirilen ve şehitler ile gazilere ithaf 
edilen faaliyet, piyadelerin atışlarıyla 
başladı. Atışlarda yerli üretim milli pi-
yade tüfekleri kullanıldı. 

Hedeflerin tamamının vurulması-
nın ardından makineli tüfek nişancıla-
rının atışlarına geçildi. Hedeflerin ateş 
altına alınmasının ardından kundağa 
motorlu obüs atışı yapıldı. Biksi maki-
neli tüfek nişancılarının atışları sonra-
sı, keskin nişancı atışlarına geçildi. 

Keskin nişancıların bir kilomet-
relik mesafedeki küçük hedeflere 
yaptıkları isabetli atışlar, komuta 
kademesince beğeniyle takip edildi. 
“Tek atış ve vuruş” sloganıyla yapı-
lan keskin nişancı atışları sonrasında 
roketatar ve yerli üretim bomba atar 
atışlarına geçildi. 

“KORKUT” TAM İSABETLE VURDU
Havan atışlarını tanksavar atışları 

takip etti. Kornet güdümlü tanksa-
varla yapılan atışlarda hedefler tam 
isabetle vuruldu. Tank ve zırhlı perso-
nel taşıyıcı üzerine yerleştirilen uçak-
savarlarla yapılan atışların ardından 
farklı çaptaki havanlarla “baskı atışı” 

gerçekleştirildi.
Ateş Serbest-2017’nin hava hü-

cum harekatı kapsamında Sikorsky 
helikopterleri iki obüsü havadan atış 
sahasına getirdi. Helikopterlerden 
indirilen 75 milimetrelik obüs batar-
yalarının atışlarının ardından alandaki 
diğer obüslerin atışlarına geçildi. 

Kundağa motorlu ve çekili obüs-
lerin “görerek atışları” sonrasında 
silahlı ve mini insansız hava araçları 
tatbikat bölgesi üzerinde keşif uçuşu 
yaptı. SİHA’nın ve mini insansız hava 
aracının aldığı görüntüler, komutan-
ların faaliyeti takip ettikleri alandaki 
ekranlara da yansıtıldı.

Faaliyet, çok namlulu roketatarla-
rın ve obüslerin atışlarıyla devam etti. 
“Dünyanın en iyi kundağa motorlu 
obüsü” olarak nitelendirilen yerli üre-
tim Fırtına obüsleri de tatbikatta gö-
rev aldı. 40 kilometre mesafeye kadar 
atış yapabilen obüslerin atışlarında 
hedefler tam isabetle vuruldu. 

“Gururumuz Fırtına” anonsuyla 
yapılan atışlar sonrası obüs atışları 
devam etti.

Faaliyet kapsamında, belirlenen 
bölgenin mayınlardan temizlenmesi, 
engellerin açılmasının ardından taar-
ruz helikopterlerinin atışlarına geçildi. 

İlk atışları Atak’ların yaptığı faali-
yet sırasında yerli üretim Cirit roketi 
de Atak’lar tarafından kullanıldı. Fa-
aliyet, Genelkurmay Özel Kuvvetler 
Komutanlığı ve Sualtı Taarruz Timleri 
personelinden oluşan keskin nişancı-
ların atışlarıyla sürdü. 

 Deniz piyadelerinin makineli tü-
fek atışları sonrasında tank atışlarına 
geçildi. Hareket halindeki tanklarla 
duran hedeflere yapılan başarılı atış-
lar sonrasında Tow silah sistemleriyle 
atış gerçekleştirildi. 

Faaliyet, Fırtına obüslerinin arazi-
de intikal görevi yerine getirmesi son-
rasında atışları, ardından yapılan obüs 
ve tank atışlarıyla tamamlandı. Faa-

liyetin sonunda Akar ve komutanlar 
başarılı personele plaket takdim etti, 
hatıra fotoğrafı çekildi.

GÜLER: HER AN VAZİFEYE 
HAZIR OLUNMALI

Kara Kuvvetleri Komutanı Orge-
neral Yaşar Güler, faaliyetin açılışın-
daki konuşmasında, Türkiye’nin kriz 
ve istikrarsızlıkların hakim olduğu 
dünyanın en hassas bölgelerinden bi-
rinde yer aldığını belirtti. 

Belirsizlik ve riskle dolu coğraf-
yada yaşanan otorite boşlukları ve 
krizlerin, teröristle mücadele ve hu-
dut güvenliği konularında karşılaşılan 
tehditleri farklılaştırdığını dile getiren 
Orgeneral Güler, gelinen durumun 
silahlı unsurların farklı yeteneklerinin 
eş güdümle kontrol ve komuta edil-
mesini gerektiren hibrit harekatını 
ortaya çıkardığını söyledi. 

Vekalet, siber ve tünel savaşlarını 
“modern orduların hazır olması ge-
rektiren savaş çeşitleri” olarak nite-
lendiren Güler, şunları kaydetti:

“Böyle bir ortam TSK’nın, klasik 
savaş anlayışının dışında farklı görev-
leri icra edebilmesini ve her an vazife-
ye hazır olmasını da zorunlu kılmıştır. 
Ortaya çıkan bu durum TSK’nın tüm 
bu savaş çeşitlerinin oluşturduğu bu 
tehdidi, geleceğe yönelik bütüncül 
bir eğitim yönetimi anlayışıyla süratle 
bertaraf edebilecek, harekata hazır ve 
caydırıcı bir güç olmasını zorunlu hale 
getirmiştir.”
n AA

Asıl adı; Saîd b. Âmir b. Hizyem 
el-Cumahî el-Kureşî (ö. 20/641)
olup, annesi Ervâ bint Ebû Mu-
ayt’tır. On altı-on yedi yaşlarında 
iken Hayber’in fethi sırasında müs-
lüman olmuştur. 

Müslüman olmasında Hübeyb 
b. Adiyy’in çok büyük  rolü olmuş-
tur. Kureyş tarafından yakalanan 
Hubeyb Mekke dışındaki Tenim 
denilen yerde öldürüleceği zaman 
o da çağırılmış ve Hubeyb’in sağ-
lam , dik duruşu ve kureyş halkı 
etlerini parçalarken “Ey Hubeyb 
senin yerinde burada Muhammed 
olmasını istemezmiydin.” demeleri 
üzerine, “Bırakın burada olmasını 
O’nun (sav) ayağına bir diken bat-

masına bile gönlüm razı gelmez.” 
demesi Said b.Amir’i İslam’a 
daha çok yaklaştırmıştır. Said 
müslüman olduktan sonra Me-
dine’ye hicret edenler arasınday-
dı. O  Hayber’de ve daha sonraki 
gazvelerde Resûlullah’ın yanında 
yer aldı. 

Hz. Ebû Bekir’in halifeliği dö-
neminde Suriye bölgesine gön-
derilen ordunun kumandanı Yezîd 
b. Ebû Süfyân’ın yardım istediğini 
duyunca bu göreve talip oldu ve 
halifenin izniyle yanına aldığı el-
liden fazla gönüllü ile birlikte bu 
orduya katıldı. 

Ecnâdeyn Savaşı’nda ordu 

kumandanı Hâlid b. 
Velîd, Saîd’i İslâm or-
dusunun sol kanadının 
başına geçirdi. Yermük 
Savaşı’nda Ebû Ubey-
de b. Cerrâh’ın yardım 
istemesi üzerine Halife 
Ömer, Saîd’i gönderdi. 

Rasululah’ın iki 
halifesi hz. Ebu Bekir 
ve Hz. Ömer Said b. Amir’in doğ-
ruluğunu ve dindarlığını bilirler, 
onun nasihat ve sözlerini dikkate 
alırlardı.Hz. Ömer halife olduğu 

zaman Said b. Amir, 
Hz. Ömer’in yanına 
gidip şöyle nasihatte 
bulunmuştu:”Ömer! 
Halkın işlerini yaparken 
Allah’tan korkmanı, Al-
lah’ın emirlerini yerine 
getirirken insanlardan 
korkmamanı ve sözü-
nün fiiline aykırı olma-
masını tavsiye ederim. 

Sözün en hayırlısı, fiilin doğruladı-
ğıdır.” 

      Hz. Ömer, İyâz b. Ganm’in 
vefatından sonra onun yerine Hu-

mus valiliğine Saîd b. Âmir’i tayin 
etmek isteyince o, “Beni dünya ile 
imtihan etme” diyerek karşı çıktıy-
sa da halife ısrar edince bu görevi 
üstlenmek zorunda kaldı ve Allah 

Teâlâ’nın kendisine yeterince rızık 
verdiğini söyleyerek bu vazife için 
ücret almadı. 

Henüz evlendiği eşiyle birlikte 
görev yerine giden Saîd hakkında 
sabahları vazifesine geç geldiği, 
geceleri kimse ile görüşmediği, 
ayda iki gün hiç ortaya çıkmadığı 
ve bazan kendini kaybettiği yolun-
daki şikâyetler üzerine Hz. Ömer’in 
meseleyi araştırdığı ve bu şikâ-
yetlerin Saîd’in zühd hayatından 
kaynaklandığını görerek Saîd’e gö-
revinin başına dönmesini emrettiği 

rivayet edilir. 

Saîd b. Âmir, Humus’ta vali 
iken 20 (641) yılında vefat etti. 
Onun 18 yılında Rakka’da öldüğü 
ve kabrinin orada bulunduğu, ay-
rıca 19 yılında Kayseriye’de veya 
21’de Humus’ta vefat ettiği de zik-
redilmiştir. 

Hz. Peygamber’den hadis nak-
leden Saîd b. Âmir’den Abdurrah-
man b. Sâbit el-Cumahî hadis al-
mıştır. Şehr b. Havşeb’in Saîd’den 
yaptığı rivayetler ise mürseldir.

KAYNAK: TÜRKİYE DİYANET 
VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

“BİR ŞEYİ BULUNMADIĞI 
YERDE ARAMAK, ONU ARAMA-
MAK DEMEKTİR.” HZ. MEVLANA

HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:66 
SAÎD b. ÂMİR(R.A)

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE
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Irak hükümeti referandumun ardından IKBY’ye yönelik uyarılarını fiili müdahaleye çevirdi ve IKBY Haziran 2014’te DEAŞ’ın 
genişlemesinden önceki sınırlara dönmek zorunda kaldı. 16 Ekim’in ilk saatlerinden itibaren Irak’ta hızlı bir değişim yaşanıyor

Kerkük ve eski düzenin sonu!
Şu ana kadar Irak merkezi hükü-

meti ile IKBY arasında gerginlikler 
yaşansa da bu gerginlikler henüz ça-
tışmaya dönüşmedi. Fakat, son birkaç 
gündeki gelişmeler sürecin henüz 
tamamlanmadığını gösteriyor. Bu ne-
denle olayların gelişimi dikkatle ince-
lenmeli.

KRİZ NOKTASINA NASIL GELİNDİ?
Aslında yaşanan süreci anlamak 

için karmaşık cümleler kurmaya ge-
rek yok. DEAŞ’ın ortaya çıkmasıyla 
birlikte Bağdat yönetimi zayıfladı ve 
merkezi hükümete karşı ilerleyen ve 
kazanç elde eden sadece DEAŞ olma-
dı. IKBY, Sincar’dan Hanekin’e kadar 
uzanan bir hat üzerinde pek çok nok-
tayı DEAŞ’tan ele geçirdi. Ancak daha 
önemlisi, kontrol ettiği yerleri, kendi 
bölgesine kattığını ve terk etmeyece-
ğini ilan etti. Bu yerlerden bazıların-
da nüfus çok azalmıştı ve gündeme 
getiren de yoktu. Bazılarında ise Irak 
merkezi hükümetine bağlı güçler ile 
peşmergeler arasında gerginlikler ve 
irili ufaklı çatışmalar iki yıldır devam 
ediyordu. Referandum, bu sürecin 
son noktası oldu. 

Tartışmayı net bir biçimde orta-
ya koyarsak şöyle özetleyebiliriz: Bir 
tarafta ülkenin meşru hükümeti ol-
makla birlikte zayıfladığı için anaya-
saya göre denetiminde olan bölgeleri 
kaybeden bir merkezi hükümet, diğer 
tarafta anayasal meşruiyeti bulunan 
fakat merkezi hükümetle arasındaki 
ihtilaflı konuları fiili durum yaratarak 
çözmek isteyen bir federal bölge bu-
lunuyordu. Bir anlamda bu sorun, bir 
egemenlik sorunuydu. IKBY, Irak’tan 
ayrılma yönünde bir irade beyanında 
bulunmak üzere anayasaya göre ya-
pamayacağı yerlerde bir referandum 
yaptı. Bu referandumu yaparken de 
Bağdat’ın, bölge ülkelerinin ve ulus-
lararası güçlerinin çoğunun desteğini 
alamadı.

IKYB, DEAŞ ÖNCESİ 
SINIRLARA DÖNDÜ

Referandumun yapılmasına karşı 
çıkan güçlere rağmen Mesut Barza-
ni’nin referandum kararını uygulama-
ya geçirmesi, kendi tabanında büyük 
bir zafer olarak görüldü. Özellikle, 
KDP ve onu destekleyen bazı Batı ül-
kelerinde bu başarının artık bağımsız-
lığı beraberinde getireceği düşünülür-
ken, karşı adımlar gelmeye başladı. 
Irak hükümeti, IKBY’yi referandum 
sonuçlarını iptal etmesi ve yeniden 
müzakereye başlaması konusunda 
uyarırken ülke içindeki hukuki süreç-
leri işletmeye devam etti. 

Bu süre zarfında, Türkiye ve İran 
arasında üst düzey görüşmeler ya-
pıldı. Bu görüşmelerin neticesinde 
Irak hükümetine yaptığı hamlelerde 
tam destek olunması kararı çıktı. Bu 
çerçevede Irak hükümeti uyarılarını 
fiili müdahaleye çevirdi. Müdahale 
ise kısa sürede sonuç verdi ve IKBY 
Haziran 2014’te DEAŞ’ın genişleme-
sinden önceki sınırlara geri dönmek 
zorunda kaldı. Elbette bu sürecin en 
az çatışmayla tamamlanması tüm ta-
raflar için en iyisi. Ancak pek çok kişi 
aynı soruyu sordu: Neden bu kadar 
kolay oldu?

Önce şunun altı çizilmeli; Irak’ta 
hiçbir askeri ya da siyasi operasyon 
kolay değildir. Bu süreçte, en büyük 
risk IKBY’ye bağlı güçler ile Irak hü-
kümetine bağlı güçlerin çatışmasıydı. 
Merkezi hükümetin başarısını başlıca 
iki noktada aramak mümkün: Merke-
zi hükümetin kendisinden kaynakla-
nan faktörler ve IKBY’den kaynakla-
nan faktörler.

IKBY’DEKİ İÇ ANLAŞMAZLIKLAR
Merkezi hükümet, kendi içinde 

bir bütünlüğe sahip değil. Hükümeti 
oluşturan partiler ve önde gelen siya-
setçiler arasında derin fikir ayrılıkları 
var. Hükümetin pek çok alanda işle-
vini yerine getirdiği söylenemez. An-

cak, İbadi aldığı uluslararası destek ile 
yerel/ulusal askeri desteği harmanla-
yarak bir güç kullanma tercihinde bu-
lundu. Belki de bu tercihe daha sonra 
başvursaydı, bu denli zinde bir güç 
bulamayabilirdi. Çatışmadan yeni çık-

mış ve morali yüksek silahlı güçlerle 
bu hamleyi yapmak İbadi’nin en akılcı 
hamlesiydi.

Üstelik, özellikle Haşdi Şabi adı 
verilen ve resmi statü kazanmış olan 
milis güçleri, İbadi’nin kontrolündeki 
silahlı birimler değil. Kuzeydeki tar-
tışmalı bölgelerle ilgili siyasi ve eko-

nomik arzuları bulunan bu güçlerin 
tatmin edilmemesi, İbadi’yi zor du-
ruma düşürecekti. Bu nedenle, mer-
kezi hükümetin tepkisinin gecikmesi 
ya da yumuşak olması Bağdat’ı da 
kendi içinde bir karışıklığa itebilirdi. 
Bu nedenle, referandum kararı karşı-
sında kısa sürede ve sonuç getirecek 
bir tepki üretmesi İbadi açısından bir 
zorunluluktu, yoksa koltuğunu koru-
yamayabilirdi. 

Buna karşılık, IKBY, görünürde 
referandumundan güçlenerek çıkma-
sına ve Mesut Barzani’nin kazandığı 
prestije rağmen kendi içinde ciddi an-
laşmazlıklar yaşıyordu. Bir kere Bar-
zani, referandum sürecinde Goran ve 
KYB başta olmak üzere diğer partileri 
riskli bir pozisyona sürükledi. Başta bu 
iki parti olmak üzere IKBY’deki önde 
gelen partiler, bağımsızlık fikrini des-
teklemesine rağmen hem içeriden 
hem de dışarıdan karşılaşabilecekle-
ri baskı nedeniyle sürece çekinceyle 
yaklaşıyordu. Bu partiler açısından en 
büyük risk, IKBY’nin ne zaman ilan 
edileceği belli olmayan bir bağımsız-
lık söylemi çerçevesinde tamamen 
KDP’nin kontrolüne girmesiydi. Bu 
durum sadece bölgeye yönelik yara-
tabileceği riskler açısından değil, uzun 
süreli bir KDP hegemonyası açısından 
da onlar için politik bir tehditti. Bu ne-
denle aslında Barzani’nin referandum 
“zaferi” KDP dışındaki önemli partileri 
veya siyasi figürleri fazlasıyla kor-
kuttu. KYB’nin Kerkük konusundaki 
tavrının arkasında yatan en önemli 
neden budur. 

Elbette, geçmişten gelen rekabet, 
maddi sorunlar, İran’ın baskısı gibi 
faktörler de gözardı edilemez. Fakat, 
KYB’nin içinde sadece küçük bir ak-
tör olarak kalacağı bir “Barzanistan”ı 
kabul etmemesi, Kerkük’ten peşmer-

geyi çekmesinde belirleyici bir unsur 
oldu. Bunun yanı sıra Irak hüküme-
tinin bu süreçte bir yandan işbirliği 
mesajları verirken diğer yandan alttan 
alta İran’ı ve sahada kendisine yakın 
unsurları devreye soktuğu görüldü. 

Açıkçası İran bu süreci domine etti 
ve Kürtlerin arasındaki derin fikir ay-
rılıklarını çok iyi kullandı. Fakat çekil-
me sadece Kerkük’te gerçekleşmedi. 
Önce KYB’nin kontrol ettiği Diyala ve 
Selahaddin’de arkasından Musul düz-
lüklerinde benzer bir sürecin yaşandı-
ğı görüldü. Yani, Irak ordusu karşısın-

da çekilen sadece KYB değildi. KDP 
ve KYB arasında Kerkük’teki mağlu-
biyetin suçlusunun kim ve ne olduğu 
tartışılırken, KDP’nin de Musul’dan 
çekilmesi aslında Erbil’in Bağdat kar-
şısındaki zayıflığının sadece partiler 
arasındaki güç rekabetine bağlana-
mayacağını göstermektedir. Partiler 
arasındaki rekabet çok önemli, fakat 
tek açıklayıcı neden değildir.

BAĞDAT SÜREÇTE 
ÜSTÜNLÜĞÜ NASIL ELE ALDI?
Bağdat’ın IKBY’yi 2014 Haziran’ı 

öncesine itebilmesinde rol oynayan 
faktörler şöyle sıralanabilir: IKBY, 
uzun süredir bir ekonomik krizin 
içinde. Maaşların ödenememesi işin 
görünen yüzü. Birkaç yıl öncesinde 
IKBY’nin Ortadoğu’nun yeni Dubai’si 
olacağı söyleniyordu. Pekçok petrol 
şirketi ya el altından ve Bağdat’ı dışla-
yarak yatırım yapıyor ya da yapmaya 
hazırlanıyordu. Hatta, Kerkük petro-
lüne bile gerek kalmaksızın IKBY’nin 
diğer bölgelerdeki petrol ve doğal gaz-
la bağımsızlığı getirebilecek bir gücü 
olduğu iddia ediliyordu. Fakat bu id-
dialar boşa çıktı. Kısa sürede artan ge-
lirlere bağlı olarak sanal bir zenginlik 
ortaya çıktı. Aşırı derecede eşitsiz ve 
nepotizmi körükleyen hızlı zenginleş-
menin kaynağı bir süre sonra kesilin-
ce, IKBY’deki ekonomik durum aşırı 
derecede bozuldu. 

İkinci önemli faktör, IKBY’nin 
silahlı güçlerinin doğası. Peşmerge-
nin, DEAŞ karşısındaki ilerlemesi, 
ABD’nin yoğun hava desteğine bağlı 
olarak ortaya çıktı. ABD, Almanya, 
Türkiye ve daha pek çok ülke peşmer-
geye askeri eğitim verdi. Modern si-
lahlarla donatıldı ve hiç sahip olmadığı 
teknik ekipmanları elde etti. Üstelik, 
peşmergenin “ulusal ordu”ya dönüş-
türülmesi için ABD’nin gözetiminde 

pek çok proje geliştirildi. Fakat peş-
merge ulusal bir orduya dönüşmedi. 
IKBY’de silahlı güçler arasındaki en 
sıkıntılı mesele hala particilik. 1970 
ve 80li yıllarda önemli askeri liderler 
çıkarmış olsa bile yerine yenileri gel-

medi.
IKBY’NİN YAPISAL SORUNLARI
Bugün peşmerge liderleri olarak 

ön plana çıkan isimler 30 ya da 40 yıl-
dır bu sürecin içinde. Çoğu yaşlandı. 
Ancak askeri lider olmalarının yanı 
sıra siyasi kimlikler de kazandılar. Her 
biri KDP ve KYB içinde önemli bir si-

yasi konuma sahip. Yerlerine gelen 
genç kuşak ise kendi oğulları ya da ye-
ğenleri. Özellikle son 15 yılda IKBY’de 
pek çok değişiklik olmasına rağmen 
bir konu neredeyse hep sabit kaldı: 
Güvenlik kurumlarının kontrolü bir 
aile meselesi. Silahlı gruplar önde ge-
len ailelerinin denetiminde ve aileler 
de bunu parti çıkarları için kullanıyor. 
Bu nedenle, KYB ya da KDP bir siya-
si pozisyon takındığında askeri olarak 
birbirine karşı duran peşmerge güçle-
ri ortaya çıkıyor. İşte referandum son-
rası süreçteki siyasi kırılmalar askeri 
alana yansıyınca IKBY’nin Irak ordusu 
karşısında hiçbir şansı kalmadı. Bu 
durum, sayı, donanım, örgütlenme ve 
motivasyon açısından güçlü olan Irak 
ordusu karşısında hızlı ve kaçınılmaz 
bir geri çekilmeye neden oldu. 

Üçüncü faktör ise dış etkenlerin 
rolü. Türkiye ve İran’ın referandum 
sonrasında Bağdat’ın arkasında net bir 
biçimde duracağı görülüyordu. Ancak 
IKBY buna karşılık Batıdan destek ala-
bileceğini düşünüyordu. Muhtemelen 
Mesut Barzani referandum öncesinde 
kendisine sunulan teklifleri reddeder-
ken önemli bir değerlendirme hatası 
yaptığını, referandumdan sonraki sü-
reçte anladı. Bağdat’a yönelik birkaç 
sınırlı uyarının dışında destek bula-
madı. Eğer Irak ordusunun hamleleri 
karşısında Batı ülkeleri veya Rusya, 
IKBY’nin arkasında dursaydı sonuç 
farklı olabilirdi. Ancak, belki de olası 
bir bağımsız devletin kendilerine ne 
kadar ihtiyaç duyabileceğini göster-
mek için belki de kendilerini dinleme-
diği için Batı devletleri, bir süre sınırlı 
olarak cezalandırma yoluna gidince 
IKBY yalnız kaldı.

BUNDAN SONRAKİ SÜRECİ 
BELİRLEYECEK ETKENLER

Şu anda Irak hükümetinin açık 

bir üstünlük kurduğu görülüyor, fakat 
bu her şeyin bittiği anlamına gelmi-
yor. Dikkat edilirse, 2003’ten bu yana 
Irak’taki tüm uzun süreli çatışmaların 
öncesinde çatışan taraflardan birisi 
ilk etapta çatışma sahasından çekildi. 

2003’te Irak ordusu ABD’yle savaş-
madı, sonraki yıllarda ABD’ye uzun 
süreli bir gerilla savaşı başlattı. Irak 
ordusu ve peşmerge güçleri, DEAŞ 
ile karşılaştıklarında önce önünde 
duramadılar, kaçtılar ya da çekildiler. 
Sonra aldıkları destekle geri döndüler 
ve hedeflerine ulaştılar. Şimdi aynı 

durum, Kerkük ve diğer bölgeler için 
de geçerli olabilir. Bu nedenle, uzun 
süre çatışmanın yaşanmayacağı bir 
istikrar dönemine girdiğimizi söy-
lemek için henüz erken. Peki yakın 
geleceği hangi etkenler belirleyecek.

Öncelikle, IKBY’deki iç denge-
lere dikkat etmek gerekiyor. 20 gün 
öncesinde KDP’nin açık bir üstünlü-
ğünden söz edilirken, bugün köşeye 
sıkışmış ve liderliği sorgulanan bir 
KDP bulunmakta. Nitekim, bu ne-
denle kasım ayı başında yapılacak 
olan IKBY parlamento ve başkanlık 
seçimi iptal edildi. KDP, kendi için-
deki sorunları dışarı pek vurmasa da 
olan bitenden parti ve liderlik olarak 
olumsuz etkilendiği açık. 

Buna karşılık, IKBY’deki yeni 
politik denklem sadece KDP çerçe-
vesinde ele alınamaz. KYB de ciddi 
bir iç çalkantı sürecine girmiş du-
rumda. Referandumdan hemen önce 
Berham Salih’in ayrılarak bir parti 
kurmasından sonra Kosrat Resul ve 
Molla Bahtiyar gibi önde gelen diğer 
bazı isimlerin ayrılması muhtemel. 
KYB’nin bu bölünmelerden az zarar 
görmesinin yolu Bağdat ile anlaşmış 
olmanın ekonomik faydalarını bir an 
önce görmek. 

Uzun süredir ekonomik sorun-
lar yaşayan halk, maaşları düzenli 
ve tam olarak ödenmeye başlayınca 
tavır değiştirebilir. Fakat bu şimdilik 
sadece bir tahmin, ekonomik etken 
beklenen etkiyi yapmayabilir. Son 
olarak, seçimin ertelenmesine yö-
nelik tepkilerin nereye varacağına 
bakılmalı. Geniş çaplı gösteriler ve 
gösterileri bastırmak için kullanıla-
cak yöntemler IKBY’nin kendi içinde 
parçalanmasına ve birden çok fede-
ral bölge ortaya çıkmasına yol açacak 
bir sürece kadar evrilebilir. KDP’nin 

referandumdan sonraki yenilgisini 
örtmeye çalışmak için medya üzerin-
den yürüttüğü kampanya epey teh-
likeli. Partilerin mücadelesi, sokakta 
halkı da karşı karşıya getiren sonuç-
lar yaratabilir.

BAĞDAT’TAKİ İÇ DENGELER
Yakın gelecekte belirleyici olacak 

ikinci etken, Bağdat’taki iç dengeler. 
Her ne kadar Haydar İbadi, orduyu 
ve milis güçleri kontrol ediyor görün-
se de bu görüntü yanıltıcı. Bağdat’ın 
yakın geleceğinde en önemli faktör 
milis güçlerinin siyasal alana nasıl 
entegre olacağıdır. Eğer 2018 içinde 
yapılabilirse (ki zamanında yapılması 
zaten güç görünüyor) Irak’taki seçim 
bunun için önemli bir gösterge ola-
bilir. Milis güçlerinin farklı siyasal 
bağlantıları var. Tek bir çerçevede 
toplanmıyorlar. Şu ana kadar, önce 
DEAŞ’a sonra da IKBY’ye karşı bir 
araya geldiler. Fakat onları bir arada 
tutan ortak rakip/düşmanları ortadan 
kalkınca silahlarının birbirine dön-
mesi ihtimali yabana atılmamalı. 

İbadi, şu anda zafer kazanmış bir 
komutan, Maliki’nin kaybettiği top-
rakları geri alan lider konumunda. 
Fakat herkes olası bir seçimden son-
ra yeni başbakanın İran-ABD uzlaşısı 
ile yerel dengelerin kesişiminde or-
taya çıkacağını biliyor. Bugün, İbadi 
güçlü, fakat yarın İran-ABD ilişkile-
rinin bozulması halinde İran’ın daha 
fazla çatışmacı bir kişinin arkasında 
durması ihtimali küçümsenmemeli. 
Bu durumda, Batı’nın desteğini ala-
mayan Irak merkezi hükümeti kar-
şısında IKBY’nin yeniden ve üstelik 
daha güçlü olarak sahaya sürülmesi 
şaşırtıcı olmaz.
TARTIŞMALI BÖLGELERİN GELECEĞİ

Üçüncü faktör, tartışmalı bölge-
lerin geleceğinin ne olacağı. 2007’ye 
kadar çözülmesi gereken bu soru-
nun çözülememesi son 10 yılda bu 
coğrafyada çok ciddi sorunların ya-
şanmasına neden oldu. Artık Iraklı 
yetkililerin bu sorunun çözümünü 
ötelemekten vazgeçmesi ve bir an 
önce uzlaşıya ve saha gerçeklerine 
dayalı bir çözüm bulması şart. Çünkü 
baskı veya oldu bittiler ile taşlar ye-
rine oturmuyor. Musul’daki görüntü-
ler çok dikkat çekiciydi. Irak ordusu-
nun girdiği yerlerin bazılarında halk 
peşmergenin çekilmesinden duydu-
ğu memnuniyeti çok açık gösteriyor-
du. Ancak en hassas nokta Kerkük. 
Kerkük’ün nasıl patlamaya hazır bir 
bomba olduğunun örnekleri hala 
görülüyor. Şehirde provokasyona 
yönelik hamlelerin yapıldığı gözlem-
lenebiliyor. Bu nedenle, şehrin içinde 
milis güçlerin kalmaması çok önemli. 
Fakat, milislerin çekilmesi sorunları 
çözmüyor. Kerkük’te KYB yakın za-
manla tekrar güçlenecek. Bu çekilme 
anlaşmasının belki de en önemli par-
çasıydı. Fakat, KYB’nin güçlenmesi 
daha önce olduğu gibi Türkmen ve 
Arapların baskı altına alınmasına da-
yanacak olursa Kerkük’teki sorunlar 
büyüyecektir. Son olarak PKK faktö-
rü unutulmamalı. PKK’nın IKBY’deki 
iç karışıklığı kendi propagandasına 
alet etmeye çalıştığı görülüyor. An-
cak bu süreç propagandanın ötesine 
geçerek Suriye’deki güçlenmesine 
Irak’ta da etki sahasını genişletme 
sürecini eklemesiyle sonuçlanabilir. 
İster partiler arasındaki güç mücade-
lesinin sonucunda IKBY’deki partile-
rin zayıflaması isterse bilinçli olarak 
önünün açılmasıyla PKK’nın güçlen-
mesi Irak için istikrarsızlık kaynağı 
olacaktır. Türkiye’nin bu süreci ya-
kından takip etmesi elzemdir. 

[Ahi Evran Üniversitesi Ulusla-
rarası İlişkiler Bölümü öğretim üye-
si olan Doç. Dr. Serhat Erkmen aynı 
zamanda 21. yy Türkiye Enstitüsü 
Ortadoğu ve Afrika masasının başka-
nıdır] n AA

KERKÜK OPERASYONU VE ESKİ DÜZENİN SONU
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Irak merkezi hükümetinin, Ker-
kük’te 3 yıl sonra tekrar denetimi 
sağlamasıyla, Irak Kürt Bölgesel Yö-
netimi (IKBY) Başkanı Mesut Bar-
zani’nin, Peşmergeler tarafından 
burada denetlenen günlük 300 bin 
varilden fazla petrolü kaybettiği be-
lirtiliyor. Terör örgütü DEAŞ’ın 2014 
yılında gerçekleştirdiği saldırılar sıra-
sında, IKBY Başkanı Barzani’ye bağlı 
Peşmergeler kentteki petrol kuyula-
rının denetimini ele geçirmişti. Irak 
güçleri, Kerkük’te bulunan Kuzey 
Petrol ve Doğal Gaz Şirketleriyle Baba 
Gürgür, Kuzey Bay Hasan ve Gü-
ney Bay Hasan, Avana, Cembur ve 
Habbaz gibi önemli petrol kuyularını 
Peşmerge’nin elinden hiçbir çatışma 
yaşanmadan alarak Bağdat’ın kontro-
lüne geçirdi. Merkezi yönetimin Ker-
kük’e girmesiyle IKBY, kontrolündeki 
petrol kuyularının yarısını kaybetmiş 
oldu. Barzani yönetimi ayrıca ülkenin 

en büyük boru hattı Kerkük-Ceyhan 
petrol hattında da kontrolü kaybetti.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü 
Asım Cihad, yaptığı açıklamada, 
“IKBY, petrol üretimi ve satışıyla ilgili 
şeffaf veri veya istatistikler olmasa da 
kuzeyden günlük yaklaşık 800 bin va-
ril petrol ihraç ediyordu. Bunun 300 
bin varilden fazlası Kerkük’teki Bay 
Hasan ve Avana petrol sahasından-
dı.” dedi. IKBY, buradaki petrol satı-
şından aylık yaklaşık 4,5 ila 5 milyon 
dolar gelir elde ediyordu. Kerkük’ün 
yaklaşık 13 milyar varil petrol rezer-
vine sahip olduğu biliniyor. Bu da 
ülkedeki rezervin yüzde 12’sini oluş-
turuyor. “Merkezi yönetim, Kerkük 
ve tartışmalı bölgelerdeki petrolün 
yüzde 100’üne hakim” Iraklı Enerji 
Uzmanı Hamza Cevahiri, “Irak mer-
kezi yönetimi, Kerkük ve tartışmalı 
bölgelerdeki petrolün yüzde 100’üne 
hakim oldu ve buralarda yeniden 

kontrol sağladı.” dedi. Kerkük-Cey-
han petrol boru hattının daha önce de 
birçok kez saldırıya uğradığını hatırla-
tan Cevahiri, “Peşmerge, Kerkük’teki 
petrol yataklarından çekilince Bay 

Hasan ve Avana petrol sahalarının 
büyük bölümünü ateşe verdi. Boru 
hattının yeniden onarımı en az 6 ayı 
bulur.” diye konuştu.
n AA

Bangladeş’teki Arakanlı 
Müslüman sayısı 800 bin!

TİKA Özbekistan’da 
141 hasta iyileştirdi

BM, 25 Ağustos öncesi ve son-
rasında Cox’s Bazar’daki kamplara 
sığınan Arakanlı Müslüman sayısı-
nın 800 bine ulaştığını açıkladı. Bir-
leşmiş Milletler (BM), Myanmar’da-
ki şiddet olaylarından kaçarak 
Bangladeş’teki kamplara sığınan 
Arakanlı Müslümanların sayısının 
800 bine ulaştığını açıkladı. Ulus-
lararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü 
Joel Millman, BM Cenevre Ofisi’n-
de düzenlenen basın toplantısında, 
25 Ağustos’tan bu yana Myanmar 
ordusu ve fanatik Budistlerin sal-
dırılarından kaçarak Bangladeş’e 
sığınan Arakanlı Müslümanların sa-
yısının 589 bin olduğunu ve bu sı-
ğınmacıların zorlu şartlarda yaşam 
mücadelesi verdiğini söyledi. Mill-
man, Cox’s Bazar kentindeki kamp-
lara daha önce gelenlerle bölgedeki 
Arakanlı Müslüman sayısının 800 
bine ulaştığı bilgisini paylaştı. Sını-
rın Bangladeş tarafındaki Anjuman 

Para köyünde sıkışıp kalan 7 bin sı-
ğınmacının dün Bangladeş ordusu 
tarafından Ukhiya ve Teknaf’daki 
geçici kamplara yerleştirildiğini 
aktaran Millman, bölgede “hayat 
kurtaran” insani yardımlara devam 
ettiklerini kaydetti.

“EN BÜYÜK SIĞINMACI KRİZİ”
Birleşmiş Milletler Mülteci-

ler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 
Sözcüsü Duniya Aslam Khan da 
basın toplantısında “Son yıllardaki 
en büyük sığınmacı krizi ile karşı 
karşıyayız.” değerlendirmesinde 
bulundu. Khan, Arakan eyaletine 
halen erişim izni alamadıklarına ve 
sığınmacı akınının hız kesmeden 
devam ettiğine dikkat çekti. BM, 
Arakanlı Müslümanların temel in-
sani ihtiyaçlarının karşılanması için 
434 milyon dolarlık acil fona ihtiyaç 
duyulduğunu açıklamıştı.
n AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye 
Sağlık Bakanlığı, Özbekistan Sağ-
lık Bakanlığı, Özbekistan Sağlam 
Evlat Vakfı iş birliğinde 9’uncu 
Plastik Cerrahi Ameliyat Projesi 
Özbekistan’ın Surhanderya vilayet 
merkezindeki Tirmiz şehrinde ger-
çekleştirildi. TİKA’dan yapılan açık-
lamaya göre, TİKA’nın destek ve 
koordinasyonundaki 9’uncu Plastik 
Cerrahi Ameliyat Projesi ile Tirmiz 
şehrinde 691 çocuk muayene edildi, 
141 hastanın plastik cerrahi ameli-
yatı gerçekleştirildi. Ameliyatlardan 
önce hastanede düzenlenen açılış 
törenine, Türkiye Sağlık Bakanlığı 
Yönetim ve Protokol Dairesi Başka-
nı Arif Çetin, Surhanderya Vilayeti 
Vali Yardımcısı Mavluda Kabulova, 
TİKA Taşkent Koordinatörü Ali İh-
san Çağlar, İl Sağlık Müdürü Abdu-
samat Narkabilov, Hastane Başhe-
kimi Nazim Diyarov, Sağlam Evlat 
Vakfı Surhanderya Başkanı Borihal 
Hocamkulova, doktorlar, çok sayıda 
hasta ve refakatçileri katıldı. Burada 

konuşan Çetin, bu tür organizas-
yonların iki ülke arasındaki dostluk 
ve kardeşlik bağlarının daha da güç-
lenmesine önemli katkılar sağlaya-
cağını vurguladı.

Surhanderya Vilayeti Vali Yar-
dımcısı Kabulova da projenin bölge 
halkı için çok önemli olduğunu ifa-
de etti. TİKA Taşkent Koordinatörü 
Çağlar, Tirmiz’de gerçekleştirilen 
bu ameliyatların hem TİKA’nın des-
teğiyle uzun yıllardır devam eden iş 
birliği projelerinin bir sonucu hem 
de aynı tarih ve kültüre mensup 
Özbek ve Türk halkının kardeşlik 
hukukunun bir sonucu olduğunu 
kaydetti. Öte yandan düzenlenen 
kapanış töreninde konuşan Türki-
ye’nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet 
Başar Şen, tüm sağlık personeline 
ve TİKA Başkanlığına teşekkür etti. 
Plastik Cerrahi Ameliyatları Projesi 
önceki yıllarda Özbekistan’ın Bu-
hara, Semerkant, Fergana, Kara-
kalpakistan Özerk Cumhuriyeti ve 
Namangan şehirlerinde gerçekleşti-
rilmişti.  n AA

Irak güçleri ile Peşmerge arasında Erbil-Kerkük karayolu üzerinde ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi

Kerkük kızıştı, ağır
çatışmalar yaşanıyor

Irak güçleri ile Peşmerge arasın-
da Erbil-Kerkük karayolu üzerinde 
ağır silahların kullanıldığı şiddetli 
çatışmalar yaşanıyor. Irak güvenlik 
güçlerinin Kerkük’ün Altunköprü 
kasabasında kontrolü sağlamasının 
ardından Peşmergelerin konuşlan-
dığı mevzilere yaklaşmasıyla çatış-
ma başladı. Irak güçleri ağır toplarla 
mevzileri vururken Peşmergeler de 
karşılık verince çatışma şiddetlendi. 
Irak güçlerinin top ateşiyle yaralanan 
Peşmergelerin olduğu, bazı araçla-
rın da yanmaya başladığı görüldü. 
Şiddetli çatışma üzerine, Erbil’den 
yola çıkan ağır silahlar taşıyan askeri 
konvoy, temas hattına doğru iler-
leyişe geçti. Öte yandan, Irak Kürt 
Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge 
Komutanlığı bölgedeki gelişmelerle 
ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama-
da, “İran Topçu Birliği ve Haşdi Şabi 
milisleri, Irak’ın verdiği ABD yapı-
mı silahlarla Altunköprü mevkiinde 
Peşmerge mevzilerini sabah saat 
8’den itibaren bombalamaya başla-
dı.” ifadeleri kullanıldı.

BAĞDAT, ALTUNKÖPRÜ’DE 
KONTROLÜ SAĞLADI

Irak merkezi yönetim güçlerinin 
Kerkük’e bağlı Altunköprü kasaba-
sında kontrolü sağladığı bildirildi. 
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Sa-
vaş Medya Ağı tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, “Terörle mücade-
le, federal polis ve Haşdi Şabi güçle-
ri, Altunköprü’de güvenliği sağladı.” 
denildi. Bölgedeki aktardığı bilgiye 
göre, Peşmerge güçleri IKBY sınır-
larına çekildikten sonra çevre bölge-
lerden kasabaya havan topu saldırısı 
yapıldı. Kürdistan Yurtseverler Birli-
ği’nin (KYB) resmi internet sitesine 
konuşan bir güvenlik kaynağı, Ker-
kük-Erbil karayolu üzerinde Altun-
köprü’de Peşmerge ile Irak güvenlik 
güçleri arasında çatışmanın çıktığını 
ifade etmişti.

SADR’DAN ‘KERKÜK TALİMATI’
Öte yandan Irak’ta Şii lider Muk-

teda es-Sadr’ın, kendisine bağlı Se-
raya es-Selam’a (Barış Tugayları) 
güvenliğin artırılmasında yardımcı 
olmak için Kerkük’e yönelmele-
ri talimatı verdiği bildirildi. Seraya 
es-Selam’dan İhab Muhammed, 
yaptığı açıklamada, “Barış Tugayla-
rı’na bağlı Acil Müdahale Birliği bu 
sabah Sadr’ın talimatıyla Kerkük’e 

yöneldi.” dedi. Muhammed, söz ko-
nusu birliğin, özellikle Irak güçleri-
nin kontrolü sağlamasının ardından 
yaşanan olaylar üzerine Kerkük’te 
sivilleri korumak ve güvenliği ar-
tırmak amacıyla harekete geçtiğini 
söyledi. Musul’u terör örgütü DE-
AŞ’tan kurtarma operasyonlarına 
katılmayan Seraya es-Selam, Irak’ın 

Salahaddin iline bağlı Samarra ken-
ti ve çevresinde konuşlanıyor. Irak 
Başbakanı Haydar el-İbadi, çarşam-
ba günü Kerkük merkezinde güven-
liğin yerel polis ve terörle mücadele 
güçleri tarafından sağlandığını, bun-
lar dışındaki silahlı gruplara izin ve-
rilmeyeceğini belirtmişti.
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IKBY petrol kuyularının yarısını kaybetti

D-8 dönem başkanlığı Türkiye’ye devredildi
Pakistan Başbakanı Şahid Ha-

kan Abbasi, Lütfi Kırdar Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. 
Zirvesi’ndeki konuşmasında, güzel 
ve tarihi İstanbul kentinde bir araya 
gelmekten son derece mutlu oldu-
ğunu söyledi.

Konukseverlik ve karşılama ne-
deniyle duygulandıklarını dile geti-
ren Abbasi, Türkiye’ye organizas-
yon nedeniyle teşekkürlerini sundu. 
Abbasi, D-8’in ekonomik iş birliğini 
daha da artırarak devam edeceği-
ni aktararak, “D-8 aynı zamanda 
proje uygulama devresine de girdi. 
Kalkınma, ilerleme ve halklarımızın 
refahı için çalışmamız gerekiyor. 
Uluslararası düzeyde daha güçlü bir 
ses çıkarmamız gerekiyor. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bu zirve için seç-
tiği ekip gerçekten çok maharetli 
bir şekilde çalışıyor. Sürdürülebilir 

kalkınma ve insan odaklı kalkınma-
yı genel tema olarak seçtik.” diye 
konuştu.

Bu yıl 70. bağımsızlık yılını kut-

layan Pakistan’ın son 10 yılda pek 
çok zorluk yaşadığını, terörizmin 
bölgede yarattığı tehditkar ortamla 
mücadele etmek zorunda kaldığını 

anlatan Abbasi, Pakistan’ın kararlı 
şekilde hareket edip dalgayı tersine 
çevirmeyi başardığını, güvenlik or-
tamının iyileşmesinin, ekonominin 

de iyileşmesini beraberinde getirdi-
ğini söyledi.

Abbasi, Pakistan ekonomisinin 
son 4 yılda ciddi ilerleme kaydet-
tiğini, iletişim ve enerji altyapısını 
iyileştirmeye yöneldiğini, bölgesel 
bağlantıları güçlendirdiğini belirte-
rek, Çin-Pakistan ekonomi korido-
runun da yakalanan büyüme tren-
dini sürdüreceğini dile getirdi.

D-8 üyesi ülkelerle çeşitli ortak-
lıklar yaptıklarına değinen Abbasi, 
karayolu, demiryolu, deniz ve hava 
yolu bağlantılarıyla, bağların güç-
lendirildiğini vurguladı.

Abbasi, “D-8’in 20. yılını kut-
ladığımız bu yıl, hedeflerimizi ve 
vizyonumuzu gerçekleştirmeye 
verdiğimiz taahüdü bir kez daha 
pekiştirmeliyiz. D-8 çok geniş kay-
naklara sahip bir bölge, ancak or-
tak kaynaklarımızı optimize etmek 
için daha fazla işbirliği yapmamız 

gerekiyor. Bunu her düzeyde, her 
alanda yapmamız lazım. Ancak ve 
ancak o zaman sinerji oluşturabilir 
ve bu sayede güvenli ve sürdürüle-
bilir bir refah düzeyi sağlayabiliriz.”

DÖNEM BAŞKANLIĞI TÜRKİYE’YE 
DEVREDİLDİ

Pakistan Başbakanı Abbasi, 
D-8’in başkanlığını Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a dev-
retmekten şeref duyduğunu ifade 
ederek, Erdoğan’a, “Sizi, başkanlı-
ğınızdan dolayı kutluyorum. Emi-
nim burada gösterdiğiniz zeka, di-
namizm ve bilgeliğiniz sayesinde 
D-8’e yeni bir dinamizm katacak-
sınız. Pakistan halkı ve hükümeti 
adına size tam desteğimizi verme-
ye devam edeceğiz. Pakistan’da her 
zaman son derece istekli bir dost ve 
ortak bulacaksınız.” şeklinde hitap 
etti.
n AA

Pakistan Başbakanı Abbasi, D-8 zirvesinde karşılıklı menfaate dayalı iş birliğini 
vurgulayacaklarını belirterek, “Bu zirve bizim için çok güzel bir fırsat.” dedi.

 Irak güvenlik güçlerinin Kerkük’ün Altunköprü kasabasında kontrolü sağlamasının ardından 
Peşmergelerin konuşlandığı mevzilere yaklaşmasıyla çatışma başladı.
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“Yazılacak Çok Şeyimiz Var” etkinlikleri kapsamında bir grup üye arkadaşımızla birlikte Bolu Belediyesi’nin misafiriydik. Özellikle tabiata 
merakı olanların mutlaka görmesi gereken bir yer Bolu. Bolu, yemyeşil tabiatının yanı sıra tarihî eserleriyle de dikkat çeken bir şehir

Yemyeşil doğa harikası AHMET KUŞ 
GEZİ YAZISI-2 

28-30 Temmuz 2017 tarihleri 
arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
Konya Şubesi tarafından düzenle-
nen “Yazılacak Çok Şeyimiz Var” 
etkinlikleri kapsamında bir grup 
üye arkadaşımızla birlikte Bolu Be-
lediyesi’nin misafiriydik. Bolu’da 
bulunduğumuz süre içerisinde çok 
farklı yerleri görme ve tanıma im-
kânımız oldu. Bolu’nun sahip oldu-
ğu güzelliklerden sizlere de bah-
setmek istiyoruz. Özellikle tabiata 
merakı olanların mutlaka görmesi 
gereken bir yer Bolu. Bolu, yemye-
şil tabiatının yanı sıra tarihî eserle-
riyle de dikkat çeken bir şehir. Batı 
Karadeniz bölgesinde yer alan Bo-
lu’nun batısında Düzce ve Sakarya, 
güneybatısında Bilecik ve Eskişe-
hir, güneyinde Ankara, doğusunda 
Çankırı, kuzeyinde Zonguldak ve 
kuzeydoğusunda Karabük illeri yer 
alıyor.Özellikle Bolu ormanları içe-
risinde oluşan irili ufaklı göller, ülke 
çapında üne sahiptir. Abant, Yeni-
çağa, Çubuk, Sünnet, Karagöl, Ka-
ramurat ve Yedigöller adıyla bilinen 
Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Naz-
lıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl 
bu göllerin en bilinenleridir. 

Mudurnu çayları üzerinde ya-
pılmıştır. Çevresi ormanlarla kaplı 
olan göl, şehir merkezine yakınlığı 
ve ulaşım kolaylığı nedeniyle piknik 
yapmak ve olta ile balık avlamak 
isteyenler tarafından yaz aylarında 
çok rağbet görmektedir.

Aladağ Yaylası: Bolu’nun 25 km 
güneyindeki dağ yamaçları üzerin-
de, ormanlar arasında bulunan yay-
la, yemyeşil düzlükleri ile piknik ve 
kamp için çok ideal bir alandır. Ala-
dağ Yaylasının yakınında Orman İş-
letme Tesisleri, Aladağ İzcilik Kam-
pı ve bir de gölet bulunmaktadır.  

Sarıalan Yaylaları:Bolu’nun 20 
km güneydoğusunda Kartalkaya 
yolu üzerinde, çevresinde 14 yayla-
nın bulunduğu bir yayla grubudur. 
Kamp, piknik ve doğa yürüyüşü için 
çok uygun bir alan olan yaylada bir 
de gölet bulunmaktadır.

Abant Gölü: Bolu’nun 34 km 
güneybatısında Abant Dağları üze-
rinde bulunan tabii bir göldür. Yılın 
her ayında büyüleyici bir güzelliğe 
sahip olan göl, Bolu’nun en göz-
de tatil merkezlerinden birisidir. 
Abant’a hem günübirlik gezip gör-
mek hem de konaklamak amacıyla 
gidebilirsiniz.Abant Gölü ve çevre-
si bitki zenginliğine ve büyük bir 
açık hava rekreasyon potansiyeline 
sahip bulunduğu için 1988 yılında 
“Tabiat Parkı” olarak koruma altına 
alınmıştır.Sarıçam, karaçam, kayın, 
meşe, kavak, dişbudak, gürgen, sö-
ğüt, ardıç ağaçları ve ormangülü, 
ılgın, fındık, muşmula, papazküla-
hı, alıç, çobanpüskülü, kuşburnu, 
eğrelti, böğürtlen, çilek, nane, ahu-
dudu, sarmaşık, ısırgan, atkuyru-
ğu ve çayır otları göl çevresindeki 
başlıca ağaç ve çalı çeşitleridir.Gö-
lün kenarları çeşitli su bitkileriyle 
ve nilüferlerle doludur. Gölün et-
rafında yükselen yamaçlarda yeti-
şen“Abant Çiğdemi”ise yöreye has 
endemik bir türdür. Göl çevresinde 
yer alan ormanlar yaban hayatı açı-
sından da bir hayli zengindir. Ayrı-
ca gölde yetişen “Abant Alabalığı” 
da göle özgü bir balık türüdür. Göl 
çevresinde konaklamak için tesisler 
bulunmaktadır.  

Çubuk Gölü: Göynük’ün 11 km 
kuzeyinde 15 hektarlık bir alanı 
kaplayan göl, kayabaşı tepesinden 
inen heyelanın vadiyi tıkaması so-
nucunda oluşmuştur. Tamamen 
doğal bir göl olan Çubuk gölünde 

bir dizi film çekimi için yapılan rüz-

gâr değirmenleri bulunmaktadır. 

Değirmenler göle ayrı bir görünüm 

kazandırmıştır. Göl çevresi özellikle 

fotoğrafçılık ve doğa yürüyüşü için 

ideal bir alandır.
Yedigöller: Bolu’nun 42 km 

kuzeyinde Zonguldak’ın güneyin-
de yer alan Yedigöller Millî Par-
kı’na, Ankara–İstanbul yolunun 
152. km’sindeki Yeniçağa ve 190. 
km’sindeki Bolu’dan kuzeye ayrılan 
yollarla ulaşılır. Yedigöller Havzası, 
1965 yılında millî park olarak koru-
maya alınmıştır. Havza, kayan küt-
lelerin vadilerin önlerini kapatması 
sonucu oluşan, yüzeysel ve yeraltı 
akışlarıyla birbirine bağlı, kuzeyden 
güneye 1500 m mesafede sıralan-
mış 7 gölden oluşmuştur. Millî park 
bünyesinde Büyükgöl, Seringöl, De-
ringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl 
ve Sazlıgöl olarak 7 göl vardır. Bu 
göllerin en büyüğü Büyükgöl’dür.
Büyükgöl’ün güneydoğusundaki 
Deringöl, 20 m uzunluğundaki akan 
bölümü ile Büyükgöl’e bağlıdır.Bü-
yükgöl, canlı alabalık yetiştirilmesi 
için damızlık amaçlı kullanılmakta-
dır. Ülkemizde ilk alabalık üretme 

istasyonu 1969 yılında burada ku-
rulmuştur. Büyükgöl’ün kuzeyinde 
ise Seringöl bulunmaktadır. Diğer 
platodan 100 m yükseklikteki pla-
tonun en geniş gölü Nazlıgöl’dür. 
Dibinden sızdırdığı bol miktardaki 
su, gölün kuzeydoğusunda yüzeye 
çıkarak bir şelalenin oluşmasına se-
bep olduğundan “Şelale Gölü” adı 
da verilir. Aynı platoda Sazlıgöl, İn-
cegöl ve Küçükgöl bulunur. Sessiz 
ve sakin bünyesi, güzel manzara-
ları, değişik arazi şekilleri, yürüyüş 
yolları, şelaleleri, çeşitli cinste bitki 
ve ağaçlarla süslü yamaçlarıyla Ye-
digöller; piknik, dinlenme, fotoğraf 
çekme, spor yapma ve kamp kurma 
gibi faaliyetler için uygun bir yerdir. 
Ayrıca çadırla veya karavanla ko-
naklama alanları da vardır. Ziyaret 
için en uygun zaman nisan-kasım 
ayları arasıdır.

Gölcük: Bolu’nun 13 km güne-
yinde bulunan Gölcük, suni olarak 
yapılmış bir set gölüdür.Etrafı çam 

ve köknar ağaçları ile kaplı olan 

gölün görüntüsü her mevsim muh-

teşemdir. Gölün hemen kenarında 

Orman Bakanlığı’nın misafirhanesi 

olan şirin bir ev, kır gazinosu adıyla 

bir restoran, kafeterya ve bungalov 
evler bulunmaktadır. Göl ve çevresi 
“Orman İçi Dinlenme Yeri” olarak 
Millî Parklar Müdürlüğü tarafından 
koruma altına alınmıştır. 

Kartalkaya:Kartalkaya kayak 
merkezi, Bolu il merkezinin 38 km 
güneydoğusunda Köroğlu Dağı tu-
rizm alanı içerisinde yer almaktadır.
Kayak alanı 1850–2200 m yüksek-
lik kuşağı üzerinde bulunmaktadır. 
Yöre, yarı ılıman bir iklime sahiptir. 
Kartalkaya kayak merkezi ve çevre-
si ormanlarla kaplıdır. Alp kayağı, 
kayaklı koşu ve tur kayağı için uy-
gun koşullara sahip olan Kartalka-
ya’da yılın 4 ayı (15 Aralık-15 Ni-
san) kayak yapmak mümkündür. 

Göynük: Bolu’nun Göynük ilçe-
si, tarihî İpek Yolu koridoru olarak 
bilinen Geyve, Taraklı, Nallıhan, 
Beypazarı, Ayaş, Ankara güzergâ-
hında yer alıyor. Türkiye’nin “sakin 
şehir” unvanı taşıyan ilçelerinden 
biri olan Göynük’ün sokaklarında 
çok sayıda tarihî ev ve konak bu-
lunuyor. “Kentsel Sit Alanı” olan 
ilçede ziyaret edilecek en önemli 
mekân Fatih Sultan Mehmet’in ho-
cası olan Akşemseddin Hazretleri-
nin türbesidir. Türbe 1464 yılında 
Fatih Sultan Mehmet tarafından 
yaptırılmıştır. Türbenin yan tarafın-
da ise Gazi Süleyman Paşa Camii ve 
Hamamı bulunuyor. Akşemseddi-
noğlu Konağı, Gürcüler Konağı Mü-
zesi, Postacılar Konağı, Müderrisler 
Konağı, Göynük Açık Hava Müzesi 
ve Arasta Göynük’te gezilmesi ge-
reken diğer yerlerdir. Dilerseniz 
ara sokaklardan Zafer Kulesi’nin 
bulunduğu tepeye de çıkabilirsi-
niz. Göynük’ün simgesi olan Zafer 
Kulesi, Cumhuriyet döneminin ilk 
Göynük Kaymakamı olan Hurşit 
Bey tarafından yaptırılmıştır. Kule-
nin bulunduğu tepeden Göynük’ü 
kuşbakışı seyretmek mümkün. 
Göynük’te yer alan diğer bir ziyaret 
yeri deHacı Bayram-ı Veli Hazretle-
rinin müritlerinden olan Ömer Sık-
kın Hazretlerinin türbesidir.

Mudurnu: Bolu’nun tarihî ilçe-
lerinden birisi olan Mudurnu’nun 
kuzeyinde Düzce,kuzeybatısında 
Sakarya’nın Hendek ilçesi, kuzey-
doğusunda Bolu, doğusunda Se-
ben, güneyinde Ankara’nın Nal-
lıhan ilçesi, batısında Göynük ve 
Akyazı ilçeleri bulunur. İlk Türk 
yerleşiminin Selçuklu döneminde 
başlandığını bildiğimiz Mudurnu, 
daha sonra Osmanlı devletinin 
nüvesini oluşturan ana bölge için-
de yer alır. Osman Bey dönemin-
de yoğun Türk akınlarına uğrayan 
Mudurnu, Samsa Çavuş ve Köse 
Mihal’in rehberliğinde Osmanlı 
Beyliği’nin ilk topraklarına katılır.
Yıldırım Beyazıt döneminde yapılan 
Yıldırım Beyazıt Camii ve Yıldırım 
Beyazıt Hamamı ilçedeki en önem-
li tarihî yapılardır. Fetret Devrinde 
güvenli bir Osmanlı beldesi olarak 
bilinen Mudurnu, Şehzade Mehmet 
Çelebi ve Emir Süleyman’a bir dö-
nem sığınak olmuştur. 1546 yılında 
Kanuni Sultan Süleyman tarafından 
yaptırılan Kanuni Sultan Süleyman 
Camii de ilçede görülmesi gereken 
tarihî eserlerden birisidir. Göynük 
gibi tarihî ev ve konaklarıyla ünlü 
olan Mudurnu’da bir de saat kulesi 
bulunmaktadır. Mudurnu’nun do-
ğusundaki yamaç üzerinde yer alan 
saat kulesi,1890-91 yılında ahşap-
tan yapılmış fakat 1900 yılında yan-
dığı için 1905 yılında taş malzeme 
ile yeniden inşa edilmiştir. Kulenin 
yüzeyleri 1990’lı yıllarda ahşapla 
kaplanmıştır.    

Özellikle tabiata merakı olanların mutlaka görmesi gereken bir yer Bolu. Bolu, yemyeşil tabiatının yanı sıra tarihî eserleriyle de dikkat çeken bir şehir... 
Tarihî bir geçmişe sahip olan Bolu, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.
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Konya Dağ Bisikleti Kupası yarışları bugün başlıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye 

Bisiklet Federasyonu ile Konya Bü-
yükşehir Belediyesince düzenlenecek 
organizasyon öncesi tanıtım toplantısı 
yapıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu 
Başkanı Erol Küçükbakırcı, Meram’da 
bir salonda gerçekleştirilen toplantıda, 
yarışların yapıldığı şehirlere Konya’nın 

da eklenmesinin memnuniyet verici ol-
duğunu söyledi.

Federasyon olarak heyecanlarını 
yitirmeden çalıştıklarını belirten Küçük-
bakırcı, “Bugünden itibaren Konya’da 
yapılacak yarışlarla, dağ bisikleti faa-
liyetlerinde 14  uluslararası kategoriye 
ulaşmış olacağız. Bu sayı, federasyon 

tarafından geçmiş 10 yıllık faaliyetlerin 
toplamını oluşturuyor.” diye konuştu.

Küçükbakırcı, amaçlarının, bisiklet 
kulüplerini belediyelerle büyütmek ve 
geliştirmek olduğunu aktardı. Bu kap-
samda, federasyon olarak belediyeler-
le görüşmelerini sıklaştırdıklarını vur-
gulayan Küçükbakırcı, “Sayıyı ne kadar 

artırırsak mücadele de artacak. Müca-
dele arttıkça da başarı gelecektir diye 
ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Organizasyona destek veren Kon-
ya Büyükşehir Belediyesine teşekkür 
eden Erol Küçükbakırcı, şunları kay-
detti: “Konya, 485 kilometre bisiklet 
yoluna sahip tek il. Bu, dünyada sadece 

ABD’de var. Bizim temennimiz, illeri-
mizin bisiklet yolu ve bisiklet altyapı-
sına destek vermesi, sağlıklı havayı 
korumaya önem vermesidir. 

Konya bu organizasyonun alınma-
sında kolay yollardan geçmedi. Bu yıl 
Konya’da yapılacak yarışlara katılım 
geçen yıllara oranla çok daha fazla. 

Önümüzdeki yıl ses getirecek, uluslara-
rası takvime de girmiş bir Mevlana Turu 
organizasyonu yapmayı planlıyoruz.” 
Konya’nın ev sahipliğinde düzenlene-
cek yarışlar, 21-22 Ekim tarihlerinde 
C2 ve C3 kategorilerinde gerçekleştiri-
lecek. 
n AA

Galatasaray’da 
derbi hazırlıkları

Süper Lig’in 9. haftasında yarın Fenerbahçe’yi 
konuk edecek Galatasaray, derbi maçın hazırlıkla-
rını sürdürdü. Teknik direktör Igor Tudor yönetimin-
de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basına kapalı 
gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma 
bölümünün ardından gruplar halinde ayak tenisi oy-
nadıkları belirtildi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı 
idmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamla-
yıp, tesislerde kampa girecek. Galatasaray Kulübü 
Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı futbol takımının 
idmanını takip etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 
“Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe maçı öncesi 
Florya Metin Oktay Tesisleri’ni ziyaret ederek antren-
manımızı izledi ve teknik heyetimiz ile futbolcuları-
mıza moral verdi.” denildi.
n AA

Yeni Malatyaspor’un 
konuğu Trabzonspor

Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Trab-
zonspor’u ağırlayacak Evkur Yeni Malatyaspor, 
dün yaptığı son çalışma ile bu maçın hazırlıklarını 
tamamladı. Bugün 19.30’da oynanacak Evkur Yeni 
Malatyaspor-Trabzonspor müsabakasında Malatya 
Stadyumu’nun büyük bir bölümünün dolması bekle-
niyor. Trabzonspor karşısında orta sahanın iki önemli 
ismi Aytaç ve Azubuike forma giyemeyecek. Bulut’un 
orta sahada bu iki oyuncunun yokluğunda Murat 
Yıldırım ve Barazit’e görev vereceği belirtildi. Genç 
teknik adamın geçen hafta cezalı oldukları için takım-
daki yerlerini alamayan sağ bek Issam Chebake ve 
sol bek Rahman Buğra Çağır’a ise ilk on birde şans 
vermesi bekleniyor.
n İHA

Samet Aybaba 9 maçtır 
Bursaspor’a karşı kazanamıyor

Beşiktaş, Başakşehir’e hazırlanıyor

Bursaspor’un 9. haftada karşılaşacağı rakibi Si-
vasspor’un teknik direktörü Samet Aybaba, yeşil-beyazlı 
takıma karşı 5 farklı takımın başında çıktığı son 9 karşı-
laşmada da galibiyet yaşayamadı. Süper Lig’in 9. haf-
tasında pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor 
ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, sahadan 3 puan ile 
ayrılarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Ge-
ride kalan haftalarda aldığı 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 
topladığı 12 puanla 8. sırada yer alan Timsah, aynı pu-
anla 1 basamak altında yer alan rakibine karşı sahadan 
galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

BURSASPOR’A KARŞI 
9 MAÇTA 7 MAĞLUBİYET ALDI

Ev sahibi ekip Sivasspor Teknik Direktörü Samet Ay-
baba’nın çalıştırdığı takımlarla yeşil-beyazlı takıma karşı 
uzun süredir galibiyet elde edemediği gözlendi. 5 farklı 
takımın başında Bursaspor’a karşı çıktığı 9 maçta da 3 
puana uzanamayan Aybaba, yeşil-beyazlı takıma karşı 
son galibiyetini Bursaspor’un küme düştüğü 2003-2004 
sezonunda Trabzonspor’u çalıştırdığı dönemde 2-0’lık 
skorla almıştı. Kariyeri boyunca toplamda ise 31 kez ye-
şil-beyazlı takıma rakip olan Aybaba, bu karşılaşmalarda 
11 galibiyet, 3 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.  n İHA

Beşiktaş, ligin 9. haftasında saha-
sında karşılaşacağı Medipol Başak-
şehir maçı hazırlıklarını dün yaptığı 
antrenmanla sürdürdü. Şilili oyuncu 
Gary Medel, antrenmanı yarıda bırak-
tı. Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, 
23 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de 
sahasında karşılaşacağı Medipol 
Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün 
Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı 
antrenmanla devam ettirdi. Teknik 

Direktör Şenol Güneş yönetiminde 
yapılan antrenman ısınma ve pas ça-
lışması ile başladı. Ağırlık ve çabuk-
luk çalışan siyah-beyazlı futbolcular, 
idmanı orta şut çalışması ile devam 
ettirdi. Antrenmanın son bölümünde 
ise üç grup halinde pas çalışması ve 
çift kale maç yapıldı.

MEDEL YARIDA BIRAKTI
Beşiktaş’ın savunma oyuncusu 

Gary Medel, antrenmanı yarıda bı-

raktı. İdmanın ilk bölümünde yapılan 
ağırlık ve kuvvet çalışmasından son-
ra Şilili oyuncu, adelesinde hissettiği 
ağrı nedeniyle antrenmanı yarıda bı-
rakarak, içeriye girdi. Antrenmandan 
sonra Quaresma, Lens, Negredo ve 
Oğuzhan Özyakup, serbest vuruş çalış-
ması yaptı. Siyah-beyazlılar, Medipol 
Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün 
yapacağı antrenmanla sürdürecek.
n İHA

Şansı tutmuyor!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig’in 9. haftasında yarın konuk olacakları 

Galatasaray’a karşı teknik adamlık kariyerinde 30 resmi maçta sadece 4 kez galibiyet sevinci yaşadı
Aykut Kocaman, 

2001 yılında başladığı 
teknik adamlık kariye-
rinde 5 farklı takımla 
Galatasaray’a 30 kez 
rakip oldu. Tecrübe-
li teknik adam, resmi 
maçlarda sarı-kırmızı-
lılara karşı 4 galibiyet 
elde ederken 10 be-
raberlik ve 16 yenil-
gi gördü. Kocaman, 
Fenerbahçe ve Atiker 
Konyaspor ile dokuzar, 
İstanbulspor ile altı, 
Ankaraspor ile beş, 
Malatyaspor ile ise bir 
kez Galatasaray’a rakip 
oldu.

FENERBAHÇE İLE 9 
MAÇ

Aykut Kocaman, 
Fenerbahçe’nin başın-
da Galatasaray’a karşı 
çıktığı 9 sınavda (8 lig, 
1 Süper Kupa) üçer 
galibiyet, beraberlik 
ve yenilgi aldı. Fener-
bahçe’yi 2010-2013 
döneminden sonra bu 
sezon tekrar çalıştıran 
Kocaman’ın söz konusu 
9 maçında sarı-lacivert-
liler 12 gol atarken, kalesinde 13 gol gör-
dü. Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 
Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’a 
karşı ligde çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet 
ve yenilgi yaşadı. 

4 TAKIM, BİR GALİBİYET
Aykut Kocaman, teknik adamlık kari-

yerinde Fenerbahçe’nin dışında çalıştır-

dığı 4 takımla Galatasaray’a karşı sadece 
bir kez galibiyet elde etti. Tecrübeli teknik 
adam, İstanbulspor, Atiker Konyaspor, 
Ankaraspor ve Malatyaspor ile sarı-kır-
mızılılara karşı verdiği 21 sınavda 7 be-
raberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Kocaman, 
Fenerbahçe’nin dışında Galatasaray’a 
karşı tek galibiyetini 6 Aralık 2003’te İs-
tanbulspor’un başındayken 3-1’lik skorla 

aldı.
TÜRK TELEKOM STADI’NDA 

GALİBİYET HASRETİ
Aykut Kocaman, Türk Telekom Sta-

dı’nda 5 yılı aşkın süredir galibiyet sevin-
ci yaşayamıyor. Deneyimli teknik adam 
Fenerbahçe’nin başında, Galatasaray’ın 
sahasındaki en son galibiyeti 22 Nisan 
2012’de 2-1’lik skorla almıştı. Kocaman, 

daha sonra Fenerbahçe ile 1, 
Atiker Konyaspor ile de 4 kez 
olmak üzere 5 defa geldiği 
Türk Telekom Stadı’nda Ga-
latasaray karşısında 4 yenil-
gi, 1 beraberlik gördü.  
TÜRK TELEKOM STADI’NDA 
İLK YENİLGİ KOCAMAN’DAN

Aykut Kocaman, Galata-
saray’a Türk Telekom Stadı’n-
da yenilgi yaşatan ilk teknik 
adam oldu. Sarı-kırmızılılar, 
yeni stadındaki ilk yenilgisini 
Kocaman’ın çalıştırdığı Fe-
nerbahçe’ye karşı 2010-2011 
sezonunda 18 Mart 2011’de 
2-1’lik skorla almıştı. Aykut 
Kocaman, teknik adamlık 
kariyerinde Fenerbahçe’nin 
başında 19. kez derbi maça 
çıkacak. Kocaman, sarı-laci-
vertli takımın başında Beşik-
taş ve Galatasaray’a karşı 18 
derbide 8 galibiyet ile beşer 
beraberlik ve yenilgi yaşa-
dı. Tecrübeli teknik adam, 
Galatasaray’a karşı üçer ga-
libiyet, beraberlik ve yenilgi 
aldı. Beşiktaş’a ise Kocaman 
yönetimindeki Fenerbahçe 
galibiyet sayılarında 5’e 2 
üstünlük kurarken, 2 derbi de 
beraberlikle sonuçlandı.

TUDOR’A KARŞI 3. RANDEVU
Aykut Kocaman, Galatasaray Teknik 

Direktörü Igor Tudor’a karşı 3. sınavını ve-
recek. Kocaman, Atiker Konyaspor’un ba-
şındayken Tudor’un çalıştırdığı Kardemir 
Karabükspor ile deplasmanda 1-1 berabe-
re kalmış, Hırvat teknik adam yönetimin-
deki Galatasaray’a ise 2-1 kaybetmişti.
n AA
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Selçuklu durdurulamıyor! 

Türkiye Basketbol 1. Lig temsilci-
miz Selçuklu Belediyespor, ligin 4.haf-
ta maçında Ormanspor’a konuk oldu. 
İlk üç haftada üç galibiyet alan mavi 
beyazlılar bu karşılaşmada da rakibini 
yenmeyi başardı. Ormanspor’u 70 – 57 
yenen Selçuklu Belediyespor, 4.ma-
çında 4.galibiyetini aldı.

SELÇUKLU İYİ BAŞLADI
Ligin 4.hafta maçında OGM Or-

manspor’a konuk olan temsilcimiz 
Selçuklu Belediyespor, maça hızlı 
başlayan taraf oldu. İlk periyottan itiba-
ren üstün bir oyun ortaya koyan mavi 
beyazlılar, ilk 10 dakikayı 16 – 9 üstün 
tamamladı. Pilebic, İzzet ve Will Da-
niels ile sayılar bulan Konya temsilcisi 
savunmada da etkili bir oyun ortaya 
koyarak, ilk periyotta istediğini aldı.

Maçın ikinci periyodunda oyuna 
ağırlığını daha fazla koyan Selçuklu 
Belediyespor, geçtiğimiz hafta Yalova 
karşısında yaptığı hataları yapmadı ve 
farkı açmayı başardı. Takım olarak sa-
vunmada ve hücumda iyi bir oyun orta-
ya koyan mavi beyazlılar bu periyotta 
tam 21 sayı buldu. Potasında 10 sayı 
gören Selçuklu, ilk yarıyı 37 – 19 üstün 
tamamlayarak, maçın ikinci devresine 
rahat girdi.

İKİNCİ YARI 
ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

Maçta üçüncü periyoda girildiğin-
de geride olan ev sahibi Ormanspor, 
farkı kapatmak için etkili olmaya ça-
lıştı. Üçüncü çeyrekte Ormanspor daha 
fazla sayı bulmasına rağmen öne geç-
meyi başaramadı. 15 – 10 ev sahibi 

takım üstün olsa da toplamda 47- 34 
Selçuklu Belediyespor, son periyoda 
önde girdi. 

RAHAT GALİBİYET ALDI
Son periyotta oyunun kontrolünü 

elinden bırakmayan Selçuklu Beledi-
yespor, farkı korumayı başardı. 

Yabancı oyuncuları Pilebic ve 
Daniels’in yanında İzzet Türkyılmaz 
ile Sertay’dan sayılar bulan Selçuklu, 
4.maçından da galibiyet ile ayrılmayı 
başardı.  

Son çeyreğin son dakikalarında ev 
sahibi takımın baskısı sonuç vermedi 
ve Selçuklu Belediyespor karşılaşmayı 
70 – 57 kazandı. Lige muhteşem bir 
başlangıç yapan Selçuklu, yoluna ka-
yıpsız devam etti.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu çıkış arıyor

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 
9.hafta maçında bugün deplasmanda 
Niğde Belediyespor ile karşılaşacak. 
Ligde oynadığı son 5 maçtan galibiyet 
alamayan Yavru Kartal, bu maçı kazana-
rak yeniden çıkışı geçmek istiyor. Genç 
kadrosu ile güzel bir başlangıç yapan 
Konya Anadolu Selçukspor, bu maçın ar-
dından hafta içinde Türkiye Kupası 4. Tur 
maçında Boluspor’u konuk edecek. Yeşil 
beyazlılar Niğde maçında güzel bir skor 

alarak Boluspor maçına moralli çıkmanın 
peşinde.

5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-

por, ligde geride kalan 8 haftada 2 galibi-
yet alabildi. Ligin ilk haftasında Pendiks-
por’u yenen yeşil beyazlılar daha sonra iç 
sahada Zonguldak Kömürspor’u mağlup 
etti. Üçüncü haftada oynanan o maçın ar-
dından Konya Anadolu Selçukspor, geçen 
5 haftada galibiyet yüzü görmedi. 

Kendi evinde oynadığı Şanlıurfaspor’a 

mağlup olan Altay ile berabere kalan Yav-
ru Kartal, deplasmanda Kahramanmaraş 
ve Nazilli ile puanları paylaşırken, son 
olarak Karagümrük’e 2-1 mağlup oldu.

YENİDEN ÇIKIŞ ARIYOR
Konya Anadolu Selçukspor, hafta için-

de oynayacağı Türkiye Kupası 4. Tur’un-
daki Boluspor maçı öncesinde moral arı-
yor. Ligde de istediği sonuçları alamayan 
Yavru Kartal, deplasmanda Niğde Beledi-
yespor’u mağlup ederek yeniden üst sıra-
larda yer almak istiyor. Temsilcimiz ligde 

topladığı 9 puan ile 12.sırada yer alıyor. 
LİGDE DİĞER MAÇLAR 

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta haftanın di-
ğer maçları da bugün oynanacak. Prog-
ram şu şekilde; 13.30 Bandırmaspor – 
Kahramanmaraşspor, 14.30 Hacettespor 
– Pendikspor, Bugsaşspor – Gümüşha-
nespor, 15.00 Karşıyaka – Zonguldak 
Kömürspor, Kırklarelispor – Altay , Siliv-
rispor – Şanlıurfaspor, 19.00 Sakaryaspor 
– Nazilli Belediyespor, Fethiyespor – Ka-
ragümrük.    n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig’de beş 
maçtır galibiyet 

alamayan Konya 
Anadolu Selçukspor, 

bugün 9.hafta maçında 
Niğde Belediyespor’a 
konuk olacak. Niğde 5 
Şubat Stadyumu’ndaki 

karşılaşma 14.30’da 
oynanacak ve 

Necati Selçuk Şahin 
yönetecek. Yavru 

Kartal, bu maçı 
kazanarak çıkışa 

geçmek istiyor

Şampiyonlar’dan 
Dünya Kupası sözü

Avrupa Şampiyonu 
Ampute A Milli Futbol 
Takımı, Konya Tropikal 
Kelebek Bahçesi’ni ziya-
ret etti. Atiker Konyaspo 
r- Slazburg maçını izle-
mek için Konya’ya gelen 
Avrupa şampiyonu Am-
pute A Milli Futbol Takı-
mı, Selçuklu Belediyesi 
Konya Tropikal Kelebek 
Bahçesi’ni ziyaret etti. Zi-
yarette Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Ak Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan 
Özer ve Konya Amatör 
Spor Kulüpleri Federas-
yonu Başkan Vekili Meh-
met Günbaş da kafileye 
eşlik etti.

Şampiyon Milliler 
Tropikal Bahçe girişinde 
Türk Bayrağı ve “kırmızı- 
beyaz, en büyük Türkiye” 
tezahüratlarıyla karşıla-
nırken, Milliler gösterilen 
yoğun ilgi ve sevgi gös-
terisini karşılıksız bırak-
madı. 

Kelebek bahçesinde 
keyifli bir gezinti yapan 
oyuncu ve teknik heyete 
görevliler tarafından bah-
çe hakkında bilgi verildi.

‘SİZLERLE GURUR 
DUYUYORUZ’

Avrupa Şampiyon-
luğu’nu kazanarak tüm 
Türkiye’ye büyük bir mut-

luluk yaşattınız diyen Sel-
çuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Mü-
cadele azminiz ile herke-
se örnek olması gereken 
başarıya imza attınız. Bu 
başarının tüm sporcu-
larımıza ilham kaynağı 
olmasını diliyorum. Siz-
lerle gurur duyuyoruz. 

Başarınızdan dolayı 
hepinizi gönülden kutlu-
yor, başarılarınızın deva-
mını diliyorum” dedi.

‘DÜNYA KUPASI’NI 
GETİRECEĞİZ’

Misafirperverlikleri 
için Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’a teşekkür eden Am-
pute Milli Takım Kaptanı 
Osman Çakmak, “Avru-
pa’nın en büyük kelebek 
bahçesine Avrupa’nın en 
büyük kupasını getirdik. 
Bizleri davet ettiği için 
çok teşekkür ediyoruz. 
Allah nasip ederse 2018 
Dünya Kupası’nı ülkemi-
ze getirmek için Türk hal-
kına söz verdik. 

İnşallah gelecek yıl 
yine buradayız” dedi. 
Selçuklu Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, 
ziyaretin sonunda Milli 
oyunculara Kelebek tab-
losu hediye etti.
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 8 7 1 0 20 6 14 22
2.GÖZTEPE 8 5 1 2 17 12 5 16
3.AKHİSARSPOR 8 5 1 2 14 10 4 16
4.BAŞAKŞEHİR FK 8 5 1 2 13 11 2 16
5.FENERBAHÇE 8 4 2 2 17 12 5 14
6.BEŞİKTAŞ 8 4 2 2 13 9 4 14
7.KAYSERİSPOR 8 4 2 2 12 9 3 14
8.BURSASPOR 8 4 0 4 16 13 3 12
9.SİVASSPOR 8 4 0 4 14 14 0 12
10.ALANYASPOR 8 3 1 4 16 17 -1 10
11.TRABZONSPOR 8 2 3 3 17 21 -4 9
12.KARABÜKSPOR 8 2 2 4 11 13 -2 8
13.YENİ MALATYASPOR 8 2 2 4 14 17 -3 8
14.KASIMPAŞA 8 2 2 4 12 16 -4 8
15.ATİKER KONYASPOR 8 2 1 5 8 11 -3 7
16.GENÇLERBİRLİĞİ 8 2 1 5 9 17 -8 7
17.ANTALYASPOR 8 1 3 4 9 14 -5 6
18.OSMANLISPOR 8 1 1 6 10 20 -10 4

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

KARTAL’IN EN KRİTİK MAÇI!
Atiker Konyaspor, TFF Süper Lig’in 9. haftasında yarın 16.30’da Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Lige 

istediği başlangıcı yapamayan Anadolu Kartalı, en kritik maçında kazanarak çıkışa geçmek istiyor. 
Olası bir mağlubiyette yönetimin ve teknik heyetin istifası gelebilir

TFF Süper Lig’de 9. hafta dün oynanan 2 maç-
la başladı. Temsilcimiz Atiker Konyaspor ise yarın 
deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Saat 
16.30’da başlayacak karşılaşma Anadolu Kartalı’nın 
bu sezon oynayacağı en kritik maçı olacak. Kazan-
maktan başka çaresi olmayan yeşil beyazlıların, ola-
sı bir puan kaybında ise taşlar yerinden oynayabilir.

TEK KURTULUŞ GALİBİYET
Sezona istediği gibi başlayamayan Atiker Kon-

yaspor, Kayserispor sınavı ile adeta kaderini tayin 
edecek. Bu maçın kazanılması durumunda alt sı-
ralardan bir nebze uzaklaşacak olan Konyaspor’da 
olası bir kayıpta radikal kararlar gelebilir. Salzburg 
maçında taraftarın tepkisine maruz kalan Konyaspor 
yönetimi ve teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın 
istifası söz konusu olabilir.

TAKIMDA MORALLER BOZUK
UEFA Avrupa Ligi’ndeki Salzburg mağlubiyetinin 

saha dışındaki etkisi bir hayli yıkıcı oldu. Uzun süre 
sonra Konya Büyükşehir Stadyumu’nda ‘Yönetim 
İstifa’ sesleri yükselirken, takım içinde de tedirginlik 
had safhaya yükseldi. Özellikle kulübün eski oyuncu-
ları gidişattan rahatsızlık duyuyor.

REŞİT AKÇAY’IN SON ŞANSI
Yarın oynanacak Kayserispor maçı Konyaspor 

Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay için de oldukça 
kritik. Deneyimli teknik adam olası bir mağlubiyette 
istifa edebilir. Akçay sezona istediği gibi başlangıç 
yapamamış ve takım içindeki birlikteliği sağlayama-
mıştı.

Ali Çamdalı’nın kadro dışı bırakılması ve takıma 
dönmesinin ardından yardımcı antrenör Hüseyin 
Cimşir’in istifası süreci Akçay’ı bir hayli yıpratırken, 
ardı ardına alınan kötü sonuçlar da deneyimli teknik 
adamın Konya günlerini kısalttı.
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Türkiye Futbol Federasyonu Euro 2024 ev sahipliği 
için aday şehirleri açıkladı. Önce açıklanan listede Kon-
ya’nın yer almaması büyük tepki toplarken, kısa süre 
sonra açıklama resmi siteden kaldırıldı ve yeni liste 
yayınlandı. Yeni listede Kayseri’nin yerine Konya’nın 
eklenmesi dikkat çekti.

TFF’den yapılan açıklama şöyle, “Türkiye’nin ev sa-
hipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası 
Finalleri adaylık dosyasında yer alacak şehir ve stad-
yumlarla ilgili karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 17 
Ekim 2017 tarihli toplantısında alınan kararla belirlediği 
şehir ve stadyumlar şöyle:

İstanbul (Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Ali Sami 
Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu), Bur-
sa (Büyükşehir Belediye Stadyumu), Antalya (Antalya 
Stadyumu), Eskişehir (Eskişehir Yeni Stadyum), Gazi-
antep (Gaziantep Stadyumu), Konya (Büyükşehir Bele-
diye Stadyumu), Trabzon (Şenol Güneş Spor Komplek-
si), Kocaeli (Yeni Stadyum), Ankara (Yeni Stadyum).

TFF, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık dos-
yasını 27 Nisan 2018’de UEFA’ya teslim edecek. UEFA 
Yönetim Kurulu ise EURO 2024’e ev sahipliği yapacak 
ülkeyi Eylül 2018’de yapacağı toplantıda açıklayacak.

Not: Bir önceki haberde Konya (Büyükşehir Belediye 
Stadyumu) yerine sehven Kayseri (Kadir Has Stadı) ifa-
desi yer almıştır”
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TFF geri adım attı 
Aday şehirlerden

biri Konya
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